
 
 

1 TOBB – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü 
 

 Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:                                                             

Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça 
devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî 
mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını da içerdiği 
kabul olunacaktır. Devir sözleşmesinin yazılı yapılması, ticaret siciline tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 11 
(1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı 
hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.  
(2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
kararnamede gösterilir.  
(3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf 
işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve 
diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran 
malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet 
haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul 
olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer 
sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir. 
 
 
 Tacir Sıfatının Doğduğu An:                                        

İşletmesini ticaret siciline tescil ettirerek, bu durumu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan eden kimse işe başlamamış bile olsa tacir sayılacağı gibi ticari işletme açtığını diğer 
yayın organları ile duyurması halinde de tacir olarak kabul edilecektir. 

Madde 12 
(1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. 
(2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan 
araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan 
etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. 
 (3) Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle 
olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde 
bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur. 

 

 Unvanın ve Ticari İşletmenin Ticaret Siciline Tescil Sorumluğu:                                                  

Her tacir Kanunun cevaz verdiği ölçülerde bir ticaret unvanı seçmek ve ticari işletmesini 
ticaret siciline tescil ettirmek zorundadır. 

Madde 18 
(1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı 
seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca 
gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.  
(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket 
etmesi gerekir. 



 
 

2 TOBB – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü 
 

(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden 
dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla 
veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.  
(4) Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır. 

 

 Elektronik Merkezi Ticaret Sicili Veri Tabanı:                                                                      

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ticaret sicili 
kayıtlarının elektronik ortamda muhafaza edileceği ve sunulacağı merkezi ortak veri tabanı 
oluşturulacaktır. 

Madde 24 
(1) Ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve 
sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri 
tarafından tutulur. Bir yerde oda mevcut değilse veya yeterli teşkilatı yoksa, ticaret 
sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü 
tarafından tutulur. 
(2) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 
tüzükle gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli 
olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur.  
(3) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında aranacak şartlar ve odalar arasında sicil 
işlemleri ile ilgili olarak varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
 
   
 Ticaret Sicili Tüzüğü:                                                                        

Ticaret sicili teşkilatına, tescil işlemi esnasındaki izlenecek usul ve esaslara, sicil 
müdürlerinin kararlarına karşı itiraza, ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda muhafaza 
edilmesine ve ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlerin güvenli elektronik 
imza ile gerçekleştirilebilecekler işlemlere ilişkin hususlar Ticaret Sicili Tüzüğü’nde 
düzenlenecektir. 

Madde 26 
(1) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, sicil defterlerinin tutulması, tescil 
zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, sicil müdürlerinin 
kararlarına karşı itiraz yolları, sicil müdür ve yardımcıları ile diğer personelde aranacak 
nitelikler, disiplin işleri ile bu konuyla ilgili diğer esas ve usuller bir tüzükle düzenlenir.  
Madde 24 
(1) Ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve 
sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri 
tarafından tutulur. Bir yerde oda mevcut değilse veya yeterli teşkilatı yoksa, ticaret 
sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü 
tarafından tutulur. 
(2) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 
tüzükle gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli 
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olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur.  
(3) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında aranacak şartlar ve odalar arasında sicil 
işlemleri ile ilgili olarak varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
Madde 1526 
(1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler 
güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi 
senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.  
(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, 
zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da 
atılabilir. Düzenlendikleri  ülke  kanunlarının  izin  verdiği ölçüde bu senetlerde yer 
 alacak  kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, 
oluşturulabilir, gönderilebilir.  
(3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun 
zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de 
yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda 
düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve tüzükte düzenlenen hâllerde 
güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri 
tabanı sistemindeki tarih esas alınır. 
 (4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli 
elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik 
sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil 
ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir. 
(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
26 ncı maddede düzenlenen tüzükte gösterilir. 
 
 
 Tescil Anının Belirlenmesi:                                                                            

Tescil işleminin gerçekleştirildiği tarih, ticaret sicili harç bedelinin yatırıldığı tarih olarak 
kabul edilmektedir. 

Madde 27 
(1) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Resen veya yetkili kurum 
veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır. Harca 
tabi işlerde, tescil anının saptanmasında harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü 
madde hükümleri saklıdır.  
(2) Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da bu madde uyarınca 
tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine 
intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine 
getirilmiş sayılır. 
 
 

 Tescil Talebinde Bulanabilecek Olan Kişiler:                                                                              

Tescili zorunlu olan bir hususun ticaret siciline tescil edilmesi işlemini şirketin ilgilileri, 
temsilcileri veya hukuki halefleri yerine getirmek zorundadır. Tescil işleminin 
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gerçekleştirilmesi birden çok kişi istemeye yetkili ise bu kişilerden birinin talepte 
bulunması yeterli sayılmaktadır. 

Madde 28 
(1) Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yetkili sicil 
müdürlüğüne yapılır.  
(2) Bir hususun tescilini istemeye birden çok kimse zorunlu ve yetkili olduğu takdirde, 
kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil 
tümü tarafından istenmiş sayılır.  
 
 
 Tescil Başvurusunun Şekli:           

İlgililer ticaret sicilinde gerçekleştirmek istedikleri tescil işlemi için dilekçe ile ticaret sicili 
müdürlüğüne başvuracaklardır. Dilekçedeki imza sahipleri imzalarını noterde tasdik 
ettirmiş olmaları durumunda sicil müdürüne kimliklerini ispatlamak zorunda 
kalmayacaklardır. 

Madde 29 
(1) Tescil istemi dilekçe ile yapılır.  
(2) Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza noterlikçe 
onaylanmışsa, ayrıca kimliğin ispatlanmasına gerek yoktur.  
 
 
 Tescil İşleminin Gerçekleştirilmesi Gereken Süre:                                                                         

Kanunda aksine bir hüküm bulunmayan hallerde tescil başvurusunun tescile konu olan 
kararın alındığı tarihten itibaren ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresinde oturanlar için 
15 gün; yetki çevresi dışında oturanlar için ise 30 gün içinde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.  

Madde 30 
(1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.  
(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet 
veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin 
düzenlendiği tarihten başlar.  
(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır.  

 
 
 Değişikliklerin Tescil Edilmesi:                                                                                   

Daha önce tescil edilmiş bir hususta bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu 
değişikliklerin de ilgililer tarafından süresi içerisinde ticaret sicili müdürlüğünde tescil 
edilmesi gerekmektedir. 

Madde 31 
(1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. 
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(2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan 
kalkarsa sicildeki kayıt da kısmen yahut tamamen silinir.  
(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 

 
 
 Ticaret Sicili Müdürünün İnceleme Görevi:                                     

Sicil müdürü, tescil için yapılan başvurular esnasında: 

a. Tescilin gerçekleşmesi için zorunlu olan şartların olup olmadığını;  
b. Tüzel kişilerin tescilinde kanunun bulunmasını zorunlu kıldığı şartların gerçekleşip 

gerçekleşmediğini; 
c. Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığını; 
d. Tescil edilecek hususların üçüncü kişilere yanlış bilgi verip vermediğini 

incelemekle mükelleftir. 

Madde 32 
(1) Sicil müdürü tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle 
yükümlüdür.  
(2) Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, emredici hükümlere aykırı 
olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak 
öngördüğü hükümleri içerip içermediği incelenir.  
(3) Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış 
izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır.  
(4) Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin 
olarak tescilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil 
olunur. Ancak, ilgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında 
anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil resen silinir. Mahkemeye başvurulduğu 
takdirde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır. 

 
 
 Geçici Tescil:                                                                               

Bir hususun çözümü mahkeme kararına bağlıysa veya sicil müdürü bir hususu tescil 
etmekte tereddüt ediyorsa ilgililerin talebi üzerine tescili istenen hususu geçici olarak 
tescil edecektir. İlgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında 
anlaştıklarını sicil müdürüne ispat edemezlerse geçici tescil sicili müdürünce re’sen 
silinecektir. Mahkemeye intikal eden hususlarda hüküm hangi yönde verilirse tescil de o 
şekilde gerçekleştirilecektir. 

Madde 32 
1) Sicil müdürü tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle 
yükümlüdür.  
(2) Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, emredici hükümlere aykırı 
olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak 
öngördüğü hükümleri içerip içermediği incelenir.  
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(3) Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış 
izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır.  
 (4) Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin 
olarak tescilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil 
olunur. Ancak, ilgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında 
anlaştıklarını ispat etmezlerse geçici tescil resen silinir. Mahkemeye başvurulduğu 
takdirde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır. 
 
 
 Tescile Davet ve Ceza:                                              

Süresi içinde gerçekleştirilmeyen bir hususun varlığına haber alan sicil müdürü ilgilileri, 

a. Uygun bir süre içinde tescil işlemini gerçekleştirmeye davet edecek 
 veya  

b. Tescile tabi olmayan hususların var olduğunu ispata davet edecektir.   

Davete icabet etmeyen kişiler ayrıca sicil müdürü tarafından idari para cezasına 
çarptırılacaklardır.   

Madde 33 
(1) Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 
32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil 
müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine 
getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye 
çağırır.  
(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma 
sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından ikiyüz Türk Lirasından dörtbin 
Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla cezalandırılır.  
(3) Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari 
davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak 
tescili gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil 
müdürüne emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde 
bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla 
cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz. 
 
 
 Ticaret Sicili Müdürlüğünce Verilecek Kararlara İtiraz Edilmesi:                                                                             

İlgililer tescil, tadil veya terkin başvurularına ilişkin olarak sicil müdürlüğünce verilecek 
kararlara, tebliğ tarihinde itibaren 8 gün içinde sicil müdürlüğünün bulunduğu yerdeki 
ticari davalara bakmakla görevli olan asliye ticaret mahkemesinde itiraz edebileceklerdir. 

Madde 34                                                                          
(1) İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce 
verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu 
yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz 
edebilirler. 
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(2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. Ancak, sicil 
müdürünün  kararı,  üçüncü  kişilerin  sicilde  kayıtlı  bulunan  hususlara  ilişkin 
menfaatlerine aykırı olduğu takdirde, itiraz edenle üçüncü kişi de dinlenir. Bunlar 
mahkemeye gelmezlerse dosya üzerinden karar verilir.  
 
 
 Ticaret Sicili Kayıtlarının Tutulması ve İncelenmesi:                                                                                                   

Tescil işlemine dayanak olan bütün evraklar sicil müdürlüğünce muhafaza edilecektir. 
Dileyen herkes müdürlükte saklanan evrakları inceleme ve bunların suretini alma hakkına 
sahip olacaktır.  

Madde 35 
(1) Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve ilanları 
içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil 
müdürlüğünce saklanır. 
(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri 
inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bir 
hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir. 
(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan 
olunur. 
(4) İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
ile yapılır. 

 

 Tescil Edilecek Hususların İlan Edilmesi Zorunluluğu:                                                              

Kanunda aksine bir hüküm olmadığı hallerde ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilen tüm 
hususların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 35 
(1) Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve ilanları 
içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil 
müdürlüğünce saklanır. 
(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri 
inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bir 
hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir. 
(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan 
olunur. 
(4) İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
ile yapılır. 

 

 Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi:                                                          

Ticaret sicili kayıtları, aksine özel hüküm olmadığı hallerde, ilgili hususun tamamının 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki 
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sonuçlarını doğurmaya başlamaktadır. Üçüncü kişiler, tescil ve ilan edilmiş olan ve 
kendileriyle ilgili sicil kayıtlarını bilmediklerini iddia etme hakları bulunmamaktadır. 

Madde 36 
(1) Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, 
tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada 
yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren 
hukuki sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden itibaren işlemeye 
başlayacak olan sürelere de başlangıç olur. 
(2) Bir hususun tescil ile beraber derhâl üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına 
veya sürelerin derhâl işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır. 
(3) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını 
bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez. 
(4) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken 
ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği 
takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. 

 

 Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak:                                                              

Tescil işlemi için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiler üç aydan iki yıla kadar 
hapis veya adli para cezasına çarptırılacaklardır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması 
nedeniyle herhangi bir kimsenin zarara uğraması halinde bu zararın da tazmini 
sağlanacaktır. 

Madde 38 
(1) Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki yıla 
kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar 
görenlerin tazminat hakları saklıdır.  
(2) Kayıtların 32 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine uymadığını öğrendikleri 
hâlde düzeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi 
veya kaldırılması dolayısıyla, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeye ya da 
yeniden tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, 
bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler.  

