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REGESTA adlı hukuk dergisi, yılda 3 sayı yayımlanan, hakemin 

yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2011 

yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide, Ticaret 

Hukuku’na iliĢkin akademik makalelerin yanı sıra, ticaret sicili 

uygulamalarını ortaya koyan çalıĢmalara yer verilmektedir.  

Akademisyenlerin ve ticaret sicilini ilgilendiren konularda çalıĢan 

baĢta hukukçular olmak üzere uzmanların, ticaret sicili ile doğrudan ya 

da dolaylı ilgili, yoruma açık ve tereddüt edilen konuları çeĢitli 

perspektiflerden iĢleyen çalıĢmalarının büyük bir boĢluğu dolduracağına 

inanıyoruz. 

 

Journal of REGESTA is a peer reviewed academic law journal 

published regularly three times a year, concentrating on issues of 

academic articles relating to Commercial Law and studies regarding 

trade registry process. It has been in publication since 2011. 

We are persuaded that the academicians’ and the specialists’ 

especially the jurists’ studies, including different views regarding open-

ended and hesitated subjects relating to the trade registry directly or 

indirectly, will be filled the gap. 

 



 

 



 

 

EEDDİİTTÖÖRRDDEENN…/FROM THE EDITOR… 

 

Geçtiğimiz Kasım ayında ilk sayısı yayınlanan dergimizin yeni sa-

yısı ile karĢınızdayız. Dergimizin ikinci sayısında da, güncelliği nede-

niyle yeni Türk Ticaret Kanunu’na iliĢkin değerlendirmeler ağırlıktadır. 

Ayrıca bu sayıdan itibaren Türk Ticaret Kanunu’nda ve özellikle ticaret 

sicilinde meydana gelecek değiĢiklikler Ticaret Sicil Tüzüğü Taslağı 

düzenlemeleri doğrultusunda, bölümler halinde bilginize sunulacaktır. 

Nisan sayımızda ilk olarak, Türk Ticaret Kanunu’ndaki değiĢikliklere 

genel olarak değinilecek, daha sonra ticaret sicili bakımından anonim 

Ģirket değiĢiklikleri hakkında bilgiler verilecektir. 

 

Ayrıca bu sayıdan itibaren Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 

tescil iĢlemleri sırasında, uygulama dayanağı hususlara iliĢkin değerlen-

dirmeler yer alacaktır. Böylelikle pratik ve teorik bilgi harmanlanarak 

spesifik konular üzerinde durulacak olup, ilk olarak mer’i TTK’da açık 

düzenleme bulunmayan Tasfiye Halindeki veya Sermaye Kaybı Olan 

ġirketin BirleĢme ĠĢlemine Katılımı konusunda yasal düzenleme çer-

çevesinde yapılan yoruma ve Sicilin uygulamasına değinilecektir. 

 

GörüĢ ve yorumlarla gösterilen ilginin, yeni sayılarda da sürmesi di-

leği ile…  

 

Av./Aal. Nurcan TURAN 
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BĠRLEġMEDE AYRILMA AKÇESĠ 
CASH PAYMENT FOR WITHDRAWAL OR SQUEEZE OUT IN 

MERGER 

 

Prof. Dr. Ünal TEKĠNALP 

ÖZET 

Bu makalede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Türk hukukuna 
getirdiği yeniliklerden biri olan ticaret Ģirketlerinin birleĢmelerinde “Ay-
rılma Akçesi” kavramı genel olarak niteliği ve çeĢitleri ile birlikte ince-
lenmiĢtir. Ġncelemede yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yanı sıra 1 Tem-
muz 2004’de yürürlüğe giren Ġsviçre Kanunu da ele alınmıĢ ve her iki 
kanun arasındaki farklılıklara da değinilmiĢtir. 

ABSTRACT 

In this essay, the concept of “Cash Payment for Withdrawal or 
Squeeze out” which is an innovation arising from Turkish Commercial 
Code numbered 6102 is treated along with its characteristics and varie-
ties. In the review, besides new Turkish Commercial Code, the Swiss 
Code which has entered into force on 1 July 2004 is also discussed and 
the differences between the Codes are indicated too. 

 

Anahtar Kelimeler: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, devrolunan 
ticaret ortaklığı, birleĢme sözleĢmesi, seçim hakkı, pay 

Keywords: Turkish Commercial Code numbered 6102, assignee 
commercial partnership, merger contract, right of election, share 



GĠRĠġ 

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“YTK”) 141. maddesi 

ticaret ortaklıklarının birleĢmeleri bağlamında, Türk hukuku bakımından 

yeni olan ayrılma akçesi kavramına yer vermiĢtir. Ayrılma akçesi, bir 

taraftan devrolunan ticaret ortaklığının birleĢmenin dıĢında kalmak iste-
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yen ortaklarına
1
 birleĢme sözleĢmesinde öngörülecek bir seçim hakkı ile 

bu olanağı vermekte, diğer taraftan da birleĢen ortaklıklara, devrolunan 

ortaklıktaki azlığın “çıkarılması”nın yolunu açmaktadır. Oldukça radikal 

bir sonuca yönelik olan azlığın çıkarılması, Batı ülkelerinde 

Amerikanca’dan gelen bir kelime ile “squeeze out” olarak adlandırıl-

maktadır. “Squeeze” kelimesi günlük dilde “sıkmak, sıkıĢtırmak”, 

“squeeze out” ise “sıkarak dıĢarı çıkarma”  anlamına gelmekte, birleĢme 

hukukunda ise sadece bir veya birkaç ortağın değil, azlığın ihracını ifade 

etmektedir. Bu hüküm, bir anonim ortaklık bünyesinde birleĢilen ortak-

lığın halka açık bir ortaklık haline gelmesine engel olan bir önlem olarak 

da ortaya çıkmaktadır.  

2. Kısaca açıklanan bu “çıkma” ve kitle halinde “çıkarma”nın, bir-

leĢme hukukuna hakim “devrolunan Ģirketin ortaklarının mevcut 

ortaklık paylarını ve haklarını karĢılayacak değerde, devralan Ģirketin 

payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır” (YTK m. 

140.1) hükmünde ifadesini bulan, mevcut ortaklıktaki paylar ile hakların 

birleĢme ile meydana gelen ortaklıkta da aynen devam ettiği (devamlılık) 

Ģeklinde tanımlanan ilkenin bir istisnası olduğu açıktır. BirleĢme 

hukukunda devamlılık ilkesine böyle kapsamlı ve sert bir istisna 

getirmek eski öğretiden büyük bir sapmadır. 

3. Ayrılma akçesi, tanımlanması, nitelendirilmesi ve çeĢitlerine 

iliĢkin olanların yanı sıra daha birçok sorunu da içermektedir. Konu tüm 

sorunları ile bir doktora ve hatta doçentlik tezinde ele alınabilecek kap-

sam ve önemdedir. Bu yazı ayrılma akçesinin taĢıyıcı kolonlarını belir-

leyip açıklamayı, bazı sorunlara iliĢkin görüĢler ileri sürmeyi ve 

YTK’nın sistemini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.   

I. Kavram ve Amacı 

1. Ayrılma akçesi bir birleĢme hukuku kurumudur; sadece devrolu-

nan ortaklığın ortakları bakımından söz konusu olabilir. Ancak sonuçları 

bakımından özellikle ayrılma akçesini seçecek ortakların adedi yönüyle 

devralan ortaklığı da yakından ilgilendirmektedir. Birçok ortağın ayrılma 

akçesini seçmesi halinde, ödenmesi gereken toplam tutar, gelecekteki 

ortaklığın yükleneceği finansal bir yüktür. Diğer bir açıdan bakılırsa bu 

                                                      
1
  “Ortak” terimi burada YTK’nın 135. maddesinde de ifade edilen anlamda yani hem 

paysahibini hem de limited ortaklıklar ve tüm Ģahıs Ģirketlerindeki ortakları 
kapsayacak geniĢlikte kullanılmıĢtır.  
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akçe, halka açık bir ortaklığı bünyesine alan kapalı bir anonim ortaklığın 

bu niteliğini korumasını sağlaması sebebiyle de devralan anonim ortak-

lığın doğrudan sorunudur. Öyle ise ayrılma akçesinin devralan ortaklığın 

ortaklarına uygulanmaması devralan ortaklığın bu konsepte tamamen 

yabancı olması anlamına gelemez. Gerçek olan Ģudur: Devralan ortaklı-

ğın ortakları, birleĢmeye taraftar olmamaları ve birleĢme ile oluĢacak 

ortaklığa uymamaları sebebiyle ne çıkabilir ne de çıkarılabilirler.  

2. Ayrılma akçesi ticaret ortaklıklarının birleĢme süreci içinde 

“iktisap olunacak Ģirket paylarının gerçek değerine denk gelen” (YTK 

m. 141.1) ve birleĢmeye katılmayan veya birleĢmeden çıkarılan ortaklara 

ödenen pay bedeli veya pay bedellerinin toplamıdır. Kanunda ayrılma 

akçesinin “iktisap olunacak paylar”ın gerçek değeri olduğu ifade edildi-

ğine göre, söz konusu olan “pay değeri” devralan veya yeni kurulan or-

taklığın paylarının değeridir.  

3. Ayrılma akçesinin amacı, bir taraftan birleĢmeye taraftar olma-

yan ve birleĢmeyi menfaatine uygun bulmayan ortakları bu iĢleme ve 

sonuçlarına mahkum olmaktan kurtarmakta, diğer taraftan bazı hallerde 

azlığın birleĢme dıĢında bırakılması suretiyle tam hakimiyetin kurulma-

sını sağlamaktadır. Bu yola çoğu kez grup içi birleĢmelerde baĢvurulur.  

4. Ayrılma akçesi ticaret ortaklıklarının birleĢmesine bağlı bir hu-

kuk kurumudur. Tür değiĢtirme ile bölünmeye iliĢkin hükümler arasında 

ayrılma akçesi ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kanunda 

düzenlenmediği için, birleĢme hakkında öngörülmüĢ bulunan ayrılma 

akçesi hükümleri bölünmeye ve tür değiĢtirmeye kıyas yoluyla uygula-

namaz. Ancak söz konusu kanun boĢluğu olumsuz nitelik taĢımaz. Bazı 

istisnai hallerde YTK m. 141 (1)’de bir seçim hakkı olarak düzenlenen 

ayrılma akçesinin bölünmeye uygulanması kabul edilebilir.  

5. Tür değiĢtirme bir devir iĢlemi olmayıp bir Ģekil değiĢtirmedir. 

Bu sebeple bazı ortakların herhangi bir sebeple Ģekil değiĢtirmenin dı-

Ģında kalması, Ģekil değiĢtiren ortaklığın kiĢiliğinin özdeĢliğini koruması 

gerekliliği ilkesi dolayısıyla kabul edilemez. KuruluĢ yöntemiyle bölün-

mede kurulan yeni ortaklıklar bölünen ortaklığın yavrularıdır. Bu se-

beple bazı ortakların bölünmenin dıĢında tutulmaları halinde ödenecek 

olan ayrılma akçesi yükünü her halde bölünen ortaklık ödemek duru-

mundadır. Bu sebeple YTK m. 141 (2)’nin bölünmede de geçerli olması 

kural olarak doğru değildir. Meğerki, yeni kuruluĢta somut olayın özel-

likleri YTK m. 141 (2)’nin uygulanmasını açıkça haklı göstersin. Mev-

cut bir ortaklığın devralması yolu ile bölünmede YTK m. 141 (1)’in uy-
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gulanması daha kolay olabilir
2
. Bu halde ayrılma akçesi hükümlerinin 

kıyas yolu ile uygulanabileceği, yeni kuruluĢta ise kıyasa baĢvurulama-

yacağı Ġsviçre hukukunda savunulur
3
. Ġncelenmekte olan sorun esasında 

bölünme bağlamında ele alınmalıdır. Bir ticarî iĢletmenin bir ticaret or-

taklığı ile birleĢmesinde (YTK m. 194) YTK m. 141 kıyas yolu ile uy-

gulanabilir. 

II. Kaynak Hukuk 

YTK’nın birleĢmeye iliĢkin hükümlerinin kaynağı Ġsviçre’nin 1 

Temmuz 2004’de yürürlüğe giren “BirleĢme Kanunu”
4
 olduğu için “ay-

rılma akçesi”nin mehazı da Ġsviçre Kanunudur. Ancak YTK bazı nokta-

larda mehazdan ayrılmıĢtır. 

III. Nitelik 

Ayrılma akçesinin niteliği kanaatimce, ortağın veya ortakların pa-

yının “birleĢen ortaklıklar” tarafından, devralan ortaklık yararına satın 

alınması ve bedelin birleĢen ortaklıklar tarafından ödenmesidir. Satın 

alma bedeli, değiĢim oranının hesabında dikkate alınır. Bu görüĢün da-

yanağı, ayrılma akçesinin birleĢme sözleĢmesinde yer almasıdır. Ġsviçre 

öğretisinde ileri sürülen payın bedelinin ortağa iade edilmesi Ģeklindeki 

görüĢe
5
 katılma olanağı yoktur. Çünkü, birleĢmede devrolunan ortaklığın 

payları itfa edilmemektedir. 

IV. ÇeĢitleri 

YTK iki tür ayrılma akçesine yer vermiĢtir. Bunlardan birincisi 

“seçim hakkı olarak ayrılma akçesi”, yani isteği bağlı ayrılma akçesi 

diğeri ise “zorunlu ayrılma akçesi”dir. (YTK m. 141.2) 

                                                      
2
  YTK’nın özelliklerinden biri de ortaklık içinde istikrarlı yönetime destek vermiĢ 

olmasıdır. Bu tespit yönünden YTK 203 vd.’yi inceleyiniz.  
3
  Bu konuda olumlu görüĢ ileri süren Glanzmann’ın gerekçelerini inceleyiniz: Lukas 

Glanzmann (2008), Umstrukturierungen – Eine systematische Darstellung des 
schweizerischen Fusiongesetzes, Zweite Auflage (Stämpfli Verlag AG, Bern), 
N.338. 

4
  Bundesgesetz uber Fusion, Spaltung, Umwandlung und Ver mögensubertragung 

vom 3 Oktober 2003 (Fusiongesetz).  
5
  Glanzmann (2008) N. 234. Bu nitelendirme mehaz kanunun gerekçesinde yer 

almaktadır [Bkz: Botschaft zum Bundesgesetz über Füsion, Spaltung, Umwandlung, 
vom. 13 Juni 2000-00-52, 4404); Burckhardt, Zürcher Kommentar zum FusG, 
Zürich 2004, Ar. 8, N. 4]. 
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1. Seçim Hakkı Olarak Ayrılma Akçesi 

a) “Seçim hakkı olarak ayrılma akçesi”, birleĢme sürecine katılmak 

istemeyen ortaklara, birleĢme sözleĢmesinde yer alan bir hükümle seçim 

hakkı olarak tanınır. Bu tür ayrılma akçesi birleĢme sözleĢmesinde mu-

hakkak bir seçim hakkı olarak yer almalıdır. BaĢka bir deyiĢle, devrolu-

nan ortaklığın ortaklarına ya “iktisap edilecek payları” veya onun yerine 

“paylara denk gelen bedeli” alma hakkı birleĢme sözleĢmesinde bir al-

ternatif olarak sunulmalıdır; seçilmesi gerekli bir hal Ģeklinde öngörül-

memeli; hüküm, hakkı çıkma ile sonuçlanan bir zorunluluğa dönüĢtür-

memelidir. Böyle hükümle YTK m. 340’a aykırı ve geçersiz olur. 

b) Ortaklara böyle bir seçim hakkı tanınması Ģart değildir. BaĢka 

bir deyiĢle, ayrılma akçesinin bir seçim hakkı Ģeklinde her birleĢme söz-

leĢmesinde yer alması Ģart değildir. Çünkü, YTK, 141 (1). maddesinde 

ortaklara mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karĢılayacak değerde, 

devralan ortaklığın payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakkını 

kanunen tanımıĢ, fakat ortaklara ayrılma akçesine sahip olma konusunda 

kanuni bir hak vermemiĢ
6
, seçim hakkını birleĢmeye katılan ortaklıkların 

isteğine bırakmıĢtır. 

c) Seçim hakkı tanındığında eĢit iĢlem ilkesine aykırı düĢmeyecek 

bir birleĢme sözleĢmemsi hükmü oluĢturmalıdır. Ġsviçre öğretisinde pay 

grupları arasında ayrım yapılabileceği görüĢü savunulur
7
. 

d) Seçim hakkı birleĢme sözleĢmesinde yer aldığı takdirde, akçenin 

cinsi, kullanılma biçimi (meselâ, yazılı bildirimi Ģartı gibi), süresi, hakkı 

kimlerin hangi koĢullara bağlı olarak kullanabileceği ve benzeri konulara 

iliĢkin açık kurallar öngörülmelidir. Kullanma Ģartlarının yetersizliği 

ortaklar aleyhine yorumlanamaz ve kullanılamaz. BirleĢme sözleĢmesi-

nin kabulü için aranan nisap ayrılma akçesine iliĢkin hüküm için de uy-

gulanır. 

2. Zorunlu Ayrılma Akçesi 

a) YTK’nın 141 (2). maddesinde “birleĢmeye katılan Ģirketler bir-

leĢme sözleĢmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilir.” 

denilmiĢtir. Hükümdeki “sadece ayrılma akçesinin verilmesi” ibaresi, 

birleĢme sözleĢmesinde devrolunan ortaklığın pay sahipleri için bir deği-

                                                      
6
  Glanzmann (2008), N. 240; Burckhard/Zürcher Komm, Art. 8, N. 5. 

7
  Burckhard/ZürcherKomm m. 8, N.7 
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Ģim oranının yani devrolunan ortaklığın kaç payına karĢılık devralan 

ortaklığın kaç payının verileceğine iliĢkin bir düzenlemenin değil, yalnız 

ayrılma akçesine iliĢkin hükmün yer alabileceği anlamına gelir. Böylece 

hükümde azlıkta kalan tüm paysahiplerinin birleĢmeden ihraç edilebile-

ceği açıkça ifade olunmuĢtur. YTK’ya göre böyle bir karar YK m. 151 

(5)’de hükme bağlanmıĢ olan ağırlaĢtırılmıĢ nisapla alınabilir. 

b) Burada azlığın hangi ortaklıktan ihraç edildiği sorulabilir. YTK 

m. 151 (5) hükmünden bu konuda bir cevap alınamamaktadır. Kanaa-

timce, anılan hükmün mantığına göre, azlık birleĢme bağlamında dev-

rolunan ortaklıktan çıkarılmaktadır. Çünkü azlık devralan ortaklığa dahil 

olmadan çıkarılma vuku bulmaktadır. Bu hüküm bir halka açık anonim 

ortaklıkta halk paylarının tümünün birleĢmenin dıĢında kalması sonu-

cunu doğurabilir. Bu sonucu, bir ortaklıkta yüzde on olan veya bu oranın 

altında kalan azlığına yüzde doksanlık bir hakimiyet ile makro politika-

ların uygulanması ve YTK m. 203 vd.’nin etkileri yönünden değerlen-

dirmek gerekir. Böyle bir ortamda azlığın ortaklıkta kalması amaca uy-

gun değildir.  

V. Ayrılma Akçesinin Değeri 

YTK’nın 141 (1). maddesi hükmü birleĢme sözleĢmesinde “ortak-

lara devralan Ģirkette iktisap olunacak Ģirket paylarının gerçek değerine 

denk gelen bir ayrılma akçesi” öngörülebileceğini belirtmiĢtir. Anılan 

hüküm, mehaz Ġsviçre hukukundan birçok noktada farklıdır. Ġlk olarak 

mehaz kanun 8. maddesinde, sadece birleĢme sözleĢmesinde “bir ay-

rılma akçesi” öngörülebileceğini
8
, bunun “pay ve ortaklık” haklarının 

alternatifi olabileceğini ve bu hakkın devrolunan ortaklıktaki pay ve or-

taklık haklarına denk geleceğini belirtmekle yetinmiĢtir. Mezkûr ifade 

birleĢmeye katılan ortaklıklara geniĢ bir hareket alanı bırakmaktadır. 

Çünkü mehaz kanunda değerin tanımı yapılmamıĢtır. Bu değer gerçek 

değer, borsa değeri, marka değeri vesaire olabilir. Mehaz tüm bu değer-

lere kapıyı açık bırakmakta, bu hususta yetkiyi de ortaklıklara vermekte-

dir. YTK ise, bunun “gerçek değer” olduğunu açıkça belirtmiĢ ve bunun 

“devrolunan Ģirketteki paylar ve ortaklık hakları olmayıp devralan Ģir-

ketteki iktisap olunacak payların” gerçek değeri olduğuna vurgu yap-

mıĢtır. Çünkü, ortağın yoksun kaldığı paylar, iktisap olunacak paylardır.  

                                                      
8
  Madde gerekçesinde “bir ayrılık akçesi” ibaresinin hukuk güvenliği bakımından 

tehlikeli bulunduğuna iĢaret edilmiĢtir.  
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GörüĢ birliği ile kabul edildiği ve madde gerekçesinde de açıkça 

belirtildiği üzere akçenin nakit olması Ģart değildir, ayın da olabilir. Ayın 

da çoğu kez baĢka bir ortaklığın payları olabilir. Bu paylar da bir ortak-

lıklar topluluğunda, diğer bir bağlı ortaklığın veya ana ortaklığın payları 

olabilir. 
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ÖZET 

Bu makalede anonim ortaklık pay sahiplerinin müktesep 
(kazanılmıĢ) hakları 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı yeni 
Türk Ticaret Kanunu ve Ġsviçre Hukuku çerçevesinde irdelenmiĢtir. 
Müktesep (kazanılmıĢ) hak, kavram ve çeĢit olarak incelenmiĢ olup, 
müktesep (kazanılmıĢ) hakkın ortadan kaldırılması ve sınırlandırılması 
halinde doktrindeki görüĢlere de yer verilmiĢtir. 

ABSTRACT 

In this essay, the vested rights of the shareholders of the joint stock 
company are discussed according to The Turkish Commercial Code 
numbered 6762, The New Turkish Commercial Code numbered 6102 
and Swiss Law. The vested right is reviewed as a notion and as a sort 
and also the views in the doctrine are mentioned too regarding if the 
vested right will be abolished or will be restricted. 

 

Anahtar Kelimeler: Anonim ortaklık, pay sahibi, çoğunluk 
kararı, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nunu, kazanılmıĢ hak 

                                                      
*
  T.C. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 
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I. GiriĢ 

Anonim ortaklıklar hukukunda, pay sahipliği sıfatına bağlı hakla-

rın ortaklıkça değiĢikliğe tabi tutulup tutulamayacağı meselesi üzerinde 

önemle durulmuĢtur. Zira  pay sahiplerine tanınan hakların istisnasız 

hepsinin çoğunluk kararı ile sınırlandırılabilir yahut ortadan kaldırılabilir 

kabul edilmesi pay sahiplerinin aleyhine sonuçlara ve ortaklıktan um-

duğu faydayı elde edememesine yol açabilir. Bu çerçevede çoğunluk 

kararı ile pay sahiplerinin bir kısım temel haklarının bertaraf edilip edi-

lemeyeceğinin belirlenmesinde, söz konusu hakların pay sahipleri açı-

sından sahip oldukları öneme göre çeĢitli kategorilere ayrılmıĢ olduğunu 

görmekteyiz. Bu kategoriler içerisinde varlığı ve içeriği tartıĢmalı olan 

ve inceleme konumuzu oluĢturan haklar, anonim ortaklık pay sahipleri-

nin müktesep (kazanılmıĢ) haklarıdır (wohlerworbene Rechte). 

6762 sayılı eTK. döneminde konuyu düzenleyen m. 385 etrafında 

var olan tartıĢmalara ve kavramın kanundan çıkarılması gerektiği yö-

nündeki görüĢlere rağmen 6102 sayılı TTK. 452’de de müktesep hak 

kavramına yer verildiği görülmektedir. Anılan hükümde müktesep ve 

vazgeçilmez haklar saklıdı kalmak kaydıyla, genel kurulun, ana sözleĢme 

hükümlerini değiĢtirebileceği düzenlenmektedir. Maddede söz konusu 

haklar ismen dile getirilmekle birlikte herhangi bir tanıma yer verilme-

miĢtir. Gerekçede bu hususta yapılan açıklamalar ise yeterli görülme-

mektedir. Bu sebeple, maddedeki düzenleme de göz önünde bulundur-

mak kaydıyla müktesep hak kavramı açıklanmaya çalıĢılacaktır.  

