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SUNUfi
De¤erli meslektafl›m,
Ticari mevzuat›m›z içinde özellikle Türk Ticaret Kanunu’nun önemli bir yeri
vard›r.
11.06.2003 tarih ve 4884 say›l› kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda önemli
de¤ifliklikler olmufltur. Bu de¤iflikliklerin ve yeni düzenlemelerin önümüzdeki
süreçte de devam edece¤i bilgimiz dahilindedir,

4884 say›l› kanun ile yap›lan de¤ifliklikler karfl›laflt›rmal› olarak kitapç›k halinde
sizlere ulaflt›r›lm›flt›r.
Meslek mensuplar›m›z›n Ticaret Kanunu’nun uygulanmas› sürecinde özellikle
genel kurul toplant›s›, tasfiye ifllemleri, ana sözleflme tadilleri, asgari-zorunlu- esas
sermaye art›r›m› vb. konularda sorunlar› oldu¤u tespit edilmifltir.

‹SMMMO bünyesinde kurulmufl bulunan çal›flma komitelerinden biri olan Türk
Ticaret Mevzuat› Komitesi’nin say›n baflkan ve üyeleri özverili çal›flmalar›yla
meslektafllar›m›z›n belirtilen sorunlar›n›n çözümüne yönelik olarak geniflletilmifl
bilgilerle donat›lm›fl “Ticari Mevzuat ‹fllemleri ve Uygulamas›” adl› kitab›
haz›rlam›fllard›r.
Kitapla ilgili de¤erli elefltiri ve katk›lar›n›z› iletmenizi diliyorum.

Kitab›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen komite baflkan› ve kitab›n editörü Doç. Dr.
Hanifi AYBO⁄A’ ya ve üyeler; Orhan TOHMAN’ a, Gülnaz YILMAZ’ a,
Cumali BAfiSÜLLÜ’ ye, Ahmet ALTUN’ a, Abdulkadir ÇAPAN‹K’ e, Özlem
Köstek SALTAfi’ a, Alper SEZGÜN’ e, Menflure fiEKER’ e, Yunus TÜRK’ e ve
Ifl›k USTA’ ya teflekkür ediyorum.
Bilgilerinize sunar, çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.

Yahya ARIKAN
Baflkan
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ÖNSÖZ
‹SMMMO bünyesinde kurulmufl bulunan çal›flma komitelerinden biri olan Türk
Ticaret Mevzuat› Komitesi 11 meslek mensubu üyeden oluflmaktad›r.
Komite, 2002 Aral›k ay›nda kurulmufl olup üyelerimiz günümüze kadar özverili
çal›flmalar›n› sürdürmüfltür.
Komitenin çal›flmalar›n›n kapsam› afla¤›da belirtilmifltir.
- Meslek mensuplar›m›z›n Ticaret Kanunu ile ilgili ihtiyaç duyduklar› konular
hakk›nda bilgilendirilmesi,
- Uygulamada meslek mensuplar›m›z›n karfl›laflt›klar› sorunlar›n çözülmesi
konusunda önerilerin üretilmesi,
- Ticaret Kanunu’nda yap›lmas› istenilen de¤ifliklikler konusundaki önerilerin
tespit edilmesi,
Çal›flmalar›n sonucunda elde edilen verilerin, meslek mensuplar›m›za ulaflt›r›lmas›
için;
- Kitap bas›m›,
- ‹nternet sahifesinin oluflturulmas›,
hedeflenmifltir.
Bu ba¤lamda;
‹nternet sahifesinin oluflturulmas› için çal›flmalar son aflamaya gelmifltir.
Kitap çal›flmam›z ise sonuçlanm›fl olup, meslek mensuplar›m›za sunulmufltur.
Kitap, kuflkusuz kusursuz de¤ildir. ‹çeri¤inde eksiklikler bulunabilir. Bu nedenle
de olsa elefltiri ve tart›flma konusu oluflturmak bizi mutlu k›lacakt›r. De¤erli elefltiri
ve katk›lar›n›z› bizlerle paylaflman›z› diliyoruz.
Komite çal›flmalar›n›n yürütülmesi için çal›flma ortam› yaratan ve yönlendiren
Oda Baflkan›m›z Say›n Yahya ARIKAN’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine
flükranlar›m›z› sunar›z.
Kitab›n haz›rlanmas› sürecinde özverili çal›flmalar›yla katk›da bulunan komite
üyelerine teflekkür ederim.
Kitab›n çal›flmalar›n›zda katk› sa¤lamas› dile¤iyle.
Doç Dr. Hanifi AYBO⁄A
Editör
T.T. Mevzuat Komitesi Baflkan›
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1- ANON‹M fi‹RKET
10-GENEL

Anonim flirket; bir unvana sahip,esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüfl olan
ve borçlar›ndan dolay› yaln›z mameleki ile sorumlu olan flirkettir.

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmad›kça anonim flirketler en az 50 milyar
sermaye ve asgari 5 ortak ile kurulmal›d›r.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim flirket ibaresinin
bulunmas› ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.
19.1.2002 tarih ve 24645 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2001/3500 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› ile anonim flirketlerin asgari sermaye miktar› 50 milyar
TL.s›na ç›kar›lm›flt›r.
17 Haziran 2003 tarih 25141 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 4884 say›l› Kanun
gere¤ince Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca belirlenenler d›fl›ndaki anonim
flirketlerin kurulufl ve ana sözleflme de¤iflikliklerinde Bakanl›k izni kald›r›lm›flt›r.

Yine ayn› kanun gere¤ince sicil memurluklar› anonim ve limited flirket
kurulufllar›n› vergi dairesi,Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Sosyal
Sigortalar Kurumu’na Kanunda belirtilen süreler içinde bildirmekle
yükümlüdürler.

Yasan›n getirdi¤i de¤iflikliklere paralel olarak tescil ifllemlerinde aranan evrak
afla¤›da belirtilmifltir.
11- KURULUfi VE ANASÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹fiLEMLER‹

I – BAKANLIK ‹ZN‹NE TAB‹ OLMAYAN ANON‹M fi‹RKETLER
A- KURULUfi

• Ana sözleflmeler noterden onayland›ktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Ticaret Sicili Memurlu¤una tescil ettirilmelidir.
1- Dilekçe (ba¤l› olaca¤› vergi dairesi belirtilmeli, yetkili taraf›ndan veya
vekaleten imzalanmal›, vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir) EK 1

2- Kurulufl bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili taraf›ndan
imzalanmal›d›r – 3 nüsha) EK 2 bkz. ‹TO.org.tr
3-Noter tasdikli ana sözleflme (3 nüsha) EK 3

4-Kurucular›n ve yetkililerin nüfus sureti (noter veya muhtar onayl› 2 nüsha)
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5- Noterden Onayl› Yetkililerin flirket unvan› alt›nda imza beyannamesi (2 nüsha)

6- Banka dekontu asl› (sermayenin binde birinin tüketicinin korunmas› hesab›na
yat›r›ld›¤›n› gösteren ziraat veya merkez bankas› dekontu veya EFT makbuzutahsil edildi kafleli ve imzal› olmal›d›r. Hesap No:350101626-9)
7- Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmal› .ort. resimleri bulunmal›d›r)
bkz.ito.org.tr
8- Taahhütname (yetkili taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lmal›d›r)
bkz.ito.org.tr
9- Özel mevzuat› gere¤ince ödenmifl sermaye ile kurulan flirketlerin ödenen
sermayeye ait banka dekont asl› veya onayl› sureti
AYRICA; AfiA⁄IDAK‹ HUSUSLARA D‹KKAT ED‹LMEL‹ VE BEL‹RT‹LEN
DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMEL‹D‹R.