 
 
 Ticaret Unvanının Seçilmesi ve Kullanılması:                                                               

Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ila 45 inci maddelerinde ticari işletmelerin kullanmakla 
yükümlü oldukları ticaret unvanı ile ilgili hükümler yer almaktadır. Her tacir işletmesini 
açtıktan itibaren 15 gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını işletmesinin 
bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan ettirmesi gerekmektedir. Tacirlerin seçecekleri ticaret unvanları ise gerçek kişi ve tüzel 
kişi tacirlere göre farklılık arz etmektedir.  

Gerçek kişilerin ticaret unvanı ad ve soyadlarından meydana gelmekte olup, ad ve 
soyadın kısaltılmaksızın yazılması gerekmektedir. Gerçek kişinin seçmiş olduğu ticaret 
unvanı başka bir gerçek kişi ile aynı olamaz. Kişiler herhangi bir karışıklık yaşanmaması 
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için unvanlarına ilave yapabilirler. Bir tacirin unvanını meydana getirmek üzere ad ve 
soyadına yapacağı ilavelerin tacirin hüviyeti veya işletmenin genişliği ve ehemmiyeti yahut 
mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaat meydana gelmesine yer 
verebilecek mahiyette veya gerçeğe yahut amme intizamına aykırı olmaması şarttır. 

Tüzel kişilere ait işletmelerde ise

a. Kollektif şirketin ticaret unvanında bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan 
birinin ad ve soyadı ile ortada şirket münasebeti bulunduğu ve şirketin kollektif 
olduğunu gösterecek kelimeler yer almalıdır. 

: 

b. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin unvanı, komandite 
ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile ortada şirket münasebeti bulunduğunu 
ve şirketin adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğunu gösteren 
kelimeler yer almalıdır. 

c.  Limited, Anonim ve Kooperatif şirketler işletmelerinin ne işle uğraştığını 
göstermeleri şartıyla ticaret unvanlarını serbestçe seçebilmektedir.  Bu tipteki 
işletmelerin unvanlarında Limited şirket, Anonim şirket ve Kooperatif kelimelerinin 
bulunması şarttır. Unvanlarında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunduğu takdirde, 
şirket nevini gösteren sözler, rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılamayacaktır. 

d. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadının kullanılması 
halinde şirket türünü gösteren ibareler (limited şirket, anonim şirket ve kooperatif gb.) 
hiçbir şekilde kısaltılarak yazılamaz. 

Ticari işletme işleten vakıf ve derneklerin ticaret unvanları vakıf veya derneğin adından 
oluşmaktadır. Donatma iştirakinin kullanacağı ticaret unvanı ise ortak donatanlardan en az 
birinin ad ve soyadından veya geminin adından oluşacaktadır. 

Madde 40 
(1) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari 
işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline 
tescil ve ilan ettirir.  
(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere 
onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun 
adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne 
verilir.  
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret 
siciline tescil ve ilan olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine ilişkin birinci ve 
ikinci fıkra hükümleri bu işletmelere de  uygulanır.  Kanunda aksine hüküm 
bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu 
sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün 
ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur.  
(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi 
ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli 
ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam 
yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin 
tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.  
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Madde 41 
(1) Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46 ncı maddeye uygun olarak yapabileceği 
ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur.  
Madde 42 
(1) Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı 
ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.  
(2) Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, 
komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir 
ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve 
soyadları veya ticaret unvanları  bulunamaz.  
Madde 43  
(1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 ncı madde 
hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler.  
(2) Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin 
bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer 
aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde 
kısaltma yapılarak yazılamaz.  
Madde 44  
(1) Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, 
adlarıdır.  
(2) Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını 
veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı 
kısaltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de 
bulunur.  
Madde 45 
(1) Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil 
edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek 
yapılır. 

 
 

 Merkezleri Türkiye’de veya Türkiye Dışında Bulunan Şubelerin Tescil ve İlan 
Edilmesi:                                                                                           

Merkezleri Türkiye’de bulunan işletmelerin şubeleri ve bu şubelerin unvanları da 15 gün 
içinde yetkili ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de 
ilan edilmesi gerekmektedir. Merkezleri Türkiye dışında bulunan işletmelerin şubeleri de 
yerli işletmeler gibi tescil edilmekte olup, şubelerin idaresi için tam yetkili bir ticari 
mümessil atanması gerekmektedir. Bu şubelerin açacakları diğer şubeler yerli ticari 
işletmelerin şubeleri gibi tescil edilmektedir. Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, 
şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana da şube ile ilgili ekler 
yapılabilecektir. 

Madde 40 
(1) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari 
işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline 
tescil ve ilan ettirir.  
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(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere 
onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun 
adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne 
verilir.  
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret 
siciline tescil ve ilan olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine ilişkin birinci ve 
ikinci fıkra hükümleri bu işletmelere de  uygulanır.  Kanunda aksine hüküm 
bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu 
sicile de tescil olunur. Ancak, bu hususta şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün 
ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur.  
(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi 
ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli 
ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam 
yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin 
tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.  
Madde 48 
(1) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak 
zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir.  
(2) 41 ve 45 inci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da uygulanır. 
(3) Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret 
unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi 
şarttır.  

 

 Kanuna Aykırı İşlemi İhbar Yükümlülüğü:                                                                                           

Ticari işletmeye ait ticaret unvanının tescil edilmediğini veya kanun hükümlerine aykırı 
tescil edildiğini veya kullanıldığı öğrenen: 

a. Bütün mahkemeler 
b. Memurlar 
c. Ticaret ve Sanayi Odaları 
d. Noterler 
e. Türk Patent Enstitüsü 

durumu yetkili ticaret sicili müdürüne ve Cumhuriyet savcısına bildirmek zorundadır. 

Madde 51 
(1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk Patent 
Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun 
hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu 
yetkili ticaret sicili müdürüne ve Cumhuriyet savcılığına bildirmek zorundadırlar. 
(2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerini ihlal edenler ve 49 uncu maddeye aykırı 
olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin 
birinci fıkrasına göre cezalandırılırlar. 
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 Tescil Edilen Unvanın Sağladığı Haklar:                                                                                

Tescil edilen unvanın korunması ile ilgili yapılan düzenlemeler ile unvan sahibine tanınan 
haklar büyük ölçüde genişletilmiştir. Unvan sahibi kendi ticaret unvanının başkaları 
tarafından kullanıldığını öğrenmesi halinde usulsüz kullanımın yasaklanmasını, unvanın 
değiştirilmesini veya silinmesini ve tecavüz sonucu oluşan maddi zararın tazminini 
isteyebileceği gibi mahkeme tarafından mütecavizin elde etmesi muhtemel menfaatlerin 
karşılığını da alma hakkına sahip olacaktır. 

Madde 52 
(1) Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından 
kullanılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan 
ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya 
silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde 
araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve 
manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda 
mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir. 
(2) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen 
kimseye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayımlanmasına da karar verebilir. 
 
 
 İşletme Adının Tescili:                                                                                

Ticari işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla 
kullanılan işletme adlarının da tescil edilmesi gerekmektedir. 

Madde 53 
(1) İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer 
işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi 
gerekir. Tescil edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci maddeler 
uygulanır.  
 
 
 Acentenin Sözleşme Yapma Yetkisi:                                                                                

Acentelere müvekkilleri adına sözleşme yetkisi veren belgelerin acente tarafından ticaret 
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 107 
(1) Özel ve yazılı bir yetki almadan acente, müvekkili adına sözleşme yapmaya yetkili 
değildir.  
(2) Acentelere müvekkilleri adına sözleşme yapma yetkisi veren belgelerin, acente 
tarafından tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur. 
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 Sermaye Olarak Konulan Taşınmazların İlgili Sicillere Kaydedilmesi:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile taşınmazların aynî sermaye olarak kabul edilebilmesi için 
taahhütte bulunan kişinin taahhüdünü tapuya şerh olarak kaydettirmesi gerekmektedir. 
Fikrî mülkiyet haklarının, maden haklarının, gemilerin ve hava taşıt araçlarının özel 
sicillere sahip olmaları nedeniyle, ilgili değerin bu sicillerde aynî sermaye olarak 
konulduğu hususunda şerh verdirilmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere 
yapılacak tescillerle ilgili bildirimler, ticaret sicili müdürü tarafından, ilgili sicile resen ve 
hemen yapılacaktır. Kanunda şirketlere tek taraflı istemde bulunabilme hakkı da 
tanınmaktadır. 

Madde 128 
(1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı 
taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. 
(2) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen 
değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî mülkiyet hakları ile diğer 
değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir 
bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt 
iyiniyeti kaldırır. 
(3) Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak 
olan ayni bir hakkın konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri, resmî şekil 
aranmaksızın geçerlidir. 
(4) Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının 
borçlanılması hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik 
sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir.  
(5) Taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması 
hâlinde, şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir. 
(6) Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere 
yapılacak tescillerle ilgili bildirimler, ticaret sicili müdürü tarafından, ilgili sicile resen 
ve hemen yapılır. Şirketin tek taraflı istemde bulunabilme hakkı saklıdır.  
(7) Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava 
edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de 
isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da 
açabilir. 
(8) Ortaklarca, sermaye olarak konulması taahhüt edilen hakların korunması için, 
kurucular tarafından ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açılacak  
davalar için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak şirketin 
tescil ve ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlar.  

 

 Birleşme Sonrası Devrolan Şirketin Terkini:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile birleşmenin hüküm ifade edilebilmesi için üç aylık bekleme 
süresi şartı terk edilerek, birleşmenin ticaret siciline tescil edilmesi ile geçerli olduğu ve 
devrolunan şirketin birleşme neticesinde sona ereceği ve ticaret sicilinden silineceği 
belirlenmiştir.  
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Madde 136 
(1) Şirketler; 
a) Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya 
b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde 
birleşme”,  
yoluyla birleşebilirler.  
(2) 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirket “devralan”, katılan 
şirket “devrolunan” diye adlandırılır.  
(3) Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre 
devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap 
edilmesiyle gerçekleşir. Birleşme sözleşmesi 141 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında 
ayrılma akçesini de öngörebilir. 
(4) Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde 
devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.  
Madde 152 
(1) Birleşmeye katılan  şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim 
organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur. 
(2) Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas 
sözleşme değişiklikleri de ticaret siciline sunulur. 
(3) Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder. 

 

 Tasfiye Halinde Bulunan Şirketin Birleşmeye Katılması:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile tasfiye halindeki bir şirket devrolunan şirket olması ve 
malvarlığının dağıtılmaya başlanmamış olması ve ayrıca bu durumların bir işlem denetçisi 
tarafından devralan şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğüne sunulması halinde 
birleşmeye katılabilecektir. 

Madde 138 
(1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve 
devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir. 
(2) Birinci fıkradaki şartların varlığı, bir işlem denetçisinin, bu hususu doğrulayan 
raporunun, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne 
sunulmasıyla ispatlanır.  

 

 Sermayesini Belli Oranda Yitiren veya Borca Batık Şirketin Birleşme İşlemi:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla 
kaybolan veya borca batık olan bir şirketin kaybını veya borcunu karşılayabilecek bir 
şirketle birleşmesine cevaz verilmiştir. Birleşmenin gerçekleşebilmesi için devralan 
şirketin, devrolan şirketin kaybını veya borcunu karşılayacağını gösteren raporun bir işlem 
denetçisi tarafından ticaret sicili müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. 

 

Madde 139 
1) Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca 
batık durumda bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık 
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durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan 
bir şirket ile birleşebilir.  
(2) Birinci fıkradaki şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan bir işlem denetçisi 
tarafından hazırlanan raporun, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret 
sicili müdürlüğüne sunulması şarttır.  

 

 Birleşme ile İlgili Belgelerin İncelemeye Açılması:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile birleşme işlemi esnasında hazırlanan birleşme sözleşmesinin, 
birleşme raporunun, denetleme raporunun ve son 3 yıla ait finansal tabloları ile yıllık 
faaliyet raporlarının ve gerekirse ara bilançolarının menfaati bulunan kişilerin ve diğer 
ilgililerin incelemesine açıldığının, incelemeden en az 3 gün önce Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde duyurulması gerekmektedir. Küçük ölçekli işletmelerde ortakların 
onaylamaları halinde bu duyurunun yapılmasına gerek duyulmamaktadır. 

