
 

 

 



 

 

 

Değerli Meslek Mensupları, 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi 

göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma,  anonim şirket esas 

sözleşme değişikliklerinde veya yeni sözleşmelerin hazırlanmasında 

dikkat edilecek hususları içermektedir. 

Sözleşme değişiklikleri yapılırken, Anonim Şirketler esas sözleşmelerini 
01.07.2014 tarihine kadar 6102 sayılı kanuna uyumlu hale 
getireceklerdir. 6102 sayılı kanuna uyumlu hale getirmek için yapılacak 
genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda 
bulunanların çoğunluğu ile alınacaktır. 

01.07.2014 tarihine kadar şirket esas sözleşmelerini yeni kanuna 
uyumlu hale getirmeyen Anonim Şirketler için bu tarihten sonra 6102 
sayılı kanun hükümleri geçerli olacaktır.  

Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar 
nisaplarına, madde numarası belirtilerek veya belirtilmeksizin 
yürürlükten kaldırılan 6762 sayılı kanun hükümlerinin uygulanacağı 
öngörülmüş ise,   01.07.2014 tarihine kadar şirket sözleşmesi 6102 sayılı 
kanuna uyumlu hale getirilmelidir. Karar nisapları yeni kanuna uyumlu 
hale getirilmediği durumda ağırlaştırılmış nisapların dışında 
01.07.2014 tarihinden sonra 6102 sayılı kanunun genel kurulun toplantı 
ve karar nisaplarına ilişkin hükümler uygulanır. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen Yayın Kurulu Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Sayın Gülgün Öztürk’e ve Yayın Kurulu Genel Yayın 
Yönetmeni Sayın Veysel Karanipalak’a teşekkür ediyoruz. 

Saygılarımla 

Yahya Arıkan 

ISMMMO Başkanı 

 



 

 

 

 

D İ K K A T 

 

Anonim Şirketler esas sözleşmelerini 01.07.2014 tarihine 
kadar 6102 sayılı kanuna uyumlu hale getireceklerdir. 6102 
sayılı kanuna uyumlu hale getirmek için yapılacak genel 
kurullarda toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda 
bulunanların çoğunluğu ile alınacaktır. 

01.07.2014 tarihine kadar şirket esas sözleşmelerini yeni 
kanuna uyumlu hale getirmeyen Anonim Şirketler için bu 
tarihten sonra 6102 sayılı kanun hükümleri geçerli olacaktır.  

Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde genel kurulun toplantı 
ve karar nisaplarına, madde numarası belirtilerek veya 
belirtilmeksizin yürürlükten kaldırılan 6762 sayılı kanun 
hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş ise,   01.07.2014 
tarihine kadar şirket sözleşmesi 6102 sayılı kanuna uyumlu 
hale getirilmelidir. Karar nisapları yeni kanuna uyumlu hale 
getirilmediği durumda ağırlaştırılmış nisapların dışında 
01.07.2014 tarihinden sonra 6102 sayılı kanunun genel 
kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler 
uygulanır. 

 

 

 

 



 

 

KURULUŞ 

  

I - Kurucu işlem  

MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş 

bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının 

noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini 

açıklamalarıyla kurulur.  

(2) 355 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklıdır.  

II - Kuruluş belgeleri  

MADDE 336- (1) Esas sözleşme, kurucular beyanı, değerleme raporları, ayın ve 

işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan 

şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler 

kuruluş belgeleridir. Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket 

tarafından beş yıl süreyle saklanır.  

III - Kurucular  

1. Tanım 

MADDE 337- (1) Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel 

kişiler kurucudur.  

(2) Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları 

takdirde, bu kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır. Söz 

konusu üçüncü kişi, kendisi hesabına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi 

gereken bir hususu kendisinin bilmediğini ileri süremez.  

2. Asgari sayı  
MADDE 338- (1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya 

daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır.  

(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden 

itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu 

bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir 

anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli 

olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin 

adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak 

zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan 

yönetim kurulu sorumludur.  

(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.  

IV - Esas sözleşme  

1. İçerik  
MADDE 339- (1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün 

kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.  

(2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır:  



 

 

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.  

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.  

c) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve 

şartları.  

d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan 

imtiyazlar; devir sınırlamaları.  

e) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; 

bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz 

konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular 

tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin 

kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya 

ödülün tutarı.  

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından 

sağlanacak menfaatler.  

g) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya 

yetkili olanlar.  

h) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.  

ı) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.  

i) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.  

j) Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.  

k) Şirketin hesap dönemi.  