• Kurulacak flirkete sermaye olarak konan her türlü hak menkul ve gayrimenkul
mallar›n olmas› halinde bunlar›n de¤erlerinin tespitine iliflkin bilirkifli raporu ve
mahkeme bilirkifli atama yaz›s›

• Özel kanunlarda,sermayesinin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n belli bir süre de
ödenmesi flart k›l›nan flirketlerin ana sözleflmelerinin sermayeye iliflkin
maddeleri buna göre düzenlenir. fiirket kuruluflunda,sermaye olarak her türlü
hak,menkul ve gayrimenkul mallar›n taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt
flirketin kuruluflunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine
getirilir.Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline,
gemi siciline,trafik siciline,s›nai mülkiyet sicili gibi)kay›tl› ise,kuruluflun tescil
tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde flirket ad›na tescil
ettirilir.
• Sermaye olarak menkul k›ymetin konulmas› halinde bunun tespitine iliflkin
bilirkifli raporu, bilirkifli atanmas›na iliflkin mahkeme karar› veya YMM raporu
ve faaliyet belgesi

• Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmad›¤›na dair ilgili tapu
dairesinden, nakil vas›tas› ise mülkiyeti muhafaza kayd›n›n olmad›¤›na dair
ilgili trafik müdürlü¤ünden al›nacak yaz›

• Kurucu ortaklar aras›nda tüzel kifli var ise temsilci karar›, merkezi ‹stanbul
d›fl›nda olan tüzel ortak için buna ilaveten anonim flirket ise en son yönetim
kurulu seçimini, limited flirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi veya flirkete ait noter onayl› sirküler
• Gümrük müflavirli¤i flirketlerinde ortaklar›n ve d›flar›dan atanan gümrük
ifllemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müflavirli¤i izin belgesi
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• fiirket fuarc›l›k alan›nda faaliyet göstermek amac›yla kuruluyorsa flirket
ortaklar› ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato
ilan etmifl veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas,irtikap, rüflvet,
h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kötüye kullanma,dolanl› iflas gibi yüz
k›zart›c› suçlardan dolay› hüküm giymemifl olduklar›n› gösterir belge

Bu flirketler sözleflmelerinde münhas›ran fuar ve sergi , tan›t›m, organizasyon,
reklam, yay›nc›l›k vb. faaliyetlerde bulunacaklar›n› belirtmifl olmal› ve en az
100.000.000.000TL ödenmifl sermayeleri bulunmal›d›r

• fiirket amaç ve konusunda üretim bulunmas› halinde unvanda sanayi kelimesi
kullan›lmal›d›r.

• Kurulacak flirkete yabanc› ortaklarca yabanc› ülkelerde kurulu bulunan
flirketlerin menkul k›ymetlerinin sermaye olarak konulmas› halinde menfle ülke
mevzuat›na göre de¤er tespitine yetkili makamlar›n veya menfle ülke
mahkemelerince tespit edilecek bilirkiflilerin ya da uluslararas› de¤erlendirme
kurulufllar›nca düzenlenecek, Türk Konsoloslu¤undan veya Lahey Devletler
Özel Hukuku Konferans› çerçevesinde haz›rlanan “Yabanc› Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kald›r›lmas› Sözleflmesi” hükümlerine göre tasdik
edilmifl belgenin asl› ve Türkçe tercümesi,

• Kurucular aras›nda yabanc› uyruklu gerçek flah›s varsa pasaportun asl› ile ibraz
edilmesi halinde fotokopisi veya noter tasdikli örne¤i, tüzel kiflilerde ise ilgili
Türk Konsoloslu¤undan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferans›
çerçevesinde haz›rlanan Yabanc› Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kald›r›lmas› Sözleflmesi hükümlerine göre tasdik edilmifl (apostil flerhini
içeren) ve flirketin kay›tl› bulundu¤u sanayi ve/veya ticaret odas›nca veya
yetkili mahkemelerce tanzim edilmifl faaliyet belgesi asl› ve noter onayl›
tercümesi,

• 4875 say›l› Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu ile yurt d›fl›nda ikamet eden
Türk vatandafllar› da yabanc› yat›r›mc› tan›m›na dahil edilmifl olup, bu
vatandafllar›m›z›n, an›lan Kanun kapsam›nda yat›r›mda bulunabilmek için
Ticaret Sicili Memuruna baflvurmas› durumunda ilgili Ticaret Sicili
Memurlu¤unca, bu vatandafllar›m›z›n çal›flma veya ikamet izni belgesi ,
• D›fl ticaret firmalar› amaç ve konusunda ticareti yap›lan tüm mallar› saymak
yerine sektör ad› belirtilmelidir. Örne¤in “g›da sektöründeki her türlü mal›n
al›m›, sat›m›, ithali, ihrac›” gibi

• Kurulacak flirketin kurucular› aras›nda belediyeler ve di¤er mahalli idareler ile
bunlar›n kurduklar› birliklerin bulunmas› halinde bu kurulufllar›n ifltirakine izin
veren Bakanlar Kurulu Karar›n›n bir örne¤i
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EK-1

‹STANBUL T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄U’NA
‹STANBUL,

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre kurmaya teflebbüs etti¤imiz

................................................................................................................ ünvanl›
flirketimizin tescil ve ilan›n›n ve ilgili kurumlara bildiriminin yap›lmas›n› arz
ederim .
‹lgili Vergi Dairesi

:........................

Çal›flt›r›lacak Sigortal› Say›s›

:........................

Çal›flt›r›lacak sigortal›lar›n
‹fle Bafllama Tarihi

:........................

‹rtibat Telefon Numaras›

KAfiE

:........................

YETK‹L‹ ADI

‹MZA

EKLER :

1 1 adet oda kay›t beyannamesi

2 1 adet Taahhütname (...............,-TL damga pulu)
3 3 adet Noter Onayl› Anasözleflme

4 2 adet unvan alt›nda imza beyannamesi

5 2 fler adet foto¤rafl› nüfüs cüzdan› sureti

6 3 adet flirket kurulufluna ait bildirim formlar› (as›l)

7 Tüketiciyi Koruma Fonu Hesab›na yat›r›lan Banka Dekontu ( % 01)
8 2 Adet ‹kametgah ‹lmuhaberi

NOT: 1 Vekaleten imzalan›yorsa Vekaletname eklenecektir.
NOT: 2 ‹lgili Vergi Dairesi mutlaka yaz›lacakt›r.
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EK 3

“………………………. ANON‹M fi‹RKET‹”
ANA

S Ö Z L E fi M E S ‹

KURULUfi
MADDE 1

Afla¤›daki Adlar›, Soyadlar›, ikametgahlar› ve Uyruklar› yaz›l› kurucular aras›nda
Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim fiirketlerin ani surette kurulmalar› hakk›ndaki
hükümlerine göre bir Anonim fiirket kurulmaktad›r.
Kurucunun

Ad› Soyad›

‹kâmetgah Adresi
Uyru¤u

1- …………………….. ……………………..

…………

3- …………………….. ……………………..

…………

2- …………………….. ……………………..

4- …………………….. ……………………..
5- …………………….. ……………………..

…………

…………

…………

fi‹RKET‹N ÜNVANI
MADDE 2

fiirketin Unvan› “…………………………………… ANON‹M fi‹RKET‹”’d›r.
AMAÇ VE KONU
MADDE 3

fiirketin amaç ve konusu bafll›ca flunlard›r:

……………………………………...............
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fiirket amac›n› gerçeklefltirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,
kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve flahsi her türlü haklar› tesis edebilir,
ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. fiirket gayrimenkulleri
üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifak›, kat
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri
nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele
ve tasarruflar› gerçeklefltirebilir.
fiirket yukar›da yaz›l› olanlar d›fl›nda yararl› ve gerekli görülecek ifl ve ifllemlere
Yönetim Kurulu’unun teklifi ve Genel Kurulun verece¤i karar ile girebilir.
fi‹RKET‹N MERKEZ‹
MADDE 4

fiirketin’in merkezi ‹stanbul ‹li, …………… ‹lçesi’ndedir. Adresi; ‹stanbul,
………………………’dur. Adres de¤iflikli¤inde yeni adres, Ticaret Sicili’ne
tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir.
Tescil ve ilan edilmifl adrese yap›lan tebligat flirkete yap›lm›fl say›l›r.

Tescil ve ilan edilmifl adresinden ayr›lm›fl olmas›na ra¤men yeni adresine süresi
içinde tescil ettirmemifl flirket için bu durum fesih sebebi say›l›r.
fi‹RKET‹N SÜRES‹
MADDE 5

fiirket’ in süresi kesin kuruluflundan bafllamak üzere süresizdir.
SERMAYE
MADDE 6

fiirket’ in sermayesi ………..…….-TL (…………… Türk Liras›) k›ymetindedir.