Madde 149 
(1) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık 
anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel kurul 
kararından önceki otuz gün içinde; 
a) Birleşme sözleşmesini, 
b) Birleşme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
d) Son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara 
bilançolarını, 
ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul 
kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine 
sunmakla yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de 
yayımlanır. 
(2) Ortaklar ile birinci fıkrada sayılan kişiler, aynı fıkrada anılan belgelerin suretlerinin 
ve varsa basılı şekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi 
bir bedel veya gider karşılığı istenilemez. 
(3) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayımlanan ve internet sitelerine de konulan ilanda, inceleme yapma hakkına işaret 
eder. 
(4) Birleşmeye katılan her şirket, birinci fıkrada anılan belgelerin nereye tevdi 
edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç iş günü 
önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve 
sermaye şirketleri de internet sitelerinde ilan eder.  
(5) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli  şirketler inceleme hakkının 
kullanılmasından vazgeçebilirler. 
 
 
 Birleşmenin Tescil ve İlan Edilmesi:                                                                                

Birleşmeye katılan şirketler birleşme kararı aldıktan hemen sonra yönetim organlarının 
birleşmenin tescili için ticaret siciline müdürlüğünde birleşmeyi tescil ettirmeleri 
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gerekmektedir. Devralan şirket sermaye artırımında bulunduysa bu değişiklik de tescil 
edilecektir. Yapılan yeni düzenleme ile birleşmenin hüküm ifade edilebilmesi için üç 
aylık bekleme süresi şartı terk edilerek, birleşmenin ticaret siciline tescil edilmesi ile 
geçerli olduğu ve devrolunan şirketin birleşme neticesinde sona ereceği ve ticaret 
sicilinden silineceği belirlenmiştir. Tescil edilen birleşme işleminin Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 152 
(1) Birleşmeye katılan  şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim 
organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur. 
(2) Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini artırmışsa, ek olarak esas 
sözleşme değişiklikleri de ticaret siciline sunulur. 
(3) Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder. 
Madde 153 
(1) Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, 
devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer. 
(2) Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur. Ancak bu sonuç, devralan 
şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar 
ile devrolunan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde 
bulunan paylar için doğmaz. 
(3) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri 
saklıdır.  
Madde 154 
(1)  Birleşme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. 

 

 Birleşmede Alacaklıların Korunması:                                                                                

Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin ticaret siciline tescilinden itibaren 3 
ay içinde başvuruda bulunurlarsa devralan şirket, alacakları teminat altına almak 
durumundadır. Şirketler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve tirajı elli bin üzerinde yurt 
genelinde dağıtımı olan üç Gazetede yedişer gün arayla üç defa yapacakları ilanla ve 
internet sitelerine koydukları ilanlar alacaklıların haklarını duyuracaklardır. Devralan şirket 
bir işlem denetçisi vasıtasıyla alacakların güvende olduğunu ispatlarsa teminat 
yükümlülüğü kalkmaktadır. 

Madde 157 
(1) Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik 
kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların 
alacaklarını teminat altına alır. 
(2) Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 
ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün 
aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla 
haklarını bildirirler. İşlem denetçisi,  birleşmeye  katılan  şirketlerin  serbest 
 malvarlıklarının,  ödenmesine  yetmeyeceği bilinen bir alacakları bulunmadığını veya 
böyle bir alacak istemi beklenmediğini doğruladığı takdirde ilan yükümlülüğü ortadan 
kalkar. 
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(3) Devralan şirket alacağın birleşme dolayısıyla tehlikeye düşmediğini bir işlem 
denetçisi raporuyla ispat ederse, teminat verme yükümlülüğü ortadan kalkar. 
(4) Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket 
teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.  

 

 

 Bölünme:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile bölünme ilk defa maddi hukuk yönünden Türk Ticaret 
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bölünme tam ve kısmi bölünme olarak iki farklı şekilde 
gerçekleştirilebilecektir.  

Tam bölünmede bölünen şirketin payları ve hakları mevcut veya yeni kurulacak şirketlere 
iktisap ederken, bölünen şirket de sona ermektedir.  

Kısmi bölünme de ise şirketin belli orandaki payları ve hakları iktisap ederken, bölünen 
şirket ticari hayatına devam etmektedir. Kısmi bölünme ile yavru bir şirket kurma imkanı 
da bulunmaktadır. 

Madde 159 
(1) Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir. 
a) Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere 
devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap 
ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. 
b) Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer 
şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve 
haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin 
karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini 
oluşturur. 

 
 
 Bölünme ile İlgili Belgelerin İncelemeye Açılması:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile bölünme işlemi esnasına hazırlanan bölünme sözleşmesinin 
veya bölünme planının, bölünme raporunun, denetleme raporunun, son 3 yıla ait finansal 
tablolar ile faaliyet raporlarının ve varsa ara bilançoların bölünmeye katılan şirket 
ortaklarının incelemesine açıldığının, bölünme ile ilgili genel kurul kararından 2 ay önce 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde duyurulması gerekmektedir. Küçük ölçekli 
işletmelerde ortakların onaylaması halinde bu duyurunun yapılmasına gerek 
duyulmamaktadır.  

 
Madde 171 
(1) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurulun kararından iki ay önce, 
merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun 
gördüğü yerlerde; 
a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını, 
b) Bölünme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
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d) Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançoları, 
bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunar. 
(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen 
inceleme hakkından vazgeçebilirler. 
(3) Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, birinci fıkrada sayılan belgelerin 
kopyalarının kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir 
gider karşılığı istenemez.  
(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye 
şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan 
yayımlarlar. 

 

 Bölünmede Alacaklıların Korunması:                                                                                

Bölünmeye katılan şirketler, alacaklılarını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve tirajı elli 
bin üzerinde yurt genelinde dağıtımı olan üç Gazetede yedişer gün arayla üç defa 
yapacakları ilanla ve internet sitelerine koyacakları ilanla alacaklarını bildirmeye ve 
teminat verilmesi için istemde bulunmaya davet edeceklerdir. 

Madde 174 
(1) Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 
ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün 
aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de 
konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya 
çağrılırlar. 

 

 Bölünmenin Tescili:                                                                                

Bölünme işlemi, ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilmesi ile birlikte geçerlilik 
kazanmaktadır.  

Madde 179 
(1) Bölünme onaylanınca, yönetim organı bölünmenin tescilini ister. 
(2) Kısmi bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin azaltılması gerekiyorsa 
buna ilişkin esas sözleşme değişikliği de tescil ettirilir.  
(3) Tam bölünme hâlinde devreden şirket ticaret siciline tescil ile birlikte infisah eder. 
(4) Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanır. Tescil ile tescil anında envanterde 
yer alan bütün aktifler ve pasifler devralan şirketlere geçer.  
 
 
 Nev'i (Tür) Değişikliği:                                              

 Şirketlere tür değiştirme serbestîsi tanınmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile: 

a) Bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine ve bir kooperatife; 
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b) Bir kollektif şirketin bir sermaye şirketine veya bir kooperatife veya bir komandit 
şirkete; 

c) Bir komandit şirketin bir sermaye şirketine veya bir kooperatife veya bir kollektif 
şirkete; 

d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine dönüşmesi mümkündür. 

Tür değişikliğinin gerçekleşmesi için yönetim organının bir tür değiştirme planı ve tür 
değiştirme hakkında bir rapor hazırlaması gerekmektedir. 

Madde 181 
(1) a) Bir sermaye şirketi; 
1. Başka türde bir sermaye şirketine; 
2. Bir kooperatife; 
b) Bir kollektif şirket; 
1. Bir sermaye şirketine; 
2. Bir kooperatife; 
3. Bir komandit şirkete; 
c) Bir komandit şirket; 
1. Bir sermaye şirketine; 
2. Bir kooperatife; 
3. Bir kollektif şirkete; 
d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine, 
dönüşebilir. 
 
 
 Nev’i Değişikliğinin Tescil ve İlan Edilmesi:                                                                                

Şirket yönetim organının nev’i değişikliğini ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmesi gerekmektedir. 

Madde 189 
(1) Yönetim organı tür değiştirme planını genel kurula sunar. Tür değiştirme kararı 
aşağıdaki nisaplarla alınır: 
a) Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla 
anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış 
sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisiyle; 
limited şirkete dönüştürme hâlinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü 
doğacaksa tüm ortakların onayıyla; 
b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların onayıyla; 
c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, 
ortakların dörtte üçünün kararıyla; 
d) Kooperatiflerde; 
1. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel kurulda mevcut oyların 
çoğunluğuyla, 
2. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümlülükleri veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa 
veya bu yükümlülükler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı 
ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla, 
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e) Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle 
onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu 
kararın alınabileceği öngörülebilir. 
(2) Yönetim organı tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir. Tür 
değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilan edilir. 

 
 
 Denkleştirme Akçesi:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile birleşme, bölünme ve tür değişikliği işlemlerinde ortaklık pay 
ve haklarının yeterince iyi korunmaması veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemesi 
halinde her ortağın ilgili kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından 
itibaren 2 ay içinde şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesinden uygun bir denkleştirme akçesi isteme hakkına sahip bulunmaktadır. 

Madde 191 
(1) Birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının 
gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması hâlinde, 
her ortak, birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilanından itibaren  iki ay içinde, söz konusu işlemlere katılan şirketlerden 
birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir 
denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilir. Denkleştirme akçesinin 
belirlenmesinde 140 ıncı maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz. 
(2) Davacı ile aynı hukuki durumda bulunmaları hâlinde, mahkeme kararı, birleşmeye, 
bölünmeye veya tür değiştirmeye katılan şirketlerin tüm ortakları hakkında da hüküm 
doğurur. 
(3) Davanın giderleri devralan şirkete aittir. Özel durumların haklı göstermesi hâlinde, 
mahkeme giderleri kısmen veya tamamen davacıya yükletilebilir. 
(4) Ortaklık paylarının veya ortaklık haklarının korunmasını inceleme davası birleşme, 
bölünme veya tür değiştirme kararının geçerliliğini etkilemez.  

 
 

 Şirketin Ticari İşletmeyle Birleşmesi veya Ticari İşletmenin Şirkete 
Dönüştürülmesi:   

Yapılan yeni düzenleme ile devrolunan olması halinde ticari işletmenin ticaret şirketiyle 
birleşebilecektir. Ayrıca yine bir ticari işletme ticaret şirketine dönüşebilecektir.   

Madde 194 
(1) Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle 
birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve 
ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
(2) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü 
maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.  
(3) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülebilmesi için, söz konusu ticaret 
şirketinin paylarının tümü, ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından 
devralınmalı ve ticari işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan 
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edilmelidir. Bu hâlde, ticari işletmeye dönüştürülen ticaret şirketi, bir kollektif veya 
komandit şirket ise mezkûr ticaret şirketinin borçlarından, ticari işletmeyi işletecek kişi 
ve kişiler ile ticaret şirketinin eski ortakları da 264 üncü maddedeki zamanaşımı 
süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu olurlar. Dönüştürmeye bu Kanunun 264 
ilâ 266 ncı maddeleri de uygulanır.  
(4) 182 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. 

 

 Teşebbüsün Sermaye Şirketinde Sahip Olduğu Pay Oranlarının Tescil ve İlanı:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile bir teşebbüsün sermaye şirketinde sahip olduğu pay 
oranlarının Kanunda belirlenen oranların altına düşmesi halinde değişikliklerin ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

 
Madde 198 
(1) Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, 
yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya 
yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin 
altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını 
izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen 
yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden 
çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve 
sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir. Payların yüzdelerinin hesaplanmasında 
196 ncı madde uygulanır. Teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle 
yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, 
sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye 
şirketindeki payları ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde 
yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.  
(2) Birinci fıkrada öngörülen bildirim ile tescil ve ilan yükümlülüğü yerine getirilmediği 
sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil, diğer haklar donar.  Bildirim yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesine dair diğer hukuki sonuçlara ilişkin hükümler saklıdır.  
(3) Hâkimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline tescil 
ve ilanı şarttır. Sözleşmenin geçersizliği, bu Kanun ile diğer kanunlardaki şirketler 
topluluğuna dair yükümlülüklere ve sorumluluklara ilişkin hükümlerinin uygulanmasına 
engel olmaz.  

