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Türk Ticaret Kanunu Tasla¤› (“Taslak”), mevcut kanunda bulunan ancak uygulanmamakta olan tedrici
kuruluflu kald›rm›flt›r. Ayr›ca anonim flirketin tek paysahibiyle (“Afi”) ve limited flirketin (“Lfi”) tek ortakla
kurulmas› imkan›n› tan›m›flt›r.

fiirketin ve sermayenin korunmas› ilkesinin gere¤i olarak fleffafl›¤› sa¤lay›c› bir kurucular beyan› al›nmas›
zorunlulu¤u getirilmifltir. Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ay›n ya da iflletme devral›n›yorsa, bunlara
koyduklar› sermaye karfl›l›¤›nda verilecek paylar›n de¤erce uygunlu¤una, bu tür sermayenin ve devralman›n
flirkete sa¤layaca¤› yararlara iliflkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli aç›klamalar yer al›r. Ayr›ca varsa
kuruculara tan›nan menfaatler yine gerekçeleriyle beyanda aç›klan›r.

Taslak'ta Afi'nin kurulufl aflamas›na iliflkin olarak getirilen yeni ve uluslararas› standartlara dayanan bir
denetim mekanizmas› yer almaktad›r. Bu ba¤lamda Afi'nin kuruluflunda yerine getirilmesi gereken
flartlardan biri de ifllem denetçisi raporunun al›nmas›d›r.

Halka aç›k kurulma ile ilgili olarak Taslak basit, sade, uygulanabilir ve özgün bir sistem getirmifltir.
Paylar›n› halka arz etmek amac›yla taahhüt eden gerçek veya tüzel kifli, sadece taahhütle yetinir ve
paylar›n bedellerinin dörtte birini yat›rmak zorunda de¤ildir. Söz konusu paylar, halka taahhüt bedeli
ile veya primli olarak arz edilebilir, halktan elde edilen paran›n, pay›n itibari de¤erine isabet eden k›sm›
flirkete ödenir, aradaki fark taahhüt edene ait olur. Sat›n al›nmayan paylar›n tamam› taahhüt edenin
üstünde kal›r. Taahhüt eden bunlar›n dörtte birini hemen ödemek zorundad›r. Halka arz, Sermaye
Piyasas› Kurulu (“SPK”) tebli¤lerine göre yap›l›r.

Tasla¤›n getirdi¤i önemli yeniliklerden biri tek pay sahipli Afi ve tek ortakl› Lfi'dir. Bilindi¤i gibi mevcut
düzenleme ile anonim flirketlerin en az befl, limited flirketlerin ise en az iki ortakla kurulabilecekleri
öngörülmüfltür.

Tek pay sahibi veya tek ortak , genel kurulun bütün yetkilerini kullanabilir ve tüm kararlar› alabilir. Ayr›ca,
yönetim kurulunun tek kifliden oluflmas›na da imkan tan›nm›flt›r.

Tek kifli flirketi AB'nin flirketlere iliflkin 12. yönergesinin gere¤i olarak hukukumuza yans›m›flt›r. AB'nin
tek kifli flirketinde ›srarc› olmas›n›n sebebi Kobilerin korunmas›d›r. Bu suretle tek ortakl› Kobiler s›n›rs›z
sorumluluktan kurtulacakt›r. Tek ortakl› Türk Kobilerinin de böyle bir korunmaya ihtiyaçlar› vard›r.

Tek kifli düzenlemesi ile ayr›ca, vak›flar ve dernekler gibi her zaman baflkalar›yla birlikte mal varl›klar›n›
tek flirket çerçevesinde iflletmek ihtiyac›nda bulunmayan kurum ve kurulufllara yanlar›na baflka ortak
almadan Afi ve Lfi kurabilmeleri olana¤› yarat›lm›flt›r.  Bu suretle özellikle yabanc› sermaye aç›s›ndan
beklenen bir yenilik getirilmifltir. Çünkü yabanc› sermaye bir ülkeye ço¤u kez sadece kendisine ait bir
flirketle gelmek istemektedir. Onun yan›na ortak almaya zorlamak ço¤u kez hukukun dolan›lmas›na yol
açmaktad›r. Yine bir Afi veya Lfi, kendi iflletme konusunun yan sanayiini kurmak isterse bunu tek bafl›na
yapabilecektir. Bunun d›fl›nda birden fazla ortakla kurulan flirketlerin daha sonra tek orta¤a düflmesi
halinde de söz konusu flirketin fesih tehlikesi ile karfl›laflmadan varl›¤›n› devam ettirebilmesi  sa¤lanm›flt›r.