Bu sermayenin her biri ...............-TL itibari k›ymette ........ hisseye ayr›lm›flt›r. Bu
hisselerin:
1-……… hisseye tekabül eden …………………. –TL ……………………
2-……… hisseye tekabül eden ………………….-TL ……………………
3-……… hisseye tekabül eden ………………….-TL ……………………

4- ……… hisseye tekabül eden ………………….-TL ……………………
5- ……… hisseye tekabül eden ………………….-TL ……………………
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taraf›ndan muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmifltir. Nakdi
sermayenin 1/4’ü flirketin kuruluflunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay
içerisinde, kalan› ise Yönetim Kurulu’nun alaca¤› kararlar dairesinde en geç 3 (üç)
y›l içinde ödenecektir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleflmenin ilan maddesi uyar›nca yap›l›r.
YÖNET‹M KURULU VE SÜRES‹
MADDE 7

fiirketin iflleri ve idaresi Genel Kurul taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak hissedarlar aras›ndan seçilecek en az 3 üyeden oluflan bir Yönetim
Kurulu taraf›ndan yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) y›l için
seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman de¤ifltirebilir.
fi‹RKET‹ TEMS‹L‹
MADDE 8

fiirketin Yönetimi ve d›flar›ya karfl› temsili Yönetim Kurulu’na aittir. fiirket
taraf›ndan verilecek bütün belgelerin ve yap›lacak sözleflmelerin geçerli
olabilmesi için, bunlar›n flirket ünvan› alt›na konmufl ve flirketi temsile yetkili kifli
veya kiflilerin imzas›n› tafl›mas› gereklidir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 319’ncu Maddesi’ne göre fiirketi
temsil ve idare yetkisinin hepsini veya baz›lar›n› Yönetim Kurulu Üyesi olan bir
veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmalar› zorunlu bulunmayan
Müdürlere b›rakabilir.

fiirketi ifllerinin ve faaliyetinin geliflmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç
gördü¤ü takdirde idare ifllerinin ve görevlerinin kendi üyeleri aras›nda ne flekilde
ve hangi esaslar dairesinde taksim edilece¤ini tespit eder.
DENETÇ‹LER
MADDE 9

Genel Kurul, gerek hissedarlar aras›ndan, gerekse d›flardan en çok 3 (üç) y›l için 1
(bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunlar›n say›s› 5’i geçemez. Genel Kurul
seçilen Denetçiyi her zaman azil ve yerine di¤er bir kimseyi tayin edebilir.
Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçili¤e seçilmesi caizdir.
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Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353-357 maddelerinde say›lan görevleri
yapmakla yükümlüdür.
GENEL KURUL
MADDE 10

Genel Kurul toplant›lar›nda afla¤›daki esaslar uygulan›r:

Davet fiekli: Genel Kurullar ola¤an veya ola¤anüstü olarak toplan›rlar. Bu
toplant›lara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri
uygulan›r.
A – Toplant› Vakti : Ola¤an genel kurul toplant›lar› flirketin hesap devresi
sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, ola¤anüstü genel kurul
toplant›lar› ise flirketin iflleri icap etti¤i hallerde ve zamanda yap›l›r.

B – Rey Verme ve Vekil Tayini: Ola¤an ve ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›nda
haz›r bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vard›r. Genel
Kurul toplant›lar›nda hissedarlar kendilerini di¤er hissedarlar veya hariçten tayin
edecekleri vekil vas›tas› ile temsil ettirebilirler. fiirket hissedarlar› olan vekiller
kendi oylar›ndan baflka temsil ettikleri hissedarlar›n sahip oldu¤u oylar›
kullanmaya yetkilidir.
C – Müzakerelerin Yap›lmas› Ve Karar Nisab›: fiirket genel kurul toplant›lar›nda
Türk Ticaret Kanununun 369 maddesinde yaz›l› hususlar müzakere edilerek
gerekli kararlar al›n›r. Genel Kurul toplant›lar› ve bu toplant›lardaki karar nisab›
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.
D – Toplant› Yeri: Genel kurul flirketin müseccel adresinde toplan›r.
TOPLANTILARDA KOM‹SER BULUNMASI
MADDE 11

Gerek ola¤an ve gerekse ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›nda Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› komiserinin bulunmas› ve toplant› tutanaklar›n›n ilgililerle birlikte imza
edilmesi flartt›r. Komiserin g›yab›nda yap›lacak genel kurul toplant›lar›nda
al›nacak kararlar ve komiserin imzas›n› tafl›mayan toplant› tutanaklar› geçerli
de¤ildir.
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‹LAN:

MADDE 12

fiirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. Maddesinin 4. F›kras› hükümleri
sakl› kalmak flart› ile flirket merkezinin bulundu¤u yerde ç›kan bir gazete ile en az
15 gün evvel yay›nlan›r. Mahallinde gazete yay›nlanmad›¤› takdirde ilan en yak›n
yerdeki gazete ile yap›l›r. Ancak Genel Kurulun toplant›ya ça¤r›lmas› ile ilgili
ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi hükümleri gere¤ince ilan ve
toplant› günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yap›lmas› zorunludur.
Sermayenin azalt›lmas› veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438.
maddelerindeki hükümler uygulan›r.
HESAP DÖNEM‹
MADDE 13

fiirketin hesap y›l› Ocak Ay›n›n ilk gününden bafllar, Aral›k ay›n›n sonuncu günü
biter. Fakat ilk hesap y›l› flirketin Ticaret Sicili’ne tescil suretiyle tüzel kiflilik
kazand›¤› tarihten bafllar ve o y›l›n Aral›k ay›n›n son günü sona erer.
KAR’IN TESP‹T‹ VE DA⁄ITIMI
MADDE 14

fiirketin genel masraflar› ile muhtelif amortisman bedelleri gibi flirketçe ödenmesi
ve ayr›lmas› zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden
indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kar› teflkil eder. Safi kar›n tespiti
hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun, Vergi Usül Kanunu’nun vesair Mali
Kanunlar›n hükümlerine uyulur.
Yukar›daki madde gere¤ince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken
vergiler düflüldükten sonra kalan miktardan:
a - % 5 nispetinde Kanuni yasal yedek akçe ile,

b - Ödenmifl sermayenin % 5’i nispetinde birinci temettü pay› ayr›l›r.

c - Yasal Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayr›lmas›ndan sonra kalan
kardan Genel Kurul karar› ile en az % 10’u Yönetim Kurulu Baflkan ve
üyelerine en fazla % 10’u da fiirket’in Müdür, Memur ve müstahdemlerine
tahsisi olunabilir.

c - Kalan kar, Genel Kurul karar›na göre k›smen veya tamamen ikinci temettü pay›
olarak, da¤›t›labilece¤i gibi, da¤›t›lmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da
muhafaza edilebilir.
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e- Ortaklara da¤›t›lmas›na karar verilen birinci ve ikinci temettü pay›n›n hangi
tarihte ödenece¤i genel Kurul taraf›ndan tespit olunur.
f- Türk Ticaret Kanunu’nun 466/3 maddesi hükmü sakl›d›r.
YEDEK AKÇE
MADDE 15

fiirket taraf›ndan ayr›lan yedek akçeleri hakk›nda T.T.K’nun 466-467 maddeleri
hükümleri uygulan›r.
KANUN‹ HÜKÜMLER
MADDE 16

‹flbu esas mukavelede yaz›l› olmayan hususlar hakk›nda Türk Ticaret Kanunu’nun
konuya ait hükümleri uygulan›r.
GEÇ‹C‹ HÜKÜMLER:

KURULUfi G‹DERLER‹
GEÇ‹C‹ MADDE 1:

fiirketin kurulufluna iliflkin, kurucular taraf›ndan yap›lan ve kurulufl için gerekli
addolunan bilcümle harcamalar flirketin masraflar›na intikal ettirilir.
‹LK YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹
GEÇ‹C‹ MADDE 2:

………………..………………..………………..
………………..………………..………………..
TEMS‹L

GEÇ‹C‹ MADDE 3:

………………..………………..………………..………………..
‹LK DENETÇ‹

GEÇ‹C‹ MADDE 4:

ilk 1 y›l için ………………..………………..………………..………………..
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B) ANASÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹

1- Dilekçe (flirket kaflesi ile yetkili taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal›,
vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir)

2- Genel kurul tutana¤› (ana sözleflmenin de¤iflen maddesinin yeni flekli tutana¤›n
içinde tam metin olarak yer almal› ve genel kurulca kabul edilmelidir tadil
metni genel kurula ek olursa flirket kafleli, toplant› komiseri ve divan üyelerince
imzal› olmal›d›r) (2 nüsha) (Bilgi için Genel Kurul bölümüne bak›n›z.)
3- Bakanl›k temsilcisi atama yaz›s› asl›

4- Hazirun cetveli bkz.kitab›n genel kurul bölümü

5- Sermaye art›r›m› var ise 2 adet pay cetveli EK 4 ve banka dekontu (artan
sermayenin binde birinin tüketicinin korunmas› hesab›na yat›r›ld›¤›n› gösteren
ziraat veya merkez bankas› dekontu veya EFT makbuzu- tahsil edildi kafleli ve
imzal› olmad›r, Hesap No: 350101626-9)

AYRICA; AfiA⁄IDAK‹ HUSUSLARA D‹KKAT ED‹LMEL‹ VE BEL‹RT‹LEN
DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMEL‹D‹R.