 

 Hâkimiyet Sözleşmesinin Tescil ve İlanı:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile şirketler topluluğundaki ana ve yavru şirketler arasında 
düzenlenen hâkimiyet sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

 
Madde 198 
(1) Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, 
yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya 
yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin 
altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını 
izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen 
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yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden 
çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve 
sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir. Payların yüzdelerinin hesaplanmasında 
196 ncı madde uygulanır. Teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle 
yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, 
sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye 
şirketindeki payları ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde 
yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.  
(2) Birinci fıkrada öngörülen bildirim ile tescil ve ilan yükümlülüğü yerine getirilmediği 
sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil, diğer haklar donar.  Bildirim yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesine dair diğer hukuki sonuçlara ilişkin hükümler saklıdır.  
 (3) Hâkimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline 
tescil ve ilanı şarttır. Sözleşmenin geçersizliği, bu Kanun ile diğer kanunlardaki şirketler 
topluluğuna dair yükümlülüklere ve sorumluluklara ilişkin hükümlerinin uygulanmasına 
engel olmaz.  

 

 Kollektif Şirket Sözleşmesi:                                                                                

Kollektif şirket sözleşmesinde ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve 
vatandaşlıklarının, şirketin kollektif olduğunun, şirketin ticaret unvanı ve merkezinin, 
şirketin işletme konusunun,  her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para 
miktarının, para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş 
olduğunun, sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve 
değerinin, şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları ile bunların yalnız başına mı, 
yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili olduklarının yer alması gerekmektedir. 
 

Madde 213 
(1) Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur: 
a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları. 
b) Şirketin kollektif olduğu. 
c) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 
d) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. 
e) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde 
olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak 
kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri. 
f) Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa 
birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları.  
(2) Ortaklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, şirket sözleşmesine 
diledikleri kayıtları koyabilirler.  

 

 Kollektif Şirketin Tescil ve İlanı:                                                                                

Kollektif şirket kuranlar notere onaylattıkları şirket sözleşmelerini onay tarihinden itibaren 
15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan ettirmeleri gerekmektedir. 



 
 

23 TOBB – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü 
 

Madde 215 
(1) Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini onay 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline 
vererek şirketin tescilini istemek zorundadır. Suret, sicil müdürlüğünce saklanır ve 213 
üncü madde gereğince sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlar ile kanunun 
emreylediği diğer hususlar tescil ve ilan olunur. 

 

 Kollektif Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması:                                                                                

Kollektif şirket ticaret sicili müdürlüğünde yapılan tescil ile tüzel kişilik kazanmaktadır. 

Madde 232 
(1) Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleşme 
üçüncü kişilere karşı geçersizdir. 

 

 Kayyım Atanmasının Tescili:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile mahkeme tarafından şirketin temsil yetkisinin bir kayyıma 
verilmesi halinde, mahkeme kayyımın atanmasını, görevlerini, verilen temsil yetkisini ve 
sınırlarını ticaret sicili müdürlüğünce re’sen tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan ettirmekle yükümlü tutulmaktadır. 

Madde 235 
(1) Haklı sebeplerin varlığı hâlinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusu üzerine, 
mahkemece  kaldırılabilir.  Gecikmesinde  tehlike bulunan hâllerde  mahkeme temsil 
yetkisini ihtiyati tedbir olarak kaldırıp bu yetkiyi bir kayyıma verebilir. Kayyımın 
atanmasını, görevlerini, mahkemece verilen temsil yetkisini ve bunların sınırlarını, 
mahkeme resen tescil ve ilan ettirir. 
(2) Ticari mümessil, temsil yetkisini haiz ortakların tümü tarafından üçüncü kişilere 
karşı geçerli olacak şekilde görevden alınabilir.  
 
 
 Sona Ermenin Tescil ve İlanı:                                                                                

Şirketin faaliyetini sona erdirmesi halinde sona ermenin ticaret sicili müdürlüğünde tescil 
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 250 
(1) Şirketin sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi tescil ve ilan ettirmekle 
yükümlüdür. İflas sebebiyle şirketin infisahı hâlinde bu yükümlülük iflas memuruna 
aittir. 
(2) Şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmişse tescil ve ilan dilekçesi, ölen 
ortağın mirasçılarıyla birlikte diğer tüm ortaklar; mirasçıların katılması mümkün 
bulunmayan veya güç olan hâllerde, sağ kalan ortaklar tarafından verilir. 
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 Ortağın Çıkarılmasının Tescil ve İlanı:                                                                                

Bir ortağın şirketten çıkması ya da çıkarılması halinde diğer ortakların durumu ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmeleri gerekmektedir. 

Madde 259 
(1) Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması hâlinde, diğer ortaklar bunu tescil ve 
ilan ettirmekle yükümlüdür.  
(2) Bir ortağın ölümü hâlinde 250 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 
(3) Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması üçüncü kişilere karşı ancak tescil ve 
ilan tarihinden itibaren geçerli olur. 
(4) Çıkan veya çıkarılan ortak, bu durumun tescil ve ilan edildiği tarihe kadar yapılan 
şirket işlemlerinden üçüncü kişilere karşı sorumludur.  

 

 Tasfiye Memurlarının ve Tasfiye Kararlarının Tescil ve İlanı:                                                                                

Tasfiye haline giren şirketin tasfiye işlerini yürüten tasfiye memurlarının atanmalarının, 
temsil yetkileri ile değişikliklerinin, görevden alınmalarının ve tasfiye ile ilgili bütün 
kararların ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
ettirilmesi gerekmektedir. 

Madde 278 
(1) Şirket sözleşmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye işlerini yalnız başına 
görmeye yetkili kılınmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket ederler.  
(2) Tasfiye memuru tasfiyeye yalnız başına yetkiliyse, bu durum kanunda öngörüldüğü 
şekilde tescil ve ilan olunur.  
 
Madde 283 
(1) Tasfiye memurlarının atanmalarına, değiştirilmelerine, görevden alınmalarına ve 
yetkilerine ilişkin şirket sözleşmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafından 
verilen tasfiyeye ilişkin kararların tescil ve ilanı şarttır. 
 
 
 
 Kollektif Şirketin Sona Ermesi:                                                                                

Kollektif şirketin sona ermesi sonra ticaret unvanının sicilden silinmesi ve bu durumun 
ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi 
gerekmektedir. 

Madde 303 
(1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine, şirketin ticaret unvanının sicilden silinmesi ve 
bunun tescil ve ilanı için durum, tasfiye memurları tarafından ticaret sicili müdürlüğüne 
bildirilir. 
 
 
 



 
 

25 TOBB – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü 
 

 Komandit Şirketin Tescil ve İlanı:                                                                                

Komandit şirket sözleşmesinde kollektif şirket sözleşmesinde yer alan hususlardan başka 
komanditerlerin adları ve koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye bilgilerinin 
ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi 
gerekmektedir. 

Madde 307 
(1) Bir komandit şirket sözleşmesine 213 üncü maddede gösterilen kayıtlardan başka 
komanditerlerin adları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri 
sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilan ettirilir. 
(2) Bir komanditer kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz. 

 

 Anonim Şirket Kuruluş Belgelerinin Saklanması:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile anonim şirketin kuruluşu esnasında hazırlanması gereken 
kuruluş belgeleri şu şekildedir: 
 

1) Esas Sözleşme,  
2) Kurucular Beyanı,  
3) Değerleme Raporları,  
4) Kuruluşla İlgili Sözleşmeler 
5) İşlem Denetçisi Raporu 

 
Bu belgeler sicil dosyasına konulacak ve ayrıca şirket tarafından beş yıl süre ile saklı 
tutulacaktır. 

 
Madde 336 
(1) Esas sözleşme, kurucular beyanı, değerleme raporları, ayın ve işletme 
devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular 
ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler ile işlem denetçisi raporu, 
kuruluş belgeleridir. Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket tarafından 
beş yıl süreyle saklanır.  

 

 Anonim Şirkette Ortak Sayısı:                                                                                       

Yapılan yeni düzenleme ile anonim şirket kuruluşu için gerekli olan asgari beş ortak şartı 
kaldırılarak, tek ortaklı anonim şirket kurulmasına imkân tanınmaktadır. Ortak sayısının 
sonradan teke düşmesi halinde durumun yedi gün içinde yönetim kuruluna bildirilmesi ve 
yönetim kurulunun da yedi gün içinde yeni durumu tescil ve ilan ettirmesi gerekmektedir. 
Ayrıca anonim şirketin tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap etmesine cevaz 
verilmemektedir. 
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Madde 338 
(1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun 
varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır. 
(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren 
yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı 
tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu 
tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de 
payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve 
vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde 
bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.  
(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez. 

 
 
 Kuruluşta Nakdi Sermayenin Ödenme Tarihleri:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile kuruluşta taahhüt edilen nakdi sermayenin dörtte birinin 
tescilden önce kalanının ise tescilden itibaren 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 
 

Madde 344 
(1) Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden 
önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma 
primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. 
(2) Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri 
saklıdır. 
 
 
 Taahhüt Edilen Sermayenin Banka Hesabına Yatırılması:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile kuruluşta taahhüt edilen sermaye tutarının ödendiğini 
gösteren banka dekontu ticaret sicil müdürlüğüne tevdi edilecektir. Şirketin bankadaki 
tutarı kullanabilmesi için ticaret sicili müdürlüğünce yazılan ve şirketin tescil sonrası tüzel 
kişilik kazandığını gösteren bir yazının bankaya verilmesi gerekmektedir. Esas 
sözleşmenin noterde tasdikinden itibaren üç ay içinde şirketin tüzel kişilik kazanmaması 
halinde bu hususu doğrulayan bir ticaret sicili müdürlüğü yazısı bankaya verilecektir.   
 

Madde 345 
(1) Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir 
bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin 
kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede 
öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, 
ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin 
tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece 
şirkete öder.  
(2) Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı tarihinden 
itibaren, üç ay içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil 
müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri 
verilir. 
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 Anonim Şirketin Kuruluşuna İtiraz:                                                                                

Yapılan yeni düzenleme ile anonim şirketin kuruluşuna itiraz nedeniyle asliye ticaret 
mahkemesinde açılan fesih davasının ve kesinleşmiş mahkeme kararının mahkeme 
tarafından ticaret sicili müdürlüğünde re’sen tescil ettirilmesi ve bu hususların Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi gerekmektedir. 
 

Madde 353 
(1) Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez. Ancak, şirketin 
kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay 
sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya 
ihlal edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili 
alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki 
asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilir. Mahkeme davanın açıldığı 
tarihte gerekli önlemleri alır. 
(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların 
düzeltilebilmesi için mahkeme süre verebilir. 
(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargılama aşamasında 
delil sunulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden 
istenemez. Ancak, somut olayın haklı göstermesi hâlinde, mahkeme, kesin süreye 
bağlayarak, davacının delil sunma ve bilgi getirtme istemini kabul edebilir. Dava, acele 
işlere ilişkin usule tâbîdir. 
(4) Davanın, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde 
açılması şarttır.  
(5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi 
üzerine, derhâl ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 
olunur. Ayrıca, yönetim kurulu, tescil ve ilanı yapılan hususu, tirajı ellibinin üzerinde 
olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az bir gazetede ilan eder; internet sitesine 
koyar.  

 
 
 Esas Sözleşmenin Tescil ve İlanı:                                 

Anonim şirket esas sözleşmesinin tamamının ve varsa ayni sermaye için hazırlanmış olan 
bilirkişi raporunun ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 354 
(1) Şirket esas sözleşmesinin tamamı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle kurulacak 
olan anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer şirketlerde 335 inci maddenin birinci 
fıkrası  uyarınca   şirketin  kuruluşunu  izleyen  otuz  gün  içinde  şirketin  merkezinin 
bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. 
Tescil ve ilan olunan esas sözleşmeye, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin 
birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu hususlar şunlardır: 
a) Esas sözleşmenin tarihi. 
b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 
c) Şirketin, varsa süresi. 
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d) Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerleri, varsa 
imtiyazlar. 
e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları. 
f) Şirketin nasıl temsil olunacağı. 
g) Yönetim kurulu üyeleriyle şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 
unvanları, yerleşme yerleri ve vatandaşlıkları. 
h) Şirketin yapacağı ilanların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu 
takdirde, yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine nasıl bildirileceği. 
(2) Şubeler, merkezin sicil kaydına gönderme yapılarak bulundukları yer ticaret siciline 
tescil olunurlar.  
(3) 343 üncü madde uyarınca verilen bilirkişi raporu da tescil ve ilan edilir. 
 
 
 Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması:                                                                       

 Anonim şirket ticaret sicili müdürlüğünde yapılan tescil ile tüzel kişilik kazanmaktadır. 