II. Vazgeçilmez ve Müktesep Haklar 

Müktesep haklara iliĢkin yapılacak açıklamalardan önce, bu hak-

ları daha iyi anlatabilmek için; grup imtiyazlarından ve azınlık hakların-

dan (Gruppen- und Minderheitenrechte) farklı olarak tıpkı müktesep 

haklar gibi sermayeyi ne oranda temsil ettiğine bakılmaksızın payın pay 

sahibine tanıdığı ve TTK. 452’de müktesep haklar ile birlikte söz edilen 

“vazgeçilmez haklar”a da kısaca değinmek gerekir. Domaniç’in ifade 

ettiği Ģekilde, emredici kanun hükümleri doğrultusunda getirilen ana 



ArĢ. Gör. Nuri ERDEM 

REGESTA   Year: 2012 Issue: 1 Volume: 2 

31 

sözleĢme değiĢiklikleri de dâhil olmak üzere gerek ortaklık organlarınca, 

gerekse pay sahiplerince dahi azaltılamayan ve ortadan kaldırılamayan 

haklar müktesep haklardan da üstün bir hak kategorisi teĢkil eder
1
. Pay 

sahibinin oy hakkı, bilgi alma hakkı, sorumluluk, iptal, butlanın tespiti 

ve haklı sebeple fesih davası açma hakkı sınırlandırılamaz ve bertaraf 

edilemez niteliktedir. Saydığımız haklardan bir kısmının Ġsv.BK. 646 ve 

eTK. 385/II’de müktesep haklar olarak sayılmaları ancak söz konusu 

hakların sahibinin rızası ile dahi ortadan kaldırılabilir olmamaları dolayı-

sıyla öğretide ilave bir ayrıma gidilerek “vazgeçilmez” (unverzichtbare) 

haklar olarak nitelendirilmiĢtir
2
. Vazgeçilmez haklar, yalnız pay 

sahiplerinin menfaatleri bakımından değil, anonim ortaklığın kurumsal 

yapısının teminatını teĢkil eden haklardır. Söz konusu haklar sahibinin 

rızası ile dahi ortadan kaldırılamayan pay sahipliği haklarını ifade eder 

ve bu yönüyle müktesep haklardan ayrılır.  

Ortaklıkça ortadan kaldırılabilmesi yahut üzerinde değiĢiklik ya-

pılmasındaki zorluk açısından yapılacak bir sıralamada vazgeçilmez 

haklardan sonra konumuzu oluĢturan müktesep (kazanılmıĢ) haklar 

(wohlerworbene/unentziehbare Rechte) gelmektedir. Müktesep hak kav-

ramı yalnız anonim ortaklıklar hukukuna özgü bir kavram değildir ve 

genel olarak, bir hukuk öznesinin mal varlığına girmiĢ ve ancak maliki-

nin rızası ile üzerinde tasarruf edilmesi söz konusu olan hakları ifade 

eder
3
. Anonim ortaklıklar bakımından ise özel olarak, ortaklığı yönetme 

yetkisine sahip çoğunluğun kararlarına tabi olmayan, pay sahibinin rızası 

olmaksızın çoğunluk tarafından ihlal edilemeyen haklar, pay sahiplerinin 

müktesep hakları olarak karĢımıza çıkmaktadır
4
. Müktesep haklar da 

                                                      
1
  H. Domaniç, Türk Ticaret Kanunu ġerhi, C. II, Anonim ġirketler Hukuku ve 

Uygulaması, Ġstanbul, 1988, s. 928.   
2
  F. Von Steiger, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, Zürich, 1970, s. 

174; A. Meier-Hayoz/ P. Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Bern 
2004, § 16 N. 226; R. Meier, Die Aktiengesellschaft, Zürich, 2005, s. 170; M. 
Bauen/ R. Bernet, Schweizer Aktiengesellschaft, Zürich, 2007, N. 279; Ü. Tekinalp 
(Poroy/ Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku, Ġstanbul, 2010, N. 870 c.  

3
  H. Arslanlı, Anonim ġirketler I, Umumi Hükümler, Ġstanbul, 1960, s. 237.  

4
  Tanım ve geniĢ bilgi için bkz. W. R. Schluep, Die wohlerworbenen Rechte des 

Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischen Aktienrecht, St. Gallen, 1955, s. 6 
vd.; A. Siegwart, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das 
Obligationenrecht, 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, Allgemeine Bestimmungen, 
Zürich 1945, OR 646 N. 15 vd.; Meier-Hayoz/ Forstmoser, § 16 N. 224; Von 
Steiger, s. 173; T. Erem, Anonim ġirketler Hukuku, Ġstanbul, 1969, s. 163; O. 
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vazgeçilmez haklar gibi pay sahiplerinin bireysel olarak, elinde bulun-

durdukları pay/payların sermayeyi ne oranda temsil ettiğinden bağımsız 

olarak sahip olduğu haklardandır. Anonim ortaklık, pay sahiplerinin 

müktesep haklarına riayet etmek zorundadır
5
. Esasen bir hakkın mükte-

sep hak olarak nitelendirilmesinde, genel kabule göre, adından da anla-

Ģılacağı üzere, hakkın içeriği değil kazanılıĢ Ģekli önem taĢır
6
. Ancak 

anonim ortaklıklar hukukunda bu genel kanıya rağmen hakkın kazanılıĢ 

tarzından ziyade nitelikleri ve pay sahibi bakımından sahip oldukları 

önem üzerinde durulmakta ve bir hakkın müktesep olup olmadığına iliĢ-

kin tespitler buna göre yapılmaktadır. Hakkın pay sahibi açısından arz 

ettiği öneme göre o hak vazgeçilmez yahut müktesep hak olarak adde-

dilmekte yahut ortaklıkça o hak üzerinde serbestçe tasarrufta bulunul-

ması mümkün görülmektedir. 

III. Müktesep Hakların Türleri: Mutlak ve Nisbi Müktesep 

Hak Ayrımı 

Öğretide, müktesep hakların, içeriğinde herhangi bir değiĢiklik ya-

pılıp yapılamaması bakımından mutlak ve nisbi müktesep hak olmak 

üzere iki kategoriye ayrıldığını görmekteyiz
7
.  

Mutlak müktesep (absolut wohlerworbenen) haklar; pay sahibinin 

rızası olmadığı takdirde bertaraf edilemeyeceği gibi sınırlandırılamazlar 

da. Gerçek anlamda müktesep hak tanımı söz konusu haklar üzerinden 

yapılmaktadır. Örnek olarak pay sahiplerinin, sermaye taahütlerinin artı-

rılmaması, ortaklığın tabiyetinin, türünün değiĢtirilmemesi, payların bir-

leĢtirilmemesi yönünde mutlak müktesep hakları vardır
8
. Ancak pay 

sahibinin de rızası ile sözkonusu kararlar alınabilir.  

                                                                                                                                 
Ġmregün, Anonim ġirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından 
Doğan Menfaat Ġhtilafları ve Bunları Telif Çareleri, Ġstanbul, 1962, s. 109 vd.; 
Tekinalp/ (Poroy/ Çamoğlu), N. 866 vd.  

5
  Schluep, s. 266.  

6
  Arslanlı, s. 257; O. Ġmregün, Anonim Ortaklıklar, Ġstanbul, 1989, s. 327; Poroy/ 

(Tekinalp/Çamoğlu), 8. Bası, N. 752; M. Bahtiyar, Ortaklılar Hukuku, Ġstanbul, 
2011, s. 175; H. PulaĢlı, ġirketler Hukuku Temel Esaslar, Adana, 2009, s. 435.  

7
  Mutlak-nisbi müktesep hak kavramları için bkz. Schluep, s. 30 vd.; W. Bürgi, Das 

Problem des Minderheitensschutzes im scweizerischen Aktienrecht, SAG 29 
(1956/57), s. 84; Meier-Hayoz/ Forstmoser, § 16, N. 221 vd; Tekinalp/ (Poroy/ 
Çamoğlu), N. 867, 868.  

8
  Tekinalp/ (Poroy/Çamoğlu), N. 867.  
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Bununla birlikte nisbi müktesep (relativ wohlerworbenen) haklar 

olarak bahsedilen kategorideki hakların müktesep hak niteliğinde olup 

olmadığı ise esasen tartıĢmalıdır. Eğer nisbi müktesep hakların varlığı 

kabul edilir ise, bu kategoriye dahil olan haklar birtakım somut ve özel 

durumlarda pay sahipleri, ortaklık ve alacaklıkların menfaatleri dolayı-

sıyla, hakkın özüne dokunulmamak kaydıyla sınırlandırılabilir
9
. Pay sa-

hiplerinin yıllık kardan pay alma hakkının ortaklıkça sınırlandırılabil-

mesi dolayısıyla kar payı hakkı yalnız bu yönüyle nisbi müktesep hak-

lara örnek gösterilebilir
10

. Yargıtay'ın da son dönemlerdeki kararlarında, 

istisnai olarak sınırlandırılabilmesi ancak tamamen bertaraf edilememesi 

dolayısıyla kar payı hakkını “nisbi müktesep hak” olarak nitelendirdiğini 

görmekteyiz
11

. 

Meier Hayoz/ Forstmoser’e göre mutlak ve nisbi müktesep haklar 

arasındaki en önemli fark, mutlak müktesep hakların pay sahipleri ya-

nında üçüncü kiĢileri ve ortaklık alacaklılarının da menfaatlerini ilgilen-

diren, oysa ki nisbi müktesep hakların yalnız pay sahiplerinin menfaatle-

rini ilgilendiren haklar olmalarıdır
12

. Bu sebeple mutlak müktesep hak-

ları ihlal eden genel kurul kararları butlan, nisbi müktesep hakları ihlal 

eden genel kurul kararları ise iptal yaptırımı ile karĢı karĢıya kalmalı-

dır
13

.  

                                                      
9
  Schluep, s. 31; Tekinalp/ (Poroy/ Çamoğlu), N. 868.   

10
  Siegwart, OR 646 N. 40; Meier-Hayoz/ Forstmoser, § 16, N. 221; Tekinalp/ (Poroy/ 
Çamoğlu), N. 868.   

11
  “O halde, mahkemece, kar payının güçlü bir nispi müktesep hak olduğu ve 
TTK'nun 469/2'nci maddesinin TTK'nun 385'inci maddeye bertaraf eden bir hüküm 
olmayıp, gerektiğinde uygulanması mümkün istisnai bir nitelik taĢıdığı, pay 
sahibinin yeterli oranda kar payı üzerinde müktesep hakkı bulunduğu ve TTK'nun 
469/2'nci maddesinin uygulanması gerektiğinde gerçekten Ģirketin inkiĢafı ve sürekli 
kar dağıtabilir durumda tutulması için kar payı dağıtılmamasının uygun ve faydalı 
olup olmadığının ispat yükünün davalı Ģirkete yüklenerek, çeĢitli ihtimalleri 
karĢılaĢtırmalı olarak kapsayan içerikte bilirkiĢi raporu alınıp, hakların sakınılarak 
kullanılması ilkesi çerçevesinde genel kurul kararının iyiniyetli olup olmadığının 
saptanması gerekir iken, yazılı gerekçeyle eksik inceleme sonucu hüküm kurulması 
doğru görülmemiĢ, kararın bu nedenle davacılar yararına bozulması gerekmiĢtir.” 
(Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2005/10060, K. 2006/13738, T. 21.12.2006) 

12
  Meier-Hayoz/ Forstmoser, § 16, N. 221.  

13
  Bu hususta genel olarak mutlak emredici kanun hükümlerine aykırılığın butlanın 
tespiti, nisbi emredici kanun hükümlerine aykırılığın ise iptal davasına konu olacağı 
görüĢünde E. Moroğlu, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının 
Hükümsüzlüğü, Ġstanbul, 2004, s. 56 vd. ve orada anılan yazarlar.  
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IV. Müktesep Hakların Ortadan Kaldırılması ve Sınırlandırıl-

ması Sorunu 

Müktesep haklar, bir kere kazanıldıktan sonra, ilgilinin (hak sahi-

binin) rızası olmaksızın üzerinde tasarruf edilemeyen haklardır
14

. Bu 

ifadeden de anlaĢılacağı üzere, vazgeçilmez haklar sahibinin rızası ile 

dahi bertaraf edilemez iken, müktesep hakların pay sahibinin rızası ile 

ortadan kaldırılması yahut sınırlandırılması olasıdır. Ancak söz konusu 

sınırlandırmanın yahut hakkın ortadan kaldırılmasının hangi esaslar dai-

resinde yapılacağı hususu Türk Öğretisinde tartıĢmalıdır.  

Müktesep hakların ortadan kaldırılması ve sınırlandırılmasının ne 

Ģekilde yapılacağına iliĢkin olarak öğretide farklı görüĢler ileri sürül-

müĢtür. Tekinalp’e göre, mutlak müktesep hakların değiĢtirilmesi için 

oybirliği aranmalıdır
15

. Domaniç ise, eTK 388/I’de (TTK 421/2) sayılan 

hususlar (ortaklığın tabiyetini değiĢtirmek veya pay sahiplerinin taah-

hütlerini artırmak) haricindeki ana sözleĢme değiĢikliklerinde pay sa-

hiplerinin oy birliğinin aranamayacağını ifade ederken, Yargıtay Ticaret 

Dairesi’nin 30.04.1968 tarihli ve E. 1966/2594, K. 1968/2561 sayılı ve 

müktesep hakların değiĢtirilmesini bütün pay sahiplerinin rızasına bağla-

yan kararını bu yönüyle eleĢtirmektedir
16

. Poroy da yazmıĢ olduğu, ortak 

                                                      
14

  Yalnız ana sözleĢmeyle tanınan hakların müktesep hak teĢkil edebileceği, kanunda 
doğrudan doğruya pay sahibine tanınan hakların ise müktesep -kazanılmıĢ hak 
olamayacağını savunan PulaĢlı’ya göre ise müktesep haklar yalnız “esas sözleĢme 
ile kazanılmıĢ olan ve sahibinin rızası olmadan tek yanlı olarak elinden alınamayan, 
genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına tabi olmayan haklar” olarak 
tanımlanabilir. (PulaĢlı, ġirketler, s. 436). Oysa ki anasözleĢmeye dayanan müktesep 
haklar, müktesep hakların yalnızca bir bölümünü teĢkil eder. Kanunun tanıdığı bir 
takım haklar da, niteliği itibariyle müktesep hak teĢkil eder ve bir kısmı ise 
müktesep hak niteliğinde değildir.  

15
  Tekinalp (Poroy/ Çamoğlu), N. 869 f.  

16
  Domaniç, s. 934. Ansay’ın ifadesi ile “Yargıtay'a göre (e)TK m. 385'de bahsi geçen 
müktesep haklara mutlak bir anlam verilmelidir. Kâr dağıtılması hakkı bir müktesep 
haktır. Bu hakta yapılacak bir değiĢikliğin ancak münferit pay sahibinin rızası ile 
mümkün olabileceği “açık ve kesin bir Ģekilde” hükme bağlanmıĢtır. Kâr dağıtılması 
hakkının sadece özüne dokunulamayacağı ve kaldırılamayacağı değil, “münferit pay 
sahiplerinin rızaları olmadan müktesep haklarda hiç bir değiĢiklik yapılamayacağı” 
kanunda emredilmektedir. Bu görüĢü desteklemek için Yargıtay TK m. 388'e de 
dayanmaktadır. Bu maddede belli hususlarla ilgili statü tadili nisapları hükme 
bağlanmıĢtır. Müktesep hakları ilgilendiren tadiller hakkında m. 388'in bir hüküm 
getirmemiĢ olması bir “zühul” değildir. “Lüzum olmadığı için nisaptan 
bahsedilmemiĢtir”. Karar metni için bkz. T. Ansay, Anonim Ortaklıklar ve Mahkeme 
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eserin yeni baskılarında yer verilmeyen ve bunun yerine ortak yazarların 

müktesep haklarla ilgili görüĢlerine atıf yapılması tercih edilen bölümde, 

hak sahibinin bu haktan kendi rızası ile yoksun bırakılabileceğini, ancak 

oybirliğinin yalnız tabiyetin değiĢtirilmesi ve taahhütlerin artırılması 

kararlarına has olduğunu ifade etmektedir
17

.  

Müktesep hakların sınırlandırılmasına yönelik genel kurul kararı-

nın oybirliği ile alınmasını arayan görüĢler, müktesep hak olarak adlan-

dırılan hakların bütün pay sahiplerine tanınmıĢ olduğu varsayımına da-

yanmaktadır. Gerçekten de müktesep haklara aykırılık varsayımında, 

nisaba bakılmaksızın, hak sahibinin rızası olmadıkça, müktesep hakkı 

ihlal eden kararı yahut değiĢikliği kendisi açısından geçersiz saymak 

gerekir. Bu durumda, her ne kadar kimi hallerde, kararın oybirliği ile 

alınması gerekebilir ise de, her halde oybirliği aranacağı Ģeklinde bir 

kural getirmek, oybirliği aranacak ana sözleĢme değiĢikliklerini sayan 

TTK. 421'e uygun değildir. Ġlk bakıĢta en azından mutlak müktesep 

haklardan vazgeçilebilmesi için oybirliği aranacağı düĢüncesi akla uygun 

geliyorsa da, her durumda oybirliği gerektiğini söylemek doğru olmaz. 

Müktesep hakların tüm pay sahiplerine tanınmıĢ olduğu hallerde oybir-

liği Ģartı aranır. Ancak istisnai durumların varlığı olasıdır. Örneğin her 

hangi bir pay grubuna imtiyaz olarak ana sözleĢmesel müktesep hak ta-

nınması halinde yalnız bu gruba ait pay sahiplerinin rızası da kendilerine 

tanınan müktesep haktan vazgeçilmesi için yeterli olacaktır. Bu bakım-

dan oybirliği yerine ilgili pay sahiplerinin rızasını aramak yeterlidir. 

Yargıtay'ın da bazı kararlarında yalnız “ilgili pay sahiplerinin” rızasını 

aramaktayken, çoğu kez müktesep hakları ihlal eden kararlar bakımından 

herhangi bir ayrıma gitmeksizin oybiriliği aramakta olduğunu görmekte-

yiz
18

.  

 

 

                                                                                                                                 
Uygulaması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1970, C. 27, S. 1-2, s. 
119-138, s. 133.  

17
  Poroy (Tekinalp/ Çamoğlu) 8. Bası, N. 752.  

18
  “TTK.nun 385 nci maddesi hükmüne göre kar payı almak da dahil bazı ortaklık 
hakları müktesep hak niteliğindedir ve bu haklarda kural olarak ilgili pay 
sahiplerinin rızaları dıĢında hiçbir değiĢiklik yapılamaz” (Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesi E. 2004/2649, K. 2005/990, T. 10.2.2005).  
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V. Hangi Hakların Müktesep Hak Kategorisine Girdiği Hu-

susu ve 6102 Sayılı TTK.'daki Durum 

Müktesep hakların ortadan kaldırılması yahut sınırlandırılmasının 

yalnız pay sahibinin rızası dâhilinde mümkün olduğu kuralı (nispi mük-

tesep haklar bundan ayrı olmak üzere) kabul edilmekle birlikte; görül-

düğü üzere kuralın nasıl uygulanacağını belirlemek aynı ölçüde kolay 

değildir. Benzer Ģekilde, hangi hakların müktesep hak kategorisine gir-

diği ve hangi hakların vazgeçilmez hak niteliğinde olduğu da tartıĢmalıdır.  

Mehazı olan 1991 değiĢikliği ile mülga Ġsv.BK. 646’ya
19

 paralel 

olarak, eTK. 385/II’de müktesep hak kavramına yer verildiği ve birtakım 

hakların müktesep haklar olarak sayıldığı görülmekteydi. Maddeye göre, 

müktesep haklar; kanun veya esas mukavele hükümlerine göre umumi 

heyet ve idare meclisi kararlarına tabi olmıyan yahut umumi heyetin 

toplantılarına iĢtirak hakkından doğan, hususiyle azalık, rey kullanmak, 

iptal davası açmak, kar payı almak ve tasfiye neticesine iĢtirak etmek 

gibi haklardır (eTK. 385/II). Ancak maddede müktesep hak olarak sayı-

lan genel kurula katılma, oy kullanma ve iptal davası açma haklarından 

sahibinin rızası ile dahi vazgeçilemeyeceği; bu yüzden söz konusu hakla-

rın oybirliği ile değiĢtirilebilecek müktesep haklardan olmadığı öğretide 

haklı olarak ifade edilmekteydi
20

. Bu durumda söz konusu hakları, yuka-

rıda ifade ettiğimiz üzere nitelikleri itibariyle müktesep haklardan ayrı 

bir kategori olan, Ġsv. BK. m. 706, b.’de ve TTK. 447/1, a ve 452’de 

zikredilen  “vazgeçilmez haklar” olarak nitelendirmek yerinde olacaktır.  

Öğretideki eleĢtiriler doğrultusunda 6102 Sayılı TTK.’nın, 

eTK.’nın 385. maddesini karĢılayan 452. maddesinde müktesep ve vaz-

geçilmez haklardan ayrı ayrı bahsedilmekte, bahsettiğimiz hatalı sayım-

dan vazgeçilerek eTK. 385'in ikinci fıkrasına yer verilmemektedir. Anı-

                                                      
19

  “Pay sahiplerinin müktesep hakları, onların rızası olmaksızın kaldırılamayan 
haklarıdır. Müktesep haklar, doğrudan doğruya kanundan, ana sözleĢmeden, yahut 
genel kurul kararlarından dolayı ortaya çıkabilir. Oy hakkı, iptal davası açma, kar 
payı ve tasfiye bakiyesine katılma hakları kanunda sayılan müktesep haklardır. 
Ancak bu sayım sınırlayıcı olmayıp kanunda sayılan haklar örnek niteliğindedir” 
(BGE 120 II 47). 

20
  Domaniç, s. 932; Ġmregün, AO, s. 329; Bahtiyar, s. 176; PulaĢlı, s. 436-437. Ġsviçre 
Hukukunda da benzer Ģekilde, yürürlükten kaldırılan Ġsv. BK. 646’da sayılan kar 
payı alma, iptal davası açma, oy kullanma gibi hakların müktesep haklar arasında 
sayımı eleĢtirilmekteydi. Bkz. Von Steiger, s. 174-175; Siegwart, N. 26 vd.  
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lan hükme göre; “Genel kurul, aksine esas sözleĢmede hüküm bulunma-

dığı takdirde, kanunda öngörülen Ģartlara uyarak, esas sözleĢmenin bü-

tün hükümlerini değiĢtirebilir; müktesep ve vazgeçilmez haklar saklıdır.” 

Görüldüğü üzere TTK. 452’de, eski kanunda yer alan; münferit pay sa-

hiplerinin bu sıfatla haiz oldukları müktesep haklarda rızaları olmaksızın 

hiçbir değiĢiklik yapılamayacağı (eTK. 385/I) ifadesine yer verilmemiĢ, 

bunun yerine müktesep ve vazgeçilmez haklar saklı olarak bütün ana 

sözleĢme hükümlerinin genel kurulca değiĢtirilebileceği ifade edilmiĢtir.  

Maddede bir sayıma yer verilmemesi yerinde olmakla birlikte hü-

küm eleĢtiriye açıktır. Öncelikle, müktesep haklar gibi tartıĢmalı bir ka-

tegoriyi bünyesinde barındırmaya devam eden kanunun, bu hususta ge-

nel kabul görmüĢ olan müktesep haklarda sahibinin rızası olmadan deği-

Ģiklik yapılamayacağı yönündeki önermeye maddenin yeni halinde yer 

vermemesi doğru değildir. Bu husus öğreti ve yargı kararlarında kabul 

edilmekle birlikte kanunda yer verilmemesi tercihin bilinçli olup olma-

dığı gibi yeni tartıĢmaları beraberinde getirecektir.  

Öte yandan, maddede herhangi bir ayrıma gidilmeksizin, vazge-

çilmez ve müktesep haklar saklı olmak üzere ana sözleĢme hükümlerinin 

değiĢtirilebileceği ifade olunmaktadır. Bu yüzden, hükmün zıt anlamın-

dan, gerek müktesep, gerek vazgeçilmez hakların, sahibinin rızası ile 

dahi kaldırılamayacağı gibi bir sonuca varmak dahi mümkündür. Mad-

dede vazgeçilmez ve müktesep haklar arasında bir ayrıma gidilmemiĢ 

olması dolayısıyla, söz konusu düzenleme, her iki hak kategorisinin ni-

teliği bakımından karıĢıklığa yol açacak ve aradaki farkı anlaĢılmaz kıla-

cak tarzda düzenlenmiĢtir. Bundan baĢka, madde gerekçesinde de vazge-

çilmez ve müktesep hak ayrımının ne Ģekilde yapıldığı anlaĢılamamakta 

ve vazgeçilmez haklardan müktesep hakların bir türü olarak bahsedil-

mektedir. Oysaki müktesep hakların özelliği, sahibinin rızası ile “vazge-

çilebilir” olmasıdır ve bu sebeple, vazgeçilmez haklar müktesep hakların 

bir türünü oluĢturamaz. Kanunda müktesep haklara iliĢkin hiçbir surette 

değiĢiklik yapılamayacağı yönünde anlaĢılmaya açık bir hüküm getiril-

mesi ve gerekçede vazgeçilmez hakların müktesep haklardan sayılması, 

bu bakımdan doğru olmamıĢtır
21

.  

                                                      
21

  Aynı yönde, Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu 
Tasarıları, Değerlendirme ve Öneriler, Ġstanbul, 2009, s. 249.  
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VI. Müktesep Hak Kavramının Terkedilmesi Yönündeki Gö-

rüĢler ve Mehaz Ġsviçre Hukuku'ndaki Durum 

 Gerek müktesep hak kavramının tanımı gerekse içeriği yönünden 

var olan tartıĢmalar bakımından, öğretide teklif edilen çözüm; pay sa-

hiplerinin haklarının ne ölçüde değiĢikliğe tabi tutulabileceğinin değer-

lendirilmesinde, niteliği ve kapsamı tartıĢmalı olan müktesep hak kav-

ramından vazgeçilmesi ve hakkın sınırlandırılması yahut ortadan kaldı-

rılmasında, MK. 2’de yer alan dürüstlük kuralının ve anonim ortaklıklar 

hukukundaki özel görünümlerinin (hakkın sakınılarak kullanılması ve 

pay sahiplerine eĢit iĢlem uygulanması) göz önünde bulundurulması ol-

muĢtur
22

.  