(3) İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. 

 

X - Kurucular beyanı  

MADDE 349- (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. 

Beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak 

hazırlanır. Beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme 

devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve 

devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, 

gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket tarafından iktisap 

edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz konusu menkul 

kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının 

değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli 

taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına 

ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle 

karşılaştırılarak, açıklanır.  

(2) Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. 

Kimlerin halka arz amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde 

bulunanların birbirleri ile ilişkileri; bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil 



 

 

bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, (…) (1) diğer hizmet verenlere ödenen 

ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır. (1) 

 
 
ŞİRKETİN ÜNVANI 
 
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler 

MADDE 43- (1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu 

gösterilmek ve 46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını 

serbestçe seçebilirler.  

(2) Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” 

kelimelerinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir 

kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş 

harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz.  

3. Ekler 

MADDE 46- (1) Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal 

durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak 

nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her 

ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin 

kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir.  

(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var 

olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.  

(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına 

ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMAÇ VE KONU 
III - Amaç ve konu  

MADDE 331- (1) Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik 

amaç ve konular için kurulabilir. 

Temsil Yetkisinin, 

2. Kapsam ve sınırlar  

MADDE 371- (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna 

giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket 

unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla 

şirketin rücû hakkı saklıdır.  

(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı 

işlemler de şirketi bağlar; meğer ki üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu 

dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda 

bulunduğu ispat edilsin. Şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu 

hususun ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir.  

(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı 

hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin 

işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen 

sınırlamalar geçerlidir.  

(4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel 

kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı 

şirkete başvurmalarına engel değildir.  

(5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada 

işledikleri haksız fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücû hakkı saklıdır.  

(6) Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından ister temsil 

edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket 

arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına 

bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere 

ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz. 

 

 

 

 

 



 

 

ŞİRKETİN_SÜRESİ 
I - Sona erme sebepleri  

Sona Erme Sebepleri 

1. Genel olarak 

MADDE 529- Anonim şirket;  

a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz 

süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,  

b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle 

gelmesiyle,  

c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin 

gerçekleşmesiyle,  

d) 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel 

kurul kararıyla,(*) 

e) İflasına karar verilmesiyle,  

f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer. 

 

V - Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları 
(*) MADDE 421 - (3) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin 

en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin 

olumlu oylarıyla alınır:  

a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.  

b) İmtiyazlı pay oluşturulması.  

c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.  

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı 

takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: 
5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi  

a) Genel olarak  
MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin 

onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak 

iktisap ve rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, 

ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de 

geçerlidir.  

(2) Payların birinci fıkra hükmüne göre iktisap veya rehin olarak kabul 

edilebilmesi için, genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. En çok 

beş yıl için geçerli olacak bu yetkide, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek 

payların itibarî değer sayıları belirtilerek toplam itibarî değerleriyle söz konusu 

edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı gösterilir. Her izin 

talebinde yönetim kurulu kanuni şartların gerçekleştiğini belirtir.  

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki şartlara ek olarak, iktisap edilecek payların 

bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış 

sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen 

yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır.  

(4) Yukarıdaki hükümler uyarınca, sadece, bedellerinin tümü ödenmiş bulunan 

paylar iktisap edilebilir.  

(5) Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, ana şirketin paylarının yavru şirket 

tarafından iktisabı hâlinde de uygulanır. Pay senetleri borsada işlem gören 

şirketler hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu şeffaflık ilkeleri ile fiyata ilişkin 

kurallar yönünden gerekli düzenlemeleri yapar. 

 

2. Azlık  

a) Genel olarak  

MADDE 411- (1) Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide 

birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici 

sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel 

kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme 

koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip 

pay sahiplerine tanınabilir.  

(2) Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce 

yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır.  

(3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.  



 

 

(4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün 

içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince 

yapılır. 

2. Kayıtlı sermaye sisteminde  
MADDE 460- (1) Halka açık olmayan bir anonim şirkette, ilk veya değiştirilmiş 

esas sözleşme ile, esas sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar 

sermayeyi artırma yetkisi, yönetim kuruluna tanındığı takdirde, bu kurul, 

sermaye artırımını, bu Kanundaki hükümler çerçevesinde ve esas sözleşmede 

öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Bu yetki en çok beş yıl için 

tanınabilir. 