Madde 355 
(1) Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
(2) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve 
taahhütlerden  şahsen ve müteselsilen  sorumludurlar.  Ancak,  işlem ve  taahhütlerin, 
 ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline 
tescilinden sonra üç aylık süre içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, 
yalnız şirket sorumlu olur.  
(3) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. 
Bunların pay sahiplerine rücu hakları yoktur. 

 
 
 Devralınan veya Kiralanan İşletmelere ve Ayın Devrine İlişkin Sözleşmelerin 

Tescil ve İlanı:                                                                                       

Anonim şirketin kuruluş tarihinden itibaren iki yıl içinde sermayenin onda birini aşan 
bedelde devralınan veya kiralanan işletmelere ve ayın devrine dair sözleşmelerin ticaret 
sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi 
gerekmektedir. 

 
   Madde 356 

(1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda 
birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, 
genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu 
sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış 
olan ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersizdir.  
(2) Genel kurul kararını vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine şirketin 
bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişi, şirket tarafından 
devralınacak ya da kiralanacak işletme ve ayınlara değer biçer. Rapor resmî nitelik taşır. 
(3) Toplantı ve karar nisabına 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 
uygulanır. 
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(4) Sözleşme genel kurulun onay kararıyla birlikte tescil ve ilan olunur. 
(5) Şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayın ve 
işletmeler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

 
 Anonim Şirket Kuruluş Beyanı:                                                                                   

Yapılan yeni düzenleme ile anonim şirketin kuruluşu esnasında kurucular tarafından 
Kuruluş Beyanının hazırlanması gerekmektedir. Ayni sermaye konulmuş veya bir ayın ya 
da işletme devralınmışsa bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve 
devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin hususlar beyanda 
belgeli, gerekçeli ve kesin ifadelerle yer alacaktır. Şirket tarafından iktisap edilen menkul 
kıymetlere, ilişkin bilgilerin de beyanda gösterilmesi gerekmektedir. Pay taahhüdünde 
bulunanların birbirleri olan ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil 
bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, kuruluşu inceleyen işlem denetçisine ve diğer hizmet 
verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanacaktır. 

Madde 359 
(1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir 
veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Temsile yetkili en az bir 
üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şarttır. 
(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi 
adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi de tescil ve ilan olunur; 
 ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. 
Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. 
(3) Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam 
ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim 
görmüş olması zorunludur. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz. 
(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.  

 
 
 Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisi:  

Temsil yetkisine getirilen sınırlamalar ancak ticaret sicili müdürlüğünde yapılacak tescil 
ile geçerlilik kazanmaktadır. 

 
Madde 371 
(1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri 
ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını 
kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücû 
hakkı saklıdır.  
(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı 
işlemler de şirketi bağlar; meğerki üçüncü  kişinin, işlemin işletme  konusu dışında 
 bulunduğunu  bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu 
ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı 
açısından, tek başına yeterli delil değildir.  
(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm 
ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine 
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özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar 
geçerlidir.  
(4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel 
kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı 
şirkete başvurmalarına engel değildir. 
(5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri 
haksız fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı saklıdır.  
(6)  Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından ister temsil 
edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket 
arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına 
bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin 
sözleşmelerde uygulanmaz. 

 
 
 Anonim Şirketin Temsili:                                                                                   

Anonim şirketi temsile yetkili kişilerin ve temsil şekillerini gösteren noter onaylı karar 
suretinin ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
edilmesi gerekmektedir. 

 
Madde 373 
(1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir 
kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline 
verir.  
(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya 
atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, 
ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.  

 

 Anonim Şirkette Denetim:                                  

Yapılan yeni düzenleme ile anonim şirketin denetçisi ancak ortakları yeminli mali 
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme 
kuruluşu olabilir. Genel kurul tarafından seçilecek olan denetçinin ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 
Denetçinin mahkeme kararı ile görevden alınması ve yeni denetçi atanması için açılacak 
davaların denetçinin atandığına ilişkin kararın Gazetede ilanından itibaren 3 hafta içinde 
açılması gerekmektedir.   

 
Madde 399 
(1) Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca 
seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği 
faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, 
gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil 
ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. 
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(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve 
başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.  
(3) Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için 
seçilen denetçi, başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının 
da denetçisi kabul edilir.  
(4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi; 
a) Yönetim kurulunun, 
b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin 
yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin, 
istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına 
ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde 
bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir. 
(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı 
açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda karşı oy vermiş, karşı oyunu 
tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren 
geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin pay sahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.  
(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, 
yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin 
istemi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen 
denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal 
olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle 
görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerinde de 
uygulanır. Mahkemenin kararı kesindir.  
(7) Denetçinin mahkeme tarafından atanması durumunda, emsal dikkate alınarak, 
ücreti ile muhtemel giderler için mahkeme veznesine yatırılması gereken ön ödeme 
mahkemece belirlenir. Bunlara üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararı 
kesindir.  
(8) Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine 
karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Görüş yazısının içeriğine ilişkin 
fikir ayrılıkları ile denetlemenin şirketçe sınırlandırılmış olması veya görüş yazısı 
vermekten kaçınma haklı sebep sayılamaz. Denetçinin sözleşmeyi feshi yazılı ve 
gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula 
sunmakla yükümlüdür; bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâline 
getirilerek genel kurula verilir. 
(9) Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim 
kurulu hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, 
seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar. 
MADDE 400 
(1) Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük 
ölçekli anonim şirketler, bir veya birden fazla yeminli mali müşaviri veya serbest 
muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme 
kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, 
yeminli mâlî müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme 
kuruluşu ve bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu 
cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette 
denetçi olamaz. Şöyle ki, önceki cümlede sayılanlardan biri; 
a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse, 
b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak 
atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa, 
c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin 
veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, 
yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut 
denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst 
soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın 
hımsıysa, 
d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde 
yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı 
şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir 
şekilde hizmet veriyorsa, 
e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 
düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa, 
f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 
çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine 
göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin 
kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da 
gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise, 
g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin 
nezdinde çalışıyorsa,  
h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin 
tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden 
fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık 
faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa,  
denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği, katlanılması güç bir durum ortaya çıkacaksa (h) 
bendindeki yasağın kaldırılması için belli bir süreyle sınırlı olarak onay verebilir. 
(2) Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için 
görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, 
o denetçi en az iki yıl için değiştirilir.  
(3) Denetçi, denetleme yaptığı şirkete, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, 
danışmanlık veya hizmet veremez, bunu bir yavru şirketi aracılığıyla yapamaz. 
(4) Bu madde hükümleri, 554 üncü maddede öngörülen işlem denetçilerine de 
uygulanır. Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, işlem denetçisi 
genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır.  
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 Azlığın Genel Kurul Toplantı Gündemine Madde Teklifi:                                                        

Yapılan yeni düzenleme ile azlığın genel kurul gündemine madde konulması isteminde 
bulunabilmesi için bu istemin toplantıya davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'nde yayınlanması için gerekli olan ilan ücretinin yatırıldığı tarihten önce 
yönetim kuruluna ulaştırılmış olması gerekmektedir. 

Madde 411 
(1) Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay 
sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi 
belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, 
karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas 
sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir. 
(2) Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce 
yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır.  
(3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.  
(4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün 
içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince 
yapılır.  

 
 
 Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı:                                                        

Genel kurul toplantıya çağrı ilanının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı 
tarihinden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması 
gerekmektedir. Ayrıca adreslerini belirten pay sahiplerine toplantı günü, gündem ve 
ilanın çıktığı Gazete mektupla gönderilecektir. 
 

Madde 414 
(1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet 
sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, 
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce 
yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay 
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü 
ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla 
bildirilir. 
(2) Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır. 

 
 

 Genel Kurul Toplantısı İç Yönergesi:                                                        

Yapılan yeni düzenleme ile asgari unsurları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
belirlenen ve genel kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen bir iç yönerge 
hazırlanarak bunun ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 
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Madde 419 
(1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul 
tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. 
Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek 
başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.  
(2) Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin 
kuralları içeren, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek 
olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç 
yönerge tescil ve ilan edilir.  

 
 
 Genel Kurulun Tescil ve İlanı:                                                        

Genel kurul tutanağındaki tescil ve ilana tabi hususların ticaret sicili müdürlüğünde 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 422 
(1) Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, 
gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen 
cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların 
sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından 
imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.  
(2) Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili 
memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve 
ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur. 
 
 

 Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılacak Temsilcilerini Bildirmesi:                                                        

Yapılan yeni düzenleme ile genel kurula davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde yayımından en az 45 gün önce şirketin, pay sahiplerinden önerdikleri 
kurumsal temsilcilerinin kimlik ve iletişim bilgilerini şirkete bildirmesine ilişkin bir ilan 
yaptırması ve internet sitesine koyacağı hükümle şirkete bildirmeye davet etmesi 
gerekmektedir. 

Madde 428 
(1) Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul 
toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili 
temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine tavsiye edecekse, bununla 
birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için 
önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilan edip şirketin internet 
sitesine koymaya mecburdur. 
(2) Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacağı ve şirket internet sitesinde yer alacağı 
tarihten en az kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilan ve internet sitesine koyacağı 
yönlendirilmiş bir mesajla, pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin 
kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve 
telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda 
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kurumsal temsilciliğe istekli olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim 
kurulu, bildirilen kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, genel kurul toplantısına 
ilişkin çağrısında, adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilan eder 
ve internet sitesinde yayımlar. Bu fıkranın gerekleri yerine getirilmeden, kurumsal 
temsilci olarak vekâlet toplanamaz. 
 (3) Kurumsal temsilcilik, bir pay sahipliği girişimidir; meslek olarak ve ivaz 
karşılığı yürütülemez. Kurumsal temsilci Türk Borçlar Kanununun 510 uncu 
maddesini ileri sürerek temsil ettiği pay sahiplerinden herhangi bir talepte 
bulunamaz. 
(4) Bildirge, pay sahipleri tarafından kurumsal temsilciye verilmiş talimat yerine 
geçer. 
(5) Kusurlu olarak bildirgesine veya kanuna aykırı hareket eden veya hileli işlemler 
yapan kurumsal temsilci bu fiil ve kararlarının sonuçlarından Türk Borçlar 
Kanununun 506 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca sorumlu olur; 
sorumluluğu kaldıran veya sınırlayan sözleşmeler geçersizdir. 
(6) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca kendisine temsil yetkisi verilenler ile pay 
sahibinin Türk Borçlar Kanununun temsile ilişkin hükümleri uyarınca yetkilendirdiği 
temsilci 429 ilâ 431 inci madde hükümlerine tabî değildir. 

 
 
 Genel Kurulun İptali veya Butlanı Davası:                                                        

Genel kurulun iptali veya butlanı davası açılması halinde şirket yönetim kurulu dava 
açıldığını ve duruşma gününü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirecektir. 
Mahkemenin dava ile ilgili verdiği kararın da ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

 
Madde 448 
(1) Yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü 
usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar. 
(2) İptal davasında üç aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya 
başlanamaz. Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde davalar birleştirilerek görülür. 
(3) Mahkeme, şirketin istemi üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat 
göstermesine karar verebilir. Teminatın nitelik ve miktarını mahkeme belirler. 
Madde 450 
(1) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, 
kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu 
bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine 
koymak zorundadır. 

 
 
 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu:                                                        

Yapılan yeni düzenleme ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı 
tutanaklarının ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan edilmesi gerekmektedir. 
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Madde 454 

(1) Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin 
 arttırılması   konusunda  yetki  verilmesine   dair   kararıyla   yönetim  kurulunun 
sermayenin   arttırılmasına   ilişkin   kararı   imtiyazlı  pay sahiplerinin  haklarını 
 ihlal  edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir 
toplantıda, aşağıdaki hükümler uyarıca, alacakları bir kararla onanmadıkça 
uygulanamaz.  
(2) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde özel kurulu toplantıya çağırır. Aksi hâlde, her imtiyazlı pay sahibi yönetim 
kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere, onbeş gün içinde, bu 
kurulun toplantıya çağrılmasını şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret  
mahkemesinden isteyebilir. 
(3) Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının 
çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır. 
İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlal edildiği sonucuna varılırsa karar gerekçeli 
bir tutanakla belirtilir. Tutanağın on gün içinde şirket yönetim kuruluna teslimi 
zorunludur. Tutanakla birlikte, genel kurul kararının onaylanmasına olumsuz oy 
verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ile bu maddenin 
sekizinci fıkrası hükmü gereği açılabilecek dava için geçerli olmak üzere ortak bir 
tebligat adresi de yönetim kuruluna verilir. Tutanak, birlikte verilen bilgilerle beraber 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Bu hükümdeki şartlara 
uyulmadığı takdirde özel kurul kararı alınmamış sayılır.  
(4) Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin 
değiştirilmesine, üçüncü fıkrada öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak 
olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz. 
(5) Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı 
onaylanmış sayılır. 
(6) Özel kurul toplantısında, 407 nci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Bakanlık 
temsilcisi de hazır bulunur ve tutanağı imzalar. 
(7) Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararı aleyhine, karar tarihinden 
itibaren bir ay içinde, genel kurulun söz konusu kararının pay sahiplerinin haklarını 
ihlal etmediği gerekçesi ile, bu kararın iptali ile genel kurul kararının tescili davasını, 
şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açabilir.  
(8) İptal davası, genel kurul kararının onaylanmasına olumsuz oy kullananlara karşı 
yöneltilir.  

