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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 20.10.2011  
Sayı: 2011/197                Ref: 4/197 
 
 
Konu:  
6762 SAYILI TÜRK T ĐCARET KANUNU’NUN 401’ ĐNCĐ MADDESĐNDE 
DEĞĐŞĐKL ĐK YAPAN 654 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
11.10.2011 tarih ve mükerrer 28081 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 654 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Türk Ticaret Kanunun 401’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.  
 
19.04.2011 tarih ve 92 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere 6215 sayılı Kanun ile 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 401’inci maddesine aşağıda yer alan ikinci ve üçüncü fıkralar 
eklenmişti. Değişiklik sonrası söz konusu 401. Madde aşağıdaki gibidir. 
 
“A) Hisse senetleri  
II - Đmtiyazlı hisse senetleri  
Madde 401:  
 
Esas mukavele ile bazı nevi hisse senetlerine kar payı veya tasfiye halindeki şirket mevcudunun 
dağıtılması ve sair hususlarda imtiyaz hakları tanınabilir. 
 
Pay sahipleri arasında Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, 
dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları bulunan anonim şirketlerde ve 
iştiraklerinde; kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflar lehine tesis edilebilecek 
imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine bu Kanunda düzenlenen 
herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. 
 
Đkinci fıkraya aykırı esas mukaveleler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
anılan fıkra hükmüne uygun hale getirilir. Gerekli esas mukavele değişikliklerinin ve uyarlamalarının 
bu süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas mukavele hükümleri bu sürenin dolduğu tarihte 
kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazların tümü kanunen sona 
erer.” 
 
654 sayılı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname” ile  6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Đmtiyazlı hisse senetleri” başlıklı 
401’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “altı ay” ibaresi “bir yıl” şeklinde 
değiştirilmi ş bulunmaktadır. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
Madde 401 - Esas mukavele ile bazı nevi hisse 
senetlerine kar payı veya tasfiye halindeki şirket 
mevcudunun dağıtılması ve sair hususlarda 
imtiyaz hakları tanınabilir. 

Pay sahipleri arasında Devlet, il özel idaresi, 
belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, 
dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst 
kuruluşları bulunan anonim şirketlerde ve 
iştiraklerinde; kamu tüzel kişileri ile kamuya 
yararlı dernek ve vakıflar lehine tesis edilebilecek 
imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer pay 
sahiplerinden biri veya birkaçı lehine bu 
Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis 
edilemez. 

Đkinci fıkraya aykırı esas mukaveleler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 
ay içinde anılan fıkra hükmüne uygun hale 
getirilir. Gerekli esas mukavele değişikliklerinin 
ve uyarlamalarının bu süre içinde 
gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas 
mukavele hükümleri bu sürenin dolduğu tarihte 
kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas 
mukavelede öngörülen imtiyazların tümü 
kanunen sona erer. 

 

Madde 401 - Esas mukavele ile bazı nevi hisse 
senetlerine kar payı veya tasfiye halindeki şirket 
mevcudunun dağıtılması ve sair hususlarda 
imtiyaz hakları tanınabilir. 

Pay sahipleri arasında Devlet, il özel idaresi, 
belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, 
dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst 
kuruluşları bulunan anonim şirketlerde ve 
iştiraklerinde; kamu tüzel kişileri ile kamuya 
yararlı dernek ve vakıflar lehine tesis edilebilecek 
imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer pay 
sahiplerinden biri veya birkaçı lehine bu 
Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis 
edilemez. 

Đkinci fıkraya aykırı esas mukaveleler, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir 
yıl içinde anılan fıkra hükmüne uygun hale 
getirilir. Gerekli esas mukavele değişikliklerinin 
ve uyarlamalarının bu süre içinde 
gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas 
mukavele hükümleri bu sürenin dolduğu tarihte 
kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas 
mukavelede öngörülen imtiyazların tümü 
kanunen sona erer. 

 
 
Ayrıca aynı KHK ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
“Süre uzatımı yetkisi 
 
GEÇĐCĐ MADDE 6- (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401’inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süreyi üç aya kadar uzatmaya Gümrük ve Ticaret 
Bakanı yetkilidir.” 
 
Saygılarımızla,  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
KHK/654 sayılı ve  “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname” 
  
 
(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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11 Ekim 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28081 (Mükerrer) 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

GÜMRÜK VE T ĐCARET BAKANLI ĞININ TE ŞK ĐLAT VE GÖREVLER Đ 
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĐLE BAZI 

KANUNLARDA DE ĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Karar Sayısı: KHK/654 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı 

kanunlarda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar 
Kurulu’nca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1 – 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 
yer alan “altı ay” ibaresi “bir yıl” şeklinde değiştirilmi ş ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Süre uzatımı yetkisi 
GEÇĐCĐ MADDE 6- (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtilen süreyi üç aya kadar uzatmaya Gümrük ve Ticaret Bakanı yetkilidir.” 
MADDE 2 – 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“z) Sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının iyileştirilmesine 

katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı 
ve niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu 
gruplarda yer alanların kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak, buna ilişkin 
usul ve esasları belirlemek, getirilen uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için 
her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemek, dava açmak, açılan davada uyum zorunluluğunun yerine 
getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını istemek.” 

MADDE 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

 Abdullah GÜL  
 CUMHURBAŞKANI 
 
 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 

 B. ARINÇ M. M. EKER B. ATALAY B. BOZDAĞ 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 

 S. ERGĐN F. ŞAHĐN E. BAĞIŞ N. ERGÜN 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 

 E. GÜNAY E. BAYRAKTAR H. YAZICI M. Z. ÇAĞLAYAN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı 

 

 T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

 Đ. N. ŞAHĐN R. AKDAĞ E. GÜNAY M. ŞĐMŞEK 

 Đçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı V. Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 

 Ö. DĐNÇER Đ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Milli E ğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su Đşleri Bakanı 

 

 R. AKDAĞ B. YILDIRIM 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 

 
 

 


