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Değerli Meslektaşlarım

Yeni TTK içi boşaltılmış olsa da 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüktedir.
İSMMMO olarak her zaman olduğu gibi “bilgiyi paylaşmak” vazgeçilmez ilkelerimizden 

biridir. Bu çalışmanın amacı bilgi kirliliğini azaltmaya yöneliktir.
Sirkülerin ilk bölümünde tarihler itibariyle yapılması gerekenlerin ana başlıkları, ikinci 

bölümde bu başlıkların açıklamaları  ve son bölümde ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 
aldığımız “TTK’da Suç ve Cezalar” yer almaktadır. 

Sizlerin bilgisine sunmuş olduğumuz “Yeni TTK’da Uygulanacak Yol Haritası”nı müşte-
rilerimize sizin aracılığınız ile ulaştırılması, çalışmalarınıza katkı sağlayacağına inanmak-
tayız.

Bu “TTK Hakkında Uygulanacak Yol Haritası” kitapçığının hazırlanmasında emeği geçen 
Doç. Dr. Ali Dural’a teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı



BİRİNCİ BÖLÜM
UYGULAMA 
TAKVİMİ
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•	 Ortaklar ve yöneticiler şirkete karşı belirli koşullar altında borçlanabileceklerdir.
•	 Mal ve hizmet tedariki sözleşmelerinde faturanın ya da mal veya hizmetin gönde-

rilmesinden itibaren 30 gün içinde temerrüt gerçekleşecek. Bazı hallerde  mal ve 
hizmet tedarikinin taksitle ödenmesi yasaklanmıştır.

•	 Tacirin işletmesine ilişkin işlemleri ve senetleri ticaret unvanıyla yapması gerekir.
•	 Ticaret unvanının ticari işletmenin görülebilecek bir yerine yazılması gerekir.
•	 Şirketlerin hak ehliyetlerinin esas sözleşmelerinde yazılı işletme konuları ile sınırlı 

olduğuna ilişkin hükümler yazılmamış sayılır.
•	 Ticari defterlere ilişkin yeni hükümler uygulanmaya başlayacaktır.
•	 Anonim ve limited şirketler tek ortaklı kurulabilir.
•	 Çeşitli sebeplerle tasfiye sürecini tamamlayamayan şirketler için kolaylaştırılmış 

tasfiye prosedürü uygulanarak bu şirketlerin tasfiyeleri tamamlanabilecektir.
•	 Şirket kuruluşlarında sermayenin dörtte birinin tescilden önce ileride kurulacak 

şirket adına açılacak bir banka hesabına yatırılması gerekir.

1 Temmuz 2012    
 TTK yürürlüğe girdi.

•	  Anonim ve limited şirketlerin tek ortağı olan gerçek ve tüzel kişiler bu durumu 
15.07.2012’ye kadar yöneticilere bildirmekle yükümlüdürler.

1-15 Temmuz 2012    
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•	 Şirketlerde tüzel kişilerin temsilcisi olan yöneticilerin 01.10.2012 tarihine kadar 
istifa etmeleri gerekir. 

•	 Limited şirketlerde müdürler kurulu başkanı atanması gerekir. 
•	 Cari Hesap sözleşmelerinin 01.10.2012 tarihine kadar Yeni TTK’ya uyumlu hale 

getirilmesi gerekir.

1 Ekim 2012    

31 Aralık 2012    

•	 İkincil mevzuat (tüzük, yönetmelik ve tebliğler) 31.12.2012’ye kadar yürürlüğe 
girecektir.

1 Ocak 2013    

•	  TMS ve denetime ilişkin hükümler 01.01.2013’te yürürlüğe girecektir.

14 Şubat 2013    

Ø	Ticaret şirketleri ve kooperatifler 14.02.2013’e kadar eski türlerine dönebilirler.
Ø	Hakim ve bağlı şirketlerin oy haklarına ilişkin sınırlamalar 14.02.2013 tarihinde  

 yürürlüğe girer.
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Ø	Bağımsız denetime tabi şirketler denetçilerini 31.03.2013 tarihine kadar seçmeleri  
 gerekir.
Ø	Bağlı şirket yönetim kurulu 31 Mart 2013 tarihine kadar hakim ve diğer bağlı   

 şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenlemek  zorundadır.

31 Mart 2013    

Ø	Şirket sözleşmelerinin 01.07.2013  tarihine kadar Yeni TTK ile uyumlu hale  
 getirilmesi gerekir.
Ø	Şirketlerin sözleşmelerindeki genel kurul yeter sayılarını 01.07.2013 tarihine  

 kadar Yeni TTK ile uyumlu hale getirmeleri gerekir.
Ø	Oy haklarına ilişkin TTK hükümleri 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Ø	Şirketlerin İnternet sitesi kurmalarına ilişkin düzenleme 01.07.2013 tarihinde  

 yürürlüğe girer.
Ø	Esas sözleşmelerinde nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlama bulunan   

 A.Ş’lerin sözleşmelerini 01.07.2013 tarihine kadar Yeni TTK ile uyumlu hale  
 getirmeleri gerekir.
Ø	İmtiyaz haklarına ilişkin TTK m. 479/3 (c) bendi 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe  

 girer.