• Eski sermayenin ödendi¤ine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi
EK 5

• Sermaye olarak menkul k›ymetin konulmas› halinde bunun tespitine iliflkin
bilirkifli raporu, bilirkifli atanmas›na iliflkin mahkeme karar› veya YMM raporu
ve faaliyet belgesi.

• Sermaye art›r›m›nda her türlü hak,menkul ve gayrimenkul mallar›n taahhüt
edilmesi halinde bu taahhüt sermaye art›r›m›n›n tescil tarihinden itibaren en geç
üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir
sicile(tapu sicili,gemi sicili,trafik sicili,s›nai mülkiyet sicili gibi) kay›tl›
ise,sermaye art›fl›n›n tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili
sicilde flirket ad›na tescil ettirilir.
• Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmad›¤›na dair ilgili tapu
dairesinden, nakil vas›tas› ise mülkiyeti muhafaza kayd›n›n olmad›¤›na dair
ilgili trafik müdürlü¤ünden al›nacak yaz›

• Sermaye art›r›m› ayni sermaye veya firma devri yoluyla yap›l›yor ise bunlar›n
tespitine dair bilirkifli raporu ve bilirkifli atanmas›na iliflkin mahkeme karar›
• Sermaye art›r›m› ortaklar›n flirketten alacaklar›n›n ilavesi yoluyla yap›lmas
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halinde bunlar›n tespitine dair bilirkifli raporu, bilirkifli atanmas›na iliflkin
mahkeme karar› veya YMM, SMMM raporu ve faaliyet belgesi

• Sermaye art›r›m› hisse senetlerinin konulmas› veya de¤er art›fl fonu,
ifltiraklerden gelen de¤er art›fl fonu, maliyet art›fl fonu, ifltirak hisseleri ve
gayrimenkul sat›fl kar›n›n ilavesi, maddi duran varl›klar›n yeniden de¤erlemesi,
amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin yeniden de¤erlemesi yoluyla yap›lmas›
halinde bunlar›n tespitine dair YMM raporu ve faaliyet belgesi

• Sermaye art›r›m› fevkalade ihtiyatlar veya da¤›t›lmayan kar›n ilavesi yoluyla
yap›lmas› halinde bunlar›n tespitine iliflkin SMMM veya YMM rapor ve
faaliyet belgesi.
• Ana sözleflmenin de¤ifltirilmesine dair verilen karar imtiyazl› pay sahiplerinin
haklar›n› ihlal edecek mahiyette ise de¤ifliklik metninin kabul edildi¤i imtiyazl›
pay sahipleri genel kurul tutana¤›, hazirun cetveli ve temsilci atama yaz›s›
• Ana sözleflme de¤iflikli¤i sermaye art›r›m›na iliflkin ise imtiyazl› pay sahipleri
genel kurulu, hazirun cetveli ve temsilci atama yaz›s›

• Sermaye art›r›m›nda artan sermayenin tamam› veya bir k›sm› ödenmiflse banka
dekontu asl› yada onayl› sureti
II – BAKANLIK ‹ZN‹NE TAB‹ ANON‹M fi‹RKET
A)KURULUfi

Özel finans kurumlar›, bankalar, holdingler, sigorta flirketleri, finansal kiralama
flirketleri, faktoring flirketleri, döviz büfesi iflleten flirketler, SPK’ na tabi olan
flirketler, umumi ma¤azac›l›kla u¤raflanlar, serbest bölge kurucusu ve iflleticisi
flirketlerin kurulufl ve ana sözleflme de¤iflikli¤i Bakanl›k iznine tabidir.
1- Dilekçe (ba¤l› olaca¤› vergi dairesi belirtilmeli, yetkili taraf›ndan veya
vekaleten imzalanmal› vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir)

2- Kurulufl bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili taraf›ndan
imzalanmal›d›r – 3 nüsha)
3- Noter tasdikli ana sözleflme (3 nüsha)

4- Kurucular›n ve yetkililerin nüfus sureti (noter veya muhtar onayl› – 2 nüsha)
5- Yetkililerin flirket unvan› alt›nda imza beyannamesi (2 nüsha)

6- Bakanl›k izin yaz›s› BKZ;www.sanayi.gov.tr.(fiirketlere,Fuarlara...bölümü)

7- Banka dekontu asl› (sermayenin binde birinin tüketicinin korunmas› hesab›na
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yat›r›ld›¤›n› gösteren ziraat veya merkez bankas› dekontu veya EFT makbuzutahsil edildi kafleli ve imzal› olmal›d›r. Hesap No: 350101626-9)

8- Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmas›, ortaklar›n resimleri
bulunmal›d›r)
9- Taahhütname (yetkili taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›d›r)
10-Özel mevzuat› gere¤ince ödenmifl sermaye ile kurulan flirketlerin ödenen
sermayeye ait banka dekontu asl› veya onayl› sureti

AYRICA; AfiA⁄IDAK‹ HUSUSLARA D‹KKAT ED‹LMEL‹ VE BEL‹RT‹LEN
DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMEL‹D‹R.

• Gümrük müflavirli¤i flirketlerinde ortaklar›n ve d›flar›dan atanan gümrük
ifllemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müflavirli¤i izin belgesi
• Özel kanunlarda, sermayesinin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n belli bir süre de
ödenmesi flart k›l›nan flirketlerin ana sözleflmelerinin sermayeye iliflkin
maddeleri buna göre düzenlenir. fiirket kuruluflunda,sermaye olarak her türlü
hak,menkul ve gayrimenkul mallar›n taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt
flirketin kuruluflunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine
getirilir.Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline,
gemi siciline,trafik siciline,s›nai mülkiyet sicili gibi)kay›tl› ise,kuruluflun tescil
tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde flirket ad›na tescil
ettirilir.
12- TASF‹YE ve D‹⁄ER ‹fiLEMLER
NEV‹ DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹

1- Dilekçe (ba¤l› olunan vergi dairesi belirtilmeli, yetkili taraf›ndan veya
vekaleten imzalanmal›, vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir)
2- Kurulufl bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili taraf›ndan
imzalanmal›d›r (3 nüsha)
3- Noter onayl› ana sözleflme (3 nüsha)

4- Nevi de¤ifltiren flirketin yetkili organ karar›

5- Nevi de¤ifltiren flirketin öz varl›k tespiti ile ilgili bilirkifli raporu ve bilirkifli
atanmas›na iliflkin mahkeme karar›

6- Yetkililerin flirket unvan› alt›nda imza beyannamesi (2 nüsha)
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7- Yeni giren ortak varsa nüfus sureti (Noter veya muhtar onayl› – 2 nüsha)

8- Sermaye art›r›m› var ise banka dekontu (artan sermayenin binde birinin
tüketicinin korunmas› hesab›na yat›r›ld›¤›n› gösteren ziraat veya merkez
bankas› dekontu veya EFT makbuzu- tahsil edildi kafleli ve imzal› olmal›d›r.
Hesap No: 350101626-9)
9- Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmas›, ortaklar›n resimleri
bulunmal›d›r)

10-Taahhütname (yetkili taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›d›r)

• Nevi de¤ifltiren flirketin kollektif veya komandit olmas› halinde flirket ve
ortaklar›n›n vadesi gelmifl vergi borçlar›n›n olmad›¤›na dair ilgili vergi
dairesinden yaz›
ADRES DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹

1- Dilekçe (fiirket kaflesi ile yetkili taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal›
vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir)
2- Yönetim Kurulu Karar› (Noter onayl› – 2 nüsha) MERKEZ‹ BAfiKA B‹R
S‹C‹L‹N GÖREV ALANINDA BULUNAN ANON‹M fi‹RKET‹N
‹STANBUL fiUBES‹N‹N AÇILIfiI

1- Dilekçe (fiirket kaflesi ile yetkili taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal›
vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir)
2- Ana sözleflme, ana sözleflme de¤iflikliklerine iliflkin tadil mukaveleleri, tadil

mukavelelerinin kabul edildi¤i ve son yönetim kurulu seçimine iliflkin genel
kurul tutanaklar› ve bunlar›n ilan edildi¤i Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin
onayl› suretleri