Tek kifli flirketi özellikle Avrupa ülkelerinde çok yayg›n oldu¤u için yabanc›lar›n Türkiye'deki do¤rudan
yat›r›mlar›n› tek pay sahibi ve ortak olarak bizzat kurmalar›na da imkan tan›nm›flt›r.

Taslak, fikri mülkiyet haklar› da dahil olmak üzere sanal ortamlar›n ve ayr›ca vadesiz alacaklar›n sermaye
olarak koyulabilmesine olanak sa¤lamaktad›r. Sermaye olarak koyulabilmesi için ayn›n üzerinde tedbir,
rehin ve benzeri s›n›rlay›c› haklar bulunmamal›d›r. Ayni sermayenin flirket ad›na tescili do¤rudan sicil
müdürlüklerine yapt›r›l›r ve tafl›n›r ayni sermaye bir güvenilir kifliye tevdi edilmediyse ayni sermaye olarak
kabul edilmez.

Taslak, flirketler toplulu¤unu, yani ayn› ilkeler ve politikalara tabi ve ayn› yönetim çat›s› alt›nda toplanan
ana flirket(ler) ile yavru flirketler aras›ndaki iliflkileri Türk hukukunda ilk defa düzenlemifltir. Düzenleme
bir taraftan topluluk (grup) d›fl›nda kalan ortaklar›n ve alacakl›lar›n di¤er taraftan da ba¤l› (yavru) flirketlerin
yöneticilerini korumakta, fleffafl›¤› sa¤lamakta, menfaatlerde dengeyi kurmaktad›r.

Taslak fleffafl›¤› en baflta flirketin internet sitesi ile sa¤lamaktad›r. Buna göre her sermaye flirketi bir
internet sitesi açmaya, zaten böyle bir sitesi varsa belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine
özgülemeye mecburdur. Bu siteye, flirketçe yap›lmas› gerekli tüm ilanlar, finansal tablolar, denetleme
raporlar› baflta olmak üzere tüm raporlar, sermaye piyasas› aktörlerini ilgilendiren tüm bilgiler konulur.
Aksi halde cezai ve hukuki yapt›r›mlar uygulan›r.

Anonim flirketlerin
kuruluflu konusunda
getirilen yenilikler
nelerdir?

1

“Tek Kifli fiirketi”
nedir? Nas›l
düzenlenmifltir? Hangi
gereksinimlere cevap
verecektir? Ayni
sermaye ve paylar ile
ilgili yenilikler nelerdir?
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fiirketler toplulu¤u ile
ilgili yeni düzenlemeler
neleri içermektedir?
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Taslaktaki fieffafl›¤›
Sa¤lay›c› Hükümler
Nelerdir?
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Yönetim kurulunun tek kifliden oluflmas› sa¤lanm›fl ve yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmalar›
zorunlulu¤u ortadan kald›r›lm›flt›r. Tüzel kiflilere de yönetim kurulu üyesi olma yolu aç›lm›flt›r.

Pay sahipleri gruplar›na, pay gruplar›na ve az›nl›¤a yönetim kurulunda temsil edilme hakk› tan›nm›flt›r.

Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim yetkisini, baz› yönetim kurulu üyelerine, üçüncü kiflilere ve yönetime
(management) devretme imkan› sa¤lanm›flt›r. Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak iç denetim
mekanizmalar› getirilmifltir. Finans yönetimine, denetimine, finansal planlamaya ve risk yönetimine iliflkin
hükümler bu amaçla öngörülmüfltür.