1 Temmuz 2013    
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•	 Ticari belgelerde bulunması gerekli bilgilere ilişkin yükümlülük 01.01.2014’te  
yürürlüğe girecektir.

1 Ocak 2014    

Ø	Şirketlerin 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini Yeni TTK’daki asgari tutarlara  
 çıkarmaları gerekmektedir.
Ø	İmtiyazlı paylara ilişkin esas sözleşme hükümlerinin  14.02.2014’e kadar Yeni TTK’ya  

 uyumlu hale getirilmesi gerekir. 

14 Şubat 2014    

•	  Bir bağlı şirketin uğramış olduğu  zararların 01.07.2014 tarihine kadar denkleşti-
rilmesi gerekir.

1Temmuz 2014    



İKİNCİ BÖLÜM
TAKVİM İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMALAR
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1 Temmuz 2012

Ortaklar ve yöneticiler şirkete karşı belirli koşullar altında borçlanabile-
ceklerdir. 

Ø	6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 358’e göre anonim şirket pay sahiplerinin  
şirkete borçlanmalarına sınırlamalar getirilmiştir. Hemen belirtelim ki, getirilen bu sınır-
lamalar TTK m. 644 yollaması ile limited şirket ortakları hakkında da uygulanacaktır. 
TTK m. 358’e göre, pay sahibi (limited şirketlerde ortak) sermaye taahhüdünden doğan 
vadesi gelmiş borcunu ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı, geç-
miş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. Görüldüğü gibi, 
kural olarak pay sahibi şirkete karşı borçlanabilir. Ancak bunun iki istisnası vardır. Bu iki 
istisnadan biri varsa pay sahibi şirkete karşı borçlanamaz. 

Bu iki istisna şunlardır: 
o Pay sahibinin (limited şirketlerde ortak) sermaye taahhüdünden doğan vadesi gel-

miş borcunu ifa etmemesi,
o Şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak 

düzeyde olmaması,

Bu hallerden birinin varlığı halinde pay sahibine borç verenler 300 günden az olma-
mak üzere adli para cezası ile cezalandırılır (6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 562/5-b)

Pay sahiplerinde olduğu gibi, şirket yöneticileri hakkında da şirkete borçlanmalarına 
ilişkin önemli sınırlamalar getirilmiştir. 6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 395/2 uyarın-
ca anonim şirkette pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyele-
rinin pay sahibi olmayan TTK m. 393’te sayılan yakınları, şirkete nakit borçlanamazlar. 
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Bu kişiler için şirket nakit, kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklene-
mez, bunların borçlarını devralamaz. Bu hüküm de, 6335 sayılı Kanun’la değişik TTK m. 
644 uyarınca limited şirketler hakkında uygulanır. Buna göre, pay sahibi olan anonim 
şirket yönetim kurulu üyeleri ile ortak olan limited şirket müdürleri, bu yasağa tabi de-
ğildirler. 6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 562/5-c uyarınca, TTK m. 395/2’yi ihlal 
edenler 300 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılırlar.
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Mal ve hizmet tedariki sözleşmelerinde faturanın ya da mal ve hizmetin 
gönderilmesinden itibaren 30 gün içinde temerrüt gerçekleşecek. Bazı haller-
de mal ve hizmet tedarikinin taksitle ödenmesi yasaklanmıştır.

Ø	 Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte mal ve hizmet tedariki sözleşmelerinde 
para borcunu ifa etmeyen taraf sözleşmede belirtilen vadede ya da ödeme süresinde 
borcunu ifa etmediğinde ihtarsız temerrüde düşecektir (TTK m. 1530/2). Bu durumda 
mütemerrit borçlunun alacaklısı sözleşmede öngörülen tarihte ya da ödeme süresinin 
bitiminden itibaren sözleşmede şart edilmemiş olsa dahi temerrüt faizine hak kazanır 
(TTK m. 1530/3). Temerrüt faizi oranı ise 3095 sayılı Kanunda öngörülen ticari faiz ora-
nından en az %8 fazla olmalıdır. Bu oranı T.C. Merkez Bankası her sene ocak ayında ilan 
edecektir (TTK m. 1530/7). Sözleşmede kararlaştırılan ödeme süresi, faturanın ya da eş 
değer ödeme talebinin ya da mal ve hizmetin alındığı tarihten  veya muayene süresinin 
(30 gün) bitiminden itibaren 60 gün olabilir. Ancak alacaklı için ağır bir haksız durum 
yaratmadıkça bu süre uzatılabilir. Şu kadar ki alacaklının KOBİ veya tarımsal ya da hay-
vansal üretici olduğu veya borçlunun büyük işletme olduğu durumlarda sözleşmedeki 
ödeme süresi 60 günü aşamaz. 

