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SİRKÜLER         İstanbul, 15.08.2016  

Sayı: 2016/134        Ref: 4/134 

 

 

Konu:  

6728 SAYILI KANUN İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 

 

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Söz konusu kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

 

1. 6728 Sayılı Kanunun 66. maddesi ile 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) “Ticaret 

ünvanı/Kullanma zorunluluğu/Tescil” başlıklı 40. maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 

cümle eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve 

bunun altına atacağı imzayı notere 

onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. 

Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına 

imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere 

onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir. 

(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve 

bunun altına atacağı imzayı notere 

onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. 

Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına 

imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere 

onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir. Gerçek 

kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya 

yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına 

atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın 

ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı 

huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle 

de verebilir. 

 

2. Kanunun 67. maddesi ile TTK’nın; 

 

a) “Kollektif şirket/Şirket niteliği ve kuruluşu/Sözleşme/Şekil” başlıklı 212. maddesinde 

aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; 

ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce 

onaylanması şarttır. 

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; 

ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce 

onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret 

sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda 

imzalanması şarttır. Şirketin kuruluşunda, 

şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan 

değerli kâğıt bedeli alınmaz. 
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b) “Kollektif şirket/Şirketin niteliği ve kuruluşu/Tescil/Yükümlülük” başlıklı 215. 

maddesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin 

noterlikçe onaylı bir suretini onay tarihinden 

itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin 

tescilini istemek zorundadır. Suret, sicil 

müdürlüğünce saklanır ve 213 üncü madde 

gereğince sözleşmeye konması zorunlu olan 

kayıtlar ile kanunun emreylediği diğer hususlar 

tescil ve ilan olunur. 

Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin 

noterlikçe onaylı bir suretini onay tarihinden 

itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin 

tescilini istemek zorundadır. Suret, sicil 

müdürlüğünce saklanır ve 213 üncü madde 

gereğince sözleşmeye konması zorunlu olan 

kayıtlar ile kanunun emreylediği diğer hususlar 

tescil ve ilan olunur. Şirket sözleşmesinin 

ticaret sicili müdürü veya yardımcısı 

huzurunda imzalanması hâlinde de sureti 

ticaret sicili müdürlüğü tarafından saklanarak 

yukarıda öngörülen tescil ve ilan sağlanır. 

 

c) “Anonim Şirket/Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler/Kuruluş/Kurucu İşlem” 

başlıklı 335. maddesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(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. 

(1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak 

düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını 

ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının 

noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü 

yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı esas 

sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini 

açıklamalarıyla kurulur. Şirketin kuruluşunda, 

esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli 

kâğıt bedeli alınmaz. 

 

(2) 355 inci maddenin birinci fıkrası hükmü 

saklıdır. 

 

ç) “Anonim Şirket/Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler/Kuruluş/Esas 

Sözleşme/İçerik” başlıklı 339. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikler aşağıdaki 

gibidir:   
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve 

bütün kurucuların imzalarının noterce 

onaylanması şarttır. 

(1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve 

bütün kurucuların imzalarının noterce 

onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili 

müdürü yahut yardımcısı huzurunda 

imzalanması şarttır. 

 

d) “Anonim Şirket/Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler/Kuruluş/Pay bedellerinin 

ödenmesi/Ödeme yeri” başlıklı 345.maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik aşağıdaki 

gibidir:  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(2) Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında 

öngörülen noter onayı tarihinden itibaren, üç ay 

içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu 

hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının 

sunulması üzerine, bedeller banka tarafından 

sahiplerine geri verilir. 

(2) Şirket, 335 inci maddenin birinci fıkrasında 

öngörülen noter onayı veya şirket sözleşmesinin 

ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı 

huzurunda imzalanma tarihinden itibaren, üç ay 

içinde tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu 

hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının 

sunulması üzerine, bedeller banka tarafından 

sahiplerine geri verilir. 

 

e) “Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket/Kuruluş/Esas Sözleşme/Şekil” başlıklı 

566. maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, 

kurucularla komandite ortakların tümü tarafından 

imzalanır; imzaların noterce onaylanması gerekir. 