(2) Sermayenin artırılabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleşmenin sermayeye 

ilişkin hükümlerinin, 333 üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığından izni alınmış şekillerini, sermayenin artırılmasına ilişkin 

kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları, prime dair 

kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları, esas sözleşmede 

öngörüldüğü şekilde ilan eder ve internet sitesinde yayımlar. Yönetim kurulu, bu 

kararında; artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni payların itibarî 

değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan 

hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini 

belirtir ve bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi uyarınca gerekli olan diğer 

konularda bilgi verir.  

(3) Çıkarılacak yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdî tutar, ayni 

sermaye konulması ve diğer konular hakkında 459 uncu madde hükümleri kıyas 

yoluyla uygulanır.  

(4) Yönetim kurulunun, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde pay 

çıkarabilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilmesi için 

esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş olması şarttır.  

(5) Yönetim kurulu kararları aleyhine, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 

445 inci maddede öngörülen sebeplerin varlığı hâlinde kararın ilanı tarihinden 

itibaren bir ay içinde iptal davası açabilirler. Bu davaya 448 ilâ 451 inci maddeler 

kıyas yoluyla uygulanır.  

(6) Sermaye artırımının yukarıdaki hükümlere uygun olarak 

gerçekleştirilmesinden sonra, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin 

sermaye maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ettirilir.  

(7) Sermaye Piyasası Kanununun halka açık anonim şirketlere ilişkin hükümleri 

saklıdır. 

II - Esas sözleşmeyle sınırlama  

1. İlkeler  



 

 

MADDE 492- Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke; (1) 

Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini 

öngörebilir.  

(2) Bu sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.  

(3) Şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar düşer. 

PAY SENETLERİ 

I - Türler  

1. Şartlar  
MADDE 484- (1) Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. (2) Bedelleri 

tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. 

Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sahiplerinin tazminat 

hakları saklıdır. 

2. Dönüştürme 

MADDE 485- Pay Senetlerini Dönüştürme; (1) Esas sözleşmede aksi 

öngörülmemişse, payın türü dönüştürme yolu ile değiştirilebilir. Dönüştürme 

esas sözleşmenin değiştirilmesiyle yapılır. Dönüştürmenin kanunen öngörüldüğü 

hâllerde yönetim kurulu gerekli kararı alarak derhâl uygular ve bunun esas 

sözleşmeye yansıtılması girişimini hemen başlatır. (2) Nama yazılı pay 

senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilmesi için payların 

bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır. 

 

İntifa Senetleri  

A) Çıkarılması  
MADDE 502- (1) Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi 

değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar 

veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri 

çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere 348 inci madde uygulanır.  

(2) Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve 

hamiline yazılı olabilir.  

B) Hükümleri  
MADDE 503- (1) İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; 

ancak, bu kişilere, net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni 

çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir. 

 

IV - En az sermaye tutarı 

MADDE 332- (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi 

ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında 

yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini 

kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 



 

 

yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar 

Kurulunca artırılabilir.  

(2) (Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç 

sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu 

sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî 

değerlerinin toplamını temsil eder.) 

(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları 

takdirde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye 

sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri 

kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden 

çıkartılırlar.  

 

D) Sermaye koyma borcu  

I - Konusu  

MADDE 127- Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye 

olarak;  

a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar,  

b) Fikrî mülkiyet hakları,  

c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,  

d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, 

e) Kişisel emek, (A.Ş. sermaye olarak konulamaz. Madde 581) 

f) Ticari itibar,   (A.Ş. sermaye olarak konulamaz. Madde 581) 

g) Ticari işletmeler,  

h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve 

işaretler gibi değerler,  

i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar,  

j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer,  

konabilir. 

 

II - Ayni sermaye 
MADDE 581- Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; 

nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal 

ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. 

Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye 

olamaz. 

 

3. Rüçhan hakkı 

MADDE 461- Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının 

sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. 



 

 

Rüçhan hakkı devredilebilir.  Şirket, rüçhan hakkı tanıdığı pay sahiplerinin, bu 

haklarını kullanmalarını, nama yazılı payların devredilmelerinin esas 

sözleşmeyle sınırlandırılmış olduğunu ileri sürerek engelleyemez.  

 

 

 

 

IV - Şarta bağlı sermaye artırımı  

1. İlke 

MADDE 463- (1) Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma 

araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya 

çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla 

yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı 

artırılmasına karar verebilir. (2) Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı 

ve sermaye borcu takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde 

kendiliğinden artar. 

Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi 
MADDE 470- Yönetim kurulu, sermaye artırımı beyannamesinde, yeni çıkarılan 

payların sayısını, itibarî değerini, türlerini, belirli gruplara tanınan imtiyazları 

veya hesap döneminin sonundaki sermayenin durumunu belirler. Yönetim kurulu 

esas sözleşmeyi mevcut duruma uyarlar. 

Esas sözleşmeden çıkarma 
MADDE 472- Değiştirme ve alım haklarının sona ermesi üzerine yönetim 

kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleşmeden çıkarır. 

Hüküm sicilde de silinir.  

 

Pay ve Sermaye Koyma Borcu 

Asgari itibarî değer 

MADDE 476- (1) Payın itibarî değeri en az bir kuruştur. Bu değer ancak birer 

kuruş ve katları olarak yükseltilebilir. Anılan itibarî değer Bakanlar Kurulunca 

yüz katına kadar artırılabilir.  

(2) Birinci fıkraya aykırı olarak çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, pay için 

yapılan ödemeden doğan haklar saklıdır. Söz konusu payları ihraç edenler, zarar 

verdikleri kişilere karşı müteselsilen sorumludur. Zamanaşımı hakkında 560 ıncı 

madde uygulanır. (MADDE 560- (1) Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek 

hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her hâlde 

zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle 

zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa 

göre daha uzun dava zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu 

zamanaşımı uygulanır.)   



 

 

(3) Zora giren şirketin finansal durumunun iyileştirilmesi amacıyla payın itibarî 

değeri bir kuruştan fazla olduğu takdirde bir kuruşa kadar indirilebilir.  

 

 

 

 

 

Payların bölünememesi 
MADDE 477- (1) Pay şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi 

bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci 

aracılığıyla kullanabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, şirketçe söz 

konusu payın maliklerinden birine yapılacak tebligat tümü hakkında geçerli olur.  

(2) Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek 

suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha 

küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar 

hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için 

her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Kanunun 476 ncı maddesi 

saklıdır.  

 

İmtiyazlı paylar 
MADDE 478- (1) İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı 

paylara imtiyaz tanınabilir.  

(2) İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan 

üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır.  

(3) 360 ıncı madde hükmü saklıdır. ‘’MADDE:360 Esas sözleşmede öngörülmek 

şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan 

pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu 

amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, 

belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede 

öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme 

hakkı da tanınabilir.’’ 

(4) (Ek: 26/6/2012-6335/25 md.) Sermayesinin yarısından fazlası tek başına 

veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, 

sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait 

anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları 

iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç 

olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay 

gruplarına ve azlığa bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. 

Bu hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, 5411 sayılı Kanunun 3 



 

 

üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara 

uygulanmaz.  

 

Oyda imtiyazlı paylar 
MADDE 479- (1) Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy 

hakkı verilerek tanınabilir.  

(2) Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın 

gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki 

hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, 

kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, 

sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her 

değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin 

anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme kararı 

mahkeme tarafından geri alınabilir.  

(3) Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:  

a) Esas sözleşme değişikliği.  

c) İbra ve sorumluluk davası açılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ 

 

1. Üyelerin sayısı ve nitelikleri 

MADDE 359- (1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul 

tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu 

bulunur.   

(2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, 

tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve 

ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde 

hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp 

oy kullanabilir.  

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin 

tam ehliyetli olmaları şarttır.   

(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.  

 

4. Görev süresi 
MADDE 362- (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak 

üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. 

2) 334 üncü madde hükmü saklıdır. ‘’ Madde 334 Devlet, il özel idaresi, 

belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden birine, esas sözleşmede 

öngörülecek bir hükümle, pay sahibi olmasalar da, işletme konusu kamu hizmeti 

olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında temsilci bulundurmak hakkı 

verilebilir.’’ 

 

IV - Elektronik ortamda kurullar  

1. İlkeler  

MADDE 1527- (1) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş 

olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu 

tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut 

bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması 

yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas 

sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen 

uygulanır.  

(2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, şirket 

sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar 

kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, 

öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.  



 

 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy 

kullanabilmek için, şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip 

olması, ortağın bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin 

katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan 

edilmesi ve oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır.  

(4) Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket 

sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın bütün şartlarını 

gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar.  

(5) (Değişik: 26/6/2012-6335/35 md.) Anonim şirketlerde genel kurullara 

elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî 

katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün 

uygulanması esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle 

düzenlenir. Yönetmelikte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy 

vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler 

yönetmelikten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. 

Yönetmelik ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını 

sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen Bakanlık 

temsilcilerinin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma 

sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu 

hâle gelir.  