Sözleşmede vade ya da ödeme süresi kararlaştırılmamışsa veya sözleşmedeki ödeme 
süresi yukarıda açıkladığımız sürelere aykırı ise, borçlu; 
o Faturanın veya eşdeğer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasından itibaren 30 gün,
o Faturanın veya eşdeğer ödeme talebinin borçlu tarafından alınma tarihi belirsiz ise 

mal veya hizmetin teslim alınmasını takip eden 30 gün,
o Borçlu fatura veya eşdeğer ödeme talebini mal veya hizmetin tesliminden önce 

almışsa, mal veya hizmetin teslim alınmasından itibaren 30 günlük sürenin sonunda, 
o Kanun veya sözleşmede, mal veya hizmetin kabul veya gözden geçirme usulünün 

(muayyene) öngörüldüğü hallerde, borçlu, faturayı veya eş değer ödeme talebini, kabul 
veya gözden geçirmenin gerçekleştiği tarihte veya bu tarihten daha önce almışsa, bu 
tarihten sonraki 30 günlük sürenin sonunda,
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ihtarsız temerrüde düşer (TTK m. 1530/4).
Son olarak şunu da belirtelim ki, alacaklının KOBİ veya tarımsal ya da hayvansal üre-

tici olup borçlunun KOBİ olduğu hallerde mal veya hizmet tedarikinin bedelinin taksitle 
ödenmesine ilişkin sözleşme hükümleri geçersizdir. 

Tacirin işletmesine ilişkin işlemleri ve senetleri ticaret unvanıyla yapması 
gerekir. 

Ø	TTK m. 39/1’e göre her tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla 
yapması gerekir. Ayrıca işletmesiyle ilgili senetleri ve diğer tüm belgeleri de ticaret un-
vanı altında imzalamaları gerekir. Aksine davranış 2.000 (ikibin) ¨ idari para cezası ile 
cezalandırılır.

Ticaret unvanının ticari işletmenin görülebilecek bir yerine yazılması gerekir.

Ø	Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı 
şekilde yazılması gerekir (6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 39/2 birinci cümle) Aksine 
davranış 2.000 (ikibin) ¨ idari para cezası ile cezalandırılır.

Şirketlerin hak ehliyetlerinin esas sözleşmelerinde yazılı işletme konuları ile 
sınırlı olduğuna ilişkin hükümler yazılmamış sayılır.

Ø	Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde Eski TTK’nın 137 nci maddesi-
ne uygun olarak, şirketin hak ehliyetinin şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmesinde 
yazılı işletme konusu ile sınırlı olduğunu belirten hükümler bulunması halinde, bu hüküm-
ler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılmamış sayılır (6103 
sayılı Kanun m. 15). 
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Ticari defterlere ilişkin yeni hükümler uygulanmaya başlayacaktır.

Ø	Ticari defterlere ilişkin hükümler TTK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihi 
itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. 

Buna göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari 
işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi 
içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak 
zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları inceleme-
de işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. 
İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir (6335 sayılı Ka-
nunla değişik TTK m. 6471). Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü 
belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir 
kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür (TTK m. 64/2). 
Bu yükümlülüklere aykırılıklar 4.000 (dörtbin) ¨ idari para cezasıyla ceza-
landırılır.

Tutulacak ticari defterler ise şunlardır:
Yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteridir. Pay defteri, yönetim kurulu karar 

defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili 
olmayan defterler de ticari defterlerdir. Dolayısıyla  pay defteri, yönetim kurulu karar 
defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin 01.07.2012 tarihinden itibaren 
tutulmaya başlanması gerekmektedir. 

Fiziki ortamda tutulan bu defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya 
başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerinde-
ki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın so-
nuna kadar notere yaptırılır (örneğin 2013 yılı için kullanılacak defterlerin açılış 
onayları 31.12.2012 tarihine kadar yaptırılması gerekir) Pay defteri ile ge-
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nel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla 
izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya 
devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış 
onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna (31.03.2013) kadar 
notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı 
ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından 
yapıldığı hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin 
elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile 
yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya 
elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, 
onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir (6335 sayılı Kanunla 
değişik TTK m. 64/3).  TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra kurulan şirketlerin 
ticari defterlerinin açılış onaylarını  bu hükme göre notere yaptırmaları gere-
kir. TTK m. 64/3’te düzenlenen onayları yaptırmayanlar 4.000 ¨ idari para 
cezası ile cezalandırılır.