 
 
 Esas Sözleşme Değişiklikleri:                                                        

Esas sözleşmede yapılan değişiklikleri ihtiva eden genel kurul kararının ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

 
Madde 455 
(1) Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu 
tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil 
edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin 
internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce 
hüküm ifade etmez. 
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 Sermaye Artırımı Kararları:                                                        

Genel kurul veya yönetim kurulu tarafından alınan sermaye artırımı kararlarının karar 
tarihinden itibaren üç ay içinde ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilmesi 
gerekmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile kararın üç ay içinde tescil edilmemesi 
halinde karar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni geçersiz hale gelecektir.   

Madde 456 
(1) İç kaynaklardan yapılan artırım hariç,  payların nakdî bedelleri tamamen 
ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan 
tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.  
(2) Artırıma, esas sermaye sisteminde 459 uncu maddeye göre genel kurul; kayıtlı 
sermaye sisteminde, 460 ıncı madde gereğince, yönetim kurulu karar verir. Esas 
sözleşmenin ilgili hükümlerinin, gerekli olduğu hâllerde izni alınmış bulunan değişik 
şekli, genel kurulda değiştirilerek kabul edilmişse, bunun Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca onaylanması şarttır.  
(3) Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde 
tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin 
geçersiz hâle gelir ve 345 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 
(4) 353 ve 354 üncü maddeler ile 355 inci maddenin birinci fıkrası tüm sermaye 
artırımı türlerine kıyas yoluyla uygulanır. 
(5) Sermayenin artırılması kararının tesciline, aşağıdaki özel hükümler saklı kalmak 
kaydıyla, 455 inci madde uygulanır. 

 
 
 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi:                                                        

Yapılan yeni düzenleme ile halka açık olmayan anonim şirketlerin de kayıtlı sermaye 
sistemine geçmelerine olanak tanınmıştır. Esas sözleşmede çıkarılmış sermayeyi 
gösteren sermaye maddesinin yeni şeklinin yönetim kurulu tarafından ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ettirilmesi gerekmektedir. 

Madde 460 
(1) Halka açık olmayan bir anonim şirkette, ilk veya değiştirilmiş esas sözleşme ile, 
esas sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi, 
yönetim kuruluna tanındığı takdirde, bu kurul, sermaye artırımını, bu Kanundaki 
hükümler çerçevesinde ve esas sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde 
gerçekleştirebilir. Bu yetki en çok beş yıl için tanınabilir.  
(2) Sermayenin artırılabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleşmenin sermayeye 
ilişkin hükümlerinin, 333 üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığından izni alınmış şekillerini, sermayenin artırılmasına ilişkin 
kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları, prime dair 
kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları, esas sözleşmede öngörüldüğü 
şekilde ilan eder ve internet sitesinde yayımlar.  Yönetim   kurulu,  bu  kararında; 
 artırılan   sermayenin tutarını,   çıkarılacak  yeni payların itibarî değerlerini, 
sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının 
sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirtir ve bu 
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hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi uyarınca gerekli olan diğer konularda bilgi 
verir.  
(3) Çıkarılacak yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdî tutar, ayni 
sermaye konulması ve diğer konular hakkında 459 uncu madde hükümleri kıyas 
yoluyla uygulanır. 
(4) Yönetim kurulunun, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde pay çıkarabilmesi 
ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilmesi için esas sözleşmeyle 
yetkilendirilmiş olması şarttır.  
(5) Yönetim kurulu kararları aleyhine, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 445 
inci maddede öngörülen sebeplerin varlığı hâlinde kararın ilanı tarihinden itibaren bir 
ay içinde iptal davası açabilirler. Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler kıyas yoluyla 
uygulanır.  
(6) Sermaye artırımının yukarıdaki hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden 
sonra, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermaye maddesinin yeni 
şekli, yönetim kurulunca tescil ettirilir.  
(7) Sermaye Piyasası Kanununun halka açık anonim şirketlere ilişkin hükümleri 
saklıdır.  

 
 
 Rüçhan Hakları:                                                        

Yapılan yeni düzenleme ile rüçhan haklarının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının 
gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl 
hesaplandığını gösteren raporun ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar 
ile belirleyecek ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verilecektir. Alınan 
bu kararın şirketin internet sitesine konulmasının yanı sıra,  ticaret sicili müdürlüğünde 
tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tirajı en az ellibin olan ve yurt düzeyinde 
dağıtımı yapılan bir gazetede ilan edilmesi gerekmektedir.  

Madde 461 
(1) Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, 
alma hakkını haizdir. 
(2) Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan 
hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde 
altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, halka arz, 
işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete 
katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve 
kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz veya kayba 
uğratılamaz. Nisaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde 
yönetim kurulu kararına da uygulanır. Yönetim kurulu, rüçhan hakkının 
sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini; yeni payların primli ve 
primsiz çıkarılmasının sebeplerini; primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile açıklar. 
Bu rapor da tescil ve ilan edilir. 
(3) Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar 
ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 
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35 inci maddedeki gazete ile tirajı en az ellibin olan ve yurt düzeyinde dağıtımı 
yapılan bir gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur.   
(4) Rüçhan hakkı devredilebilir. 
(5) Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin, bu haklarını kullanmalarını, nama 
yazılı payların devredilmelerinin esas sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri 
sürerek engelleyemez.  

 
 
 Sermaye Artırımı Nedeniyle Esas Sözleşme Değişikliği:                                                           

Yapılan yeni düzenleme ile hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay 
içinde yönetim kurulunun, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirmesi 
gerekmektedir. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu beyannamesi ile denetleme 
doğrulaması da ticaret sicili müdürlüğüne tevdi edilecektir. 
 

Madde 471 
(1) Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay içinde, 
esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin 
yönetim kurulu beyannamesi ile denetleme doğrulamasını sicile tevdi eder. 

 
 
 Şarta Bağlı Sermaye Artırımı:                                                           

Yapılan yeni düzenleme ile şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hüküm, değiştirme ve 
alım hakları sona erdikten sonra bu hususun işlem  denetçisi tarafından bir raporla 
doğrulanmasıyla birlikte şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hüküm yönetim kurulu 
tarafından esas sözleşmeden çıkartılacaktır. Hükmün esas sözleşmeden çıkartıldığı 
ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi 
gerekmektedir. 

 
Madde 472 
(1) Değiştirme ve alım hakları sona erip bu husus işlem  denetçisi tarafından bir 
raporla doğrulanınca, yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü 
esas sözleşmeden çıkarır. Yönetim kurulu beyannamede, denetçinin raporunun 
gerekli kayıtları içerdiğini tespit eder. Hüküm sicilde de silinir. 

 
 
 Esas Sermayenin Azaltılması:                                                           

Yapılan kısmi değişiklikler ile sermaye azaltımına ilişkin genel kurul toplantısı çağrı 
ilanlarında, mektuplarında ve internet sitesi bildiriminde sermaye azaltılmasına 
gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı 
bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanacaktır. Ayrıca yönetim 
kurulunun bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunması ve genel kurulca 
onaylanmış bu raporun ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 
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Madde 473 
(1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere 
bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin 
gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı 
ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına 
gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı 
ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim 
kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış 
rapor tescil ve ilan edilir. 
(2) İşlem denetçisinin raporuyla, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket 
alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı 
belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmez.  
(3) Genel kurulun kararına 421 inci maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi 
uygulanır. Kararda işlem denetçisi raporunun sonucu açıklanarak sermayenin 
azaltılmasının ne tarzda yapılacağı gösterilir. 
(4) Esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter kârı sadece 
payların yok edilmesinde kullanılabilir. 
(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile belirlenen en az tutardan aşağı 
indirilemez. 
(6) Bu madde ile 474 ve 475 inci maddeler, kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış 
sermayenin azaltılmasına kıyas yoluyla uygulanır. 

 
 
 Esas Sermayenin Azaltılmasında Alacaklılara Çağrı:                                                           

Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde yönetim kurulu bu 
kararı şirketin internet sitesine koymakla ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yedişer 
gün arayla üç defa ilan ettirmekle mükelleftir. İlanda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesindeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların 
ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebileceklerinin belirtilmesi 
gerekmektedir.  

 
Madde 474 
(1) Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim 
kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka, 35 inci maddede anılan 
gazetede ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, 
üç defa ilan eder. İlanda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü 
ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya 
teminat altına alınmasını isteyebileceklerini belirtir. Şirketçe bilinen alacaklılara 
ayrıca çağrı mektupları gönderilir. 
(2) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu 
açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve 
bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilebilir.  
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 Sermaye Azaltımının Gerçekleştirilme Şartları:                                                           

Sermaye ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların 
ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir; aksi hâlde alacaklılar 
sermayenin azaltılması işleminin tescilinin ilan edilmesinden itibaren iki yıl içinde 
şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde sermayenin 
azaltılmasının iptali davası açabilirler. Teminatın yetersizliği hâlinde de yargı yolu 
açıktır. 
 
Ticaret sicili müdürü Kanunda esas sözleşme ile ilgili belirtilen mükellefiyetin yerine 
getirildiğini gösteren belgeleri görmedikçe esas sermayenin azaltılmasına dair kararı 
tescil edemeyecektir. 
 

Madde 475 
(1) Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen 
alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir; aksi 
hâlde alacaklılar şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde 
sermayenin azaltılması işleminin tescilinin ilan edilmesinden itibaren iki yıl içinde 
sermayenin azaltılmasının iptali davası açabilirler. Teminatın yetersizliği hâlinde de 
yargı yolu açıktır. 
(2) Azaltma kararının uygulanabilmesi için, pay senetleri miktarının, değiştirme veya 
damgalama yoluyla ya da diğer bir şekilde azaltılmasının gerekli olduğu hâllerde bu 
husus için yapılan ihtara rağmen geri verilmeyen pay senetleri şirketçe iptal 
edilebilir. Tebliğde şirkete geri verilmeyen senetlerin iptal edilecekleri yazılır. 
(3) Pay sahiplerinin, değiştirilmek üzere şirkete geri verdikleri pay senetlerinin 
miktarı, karar gereğince değiştirmeye yetmezse, bu senetler iptal olunarak bunların 
karşılığında verilmesi gereken yeni senetler satılıp paylarına düşen miktar şirkette 
saklanır. 
(4) Yukarıdaki fıkralarla, 473 ve 474 üncü maddelerde yazılı şartlara uyulmuş 
olduğunu gösteren belgeler ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına dair 
karar ve sermayenin gerçekten azaltılmış olması olgusu ticaret siciline tescil 
olunamaz. 

 
 
 Pay Bedellerinin İfa Borcu:                                                           

Pay bedellerinin ödenmesi yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede başkaca hüküm 
bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenecektir. İlanda ödenmesi 
istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye 
yapılacağı açıkça belirtilecektir. 

 
Madde 481 
(1) Payların bedelleri, yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede başkaca hüküm 
bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir. İlanda, ödenmesi 
istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye 
yapılacağı açıkça belirtilir. 
(2) İkincil yükümlülükler hakkında, esas sözleşmede, sözleşme cezası da 
öngörülebilir.   
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 Sermaye Borcunun Zamanında Yerine Getirilmemesi:                                                           

Yönetim kurulu, sermaye koyma borcunu zamanında yerine getirmeyen pay sahibini 
iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun 
bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay 
senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele geçirilemiyorsa 
iptal kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve ayrıca esas sözleşmenin 
öngördüğü şekilde ilan edilmesi gerekmektedir. 
 