(6) Birinci ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi 

tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin 

temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir tebliğle düzenlenir. (2)  

2. Uygulama kuralları  

MADDE 1528- (1) Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri 

ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirirler. 

 

 

 

 

 



 

 

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 

GÖREV DAĞILIMI: 

 

Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 

MADDE 360- (1) Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, 

özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa 

yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu 

üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık 

arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede 

yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir. Genel kurul 

tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba 

ve azlığa mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi 

zorunludur. Bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim 

şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. Bağımsız yönetim 

kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.  

(2) Bu maddeye göre yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar 

imtiyazlı sayılır. 

Olumsuz görüş yazılan hâllerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine 

teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve 

genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Esas sözleşmede aksi 

öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim 

kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal 

tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar. 

Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve 

düzeltmeleri de karara bağlar. 

 

Görev Dağılımı: 
MADDE 366- Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve 

bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. 

Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel 

kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.  

 

Yönetim kurulu toplantıları; 

MADDE 390- Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı 

takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını 

toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun 

elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. 



 

 

 

 

Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları ; 

MADDE 394- Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel 

kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve 

yıllık kârdan pay ödenebilir. 

 

Sigorta; 

MADDE 361-  Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla 

şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan bir 

bedelle sigorta ettirilmiş ve bu suretle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus 

halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ve ayrıca pay senetleri 

borsada işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim 

ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır. 

 

Riskin erken saptanması ve yönetimi; 

MADDE 378-  Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, 

şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken 

teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin 

yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve 

geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp 

bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk 

raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. 

 

Yönetimin Devri: 

MADDE 367- Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, 

düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya 

birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. 

Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, 

tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla 

yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve 

korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, 

bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.  

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. 

 

 

 



 

 

GENEL KURUL: 

Genel Kurula Çağrının şekli; 

MADDE 414- (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, 

şirketin internet sitesinde (internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler için) ve 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Çağrı, toplantıya 

elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul 

sisteminde de yapılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 

toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay 

sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge 

vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın 

çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.(2) Sermaye 

Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır. 

V - Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları 
MADDE 421 - (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı 

takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının 

temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile 

alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç 

bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, 

şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada 

öngörülen nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme 

hükümleri geçersizdir.  

(2) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan 

payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır:  

a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan 

kararlar.  

b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar.  

(3) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde 

yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla 

alınır:  

a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.  

b) İmtiyazlı pay oluşturulması.  

c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.  

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı 

takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.  

 

 

 



 

 

Genel kurula katılma; 

MADDE 425- Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel 

kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de 

temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını 

öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir. 

 

Elektronik ortamda kurullar; 

MADDE 1527- Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması 

şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen 

elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları 

bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra 

edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede 

öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. 

 

Oy hakkı  

MADDE 434-  (1) Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam 

itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. 1527 nci maddenin beşinci fıkrası hükmü 

saklıdır. (Madde: 1527; Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda 

katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy 

vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

Yönetmelikte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin 

esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler yönetmelikten aynen 

aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar.) 

(2) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu 

kadar ki, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle 

sınırlandırılabilir.  

(3) Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibarî değerleri 

indirilmişse payların indiriminden önceki itibarî değeri üzerinden tanınan oy 

hakkı korunabilir.  

(4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı halka açık olmayan anonim şirketlerde birikimli 

oyu bir tebliğle düzenleyebilir.  

 

Oy hakkının doğumu; 

MADDE 435- Oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş 

bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.  

 

Oydan yoksunluk; 
MADDE 436- Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı 

oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket 



 

 

arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya 

da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket yönetim 

kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu 

üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy 

haklarını kullanamaz. 

 

Toplantılar; 

MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı 

her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, 

organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın 

kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, 

yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli 

görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.  

(2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.  

(3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket 

merkezinin bulunduğu yerde toplanır 

 

Çağrısız Genel Kurul; 
MADDE 416- Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda 

bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir 

ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Genel kurul 

toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İLAN 

 

XV - Şirketin tescili ve ilanı  

MADDE 354- (1) Şirket esas sözleşmesinin tamamı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer 

şirketlerde 335 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca şirketin kuruluşunu izleyen 

otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan olunan esas 

sözleşmeye, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 

uygulanmaz. Bu hususlar şunlardır:  

 

a) Esas sözleşmenin tarihi.  

b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.  

c) Şirketin, varsa süresi.  

d) Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerleri, 

varsa imtiyazlar.  

e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları.  

f) Şirketin nasıl temsil olunacağı.  

g) Yönetim kurulu üyeleriyle şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 

unvanları, yerleşme yerleri ve vatandaşlıkları.  

h) Şirketin yapacağı ilanların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm 

bulunduğu takdirde, yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine nasıl 

bildirileceği.  