VUK Hükümleri:
TTK’ya  tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanu-

nunun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve 
mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak 
zorundadır. TTK’nın  defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, 
karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer 
vergi kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanun-
larına uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların 
hazırlanmasına engel teşkil etmez (6335 sayılı Kanunla TTK 64’e eklenen 5. fıkra). 
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   Defterlerin Tutulma Düzeni (TTK m. 65) ve Envanter (TTK m. 66) 01.07.2012  
tarihinde yürürlüğe giren TTK m. 65’te  defterlerin tutulma düzenini ve nasıl tutulacağı, TTK m. 
66’da da envanter çıkarmaya ilişkin kurallar düzenlenmiştir. Bu iki hükme aykırılık 4.000 ¨ 
idari para cezası ile cezalandırılır.

Elektronik ortama aktarılmış belgelerin ibrazı  (TTK m. 86)
Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir veri taşıyıcısı ara-

cılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabil-
mesi için gerekli yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği 
takdirde belgeleri giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve yardımcı araçlara ih-
tiyaç duyulmadan kopyalarını sunabilmelidir. Bu yükümlülüklere aykırılık 4.000 ¨ idari 
para cezası ile cezalandırılır.

Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu 
Kanuna uygun saklanmaması hallerinde, sorumlular üçyüz günden az olma-
mak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.

Anonim ve limited şirketler tek ortaklı kurulabilir.  

Ø	TTK’nın yürürlüğe girmesiyle anonim ve limited şirketler artık tek ortakla kurulabi-
lecektir. Kurulduktan sonra ortak sayısı bire düşerse bu durum, bu  sonucu doğuran işlem 
tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna (limited şirkette müdürler) yazılı 
olarak bildirilir. Yöneticiler bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün şirketin tek ortaklı 
olduğunu tescil ve ilan ettirirler (TTK m. 338 ve TTK m.574).  
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Çeşitli sebeplerle tasfiye sürecini tamamlayamayan şirketler için kolaylaş-
tırılmış tasfiye prosedürü uygulanarak bu şirketlerin tasfiyeleri tamamlana-
bilecektir.

•	TTK’ya	6335	sayılı	Kanun’la	eklenen	Geçici	7.	maddeye	göre,	01.07.2012	tarihinden	
itibaren iki yıl içinde maddede belirtilen halleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve 
limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, 
ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın bu maddeye göre yapılır. 

Şirket kuruluşlarında sermayenin dörtte birinin tescilden önce ileride ku-
rulacak şirket adına açılacak bir banka hesabına yatırılması gerekir.

•	Anonim	 şirket	 kuruluşunda	nakdi	 sermayenin	 en	az	dörtte	 birinin	 tescilden	önce,	
gerisinin ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekir (TTK m. 344). 
Nakdi ödemeler bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, 
sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır (TTK m. 345). Bu hükümler 6335 sayılı 
Kanun’la değişik TTK m. 585 uyarınca limited şirket kuruluşunda da uygulanır.
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1-15 Temmuz 2012

Anonim ve limited şirketlerin  tek ortağı olan gerçek ve tüzel kişiler bu 
durumu 15.07.2012’yekadar yöneticilere bildirmekle yükümlüdürler.

Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı 
gerçek ve tüzel kişi, bu sıfatı ile birlikte adını, adresini, vatandaşlığını 15.07.2012 tarihine 
kadar anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdür ya da müdürlere 
noter aracılığı ile bildirmek yükümü altındadır. Böyle bir bildirimi alan yöneticilerin, ken-
dilerine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde şirketin tek ortaklı olduğunu tescil ve 
ilan ettirmeleri gerekir. (6103 sayılı Kanun m. 23)
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1 Ekim 2012

Şirketlerde tüzel kişilerin temsilcisi olan yöneticilerin 01.10.2012 tarihine 
kadar istifa etmeleri gerekir. 

•	 Türk	 Ticaret	 Kanununun	 yürürlüğe	 girdiği	 tarihte	 görevde	 bulunan	 anonim	 şirket	
yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu 
üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hali hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine 
devam ederler. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, 
Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde  (1 Ekim 2012 
tarihine kadar) istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekir. 

•	Bu	 itibarla,	 6103	 sayılı	 Kanunun	25	 inci	maddesi	 gereğince	 yönetim	 kurulundan	
istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine genel kurulca yeni üyenin seçilmesi 
veya 6102 sayılı Kanunun 363 üncü maddesi uyarınca yönetim kurulunun kalan üyeleri 
tarafından atama yapılması mümkün bulunmaktadır.

•	Ancak,	yönetim	kurulu	üyelerinin	tamamı	veya	çoğunluğu	tüzel	kişi	ortakların	tem-
silcilerinden oluşan anonim şirketlerde, söz konusu üyelerin, yönetim kurulu toplantı nisa-
bı kaybolmayacak şekilde farklı zamanlarda istifa etmeleri ve yerlerine seçilecek üyelerin 
tescil edilmesi suretiyle Kanuna uyum sağlayabileceklerdir.
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Limited şirketlerde müdürler kurulu başkanı atanması gerekir.  