Madde 482 
(1) Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek 
olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. 
(2) Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı 
kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp 
yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye 
yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı 35 inci maddede 
yazılı gazetede ve ayrıca esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilan olunur. 
(3) Esas sözleşmeyle, pay sahipleri, temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle 
zorunlu tutulabilirler. 
(4) Şirketin tazminat hakları saklıdır. 

 
 
 Sermaye Borcunun Zamanında Yerine Getirilmesi İçin Çağrı:                                                           

Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanabilmesi için, 
yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 
esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilan yoluyla ve şirketin internet sitesinde de 
yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit pay sahibinin 
temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi hâlde ilgili paylara ilişkin 
haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceği belirtilir. Nama yazılı 
pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla ve 
internet sitesi mesajı ile yapılır. Bir aylık süre mektubun alındığı tarihten itibaren 
başlayacaktır. 

 
Madde 483 
(1) Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulanabilmesi için, 
yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibine, 35 inci maddede yazılı gazete 
ile esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilan yoluyla şirketin internet sitesinde de 
yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit  pay sahibinin 
 temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi hâlde, ilgili paylara ilişkin 
haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceği belirtilir. 
(2) Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilan yerine, iadeli 
taahhütlü mektupla ve internet sitesi mesajı ile yapılır. Bir aylık süre, mektubun 
alındığı tarihten başlar. 
(3) Mütemerrit pay sahibi, yeni pay sahibinin ödemelerinden açık kalan tutar için 
şirkete karşı sorumludur.  
(4) 501 inci madde hükmü saklıdır. 
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 Pay Senetlerinin Bastırılması:                                                           

Yapılan yeni düzenleme ile bastırılacak olan pay senetlerinin hamiline yazılı olması 
halinde yönetim kurulunun, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay 
içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtacağı kararlaştırılmıştır. Yönetim 
kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmesi ve ayrıca 
şirketin internet sitesine koyması gerekmektedir. 
 

Madde 486 
(1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; 
ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. 
(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi 
tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. 
Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil 
ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar 
ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine 
ilişkin hükümler uygulanır.  
(3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay 
senedi sahiplerine dağıtılır.  
(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur. 

 
 
 Finansal Tabloların İlan Edilmesi:                                                           

Yapılan yeni düzenleme ile anonim şirket, limited şirket ve topluluğun finansal 
tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulunun ve merkezi Türkiye 
dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdürlerinin bilanço gününden itibaren 
altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr 
dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği 
görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
ettirmesi ve şirketin internet sitesine koyması gerekmektedir.   

 
Madde 524 
(1) Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana 
şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, 
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul 
kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna 
ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet 
sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine ilişkin 
hükümler saklıdır.  

  Madde 525 
(1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdürleri, 
şubeye özgü finansal tablolarının ayrıntılı şekliyle, şubesi oldukları şirketin ve varsa 
bu şirketin dâhil bulunduğu topluluğun, yılsonu tablolarının özetlerini ve yıllık 
raporlarını merkezin tabi olduğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından 
itibaren altı ay içinde 524 üncü madde hükmü uyarınca Türkiye’de yayımlarlar. 
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Madde 610 
(1) Anonim şirketlere ilişkin 514 ilâ 527 nci madde hükümleri limited şirketlere de 
uygulanır.  

 
 
 Anonim Şirketin Sona Ermesi:                                                           

Şirketin iflas ve mahkeme kararı dışındaki sebeplerle sona ermesinin ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 532 
(1) Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, 
yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. 

 
 
 Tasfiye Memurları:                                                           

Atanan tasfiye memurlarının ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 536 
(1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı 
takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay 
sahiplerinden veya üçüncü kişilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas 
sözleşmede veya atama kararında aksi öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar. 
(2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye 
işlerinin yönetim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm uygulanır. 
(3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece 
atanır.  
(4) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve 
yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.  

 
 
 Tasfiye Memurunun Mahkeme Kararı ile Atanması:                                                           

Mahkeme kararıyla atanan tasfiye memurlarının da ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 537 
(1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi 
yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden 
alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir. 
(2) Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de 
tasfiyeye memur kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla 
atanan tasfiye memurları, mahkeme kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar.  
(3) Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve 
hiçbirinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya 
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alacaklılardan birinin veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığının istemiyle, söz konusu 
şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar. 

 
 
 Tasfiye Nedeniyle Alacaklılara Çağrı:                                                           

Tasfiye haline giren şirketler yerleşim yerlerini bilmedikleri alacaklıları için Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirketlerinin tasfiye girdiğini duyurmaları gerekmektedir. 
Birer hafta ara ile üç defa yayımlanacak ilanlar alacaklıların tasfiye memurlarına 
başvurmaya davet edileceklerdir. 

Madde 541 
(1) Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve 
yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede 
öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş 
bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına 
bildirmeye çağrılırlar.  
(2) Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir. 
(3) Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını 
karşılayacak tutarda para notere depo edilir; meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir 
şekilde teminat altına alınmış veya şirket varlığının pay sahipleri arasında paylaşımı 
bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olsun. 
(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları 
haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı 553 üncü madde uyarınca sorumludur.  

 
 
 Ticaret Unvanının Silinmesi:                                                           

Tasfiyesi tamamlanan şirketlerin ticaret unvanlarının silindiği ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilecektir. 

 
Madde 545 
(1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi 
tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil 
ve ilan edilir. 

 
 
 Ek Tasfiye:                                                           

Yapılan yeni düzenleme ile tasfiyenin tamamlanmış olmasına rağmen ek tasfiye 
işlemlerinin yapılması zorunluluğunun doğması halinde asliye ticaret mahkemesine 
yapılacak başvuru sonucu mahkeme ek tasfiye işlemleri tamamlanıncaya kadar şirketin 
yeniden tescil edilmesini isteyebilecektir. Mahkeme kararıyla atanacak olan tasfiye 
memurlarının ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan edilmesi gerekmektedir. 
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Madde 547 
(1) Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu 
olduğu  anlaşılırsa, son tasfiye memurları,  yönetim kurulu  üyeleri, pay sahipleri 
veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret  mahkemesinden, 
bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler.  
(2) Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için 
yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını 
veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir.  

 
 
 Tasfiyeden Dönülmesi ve İflasın Kaldırılması:                                                           

Yapılan yeni düzenleme ile şirketin sona ermesine rağmen pay sahipleri arasında 
malvarlığı dağıtımı başlamamışsa şirketin devam etmesi kararlaştırılabilecektir. Aynı 
şekilde iflas ile sona eren şirketin iflası kaldırılır veya konkordato ile sona erdirilirse 
şirket devam edebilecektir. Tasfiyeden dönüldüğüne veya iflasın kaldırıldığına ilişkin 
kararın ticaret sicili müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan 
edilmesi gerekmektedir. 

Madde 548 
(1) Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri 
arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin 
devam etmesini kararlaştırabilir. Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının 
oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca 
önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye 
memuru tescil ve ilan ettirir.  
(2) Şirket, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya 
iflas, konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. 
(3) Tasfiye memuru iflasın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. 
Tescil istemine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarının pay sahipleri arasında 
dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin belge de eklenir.  

 
 Limited Şirket Ortakları:                                                           

Yapılan yeni düzenleme ile tek ortaklı limited şirket kurulabilecek olup, 50 ortak üst 
sınırı muhafaza edilmiştir. 

Madde 574 
(1) Ortakların sayısı elliyi aşamaz. 
(2) Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren 
yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden 
başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın 
adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak 
zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde 
de geçerlidir. 
(3) Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu 
doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez. 
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 Limited Şirketin Kuruluşu:                                                         

Şirketin kuruluş işlemleri esnasında gerekli olan belgeler şu şekildedir:  

1) Şirket Sözleşmesi  

2) Kurucular Beyanı  

3) İşlem Denetçisi Raporu (Bakanlıkça İstenmesi Halinde)  

4) Şirketi Temsile ve Denetlemeye Yetkili Kişilerin Seçimini Gösteren Belge. 

 
Madde 575 
(1) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce 
onaylanması şarttır.  
Madde 586 
(1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden 
sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur. 
(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler 
eklenir: 
a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği. 
b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı ve 
Bakanlıkça istenilmesi hâlinde 351 inci madde uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi 
raporu.  
c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin 
seçimini gösterir belge. 
(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır: 
a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, 
vatandaşlıkları. 
b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar. 
c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları. 
d) Şirketin ne suretle temsil edileceği. 

 

 Şirket Sözleşmesinin Tescili:                                                       

Şirket sözleşmesinin, kuruculara ait imzaların noterde onaylanmasını izleyen 30 gün 
içinde ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan 
edilmesi gerekmektedir. 

Madde 587 
(1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını 
izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan edilen şirket 
sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 
uygulanmaz: 
a) Şirket sözleşmesinin tarihi. 
b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 
c) Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu; şirket 
sözleşmesinde bu konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi. 
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d) Esas sermayenin itibarî değeri. 
e) Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, 
merkezleri ve her ortağın üstlendiği esas sermaye payları. 
f) Ayni sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas sermaye 
payları; bir aynın devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, sözleşmenin karşı 
tarafı, şirketin borçlandığı karşı edim; özel menfaatlerin içerik ve değeri. 
g) Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların içeriği.  
h) Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya unvanları 
ve yerleşim yerleri. 
ı) Temsil yetkisinin kullanılma şekli. 
i) Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi, 
denetçinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması 
hâlinde adı, soyadı, yerleşim yeri, meslek odası numarası. 
j) Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim 
yükümlülükleri, esas sermaye payları ile ilgili önerilmeye muhatap olma, önalım, 
geri alım ve alım hakları.  
k) Şirket tarafından yapılacak olan ilanların şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu 
konuda bir hüküm bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara ne şekilde bildirimde 
bulunacakları. 

 

 Limited Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması:                                                       

Limited şirket ticaret siciline tescil edilmesi ile tüzel kişilik kazanacaktır. 

Madde 588 
(1) Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
(2) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde, kuruluş giderleri kurucular tarafından 
karşılanır. Bunların pay sahiplerine rücû hakları yoktur.  
(3) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu işlemler dolayısıyla şahsen ve 
müteselsilen sorumludur.  
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldıklarının açıkça 
bildirilmeleri ve şirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylık süre içinde şirket 
tarafından kabul edilmeleri koşuluyla, bunlardan yalnız şirket sorumlu olur.  

 

 Limited Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi:                                                       

 Limited şirketin sözleşmesinde yapılacak bütün değişikliklerin ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 589 
(1) Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas 
sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. 621 inci 
madde hükmü saklıdır.  
(2) Şirket sözleşmesinde yapılan her değişiklik tescil ve ilan edilir.  
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 Limited Şirket Hisse Devirlerinin Tescili:                                                       

Yapılan yeni düzenleme ile limited şirketin pay devrinin yazılı şekilde yapılması, 
tarafların imzalarının noterde onaylanması ve pay devrinin ticaret siciline tescil 
edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanması gerekmektedir. 

Madde 598 
(1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri 
tarafından ticaret siciline başvurulur. 
(2) Başvurunun otuz gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu 
paylarla ilgili olarak silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil 
müdürü, şirkete, iktisap edenin adının bildirilmesi için süre verir. 
(3) Sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişinin güveni korunur. 

 

 Müdürlerden En Az Birinin Türkiye’de İkamet Etmesi:                                                       

Yapılan yeni düzenleme ile şirket müdürlerinden en az birinin Türkiye’de ikamet 
etmesi ve şirketi tek başına temsil etme yetkisine sahip olması gerekmektedir. Bu kurala 
aykırılık olması halinde sicil müdürü durumun kanuna uygun hale getirilmesi için önce 
şirkete uygun bir süre verecektir. Belirlenen süre içinde düzeltme yapılmadığı takdirde 
ticaret sicili müdürü mahkemeden şirketin feshini isteyecektir. 

Madde 628 
(1) Şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması ve bu 
müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması gerekir.  
(2) Birinci fıkra hükmüne aykırılık belirlendiğinde, ticaret sicili müdürü durumun 
kanuna uygun hâle getirilmesi için şirkete uygun bir süre verir. Bu süre içinde 
gereken yapılmadığı takdirde, ticaret sicili müdürü şirketin feshini mahkemeden 
ister. 

