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SİRKÜLER                   İstanbul, 17.08.2012 

Sayı: 2012/187                 Ref: 4/187 

 

Konu:  

ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULUNDA TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ 

OLARAK BULUNAN ÜYELERİN YERİNE YENİLERİNİN SEÇİLMESİNE İLİŞKİN 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN DUYURU 

YAYINLANMIŞTIR  

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, anonim şirketlerin yönetim kurulunda tüzel kişi 

temsilcisi olarak bulunan üyelerin yerine yenilerinin seçilmesi hakkında 10.08.2012 tarihli 

duyuru yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu duyuru metnine sirkülerimiz ekinde ulaşabilirsiniz.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, anonim şirketlerin yönetim kurulunda tüzel kişi temsilcisi 

olarak bulunan üyelerin yerine yenilerinin seçilmesi hakkında 10.08.2012 tarihli duyurusu.  

 

(*) 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 Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Olarak 
Bulunan Üyelerin Yerine Yenilerinin Seçilmesine İlişkin Duyuru 

1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 359 uncu 
maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve 
tüzel kişinin yanında bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına 
alınmıştır. 

Diğer taraftan, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunun 25’inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına 
tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yani 1/10/2012 
tarihine kadar istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin bizzat kendilerinin ya 
da bir başkasının seçilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, 6103 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince yönetim kurulundan 
istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine genel kurulca yeni üyenin 
seçilmesi veya 6102 sayılı Kanunun 363 üncü maddesi uyarınca yönetim kurulunun 
kalan üyeleri tarafından atama yapılması mümkün bulunmaktadır. 

Ancak, yönetim kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğu tüzel kişi ortakların 
temsilcilerinden oluşan anonim şirketlerde, söz konusu üyelerin, yönetim kurulu 
toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde farklı zamanlarda istifa etmeleri ve yerlerine 
seçilecek üyelerin tescil edilmesi suretiyle Kanuna uyum sağlayabileceklerdir. 

Kamuoyuna önemle duyurulur. 

 