Tüm ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idare ve şirketi temsil ettiği 
limited şirketlerde de aynı üç aylık süre içinde Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesi 
hükmünün gereği olarak müdür ya da müdürlerin seçilmesi gerekir (6103 sayılı Kanun m. 
25/1). Böyle bir zorunluluk getirilmesinin sebebi eski TTK m. 540/1’deki hükmün yeni 
TTK’ya alınmamış olması ve sistem değişikliğine gidilmiş olmasıdır. Eski TTK m. 540’a 
göre, aksi kararlaştırılmadıkça tüm ortaklar aynı zamanda müdürdür. Dolayısıyla eski 
TTK döneminde kurulan limited şirketlerin sözleşmelerinde müdürlerin kim olduğu be-
lirtilmemiş ise ya da ortaklar kurulu aksine bir karar almamışsa, tüm ortaklar aynı za-
manda müdür sıfatına sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki, eski TTK döneminde kurulan 
şirketlerin hemen hemen tamamında müdürlerin adları ve görev süreleri ya şirket söz-
leşmesinde belirtilmiştir ya da daha sonradan alınan kararlar müdürlerin kimler olduğu 
belirlenmiştir.  Sözleşmelerinde müdürlerin kim olduğunun belirtilmediği ya da daha son-
radan alınan kararla belirlenmediği ve bunun sonucu olarak ortaklarının hepsinin aynı 
zamanda müdür olduğu şirket sayısı son derece azdır; uygulamada çok rastlanmaz. İşte 
6103 sayılı Kanun m.25/1’de yer alan bu hüküm, sayıları son derece az olan bu tür şir-
ketlere yöneliktir. Bu açıklamalardan sonra özetleyecek olursak, şirket sözleşmelerin-
de müdürlerin kimler olduğu belirtilen limited şirketlerde bu müdürler, görev 
sürelerinin sonuna kadar görev yapabilecektir. Buna karşın şirket sözleşmelerinde 
müdürlerin kimler olduğu belirtilmemesi ya da daha sonradan alınan kararla belirlenme-
mesi sonucunda tüm ortakların aynı zamanda müdür oldukları az sayıdaki şirketlerin, 
01.10.2012 tarihine kadar yeni TTK m. 623 uyarınca müdür ya da müdürlerini seçmeleri 
gerekir. Bununla birlikte önemle belirtmek gerekir ki, ortak olsun ya da olmasın, şirketin 
birden fazla müdürünün bulunması halinde genel kurulun bu müdürlerden birini “müdür-
ler kurulu başkanı” olarak ataması gerekir. Birden fazla müdürün varlığı halinde bunlar 
çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu üstündür. Ancak, şirket sözleşmesi ile 
müdürlerin karar almaları konusunda farklı bir düzenleme getirilebilir (TTK m. 624). 
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Cari Hesap sözleşmelerinin 01.10.2012 tarihine kadar Yeni TTK’ya uyumlu 
hale getirilmesi gerekir.

Ø	TTK m. 8’e göre, üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek 
tekrar faiz yürütülmesi şartı (birleşik faiz) yalnız cari hesap sözleşmeleri ile her iki taraf 
bakımından ticari iş niteliğinde olan cari hesap sözleşmeleri için geçerlidir. Bu şartlarla bir-
leşik faiz uygulanabilmesi için , eski TTK’dan farklı olarak, her iki tarafın da tacir olması 
gerekir. Bu hükme aykırı olarak işletilen faiz yok hükmündedir.

01.07.2012 tarihinden itibaren TTK’nun 8. maddesi yürürlüğe girmiştir. Bunun sonucu 
olarak bu tarihten sonra birleşik faizin kararlaştırılması için her iki tarafın tacir olması 
gerekir.

Eski TTK uyarınca, faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesini ön-
görmüş bulunan ve her iki tarafı da tacir olmayan cari hesap sözleşmelerinin, TTK’nın  
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde (01.10.2012 tarihine kadar) değiştiril-
mesi ve faize faiz yürütülmesine ilişkin hükümler ile bu sonucu doğuran düzenlemelerin 
sözleşmeden çıkarılması gerekir. Aksi halde anılan sürenin sonunda söz konusu hüküm-
ler yazılmamış sayılır. Bileşik faize ilişkin düzenleme sözleşmeden çıkarılıncaya kadar, 
çıkarılmamışsa 01.10.2012 tarihinde işlemiş bulunan bileşik faiz borçludan istenebilir. 
Sözleşmedeki değişikliklerin yapılması damga resmi doğurmaz (6103 sayılı Kanun m. 9).
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31 Aralık 2012

İkincil mevzuat (tüzük, yönetmelik ve tebliğler) 31.12.2012’ye kadar 
yürürlüğe girecektir.

TTK ve 6103 sayılı Kanun uyarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler TTK’nın yürür-
lüğü tarihinden itibaren altı ay içinde (31.12.2012’ye kadar) yürürlüğe girecektir (6335 
sayılı Kanunla değişik 6103 sayılı Kanun m. 45/1). 
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1 Ocak 2013

TMS ve denetime ilişkin hükümler 01.01.2013’te yürürlüğe girecektir.

Ø	6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 88/1 uyarınca, TTK’nın  64 ila 88 inci madde 
hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzen-
lerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımla-
nan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkeleri-
ne ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorundadır. 
Buna aykırı davrananlar 4.000 ¨ idari para cezası ile cezalandırılır.

6335 sayılı Kanununla değişik TTK’nın Geçici 6/1 hükmüne göre, Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketler 1/1/2013 
tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak he-
sap dönemi için, münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye 
Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. Geçiş döneminde hazırlanacak finansal 
tablolara ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan hükümler uygulanır.

 Yine TTK m. 1534/2 uyarınca hisseleri borsada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, 
portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, sigorta ve 
reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri bakımından TMS, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe 
girer. Bu şirketler dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan 
ve yayımlanacak olan TMS de 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ø	TTK’nın bağımsız denetime ilişkin hükümleri de (TTK m. 397-406) 01.01.2013 

tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Hangi şirketlerin denetime tabi olacağı Bakanlar Kurulunca belirlenir (6335 sayılı Ka-

nunla değişik TTK m. 397/4). 
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14 Şubat 2013

Ticaret şirketleri ve kooperatifler 14.02.2013’e kadar eski türlerine döne-
bilirler.

Ø	TTK’nın Geçici 4. Maddesine göre, herhangi bir ticaret şirketi veya kooperatif 
TTK’nın yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde (14.02.2013’e kadar) eski türlerine döne-
bilir. Bu durumda maddede düzenlenen şartları yerine getirmek zorundadırlar. 

Hakim ve bağlı şirketlerin oy haklarına ilişkin sınırlamalar 14.02.2013 
tarihinde yürürlüğe girer.

Ø	Türk Ticaret Kanununun 201 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülmüş bulu-
nan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hüküm, anılan Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren iki yıl sonra yürürlüğe girer (6103 sayılı Kanun m. 19). 

TTK m. 201’e göre;
“(1) Bir sermaye şirketinin paylarını iktisap edip karşılıklı iştirak konumuna bilerek gi-

ren diğer bir sermaye şirketi, iştirak konusu olan paylardan doğan toplam oylarıyla diğer 
pay sahipliği haklarının sadece dörtte birini kullanabilir; bedelsiz payları edinme hakkı 
hariç, diğer tüm pay sahipliği hakları donar. Söz konusu paylar toplantı ve karar nisabının 
hesaplanmasında dikkate alınmaz. 389 ile 612 nci madde hükümleri saklıdır.

(2) Birinci fıkrada öngörülen sınırlama, bağlı şirketin hakim şirketin paylarını iktisap 
etmesi veya her iki şirketin birbirlerine hakim olması halinde uygulanmaz”.
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31 Mart 2013

Bağımsız denetime tabi şirketler denetçilerini 31.03.2013 tarihine kadar 
seçmeleri gerekir.

Ø	01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan bağımsız denetime ilişkin hükümlere 
tabi olacak şirketlerin denetçisini 31.03.2013 tarihine kadar seçmeleri gerekir. Seçimle 
birlikte 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçinin görevi sona erer. 397 nci madde-
nin dördüncü fıkrasına göre denetime tabi olmayan şirketlerin eski TTK’ya  göre görev ya-
pan denetçilerinin görevi de 31/3/2013 tarihinde sona erer. Bu tarihe kadar eski TTK’ya 
göre görev yapan denetçi veya denetçilerin herhangi bir sebeple vazifelerinin sona ermesi 
halinde eski TTK’nın 351 inci maddesi uygulanır. Buna göre denetçi mahkeme tarafından 
tayin edilir. Birden fazla denetçi varsa, diğer denetçiler ilk genel kurul toplantısına kadar 
görev yapmak üzere yerine bir denetçi seçerler.  31/12/2012 tarihinde veya özel hesap 
dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan dönemin bilançosu, eski 
TTK hükümleri uyarınca eski TTK hükümlerine göre seçilmiş bulunan denetçi tarafından 
denetlenir. 1/1/2013 tarihini taşıyan veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki 
bir tarih itibarıyla çıkarılmış bulunan açılış bilançosu, yeni TTK’ya göre seçilmiş denetçi 
tarafından ve yeni TTK hükümleri uyarınca denetlenir. 
Ø	Yeni TTK hükümlerine göre seçilen denetçi, denetimini yeni TTK hükümlerine göre 

yapar. Ancak, denetçi yeni TTK’nın 402 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, geçmiş 
yıla ait finansal tablolar ile gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için, eski TTK veya diğer 
mevzuata göre hazırlanan finansal tablolara raporunda yer verir. Bu fıkra hükümleri 
uyarınca görevleri ve organ sıfatları son bulan denetçinin veya denetçilerin, eski TTK’ya 
göre toplantıya çağırdıkları genel kurullar toplanır ve azlık, eski TTK’nın 367 nci madde-
sine göre görevleri sona eren denetçilere başvurmuşsa, o usule devam olunur (6335 sayılı 
Kanunla değişik TTK Geçici 6/2 madde).
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Bağlı şirket yönetim kurulu 31 Mart 2013 tarihine kadar hakim ve diğer bağlı 
şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenlemek zorundadır.

Ø	TTK m. 199/1 uyarınca, bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı 
içinde (buna göre ilk rapor 31.03.2013 tarihine kadar hazırlanacaktır. Bundan 
sonraki her faaliyet yılına ilişkin raporu 31 Mart’a kadar düzenlenmesi ge-
rekir), şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, 
şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim 
şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki 
işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına 
alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki iş-
lemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar 
ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçek-
leştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı 
ayrıca bildirilir.

TTK m. 199/1’deki rapor düzenleme yükümüne aykırılık 200 günden az 
olmayan adli para cezası ile cezalandırılır. 
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1 Temmuz 2013

Şirket sözleşmelerinin 01.07.2013  tarihine kadar Yeni TTK ile uyumlu 
hale getirilmesi gerekir.
Ø	Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerini, 

01.07.2012 tarihinden itibaren12 ay içinde (01.07.2013’e kadar) TTK’yla uyumlu hale 
getirirler. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde, esas sözleşmedeki 
ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine TTK ilgili hükümleri uygulanır. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı yukarıdaki süreyi  ancak bir yıla kadar uzatabilir (6335 sayılı Kanunla 
değişik 6103 sayılı Kanun m. 22).

Şirketlerin sözleşmelerindeki genel kurul yeter sayılarını 01.07.2013 
tarihine kadar Yeni TTK ile uyumlu hale getirmeleri gerekir.

Ø	Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket sözleşme-
sinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına, madde numarası belirtilerek veya be-
lirtilmeksizin eski TTK hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu şirketler Türk Ticaret 
Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren 12  ay içinde (01.07.2013’e kadar)  anonim 
şirketlerde esas sözleşmelerini ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, anı-
lan Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi halde, bu sürenin geçmesiyle Türk Ticaret 
Kanununun genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri uygulanır. Sa-
dece bu 12 ay içinde  (01.07.2013’e kadar) yapılan genel kurullarda eski TTK’nın genel 
kurulların toplantı ve karar nisapları hakkındaki hükümleri uygulanır (6335 sayılı Kanun 
ile değişik 6103 sayılı Kanun m. 26).
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Oy haklarına ilişkin TTK hükümleri 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Ø	TTK’nın  434 ve 435 inci maddeleri, anılan Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
12 ay sonra (01.07.2013) yürürlüğe girer.

TTK m. 434 ve 435’e göre, anonim şirket pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda 
paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Her pay sahibi sadece bir 
paya sahip olsa bile en az bir oy hakkına sahiptir. Ancak, birden fazla paya sahip olanlara 
tanınacak oy sayısı esas sözleşme ile sınırlandırılabilir. Şirketin finansal durumunun düzel-
tilmesi sırasında payların itibari değerleri indirilmişse payların indiriminden önceki itibari 
değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı halka açık 
olmayan anonim şirketlerde birikimli oyu bir tebliğ ile düzenleyebilir. Oy hakkı, payın, 
kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar. 
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Şirketlerin İnternet sitesi kurmalarına ilişkin düzenleme 01.07.2013 
tarihinde yürürlüğe girer.

Ø	397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri 
(hangi şirketlerin denetime tabi olacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir) kuruluşla-
rının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu 
sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına 
ayırmak zorundadır. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre 
belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun 
gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın ya-
pıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açı-
lıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte 
siteye konulur. Bu 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 (6335 sayılı Kanunla 
değişik TTK m. 1524/1 ve 2)

Yukarıda belirtilen internet sitesi kurma yükümlülüğü 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe 
girer (TTK m. 1534/1). 

İnternet kurma yükümlülüğüne aykırılık halinde, yönetim organı üyeleri, 300 güne 
kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken 
içeriği usulüne uygun şekilde koymayan yönetim organı üyeleri 100 güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır. 
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Esas sözleşmelerinde nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlama bulunan 
A.Ş’lerin sözleşmelerini 01.07.2013 tarihine kadar Yeni TTK ile uyumlu 
hale getirmeleri gerekir.

Ø	Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini göstererek veya göstermeyerek sı-
nırlandırmış bulunan anonim şirketler, TTK’nın  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde (01.07.2013), esas sözleşmelerini değiştirerek, TTK’nın 492 ila 498 inci maddele-
rine uyarlamak zorundadır; aksi halde, bu sürenin dolmasıyla tüm sınırlamalar geçersiz 
hale gelir (6103 sayılı Kanun m. 28/7).

İmtiyaz haklarına ilişkin TTK m. 479/3 (c) bendi 01.07.2013 tarihinde 
yürürlüğe girer.