(2) Şubeler, merkezin sicil kaydına gönderme yapılarak bulundukları yer ticaret 

siciline tescil olunurlar.  

(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/14 md.) 343 üncü madde uyarınca verilen bilirkişi 

raporu ticaret sicili müdürlüğüne tevdi edilir. 

 

1. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi  

MADDE 36- (1) Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü 

kişiler hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği; ilanın 

tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü 

izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilanı 

tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan sürelere de başlangıç olur.  

(2) Bir hususun tescil ile beraber derhâl üçüncü kişiler hakkında sonuç 

doğuracağına veya sürelerin derhâl işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır.  

(3) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını 

bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez.  



 

 

(4) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı 

zorunlu iken ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri 

gerektiği ispat edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.  

 

2. Görünüşe güven  

MADDE 37- (1) Tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması 

hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, 

üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur. 

 

III - Çağrının şekli  

1. Genel olarak  
MADDE 414- (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, 

şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla 

çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden 

en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete 

pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay 

sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, 

iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.  

(2) Sermaye Piyasası Kanununun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü 

saklıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI 

 

MADDE 507- Kâr ve tasfiye payı hakkı; 1) Her pay sahibi, kanun ve esas 

sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net 

dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi 

hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının 

kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda 

kalan tutara payı oranında katılır.  

(2) Esas sözleşmede payların bazı türlerine tanınan imtiyaz haklarıyla özel 

menfaatler saklıdır.  

(3) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.  

 

MADDE 508- Kar Payı Hesaplama biçimi; (1) Esas sözleşmede aksine bir hüküm 

yoksa, kâr ve tasfiye payı pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı 

ödemelerle orantılı olarak hesap edilir. (2) Yıllık kâr, yıllık bilançoya göre 

belirlenir. 

 

MADDE 511- Kazanç payları; Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları, sadece 

net kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve pay 

sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında veya esas sözleşmede 

öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan sonra verilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YEDEK AKÇE 

 

MADDE 519- Genel kanuni yedek akçe (1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş 

sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.  

(2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;  

a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa 

karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,  

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, 

bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden 

sonra kalan kısmı,  

c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay 

alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye 

eklenir.  

(3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını 

aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği 

zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve 

sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.  

(4) İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka 

işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.  

(5) Özel kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin hükümler 

saklıdır.  

 

MADDE 522- Çalışanlar ve işçiler lehine yardım akçesi (1) Esas sözleşmede 

şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya 

bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine 

verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir. (2) Yardım amacına özgülenen yedek 

akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif 

kurulması zorunludur. Vakıf senedinde, vakıf malvarlığının şirkete karşı bir 

alacaktan ibaret olacağı da öngörülebilir. (3) Şirketin bu amaca özgülediği yedek 

akçeden başka, yöneticilerden, çalışanlardan ve işçilerden aidat alınmışsa, iş 

ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayrımdan yararlanamadıkları 

takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden 

itibaren kanuni faiziyle birlikte geri verilir. 

 



 

 

MADDE 523- Kâr payı ile yedek akçeler arasında ilgi (1) Kanuni ve esas 

sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine 

dağıtılacak kâr payı belirlenemez.  

(2) Genel kurul;  

a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse,  

b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli 

gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa,  

Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da 

karar verebilir.  

(3) Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için 

yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların 

sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek 

üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir. 

 

MADDE 521- Şirketin isteği ile ayırdığı yedek akçe; Yedek akçeye yıllık kârın 

yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin 

yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas 

sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme 

amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DENETÇİ 

 

6455 Sayılı Kanun MADDE 80- 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesine 

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.(5) Dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim 

şirketler ile 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız 

denetime tabi olmayan üst kuruluşları bu fıkra hükümlerine göre denetlenir. 

Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim yapacak 

denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, 

seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim 

raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri, 

bu fıkra uyarınca denetim yapacak denetçilere de kıyasen uygulanır. 

(6) Beşinci fıkra kapsamında denetime tabi olduğu hâlde söz konusu denetimi 

yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu 

düzenlenmemiş hükmündedir.” 

 

 