Yargıtay'ın da öğretiye atıf yaparak kimi kararlarında müktesep 

hak kavramından vazgeçilmesini teklif etmemekle birlikte;  

“Davalı Ģirket anasözleĢmesinin 10. maddesinde öngörülen ve 

pay devri halinde diğer ortakların önalım hakkı bulunduğuna 

iliĢkin hüküm; T.T.K.nun 385/2. maddesinde tanımlanan ve ör-

nekleri sayılan kazanılmıĢ (müktesep) hak niteliğinde değildir. 

SözleĢmenin anılan hükmünün, yakın akrabalar yönünden değiĢ-

tirilmesinin, ortak çıkarlara zarar verdiği öne sürülemiyeceği 

gibi; hakkın kötüye kullanılması ya da objektif iyiniyet-dürüstlük 

kurallarına aykırılığı da söz konusu edilemez. Anonim ortaklık 

sözleĢmesinin hangi hükümlerinin değiĢitirilebileceği sorunu; o 

hükmün niteliğine, onunla güdülen amaç ve korunan çıkara göre 

çözümlenmelidir. Ayrıca, bu konuda Ticaret Yasasının 381. ve 

Medeni Yasanın 2. maddelerinde öngörülen objektif iyiniyet ve 

dürüstlük kuralları da gözetilmelidir. Bilimsel öğretinin yakla-

Ģımı da bu doğrultudadır. ( Prof. Reha Poroy-Prof.Ünal Tekinalp, 

Prof.Ersin Çamoğlu, "ortaklıklar Hukuku" Ġstanbul 1975 C.1. Sh. 

467; Prof. Dr.Oğuz Ġmregün "Anonim Ortaklıklar" Ġstanbul 

1974, Sh.260-263; Doç.Dr. Fehiman Tekil "ġirketler Hukuku" 

Anonim ġirketler" Ġstanbul 1976 Sh.476 ) Dava konusu 

değiĢikliğin, objektif ölçü ve nedenlere dayalı olduğu ve haklı 

nitelik taĢıdığı da açıktır.” 

                                                      
22

  Ġmregün, AO, s. 330; Poroy (Tekinalp/ Çamoğlu), 8. Bası, N. 752; Bahtiyar, s. 176, 
PulaĢlı, s. 437.  
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pay sahiplerinin haklarına iliĢkin ana sözleĢme hükümlerinden 

hangilerinin değiĢtirilebileceğinin belirlenmesinde müktesep hakların 

yanı sıra dürüstlük kuralına da atıf yapmaktadır.
23

. 

Son dönemde, müktesep hak kavramının terkedilmesi yönündeki 

görüĢlerin önemli dayanaklarından birisi, Ġsviçre Hukukunda da, öğreti-

deki görüĢler neticesinde konuyu düzenleyen Ġsv. BK. m. 646’nın 1991 

değiĢikliği kapsamında yürürlükten kaldırılmıĢ olmasıdır. Moroğlu da 

eserinde, müktesep hakların kanundan çıkarıldığı Ġsviçre Hukuku’nda 

yanlıĢtan dönüldüğü, mutlak-nisbi müktesep hak ayrımının yapay ve 

yanlıĢ olduğu, buna bir de vazgeçilmez haklar gibi bir yanlıĢın eklendi-

ğini ileri sürerek TTK. 452’yi eleĢtirmektedir
24

.  

Ancak konu tartıĢmaya açıktır. Gerçekten de Ġsv.BK’da, mülga m. 

646’da olduğu tarzda müktesep hakları (wohlerworbene Rechte) açıkça 

zikreden bir hüküm mevcut değildir. Nitekim Ġsviçre Federal Mahkeme-

si'nin konuyu algılayıĢ biçimi de müktesep hak kavramına kanunda yer 

verilmediği yönündedir. Federal Mahkeme'ye göre;  

“Eski ortaklıklar hukukunda, müktesep hakların korunması baĢlığı 

altında 646. maddede, pay sahiplerinin rızaları olmaksızın ortadan 

kaldırılamayan haklar düzenlenmiĢti. Ancak revize edilen yeni Ģir-

ketler hukukumuzda, pay sahiplerinin müktesep hakları terimi 

artık kullanılmamaktadır. Kavramın tanımındaki güçlükler ve m. 

646’da sayılan listenin tartıĢmalı ve yetersiz oluĢu neticesinde 

uygulama (BGE 121 III 420; BGE 121 III 420) ve öğretide ifade 

edilmeye baĢlanan görüĢler bu sonuca yol açmıĢtır. Öğretide teklif 

edilen mutlak-nisbi müktesep hak ayrımına da (WALTER RENÉ 

SCHLUEP, Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr 

Schutz nach schweizerischem Recht, Diss. St. Gallen 1955, S. 18 

f., 20 f., 30 ff., S. 415 f.) kanunda yer verilmemiĢtir”
25

. 

Ancak Ġsviçre öğretisinde bazı önemli yazarlar; hakim görüĢten 

farklı olarak, kanunda müktesep hakkın yalnız tanımı ve örneklendiril-

mesinden vazgeçildiği; Ġsv. BK. 706, b.’de butlan sebepleri arasında 

“alınamayan ve vazgeçilemeyen” (unentziehbare und unverzichtbare) 

haklara iliĢkin ihlallerin sayılması dolayısı ile esasen müktesep hakların 

                                                      
23

  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 1982/1551, K. 1982/2136, T. 6.5.1982.  
24

  Moroğlu, s. 249-250.  
25

  Federal Mahkeme, 1994 tarihli kararında yukarıdaki ifadeleri kullanarak mevcut 
durum hakkındaki görüĢünü ifade etmiĢtir.  (BGE 121 III 420). 
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mevcudiyetini koruduğu; zira vazgeçilmez hakların yanında sözü edilen 

-sahibinin rızası olmaksızın- alınamayan (unentziehbare Rechte) hakla-

rın aslında müktesep haklar olduğu görüĢünü ileri sürmektedir
26

. Bundan 

dolayı, anılan yazarlara göre mutlak ve nisbi müktesep hak ayrımı da 

kanunda varlığını korumaktadır.  

Türk Hukuku’nda Tekinalp’in de aynı yönde, Ġsv.BK. 706, 

b.’deki “pay sahibinden izni olmadan alınamayan” ve “pay sahibinin 

vazgeçemeyeceği” haklar Ģeklindeki sınıflandırmanın müktesep ve vaz-

geçilmez haklara iĢaret ettiği görüĢünde olduğu anlaĢılmaktadır. Bunun 

yanısıra, yazara göre; Ġsv.BK.'da yalnız müktesep hak nitelendirmesin-

den vazgeçilmiĢ, bu hususta sanılandan farklı olarak öğretideki 

müktesep hak karĢıtı yaklaĢım değil Ġsv.BK. 646’da yapılan 

örneklendirmenin eTK. 385’deki gibi iyi birer seçim olmayıĢı etkili 

olmuĢtur
27

. Yanlı’ya göre de, müktesep haklara iliĢkin yapılan bu sayım 

yerinde olmadığı için sözü edilen madde kaldırılmıĢ ancak hukuki 

durumda maddi bir değiĢiklik hedeflenmemiĢtir
28

. Nitekim 6102 sayılı 

TTK’da da bu görüĢün izleri görülmektedir. Mehazı Ġsv.BK. 646 olan 

eTK. 385’deki tanım ve sayıma yer verilmemesi, bunun yerine ana 

sözleĢme değiĢikliklerine iliĢkin TTK. 452’de müktesep ve vazgeçilmez 

hakların yalnız ismen sayılması ve butlana iliĢkin TTK. 447’de 

                                                      
26

  Meier-Hayoz/ Forstmoser, § 16, N. 209 vd.; P. Böckli, Schweizer Aktienrecht, 
Zürich 2009, § 16, N. 109 vd.; aynı yönde, Hartmann/ Martig, Schweizerisches 
Aktienrecht: Ein Überblick für die Praxis, Zürich, 2003, s. 38. Aynı yönde görüĢ 
bildiren Meier de, alınamayan hakların eski hukukta müktesep haklara karĢılık 
geldiğini ve pay sahibinin rızası olmadan ortadan kaldırılamayacağını ifade 
etmektedir. (Meier, s. 170).  

27
  Ü. Tekinalp, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek KiĢilik Ortaklığın 
Esasları, Ġstanbul, 2011, s. 195, 196. Yazara göre; “Ġsviçre’nin müktesep hakları 
kaldırdığı düĢüncesi ve algılması ise bilimsel yönden doğru değildir; yüzeysel bir 
incelemenin ve düĢüncenin ürünüdür.” Benzer Ģekilde Ġsviçre Hukuku’nda müktesep 
hakların varlığını koruduğu yönünde; H. PulaĢlı, 6102 Sayılı Kanuna Göre ġirketler 
Hukuku ġerhi Ankara, 2011, § 39, N. 1-6. Yazar, yasada müktesep hakkın ismen 
zikredilmesinden vazgeçilmiĢ ise de hakkın durumuna iliĢkin hiçbir maddi 
değiĢiklik yapılmadığı, paysahiplerinden alınamaz nitelikte hakların mutlak 
müktesep haklar olduğu; ancak farklı olarak; nisbi müktesep hakların yasa ile 
kaldırıldığı görüĢündedir. 

28
  V. Yanlı, “Anonim Ortaklıklarda Karın Tamamen Devrine ĠliĢkin Bir Tasarruf 
Yapılabilir mi?” ĠUHFM, C. LV, S. 4 (1997) (Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl'a 
Armağan Sayısı), s. 203.  
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vazgeçilmez hakların ihlalinin bir butlan sebebi olarak sayılması bu doğ-

rultuda anlaĢılmaktadır.  

VII. Sonuç 

Ġsviçre Hukuku’nda müktesep hak kavramından tamamen vazge-

çildiğini söylemek mümkün değildir. Her ne kadar maddede ismen 

müktesep haklardan bahsedilmiyor ise de, Ġsv.BK. 706, b.’de vazgeçil-

mez haklar kategorisinin yanında varlığını devam ettiren (sahibinin rı-

zası olmaksızın) alınamayan haklar, esasen müktesep haklardan baĢka 

bir Ģey değildir. Zira yukarıda öğretide yaygın kanı doğrultusunda mük-

tesep hakları, sahibinin rızası olmaksızın bertaraf edilemeyen haklar ola-

rak tarif edildiğini belirtmiĢtik. Bu halde “alınamayan” haklardan kaste-

dilen müktesep haklar olmalıdır. Hak sahibinin elinden “alınamıyor” ise 

demek oluyor ki bu hak sahibinin rızası ile verilebilen bir haktır; sahibi-

nin rızası ile elinden alınması mümkündür. Vazgeçilmez haklarla birlikte 

anıldığı da dikkate alınırsa, iĢaret edilen müktesep haklardır. Aslında 

alınamayan haklar deyimi, yoruma açık olmakla birlikte müktesep hak 

ifadesini tercih etmekten daha baĢarılı bir anlatım sayılabilir; zira belir-

tildiği üzere “müktesep” ifadesi içerikten ziyade kazanılıĢ tarzını iĢaret 

etmekte ve ana sözleĢme dıĢında kanunla pay sahibine verilen hakların 

kazanılmıĢ sayılıp sayılamayacağı tartıĢmasına da sebebiyet vermekte-

dir
29

.  

Bununla birlikte, Ġsviçre Hukuku’ndan yola çıkarak, müktesep 

hakların Ġsv. BK.’da ne varlığı ne de yokluğu, bu anlamda söz konusu 

haklara TTK.’da yer verilip verilmemesi hususunda tek baĢına bir ge-

rekçe teĢkil edemez. Görüldüğü üzere hakkın tarifi, kapsamı, türleri üze-

                                                      
29

  Türk Hukuku’nda PulaĢlı, müktesep haktan çıkan anlama göre kazanılmıĢ bir hakkın 
mevcudiyetine ihtiyaç olduğunu, Arslanlı’ya atfen “iktisap kavramıyla pay 
sahiplerinin hukuki iĢlem ile elde ettiği hakların bütününü” nün kastedildiğini 
belirterek müktesep haktan bahsedebilmek için hakkın ana sözleĢme ile kazanılmıĢ 
olması gerektiğini savunmaktadır. Yazar kanundan doğan müktesep hakları ise 
mutlak müktesep haklar olarak tarif etmektedir (PulaĢlı, ġerh, § 39, N. 1411). Ancak 
söz gelimi pay sahiplerinin kar payı hakkı, yazarın da kabul ettiği üzere (PulaĢlı, 
ġerh, § 37, N. 7) bir yönüyle nisbi mükteseptir ve fakat kanundan doğan bir haktır. 
Öte yandan Arslanlı, müktesep haktan bahsedebilmek için müktesep tabirinden 
çıkan anlama göre ana sözleĢme ile iktisap gerektiğinin anlaĢılabileceği, ancak 
iktisap edilmiĢ bir hakkın mevcudiyetine gerek olduğu ve bu hakkın kanunla da 
tanınmıĢ olabileceği, zira kanunun pay sahiplerine resen tanıdığı hakların emredici 
mahiyette tanınmıĢ haklar olduğu ve ana sözleĢmenin emredici hükümlere aykırı 
olmayacağını belirtmektedir (Arslanlı, s. 242).  
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rinde tartıĢma ve bir anlamda belirsizlik vardır. Denilebilir ki, dürüstlük 

kuralı ve eĢit iĢlem ilkesinden hareketle pay sahiplerinin haklarında ya-

pılacak sınırlandırmaların çerçevesini çizmek yeterli olabilir. Ancak 

müktesep hak kavramı korunduğu için söz konusu tartıĢmalar 6102 

sayılı TTK. hükümleri dairesinde de devam edecektir. Öte yandan, 

netice itibariyle pay sahiplerinin haklarını çoğunluğa karĢı korumayı 

amaç edinen bir araç olarak müktesep haklara yer verilmesini tamamen 

olumsuz olarak değerlendirmek de doğru değildir. Eğer sahibinin rızası 

olmaksızın elinden alınamaması kıstasının varlığı dikkate alınır ise, pay 

sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararları yahut ana sözleĢme 

değiĢikliklerinin geçerli olup olmadığını tespit etmek bakımından hak 

sahibinin rızası bulunması kolayca belirlenebilir ve objektif bir kıstastır. 

Yapılan düzenleme açısından ise, en azından eTK. 385/II’deki hatalı 

sayıma yer verilmemesi ilgili düzenleme bakımından isabetli olmuĢtur
30

. 

Bununla birlikte, esasen çok tartıĢmalı olan ve anonim ortaklık-

lara iliĢkin kanun hükümlerinin neredeyse tamamını emredici norm ha-

line getiren TTK. 340'ın varlığı da pay sahiplerine kanunda tanınan 

hakların bertaraf edilmesi veya kısıtlanmasının önünde önemli bir engel-

                                                      
30

  Sayımdan söz etmiĢken bu bahiste vazgeçilmez hakları ihlal eden genel kurul 
kararlarının da batıl olacağını düzenleyen TTK. 447’ye değinmek gerekir. Her ne 
kadar müktesep hakların sayımının hatalı olduğundan bahisle bu yöntem terk 
edilmiĢ ise de TTK. 447, a.’da vazgeçilmez nitelikteki hakların bazılarını adları ile 
sayılmıĢtır

 
. Maddede pay sahibinin genel kurula katılma, asgari oy, dava ve 

kanundan kaynaklanan vazgeçilmez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan 
kaldıran kararlarının batıl olduğu ifade edilmektedir. Maddede özellikle denildiği 
için, sınırlayıcı bir sayıma gidilmemiĢ olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 
maddenin (b) bendinde pay sahibinin bilgi alma inceleme ve denetleme haklarından; 
(c) bendinde, ortaklığın temel yapısını bozan kararlardan bahsedilmektedir. Söz 
konusu bentlerde sayılanların vazgeçilmez haklar içerisinde sayılmayıĢı, eleĢtiriye 
açıktır. Hükmün incelemesini içeren eserinde Tekinalp, söz konusu hakları da 
vazgeçilmez haklar içerisinde değerlendirmekte, ayrıca ihlali sonucunu butlan olarak 
gördüğü hakların tümünü dâhil ederek geniĢ bir liste vermektedir (bkz. Tekinalp, 
Yeni Ortaklıklar, s. 199-201). Bu husus tartıĢmaya açıktır. Öte yandan, anılanlardan 
bir kısmının, özellikle (a) ve (b) bentlerinde sayılanların pay sahiplerinin bireysel 
çıkarlarına iliĢkin ve bu anlamda iptal davasına konu olması gerektiği 
savunulanlardan olması da (bkz. Moroğlu, s. 187-188; M. Bahtiyar,  TBB, Türk 
Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları, I-II- III, Ankara, 2008, s. 921) butlan 
yönünden ayrı bir tartıĢma konusudur.  
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dir
31

 ve yapılacak değiĢikliklerin geçerli olup olmadığının 

değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmalıdır.  
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EVALUATION OF THE EXEMPTIONS OF THE PROVISION 

RESTRICTING COMPANIES TO PURCHASE THEIR OWN 

SHARES IN TERMS OF COMPANY RESTRUCTURING 
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ÖZET 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) ile 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan anonim Ģirketlerin kendi 
paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilmeleri konusundaki istis-
nai haller dıĢındaki mutlak sınırlamadan vazgeçilerek Ģirketlere belli 
koĢullar dahilinde kendi paylarını esas veya çıkarılmıĢ sermayelerinin 
onda birini aĢmayacak miktarda iktisap edebilmeleri yönünde düzenleme 
getirilmiĢtir.  

Makalenin konusunu; anonim Ģirketlerde bölünme, birleĢme gibi 
yapılandırma araçlarının daha efektif uygulanmasına ve Ģirketlerin vergi-
sel avantajlardan yararlanmalarına imkan sunan Yeni TTK ile getirilen 
reform niteliğindeki değiĢikliklerin vergi uygulamaları açısından 
doğuracağı etkileri oluĢturmaktadır. 

ABSTRACT 

The absolute restriction for joint stock companies to purchase or 
to pledge its own company shares -excluding some exceptional 
conditions- under TTK No. 6762 has been waived with the New Turkish 
Commercial Code numbered 6102 (“New TTK”). Due to the provision 
of the New TTK, it shall be valid in law to purchase and put in pledge its 
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own company shares with the limitation of 10% of the principal or 
issued capital at maximum under specific conditions.  

The subject of the article is the evaluation of the impacts of the 
new revolutionary legal arrangements which enables effective 
implementation of restructuring methods -such as spin-off and merger- 
which in turn will result in the joint stock companies to benefit from the 
tax advantages. 

 

Anahtar Kelimeler: Anonim ġirket, Ġktisap, Rehin, Vergi, 
BirleĢme, Bölünme 

Keywords: Joint Stock Companies, Acquisition, Pledge, Tax, 
Merger, Spin-off 



I. GĠRĠġ 

XX. yüzyılın baĢından beri kıta Avrupası’nda uygulanmakta olan 

anonim Ģirketlerin kendi paylarını satın almaları veya rehin olarak kabul 

etmeleri yasağı, belli istisnalarla yumuĢatılmaya çalıĢılmıĢtır. Ġlk olarak 

Alman sisteminde söz konusu olan istisnasız yasak Ģu anda Avrupa’da 

uygulanmamaktadır. Ülkemizde ise halen yürürlükte olan 6762 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 329’uncu maddesi hükmü uyarınca 

söz konusu yasak toplam altı adet istisna ile yumuĢatılmıĢtır
1
. Yasağa 

iliĢkin kural ve istisnalar Ġsviçre Borçlar Kanunu’ndan aynen alınmıĢtır. 

Bugün ise Avrupa Birliği’nin (“AB”) 77/91 sayılı 13/12/1976 ta-

rihli kuruluĢ ve sermayenin korunmasına iliĢkin “sermaye yönergesi” 

diye anılan Ġkinci Yönerge
2
’yi hukukumuza yansıtan 6102 sayılı yeni 

Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) ile anonim Ģirketlerin kendi payla-

                                                      
1
  ÖZDAMAR, Mehmet; Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını Ġktisap Etmesi 

(TTK.md.329), Yetkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 164  
2
  Second Council Directive of 13 December 1976 on coordination of safeguards 

which, for the protection of the interests of members and others, are required by 
Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 
58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and 
maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards 
equivalent (77/91/EEC)  
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rını iktisap edemeyeceği yasağına reform niteliği taĢıyan yeni düzenle-

meler getirilmiĢtir. 

Makalemizin konusunu 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 

anonim Ģirketlerin kendi paylarını iktisap edebilmesi yasağına iliĢkin 

istisnaların vergi uygulamaları açısından etkileri oluĢturmaktadır. 

Bu kapsamda makalemizde öncelikle TTK ve Yeni TTK hükümle-

rine yer verilecek, ardından Yeni TTK’daki düzenlemelerin anonim Ģir-

ketlerin vergi uygulamaları açısından etkileri üzerinde durulacaktır.   

II. 6762 SAYILI ESKĠ TÜRK TĠCARET KANUNU’NDAKĠ 

DURUM 

Anonim Ģirketlerin kendi paylarını satın almaları veya rehin olarak 

kabul etmeleri 6762 sayılı TTK’da kural olarak yasaklanmıĢtır. Madde 

baĢlığı “ġirketin kendi hisse senetlerini satın alması” olan TTK’nın 

329’uncu maddesinde istisnai haller dıĢında Ģirketlerin ortakların payla-

rını temsil eden hisse senetlerini temellük edemeyeceği yani satın ala-

mayacağı gibi rehin olarak da kabul edemeyeceği düzenlenmiĢtir. Ka-

nun’a göre bu senetlerin temellükü veya rehin alınması neticesini doğu-

ran sözleĢmeler de geçersizdir. 

TTK’nın 329’uncu maddesindeki yasak, sadece anonim Ģirketler 

bakımından geçerli olup limited ortaklıkların kendi paylarını iktisabı 

TTK’nın 526’ncı maddesinde düzenlenmektedir
3
. Makalemizin konu-

sunu anonim Ģirketlerin kendi paylarını iktisabı yasağı ve bunun istisna-

ları oluĢturmakta olduğundan limited Ģirkete iliĢkin kurallara bu maka-

lede değinilmemektedir. 

Hisse senetlerinin iktisabı yasağına aykırı davranılması halinde 

yapılan sözleĢmeler hükümsüzdür. Geçersizlik hem borçlanma hem de 

tasarruf iĢlemlerini kapsar
4
. Kanuna aykırı Ģekilde elde edilen payların 

ilk fırsatta devredilmeleri ve bu devir esnasında ortaklığın zarar görme-

mesine dikkat edilmesi gerekir. Yasağa aykırı davranarak ortaklığın za-

                                                      
3
  6762 sayılı TTK’nın 526’ncı maddesine göre, sermaye koyma borcu tamamen 

yerine getirilmedikçe payların Ģirket tarafından iktisabı veya rehin olarak kabulü 
muteber değildir; meğerki bu iĢlemler esas sermayeye iĢtirakten doğmayan 
alacakların ödenmesi maksadıyla vukubulsun. 

4
  POROY, Reha/TEKĠNALP,Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin; Ortaklıklar ve Kooperatif 

Hukuku, 11. Bası, Ekim 2009, s.501 
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rar görmesine neden olan yöneticiler ve paylarını devreden ortaklar or-

taya çıkan zarardan sorumludur
5
.  

TTK’da, Ġsviçre’deki düzenlemeye paralel olarak, anonim Ģirketle-

rin paylarını iktisap yasağının altı istisnası vardır. Bu istisnalar sayesinde 

katı yasağın olumsuz sonuçlarının kısmen de olsa giderilmesi sağlan-

maya çalıĢılmıĢtır
6
.  

Hangi hallerde anonim ortaklığın kendi hisselerini almasının yasak 

kapsamında değerlendirilmeyeceği TTK’nın 329’uncu maddesinde 6 

madde halinde sayılmaktadır: 

1. Hisse senetlerinin anonim Ģirket sermayesinin azaltılması ama-

cıyla iktisap edilmesi 

2. Hisse senetlerinin Ģirket alacağının tahsili amacıyla iktisap edil-

mesi 

3. Payların bir mamelekin veya iĢletmenin temellükü dolayısıyla 

iktisap edilmesi 

4. Payların iktisabının veya rehin alınmasının ortaklığın konusuna 

girmesi 

5. Payların anonim Ģirket çalıĢanları tarafından rehin amacıyla 

tevdi edilmesi 

6. Payların ivazsız iktisap edilmesi 

Anılan hükme göre, devralınan hisse senetleri 1’inci bentte yazılı 

halde derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabıt ticaret siciline verilir.  

Diğer hallerde ise bu senetler ilk fırsatta elden çıkarılır.  

Yukarıda yer verilen istisnalar kapsamında, örneğin bir malvarlığı-

nın veya iĢletmenin iktisabı dolayısıyla, kendi paylarını zorunlu olarak 

iktisap eden anonim ortaklığın bu hisseleri ilk fırsatta elden çıkarması 

gerekmektedir. Kanunda “ilk fırsatta” Ģeklinde ifade edilen bu süre belli 

olmadığı gibi sınırsız da değildir
7
. ġirket yönetim kurulu, payları en uy-

gun zamanda devretmek zorundadır. 