 

 Müdürlerin Temsil ve Yetkileri:                                                       

Limited şirketi temsile yetkili kişilerin temsil şekillerini gösteren noter onaylı karar 
suretlerinin ve bu kişilere ait imzaların ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 

Madde 629 
(1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya 
yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun 
anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.  
(2) Sözleşmenin yapılması sırasında şirket tek ortak tarafından ister temsil edilsin 
ister edilmesin, tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak ile şirket arasında yapılan 
sözleşmenin geçerli olması, sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu 
zorunluluk, piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin 
sözleşmelere uygulanmaz. 
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 Denetçi ve İşlem Denetçisi:                                                         

Yapılan yeni düzenleme ile anonim şirketle ilgili denetim ve işlem denetçisine ilişkin 
hükümlerin limited şirket için de geçerli olduğu belirlenmiştir. Buna göre; limited 
şirketin denetimi de şirketten bağımsız bir yapıya kavuşturulmuş ve denetçinin ancak 
ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan 
bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceği kararlaştırılmıştır. Şirketin kuruluşu 
esnasındaki İşlem Denetçisi Raporunun da en az bir işlem denetçisi tarafından 
hazırlanması ve Raporda payların tamamının taahhüt edildiğinin, pay tutarlarının 
bankaya yatırıldığının, banka mektubunun hazırlandığının, ayni sermaye için 
mahkemece değerleme yapıldığının, kuruluş beyanının Kanuna uygun olduğunun ve 
gerekli izin ve noter işlemlerinin gerçekleştirildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. 
Denetçinin mahkemece görevden alınması ve yeni denetçi atanması davası da aynı 
şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki ilandan itibaren 3 hafta içinde 
açılabilecektir. 

Madde 635 
(1) Anonim şirketin denetçiye ve işlem denetçileriyle denetime ve özel denetime 
ilişkin hükümleri limited şirkete de uygulanır. 

 

 Limited Şirketin Kuruluşuna İtiraz:                                                                              

Yapılan yeni düzenleme ile limited şirketin de kuruluşuna itiraz nedeniyle asliye ticaret 
mahkemesinde açılan fesih davasının ve kesinleşmiş mahkeme kararının mahkeme 
tarafından ticaret sicili müdürlüğünde resen tescil ettirilmesi ve bu hususların Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi gerekmektedir. 
 

Madde 644 
(1) Aşağıda madde numaraları bildirilen anonim şirketlere ilişkin hükümler limited 
şirketlere de uygulanır. 
a) Belgelerin ve beyanların kanuna aykırılığına ilişkin 549 uncu; sermaye hakkında 
yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi hakkında 550 nci; değer 
biçilmesinde yolsuzluğa dair 551 inci; kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, 
yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğunu düzenleyen 553 üncü; 
denetçilerin ve işlem denetçilerinin sorumluluğuna ilişkin 554 ilâ 561 inci maddeler. 
b) Feshe ilişkin 353 üncü, şirkete karşı borçlanma yasağına dair 358 inci maddeler. 
c) Yönetim kurulu kararlarının butlanı hakkındaki 391 inci ve müdürlerin bilgi alma 
haklarına kıyas yolu ile uygulanmak üzere  392 nci madde. 
d) Limited şirketlere de uygulanan 549 ilâ 551 inci maddelerine aykırı hareket 
edenler, 562 nci maddenin sekizinci ilâ onuncu fıkralarında öngörülen cezalarla 
cezalandırılırlar. 
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 Donatma İştiraki:                                                                              

Donatma iştirakinin ticaret siciline ve gemi siciline tescil edileceği ile bu tescillerde 
hangi hususların tescile tabi olduğu açıkça gösterilmiştir. 

Madde 1065 
(1) Donatma iştirakinin yapılmasını izleyen onbeş gün içinde iştirak, ticaret ve gemi 
sicillerine tescil edilir. 
(2) Ticaret ve gemi sicillerine; 
a) Paydaş donatanların adları, yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları, 
b) İştirakin unvanı ve merkezi, 
c) İştirakin konusu, 
d) Her paydaş donatanın gemi payının miktarı, 
e) İştiraki temsile yetkili kişilerin ad ve soyadları ile bunların yalnız başlarına mı 
yoksa birlikte mi imza atmaya yetkili oldukları, 
kaydedilir. 

 
 
 Gemi Müdürü:                                                                              

Donatma iştirakinin işlerini yürütmek üzere atanan veya görevden alınan gemi 
müdürünün ticaret siciline ve gemi siciline tescil edilmesi gerekmektedir. 

Madde 1068 
(1) Donatma iştirakinin işlerinin görülmesi için oy çoğunluğu ile bir gemi müdürü 
atanabilir. Paydaş donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanması için 
oybirliği şarttır. 
(2) Gemi müdürü, sözleşmenin feshinden doğan hakları saklı kalmak üzere, her 
zaman oy çoğunluğuyla görevden alınabilir. 
(3) Gemi müdürünün atanması ve görevden alınması ticaret ve gemi sicillerine tescil 
olunur. 

 
 
 İnternet Sitesi:                                                                         

Yapılan yeni düzenleme ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerin internet sitesi açmaları mecburi kılınmıştır. Şirketin internet sitesinde: 

1) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar;  
2) Rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara 
ilişkin kararlar;  
3) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, 
bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin 
karar metinleri;  
4) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve 
menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye 
artırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler;  
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5) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim 
kurulu açıklamaları;  
6) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan 
bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi 
gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri;  
7) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna 
ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması;  
8) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları yayımlanacaktır. 
 

Madde 1524 
(1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten 
mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına 
özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır: 
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. 
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli 
kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, 
açıklamalar. 
c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, 
değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin 
nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. 
d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair 
taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri 
konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki 
genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, 
belgeler. 
e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve 
menfaat   sahiplerinin   incelemesine  sunulan  bilgiler,  tablolar,  belgeler;  sermaye 
arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; 
imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi 
işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar. 
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim 
kurulu açıklamaları. 
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler. 
h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda 
pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar. 
ı) Finansal tablolar,  kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla 
çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından 
bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri. 
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde 
uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve 
üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, 
tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler. 
j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları. 
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye 
piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler. 
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(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal 
edilmesinin sebebini oluşturur;  Kanuna  aykırılığın tüm sonuçlarının  doğmasına 
 yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna 
neden olur. Ceza hükümleri saklıdır. 
(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine 
açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi 
kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin 
ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir. 
(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan 
içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu 
ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle 
değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. 
Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. 
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre 
öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan 
tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış 
sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır. 
(6) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet 
sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve 
saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya 
yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, 
değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.  

 
 
 Güvenli Elektronik İmza:                                                                              

Yapılan yeni düzenleme ile şirket işlemlerinde kullanılacak olan güvenli elektronik 
imzanın sahibi şirket yetkilisinin ismi ve temsil edilen tüzel kişinin unvanı ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilecektir. 

Madde 1526 
(1) Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen 
senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve 
ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile 
yapılamaz.  
(2) Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile 
baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla 
da atılabilir. Düzenlendikleri  ülke  kanunlarının  izin  verdiği ölçüde bu senetlerde 
yer  alacak  kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla 
yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.  
(3) Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun 
zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de 
yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda 
düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve tüzükte düzenlenen 
hâllerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde 
merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır. 
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 (4) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen 
güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli 
elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle 
birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir. 
(5) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar 26 ncı maddede düzenlenen tüzükte gösterilir. 

 
 

 Elektronik Ortamda Genel Kurul ile Yönetim ve Müdürler Kurulu Toplantısı:  

Yapılan yeni düzenleme ile anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketler yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarını ve anonim şirketler genel 
kurul toplantılarını da tamamen elektronik ortamda yapabileceklerdir. Elektronik 
ortamda oy kullanabilmek için şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip 
olması, ortağın bu yolda istemde bulunması ve elektronik ortam araçlarının etkin 
katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanarak bu raporun ticaret sicili 
müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. 
Anonim şirketlerin elektronik ortamda gerçekleştirecekleri genel kurul toplantılarının 
usul ve esasları bir tüzükle düzenlenecektir. 

 
Madde 1527 
(1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye 
şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda 
yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım 
üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir. Bu hâllerde 
Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar 
nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 
(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket 
sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna 
ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride 
bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. 
(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek 
için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda 
istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir 
teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların 
kimliklerinin saklanması şarttır. 
(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi 
gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve 
ortağa gerekli bütün araçları sağlar. 
(5) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, 
görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki 
sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları bir tüzük ile düzenlenir. 
Tüzükte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas 
sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler tüzükten aynen aktarılacak 
olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Tüzük ayrıca oyun gerçek sahibi veya 
temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü 
fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu tüzüğün 
yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy 
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kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde 
zorunlu hâle gelir.  
(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından 
kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet 
sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

 
 
 Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Açacağı Şubeler:                                                             

Yapılan yeni düzenleme ile ticari merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmelerin 
ülkemizde açacakları şubelerin tescili için merkezin bulunduğu ülkede sunduğu 
evrakları ve şirket sözleşmesinin onaylı suretlerini ticaret sicili müdürlüğüne ibraz 
etmesi gerekmektedir. Tescilde şubenin ve merkez işletmenin ticaret sicili bilgileri de 
ticaret sicili müdürlüğüne sunulacaktır. Bu türdeki şubelerin kuruluşu için gerekli olan 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni kaldırılmıştır. Ayrıca bir Türk şirketi tasfiye haline 
girmeksizin işletmesini yabancı bir ülkeye taşıyabilecektir.  

Madde 12 (Uygulama Kanunu) 
(1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret şirketinin 
şubesinin Türkiye’de tescil edilebilmesi için, merkez işletmenin bulunduğu kaynak 
ülke hukukunun, işletmeler ile ticaret şirketlerinin türlerine göre şubelerinin 
tescilinde aradığı şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Ayrıca, kaynak ülkede tescil 
için ibrazı gerekli tüm belgeler ile şirketin sözleşmesinin, anonim şirketlerde esas 
sözleşmenin onaylı suretleri, Türkiye’de tescili yapacak ticaret sicili müdürlüğüne 
verilir. Bundan başka, şube unvanı, adresi, şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi 
mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak 
temsil edecek kişi veya kişilerin adları, merkez işletmenin türü, işletme konusu, 
sermayesinin türü ve tutarı, sicil numarası, internet sitesi, tâbi olduğu hukuk, Avrupa 
Birliği üyesi olup olmadığı bilgileri ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bir beyanname 
ile bildirilir ve gerekli belgeler eklenir. Tescil edilecek hususlarla şubenin tesciline 
ilişkin ayrıntılı düzenleme Ticaret Sicili Tüzüğünde yapılır. 
(2) Bir Türk şirketi, tasfiye edilmeksizin ve hedef ülkede yeniden kurulmaksızın 
yabancı bir ülkeye taşınabilir. Bunun için; 
a) Türk hukukunun aradığı şartların yerine getirilmiş olduğu, 
b) Şirketin taşındığı ülke hukukuna göre, o ülkede faaliyetine devam edebileceği, 
c) Şirketin, konumunda meydana gelecek değişiklikten alacaklıların, ilân yoluyla 
haberdar edildikleri, alacaklarını bildirmeye davet olundukları ve alacakların 
ödendiği veya teminat altına alındığı, 
ispat edilmelidir. 
(3) Merkezini yurt dışına taşıyan şirketin unvanı, alacaklıların tümü tam olarak 
tatmin edilmeden ticaret sicilinden silinemez. Merkezin taşınmasına ilişkin ayrıntılı 
düzenlemeler Ticaret Sicili Tüzüğünde yapılır. 
(4) Ticaret Sicili Tüzüğü ile yapılacak düzenlemeler, Türk Ticaret Kanununun 
yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirilir. 
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 Taşınmazların Sermaye Olarak Konulması:                                        

Yapılan yeni düzenleme ile Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce 
sermaye olarak konulan taşınmazların tapu siciline tescil edilmemiş olması halinde, 
tescil istemi şirket ortaklarının yanı sıra şirket alacaklıları, ortakları veya pay sahipleri 
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın talimatı olması durumunda ticaret sicili 
müdürlüklerince de yapılabilecektir. 

Madde 16 (Uygulama Kanunu) 
 (1) Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce bazı taşınmazlar bir 
şirkete sermaye olarak konulmuş, ancak bunların tapu sicilinde tescillerinin şirket 
adına yapılmamış olması hâlinde, şirket alacaklıları, ortakları veya pay sahipleri 
tescil isteminde bulunabilecekleri gibi, tescilin, ticaret sicili müdürlerince 
yaptırılması talimatını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da verebilir. Tescil harcı ile diğer 
harç ve masraflar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde şirketten alınır. 

 
 

 