3- fiube aç›l›fl›na iliflkin 2 nüsha noter onayl› yönetim kurulu karar›. (bu kararda
flubenin ticaret unvan›, aç›k adresi, temsilcileri ve temsil flekli aç›kça
belirtilecektir)
4- fiube temsilcilerinin flube unvan› alt›nda düzenlenen imza beyannameleri ve
noter veya muhtar onayl› nüfus cüzdan suretleri (1 nüsha)
5- Merkezin sicil memurlu¤undan sicil tüzü¤ünün 55. maddesine göre al›nan
belge

6- Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmal›, flube müdürünün resmi
bulunmal›d›r)
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7- Taahhütname (yetkili taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›d›r)
MERKEZ‹ BAfiKA B‹R S‹C‹L‹N GÖREV ALANINDA BULUNAN ANON‹M
fi‹RKET‹N ‹STANBUL’A MERKEZ NAKL‹
1- Dilekçe (fiirket kaflesi ile yetkili taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal›
vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir)
2- Merkezin bulundu¤u sicil memurlu¤unca tescil edilen hususlara ait onayl›
evrak ile bunlar›n yay›mland›¤› Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
3- Bakanl›k iznine tabi olmayan anonim flirketlerde; genel kurul toplant› tutana¤›
(anasözleflmenin de¤iflen merkez maddesinin yeni flekli tam metin olarak yer
almal› ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa
flirket kafleli, toplant› komiseri ve divan üyelerince imzal› olmal›d›r (2 nüsha)
Bakanl›k iznine tabi anonim flirketlerde; Genel Kurul Tutana¤› (2 Nüsha)
Bakanl›k izin yaz›s› asl› ve tadil metni (2nüsha)
4- Bakanl›k temsilcisi atama yaz›s› asl›
5- Hazirun cetveli
6- Eski sicil memurlu¤undan sicil tüzü¤ünün 47. maddesine göre al›nan merkez
nakli belgesi
7- Temsil yetkisine sahip olanlar›n flirket unvanl› imza beyannamesi (1 nüsha)
8- Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmal›, ortaklar›n resimleri
bulunmal›d›r)
9- Taahhütname (yetkili taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›d›r)

GENEL KURUL
1- Dilekçe (fiirket kaflesi ile yetkili taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal›
vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir)
2- Genel kurul toplant› tutana¤› (2 nüsha)
3- Hazirun cetveli
4- Bakanl›k temsilcisi atama yaz›s› asl›
5- Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;
Görev taksimi ve flirketin temsil ve ilzam›n›n ne flekilde olaca¤›na dair yönetim
kurulu karar› (2 nüsha)
Yetkili olanlar›n flirket unvan› alt›nda düzenlenmifl imza beyannamesi (1 nüsha)
Yönetim kurulu üyeleri ve di¤er yetkililerin nüfus cüzdan suretleri (Noter
veya muhtar onayl›-1 nüsha)
6- Genel kurul ve yönetim kurulu kararlar›nda yetkililerin adlar› k›salt›lmadan
yaz›lmal›d›r.
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TASF‹YE

1-) Genel Kurul Karar›n›n al›nmas›

Toplant› Nisab› flirket sermayesinin _ ü ; karar nisab› ise mevcut oylar›n 2/3’ü dür.
2-Tescil ve ‹lan
Gerekli evrak:
a) Dilekçe

b) 3 nüsha genel kurul toplant› zapt›
c) Hazirun Cetveli

d) Komiser Tayin Yaz›s›

e) 3 nüsha “Tasfiye Halinde.......” ibaresi ilave edilmifl flirket ismi alt›nda noterden
düzenlenmifl tasfiye Memurlar›n›n imza beyannamesi,
3-Vergi Dairesine Bildirim

4-Tasfiyeye Girifl bilançosunu haz›rlanmas›
5-fiirket Alacakl›lar›n›n Daveti

6-fiirket alacaklar›n›n tahsili,flirket aktiflerinin paraya çevrilmesi,borçlar›n›n
ödenmesi
7-Ara Bilanço ve son bilançonun yap›lmas›

8-Tasfiye sonuçland›r›larak da¤›tma ifllemi yap›l›r
9-Vergi Dairesine Bildirim,

10-Tasfiye bitiflinin tescil ve ilan›

11-Defter ve Belgelerin saklanmas›
TASF‹YE G‹R‹fi

1- Dilekçe (fiirket kaflesi ile yetkili taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal›
vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir) EK 6
2- Yönetim Kurulu Karar› EK 7

3- Genel kurul toplant› tutana¤› (2 nüsha) EK 8
4- Hazirun cetveli

5- Bakanl›k temsilcisi atama yaz›s› asl›

6- Tasfiye memurlar›n›n Tasfiye halinde ibaresi ile bafllayan flirket unvan› alt›nda
düzenlenmifl imza beyannamesi (1 nüsha)
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• Tasfiyeye giriflin tescili sonras›nda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
alacakl›lara ça¤r›ya ait ilan›n yap›lmas› gereklidir. Bu yap›lmad›¤› takdirde
tasfiye süresinin uzamas› durumu ortaya ç›kmaktad›r. ‹stanbul Ticaret
Memurlu¤unda bulunan ilan formlar› flirket kaflesi ve tasfiye memurunun
imzas› ile ilana verilmelidir. EK 9 bkz.ito.org.tr
• Tasfiye ifllemleri , flirketin ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine bilgi vermek
kayd›yla ünvana “Tasfiye Halinde “ibaresi ekletilir, Tasfiyeye girifl bilançosu
verilir.Tasfiye girifl tarihinden itibaren 4 ay içinde Kurumlar Beyannamesi
düzenlenerek verilir. Defter ara tasdiki de unutulmamal›d›r.

• Tasfiye ifllemleri flirket merkezinden farkl› bir adreste yürütülecek ise merkez
bu adrese nakledilmelidir.
TASF‹YE SONU

1- Dilekçe (fiirket kaflesi ile yetkili taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal›
vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir) EK 10
2- Yönetim Kurulu Karar› EK 11

3- Genel kurul toplant› tutana¤› (2 nüsha) EK 12
4- Hazirun cetveli

5- Bakanl›k temsilcisi atama yaz›s› asl›

6- ‹.‹.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmifl mal beyan› (2 nüsha – fiirket
kaflesi ile tasfiye memuru taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›).
• Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplant›da evvelce
yap›lmayan ola¤an genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüflülerek ibra
edilmesi gerekmektedir.

• Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul TTK.nun
347.maddesi gere¤ince alacakl›lar› 3.defa davetten itibaren bir y›l geçmedikçe
toplanamaz
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EK 4
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H‹SSE DEV‹R VE TEML‹K SÖZLEfiMES‹
1) TARAFLAR :

Bir taraftan ...........................................‹stanbul adresinde mukim,T.C.uyruklu
.........................,Di¤er taraftan ............................................adresinde mukim
T.C.Uyruklu ,....................................aras›nda ifl bu hisse devir ve temlik
sözleflmesi tanzim ve imza olunmufltur.
2-) MEVZUU :

Taraflardan ......................,Hissedar› bulundu¤u ve ‹stanbul Ticaret Sicili
Memurlu¤u’nun
.............
sicil
numaras›nda
kay›tl›
bulunan,
...........................................................................................A.fi.’ne ait beheri
.......TL ‘s› k›ymetinde ...
adet hissesini nominal de¤eri olan
............................TL’s› bedelle, yine taraflardan
...........................................
satm›fl ve ve bedelini nakten ve tamamen alarak hisseleri devir etmifltir.

Yine taraflardan ................................. yukar›da yaz›l› bedelle .......... adet hissenin
bedellerini ödeyerek hisseleri devir alm›flt›r.
3-) TARAFLAR ‹fi BU H‹SSE DEV‹R VE TEML‹K‹NDEN DOLAYI
B‹RB‹RLER‹N‹ ‹BRA EDERLER
H‹SSELER‹ DEVREDEN

H‹SSELER‹ DEVRALAN

..............................

......................................
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DEV‹R VE KABUL BEYANNAMES‹ :
DEV‹R VE TESL‹M EDEN:
ADI SOYADI

Kanuni ‹kametgah›

: ................................................

: ..........................................................
..........................................................

KABUL VE TESELLÜM EDEN‹N:
ADI SOYADI

Kanuni ‹kametgah›

: .....................................

: ...............................................................
..........................................