 

(2) İzin alınmasına ilişkin 333 üncü madde 

uygulanmaz. 

(1) Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, 

kurucularla komandite ortakların tümü tarafından 

imzalanır; imzaların noterce onaylanması veya 

esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut 

yardımcısı huzurunda imzalanması gerekir. 

 

(2) İzin alınmasına ilişkin 333 üncü madde 

uygulanmaz. Şirketin kuruluşunda, esas 

sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli 

kâğıt bedeli alınmaz. 

 

f) “Limited Şirket/Tanım ve Kuruluş/Şirket Sözleşmesi/Şekil” başlıklı 575. maddesinde 

aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:  
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve 

kurucuların imzalarının noterce onaylanması 

şarttır. 

Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve 

kurucuların imzalarının noterce onaylanması 

veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü 

yahut yardımcısı huzurunda imzalanması 
şarttır. Şirketin kuruluşunda, şirket 

sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli 

kâğıt bedeli alınmaz. 

 

g) “Limited Şirket/Tanım ve Kuruluş/Kuruluş/Kurulma Anı” başlıklı 585.maddesinde 

yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak 

düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını 

ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, 

imzalarının noterce onaylandığı şirket 

sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini 

açıklamalarıyla kurulur. Esas sermaye pay 

bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa 

etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen 

ödenmemiş payların devri hususlarında bu 

Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri 

kıyasen uygulanır. 588 inci maddenin birinci 

fıkra hükümleri saklıdır. 

Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak 

düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını 

ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, 

imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret 

sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda 

imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket 

kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Esas 

sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, 

ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri 

tamamen ödenmemiş payların devri hususlarında 

bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri 

kıyasen uygulanır. 588 inci maddenin birinci 

fıkra hükümleri saklıdır. 

 

ğ) “Limited Şirket/Tanım ve Kuruluş/Kuruluş/Tescil/Tescil ve ilan” 587. maddesinin birinci 

fıkrasında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların 

imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz 

gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer 

ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan edilen 

şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 

36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 

uygulanmaz: 

(1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların 

imzalarının noterce onaylanmasını veya şirket 

sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut 

yardımcısı huzurunda imzalandığı tarihi 

izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin 

bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve 

ilan edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar 

dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 

uygulanmaz: 
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3. Kanunun 68. maddesi ile TTK’nın; 

 

a) “Birleşme, bölünme ve tür değiştirme/Tür değiştirme/Kuruluş ve ara bilanço” başlıklı 

184. maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna 

ilişkin hükümler uygulanır; ancak, sermaye 

şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni 

sermaye konulmasına ilişkin hükümler 

uygulanmaz. 

(1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna 

ilişkin hükümler uygulanır; ancak, sermaye 

şirketlerinde ortakların asgari sayısına, ayni 

sermaye konulmasına ve kurucuların şirket 

sözleşmesini imzalamalarına ilişkin hükümler 

uygulanmaz. 

 

b) “Birleşme, bölünme ve tür değiştirme/Tür değiştirme/Tür değiştirme kararı ve tescil” 

başlıklı 189. maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Yönetim organı tür değiştirme planını genel 

kurula sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki 

nisaplarla alınır: 

(1) Yönetim organı tür değiştirme planı ile yeni 

türün şirket sözleşmesini genel kurula sunar. 

Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır: 

 

c) “Anonim Şirket/Sona Erme ve Tasfiye/Tasfiye işleri/Tasfiye sonucu dağıtma” başlıklı 

543. maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan 

varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hal ve 

duruma göre alacaklılar için bir tehlike 

mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl 

geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan 

varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hal ve 

duruma göre alacaklılar için bir tehlike 

mevcut olmadığı takdirde mahkeme altı ay  

geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 

 

4. Kanunun 69. maddesi ile TTK’nın “Anonim Şirket/Sona Erme ve Tasfiye/Şirket 

ünvanının sicilden silinmesi” başlıklı 545. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait 

ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye 

memurları tarafından sicil müdürlüğünden 

istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir. 

(1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait 

ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye 

memurları tarafından sicil müdürlüğünden 

istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir. 

 

(2) Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunan 

şirketlerde, 2004 sayılı Kanunun 44 üncü ve 

337/a maddesi hükümleri uygulanmaz. 

 

5. Kanunun 70. maddesi ile TTK’nın “Çek/Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli/Şekli/Unsurlar” 

başlıklı 780. maddesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Çek; 

 

a) Senet metninde "çek" kelimesini ve eğer senet 

Türkçe'den başka bir dille yazılmış ise o dilde 

"çek" karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 

 

(1) Çek; 

 

a) Senet metninde "çek" kelimesini ve eğer senet 

Türkçe'den başka bir dille yazılmış ise o dilde 

"çek" karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, 

b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi 

için havaleyi, 

c) Ödeyecek kişinin, "muhatabın" ticaret 

unvanını, 

d) Ödeme yerini, 

e) Düzenlenme tarihini ve yerini, 

f)Düzenleyenin imzasını, 

içerir. 

b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi 

için havaleyi, 

c) Ödeyecek kişinin, "muhatabın" ticaret 

unvanını, 

d) Ödeme yerini, 

e) Düzenlenme tarihini ve yerini, 

f)Düzenleyenin imzasını, 

g) Banka tarafından verilen seri numarasını, 

h) Karekodu, 

içerir. 

 

(2) Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile 

çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere 

ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim 

sağlayabilir. Karekod ile; 

a) Çek hesabı sahibinin adı, soyadı veya 

ticaret unvanı, 

b) Çek hesabı sahibinin tacir olması hâlinde, 

ticaret siciline tescil edilen yetkililerinin adı, 

soyadı veya ticaret unvanı, 

c) Çek hesabı sahibinin, çek hesabı bulunan 

toplam banka sayısı, 

d) Çek hesabı sahibine ait bankalara ibraz 

edilmemiş çek adedi ve tutarı, 

e) Düzenlenerek bankalara teslim edilen 
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çeklerin adedi ve tutarı, 

f) Son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen 

çeklerin adedi ve tutarı, 

g) İbraz edilen ilk çekin ibraz tarihi, 

h) İbraz edilen son çekin ibraz tarihi, 

ı) İbrazında ödenen son çekin ibraz tarihi, 

i) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören 

ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve 

tutarları, 

j) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören 

ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı, 

k) Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören 

son çekin ibraz tarihi, 

l) Çek hesabı sahibi hakkında çek hesabı açma 

yasağı bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama 

kararının tarihi, 

m) Her bir çek yaprağı ile ilgili olarak tedbir 

kaydı olup olmadığı, 

n) Çek hesabı sahibi tacirse, iflasına karar 

verilip verilmediği, iflasına karar verilmişse 

kararın tarihi, 

çek hesabı sahibi ya da cirantanın rızası 

aranmaksızın üçüncü kişilerin erişimine 

sunulur. 

 (3) İkinci fıkrada belirtilen verilere 

ulaşılmasını sağlayacak karekod okutma ve 

bilgi paylaşım sistemi 5411 sayılı Kanunun ek 

1 inci madde hükmü uyarınca kurulan 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 

tarafından oluşturulur. Risk Merkezi 

sistemdeki verileri, 5411 sayılı Kanunun ek 1 

inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca 

bilgi alışverişini gerçekleştirdiği şirket ile 

paylaşmaya yetkilidir. Bu yetki kullanıldığı 

takdirde sistem bilgilerin paylaşıldığı şirket 

nezdinde kurulabilir. 

(4) Çekte yer alacak MERSİS numarası ile 

karekodun tanım ve içerikleri ile bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine 

Müsteşarlığının müştereken çıkaracağı 

tebliğle belirlenir. 

 

6. Kanunun 71. maddesi ile TTK’nın Çek/Çeklerin Düzenlenmesi ve Şekli/Şekli/Unsurların 

bulunmaması” başlıklı 781. maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:  
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan 

birini içermeyen bir senet, ikinci ve üçüncü 

fıkralarda yazılı haller dışında çek sayılmaz. 

 

(2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı 

yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. 

Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla 

yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde 

ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da 

yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu 

yerde ödenir. 

 

(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, 

düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde 

düzenlenmiş sayılır. 

(1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan 

birini içermeyen bir senet, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü fıkralarda yazılı haller dışında çek 

sayılmaz. 