Bu nedenle gerek istisna kapsamındaki iĢlemler sonucunda olsun 

gerekse istisna kapsamında olmayan iĢlemler sonucunda olsun, kendi 

                                                      
5
  ÖZDAMAR, a.g.e. s.249 

6
  ÖZDAMAR, a.g.e. s. 184 

7
  ĠMREGÜN, Oğuz; Anonim Ortaklıklar, IV: Bası, Ġstanbul 1989 s.375 
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paylarını iktisap etme yasağı Ģirketlerin yeniden yapılandırılmalarında 

serbestçe hareket edebilmelerine engel teĢkil etmektedir.  

Örneğin, bir holding (ana ortaklık) yavru ortaklığın paylarının 

%90’ına sahiptir. Eğer yavru ortaklık da Holding’in paylarını satın ala-

cak olursa, bu durum Holding’in dolaylı bir tarzda kendi paylarını 

alması anlamını taĢıyacaktır. 

Yine örneğin, (X), (Y), (Z) Ģirketleri anonim Ģirketlerdir. (X) Ģir-

keti (Y) Ģirketinin; (Y) Ģirketi de (Z) Ģirketinin sermayesine ortaktır. (Y) 

Ģirketinin sahip olduğu (Z) Ģirketine ait iĢtirak hisselerinin (X) Ģirketine 

kısmi bölünme kapsamında devri ve devir sonucu (X) Ģirketi tarafından 

ihdas edilecek hisselerin (Y) Ģirketinin ortaklarına verilmesi halinde, (X) 

Ģirketinin (Y) Ģirketinin ortağı olması nedeniyle, (X) Ģirketi kendi hisse-

lerine sahip olmaktadır.  

Örnek olay aĢağıdaki Ģekilde Ģematize edilmiĢtir. 

 

Örnek olayda, (X) Ģirketi kısmi bölünme sonucu zorunlu olarak 

kendi paylarını iktisap etmiĢ olmaktadır. Bu halde, TTK’nın 329’uncu 

maddesinde yer alan yasağa aykırı davranılmaktadır. ġirketin kendi 

paylarının iktisabına neden olan kısmi bölünme iĢlemi, TTK’da sayılan 

istisnalardan biri ile de bağdaĢmamaktadır. Dolayısıyla, Kanuna aykırı 

Ģekilde fakat zorunluluk gereği iktisap edilen bu payların ilk fırsatta el-

den çıkarılması veya Ģirketçe sermaye azaltımına gidilerek hisse senetle-

rinin imha edilmesi gerekmektedir.  

TTK’da mevcut olan anonim Ģirketlerin kendi paylarını iktisap 

edebilmesi yasağı ve yasağın istisnalarının, grup Ģirketlerinin yeniden 

yapılandırılması kapsamında yapılan iĢlemlerde Ģirketlerin kendi payla-

rını zorunlu olarak iktisap etmesi hallerine bir çözüm getirmediği açıktır. 

Bu kapsamda 6102 sayılı Yeni TTK ile getirilen düzenlemelerin, Ģirket 

yapılandırma iĢlemleri açısından engelleri yumuĢatmaya yönelik olduğu 

söylenebilir. 
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III. 6102 SAYILI YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU’NDAKĠ 

DURUM 

a) Genel Olarak 

6102 sayılı Yeni TTK’da, yürülükteki TTK’daki istisnai haller dı-

Ģındaki mutlak sınırlama kaldırılarak genel kurulun yönetim kurulunu 

yetkilendirmesi Ģartıyla, en çok beĢ yıl için geçerli olacak Ģekilde Ģirket-

lere kendi paylarını
8
 esas veya çıkarılmıĢ sermayelerinin onda birini 

aĢmayacak miktarda iktisap ve rehin olarak kabul edebilmeleri yönünde 

izin verilmiĢtir.  

6102 sayılı Yeni TTK’nın 379’uncu maddesi aĢağıdaki Ģekildedir: 

“(1) Bir Ģirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmıĢ sermaye-

sinin onda birini aĢan veya bir iĢlem sonunda aĢacak olan 

miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. 

Bu hüküm, bir üçüncü kiĢinin kendi adına, ancak Ģirket he-

sabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de 

geçerlidir.  

(2) Payların bu çerçevede iktisap veya rehin olarak kabul 

edilebilmesi için, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilen-

dirmesi Ģarttır. En çok 5 yıl için geçerli olacak bu yetkide, 

iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibari de-

ğer sayıları belirtilerek toplam itibari değerleriyle söz ko-

nusu edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı 

gösterilir. Her izin talebinde yönetim kurulu kanuni Ģartların 

gerçekleĢtiğini belirtir.  

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki Ģartlara ek olarak, iktisap 

edilecek payların bedelleri düĢüldükten sonra, kalan Ģirket 

net aktifi, en az esas veya çıkarılmıĢ sermaye ile kanun ve 

esas sözleĢme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek 

akçelerin toplamı kadar olmalıdır.  

(4) Yukarıdaki hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü 

ödenmiĢ bulunan paylar iktisap edilebilir.  

                                                      
8
  “Pay” sözcüğü hem senede bağlanmamıĢ payı hem de pay senedini kapsar. (Yeni 

TTK 385’inci madde gerekçesi)  
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(5) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, ana Ģirketin 

paylarının yavru Ģirket tarafından iktisabı halinde de uygu-

lanır. Pay senetleri borsada iĢlem gören Ģirketler hakkında, 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ģeffaflık ilkeleri ile fiyata 

iliĢkin kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar.”  

Yeni TTK’daki bu düzenleme, genel olarak anonim Ģirketin kendi 

paylarını ivazlı olarak iktisap edemeyeceğini düzenlemekle birlikte ön-

görülen Ģartlara uyulmak kaydıyla Ģirketin, sermayesinin % 10'una kadar 

kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul edebilmesine imkan sağla-

maktadır. BaĢka bir deyiĢle, yönetim kuruluna verilen yetkilendirme 

çerçevesinde, % 10 oranının altında kalan ivazlı iktisap ve payların rehin 

olarak kabulünde yasak kalkmaktadır.  

Söz konusu yasağın, mehaz AB Yönergesi’nin 19’uncu maddesine 

uygun olduğu söylenebilir. Ancak hükmün serbest yüzdeye iliĢkin dü-

zenlediği yetki Ģartının, süre bakımından, AB Yönergesindeki düzenle-

meden farklı olduğu görülmektedir. AB Yönergesinde, genel kurul tara-

fından yönetim kuruluna verilecek yetkinin en çok 18 ay olabileceği ka-

bul edilmiĢtir. Yeni TTK’da ise bu yetkinin en çok 5 yıl için verilebile-

ceği düzenlenmektedir. Anılan süre Yeni TTK Tasarısı metninde ve 

madde gerekçesinde 18 ay olmasına karĢın Yeni TTK’nın 379’uncu 

maddesi metninde 5 yıl olarak düzenlenmiĢtir
9
.  

Yeni TTK’nın gerekçesinde, genel kurul’un bu konuda baĢka bir 

organı yetkilendiremeyeceği düzenlenmektedir. Yönetim Kurulunun bu 

yetkiyi bir baĢkasına devredip devredemeyeceği ise tartıĢmaya açık bıra-

kılmıĢtır.  

Yasağa aykırı davranılması halinde uygulanacak yaptırım Yeni 

TTK’nın 385’inci maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre, Yeni TTK’nın 

379 ilâ 381’inci
10

 maddelerine aykırı bir Ģekilde iktisap edilen veya rehin 

olarak alınan paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden 

                                                      
9
  Yeni TTK 379’uncu madde gerekçesinde, “Yetki en çok 18 ay için verilebilir.” 

denilmektedir. Yetki süresi, SPK ilke kararında payları borsada iĢlem gören anonim 
Ģirketler bakımından da 18 aydır. 

10
  Yeni TTK’nın 380 ve 381’inci maddelerinde, kanuna karĢı hile ve genel kurulun 
yetkilendirmeye iliĢkin kararı olmadan edinilen iktisap halleri düzenlenmektedir. 
Makale konumuzun sınırlarının dıĢına çıkmamak adına ve bu hükümlerin baĢlı 
baĢına bir makale konusunu oluĢturmakta olması nedeniyle bu çalıĢmamızda bu 
hükümlere ayrıca yer verilmemektedir.  
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itibaren altı ay içinde elden çıkarılır veya üzerlerindeki rehin kaldırılır. 

Hükümde, elden çıkarmaya veya rehni kaldırmaya iliĢkin özel bir usul 

öngörülmemiĢtir. Ġdare iĢlevinin gereği olarak elden çıkarma yetkisi yö-

netim kurulundadır. Yönetim kurulu görevini eĢitlik ve kamuyu aydın-

latma ilkelerine uygun olarak yerine getirir. 

b) Yasağın Ġstisnaları 

Yeni TTK’nın 382. maddesi anonim Ģirketlerin kendi paylarını ik-

tisap edebilmesi yasağının istisnalarını düzenlemektedir. Hüküm, 

TTK’nın 329’uncu maddesi ile birçok noktada benzerlikler gösterir. Bu 

maddenin Yeni TTK’nın 379 ve 381’inci maddelerinden farkı belirli 

hallere özgülenmiĢ olmasıdır. 

Madde hükmü aĢağıdaki Ģekildedir: 

“(1) Bir Ģirket, 379’uncu madde hükümleri ile bağlı olmaksızın; 

a) Esas veya çıkarılmıĢ sermayesinin azaltılmasına iliĢkin 473 ilâ 

475’inci madde hükümlerini uyguluyorsa, 

b) Külli halefiyet kuralının gereğiyse, 

c) Bir kanuni satın alma yükümünden doğuyorsa, 

d) Bedellerinin tümü ödenmiĢ olmak Ģartıyla ve cebri icradan, 

bir Ģirket alacağının tahsili amacına yönelikse, 

e) ġirket, menkul kıymetler Ģirketiyse, 

 kendi paylarını iktisap edebilir.”  

Birinci bendde Ģirketin, fazla sermayeyi iade amacıyla, sermaye 

azaltması düzenlenmiĢtir. Hüküm uyarınca, Ģirket iadeye (itfaya) tabi 

payları paysahiplerinden satın alır ve itfa eder veya zararı gidermek 

amacıyla itfa eder. 

Ġkinci bend, birleĢme, bölünme ve mirasla intikal gibi yollarla ikti-

sap edilen paylar hakkındadır. Hükmün kısmi külli halefiyeti de kapsa-

dığı Ģüphesizdir. 

Üçüncü bend, ÖzelleĢtirme Kanunu veya diğer bir kanunun her-

hangi bir hükmü dolayısıyla iktisap edilen paylara dairdir. 

Dördüncü bendde düzenlenen varsayımda Ģirket bir alacağını tahsil 

edememiĢtir; borçlunun elinde Ģirketin kendi payları vardır ve cebri ic-

rada satılmaktadır. Bu payların bedellerinin tümü ödenmiĢse Ģirket bun-

ları cebri icradan iktisap edip ihale bedeli ile alacağını mahsup edebilir.   
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Yeni TTK’nın hükmü ve hükmün gerekçesinden görüldüğü üzere; 

birleĢme, bölünme ve mirasla intikal gibi külli halefiyet ilkesinin gereği 

olarak iktisap edilen paylar hakkında yasa koyucu genel kurala bir is-

tisna tanımaktadır. Ancak, bu istisna da sınırsız bir istisna değildir. Yeni 

TTK’da öngörülen istisnai hallerde dahi Ģirketin kendi hisselerinin nihai 

sahibi olabilmesi mümkün değildir. Zorunlu olarak iktisap edilen hisse-

lerin Ģirket sermayesinin % 10’unu aĢması halinde, %10’u geçen kısmı-

nın elden çıkarılması gerekmektedir.    

Yeni TTK’nın 384’üncü madde hükmü aĢağıdaki Ģekildedir: 

“382’nci maddenin (b) ilâ (d) bentleri ve 383’üncü madde 

hükümlerine göre, iktisap edilen paylar, Ģirket için herhangi 

bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her 

hâlde iktisaplarından itibaren üç yıl içinde elden 

çıkarılırlar; meğerki, Ģirketin ve yavru Ģirketin sahip 

oldukları bu payların toplamı Ģirketin esas veya çıkarılmıĢ 

sermayesinin yüzde onunu aĢmasın.”  

Bu hüküm ile Ģirket hisselerinin elden çıkarılması hususunda yö-

netim kuruluna 3 yıl gibi uzun bir süre tanınmıĢtır. Burada dikkat edil-

mesi gereken Ģirketin elinden çıkarması gereken hisselerin toplamı, Ģir-

ket esas veya çıkarılmıĢ sermayesinin %10’unu aĢan kısmıdır. Diğer bir 

ifadeyle, Ģirketin iktisap ettiği hisselerin toplamı, Ģirket esas veya çıka-

rılmıĢ sermayenin %10’unu aĢmıyorsa elden çıkarılması gerekmez. 

Elden çıkarma zorunluluğunun 382’nci maddede sayılan haller ile 

ivazsız iktisapta öngörülmesinin sebebi, Yeni TTK’nın 382’nci madde-

sinde öngörülen iktisap istisnalarının ihtiyaçlardan değil, zorunluluklar-

dan kaynaklanmasıdır. Zorunluluğun etkisi ortadan kalkınca bunları mu-

hafaza etmek yasağın konulmasını gerekli kılan sebeplere aykırı düĢer. 

Aynı gerekçe ivazsız iktisaplar için de geçerlidir. Yeni TTK’nın ilkesi 

Ģudur: Ġhtiyaç varsa paylar elde tutulmalı, aksi halde devredilmelidir. 

Yüzde on serbestisi kapsamında iktisap edilen hisselerin %10’unun el-

den çıkarılması zorunluluğuna tabi bulunmamaktadır.  

Bu kapsamda, örneğin külli halefiyet ilkesi kapsamında zorunlu 

olarak iktisap edilen Ģirket hisselerinin elden çıkarılması zorunluluğu 

sadece sermayenin %10’unu aĢan kısmı için geçerlidir. Bu Ģirkete ser-

mayenin %10’una kadar olan kısmı için kendi hisselerini iktisap etme 

imkanı verilmektedir.  
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Örneğin; Dolunay Ģirketi GüneĢ Ģirketinin, GüneĢ Ģirketi de Yıldız 

Ģirketinin ortağıdır. GüneĢ Ģirketinin sahip olduğu Yıldız Ģirketine ait 

iĢtirak hisselerinin Dolunay Ģirketine kısmi bölünme kapsamında devri 

ve devir sonucu Dolunay Ģirketi tarafından ihdas edilecek hisselerin Gü-

neĢ Ģirketinin ortaklarına verilmesi halinde Dolunay Ģirketi, GüneĢ Ģir-

ketinin ortağı olması nedeniyle, kendi hisselerine sahip olmaktadır.  

Örneğimizdeki Ģirketlerin sermayeleri ve ortaklık yapıları aĢağı-

daki Ģekildedir:  

Ortaklar Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı

A 20.000 20% 10.000 7%

B 40.000 40% 20.000 14%

C 30.000 21%

D 5.000 5% 40.000 29%

E 5.000 5% 40.000 29%

Dolunay Şirketi 30.000 30%

Toplam 100.000 100% 140.000 100%

Güneş Şirketi Dolunay Şirketi

 

Kısmi bölünme kapsamında devre konu Yıldız Ģirketi hisselerinin 

itibari değerinin 50.000 TL olduğu varsayımı altında, Yıldız hisselerinin 

kısmi bölünme suretiyle devralınması sonucu devralınan malvarlığı kar-

Ģılığında 50.000 TL değerinde iĢtirak hissesi GüneĢ’in ortaklarına Ģekil-

deki ortaklık oranlarına göre dağıtılmıĢtır. Bu dağıtım sonucu Dolunay 

Ģirketi, kısmi bölünme öncesinde GüneĢ Ģirketinin ortağı olduğundan, 

kısmi bölünme iĢleminin ardından kendi hisselerine sahip olmuĢtur.    

Kısmi bölünme sonucunda oluĢacak yapı aĢağıdaki Ģekildedir: 

Ortaklar Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı

A 20.000 20% 10.000 7% 20.000 20% 20.000 11%

B 40.000 40% 20.000 14% 40.000 40% 40.000 21%

C 30.000 21% 30.000 16%

D 5.000 5% 40.000 29% 5.000 5% 42.500 22%

E 5.000 5% 40.000 29% 5.000 5% 42.500 22%

Dolunay Şirketi 30.000 30% 30.000 30% 15.000 8%

Toplam 100.000 100% 140.000 100% 100.000 100% 190.000 100%

*Güneş'in serbestçe tasarruf edebileceği sermaye yedeklerinin mevcut olduğu ve bu nedenle Güneş bünyesinde sermaye azaltımı ile eş 

zamanlı sermaye artırımı yapıldığı varsayılmıştır.

Güneş Şirketi Dolunay Şirketi

Kısmi Bölünme Öncesi Kısmi Bölünme Sonrası

Güneş Şirketi* Dolunay Şirketi

 

Örneğimizde yer verilen varsayımsal pay tutarları ve pay oranla-

rına göre yapılan hesaplamada Dolunay Ģirketi, esas sermayesinin %8’i 

kadar kendi hissesine sahip olmaktadır.  
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Yeni TTK’nın 379, 382 ve 384’üncü maddeleri kapsamında, bö-

lünme suretiyle iktisap edilen ve sermayenin %10’unu geçmeyen payla-

rın iktisabına cevaz verilmekte, bu payların elden çıkarılması beklen-

memektedir. Bu nedenle, Dolunay Ģirketinin sahip olduğu %8’lik hisse 

Dolunay Ģirketine ait olacak ve Ģirketçe serbestçe tasarruf edilebilecektir. 

Ancak örneğimizde Dolunay Ģirketi tarafından iktisap edilen Ģir-

ketin kendi hisselerinin toplamının %15 olduğu bir ihtimalde, elden çı-

karılması gereken hisselerin toplamı, iktisap edilmiĢ payların %5’i ola-

caktır. Nitekim Yeni TTK’nın 384’üncü maddesine göre, Ģirketin bu 

hisselerin nihai sahibi olabilmesi mümkün olmayıp iktisap edilen payla-

rın Ģirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur 

olmaz ve herhalde iktisaplarından itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılma-

ları gerekmektedir.  Bu 3 yıllık sürenin Ģirketin kendi hisselerini elden 

çıkarması için makul olduğu söylenebilecektir. 

IV- SONUÇ 

Dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinde gözlemlenen eğilime paralel olarak, 

ülkemizde de 6762 sayılı TTK’da yer alan anonim Ģirketlerin kendi 

paylarını iktisap ve rehin olarak kabul edebilmeleri konusundaki mutlak 

sınırlamadan vazgeçilmiĢ ve Yeni TTK ile Ģirketlere, kendi paylarını 

yüzde ona kadar iktisap edebilme imkanı getirilmiĢtir. Bu durum hiç 

Ģüphesiz grup Ģirketlerinin yeniden yapılandırılmalarında -sınırlı ve ge-

çici olarak da olsa- kendi hisselerine sahip olabilmelerine, Ģirketin ser-

maye ve ortaklık yapısını değiĢtirmelerine, bölünme birleĢme gibi yapı-

landırma araçlarının daha efektif uygulanmasına ve en nihayetinde Ģir-

ketlerin bu yapılandırma araçları ile vergisel avantajlardan yararlanmala-

rına imkan sağlamaktadır.  
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YENĠ TÜRK TĠCARET YASASINA GÖRE TĠCARET 

SĠCĠLĠ MÜDÜRLÜĞÜ VE ĠġLEMLERĠ 
*
 

THE TRADE REGISTRY AND ITS TRANSACTIONS ACCORDING 

TO THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE 

 

Emekli Hakim/Retired Judge 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdür-

lüğü’nün iĢlemleri Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anlatılmaya çalı-

ĢılmıĢtır. 

ABSTRACT 

In this essay, the Trade Registry and its transactions are analyzing 
according to the New Turkish Commercial Code. 

 

Anahtar Kelimeler: Ticaret Sicili, yönetim, tescil, harçlar, ticaret 
sicili gazetesi, yeni Türk Ticaret Kanunu 

Keywords: The Trade Registry, the management, the registration, 
the charges, commercial registry gazette, new Turkish Commercial Code 



TĠCARET SĠCĠLĠ TANIMLARI 

a) BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını 

b) DENETĠM ELEMANI: Gümrük ve Ticaret BaĢmüfettiĢini, yar-

dımcısını, 

                                                      
*
  Makalenin birinci bölümüdür. 
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c) ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA HĠZMET SAĞLAYACISI - 5070 

sayılı Elektronik imza yasasının 8. maddesinde tanımlanan hizmet sağ-

layıcıyı 

d) ESNAF – Ġster gezici isterse bir dükkan ya da sokağın belli bir 

yerinde sabit bulunsunlar, geliri gösterilen sınırı aĢmayan ve sanat yahut 

ticaretle uğraĢan kiĢiyi, 

e) GÜVENLĠ ELEKTRONĠK ĠMZA – 5070 sayılı yasanın 4. 

maddesinde tanımlanan elektronik imzayı 
1
 

f) YASA – 13.1.2011 günlü 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasını 

g) MERKEZĠ SĠCĠL KAYIT SĠSTEMĠ (MERSĠS) – Ticaret sicili 

iĢlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ticaret sicili kayıtları ile 

tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve 

elektrik ortamda sunulduğu merkezi ortak veri tabanını da içeren, Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluĢturulan ve yönetilen uygulamayı 

h) MERSĠS NUMARASI – MERSĠS’te kaydı tutulan tüzel kiĢiler 

ile tacirlere verilen sistem tarafından özel algoritma ile üretilmiĢ tekil 

numarayı, 

i) MÜDÜR – Ticaret sicili müdürünü, 

j) MÜDÜRLÜK – Müdürün yönetimi altında bulunan ve ticaret si-

cil iĢlemlerinin yürütüldüğü ticaret sicil müdürlüğünü, 

k) MÜDÜR YARDIMCISI – Ticaret sicili müdür yardımcısını, 

l) NĠTELĠKLĠ ELEKTRONĠK SERTĠFĠKA – 5070 sayılı yasanın 

9. maddesinde tanımlanan sertifikayı
2
 

m) SĠCĠL – Ticaret sicilini, 

n) SĠCĠL GAZETESĠ- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini, 

o) ġĠRKET SÖZLEġMESĠ– Anonim ve sermaye yeri paylara bö-

lünmüĢ komandit Ģirketlerde, esas sözleĢmeyi; kolektif ve limited Ģir-

ketlerde Ģirket sözleĢmesini ve kooperatiflerde ana sözleĢmeyi, 

ö) TACĠR – Yasada tacir olarak tanımlanan kiĢileri 

p) TESCĠL TARĠHĠ – Ticaret sicili müdürlüklerinin MERSĠS üze-

rinden güvenli elektronik imza ile gerçekleĢtirdikleri tescil iĢlemlerinde, 

imzaya eklenen zaman damgasındaki tarihi, 

                                                      
1
  5070 sayılı yasa mad. 4 

2
  5070 sayılı yasa mad. 9 
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r) TĠCARĠ ĠġLETME – Esnaf iĢletmesi için öngörülen sınır aĢan 

oranda gelir sağlamayı amaç edinen çalıĢmaların sürekli ve bağımsız 

biçimde yürütüldüğü iĢletmeyi, 

s) TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, 

Ģ) YERLEġĠM YERĠ – Gerçek ve Tüzel kiĢiler yönünden TMY. 

nın 19. ve 51. maddelerinde belirtilen yeri,
3
-

4
 Ticari iĢletme bakımından 

ise, ticari faaliyetin (çalıĢmanın) sürdürüldüğü yeri, 

t) ZAMAN DAMGASI – 5070 sayılı yasanın 3/1. maddesinin (h) 

bendinde tanımlanan kaydı, 

ifade etmektedir. Açıklamalarımızda bu tanımlar sıkla geçeceği 

için burada konumuza girmeden bu tanımları belirtmekte yarar gördük. 

TĠCARET SĠCĠLĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, gözetim ve denetiminde Ticaret 

ve Sanayi odaları ya da Ticaret odaları bünyesinde kurulan teĢkilat olup 

ticari bir unvanın ve iĢletmenin sicile kayıtlarını sağlayan kuruluĢtur.
5
 

Kuruluş ve Müdürlüğün İş Çevresi 

Ticaret Sicili Müdürlüğü, Ticaret ve sanayi odaları ya da Ticaret 

odalarında ilgili odanın önerisi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni 

ile kurulur. Oda bulunmazsa veya sicil iĢlemlerinin yürütülebilmesi için 

yeterli teĢkilat bulunmayan odaların bulunduğu yerlerde de sicil, Bakan-

lıkça belirlenecek bir odadaki müdürlükçe tutulur. 

Ticaret sicili müdürlüğü kurulmasını isteyen odaların (Ticaret ve 

Sanayi odaları veya Ticaret odaları) yeterli teĢkilata sebep bulunmadık-

ları Bakanlıkça tespit olduğu takdirde, kuruluĢa izin verilmez.  

Ġncelemede; 

a) odanın üye sayısı 

b) gelir durumu 

c) bilgi iĢlem alt yapısı 

d) odada çalıĢan personel sayısı ve nitelik yönünden yeterlilik 

e) odanın bulunduğu il ya da ilçenin çevresindeki müdürlüklere 

olan uzaklıklar 

                                                      
3
  5070 sayılı yasa 3/1 maddesi 

4
  Türk Medeni Yasası mad. 19,51 

5
  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. (11) 
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göz önünde tutulur. Bundan baĢka, Ticaret sicili müdürlüklerin ve 

müdürlüklere bağlı hizmet birimlerinin kurulmasında aranacak koĢullar 

TTK. nun 24. maddesi uyarınca Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Oda önerir, Bakanlıkta olur derse, aynı Ticaret sicili müdürlüğüne 

bağlı hizmet birimleri açılabilecektir. 
6
-
7
 

Ticaret Sicili Müdürlüğünün Teşkilatı 

Ticaret sicil müdürlüğü; 

a) Müdür 

b) Müdür Yardımcısı 

c) ya da müdür yardımcıları 

d) Diğer personel 

den oluĢmaktadır. 
8
 

Müdür yardımcıları ve müdür ilgili oda yönetim kurulunun önerisi 

ve Bakanlığın uygun görüĢü ve oda meclisinin onaylamasıyla olunmak-

tadır.
9
 Müdür ve yardımcılarının görevlerinden alınmalarında da bu yön-

tem uygulanır. Ancak oda yönetim kurulunun görevden alma önerileri 

haklı gerekçelere dayanmaz ve Bakanlıkça da uygun görülmesi ve oda 

meclisinin onaylaması gerekir. 

Ticaret siciline kayıtlarda alınacak harçları TTY. nın 1532. mad-

desi gereğince odaya aktarılan tutar ayrı bir hesapta gösterilecektir. Ön-

celikle Ticaret Sicili Müdürlüğün her tür gereksinimi için kullanılacaktır. 

Ancak aktarılan kısım sicil hizmetleri için yeterli olmaması durumunda 

da kaynak odaca sağlanacaktır. Yalnız odalar sicil hizmetlerinden sağla-

dıkları gelir ve harç pay tutarları ile müdürlüğün personel giderleri vs. yi 

her yılın Mart ayının sonuna kadar yıllık olarak Bakanlığa bildirmek 

zorundadır. 
10

 

 

 

                                                      
6
  TTK. 24 

7
  Ticaret Sicili Tüzüğü (4) 

8
  Ticaret Sicili Tüzüğü (5) 

9
  Ticaret Sicili Tüzüğü (5) 

10
  Ticaret Sicili Tüzüğü (5) 
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Ticaret Sicilinin Yönetimi 

Ticaret Sicili, Ticaret sicil müdürü tarafından yönetilir. Sicil 

müdürünün ayrılması veya herhangi bir nedenle boĢalması durumunda, 

müdürlük görevi müdürlük personelinden birine verilebilir. Bu husus 

oda meclisinin kararıyla olur ve durum yazılı olarak Bakanlığa bildirilir. 

Ancak bu vekâlet görevi (6) ayı geçemeyecektir. 
11

 

Müdür yardımcıları ve diğer personel arasında iĢ bölümü Ticaret 

sicili müdürü tarafından sağlanır. ĠĢlerin aksamaması için gereken ön-

lemleri de alır. Gereksinim duyulacak personel çalıĢma yeri ile arĢiv, 

demirbaĢ ve diğer araç ve gereçler oda meclisince hemen temin edilir. 

Müdür olmadığı zaman müdür yardımcısı müdürlüğe vekâlet eder. 

Birden çok yardımcı olduğu takdirde bu görevi müdür belirler. 

Ticaret sicili müdür ve yardımcılar ile tescil iĢlemlerinde görevli 

personele müdürlükteki görevleri dıĢında baĢka bir görev verilemez. 

Bakanlık dıĢında da hiçbir kimse müdürlüğe ya da müdürlük personeline 

emir ve talimat verilemez.
12

  

Sicil Müdürlüğünde çalışan personelde aranacak nitelikler 

Ticaret sicili müdür ya da müdür yardımcısı ile görevlendirilecek 

personel; 

a) Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olacak. 

b) Müdür ve yardımcıları 40 diğer personel 35 yaĢını doldurmuĢ 

bulunacak.  

c) Askerliğini yapmıĢ olacak. 

d) Müdür ve müdür yardımcıları için kamu görevlerinde en az (5) 

yıl veya özel sektörde en az (5) yıl iĢ tecrübesine sahip olacak ya da Ti-

caret sicil Müdürlüğünde (2)  yıl çalıĢmıĢ bulunacak.  

e) Kamu haklarından kısıtlanmıĢ, yasaklanmıĢ bulunmayacak. 

f) Kasten iĢlenen bir suçtan dolayı (1) yıl ya da daha fazla süreyle 

hapis cezası almamıĢ olacak. 

g) Affa uğramıĢ olsa bile Devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal 

düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlardan mahkûm olamayacak.  

                                                      
11

  Ticaret Sicili Tüzüğü 6 
12

  Ticaret Sicili Tüzüğü 6 
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h) Zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü-

veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına 

fesat karıĢtırma, suçlarından mahkum olmayacak. 

i) Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçak-

çılık suçlarından hüküm giymemiĢ bulunacak. 

j) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ya da akıl 

hastalığı yahut vücut sakatlığı bulunmayacak. 

k) Tacir ya da esnaf sayılacak iĢlerle uğraĢmayacak.  

l) KısıtlanmıĢ bulunmayacak yani vesayet altına alınmamıĢ olacak.  

m) En az 4 yıl süreli, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bi-

limler, iĢletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca 

kabul edilen yurt içi ya da yurt dıĢındaki öğrenim kurumlarından diplo-

malı olacak. 
13

 

Ancak, oda da çalıĢacak personel de müdür ve müdür yardımcılığı 

için 40 ve diğer personel için 35 yaĢın doldurulması koĢulu aranmaya-

caktır.
14

 

Ticaret sicil müdürlüğü çalışanlarının bağlı olduğu koşullar 

Oda çalıĢanlarının bağlı olduğu mevzuat, burada da aynen uygula-

nacaktır.
15

 

Oda ile ticaret sicilinde çalışacaklar arasında yapılacak sözleş-

meler 

Ticaret sicili müdür, müdür yardımcıları ile tescil iĢlemlerinde, gö-

revlendirilecek personel ile Ticaret odası arasında yapılacak hizmet söz-

leĢmeleri belirsiz süreli iĢ sözleĢmeleri’dir.  Bu kiĢilere sağlanacak ücret 

ve mali hakların tespitinde de; müdürlükte yürütülen hizmetlerin aslilik 

içeren kamu hizmeti olduğu göz önünde tutulacaktır. Buradan baĢka ça-

lıĢacak personelin taĢıdığı hukuki ve mali sorumluluk da dikkate alına-

cağı gibi yine müdürlüğün iĢ yoğunluğu ve odanın sicil hizmetlerinde 

kazandığı gelir de bu tespitte önem arz edecektir.
16

 

                                                      
13

  TTY. 24 
14

  Ticaret Sicili Tüzüğü 7 
15

  Ticaret Sicili Tüzüğü 8 
16

  Ticaret Sicili Tüzüğü 8/1,2,3 
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Sicilde çalışanlara görevleri nedeniyle verilecek disiplin cezasını 

gerektiren tutumlar 

Ticaret sicil müdürlüğünde çalıĢan müdür ve diğer personele veri-

lecek disiplin cezaları gerektiren eylem ve durumlar; 

a) Uyarma, 

1. Görevin tam ve zamanında yapılmasında, kayıtsızlık göstermek 

ya da düzensiz davranıĢta bulunmak 

2. Özürsüz ya da izinsiz olarak göreve geç gelmek, iĢten erken ay-

rılmak, görev yerini terk etmek 

3. Yapılan görevin ehemmiyetine yakıĢmayan tutum ve davranıĢ-

larda bulunmak 

4. Görevine ya da iĢ sahiplerine karĢı kayıtsız olmak veya ilgisiz 

kalmak 

5. Görevin iĢbirliği içinde yürütülmesi ilkesine aykırı davranıĢ ser-

gilemektir 

b) Kınama; 

1. ĠĢ arkadaĢlarına, yanında çalıĢtırdığı personele ve iĢ sahiplerine 

kötü muamelede bulunmak 

2. ĠĢ arkadaĢlarına ve iĢ sahiplerine sözle ya da davranıĢla sataĢmak 

3. Görev yerinde genel ahlak ve edep dıĢı davranıĢlarda bulunmak, 

bu tür yazı yazmak, iĢaret, resim ve benzeri Ģekiller çizmek ve yapmak 

4. Bakanlık emirlerini yerine getirmemek 

c) Ücretten kesme 

1. Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yap-

mamak belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek 

2. Özürsüz ve kesintisiz (iki) gün göreve gelmemek 

3. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kiĢilere yalan ve yanlıĢ 

beyanda bulunmak 

4. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 

5. Herhangi bir yerin (görev sınırları içinde) toplantı, tören ve ben-

zeri amaçlarla izinsiz kullanılmasına yardımcı olmak 

6. (Ticaret odası) oda ve ticaret sicili müdürlüğü personelinin itibar 

(onur) ve güven duygusunu sarsıcı davranıĢ sergilemek (görev sınırları 

içinde) 
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7. Amir ya da yanında çalıĢtırdığı kiĢilere karĢı küçük düĢürücü ya 

da aĢağılayıcı eylem ve davranıĢlarda bulunmak 

8. Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve 

benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak yahut kullandırmak 

9. Ticaret yapmak veya ticaret sicili personeline yasaklanan baĢka 

kazanç getirici çalıĢmalarda bulunmak 

10. Açıklanması yasak bilgileri açıklamak 

11. Amirine, yanındakilere, iĢ arkadaĢları ya da iĢ sahiplerine ha-

karette bulunmak ya da bunları tehdit etmek 

12. Verilen görevleri ve emirleri kasten yapmamak 

ç) Görevden alma 

1. Ġdeolojik ya da siyasi amaçlarla Ticaret sicili müdürlüğünün ya da 

odanın huzur ve çalıĢma düzenini bozmak, boykot, iĢgal, hizmetlerin 

yürütülmesini engelleme, iĢi yavaĢlatma ve grev gibi eylemlere katılmak, 

göreve gelmemek, bunları tahrik ve teĢrik etmek ya da yardımda bulunmak 

2. Siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiĢ, pankart ve benzerlerini 

odanın herhangi bir yerine asmak ya da teĢhir etmek 

3. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düĢünce, 

felsefi inanç, din ya da mezhep ayrımı yapmak, kiĢilerin yarar ve zararını 

hedef tutan davranıĢ sergilemek 

4. Özürsüz olarak bir yılda (10) gün göreve gelmemek 

5. Amirlerine, iĢ arkadaĢlarına ya da iĢ sahiplerine hakaret veya 

(fiili) eylemli tecavüzde bulunmak veya bunları tehdit etmek 

6. Ticaret sicili personeli sıfatıyla bağdaĢmayacak nitelik ve dere-

cede yüz kızartıcı ve utanç verici davranıĢlarda bulunmak 

7. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak 

8. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev yerinde gizlemek 

9. Yurt dıĢında devletin onurunu zedeleyecek ya da görev haysiye-

tini zararlandırılacak tutum ve davranıĢlarda bulunmak 

10. Görevi süresince TCY. nın 53. maddesinde belirtilen süreler 

geçse bile kasten iĢlenen bir suçtan (1) yıl ya da daha fazla hapis cezası 

veya devletin güvenliğine karĢı suçlardan hükümlü olmamak
17

 

11. Göreve sarhoĢ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek
18

 

                                                      
17

  5237 sayılı TCY. 53 
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Disiplin cezası vermeye yetkili olanlar 

Ticaret sicili yönetmeliğinin 8. maddesinde Ticaret sicili müdü-

ründe çalıĢanlarına, uygunsuz davranıĢlarından dolayı disiplin cezası 

vermeye yetkili olanlar sayılmıĢtır. Bunlar; 

a) Ticaret sicili müdürleri hakkında, uyarma, kınama, ücretten 

kesme cezası, genel sekreter ve yönetim kurulu baĢkanının müĢterek 

katılımı (imzası) ile verilecektir. Bu cezalara itiraz bağlı olunan ticaret 

odası yönetim kuruluna yapılacaktır. 

b) Ticaret sicili müdür yardımcıları için; uyarma, kınama, ücretten 

kesme cezası da ticaret sicili müdürü ile oda genel sekreterinin müĢterek 

imzaları ile verilir.
19

 Bu cezalara oda yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 

c) Ticaret sicilinde tescil iĢlerinde görevli personel hakkında da, 

uyarma, kınama, ücretten kesme cezası, Ticaret sicili müdür yardımcısı ve 

Ticaret sicil müdürünün müĢterek imzalarıyla verilir. Bu cezalara itirazlar 

da, oda genel sekretere yapılacaktır. Görevden alma cezasına itiraz ise, 

Ticaret sicil müdürü ve oda genel sekreterinin müĢterek imzasıyla 

kararlaĢtırılır. Bu karara itiraz da oda yönetim kuruluna yapılacaktır.
20

 

Disiplin cezalarına itiraz süresi 

Ticaret sicil müdürlüğü çalıĢanlarına verilen disiplin cezalarına 

karĢı itiraz mümkündür. Disiplin cezaları ilgililerin savunması alınma-

dan verilemez. Savunma alınmadan verilmiĢse itiraz haklıdır. 

Savunma için en az (7) günlük bir süre verilmesi ve bu sürenin il-

giliye tebliğinden itibaren iĢlemeye baĢlaması zorunludur. 

Disiplin cezalarına itiraz tebliğden itibaren (8) gün içinde yapıl-

malıdır. Yapılan itiraz da (30) gün içinde karara bağlanmalıdır. Bu süre 

en fazla süreçtir. 

Süresi içinde itiraz yapılmazsa, verilen disiplin cezaları kesinleĢir.
21

 

Disiplin kovuşturmasında zamanaşımı 

Disiplin suçlarıyla ilgili fiil ve durumların iĢlendiğinin öğrenildiği 

günden itibaren; 

                                                                                                                                 
18

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 8 
19

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 8/b 
20

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 8/11  
21

  Ticaret Sicili Tüzüğü 8/11 sayfa 14 
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a) uyarma 

b) kınama 

c) ücretten kesme 

cezalarında (1) ay içinde, 

d) göreve son verme cezasında (6) ay içinde, 

disiplin kovuĢturmasına baĢlanmadığı taktirde, disiplin cezası 

verme yetkisi zamanaĢımına uğrayacaktır. 

Verilen disiplin cezaları ivedi olarak sanayi ve ticaret bakanlığına 

bildirilir.
22

 

Bundan baĢka, haklarında mahkemelerde cezai kovuĢturma yapı-

lan Ticaret sicili müdürlük personelinin geçici olarak görevlerinden 

uzaklaĢtırılmalarına oda yönetim kurulu, sanayi ve ticaret bakanlığının 

görüĢünü alarak, karar verebilir.
23

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Denetim ve Gözetimi 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı her zaman Ticaret sicili müdürlerinin 

çalıĢmalarını denetleyebilir ve gerekli önlemleri alabilir. Bu yetki ken-

dilerine verilmiĢtir. Müdürler bu tedbirlere ve verilen emirlere uymak 

zorundadırlar. 

Bakanlık bu denetimi, denetim elemanları aracılığıyla yapmakta-

dır. Ancak gerektiğinde ön araĢtırma niteliğinde iĢler için bakanlık per-

soneline de görev verebilir. Denetim elemanları Ticaret sicil müdürlüğü-

nün defterlerini, müdürlükte inceleyebilecektir. 

Bakanlık ticaret sicil müdürlüğü personelinin yetiĢmesi için kurs 

açar, toplantılar yapabilir. Bu hususta TOBB ve odalar ile gerekli iĢbir-

liği yaptığı gibi onlardan gerekli yardım talebinde bulunabilir.
24

 

Ticaret sicilinin tutulmasında sorumluluk 

Ticaret sicilinin tutulmasından doğan tüm zararlardan Devlet ile il-

gili oda (Ticaret ya da sanayi odası) zincirleme yani müteselsilen so-

rumludurlar. Ancak, zararın doğmasına kusuru ile neden olanlara (müdür 

ya da sicil personeli) Devlet ve oda rücu eder. 

                                                      
22

  Ticaret Sicili Tüzüğü 8/15 sayfa 15, 16 
23

  Ticaret Sicili Tüzüğü 8/16 
24

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 9 
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Ticaret sicili müdür ve yardımcıları ile diğer personel de görevle-

riyle ilgili iĢledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak kabul edile-

rek cezalandırılırlar ve bunlara karĢı iĢlenen suçlar da kamu görevlisine 

karĢı iĢlenmiĢ suçlar olarak kabul edilir.
25

 

Oda hakkında açılacak davalar ile Ticaret sicili müdürlüğü çalı-

Ģanlarının görevleri ile ilgili soruĢturma ve kovuĢturmalar oda (Ticaret 

odası) tarafından ivedi olarak Ticaret ve sanayi bakanlığına bildirilecektir. 

Ticaret sicili iĢlemlerinden doğabilecek zararları karĢılamak üzere, 

Ticaret sicil müdürü ile yardımcıları ve tescil iĢlemlerinde görevli ticaret 

sicili müdürlüğündeki personele mesleki sorumluluk sigortası yaptırıl-

ması gerekir. Bu husus zorunluluk arzeder.
26

 

Bundan baĢka, Ticaret siciline iliĢkin her türlü belge ile elektronik 

ortamda tutulan her tür kayıtların güvenliğini sağlayıcı önlemler de Tica-

ret odası tarafından alınacaktır.
27

 

Sicil kayıtlarında tutulacak defterler 

Ticaret sicil müdürlüğünde kullanılacak defterler; 

a) Sicil esas defteri 

b) Gelen evrak defteri 

c) Giden evrak defteri 

d) Ġhtar ve ceza defterleri 

e) Ticari iĢletme rehni kaydına ait defterler 

f) Bakanlığın uygun ve gerekli  göreceği diğer defterler MERSĠS’te 

tutulur.
28

 

Mersis’te tutulan defterlerde yazılacak bilgiler Bakanlık tarafından 

belirlenir.  

Sicil işlemlerinde gerçekleştirilmesi ve kayıtların elektronik or-

tamda tutulması 

Sicil iĢlemleri, MERSĠS üzerinden yapılır ve buna iliĢkin sicil ka-

yıtları bu sistem üzerinde tutulur.
29
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 10 
26

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 10 
27

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 10 
28

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 11 
29

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 11/1 
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Tescil edilen ticari iĢletmeler ile ticaret Ģirketleri ve Ģüphelerine, 

tescil edildikten sonra MERSĠS üzerinden bir numara verilmektedir. Bu 

numara MERSĠS numarasıdır. Özellikle bu numara değiĢtirilemez. ġir-

ket unvanının silinmesi, değiĢtirilmesi, tür değiĢikliği yapılması durum-

larında da korunmaktadır.
30

 

Elektronik ortamda yapılan kayıtlar 

Ticaret sicili iĢlemleri MERSĠS üzerinden gerçekleĢtirilir ve sicil 

kayıtları da bu sistem üzerinde tutulur.
31

 

Elektronik ortamda yapılan kayıtlar, kayıt günlerine göre ve güncel 

olan bu kayıtlar aktif olarak gözükecek biçimde tutulur. DeğiĢen ya da 

silinen kayıtlar ise, pasif olarak, istendiğinde eriĢilebilecek, ancak üze-

rinde herhangi bir değiĢiklik yapılamayacak Ģekilde tutulur. 

Ticaret sicil müdürlüğünce kayıt sırasında yapılan maddi hatalar, 

sicil müdürü ya da yardımcısı tarafından düzeltilir. Düzeltme yapılırken 

bu düzeltme kayıtlarında da, maddi hata olduğu ve nedenleri belirtile-

cektir. Maddi hata sonucu yapılan düzeltme kaydı, önceki kaydın tescil 

gününü etkilemeyecektir ve önceki kayıtlar birlikte aktif olarak görün-

tülenir. 

Bundan baĢka maddi hatalı kayıt ilan edilmiĢse, ayrıca düzeltme 

ilanı da sicil gazetesinde ücretsiz yayımlanacaktır.
32

 

Ancak MERSĠS’te doğabilecek, teknik aksaklıklardan dolayı 

elektronik ortamda iĢlem yapılamaması durumunda sicil iĢlemleri yazılı 

ortamda yürütülecek ve bu iĢlemlere iliĢkin kayıtlar, daha sonra ivedi 

olarak Ticaret sicil müdürlüğünce elektronik ortama aktarıp kaydedil-

mesi yoluna gidilecektir.
33

 

Ticaret Ģirketleri ile gerçek ve tüzel kiĢiliği olan diğer tacirler, 

TTY. ve ilgili yasaların zorunlu tuttuğu tüm iĢlemleri elektronik ortamda 

elektronik imza ile de yapabilecek, bu iĢlemlerin dayanakları belgeleri 

de aynı usulle elektronik ortamda düzenleyebileceklerdir. Burada önemli 

olan bu iĢlemlerin yapılabilmesi için, ilgililerin güvenli elektronik imza 

                                                      
30

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 11/2 
31

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 12 
32

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 12/3 
33

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 12/4 
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sahibi olmalarının zorunluluğudur. Güvenli elektronik imza sahibi olma-

yan sicil iĢlemlerini elektronik ortamda yapamazlar.
34

 

ġirket adına imzaya yetkili kiĢilerin Ģirket namına kendi adlarına 

üretilen güvenli elektronik imzayla Ģirketi temsil etmeleri halinde, kulla-

nılacak nitelikte elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, 

sertifika sahibinin iĢlemiyle birlikte temsil ettiği tüzel kiĢinin isminin 

yazılması ve tescili zorunlu bulunmaktadır.
35

 

Elektronik ortamda üretilen belgelerin tescile dayanak olabilmesi 

için, bu belgelerde güvenli elektronik imzayla zaman damgasının kulla-

nılması da zorunlu olmaktadır.
36

 

Önemle belirtelim ki; MERSĠS güvenli elektronik imza ve zaman 

damgalı süreçleri de öngördüğü göz önünde tutulmalıdır.
37

 

Sicil, yevmiye defteri ve sicil esas defteri için kullanılan elektro-

nik sistemlerde veri güvenliği 

Ticaret sicil, yevmiye defteri ile sicil esas defteri için kullanılacak 

elektronik sistemleri de veri güvenliği için; 

1. Kaydedilen veriler, hukuki güvenlik, kalıcılık ve kalite açısın-

dan uzun süreli arĢivlemeye iliĢkin standartlara uygun olarak saklanmalı 

2. Verilerin format, belirli elektronik sistemler veya yazılımlar 

üreten bir firmaya bağımlı bulunmamalı 

3. Verilerin güvenliği, kabul edilmiĢ normlara ve güncel teknik 

standartlara uygun biçimde sağlanmalı 

4. Veri saklama formatına ve programına iliĢkin bir dokümantas-

yon var olmalı 

dır.  

Bu koĢullar bulunmadan veri güvenliğinden sözedilmesi mümkün 

değildir.
38

 

Bundan baĢka; Bakanlık ile TOBB. elektronik sistemlerin iĢlerliği 

ve güvenliği için de; 

1. Sistemler arasında veri alıĢveriĢini sağlayacaklar, 

                                                      
34

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 12/6 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 12/7 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 12/8 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 12/9, 10 
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2. Verileri, (yedekleme amacıyla) periyodik olarak merkezi olma-

yan veri taĢıyıcılarına kopyalayacaklar, 

3. Verilerin ve elektronik sistemlerin teknik bakımını yapacaklar, 

4. Verilere, ulaĢım yetkisini ve ilgili elektronik sistemlerinin kulla-

nımına ait standartlara uygun bir biçimde düzenleme yapacaklar 

5. Verilerin ve elektronik sistemlerin kötüye kullanılmasını engel-

leyici ve önleyici teknik önlemleri alacaklar, 

6. Elektronik sistemlerdeki teknik arızaların giderilmesini önleyici 

önlemler alacaklar,
39

 

Ticaret sicili müdürlükleri arasındaki veri alıĢveriĢi MERSĠS üze-

rinden yapılacaktır.
40

 

Ticaret sicil kayıtlarına erişim hakkı 

Ticaret siciline tescil iĢleminin dayanakları;  

a) Dilekçe 

b) Beyanname 

c) Senetler 

d) Belgeler 

e) Ġlanları gösteren gazeteler, 

sicil numarası verilmiĢ dosyalar içinde Ticaret sicil müdürlüğünde 

saklanacaktır. Bu bir zorunluluktur. 

Sicilin içeriği ve saklanan tüm senet ve belgeleri herkes tarafından 

incelenebilir. Bu inceleme elektronik ortamda veya ticaret sicil müdürlü-

ğünde yapılabilecektir. 

Ancak, defterler ve belgeler, Ticaret sicil dairesinin bulunduğu kı-

sımdan dıĢarıya çıkarılamayacaktır. Bunların incelenmesinde Ticaret 

sicil müdürü gerekli önlemleri almak zorundadır. Müdürün verdiği ya da 

vereceği talimata aynen uyması gerekmektedir. Ġnceleyenin aksine tu-

tumu karĢısında Ticaret sicil müdürü defter ve belgeleri hemen kaldırır, 

inceleme yapılmasına engel olur.
41
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 13/2 
40

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 13/3 
41

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 14 
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Sicile tescil halinde tescil belgesi verilmesi 

Bir iĢletmenin ve bir unvanın ticaret siciline tescili (kaydı) yapıl-

dıktan sonra, ticaret sicil müdürü tarafından ilgiliye onaylı bir tescil bel-

gesi verilir. Bu belgede; 

a) Ticaret sicil numarası, 

b) Ticaret unvanı, 

c) Gerçek kiĢiye ait iĢletmelerde iĢletme sahibinin kimliği, 

d) ġirket merkezinin adresi, Ģubeleri varsa, Ģubelerde Ģubenin adre-

siyle, merkezin adresleri, 

e) ĠĢletmenin çalıĢma alanı, 

f) ĠĢletmeye (tahsis edilmiĢ) ayrılmıĢ olan sermaye 

g) Belge düzenlendiği sırada iĢletmeyi temsile yetkili olanlar 

h) Tescili yapan Ticaret sicili müdürlüğünün (dairesinin) adı, 

ı) Belgenin verildiği tarih,  

i) Ticaret sicil müdürünün ya da müdür yardımcısının imzası ve 

müdürlük mührü bulunacaktır.
42

 

Tescil belgesinin geçerliliği 

Onaylı tescil belgesi düzenlenip verildiği günden itibaren (bir) yıl 

için geçerli bulunmaktadır. 

Ancak, onaylı tescil belgesi üzerinde gösterilen bilgilerden her-

hangi birinin değiĢmesi durumunda, ilgililerin baĢvurusuna ile bakılmak-

sızın, onaylı belge yeniden düzenlenecek, düzenleme masrafı ile harçlar 

yasası uyarınca harç ilgiliden alınarak belge ona verilecektir.
43

 

Tescile ilişkin belgelerin örneklerinin verilmesi 

Ticaret siciline tescili yapılan sicilin içeriği ve dairede saklanan 

tüm senet ve belgelerin onaylı örnekleri istendiği takdirde, giderleri ve 

harcı ödenmek suretiyle istek sahibine verilebilecektir. Bunun gibi bir 

olgunun, iĢlemin ticaret sicilinde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı bel-

geleri de yine giderlerini ve harcını ödemek suretiyle istediği takdirde 

alabilecektir. 
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Kamu kurum ve kuruluĢlarınca örnek istenmesinde ücret ve harç 

alınmayacaktır.
44

 

Bir olgunun (iĢletmenin, iĢlemin) ticaret sicilinde kayıtlı olup ol-

madığını gösteren onaylı bir belge istemesi halinde, verilecek onaylı 

belge yalnızca isteme konu olan olgular için geçerli olduğu açıkça bel-

gede gösterilecektir. 

Bundan baĢka, Ticaret sicili müdürlüğüne verilmiĢ bir belgenin 

onaylı bir örneği talep edildiği takdirde, onay Ģerhinde, müdürlüğe ve-

rilmiĢ bu belgenin asıl belge olduğu ya da onaysız bir örneği veya onaylı 

bir örneği olduğu açıkça gösterilmesi gerekecektir.
45

 

Onay Ģerhinde “aslı gibidir” ya da buna benzer bir ifade içeren iba-

renin, suret bir belgenin örneğinin onayıysa, altına “Dosyasındaki nüsha-

sının aynısıdır”. ibaresi yazılmalıdır. Onay Ģerhinde (yazısında) suretin 

çıkarıldığı yer ve gün gösterilir, sicil müdürü tarafından imza ve müdür-

lük mührü ile mühürlenmesi gerekir. 

Ticaret sicili müdürlüklerine baĢvuruların suret ve özetlerinin 

elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda da, bunların onaylarının 

güvenli elektronik imza ile yapılması zorunluluk arzeder. 

Ancak, sicildeki kayıt ve belgelerden onaysız örnek istenmesi ha-

linde, harç alınmayacaktır.
46

 

Taşınmaza tasarruf belgesi verilmesi 

Ticaret sicil müdürlükleri, tapu yasasının (2). maddesi hükmü ge-

reğince ticaret Ģirketlerinin taĢınmaz üzerinde tasarruf edebileceklerini 

gösteren belgeyi vermekle yükümlü bulunmaktadırlar. ġirket sözleĢme-

sinde, Ģirketin taĢınmaza sahip olabileceğinin yazılmamıĢ olması, belge-

nin verilmesine engel değildir.
47

 
48

 

Sicile tescil istemine ait belgelerin saklanma süresi 

Ticaret siciline tescil isteminin dayanağı; 

a) Dilekçe 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 16/1 
45

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 16/2 
46

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 16/4, 5, 6 
47

  2644 sayılı Tapu Yasası mad. 2 
48

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 17 
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b) Bütün belgeler, 

üzerinde MERSĠS numarası ve Ticaret sicil numarası yazılarak sü-

resiz olarak yasaklanır.
49

 

Sicil dosyalarının ya da evrakının yetkili makamlara verilmesi; 

a) Mahkemeler, (adli, idari) 

b) Cumhuriyet savcılıkları, 

c) Denetim elemanları 

Ticaret sicili müdürlüklerinden sicilde bulunan evrakların asılları-

nın kendilerine verilmesini ya da gönderilmesini isteyebilirler.
50

 

Sicil belgelerinin (evraklarının) asıllarının istenilmesi durumunda, 

bunların asılları dizi pusulası ile imza karĢılığı isteyen yetkili makama 

teslim edilmesi gerekir. Ancak bu evrakın (belgelerin) birer kopyası Ti-

caret sicil müdürlüğünde saklanır. Dosya ile ilgili iĢlemler sonuçlanınca 

hemen sicil belgelerinin asılları yine Ticaret sicili müdürlüğüne geri ve-

rilmesi (iadesi) zorunludur.
51

  

Ticaret sicil belgeleri (evrak) elektronik ortamda arĢivlenmiĢse, bu 

belgeleri isteyen makama elektronik ortamda eriĢim hakkı tanınacak ve 

belgelerin incelenmesine olanak sağlanacaktır.
52

 

Yetkili makamlar, elektronik ortamdaki ya da kâğıt ortamındaki 

belgelerin asılları yerine onaylı örneklerini istemeleri halinde, elektronik 

ortamdaki belgeler kâğıt ortamına aktarılacak, kâğıt ortamındaki belgeler 

ise çoğaltılacak ve onaylanarak öylece gönderilecektir.
53

 

TESCĠL USULÜ 

Ticaret siciline kural olarak baĢvuru ile kayıt yapılmaktadır. An-

cak, doğrudan doğruya (yani re’sen) ya da yetkili kurum veya kuruluĢun 

bildirmesi üzerine de yapılacak tescil yani kayıt mümkün bulunmaktadır. 

Ticaret siciline tescil edilecek tüm kayıtların, sicildeki değiĢikliklerin 

ve kayıt silme iĢlemlerinin doğrulayıcı belgelere dayanması, bu belgelerin 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 18 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 19 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 19/2 
52

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 19/3 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 19 
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yazılı biçimde ya da elektronik ortamda ticaret sicili müdürlüğüne 

sunulması gerekmektedir.
54

 

Ticaret sicil müdürlüğüne başvuru ve biçimi 

Ticaret sicili müdürlüğüne baĢvuru yazılı dilekçe ile ya da elektro-

nik ortamda yapılmaktadır. 

Dilekçede istem açıkça belirtilip, tescil edilecek olgular gösterile-

cektir. Bundan baĢka bu dilekçeye olguyu doğrulayıcı belgelerin asılları 

ya da onaylı örnekleri eklenecektir. Onaylı örnekler elektronik ortamda 

da hazırlanabilir. 

BaĢvurunun, elektronik ortamda yapılması halinde, dilekçe ve bel-

geler güvenli elektronik imza ile imzalanacaktır. 

Dilekçe, tescil isteminde bulunmaya yetkili kiĢi ya da kiĢilerce im-

zalanmıĢ olacaktır. Bundan baĢka dilekçe sahibi kimliğini de kanıtlamak 

zorundadır. 

Dilekçedeki imza noterlikçe onaylanmıĢsa, ayrıca baĢvuru sahibi-

nin kimliğini ispatlamasına gerek yoktur. 

Ticaret sicil müdürü noterlikçe onaylanmıĢ imza yönünden her 

türlü karĢılaĢtırmayı yapacak, üyenin dosyasında istemde bulunan kiĢi-

nin daha önceden verdiği onaylı imza sirküleri varsa, onunla karĢılaĢtı-

rılacak gerek gördüğü takdirde dilekçe altındaki imzanın notere onayla-

tılmasını isteyebilecektir.
55

 

Tüzel kişi ile yetkili kıldığı diğer kişilerden taahhütname istenmesi 

Ticaret Ģirketleri (herhangi bir iĢletmenin ya da unvanının tescilini 

isteyen gerçek veya sermaye Ģirketleri dıĢındaki) tüzel kiĢi ile yetkili 

kıldığı diğer kiĢilerden, sunulan tescil dilekçesi ve imzalarına ait belge-

lerden ayrı olarak, Ticaret sicili müdürlüğü, taahhütname isteyecektir. 

Bu taahhütnamede iĢletmenin unvanı, sermayesi, açık adresi, iĢ-

letmenin açılıĢ günü ve bu gündeki gerçek faaliyetinin konusu açıkça 

gösterilecektir. 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 20 
55

  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 22 
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Bundan baĢka, bu taahhütnamenin altına, içerdiği bilgilerin doğru 

olup, aksinin saptanması durumunda sorumluluğun taahhütnameyi im-

zalayan kiĢi ya da kiĢilere ait olduğu notu yazılıp imzalanacaktır.
56

 

Tescil başvurusunda yetkili olanlar 

Ticaret siciline tescil istemi; 

a) Ġlgililer veya, 

b) Temsilcileri, yahut 

c) Hukuki halefleri (vekilleri) 

tarafından yapılır. 

Ġlgililer, tacirin gerçek kiĢi olması halinde kendisi ya da, sözleĢme 

ile kendisine yetki verilmiĢ temsilcisi, baĢvuruda bulunmalıdır. 

Tacirin tüzel kiĢi olması durumunda ise, bu tüzel kiĢinin yetkili or-

ganları veya yetkili temsilcileri baĢvuruda bulunmalıdır.
57

 

Tescil isteminde bulunabilecekler 

Tescil isteminde bulunabilecekleri birkaç kategoride incelemek 

mümkündür.
58

 Buna göre;  

1. Gerçek kiĢilere ait Ticari iĢletmelerde; 

a) ĠĢletme sahibi ya da sözleĢme ile kendisine yetki verilmiĢ tem-

silcisi, 

b) Küçük ya da kasıtlılara ait ticari iĢletmeyi bunlar adına iĢleten 

yasal temsilci 

c) Ġki veya daha fazla kiĢi tarafından iĢletilen iĢletmelerde, tüm 

ortaklar ya da temsilcileri, 

 

2. Ticaret Ģirketleri dıĢındaki tüzel kiĢilere ait ticari iĢletmelerde; 

a) ĠĢletme sahibi tüzel kiĢinin temsilcisi, 

 

3. Donatma iĢtirakinde; 

a) Donatma iĢtirakinin tescilinde donatanların tamamı, 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 23 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 24 
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  Ticaret Sicili Tüzüğü mad. 22/2 
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b) Tescil edilmiĢ olgulardaki değiĢikliklerin tescilinde iĢtiraki tem-

sille yetkili kiĢiler, 

c) Gemi müdürünün atanması ve görevden alınmasında iĢtiraki 

temsille yetkili kiĢiler, 

d) Donatma iĢtirakinin sona ermesi halinde donatanları tamamı, 

e) Tasfiyenin sona ermesinde tasfiye memurları 

 

4. Kolektif ve komandit Ģirketlerde; 

a) ġirketin kuruluĢunda kurucuların tamamı, 

b) ġirket sözleĢmesindeki değiĢikliklerde, Ģirketi temsile yetkili kiĢiler, 

c) ġirketin sona ermesinde, ortakların tamamı, 

d) Ġflas nedeniyle Ģirketin infisahı halinde iflas memuru 

e) ġirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmiĢse, ölen ortağın 

mirasçılarıyla diğer tüm ortaklar, mirasçıların katılması mümkün bulun-

mayan ya da güç olan durumlarda sağ kalan ortaklar, 

f) Bir ortağın Ģirketten çıkması veya çıkarılmasında diğer ortaklar, 

g) Tasfiye memurunun atanmasında veya görevden alınmasında 

ortakların tamamı, 

h) Tasfiyenin sona ermesinde tasfiye memurları 

 

5. Anonim Ģirketlerde; 

a) ġirket kuruluĢunda Ģirket sözleĢmesi ile belirlenen yönetim kurulu, 

b) Denetçinin atanması ve görevden alınmasında yönetim kurulu, 

c) Ġç yönergenin tescilinde yönetim kurulu, 

d) Genel kurul kararlarında tescile tabi olguların bulunması duru-

munda, yönetim kurulu, 

e) Genel kurul kararlarının iptaline dair mahkeme kararlarının tes-

cilinde, yönetim kurulu, 

f) Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından baĢka bir nedenden 

gelmiĢse, yönetim kurulu, 

g) Tasfiye memurlarının atanmasına ya da görevden alınmasına 

iliĢkin genel kurul kararlarının tescilinde, yönetim kurulu, 

h) Tasfiyenin sona ermesine ek tasfiyeye ve tasfiyeden dönülme-

sine iliĢkin kararların tescilinde, tasfiye memurları, 
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6. Limited Ģirketlerde; 

a) ġirket kuruluĢunda müdürlerin tamamı, 

b) Temsile yetkili olanların tescilinde, müdürler, 

c) Denetçinin atanması ve görevden alınmasında, müdürler, 

d) Genel kurul kararlarında tescile tabi olguların bulunması duru-

munda müdürler, 

e) Genel kurul kararlarının iptaline dair mahkeme kararlarının tes-

cilinde müdürler, 

f) Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından baĢka bir nedenden 

ileri gelmiĢse, müdür, birden fazla müdür bulunması halinde ise en az iki 

müdür, 

g) Tasfiye memurlarının atanmasına veya görevden alınmasına 

iliĢkin genel kurul kararlarının tescilinde, müdürler, 

h) Tasfiyenin sona ermesine, ek tasfiyeye ve tasfiyeden dönülme-

sine iliĢkin kararların tescilinde tasfiye memurları, 

i) Sermaye paylarının devrinde baĢvurunun (30) gün içinde yapıl-

maması halinde ayrılan ortak adının bu paylarla ilgili olarak silinmesinde, 

müdürler, 

tescil isteminde bulunabileceklerdir.
59

 

BaĢvuruyu mirasçıların yapması gereken durumlarda, onların adına 

vasiyeti tenfiz memuru ya da tasfiye memurları da baĢvuruda bulunabilir. 

Bir olgunun tescilini istemeye birden çok kimse zorunlu ve yetkili 

olduğu takdirde, yasada ve tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça bunlardan 

birinin istemi ile yapılan tescil, tümü tarafından istenmiĢ sayılacaktır.
60

 

Mahkeme veya bir resmi kurumun kararına dayanan tescil 

Mahkemenin ya da resmi bir kurumun bir olgunun doğrudan doğ-

ruya (re’sen) sicile tesciline iliĢkin kararını alan ticaret sicili müdürlüğü 

resen sicile yazar. ĠĠY. nın 166/2 madde hükmü saklıdır.
61

 

Mahkeme ya da resmi bir kurum, verdiği hüküm veya kararda tes-

cil edilecek olgu ile ilgili olarak ticaret sicili müdürlüğünü re’sen tescil 
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ile sorumlu tutmadığı durumlarda, sicile tescil istemi baĢvuruya yetkili 

kiĢilerin baĢvurusu üzerine yapılacaktır. 

Tescil yükümlülüğü süresi içinde yerine getirilmediği takdirde, Ti-

caret sicil müdürlüğü, tescil baĢvurusunda bulunmakla yükümlü kiĢileri 

(30) gün içinde tescil baĢvurusunda bulunmaya ya da tescili gerektiren 

nedenlerin bulunmadığını ispat etmeye çağıracaktır.
62

 

Tescile ilişkin temel ilkeler 

Ticaret siciline yapılacak tescillerin gerçeği tam yansıtması, 

üçüncü kiĢilerde, yanlıĢ izlenim yaratacak nitelik taĢımaması, kamu dü-

zenine aykırılık oluĢturmaması zorunludur.
63

 

Ticaret sicil işlemlerinin bağlı olduğu kurallar 

Ticaret siciline ait tüm iĢ ve iĢlemler ve özellikle tescil, değiĢiklik 

ve silinmeler Yasa, Tüzük hükümlerine göre yapılacaktır. 

Sicile tescil; bir olgunun sicile geçirilmesini yani yazılması, 

DeğiĢiklik; Tescil edilmiĢ bir olgudaki değiĢikliğin sicil kayıtlarına 

iĢlenmesini, kayıtların değiĢtirilmesi ya da düzeltilmesi, 

Silinme ise; Tescil edilmiĢ olgunun ortadan kalkması veya sona 

ermesi nedeniyle ona ait bulunan kayıtların kapanması, silinmesidir.
64

 

Ticaret sicili müdürlüğünün bir olgunun tesciline iliĢkin kararla-

rıyla tescile davetleri, Tebligat Yasası kuralları uyarınca tebliğ oluna-

caktır.
65

 

Tescil edilmiş olgulardaki değişiklikler 

Ticaret siciline tescil edilmiĢ olgularda meydana gelecek her türlü 

değiĢikliklerin de, yine ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. 

Bir ticaret unvanına eklemeler (ilaveler) yapılması ya da bu unva-

nın unsurlarında bir kısmının çıkarılması tescil edilmiĢ olgularda deği-

Ģiklik sayılır. Bunun gibi; 

a) Bir tüzel kiĢinin Ģirket sözleĢmesinin hükümlerinin değiĢtirilmiĢ 

olması, 
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b) Bir temsilciye verilen yetkilerin daraltılmıĢ bulunması, 

c) Bir temsilciye verilen yetkilerin geniĢletilmiĢ olması, 

d) Bir tüzel kiĢinin tasfiye haline girmesi, 

e) Bir iĢletmenin tescil edilmiĢ olan iĢyerini, Ticaret sicilinin iĢ 

çevresi içinde baĢka bir yere taĢıması, 

gibi haller de tescil edilmiĢ olgularda değiĢiklik olarak sayılmakta-

dır.
66

 

Göz önünde tutulacak en önemli husus, Ticaret siciline tescil baĢ-

vurusunda bulunmakla yükümlü kiĢiler, idari bir tasarruf gereğince ya da 

mahkeme kararı uyarınca, Ticaret sicili müdürlüğünün resen tescil ile 

yükümlü tutulmadığı durumlarda da, mahkeme ya da idari makam tara-

fından iĢletmelerin yönetim ve temsillerine ait değiĢiklikler yahut kısıt-

lamaları da tescil ettirmekle yükümlü bulunmaktadırlar.
67

 

Ticaret siciline yapılan tescilin dayanağı olgu ya da iĢlemler ta-

mamen yahut kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa, bu takdirde Tica-

ret sicilindeki kaydın da kısmen ya da tamamen silinmesi gerekir.
68

 

Ticaret siciline tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi 

Sicil kayıtları, Ticaret sicili gazetesinde ilan edildiği günü izleyen 

iĢ gününden itibaren (3). kiĢiler hakkında hukuki sonuç doğuracaktır. 

Bunun gibi, tescilin sicil gazetesinde ilanın tamamı aynı nüshada 

yayımlanmadığı takdirde, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iĢgü-

nünden geçerli olarak yine hukuki sonuç doğuracaktır. 

Üçüncü kiĢiler hakkında; kendilerinin sicil kayıtlarını bilmedikle-

rini savunmaları herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir.
69

 

Ticaret siciline tescili zorunlu olduğu halde, tescil edilmemiĢ ya da 

tescil edilip de, ilanı zorunlu iken ilan olunmamıĢ bir olgunun mevcudi-

yeti karĢısında, üçüncü kiĢilere etkili olmayacaktır. Ancak; bunu bildik-

leri veya bilmeleri gerektiği kanıtlanması halinde, üçüncü kiĢilere karĢı 

ileri sürülebilecektir.
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Tescilde alınacak harçlar 

Ticaret sicili müdürlüğünden harca bağlı bir istemde bulunan ya da 

belgelerden örnek isteyen kimse, yasal harcı ödemeden isteği kabul edi-

lemez. Ancak, resen yapılan tescil, değiĢiklik ya da silinmeler harç alın-

madan önce de yapılabilecektir. Bu durumda da, 492 sayılı Harçlar Ya-

sasının 126. maddesi hükmü gereğince, hemen ilgili vergi dairesine du-

rum bildirilecektir. 

Harç ödenmeden, harca bağlı iĢlemi yapmıĢ olan ya da istenilen 

örneği vermiĢ olan Ticaret sicil müdürü ve yardımcısı, iĢlem sahibi ile 

birlikte zincirleme (müteselsilen) sorumlu olacaklardır.
71

 

Sicil kayıtlarında kullanılacak dil 

Ticaret sicili kayıtları Türkçe tutulur. Tescile dayanak oluĢturan 

tüm belgelerin de Türkçe olması zorunlu bulunmaktadır.
72

 

Ticaret siciline tescili isteme süresi 

Ticaret siciline, bir olgunun tescilini isteme süresi olgunun ger-

çekleĢtiği günden itibaren (15) gündür. Ancak bu süre, Ticaret sicil mü-

dürlüğünün yetki çevresi dıĢında oturanlar için (1) ay olarak kabul edilmiĢtir. 

Tescil istem süresi; 

a) Tescili gereken iĢlemin ya da olgunun gerçekleĢtiği 

b) Tescili gereken iĢlemin veya olgunun tamamlanması bir senet 

ya da belgenin düzenlenmesine veyahut iznin alınmasına bağlı durum-

larda, bu senet ya da belgenin düzenlendiği veya iznin alındığı 

c) Tescili gereken iĢlemin ya da olgunun tamamlanması bildirimin 

alınmasına bağlı olan durumlarda ise bildirimin alındığı, 

günden itibaren baĢlayacaktır.
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TĠCARET SĠCĠLĠ UYGULAMALARI AÇISINDAN 

TASFĠYE HALĠNDEKĠ VEYA SERMAYE KAYBI 

OLAN ġĠRKETĠN BĠRLEġME ĠġLEMĠNE KATILIMI 

FROM THE POINT OF THE TRADE REGISTRY THE COMPANY 

IN RECEIVERSHIP OR THE COMPANY IN CAPITAL LOSS 

INVOLVEMENT IN THE MERGER 

 

Av./Aal. Nurcan TURAN 

Av./Aal. Sabiha Buket BĠLGEL 

ÖZET 

Bu makalede birleĢme ve devralma iĢlemleri, 6762 sayılı Türk Ti-
caret Kanunu ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
uyarınca ayrıntılı olarak ele alınmıĢ ve Ticaret Sicili’nin konuya iliĢkin 
uygulama-larına da değinilmiĢtir. 

ABSTRACT 

In this essay, mergers and acquisitions are discussed detailed 
according to the Turkish Commercial Code numbered 6762 and new 
Turkish Commercial Code  numbered 6102. Also the procedures applied 
by Trade Registry regarding this subject are mentioned too. 

 

Anahtar Kelimeler: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu, Ģirket birleĢmesi, devrolunan Ģirket, sermaye, tas-
fiye halindeki Ģirket 

Keywords: Turkish Commercial Code numbered 6762, Turkish 
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capital, the company in receivership 



 

 



Ticaret Sicili Uygulamaları Açısından Tasfiye Halindeki 

veya Sermaye Kaybı Olan ġirketin BirleĢme ĠĢlemine Katılımı 

REGESTA   Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2012 

82 

I. Genel Olarak 

Teknik ve hukuki anlamda birleĢme bir veya birden çok ticaret or-

taklığının malvarlığının, tasfiye olunmaksızın, içlerinden birine veya 

yeni kurulan bir ortaklığa, kendiliğinden ve külli halefiyet yolu ile geç-

mesi; bu suretle malvarlıklarının birleĢmesi ve intikal eden malvarlığının 

karĢılığı olarak, infisah eden ortaklığın ortaklarının, hesaplanan bir de-

ğiĢ-tokuĢ ölçüsüne göre, bünyesinde birleĢilen ortaklıkta, kendiliğinden 

ortaklık payı kazanmasıdır
1
. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 146. maddesinde ise bir-

leĢme “iki veya daha fazla ticaret Ģirketinin birbiriyle birleĢerek yeni bir 

ticaret Ģirketi kurmalarından veya bir yahut daha fazla ticaret Ģirketinin 

mevcut diğer bir ticaret Ģirketine iltihak etmesinden ibarettir.” Ģeklinde 

genel olarak tanımlanmaktadır. 

BirleĢme iĢlemlerini, yeni kuruluĢ ve devralma yoluyla birleĢme 

olarak iki türe ayırmamız mümkündür. Devralma yoluyla birleĢme; bir 

Ģirketin diğer bir iĢletmeyi tüm aktif ve pasifi ile devralması ve devralı-

nan Ģirketin tasfiye edilerek hukuki varlığını kaybetmesi olarak tanımla-

nabilmektedir.  Devralma suretiyle birleĢme iĢleminde; devrolan Ģirket 

devralan Ģirketin içinde kaybolmakta, yani aktif ve pasifleriyle bir bütün 

olarak külli halefiyet yoluyla devralan Ģirkete geçmekte ve böylece var-

lığı sona ermekte; devralan Ģirket ise tüzel kiĢiliğini korumaya devam 

etmektedir. Bundan sonra, devralan Ģirket, katılan Ģirketin alacaklarının 

sahibi ve borçlarının sorumlusu olmaktadır
2
. 