H‹SSE DEVR‹NE KONU OLAN fi‹RKET‹N :
Ünvan›

: ..............................................................

Adresi

: ...............................................................

Bir pay›n itibari de¤eri

:

Tic.Sicil No

Hisse Toplam Say›s›

........................................

..............................................................
500.000.-TL

:

100.000.-adet

Hisse Toplam ‹tibari De¤eri : 50.000.000.000.-TL

DEV‹R VE TESELLÜME KONU OLAN H‹SSE SENED‹N‹N:
Ait Oldu¤u fiirket Ünvan›
Bir Pay›n ‹tibari De¤eri
Hisse Toplam Say›s›

Hisse Toplam ‹tibari De¤eri

: .....................................................
:

500.000.-TL

:

2.062.500.000 .-TL

:

4.125 Adet
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DEV‹R

BEYANNAME S‹

.........................................SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹ ‘nin
defterlerinde ad›ma kay›tl› bulunan, nama yaz›l› hisselerden 2.062500.000.TL(‹kimilyaraltm›flikimilyonbeflyüzbin) TL tutar›nda beheri 500.000.-TL
nominal de¤erindeki 4.125 adet hissemi rüçhan haklar› da dahil olmak üzere
2.062.500.000.-TL nakden ve tamamen alarak Say›n .............................’a tüm
hak ve vecibeleriyle devir ettim. Pay defterine gerekli kayd›n yap›lmas›n›
sayg›lar›mla arz ederim.
Devir Eden :
Tarih

:
KABUL

BEYANNAME S‹

......................................SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹ ‘nin
defterlerinde .............................................ad›na kay›tl› bulunan, nama yaz›l›
hisselerden ;

2.062.500.000.-TL( ‹kimilyaraltm›flikimilyonbeflyüzbin) TL tutar›nda beheri
500.000.-TL nominal de¤erindeki 4.125 adet hisseyi ,rüçhan haklar› da dahil
olmak üzere tüm hak ve vecibeleriyle devir ald›m. Bu hisselerin pay defterine
ad›ma kay›tlar›n›n yap›lmas›n› sayg›lar›mla arz ederim.

Devir Alan :
Tarih
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EK 6
‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤u’na
Özü

: Tasfiyeye Giriflin tescili hakk›nda

Ticaret Sicil No :

fiirketimiz tasfiyeye girifl karar›n›n tescilini rica ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Tasfiye Halinde .......................A.fi.
Tasfiye Memuru
Ad / Soyad

Kafle

‹mza

Ekler:

1- Genel Kurul Toplant› Tutana¤›
2- Hazirun Cetveli

3- San ve Tic Bakanl›¤› Komiser Tayin Yaz›s›

4- “Tasfiye Halinde ..............A.fi. ünvan› alt›nda düzenlenmifl Tasfiye
Memurlar›n›n ‹mza Beyannamesi.
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EK 7
Karar Say›s›
EK:11

: ......... / ....

Toplant› Yeri

: fiirket Merkezi

Karar Tarihi

Yönetim Kurulu Baflkan›

: ../ ..... /......

Toplant›ya Kat›lanlar

: ..............................

Yönetim Kurulu Baflkan Yard. : ..............................
Üye

: ..............................

Gündem

: Ola¤an Genel Kurul

Üye

: ..............................

fiirket Yönetim Kurulumuz bugün saat .......... da flirket merkezi olan ‹stanbul
‹li,....................... ‹lçesi, .......................... Caddesi , ..... .Sokak , No: ...
,
adresinde toplanarak afla¤›daki yaz›l› hususlar› görüflerek karar alt›na alm›fllard›r.

1- fiirketimiz .... y›l› faaliyetlerinden elde edilen sonuçlar› görüflmek üzere
flirket ortaklar›n›n ola¤an genel kurul toplant›s›na ça¤r›lmas›na ,
2- Ola¤an genel kurul toplant›s›n›n flirket merkez adresinde ; afla¤›daki gündemi
görüflmek üzere yap›lmas›na ,

3- Toplant› için Sanayi Ve Ticaret Bakanl›¤›’na gerekli baflvurular›n yap›lmas›na,
4- Toplant›n›n TTK ‘nun 370.maddesine uygun olarak ça¤r› merasimine
uyulmaks›z›n yap›lmas›na,
oybirli¤i ile karar verilmifltir.
Yönetim Kurulu Baflkan

.........................................

Y.K.Baflkan Yard›mc›s›
.....................................
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Üye

...........................

GÜNDEM:

1- Aç›l›fl,Baflkanl›k Divan› Seçimi

2- Baflkanl›k Divan›na tutanaklar› imzalamas› için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunmas› ve
müzakeresi,

4-.......... y›l› Bilanço Ve Kar Zarar Hesaplar›n›n okunmas› , müzakeresi , ve
tasdiki ile kar da¤›t›m› ile ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi,ücretlerinin belirlenmesi
7- Tasfiye Karar›n›n görüflülerek kabulü veya reddi,
8- Tasfiye Memur veya Memurlar›n›n Seçimi
9- Dilek ve temenniler ,kapan›fl
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EK 8
TASF‹YE BAfiLANGIÇ GENEL KURUL TUTANA⁄I
..................................................................... ANON‹M fi‹RKET‹ ’N‹N

.. / ... / ...... TAR‹H‹NDE YAPILAN OLA⁄AN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANA⁄I

................................ Anonim fiirketi’nin ola¤an genel kurul toplant›s› .. / .. /
2004 tarihinde saat .............................. ’da flirket merkez adresi olan ;
.............ili,........ilçesi,...........Sokak ,No:6 ............ adresinde Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› ‹stanbul ‹l Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü’nün .. / .. / ..... Tarih ve
...................Say›l›
yaz›lar›yla
görevlendirilen
Bakanl›k
Komiseri
...........‘n›n gözetiminde yap›lm›flt›r.

Toplant›n›n TTK 370.Maddesine uygun olarak ça¤r› merasimine uyulmaks›z›n
yap›lmas›na ortaklar›n itiraz etmedikleri tespit edilmifltir. Hazirun cetvelinin
incelenmesinden,flirketin toplam ............................... T.Liral›k sermayesine
tekabül eden ............................... adet hissenin tamam›n›n toplant›da asaleten
temsil edildi¤inin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleflmede öngörülen
asgari toplant› nisab›n›n mevcut oldu¤unun anlafl›lmas› üzerine toplant› Yönetim
Kurulu Baflkan› ......................... taraf›ndan aç›larak gündemin görüflülmesine
geçilmifltir.
1- Divan Baflkanl›¤›’na ............................ , oy toplay›c›l›¤›na ........................
katipli¤e ..................’›n seçilmesine oy birli¤i ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklar›n›n imzalanmas› için divan heyetine yetki
verilmesine oy birligi ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Ve Denetçi raporu okundu. Müzakere edildi.
4- ......... Y›l› Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplar› okundu. Müzakere edildi. Yap›lan
oylama sonucunda Bilanço Ve K/Z Cetveli oybirli¤i ile tasdik edildi........... y›l›
kar›n›n da¤›t›lmayarak flirket bünyesinde b›rak›lmas›na oybirli¤i ile karar
verildi.
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5- Yap›lan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirli¤i ile ibra edildiler.
Yine yap›lan oylama sonucunda denetçiler oybirli¤i ile ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu üyeliklerine üç y›l süre ile görev yapmak üzere .........,
..............., ............, ............., nün seçilmelerine oybirli¤i ile karar verilmifltir ,
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na ...................,Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›l›¤›na ............................... ve üyeli¤e ...............’nün seçilmelerine ,
oybirli¤i ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Baflkan›na y›ll›k ............................... Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s›na y›ll›k ............................... üyeye y›ll›k ............................... ücret
ödenmesine oybirli¤i ile karar verildi.
Denetçiye ............................... ayl›k ödenmesine oybirli¤i ile karar verildi.

Denetçili¤e bir y›l süre ile görev yapmak üzere T.C. uyruklu ‹stanbul ili,........
‹lçesi,.................................... adresinde mukim T.C. uyruklu ............’n›n
seçilmesine oy birli¤i ile karar verildi.

7- fiirketin, amaç ve konusunda yaz›l› amaçlar›n›, gerçeklefltiremeyece¤i
anlafl›ld›¤›ndan flirketin tasfiyeye girmesi hususu müzakere edildi, flirketin
tasfiye edilmesine oybirli¤i ile karar verildi.