Ø	TTK’nun 479 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi, TTK’nın yürürlüğe girdi-
ği tarihinden itibaren bir yıl (01.07.2013) sonra uygulanır.

TTK m. 479 /3(c) bendine göre, oyda hakkında imtiyaz tanınan pay sahiplerinin bu 
imtiyazları ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin genel kurul kararlarına yönelik 
oylamada kullanılamaz. Oyda imtiyazın geçerli olmayacağı bu hüküm 01.07.2013 tari-
hinde yürürlüğe girecektir. 
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1 Ocak 2014

Ticari belgelerde bulunması gerekli bilgilere ilişkin yükümlülük 
01.01.2014’te yürürlüğe girecektir.

Ø	Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere 
yapılan kayıtların dayandığı  belgelerde (örneğin faturalarında) tacirin sicil numarası, 
ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi 
ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet 
sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve 
üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şir-
ketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları  ile 
taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır (6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 
39/2) Bu yükümlülükler 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir (6335 sayılı Kanunla 
değişik TTK m. 1534/5). Bu yükümlülüklere aykırılık 2.000 (ikibin) ¨ idari para cezası 
ile cezalandırılır.
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14 Şubat 2014

Şirketlerin 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini Yeni TTK’daki asgari 
tutarlara çıkarmaları gerekmektedir.

Ø	14.02.2014’e kadar, A.Ş’ler sermayelerini 50.000 ¨’ ye, Ltd. Şti.ler de 10.000 ¨ ’ye 
çıkarmaları gerekmektedir. (6335 sayılı Kanunla değişik 6103 sayılı Kanun m. 20) Aksi 
halde bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi 
birer yıl olmak üzere en çok iki defa uzatabilir.

İmtiyazlı paylara ilişkin esas sözleşme hükümlerinin 14.02.2014’e kadar 
Yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi gerekir. 

Ø	TTK m. 479 /2’de belirtilen sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme 
hükümleri, TTK’ın yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde (14.02.2014) anılan fıkraya 
uyarlanır veya mahkemeden anılan fıkrada öngörülen karar alınır (6335 sayılı Kanunla 
değişik 6103 sayılı Kanun m. 28/3).

Yukarıda belirtilen sürede gerekli esas sözleşme değişikliklerinin ve uyarlamaların 
gerçekleştirilmemesi halinde, oyda imtiyazı düzenleyen esas sözleşme hükümleri, birinci 
ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hale gelir 
ve esas sözleşmede öngörülen oya ilişkin imtiyazların tümü kanunen sona erer.

TTK m. 479/2’ye göre, anonim şirkette bir paya en çok 15 oy hakkı tanınabilir. Bu 
sınırlama, kurumsallaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda 
uygulanmaz. Bu iki halde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahke-
mesinin, kurumsallaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınır-
lamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğini 
anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hallerde istisna etme kararı mahkeme 
tarafından geri alınabilir. 
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1 Temmuz 2014

Bir bağlı şirketin uğramış olduğu zararların 01.07.2014 tarihine kadar 
denkleştirilmesi gerekir.

Bir bağlı şirketin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte, anılan Kanunun 
202 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren kaybı veya kayıpları varsa bunlar, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde denkleştirilir veya ilgili şirkete 
kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem hakları tanınır. Aksi halde, Türk Ticaret Ka-
nununun 202 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen dava hakları söz 
konusu sürenin bitmesiyle hemen kullanılabilir (6103 sayılı Kanun m. 18/1).

TTK m. 202/1:

“(1) a) Hakim şirket, hakimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. 
Özellikle  bağlı şirketi, iş, varlık,  fon, personel,  alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler 
yapmaya; karını azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte hak-
larla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; 
ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını 
kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya 
önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya yönelte-
mez; meğerki, kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilsin veya kaybın nasıl ve ne 
zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı 
şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınsın.

b) Denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir 
istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her pay sahibi, hakim şirketten ve onun, kayba 
sebep olan, yönetim kurulu üyelerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini isteyebilir. 
Hakim istem üzerine veya resen somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat 
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yerine bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre, davacı pay sahiplerinin paylarının 
hakim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir 
başka bir çözüme karar verebilir.

c) Alacaklılar da, (b) bendi uyarınca, şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zararının 
şirkete ödenmesini isteyebilirler.

d) Kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında, şirket menfaatle-
rini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket 
eden, bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya ya-
pılmasından kaçınılabileceğinin ispatı halinde tazminata hükmedilemez.

e) Pay sahiplerinin ve alacaklıların açacağı davaya, kıyas yoluyla 553, 555 ila 557, 
560 ve 561 inci maddeler uygulanır. Hakim teşebbüsün merkezinin yurt dışında bulun-
ması halinde tazminat davası bağlı şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mah-
kemesinde açılır”.

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZALAR
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