 

(2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı 

yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. 

Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla 

yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde 

ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da 

yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu 

yerde ödenir. 

 

(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, 

düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde 

düzenlenmiş sayılır. 

 

(4) Yabancı banka tarafından bastırılan 

çeklerde, 780 inci maddenin birinci fıkrasının 

(g) bendinde belirtilen banka tarafından 

verilen seri numarası ve/veya (h) bendinde 

belirtilen karekodun bulunmaması senedin 

çek olarak geçerliliğini etkilemez. 

 

7. Kanunun 72. Maddesi ile TTK’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 11- (1) 31/12/2016 tarihinden sonra bankalarca çek hesabı sahiplerine 780 inci 

maddeye bu Kanunla eklenen hüküm gereğince bulunması gereken karekod ve seri numarası 

unsurlarını içermeyen çek yaprağı verilemez. 31/12/2016 tarihinden önce basılan çeklerde bu 

unsurlar aranmaz.” 

 

8. Kanunun 73. maddesi ile TTK’nın;  

 

a) “Anonim Şirket/Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler/Kuruluş/Kuruluş belgeleri” 

başlıklı 336. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurucular beyanı” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Esas sözleşme, kurucular beyanı, değerleme 

raporları, ayın ve işletme devralınmasına ilişkin 

olanlar da dahil 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. 

Esas sözleşme, değerleme raporları, ayın ve 

işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dahil 

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. 

 

b) “Anonim Şirket/Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi/Özel Değişiklikler/Sermayenin 

Arttırılması/Ortak Hükümler/Yönetim Kurulu Beyanı” başlıklı 457. maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve 349 uncu maddede yer alan hususların somut olayda 

mevcut bulunması hâlinde bunlara ilişkin açıklamalar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(2) Beyanda; 

 

a) Nakdi sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın 

tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas 

sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın 

ödendiği; ayni sermaye konuluyor veya bir ayın 

devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun 

olduğu ve 349 uncu maddede yer alan 

hususların somut olayda mevcut bulunması 

halinde bunlara ilişkin açıklamalar; devralınan 

ayni sermaye, aynın türü, değerlendirmenin 

yöntemi, isabeti ve haklılığı; bir borcun takası 

söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve 

takas edilebilirliği; sermayeye dönüştürülen 

fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf  

(2) Beyanda; 

 

a) Nakdi sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın 

tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas 

sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın 

ödendiği; ayni sermaye konuluyor veya bir ayın 

devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun 

olduğu; devralınan ayni sermaye, aynın türü, 

değerlendirmenin yöntemi, isabeti ve haklılığı; 

bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun 

varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliği; 

sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek 

akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliği; gerekli 

organların ve kurumların onaylarının alındığı; 

kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiği;  
olunabilirliği; gerekli organların ve kurumların 

onaylarının alındığı; kanuni ve idari 

gerekliliklerin yerine getirildiği; rüçhan hakları 

sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun 

sebepleri, miktarı ve oranı; kullanılmayan rüçhan 

haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiği 

hakkında belgeli ve gerekçeli açıklamalar yer 

alır. 

rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa 

bunun sebepleri, miktarı ve oranı; kullanılmayan 

rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla 

verildiği hakkında belgeli ve gerekçeli 

açıklamalar yer alır. 

 

c) “Anonim Şirket/ Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler/Kuruluş/Kurucular Beyanı” 

başlıklı 349. maddesi, “Anonim Şirket/Cezai Sorumluluk/Suçlar ve cezalar” başlıklı 562. 

maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi ve “Limited Şirket/Tanım ve 

Kuruluş/Kuruluş/Tescil/İstem” başlıklı 586. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi 

yürürlükten kaldırılmıştır.  
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Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler aşağıda gibidir:  

 

“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 dahil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, diğer hizmet verenlere 

ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, beyanda açıklanır.” 

 

“Madde 562/5-a: 

 

5) Bu Kanunun,  

 

a) 349 uncu maddesine aykırı beyanda bulunan kurucular, 

 
üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.” 

 

“Madde 586/2-b:  

 

(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir: 

 

b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı”  

 

 

6728 sayılı Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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