8- Tasfiye Memurlu¤una tasfiye sonuna kadar görev yapmak üzere ‹stanbul ili,
.............. ‹lçesi,........... Sokak No: .. D:... adresinde mukim T.C. uyruklu
......................’n›n seçilmesine oy birli¤i ile karar verildi.

9- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmad› Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Komiseri nezaretinde toplant›ya son verildi.
BAfiKAN

....................

KAT‹P

OY TOPLAYICI

....................... ...................................
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BAKANLIK KOM‹SER‹
. ....................................

EK 9
TASF‹YE Halinde ..........A.fi.

ÜÇ ‹LAN KARARI

Tasfiye Memurlu¤undan

‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤u’nun ............/ .............. sicil numaras›nda kay›tl›
bulunan Tasfiye Halinde ................A.fi.’unvanl› firmam›z .. / .. /...... tarihinde de
tasfiyeye girmifl ve Tasfiye Karar› ../../....... tarihinde tescil edilmifltir.

Tasfiye Halinde .........A.fi. nin borçlu ve alacakl›lar›n›n belgeleriyle birlikte , bu
ilan›n üçüncü defa yay›nlanmas›ndan itibaren
bir y›l içinde flirketin
...............adresinde bulunan tasfiye memurlu¤una müracaat ederek alacaklar›n›
kaydettirmeleri ilan olunur.
Not: Birer hafta ara ile 3 (üç) defa yay›nlanacakt›r.
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EK 10
‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤u’na
‹lgi:

Tasfiye Sonunun tescili hakk›nda

Ticaret Sicil No:

............../ ...............

fiirketimizin tasfiyesi tamamlanm›fl olup tasfiyenin sona erdi¤inin tescil ve ilan›n›
rica ederiz.
Sayg›lar›m›zla,

Tasfiye Halinde ....................... A.fi.
Tasfiye Memuru
Ad / Soyad

Kafle

‹mza

EK:

1- 3 Nüsha Genel Kurul Toplant› Tutana¤›
2- Hazirun Cetveli

3- San ve Tic Bakanl.Komiser Tayin Yaz›s›
4- Mal Beyannamesi ( 2 nüsha)
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EK 11
Karar Say›s›

: ....... / ........

Toplant› Yeri

: fiirket Merkezi

Karar Tarihi

Tasfiye Memuru

: ../ ..... / ......

Toplant›ya Kat›lanlar

Yönetim Kurulu Baflkan›

: .............................

: ..............................

Yönetim Kurulu Baflkan Yard. : ..............................
Üye

: ..............................

Üye

: ..............................

Gündem

: Tasfiye Bitim Genel Kurulu

fiirket Yönetim Kurulumuz bugün saat .......... da flirket merkezi olan ‹stanbul
‹li,....................... ‹lçesi, .......................... Caddesi , ..... .Sokak , No: ...
,
adresinde toplanarak afla¤›daki yaz›l› hususlar› görüflerek karar alt›na alm›fllard›r.

1- fiirketimiz .... y›l› faaliyetlerin ve tasfiyenin sonuçlar›n› görüflmek üzere
flirket ortaklar›n›n ola¤an genel kurul toplant›s›na ça¤r›lmas›na ,
2- Ola¤an genel kurul toplant›s›n›n flirket merkez adresinde ; afla¤›daki gündemi
görüflmek üzere yap›lmas›na ,

3- Toplant› için Sanayi Ve Ticaret Bakanl›¤›’na gerekli baflvurular›n yap›lmas›na,
4- Toplant›n›n TTK ‘nun 370.maddesine uygun olarak ça¤r› merasimine
uyulmaks›z›n yap›lmas›na,
oybirli¤i ile karar verilmifltir.

Yönetim Kurulu Baflkan

.........................................

Y.K.Baflkan Yard›mc›s›

.....................................
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Üye

...........................

GÜNDEM:

1- Aç›l›fl,Baflkanl›k Divan› Seçimi

2- Baflkanl›k Divan›na tutanaklar› ›mzalamas› için yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunmas› ve
müzakeresi,

4- 200.. y›l› Bilanço Ve Kar Zarar Hesaplar›n›n okunmas› , müzakeresi , ve tasdiki
ile kar da¤›t›m› ile ilgili teklifin görüflülerek kabulu veya reddi,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri ,

6- Tasfiye Memurlar› raporunun okunmas› görüflülmesi ibras›
7- fiirketin tasfiyesinin son buldu¤unun tespiti
8- fiirket unvan›n›n Ticaret Sicilinden terki
9- fiirket defter ve evrak durumu

10-Dilek ve temenniler ,kapan›fl
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EK 12
......................................... ANON‹M fi‹RKET‹ ’N‹N

.. / .. /...... TAR‹H‹NDE YAPILAN OLA⁄AN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANA⁄I
............................ Anonim fiirketi’nin ola¤an genel kurul toplant›s› ../../.......
tarihinde saat 11 00’da flirket merkez adresi olan ; ........ Caddesi ..... Sokak No:..
Kat:.. Daire .. ..... adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹stanbul ‹l Sanayi ve
Ticaret Müdürlü¤ü’nün
.. / .. / ...... Tarih ve ...................Say›l› yaz›lar›yla
görevlendirilen Bakanl›k Komiseri
...........‘n›n gözetiminde
yap›lm›flt›r.

Toplant›n›n TTK 370.Maddesine uygun olarak ça¤r› merasimine uyulmaks›z›n
yap›lmas›na ortaklar›n itiraz etmedikleri tespit edilmifltir. Hazirun cetvelinin
incelenmesinden,flirketin toplam ............................... T.Liral›k sermayesine
tekabül eden ......................... adet hissenin tamam›n›n toplant›da asaleten temsil
edildi¤inin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleflmede öngörülen asgari
toplant› nisab›n›n mevcut oldu¤unun anlafl›lmas› üzerine toplant› Yönetim Kurulu
Baflkan› ................... taraf›ndan aç›larak gündemin görüflülmesine geçilmifltir.
1- Divan Baflkanl›¤›’na .................... ’nün , oy toplay›c›l›¤›na ................’nin
katipli¤e ....................’›n seçilmesine oy birli¤i ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklar›n›n imzalanmas› için divan heyetine yetki
verilmesine oy birligi ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Ve Denetçi raporu okundu. Müzakere edildi.

4- 200..... Y›l› Bilanço ve Kar Zarar Hesaplar› okundu. Müzakere edildi. Yap›lan
oylama sonucunda Bilanço Ve K/Z Cetveli oybirli¤i ile tasdik edildi. 200..y›l›
kar›n›n da¤›t›lmayarak flirket bünyesinde b›rak›lmas›na oybirli¤i ile karar
verildi.

5- Yap›lan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirli¤i ile ibra edildiler.
Yine yap›lan oylama sonucunda denetçiler oybirli¤i ile ibra edildiler.
6- Tasfiye Memurlar›n›n raporu okundu , oybirli¤i ile kabul edildi,

Yap›lan oylama sonucunda tasfiye memurlar› oybirli¤i ile ibra edildiler.
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7- fiirketin tasfiyeye girdi¤ine dair ilanlar›n ;
1.ilan

.....................tarih

................ say›,

3.ilan

.....................tarih

................ say›larda ilan edildi.

2.ilan

.....................tarih

................ say›,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde son ilan tarihinden itibaren bir y›l geçti¤inin
tespiti ile ,tasfiye ifllemlerinin bütünüyle tamamlanm›fl bulundu¤undan,flirketin
hukuki varl›¤›n›n sona erdirilmesi hakk›nda oy birli¤i ile karar verildi.
8- fiirketin Ticaret Sicilinden terkine oybirli¤i ile karar verildi.

9- fiirketin resmi defter ve evraklar› on y›l süre ile saklanmas› için
.............adresinde mukim T.C.uyruklu ...... . taraf›ndan muhafaza edilmesine
karar verildi.

10-Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmad› Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› Komiseri nezaretinde toplant›ya son verilerek ,toplant› tutana¤›
toplant› mahallinde taraf›m›zdan tanzim ve imza edildi.
BAfiKAN
...........

KAT‹P

............

OY TOPLAYICI
........................
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BAKANLIK KOM‹SER‹
..........................

KARAR SIRA NO

: ....... / ........

KARAR TAR‹H‹

: .. / .. / ........

ADI VE SOYADI

:...............................