Yönetim kurulu toplant› yeter say›s› için mevcut düzenlemede çokça elefltirilen üye tam say›s›n›n yar›s›n›n
bir fazlas› ifadesi terk edilmifl, bunun yerine üyelerinin ço¤unlu¤unun toplant›da haz›r bulunmas› yeterli
görülmüfltür. Yönetim kurulunun birden fazla kifliden oluflmas› halinde üyelerinin en az dörtte birinin
yüksek ö¤renim görmüfl olmas› koflulu aranmaktad›r. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda toplant› yapabilmesi, karar alabilmesi ve elektronik imza ile
kararlar›n› tespit edebilmesi olana¤› sa¤lanm›flt›r.

Genel kurullarda kitlesel pay sahiplerini temsil etmek amacıyla kurumsal temsil kurumu getirilerek oy
hakkı organize edilmifltir. Kurumsal temsilciler, pay sahibi olan veya olmayan bir kiflinin pay sahiplerine
baflvurarak Genel Kurul'da temsil yetkisinin kendisine verilmesini isteyen kifli veya kiflilerdir. Kurumsal
temsilcilik bir meslek olmayıp pay sahiplerinin inisiyatifindedir. Kurumsal temsilci temsil yetkilerini,
yayınlayaca¤ı bir bildirge kapsamında isteyecektir. Bu bildirge, Anonim fiirket'in yönetimine, iç denetimine,
ba¤ımsız denetimine ve kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmesi ve denetlenmesine iliflkin bir
programdır. Bu programda yatırım alanları, vazgeçilecek yatırımlar, finansman politikaları, kar da¤ıtım
politikası, pazarlama politikası gibi politikaların esasları yer alabilir. Kurumsal temsilci, her kategoride
Afi için geçerli olmakla beraber özellikle halka açık flirketlerde küçük ortakların örgütlenmesine imkan
sa¤lamaktadır.

Genel kurullar›n ses ve görüntü olarak on-line nakline ve genel kurullarda on-line oy kullan›lmas›na
imkan sa¤lanm›flt›r. Tasar› genel kurullar›n on-line nakli ile on-line oy kullan›lmas›n›n bir Tüzük ile
düzenlenece¤ini belirtmifltir. Pay senetleri borsada ifllem gören Afi'lerde elektronik ortamda genel kurul
ve oy kullan›lmas› imkanlar›n›n yarat›lmas› ise ilgili Tüzük yay›nlan›nca zorunlu hale gelecektir.

Anonim flirketlerin
yönetim ve genel
kurullar›na iliflkin
olarak getirilen önemli
yenilikler nelerdir?
Genel Kurulda
kurumsal temsilcilik
nedir? Nas›l
iflleyecektir?
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Anonim flirketlere
getirilen denetim
yükümlülükleri
nelerdir? Kimler
denetçi olabilir,
ba¤›ms›z denetim
yapabilir?

6 Taslak, flirketlerin denetimi için tamamen yeni kabul edilebilecek bir sistem öngörmektedir. Buna göre,
halihaz›rda flirketlerin zorunlu organlar› aras›nda say›lan ve konuyla ilgili uzmanl›¤› bulunmas› gerekmeyen
denetçi vas›tas›yla yap›lan denetim, yeni düzenleme ile yerini ba¤›ms›z denetim flirketlerine veya serbest
muhasebeci mali müflavirler ve yeminli mali müflavirler vas›tas›yla yap›lacak ba¤›ms›z denetime b›rakm›flt›r.
Yap›lacak denetim, finansal tablolar› ve/veya konsolide finansal tablolar› ve y›ll›k raporlar› da içerecek
flekilde düzenlenmifltir. Denetimin Uluslararas› Denetim Standartlar›'na göre yap›lmas› öngörülmüfltür.
Taslak ile denetim sistemine iliflkin getirilen bir di¤er yenilik, ifllem denetçilerine yer verilmesidir. Söz
konusu ifllem denetçileri, flirketin kurulufl, sermaye art›r›m› ve azalt›lmas›, birleflme, bölünme, tür
de¤ifltirme, menkul de¤er ihrac› gibi ifllemlerini denetleyen denetçilerdir.

Taslakta ayr›ca herhangi bir pay sahibinin istemiyle özel denetim yap›labilmesine imkan tan›nm›flt›r.
Genel kurul, pay sahibinin özel denetim istemini kabul ederse mahkeme taraf›ndan özel denetçi
atanmaktad›r. Genel kurul özel denetim talebini reddeder ancak pay sahibi talebini tekrarlarsa Genel
kurulun karar› ne olursa olsun mahkeme taraf›ndan bir özel denetçi atan›r.

Taslak ile flirketlerin denetiminin, flirketlerin ölçe¤ine göre ya ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ya da en az
bir  serbest muhasebeci mali müflavir veya yeminli mali müflavir uzman taraf›ndan yap›lmas› öngörülmüfltür.
Buna göre,  küçük ve orta ölçekli flirketlerin denetimini en az bir serbest muhasebeci mali müflavir veya
yeminli mali müflavir yapacak, büyük ölçekli flirketlerin denetimi ise ba¤›ms›z denetim kurulufllar›
taraf›ndan yap›lacakt›r.

Bir ba¤›ms›z denetleme kuruluflunun, bir flirketin denetlenmesi için görevlendirdi¤i denetçi yedi y›l arka
arkaya o flirket için denetleme raporu vermiflse, o denetçi en az iki y›l için de¤ifltirilecektir.



Anonim fiirket Yönetim
Kurulu üyelerinin
ba¤›ms›z denetime
yönelik sorumluluklar›
nelerdir? Ba¤›ms›z
denetimin sonuçlar›ndan
nas›l etkileneceklerdir?
Türkiye Denetim
Standartlar›n› kim
yay›nlar?

7 Yönetim kurulu, geçmifl hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlar›'nda öngörülmüfl
bulunan finansal tablolar›n›, eklerini ve yönetim kurulunun faaliyet raporunu, bilanço tarihini izleyen
hesap döneminin ilk üç ay› içerisinde haz›rlar ve genel kurula sunar.

Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›ndan sorumlu olan flirketin yönetim kurulu, konsolide
finansal tablolar› denetleyecek denetçiye; toplulu¤un finansal tablolar›n›, y›ll›k faaliyet raporunu,
münferit flirketin finansal tablolar›n›, flirketlerin yönetim kurullar›n›n faaliyet raporlar›n›, bir denetim
yap›lm›fl ise ana flirketin ve topluluk flirketlerinin denetim raporlar›n› vermek zorundad›r.

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez sorumluluklar›ndan bir tanesi muhasebe, finans
denetimi ve flirket yönetiminin gerektirdi¤i ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulmas›d›r.
Denetçinin, denetiminden geçmemifl finansal tablolar ile yönetim kurulunun y›ll›k faaliyet raporu
düzenlenmemifl hükmündedir.

Denetçi, flirket genel kurulu taraf›ndan seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin
denetleme görevini hangi denetçiye verdi¤ini Ticaret Siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Yönetim kurulu, kanuna uygun ve özenli bir denetim yap›labilmesi için gerekli olan bütün bilgileri
ve bunlara dayanak oluflturabilecek belgeleri denetçiye vermek durumundad›r.

Denetçi raporunda, s›n›rl› olumlu ve olumsuz görüfl yaz›lan veya görüfl verilmesinden kaç›n›lan
durumlarda, genel kurul, söz konusu finansal tablolar› esas alarak, aç›klanan kar veya zarar ile
do¤rudan veya dolayl› olarak ilgili bulunan herhangi bir karar alamaz. Bu hallerde yönetim kurulu,
görüfl tarihinden itibaren iki ifl günü içerisinde, genel kurulu toplant›ya ça¤›r›r ve toplant› tarihinde
geçerlilik kazanacak flekilde istifa eder. Bunun üzerine genel kurul, yeni bir yönetim kurulu seçer.
Yeni seçilen yönetim kurulu alt› ay içinde, kanuna, esas sözleflmeye ve standartlara uygun finansal
tablolar haz›rlat›r ve denetçi raporu ile birlikte genel kurula sunar.

Türkiye Denetim Standartlar› özerk bir kurul taraf›ndan yay›mlan›r. Türkiye Denetim Standartlar›,
Uluslararas› Denetim Standartlar› ile tam uyumlu olur. Bu kurula iliflkin kanun yay›mlan›ncaya kadar
bu görev TÜRMOB ile iliflkili bir kurul taraf›ndan yerine getirilir. Denetçinin kamusal denetimi de
özerk bir kurumca yap›l›r. Bu kurum kanunla kuruluncaya kadar, denetçi, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
teftifl heyetince denetlenir.

Finansal tablolar hangi
muhasebe
standartlar›na uygun
düzenlenecektir?
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Y›ll›k faaliyet raporu
hangi hususlar› içerir?
Ne zaman haz›rlan›r?
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Birleflme, bölünme ve
tür de¤ifltirme nas›l
düzenlenmifltir?

10 Taslak bu üç yap› de¤iflikli¤ine altm›fl madde tahsis etmifltir. Yeni hükümler, ortaklar ve pay
sahiplerinin ve di¤er ilgililerin menfaatlerini tam olarak koruyacak flekilde kaleme al›nm›flt›r.
Bölünmenin ve birleflmenin türleri tan›nm›flt›r. Bu hükümlerle Türk Hukukunu AB üyesi hukuklarla
bütünlefltirmifltir.

Yönetim kurulunun y›ll›k faaliyet raporu, flirketin, ilgili y›la ait faaliyetlerinin ak›fl› ile her yönüyle
finansal durumunu, do¤ru, eksiksiz, gerçe¤e uygun ve dürüst bir flekilde yans›tmak durumundad›r.
Y›ll›k faaliyet raporunda finansal durum, finansal tablolara göre de¤erlendirilir. Raporda ayr›ca,
flirketin geliflmesine ve karfl›lafl›lmas› muhtemel risklere de aç›kça yer verilir. Bu konulara iliflkin
yönetim kurulunun de¤erlendirmesi de y›ll›k faaliyet raporunda yer al›r. Ayr›ca, faaliyet y›l›n›n sona
ermesinden sonra flirkette meydana gelen ve özel önem tafl›yan olaylar, flirketin araflt›rma ve
gelifltirme çal›flmalar› ve yönetim kurulu ile üst düzey yöneticilere sa¤lanan ücret, prim, ikramiye
gibi faydalar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar
ve benzeri teminatlar y›ll›k faaliyet raporunda aç›klan›r.

Yönetim kurulu, y›ll›k faaliyet raporunu, finansal tablolar ve ekleri ile birlikte bilanço tarihini izleyen
hesap döneminin ilk üç ay› içerisinde haz›rlar ve genel kurula sunar.

Finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan yay›mlanan ve
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (“UFRS”) ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe
Standartlar›'na uygun olarak düzenlenmek zorundad›r. Bu çerçevede ayr›ca konsolide mali tablolar›n
haz›rlanmas› zorunlulu¤u da getirilmifl bulunmaktad›r. TMSK, de¤iflik ölçütteki iflletmeler ve sektörler
için, UFRS taraf›ndan farkl› düzenlemelere izin verildi¤i hallerde özel ve istisnai standartlar koyabilir.
Kanunlarla, belirli alanlar› düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmufl bulunan kurum ve kurullar,
Türkiye Muhasebe Standartlar›'na uygun olmak ve TMSK'n›n onay›n› almak flart›yla, kendi alanlar›
için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak, ayr›nt›ya iliflkin s›n›rl› düzenlemeler yapabilirler.
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‹fl Merkezi No:211/18
06680 Kavakl›dere Ankara
Tel : (90) (312) 457 4545
Fax : (90) (312) 457 4550

Büyükdere Cad. No:100/102
Maya Akar Center B Blok
Gayrettepe ‹stanbul
Tel : (90) (212) 355 5858
Fax : (90) (212) 355 5850

S. Seba Cad. No:48 BJK Plaza,
B Blok Kat 9  34357 Akaretler
Befliktafl ‹stanbul
Tel : (90) (212) 326 6060
Fax : (90) (212) 326 6050