Söz konusu birleĢme iĢleminde bir Ģirketin diğer bir Ģirketin bün-

yesine dahil olmasından dolayı devralan Ģirketin yapısında bir değiĢiklik 

meydana gelecektir. Devrolan Ģirketin malvarlığı devralan Ģirketin ser-

mayesinin bir kısmını oluĢturacak ve bu sermaye katılımının doğal bir 

sonucu olarak da devir alan Ģirketin sermayesinde artıĢ meydana gele-

cektir. Hal böyle olunca, devrolan Ģirketin malvarlığının değerlendiril-

mesi gerekecek ve bu değerlendirme anonim Ģirketlerde mahkemece 

atanacak bilirkiĢiler ile limited Ģirketlerde ise bilirkiĢi veya yeminli mali 

                                                      
1
  POROY Reha, TEKĠNALP Ünal, ÇAMOĞLU Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif 

Hukuku, GüncelleĢtirilmiĢ 12. Bası, Ġstanbul 2010, s.90. 
2
  ÇEVĠK Orhan Nuri, Anonim ġirketler, 3.Baskı, Ankara, 1988, s.1135. 
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müĢavir raporu
3
 ile olacaktır. Bu inceleme sırasında devralan ve devro-

lan Ģirketin özsermayesi tespit edilmekte, devralan Ģirketin yapması ge-

reken sermaye artırımının tutarı ile değiĢ-tokuĢ ölçütleri hesaplanmakta 

ve birleĢme iĢleminin gerçekleĢmesinde bir sakınca olup olmadığı de-

ğerlendirilmektedir.  

II. Tasfiye Halindeki veya Özvarlığını KaybetmiĢ ġirketlerin 

BirleĢmesi  

Bilindiği üzere, Ģirket birleĢme iĢlemlerinde devralan Ģirketlerin 

değerinin tespiti amacıyla yapılan bilirkiĢi incelemesinde, birleĢmeye 

konu Ģirketin özvarlıklarını koruyup korumadığı hususu Kanun’un 324. 

maddesine göre değerlendirilmektedir. Bu maddeye göre, sermayenin 

üçte ikisinin kaybı ile Ģirket kendiliğinden infisah etmemektedir. Bu yi-

tirme halinde Ģirket genel kurulunun 324. maddede belirtildiği üzere, ya 

kalan üçte bir sermaye ile yetinilmesine ya da sermayenin tamamlanma-

sına karar vermesi gerekirken, bahsi geçen kararlardan hiçbirini almamıĢ 

olması halinde Ģirket infisah etmektedir. 

ġirket sermayesinin üçte biri ile yetinme kararı, esas sermayenin 

üçte iki oranında azaltılması iĢlemini gerektirmektedir. ġirket sermaye-

sini tamamlama ise, üçte iki oranında azaltma ile aynı zamanda azaltılan 

miktarda esas sermayenin artırılması anlamına gelmekte; ayrıca pay sa-

hiplerinin, oybirliği ile aldıkları karara istinaden bilanço açığını ek 

ödeme ile kapatabilme imkanları bulunmaktadır. 

Mer’i TTK konuya iliĢkin açık bir düzenleme içermediğinden uy-

gulamada Kanun’un 324. maddesine göre sermayesinin üçte ikisi karĢı-

lıksız kalan veya tasfiyeye girmiĢ bir Ģirketin birleĢme iĢlemine katılıp 

katılamayacağı sorusuyla sıklıkla karĢılaĢılmaktadır. 

Mevzuatta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 18.12.1997 tarih ve 

23204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ 1997/6 sayılı Tebliğ uya-

rınca; 

                                                      
3
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü 2004/2 sayılı “2003/3 

Sayılı Anonim ve Limited ġirketlerin KuruluĢ ve Ana SözleĢme DeğiĢikliği 
ĠĢlemlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ” m.3/3 “…limited Ģirketin sermaye artırımı ayni sermaye veya devri yoluyla 
yapılıyorsa, bunların değerinin tespitine iliĢkin bilirkiĢi raporu ve mahkeme bilirkiĢi 
atama kararı veya Yeminli Mali MüĢavir Raporu,” 
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“26.06.1997 tarihinde kadar sermayelerini 559 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede öngörülen miktara çıkarmak için müracaat 

etmeyen anonim ve limited Ģirketler ile belirlenen süre içinde sermaye 

artırımı iznini alıp da 31.12.1997 tarihinde kadar ilgili ticaret sicili me-

murluklarına tescil ettirmeyen anonim ve limited Ģirketler münfesih 

olurlar. Münfesih olan bu Ģirketler re’sen tasfiye haline girer ve bu Ģir-

ketler ile organlarının ehliyeti tasfiye iĢlemelerinin yürütülmesi ile sınırlı 

hale gelirler. 

Buna göre de; bu Ģirketlerden yetkili organlarında birleĢme (ku-

rulacak yeni Ģirkete veya münfesih duruma düĢmemiĢ mevcut bir Ģirkete 

devrolma) kararlarını alarak ilgili ticaret sicil memurluklarına bu kararla-

rını tescil ettiren Ģirketlerin tasfiyesiz infisah iĢlemleri ise Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.” düzenlemesi getirilmiĢtir. 

Bu tebliğe göre, tasfiye haline giren sermaye Ģirketlerinin kurula-

cak yeni bir Ģirketle veya münfesih duruma düĢmemiĢ bir Ģirketle dev-

rolunma yoluyla birleĢme iĢlemlerini gerçekleĢtirebilecekleri anlaĢıl-

maktadır. Bir baĢka anlatımla tasfiye halindeki Ģirketlerin devralan ko-

numunda olmamaları kaydıyla yeni kuruluĢ veya devralma yoluyla bir-

leĢmeleri mümkündür.  

Yine mevzuatta 1997/6 sayılı Tebliğ’e ek olarak, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun “BirleĢme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliğinde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ”
4
 5. madde kapsamında “TTK’nın 324’üncü 

maddesi hükmü çerçevesinde aktiflerin satıĢ fiyatı esas alınarak düzen-

lenen bilançoya göre sermayenin 2/3’ü karĢılıksız kalan ortaklık, dev-

ralan ortaklık sıfatıyla birleĢme iĢlemine katılamaz” düzenlemesi yer 

almaktadır. 

Anılan düzenleme açıkça, devralan Ģirketin sermayesinin üçte iki-

sinin karĢılıksız kalması halinde birleĢme iĢleminin yapılamayacağını 

belirtmekte ancak sermayesini yitiren Ģirketin devrolunan Ģirket olması 

halinde birleĢmeye izin vermektedir. 

Söz konusu tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi olan Ģirketler 

bakımından uygulama alanı bulmakla birlikte evleviyetle kurul kapsa-

mında olmayan Ģirketler bakımından da uygulanması mümkündür. Bu-

nun nedeni olarak da,  tebliğin Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olarak 

                                                      
4
  Seri: I, No:41 sayılı Tebliğ 8 Mayıs 2010 tarih ve 27575 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıĢtır. 



Av. Nurcan TURAN - Av. Sabiha Buket BĠLGEL 

REGESTA   Year: 2012 Issue: 1 Volume: 2 

85 

düzenlenemeyeceği ve hatta daha katı bir Ģekilde uygulama alanı bula-

cağıdır. 

Bu bağlamda üzerinde durulması gereken asıl sorun sermayesinin 

üçte ikisini kaybetmiĢ bir Ģirketin birleĢmesi halinde tüzel kiĢiliğinin 

sona eren Ģirketin alacaklılarının haklarının nasıl korunacağıdır. Bir-

leĢme iĢleminde, tasfiye halindeki veya sermaye kaybı olan bir Ģirketin 

ekonomik yönden daha güçlü bir Ģirkete devrolunmasından dolayı, ala-

caklıların haklarının da güvenli bir Ģekilde korunacağı Ģüphesizdir. Ger-

çekten de alacaklıların tasfiye veya fesih halinde alacaklarına tam olarak 

kavuĢmaları ihtimali göz önüne alındığında bu Ģirketlerin birleĢmelerine 

olanak sağlanması suretiyle alacaklıların konumlarının güçlendirileceği 

açıktır.  

III. Sicilin Konuya ĠliĢkin Uygulaması 

Mevcut kanuni düzenlemede birleĢme iĢlemlerine iliĢkin detaylı 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada ortaya çıkan sorunlar, 

Kanun’da açık bir Ģekilde düzenleme olmamasından dolayı, ikincil mev-

zuattan ve doktrinde hakim olan görüĢlerden yardım alınmak suretiyle 

çözülmeye çalıĢılmaktadır.  

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uya-

rınca, Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca; devralan Ģirket tarafından, 

birleĢme sözleĢmesinin kabulü ile birlikte Ģirketin özvarlığının kaybe-

dilmesine engel olacak oranda sermaye artırımı yapılması Ģartı ile, dev-

rolan Ģirketin özvarlığının eksi olması ve sermayesini yitirmiĢ olması 

halinin birleĢme iĢlemlerine bir engel teĢkil etmeyeceği değerlendiril-

mektedir.  

IV. 6102 sayılı TTK Açısından Durum 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte birleĢme iĢlemleri 

detaylı bir Ģekilde düzenlenmiĢ ve uygulamada karĢılaĢılan sorunlara 

iliĢkin hükümlere yer verilmiĢtir. Yeni Kanun’un 138
5
 ve 139

6
 maddele-

                                                      
5
  c) Tasfiye halindeki bir Ģirketin birleĢmeye katılması m.138 – (1) Tasfiye halindeki 

bir Ģirket, malvarlığın dağıtılmasına baĢlanmamıĢsa ve devrolunan Ģirket olması 
Ģartıyla, birleĢmeye katılabilir. (2) Birinci fıkrada Ģartların varlığı, bir iĢlem 
denetçisinin, bu hususu doğrulayan raporunun, devralan Ģirketin merkezinin 
bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulmasıyla ispatlanır.  

6
  d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık halinde birleĢmeye katılma m.139 – (1) 

Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca 
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rinde, yukarıda değinilmiĢ ve uygulamada geçerliliği kabul edilmiĢ olan, 

tasfiye halindeki ve sermaye kaybı veya borca batık halde olan Ģirketle-

rin birleĢmeye taraf olabilecekleri açık bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 138. madde hükmü, tasfiye 

halinde bulunan bir Ģirketin birleĢmeye katılabilmesine olanak sağla-

maktadır. Ancak bunun için malvarlığının, yani tasfiye paylarının dağı-

tılmaya baĢlanmamıĢ bulunması ve tasfiye halindeki devrolunan Ģirket 

olması koĢulları aranmaktadır
7
. Eksi veya borca batık bilançonun varlığı 

bir Ģirketin birleĢmesine engel teĢkil etmemektedir. Burada önemli olan 

husus devralan veya devrolan Ģirketin bu açığı kapatabilecek tutarda ser-

bestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip olmasıdır. Devralan veya dev-

rolan Ģirket batık Ģirket konumunda olabilir yani eksi veya borca batık 

bilançonun devralan veya devrolunan Ģirkette bulunması önemli değil-

dir
8
.  

Böylece yeni Kanun düzenlemesi ile birlikte uygulamada tartıĢılan 

borca batık bir Ģirketin birleĢme iĢlemine katılıp katılamayacağı hususu 

netleĢtirilmiĢ ve gerekçede yer alan ifadeyle “sağlığa kavuĢturucu (iyi-

leĢtirici) birleĢmeye” cevaz verilmiĢtir
9
. Burada ayrıca,  Ģirkette mey-

dana gelebilecek sermaye kaybı veya borca batık olma durumunun, 139. 

madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, 6762 sayılı Kanun’un 324. 

maddesinin yerine geçen 376. madde
10

 göz önüne alınmak suretiyle de-

ğerlendirilmesi gerekecektir.  

                                                                                                                                 
batık durumda bulunan bir Ģirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca 
batıklık durumunu karĢılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edebilen özvarlığa 
sahip bulunan bir Ģirket ile birleĢebilir. (2) Birinci fıkradaki Ģartın gerçekleĢmiĢ 
olduğunu ispatlayan bir iĢlem denetçisi tarafından hazırlanan raporun, devralan 
Ģirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması Ģarttır. 

7
  6102 s. Türk Ticaret Kanunu’nun 138. madde gerekçesi. 

8
  6102 s. Türk Ticaret Kanunu’nun 138. madde gerekçesi. 

9
  6102 s. Türk Ticaret Kanunu’nun 139. madde gerekçesi. 

10
  3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu a) Çağrı ve bildirim yükümü m.376 – (1) 
Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar 
sebebiyle karĢılıksız kaldığı anlaĢılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya 
çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileĢtirici önlemleri sunar. (2) Son yıllık 
bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle 
karĢılıksız kaldığı anlaĢıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin 
üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde Ģirket 
kendiliğinden sona erer. (3) ġirketin borca batık durumda bulunduğu Ģüphesini 
uyandıran iĢaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem iĢletmenin devamlılığı esasına 
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Söz konusu birleĢme iĢleminin yeni Kanun hükümleri çerçeve-

sinde tescilinde ise, kaybolan sermayeyi veya borca batıklığı karĢılaya-

bilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilir özkaynağın mevcut olduğunu 

ispatlayan iĢlem denetçisi raporunun, devralan Ģirketin merkezinin bu-

lunduğu yer Ticaret Sicil Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir
11

. Nite-

kim Ticaret Sicili Tüzüğü Taslağı’nın 125. maddesinde
12

 de söz konusu 

husus açık bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. 
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göre hem de muhtemel satıĢ fiyatları üzeriden bir ara bilanço çıkarttırıp denetçiye verir. 
Denetçi bu ara bilançoyu, en çok yedi iĢ günü içinde inceler ve değerlendirmeleri ile 
önerilerini bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar. Önerilerde 378. maddede 
düzenlenen erken teĢhis komitesinin önerilerinin de dikkate alınması Ģarttır. Rapordan, 
aktiflerin, Ģirket alacaklılarının alacaklarını karĢılamaya yetmediğinin anlaĢılması 
halinde, yönetim kurulu, bu durumu Ģirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 
mahkemesine bildirir ve Ģirketin iflasını ister; meğerki, iflas kararının verilmesinden 
önce, Ģirketin açığını karĢılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki 
Ģirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından 
sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiĢ ve bu beyanın veya sözleĢmenin 
yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin 
bildirileceği mahkemece atanan bilirkiĢilerce doğrulanmıĢ olsun. Aksi takdirde 
mahkemeye bilirkiĢi incelemesi için yapılmıĢ baĢvuru iflas bildirimi olarak kabul olunur. 

11
  ÇOġTAN, Hülya, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Anonim ġirketin 
BirleĢme, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Yoluyla Yeniden Yapılanmasında Alacaklıların 
Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü, 2009, s. 124. 

12
  BaĢvuru ve belgeler m.125 -  (4) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen 
iĢlem denetçisi raporunda; a)  Devrolunan Ģirket tasfiye halinde ise malvarlığının 
dağıtılmasına baĢlanmamıĢ olduğu, b) Devrolunan Ģirketin, sermayesiyle kanuni 
yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolmuĢsa veya borca batık durumda 
ise devralan Ģirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu karĢılayacak 
miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu ve buna iliĢkin 
tutarların, hesap Ģekli de gösterilerek doğrulandığı, hususlarına da yer verilir. 
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YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU VE SĠCĠL UYGULAMALARI 
 

Bilindiği üzere, 1956 yılından beri yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yerini 6102 sayı ile 

14.02.2012 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢ olan yeni Türk 

Ticaret Kanunu’na bırakacaktır. 1956 yılından beri yürürlükte bulunan Kanun, 

ticaret hayatında meydana gelen ilerleme ve geliĢmeler nedeniyle ihtiyaçları 

karĢılayamayacak hale gelmiĢ ve dünyadaki değiĢikliklere paralel Ģekilde ye-

nilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Yeni Kanun ile birlikte yeni müesseseler ve 

kavramlar ticaret hayatına girecek; bunun doğal sonucu olarak da ticaret hu-

kuku ve Ģirketler bakımından yeni bir dönem baĢlayacaktır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen bazı yenililikler aĢağıda sıralan-

mıĢtır. Buna göre; 

 

 Yeni Türk Ticaret Kanun’u ile birlikte ultra vires ilkesi kaldırılmıĢtır. 

Bu sayede artık Ģirketler söz konusu yasağa takılmamak için ana söz-

leĢmelerinde iĢtigal konularını geniĢ tutmak zorunda kalmayacaklardır.  

Böylece Ģirketler, ana sözleĢmelerinin iĢtigal konusuna girmeyen faali-

yetlerde de bulunabilecekler ve söz konusu iĢlemlerle bağlı olacaklardır. 

 Sanal ortamlar ve domain adları ile, vadesiz alacaklar yeni Kanun ile 

birlikte ayni sermaye olarak konulabilecektir. 

 Mevcut Kanun’da birleĢme ve tür değiĢtirme kurumları ayrıntılı bir Ģe-

kilde düzenlenmemiĢ; bölünme kurumuna ise hiç değinilmemiĢ idi. 

Yeni Kanun ile birlikte birleĢme, tür değiĢtirme ve bölünme kurumları 

ayrıntılı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

 Yeni Türk Ticaret Kanun’u ile birlikte; bir hakim ticaret Ģirketine 

doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ticaret Ģirketlerinden olu-

Ģan Ģirketler topluluğu kavramı getirilmiĢtir. 

 ġirketlerin denetim sistemlerinde de köklü değiĢiklikler meydana 

gelmiĢtir. Yeni sistem ile birlikte uluslararası finansal raporlama stan-

dartlarına göre denetleme doğrultusunda denetçiler artık zorunlu Ģirket 

organı olmaktan çıkarılmıĢ ve denetim bağımsız denetim kuruluĢları ile 

serbest muhasebeci mali müĢavir veya yeminli mali müĢavire bırakıl-

mıĢtır. Bu sayede Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi ile uyumlu 

olan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre iĢlem yapılacaktır. Ayrıca 

bağımsız denetim, iĢlem denetçisi ve özel denetçi kavramları hukuk 

sistemimize dahil edilmiĢtir. 

 Yeni Türk Ticaret Kanun’u ile birlikte her sermaye Ģirketi, bir internet 

sitesi açmak, Ģirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir 

bölümünü Kanun’da belirtilen hususların yayınlanmasına özgülemek 
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zorundadır. ġirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulu-

nan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalacak; 

aksi halde konulmamıĢ sayılacaktır. Finansal tablolar için bu süre beĢ 

yıl olarak öngörülmüĢtür. 

 ġirket ticaret siciline tescil ile tüzel kiĢilik kazanmaktadır. Tescilden 

önce Ģirket adına iĢlem yapanlar ve taahhütlere giriĢenler, bu iĢlem ve 

taahhütlerden Ģahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, iĢlem ve 

taahhütlerin, ileride kurulacak Ģirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiĢ 

ve Ģirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre içinde bu ta-

ahhütler Ģirket tarafından kabul olunmuĢsa, yalnız Ģirket sorumlu olur. 

 Bakanlık izni ile halka açık olmayan anonim Ģirketler kayıtlı sermaye 

sistemine geçebilecektir. 

 Anonim Ģirketlere iliĢkin kuruluĢ prosedürü yeniden düzenlenmiĢ olup, 

tedrici kuruluĢ kaldırılmıĢ ve sadece ani kuruluĢ kalmıĢtır. 

 Anonim Ģirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan en az bir veya daha 

fazla kurucunun varlığı Ģarttır. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte; tek kiĢilik anonim ve limited Ģir-

ket kavramları gelmiĢtir. Tek kiĢilik ortaklık düzenlemesi; iĢletmeci 

vakıfların kurdukları ve tek ortağı vakıf olan Ģirketler ile üniversiteler 

bakımından önemli bir role sahip olacaktır. Ayrıca tek kiĢilik Ģirket 

kavramının yeni kanun ile birlikte düzenlemeye girmesi nedeniyle as-

gari pay sahibi sayısına bağlı sona ermeler ortadan kalkacak; anonim 

ve limited Ģirket daha sonradan tek kiĢilik ortaklığa dönüĢebilme imka-

nına sahip olacaktır. 

 Tek pay sahipli anonim Ģirket kuruluĢu için gerekli belgeler, anonim 

Ģirketin kuruluĢu için istenen belgeler ve tescil usulü ile aynı olacaktır. 

Sadece anonim Ģirketlerde tescil edilen olgulara ilave olarak Ģirketin 

tek pay sahipli olduğu hususunun da tescil edilmesi gerekecektir. 

 Birden çok pay sahibi tarafından kurulan Ģirketin pay sahibi sayısı 

sonradan bire düĢer ise durum; Kanun’un 338. maddesinin ikinci fık-

rası uyarınca, bu sonucu doğuran iĢlem tarihinden itibaren yedi gün 

içinde yönetim kuruluna yazıyla bildirilecektir. Yönetim kurulu, bildi-

rimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, Ģirketin tek pay sa-

hipli bir anonim Ģirket olduğunu, bu tek pay sahibinin adını, yerleĢim 

yerini ve vatandaĢlığını sicil müdürlüğüne bildirilecektir. 

 Yeni Kanun ile birlikte anonim Ģirket esas sermayesi, 50.000 TL olarak 

belirlenmiĢ olup, kayıtlı sermaye sistemine dahil halka açık olmayan 

anonim Ģirketler için baĢlangıç sermayesi 100.000 TL olarak öngörül-

müĢtür.  
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 Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az yüzde yirmibeĢi 

tescilden önce, gerisinin de Ģirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde 

ödenmesi gerekmektedir. 

 Bir anonim Ģirketin kuruluĢu sırasında bir kurucunun taahhüt ettiği ser-

mayeyi kuruluĢtan sonra bir ay içinde halka arz edeceğinin garantisini 

vermesi halinde, taahhüt ettiği nakit sermayenin dörtte birini dahi öde-

mek zorunda kalmayacaktır. 

 Genel kurul,  yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma olanlara 

veya çalıĢanlara, esas sözleĢmede değiĢtirme veya alım haklarını kul-

lanmak yoluyla yeni payların edinmek hakkı sağlamak suretiyle, ser-

mayenin bağlı artırılmasına karar verebilecektir. ġarta bağlı sermaye 

artırımında sermaye, değiĢtirme veya alım hakkı kullanıldığı ve ser-

maye borcu takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde 

kendiliğinden artacaktır.   

Ancak Ģarta bağlı sermaye artırımın bazı sınırları bulunmaktadır. Bun-

lar; Ģartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibari değeri sermayenin 

yarısını aĢmamalı ve yapılan ödeme, en az, nominal değere eĢit olmalıdır. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca; kurucular tarafından, kuruluĢa iliĢkin 

bir beyan imzalanacaktır. Söz konusu kurucular beyanının, dürüst bir 

Ģekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması 

gerekmektedir. Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da iĢletme 

devralınıyorsa, bunlara verilecek karĢılığın uygunluğuna; bu tür 

sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların Ģirkete olan yararlarına 

iliĢkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alacaktır.  

Ayrıca, Ģirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerde, bunların 

iktisap fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıl-

lık, gereğinde konsolide finansal tablolarının değerlemelerine ve çö-

zümlenmelerine iliĢkin bilgiler, Ģirketin yüklendiği önemli taahhütler, 

makine ve benzeri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına iliĢkin 

bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle kar-

ĢılaĢtırılarak, açıklanacaktır. 

Bunlara ilaveten, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda 

yer alacaktır. Kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt et-

tiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile iliĢkileri; bunlar bir 

Ģirketler topluluğuna dahil bulunuyorlarsa, topluluk ile iliĢkileri, kuru-

luĢu inceleyen iĢlem denetçisine ve diğer hizmet verenlere ödenen üc-

retleri emsalleriyle karĢılaĢtırma yapılarak, beyanda açıklanacaktır. 

 Pay sahipleri eĢit iĢlem ilkesine tabi tutulmuĢ ve Ģirkete karĢı borç-

lanma yasağı getirilmiĢtir.  
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 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim Ģirket ortaklarının Ģirkete 

borçlanma yasağı; ġirket kuruluĢu veya sermaye artırımı sırasında or-

taklar tarafından Ģirkete ödenmesi taahhüt edilen yani iĢtirak taahhü-

dünden doğan borçlar hariç, ortaklar Ģirkete borçlanamayacaklardır. 

Ayrıca, eğer borç, Ģirketle, Ģirketin iĢletme konusu ve pay sahibinin iĢ-

letmesi gereği olarak yapılmıĢ bulunan bir iĢlemden doğmuĢ ve emsal-

leriyle aynı veya benzer Ģartlara tabi tutulmuĢ ise bu durum yasak kap-

samının dıĢında kalacaktır. 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygu-

lamaya girecek olan yasağa uymayan ortaklar 300 günden az olmamak 

üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.  

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli 

Hakkında Kanun uyarınca; anonim Ģirkete borçlu olan pay sahiplerinin, 

borçlarını 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 3 yıl içinde, nakdi ödeme yaparak tamamen tasfiye et-

mek zorunda oldukları; borcun kısmen veya tamamen baĢkası tarafın-

dan üstlenilmesinin, borç için kambiyo senedi verilmesinin, ödeme 

planı yapılmasının veya benzeri yollara baĢvurulmasının bu madde 

kapsamında tasfiye sayılmayacağı düzenlenmiĢtir. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre; anonim Ģirketin, esas sözleĢmeyle 

atanmıĢ veya genel kurul tarafından seçilmiĢ, en az bir veya daha fazla 

kiĢiden oluĢan bir yönetim kurulu bulunması gerekmektedir. 

 Tek kiĢiden oluĢabilen yönetim kurulu ile tüzel kiĢilerin yönetim ku-

rulu üyesi olabilmesi imkanı gelmiĢtir.  