TASF‹YE MEMURUNUN

KARARIN METN‹
‹stanbul Ticaret sicil Memurlu¤una ............../ .............. sicil no’sunda kay›tl›
bulunan
Tasfiye Halinde ......... A.fi.’den
Duyuru

Tasfiye Halinde.......... A.fi. .. / .. / ...... tarihinden itibaren tasfiyeye girmifltir.

fiirket Tasfiyesinin tamamland›¤› ile ilgili Genel Kurulu .......................................
.......................................... adresine Bakanl›k Komiseri’nin gözetiminde yap›lm›fl
tasfiye süreci tamamlanm›flt›r.

fiirketin Aktif ve Pasif de¤erleri s›f›ra irca edilerek flirketin tasfiyesi .................
tarihinde tamamlanm›flt›r.
‹lan olunur.

Tasfiye Memuru
Ad / Soyad›

Not: Bu karar Ticaret sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilir.

Sicile Aktif ve Pasif (0) Bilanço verilerek sicilde kayd›n silinme ifllemi
tamamlanm›fl
olur.
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............................. Vergi Dairesi Müdürlü¤ü’ne

Özü: Tasfiyenin tamamlanmas› ve Tasfiye Sonu K.V. beyan› Hlk.

Dairenizin ............... Sicil No’da kay›tl› mükellefiyiz. fiirketimiz .. / ... / ......
tarihinde tasfiyeye girmifl ve .. / .. / ........ tarihinde tasfiye tamamlanm›flt›r.

K.V.K.’ nun ilgili maddeleri gere¤i tasfiye döneminin incelenmesi ile Tasfiye
Sonu Kurumlar Vergisi Beyanname ve Eklerinin kabulü ve mükellefiyet
kayd›m›z›n kapat›lmas›n› rica ederiz.
Sayg›lar›m›zla.

........................ Tasfiye Halinde A.fi.
Tasfiye Memuru

Ad / Soyad›

Kafle

‹mza

Ekler:

1-Tasfiyeye Sonu Mali Tablo ve Ekleri ile K.V. Beyannamesi

2-Ticaret Sicil Gazetesi (Tasfiyenin sona erdi¤inin Yay›nland›¤› Gazete).
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13- ORGANLAR,GÖREVLER‹ VE SORUMLULUKLARI

Muhasebe sistemi iflletmelerde , yönetimin baflar›s› ve etkin kontrol için gerekli
olan mali verileri sa¤lamaktad›r. Muhasebe sistemi, muhasebenin teorisini
oluflturan unsurlar›n (kavramlar,ilkeler, standartlar) ve hukuki düzenlemelerin
etkisi alt›ndad›r. ‹flletmelerde muhasebe sisteminin hukuk kurallar› da dikkate
al›narak profesyonelce tasarlan›p kurulmas› ve uygulanabilmesi, günümüzün
geliflmifl ve bütünleflmifl ekonomik ortamlar›nda büyük önem tafl›maktad›r.
Türk Ticaret Kanunu’ nun yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere yükledi¤i
çeflitli görevler vard›r. Bu görevlerden baz›lar› muhasebe ile ilgilidir.

Ticaret hukukunun muhasebe ile ilgili bölümüne genifl bir kavram olarak
muhasebe hukuku ad› verilmektedir. Ticaret Kanunu’ndaki hesap düzeni ile ilgili
hükümler iflletmeyi, iflletmedeki ilgilileri ve üçüncü kiflileri korumak amac›yla
konulmufltur. Bu hükümlere ayk›r› olmamak flart›yla her anonim flirket, ekonomik
hayat›n genel kabul görmüfl ilkelerine uygun olarak ticari faaliyetine iliflkin
muhasebe sistemini serbestçe kurabilir, muhasebe politikalar›n› tespit edebilir,
özetle muhasebede genel kabul görmüfl kurallara göre hareket edebilir.
Bu ba¤lamda, muhasebe hesap döneminin sonunda mali bilgilerinin özetlendi¤i
ve yönetim kurulunca haz›rlanan bilanço ve gelir tablosunun anonim flirketin
gerçek mali durumunu göstermesi gerekmektedir.

Sermaye flirketleri, özellikle anonim flirketler , genellikle birbirini tan›mayan çok
say›da pay sahibinden oluflmaktad›r. Bu flirketlerde, ortaklar›n flahs›ndan ve
birbirine güveninden daha çok paylar önemlidir. Bu nedenle, anonim flirketin
temsili, yönetim ve denetimi, tüm ortaklar taraf›ndan de¤il, flirketin organlar›
vas›tas›yla gerçeklefltirilmektedir.
Bu organlar, kanunen bulunmas› zorunlu organlar ( yönetim kurulu, denetim
kurulu ve genel kurul) olup, bunlardan birinin olmamas›, flirketin fesih sebebini
teflkil eder. Çünkü , TTK.’nun 435. maddesine göre; “ flirketin tescilinden sonra
gerçek pay sahibi say›s›, beflten afla¤› düfler veya flirketin kanunen zorunlu
organlar›ndan biri mevcut olmaz yahut genel kurul toplanamazsa, pay
sahiplerinden veya flirket alacakl›lar›ndan birinin veya Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’n›n talebi üzerine, mahkemece, flirketin durumunu kanuna uygun hale
getirmesi için verilen süreye ra¤men, durum düzeltilmezse, mahkeme flirketin
feshine karar verir.”
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Kanunen zorunlu organlar, anonim flirket örgütü içinde, bafll› bafl›na birer varl›k
olarak bulunurlar ve kanunen görev alanlar›na giren ifllerde yetkilerini kullan›rlar.
130- YÖNET‹M KURULU

Anonim flirket, yönetim kurulu taraf›ndan idare ve temsil olunur. Daimi bir
organd›r. fiirketin tüzel kiflilik kazanmas›ndan, sona ermesine kadar ve hatta
kanunun öngördü¤ü ölçüde, tasfiyenin sonuna kadar flirketin yönetim ve temsili,
yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, anonim flirketin ana sözleflmesiyle tayin edilmifl veya genel
kurul karar›yla pay sahibi ortaklardan seçilmifl en az üç kifliden oluflmaktad›r.
Ancak pay sahibi olmayan kimseler , yönetim kurulu üyesi seçildikleri takdirde
bunlar pay sahibi – ortak – s›fat›n› kazand›ktan sonra görev yapabilirler.
Anonim flirketin tüzel kifli orta¤›n›n bulunmas› durumunda , söz konusu tüzel kifli
orta¤›n temsilcisi yönetim kurulu üyesi seçilebilmektedir.
Yönetim kurulu üyeleri, en çok üç y›l süreyle seçilirler. Ana sözleflmede aksine
hüküm bulunmad›¤› takdirde, üç y›l›n sonunda görev süreleri sona eren üyeler
tekrar yönetim kuruluna üye olarak seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeleri ana sözleflme ile tayin edilmifl olsalar dahi, genel kurul
karar›yla görev süreleri sona ermeden azledilebilir.
Yönetim kurulu üyeleri her y›l aralar›nda görev da¤›l›m› yaparak, yönetim kurulu
baflkan›n› ve baflkan vekilini seçer.
Yönetim Kurulunun Görevleri

1- fiirketi idare ve temsil (TTK.md.317)

2- fiirketin mali durumunun bozulmas› ( TTK.md.324 ) flirketin malvarl›¤›n›n

korunmas› için gerekli tedbirlerin al›nmas› ve ara bilançosunun düzenlenmesi.

3- fiirketin defterlerini tutma ve dönem sonu bilançosunu düzenleme
(TTK.md.325-326)

Yönetim kurulu, flirketin tutulmas› gereken defterlerini tutmak ve geçen
faaliyet y›l›na ait dönem sonu bilançosunu yasa hükümlerine uygun olarak
düzenlemek ve genel kurul toplant›s›ndan en az on befl gün önce pay
sahiplerinin incelemesine

sunmakla zorunludur.
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4- Y›ll›k faaliyet raporunun düzenlenmesi ( TTK. Md. 327 )

Yönetim kurulu, genel kurula sunmak üzere , her faaliyet y›l› sonunda dönem
sonu bilançosunun d›fl›nda , flirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu, yap›lan
faaliyetlerin özetini, ayr›lacak yedek akçe tutar›n› ve kar da¤›t›m tutar›n›
gösterir y›ll›k faaliyet raporunu haz›rlamak zorundad›r. Bu rapor, genel kurul
toplant›s›ndan en az 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunulur.

5- Personel istihdam› ve azli ( TTK. Md.328-343)

Personelin istihdam›, ana sözleflmede genel kurula ait oldu¤una iliflkin bir
hüküm bulunmad›¤› takdirde, yönetim kuruluna aittir.

6- Genel kurulun toplant›ya ça¤r›lmas› (TTK.md.365)

7- