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 No: 2012/108 Tarih: 15.09.2012 
 

 

Konu: 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır.  

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6335 sayılı "Türk Ticaret 
Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunu ile Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun çok sayıda maddesinin değişikliğe 
uğramıştır. Söz konusu değişiklikler ile birlikte Türk Ticaret Kanunu`nda önem arz eden tarihler 
aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

1- TTK`da Önemli Tarihler  

Ticaret Kanunu'nun yürürlüğüne yönelik öngörüm tutmadı. Ben belirli bir takvime bağlı uygulamalar 
dışında, kanunun geneli için yürürlük tarihi olan 1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 
Yeni kanunla gelen yükümlülüklerle ilgili şöyle bir takvim özetleyebiliriz:  

 Aralık 2012'de defter tasdiki 

Yeni Ticaret Kanunu ile ilgili ilk yükümlülük defter onayları ile ilgili. Bilindiği gibi yeni Ticaret 
Kanunumuz, “pay defterini”, “yönetim kurulu karar defterini” ve “genel kurul toplantı ve müzakere 
defterini” de ticari defter belirlendi. Bu nedenle bu defterlerin de, diğer ticari defterler gibi,  2012 yılı 
Aralık ayı sonuna kadar açılış tasdiklerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu üç defter, yeterli sayfası 
olması kaydıyla, izleyen yıllarda açılış tasdiki yaptırmadan kullanılabilecektir. 

Yasal Defter  Açılış Onay Durumu  Kapanış Onay Durumu  

6102 Sayılı TTK  Değiştirilen Metin  6102 Sayılı TTK  Değiştirilen Metin  

Yevmiye defteri  Tabi  Tabi  Tabi  Tabi  

Envanter defteri  Tabi  Tabi  Tabi  Tabi değil  

Kebir defteri  Tabi  Tabi  Tabi  Tabi değil  
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Yönetim kurulu karar 
defteri  Tabi  Tabi  Tabi  Tabi  

Genel kurul toplantı ve 
müzakere defteri  Tabi  Yeterli sayfası varsa Onaya 

ihtiyaç bulunmamaktadır.  Tabi  Tabi değil  

Pay defteri  Tabi  
Yeterli sayfası varsa  
Onaya ihtiyaç 
bulunmamaktadır.  

Tabi  Tabi değil  

 

 01 Mart 2013 bağımsız denetçi atanması 

Bilindiği gibi geçtiğimiz Haziran ayı sonundaki değişikliklerle denetim konusunda önemli 
değişiklikler yapıldı ve denetimin kapsamı oldukça daraldı. Kanunun ilk halinde tüm limited ve 
anonim şirketler bağımsız denetim zorunluluğuna tabiydi. Son değişiklik sonrası, denetime tabi olan 
şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenecektir. Bakanlar Kurulunca denetim kapsamına alınan 
şirketlerin 01 Mart 2013 tarihine kadar denetçi ataması yapmaları gerekmektedir.  

 01 Temmuz 2013 internet sitesi zorunluğu 

Yine son değişiklikler sonrası, artık sadece bağımsız denetim kapsamına alınan şirketler internet 
sitesi açmak zorundadır. Bu kapsamdaki şirketlerin, 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde internet sitesi açması ve zorunlu bilgileri yayınlaması gerekmektedir.  

 01 Temmuz 2013 ana sözleşmelerin yeni kanuna uyum süresi sonu 

Mevcut şirketlerin, ana sözleşmelerini, 01 Temmuz 2013 tarihine kadar yeni Kanun hükümlerine 
uyarlamaları gerekmektedir.  

 01 Ekim 2012 tüzel kişi temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin istifası 

Yeni Kanuna göre tüzel kişi ortaklar da yönetim kuruluna seçilebilecek ama bu görevi bir gerçek 
vasıtasıyla yürütecektir. Eski kanuna göre tüzel kişi ortaklar yönetim kurulu üyesi olamamaktaydı. 
Yeni Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü Ve Uygulama Esaslarına ilişkin 6103 Sayılı Kanun'un 25’inci 
maddesine göre tüzel kişi tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk 
Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel 
kişinin ya da başkasının seçilmesi gerekmektedir.  

 01 Ocak 2014 belgelerde şirket ve yönetici bilgilerine yer verilme zorunluluğu 

Son değişiklik öncesi haliyle en çok tepki çeken düzenlemelerden birisi şirketlerle ilgili her türlü 
belgede, şirketin sicil bilgileri ve yöneticilere ilişkin bilgilerin yazılma zorunlu idi. Değişiklik 
sonrası, artık ticari işletmeyle ilgili olarak düzenlenen ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan 
kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticari unvanı, işletmesinin merkezi, tacir 
internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise sayılanlara ek olarak tescil edilen internet sitesinin 
adresi gösterilmesi gerekmektedir. İnternet sitesi kurma zorunluluğunda olan şirketler tüm bu bilgiler 
şirketin internet sitesinde de yayınlaması gerekmektedir. İnternet sitesinde ayrıca anonim şirketlerde 
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yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen 
ve ödenen sermaye miktarı da yayınlanacaktır.  

 14 Şubat 2014 şirketlerin asgari sermaye tutarları açısından süre sonu 

Yeni Kanuna göre limited şirketlerin asgari sermayesinin 10 bin, anonim şirketlerin ise 50 bin TL 
olması gerekmektedir.  

 Önemli tarihleri içeren özet takvim aşağıda yer almaktadır: 

Önemli Tarih  Açıklama 

1 Ekim 2012 

Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve 
yeni atamaların yapılmasına ilişkin son tarih. (TTK Md.359) 
 
Sözleşmelerden bileşik faiz öngören hükümlerin çıkartılması için son tarih. 
(TTK Md.8) 

31 Aralık 2012 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek denetime tabi şirketlerin stok sayımı 
yapması gereken tarih.  
 
İkincil mevzuatın yürürlüğe girmesi için son tarih 

1 Ocak 2013 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 
belirlenen şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının 
düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamaya başlayacakları 
tarih. (TTK Geçici Md.6/1) 

14 Şubat 2013 Oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe giriş 
tarihi. (TTK Md.201)   

31 Mart 2013 

Bağımsız denetçinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek denetime tabi 
tutulan şirketlerin yetkili organı tarafından seçilmesi için belirlenen son tarih. 
Yapılacak bu seçim ile birlikte 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan 
murakıpın görevinin sona erdiği tarih. tarih. (TTK Md.397, 400, Geçici 
Md.6/1)  

1 Temmuz 2013 

Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket sözleşmelerinin 
Yeni TTK'ya uyumlu hâle getirilmesi için son tarih. (TTK Md.22)  

Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket 
sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin Yeni TTK'ya 
uygun düzenleme yapılması için son tarih (Yürürlük Kanunu Madde 26) 

1 Ekim 2013 
İnternet sitesi açmak yükümlülüğüne tabi olan şirketlerin internet sitesi açmak 
ve internet sitesinin belli bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine 
özgülemeleri için son tarih (Madde 1524 ve Geçici Madde 8)  

14 Şubat 2014 

Anonim ve limited şirketlerin sermayelerini, Yeni TTK'nın 332 ve 580 inci 
maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmeleri için son tarih (Yürürlük 
Kanunu Madde 20) 

Yeni TTK'nın 479 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı aşan 
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sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümlerinin Yeni TTK uyumlu 
hale getirilmesi için son tarih (Yürürlük Kanunu Madde 28 fıkra 4) 

1 Ocak 2014 
Yeni TTK 39 maddesinin ikinci fıkra uyarınca ticari belgelerde yer alacak 
bilgilere ilişkin yükümlülüğün yürürlüğe girdiği tarih (eski belgelerin 
kullanılmasına ilişkin son tarih) 

1 Temmuz 2014 

Bir bağlı şirketin 1 Temmuz 2012 tarihinde, Yeni TTK'nın 202 nci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamına giren kaybı veya kayıpları varsa bunların 
denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem 
haklarının tanınması için son tarih (Yürürlük Kanunu Madde 18) 

 
 
Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için 
bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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