 Yeni Türk Ticaret Kanunu birlikte temsile yetkili en az bir yönetim ku-

rulu üyesinin yerleĢme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatan-

daĢı olması Ģarttır. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüzel kiĢiler yönetim kuruluna üye 

olarak seçilebileceklerdir. Bir tüzel kiĢi yönetim kuruluna üye seçildiği 

takdirde, tüzel kiĢiyle birlikte, tüzel kiĢi adına, tüzel kiĢi tarafından be-

lirlenen, sadece bir gerçek kiĢi de tescil ve ilan olunacak; ayrıca tescil 

ve ilanın yapılmıĢ olduğu, Ģirketin internet sitesinde hemen açıklana-

caktır. Tüzel kiĢi adına sadece, bu tescil edilmiĢ kiĢi toplantılara katılıp 

oy kullanabileceklerdir. 

 Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kiĢi adına tescil edilecek gerçek 

kiĢinin tam ehliyetli olmaları Ģarttır. Yönetim kurulu üyelerinin en az 

dörtte birinin yüksek öğrenim görmüĢ olması zorunludur. Tek üyeli 

yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmayacaktır. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yönetim kurulu üyelerinin pay 

sahibi olma zorunluluğu kaldırılmıĢtır. 
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 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca yönetim kurulu üyeleri en çok üç 

yıl süreyle görev yapmak üzere seçilecektir. Esas sözleĢmede aksine 

hüküm yoksa, aynı kiĢinin yeniden seçilme imkanı vardır. 

6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli 

Hakkında Kanun uyarınca; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe 

girdiği tarihte görevde bulunan anonim Ģirket yönetim kurulları, görev-

den alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin baĢka bir sebeple bo-

Ģalması hali hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam ede-

cekleri düzenlenmiĢtir. Ancak, tüzel kiĢinin temsilcisi olarak üye se-

çilmiĢ bulunan gerçek kiĢinin, yeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren üç ay içinde istifa etmesi gerektiği, onun yerine tüzel kiĢinin ya 

da baĢkasının seçilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

 Haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyeleri gündemde 

madde bulunmasa dahi genel kurul kararı ile her zaman görevden alı-

nabilecektir.  

Ayrıca yönetim kurulu üyesi olan tüzel kiĢi bakımından da bir düzen-

lemeye gidilmiĢ ve tüzel kiĢi adına tescil edilmiĢ bulunan kiĢinin her an 

tüzel kiĢi tarafından değiĢtirilebileceği belirtilmiĢtir. 

 Esas sözleĢmede düzenlenmiĢ olmak Ģartı ile anonim Ģirket yönetim 

kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin 

fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik 

ortamda katılması yoluyla da yapılabilecektir. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurul toplantılarının zamanı; 

genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet 

dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların 

seçimi, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım 

Ģekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, 

yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve 

gerekli görülen diğer konulara iliĢkin müzakere yapılır, karar alınır. Ayrıca 

gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurul toplantısına çağrı Ģekli; 

genel kurul toplantıya, esas sözleĢmede gösterilen Ģekilde, Ģirketin in-

ternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 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 Ģirkete pay senedi veya pay sahipliğini is-

patlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı 

günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taah-

hütlü mektupla bildirilir. Aksine esas sözleĢmede hüküm bulunmadığı 

takdirde genel kurul, Ģirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. 
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 Genel kurulun münhasıran yetkili olduğu ve devredemeyeceği nitelik-

teki yetkileri toplu halde Kanun’da düzenlenmiĢtir. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca kuruluĢlarına Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından izin verilen anonim Ģirketlerin genel kurullarında 

Bakanlık temsilcisi bulunması gerekmektedir. Söz konusu Ģirketler dı-

Ģında kalan Ģirketler bakımından, Bakanlık temsilcisinin katılıp katıl-

mayacağı, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecektir. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca esas sözleĢme değiĢikliklerinde top-

lantı ve karar nisapları; kanunda veya esas sözleĢmede aksine hüküm 

bulunmadığı takdirde, esas sözleĢmeyi değiĢtiren kararlar, Ģirket 

sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda 

mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Ġlk toplantıda öngörülen 

toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir 

toplantı yapılabilir. Ġkinci toplantı için toplantı nisabı, Ģirket sermayesin en 

az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Söz konusu bu nisapları 

düĢüren veya nispi çoğunluğu öngören esas sözleĢme hükümleri 

geçersizdir. 

AĢağıdaki esas sözleĢme değiĢikliği kararları, sermayenin tümünü 

oluĢturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oy birliğiyle alınır: 

 Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil 

yükümlülük koyan kararlar. 

 ġirketin merkezinin yurt dıĢına taĢınmasına iliĢkin kararlar. 

AĢağıdaki esas sözleĢme değiĢikliği kararları, sermayenin en az yüzde 

yetmiĢbeĢini oluĢturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin 

olumlu oylarıyla alınır. 

 ġirketin iĢletme konusunun tamamen değiĢtirilmesi. 

 Ġmtiyazlı pay oluĢturulması. 

 Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması 

 

Anonim ġirket Tescil ĠĢlemlerinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne Sunulması 

Gereken Belgeler 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim ġirket KuruluĢunda izlen-

mesi gereken sıra; 

 Sermaye ayın olarak koyuluyor ise asliye ticaret mahkemesine 

bilirkiĢi için baĢvurulmalı ve “Değerleme Raporu” alınmalıdır. 
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 Esas sözleĢme
1
 yazılı Ģekilde hazırlanmalı ve imzaları noterde 

onaylatılmalıdır. 

 Noter tarafından incelenen esas sözleĢmeye, sermayenin 

tamamının kurucular tarafından taahhüt olunduğuna dair Ģerh 

düĢülmelidir. 

 Esas sermayeyi oluĢturan payların nakden ödenmesi esas 

sözleĢmede taahhüt edilmiĢ ise, payların itibari değerlerinin en 

az %25’i bir bankaya yatırılmalıdır. 

 Asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkiĢiler tarafından 

değerleri belirlenen ayınlar özel sicillerine kurucular tarafından 

Ģerh verdirmek suretiyle Ģirket adına kaydettirilmelidir. 

 ġirketin kuruluĢu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi 

ise kurucular tarafından Bakanlığa baĢvuru yapılarak kuruluĢ 

izni alınmalıdır. 

 KuruluĢ iĢlemleri iĢlem denetçisi tarafından denetlenmeli ve iĢ-

lem denetçisi raporu alınmalıdır. 

 Kurucular tarafından kurucular beyanı hazırlanmalı ve 

imzalanmalıdır. 

 ĠĢlem denetçisi raporu ve  kuruluĢ belgeleri ile beraber Ģirket 

merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğüne Ģirketin 

kuruluĢunun tescili ve ilanı için baĢvurulmalıdır. 

 

                                                      
1
  Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim ġirket esas sözleĢmesinde yer alması 

gereken esaslı unsurlar; ġirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer, Esaslı 
noktaları belirtilmiĢ ve tanımlanmıĢ bir Ģekilde Ģirketin iĢletme konusu, ġirketin 
sermayesi ile her payın itibari değeri, bunların ödenmesinin Ģekil ve Ģartları, Pay 
senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; 
devir sınırlamaları Paradan baĢka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların 
değerleri; bunlara karĢılık verilecek payların miktarı, bir iĢletme ve ayın devir 
alınması söz konusu olduğu takdirde, bunları bedeli ve Ģirketin kurulması için 
kurucular tarafından Ģirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, 
Ģirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya 
ödülün tutarı, Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere Ģirket 
karından sağlanacak menfaatler, Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan Ģirket 
adına imza koymaya yetkili olanlar, Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; 
oy hakları, ġirket bir süre ile sınırlandırılmıĢsa, bu süre, ġirkete ait ilanların nasıl 
yapılacağı, Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları, 
ġirket hesap dönemi, Ġlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleĢme ile atanmaktadır. 
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 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim ġirket KuruluĢ belgeleri; 

 Esas sermayeyi oluĢturan payların tamamının, kurucu ortaklar 

tarafından Ģirket sözleĢmesinde taahhüt olunduğunu gösteren 

noter Ģerhini içeren ve kurucuların imzaları noter tarafından 

onaylanmıĢ Ģirket sözleĢmesi, 

 Kurucular tarafından imzalanmıĢ kurucular beyanı, 

  Pay bedellerinin Kanunda veya Ģirket sözleĢmesinde ön-

görülmüĢ bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak 

bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu, 

 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında (c) 

bendine göre, Ģirket sermayesinin on binde dördü nispetinde 

yapılacak ödemeye dair banka dekontu, 

 ĠĢlem denetçisi raporu, 

 Konulan ayni sermaye ile kuruluĢ sırasında devralınacak 

iĢlemler ve ayınların değerinin tespitine iliĢkin mahkemece 

atanan bilirkiĢi tarafından hazırlanmıĢ değerleme raporları, 

  Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın 

olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı, 

 Ayni sermaye olarak konulan taĢınmaz, fikri mülkiyet hakları 

ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere Ģerh 

verildiğini gösteren belge, 

 Ayın ve iĢletmenin devir alınmasına iliĢkin olanlar da dahil 

olmak üzere, kurulmakta olan Ģirket ile kurucular ve diğer 

kiĢilerle yapılan ve kuruluĢla ilgili olan sözleĢmeler, 

 KuruluĢa Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya 

uygun görüĢüne tabi olan Ģirketler için bu izin veya uygun 

görüĢ yazısı, 

 Denetçinin Ģirket sözleĢmesi ile seçilmesi halinde, Tüzüğün 

107 inci maddesinin beĢinci fıkrasında gösterilen denetçinin 

beyanı, 

 Birden fazla kiĢiden oluĢan yönetim kurulu üyelerinin en az 

dörtte birinin yüksek öğrenim görmüĢ olduğuna dair yüksek 

öğrenim belgelerinin onaylı örneği, 

 Pay sahipleri dıĢından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi 

kabul ettiklerine iliĢkin imzalı belgeler, 
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 Bir tüzel kiĢinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde 

tüzel kiĢi ile birlikte tüzel kiĢi adına, tüzel kiĢi tarafından 

belirlenen bir gerçek kiĢinin adı, soyadı ve belirlemeye iliĢkin 

yetkili organ kararının noter onaylı örneği, 

 ġirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kiĢilerin Ģirket unvanı 

altında atacakları imzaların noter onaylı örneği. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim ġirket kuruluĢu sırasında 

tescil edilmesi gereken hususlar; 

 ġirket sözleĢmesinin tamamı, 

 ġirkete konulan ayni sermaye ile kuruluĢ sırasında devralına-

cak iĢletmeler ve ayınlar hakkında; Ģirket merkezinin bulun-

duğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilir-

kiĢilerce hazırlanan değer biçme raporu,  

 Yönetim kurulu üyeleri ile Ģirketi temsile yetkili diğer kiĢilerin 

adları, soyadları veya unvanları ve yerleĢim yerleri, 

 Bir tüzel kiĢinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tü-

zel kiĢi ile birlikte tüzel kiĢi adına, tüzel kiĢi tarafından belirle-

nen gerçek kiĢinin adı, soyadı, yerleĢim yeri ve vatandaĢlığı, 

 Denetçinin bağımsız denetleme kuruluĢu olması halinde mer-

kezi, varsa tescil edilmiĢ Ģubesi, denetçinin yeminli mali müĢa-

vir veya serbest muhasebeci mali müĢavir olması halinde adı, 

soyadı, yerleĢim yeri, meslek odası numarasının tescil edilmesi 

gerekmektedir. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim ġirket esas sözleĢmesi deği-

Ģikliğinin tescili baĢvurusunda gereken belgeler; 

 ġirket sözleĢmesi değiĢikliği Bakanlık veya diğer resmi 

kurumların iznine veya uygun görüĢüne tabi olan Ģirketler için 

bu izin veya uygun görüĢ yazısı;  

 ġirket sözleĢmesi değiĢikliğine iliĢkin genel kurul kararının no-

ter onaylı örneği;  

 ġirket sözleĢmesinin değiĢen maddesinin/maddelerinin yeni 

metni;  

 Genel kurulun Ģirket sözleĢmesinin değiĢtirilmesine iliĢkin ka-

rarı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette 

ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter 

onaylı örneğinin sunulması gerekmektedir. 
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 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Ģarta bağlı sermaye artırımında 

iliĢkin genel kurul kararının tescilinde sicil müdürlüğüne sunulması 

gereken belgeler; 

 ġarta bağlı sermaye artırımına iliĢkin genel kurul kararının 

noter onaylı örneği, 

 ġarta bağlı sermaye artırımına olanak sağlayan ve  

o    *  ġarta bağlı sermaye artırımının itibari değeri, 

o    *  Payların sayılarını, itibari değerlerini, türleri, 

o    *  DeğiĢtirme veya alım hakkından yararlanabilecek grup  

veya kiĢiler, 

o    *   Ġmtiyazlı payların bulunması halinde, konuları ve bun-

lara bağlanan haklar, 

o    *  Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmıĢ bulundu-

ğunu ve bunun miktarı, 

o    *  Varsa, yeni payların devrine iliĢkin sınırlamaları, 

o    *  DeğiĢtirme ve alım hakları içeren tahviller ile benzeri 

borçlanma araçları öncelikle   pay sahiplerine önerilmi-

yorsa, değiĢtirme veya alım haklarının kullanılma Ģartları 

ile ihraç bedelinin hesaplanmasına iliĢkin esasların yer 

aldığı Ģirket sözleĢmesi değiĢiklik metni. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Ģarta bağlı sermaye artırımının 

yapılmasında tescil edilmesi gereken hususlar; 

 ġarta bağlı sermaye artırımına olanak sağlayan Ģirket sözleĢ-

mesi değiĢikliğine iliĢkin genel kurul kararı, 

 ġirket sözleĢmesinde Ģarta bağlı sermaye artırımını düzenleyen 

hükümler. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Ģarta bağlı sermaye artırımının ger-

çekleĢtirilmesi sırasında sicil müdürlüğüne sunulması gereken belgeler; 

 ġarta bağlı sermaye artırımına imkan tanıyan hükmün Ģirket 

sözleĢmesinden çıkarılmasına ve sermaye artırımının gerçek-

leĢmesi nedeniyle Ģirket sözleĢmesinde yapılması gereken de-

ğiĢikliğe iliĢkin yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği, 

 Yeni sermaye miktarına uyarlanmıĢ ve Ģarta bağlı sermaye 

artırımına imkan tanıyan hükmün çıkarıldığı Ģirket sözleĢmesi-

nin yeni metni, 
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 ĠĢlem denetçisi yeni payların ihracının Kanuna, Ģirket 

sözleĢmesine ve gereğinde ihraç izahnamesine uygun olduğuna 

iliĢkin doğrulama yazısını, 

 Sermaye artırımına ve Ģarta bağlı sermaye artırımına iliĢkin 

hükmün Ģirket sözleĢmesinden çıkarılmasına iliĢkin yönetim 

kurulu beyannamesi, 

 4054 sayılı Kanun’un 39. maddesinin birinci fıkrasının (c) 

bendi göre, sermayenin artan kısmının on binde dördü nispe-

tinde yapılacak ödemeye dair banka dekontu. 

 Anonim Ģirketlerde, sermaye artırımının tescili; esas sermaye siste-

minde genel kurul, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kara-

rının alınmasını izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu tarafından Ģir-

ket merkezinin bulunduğu yer Müdürlüğünden istenecektir. 

Müdürlüğe yapılacak tescil baĢvurusunda;  

 

 ġirket sözleĢmesi değiĢikliği Bakanlık veya diğer resmi 

kurumların iznine veya uygun görüĢüne tabi olan Ģirketler için 

bu izin veya uygun görüĢ yazısı,  

 esas sermaye sisteminde sermaye artırımına iliĢkin genel kurul 

kararının,  

 kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter 

onaylı örneği,  

 ġirket sözleĢmesinin sermayeye iliĢkin maddesinin sermaye 

artırımından sonraki yeni metni,  

 Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca 

düzenlenmiĢ beyan,  

 ĠĢlem denetçisi tarafından verilmiĢ sermaye artırım raporu,  

 Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında 

devralınacak iĢletmeler ve ayınların değerinin tespitine iliĢkin 

mahkemece atanan bilirkiĢi tarafından hazırlanmıĢ değerleme 

raporları,  

 Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın 

olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,  

 Ayni sermaye olarak konulan taĢınmaz, fikri mülkiyet hakları 

ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere Ģerh verildiğini 

gösteren belge,  
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 Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç 

kaynaklardan karĢılanan tutarın Ģirket bünyesinde gerçekten 

var olduğunu doğrulayan iĢlem denetçisinin açık ve yazılı 

beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmıĢ yıllık bilanço.  

 Bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiĢ 

olması halinde ise iĢlem denetçisi tarafından onaylanmıĢ yeni 

bilanço, 

 Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının 

gerekçelerini,  

 yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini,  

 primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,  

 Pay bedellerinin Kanunda veya Ģirket sözleĢmesinde 

öngörülmüĢ bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak 

bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu,  

 Genel kurulun Ģirket sözleĢmesinin değiĢtirilmesine, yönetim 

kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine 

dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına 

iliĢkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici 

mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı 

kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy 

verenlerin, en az nisabı oluĢturan sayıda imzalarını içeren liste 

ve ortak bir tebligat adresi sunulacaktır. 

 4054 sayılı Kanun’un 39. maddesinin birinci fıkrasının (c) ben-

dine göre, sermayenin artan kısmının on binde dördü nispe-

tinde yapılacak ödemeye dair banka dekontu sunulacaktır. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre esas sermayenin artırılmasında si-

cile tescil edilmesi gereken olgular; 

 Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamının ya değiĢik 

esas sözleĢme ile ya da iĢtirak taahhütnameleriyle taahhüt 

edildiği, 

 Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına iliĢkin genel kurul 

kararı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararı, 

 Sermaye artırımından sonraki esas sermayenin tutarını, 

 Sermaye artırımından sonra esas sermayeyi oluĢturan payların 

(senetlerinin) türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları, 

itibari değeri ve sayısı, 
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 ġirket sözleĢmesinin sermayeye iliĢkin maddesinin sermaye 

artırımından sonraki yeni metni, 

 Sermaye artırımın Ģirketin serbestçe tasarruf edebileceği iç 

kaynaklardan yapılması halinde bu hususun, 

 Varsa, oy hakkında imtiyazlı paylar ve bunlara bağlı imtiyaz 

konuları, 

 Varsa pay devri sınırlandırmaları, 

 Ayni sermaye veya devralınan iĢletmelerin değerlemesine 

iliĢkin bilirkiĢi raporu, 

 Rüçhan haklarının sınırlandırılması, kaldırılması veya primli 

hisse senedi çıkarılması halinde bunların; gerekçelerini, yeni 

payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin 

nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu, 

 Varsa imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararı ile birlikte genel 

kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluĢturan sayıda 

imzalarını içeren liste ile ortak bir tebligat adresi.  

 Anonim Ģirket esas sermaye azaltılması baĢvurusu Ģekli ve ticaret sicil 

müdürlüğü tarafından istenen belgeler; 

 Sermayenin azaltılmasına iliĢkin yönetim kurulu raporunun 

onaylandığı, iĢlem denetçisi raporunun sonucunun açıklandığı, 

sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının belirtildiği 

sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı sureti, 

 Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve 

azaltmanın ne Ģekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca 

hazırlanmıĢ ve genel kurul tarafından onaylanmıĢ sermayenin 

azaltılmasına iliĢkin rapor, 

 Sermayenin azaltılmasına rağmen Ģirket alacaklılarının 

haklarını tamamen karĢılayacak miktarda aktifin Ģirkette 

mevcut olduğunun teyit edildiği sermayenin azaltılmasına 

iliĢkin iĢlem denetçisi raporu, 

 ġirket sözleĢmesinin değiĢiklikten sonraki yeni duruma 

uyarlanmıĢ metni, 

 ġirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi 

örnekleri ve bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları, 

 Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren 

belge örnekleri. 
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Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluĢan bir açığı kapatmak amacıyla ve 

bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağır-

maktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vaz-

geçilmiĢ ve buna iliĢkin yönetim kurulu kararının Müdürlüğe ibraz edilmiĢ 

olması halinde Ģirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi 

örnekleri ve bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları ile alacakların 

ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri aranmayacaktır. 

 Esas sermayenin azaltılmasında ticaret sicil müdürlüğünde tescil edile-

cek olgular; 

 Esas ve kayıtlı sermaye sisteminde sermaye azaltılmasına 

iliĢkin genel kurul kararı,   

 Sermayenin azaltılmasına iliĢkin Ģirket sözleĢmesi değiĢikliği, 

 Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve 

azaltmanın ne Ģekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca 

hazırlanmıĢ ve genel kurul tarafından onaylanmıĢ sermayenin 

azaltılmasına iliĢkin rapor  

 Sermayenin azaltılması iĢlemi ile birlikte eĢ zamanlı olarak, Ģirket söz-

leĢmesinde yazılı miktara veya daha yüksek bir tutara kadar artırılmasına 

karar verilmesi halinde, sermaye artırımının tesciline iliĢkin belgelere 

ilave olarak ticaret sicil müdürlüğüne verilmesi gereken ek belgeler; 

 Sermayenin azaltılması iĢlemi ile birlikte eĢ zamanlı ve aynı 

miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen 

ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, 

aĢan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu 

 Sermaye azaltılması ve artırımının eĢ zamanlı olarak 

yapılmasına iliĢkin genel kurul kararının noter onaylı örneği, 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim Ģirketin sona ermesinin tescili 

baĢvurusunda ticaret sicil müdürlüğüne verilmesi gereken belgeler;  

 Sona erme genel kurul kararına dayanıyorsa, bu kararın noter 

onaylı örneği,  

 Sona erme baĢka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan 

belgenin onaylı örneği, 

 Tasfiye memurlarının “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiĢ ticaret 

unvanı altında atılmıĢ imza beyannameleri, 

 Tasfiye memurlarının yönetim kurulu veya ortaklar dıĢından 

seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine iliĢkin imzalı belge 
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 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre tasfiye sürecinin tamamlanmasın-

dan sonra kayıt silme baĢvurusunda ticaret sicil müdürlüğüne veril-

mesi gereken belgeler; 

 Genel kurulca onaylanmıĢ son ve kesin bilanço  

 Genel kurul kararının noter onaylı örneği 

 Alacaklılara birer hafta arayla üç kere çağrının yapıldığı sicil 

gazeteleri. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre sona eren anonim Ģirket ile ilgili 

ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilecek hususlar; 

 ġirketin sona erdiği ve tasfiyeye girdiği, 

 Sona erme sebebi, 

 Sona erme genel kurul kararına dayanıyorsa bu kararın tarihi, 

 Sona erme mahkeme kararına dayanıyorsa bu kararın tarihi, 

 Ticaret unvanına “Tasfiye halinde” ibaresinin eklendiği, 

 Tasfiye memurlarının ad ve soyadları, 

 Tasfiye iĢlemlerinin Ģirket merkezi dıĢında baĢka bir adreste 

yürütülmesi durumunda bu adres. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre tasfiyesi tamamlanan anonim Ģirket 

ile ilgili ticaret sicil müdürlüğü tarafından tescil edilecek hususlar; 

 Tasfiyenin tamamlandığı, 

 Ticaret unvanının silindiği. 

 Tasfiyeden dönülmesi kararının genel kurulca alınması halinde baĢ-

vuru sırasında ticaret sicil müdürlüğüne verilmesi gereken belgeler; 

Genel kurul, aldığı yeni bir kararla tasfiyeden dönmeye karar vermiĢse, 

tasfiye memurlarınca bu kararın tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bu 

durumda baĢvuru için Müdürlüğe verilmesi gereken belgeler; 

 Tasfiyeden dönülmesine iliĢkin genel kurul kararının noter 

onaylı örneği, 

 ġirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya 

baĢlanılmadığına iliĢkin tasfiye memurları tarafından 

hazırlanan rapor. 
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Ayrıca aĢağıda belirtilen hususların da tescil edilmeleri gerekecektir; 

 Tasfiyeden dönülmesine iliĢkin genel kurul kararının tarihi, 

 “Tasfiye halinde” ibaresinin çıkarıldığı Ģirketin ticaret unvanı, 

 Tescil edilmiĢ temsil ve ilzama yetkili kiĢilerde yapılacak 

gerekli değiĢiklikler. 

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, daha önce ticaret sicilden kaydı si-

linmiĢ olan bir anonim Ģirketin, mahkemece ek tasfiye sürecine girme-

sine yani yeniden ihyasına karar verilmesi halinde tescil edilmesi gere-

ken hususlar; 

 ġirketin ek tasfiyeye girmesine iliĢkin mahkeme kararının 

tarihi ve kararı veren mahkeme,  

 Ek tasfiye olgusu, 

 ġirketin unvanına “tasfiye halinde”  ibaresi eklenmek suretiyle 

yeniden tescil edilmiĢ bulunduğu olgusu, 

 Ek tasfiye ile görevlendirilen tasfiye memurlarının ad ve 

soyadları, 

 Ek tasfiye iĢlemlerinin yürütüleceği adres.  

Burada belirtmek gerekir ki; ek tasfiyenin tescili üzerine Ģirket tüzel ki-

Ģiliğini yeniden kazanıp organlar kendiliğinden çalıĢmaya baĢlayaca-

ğından, bu olgunun ayrıca tesciline gerek bulunmamaktadır. 
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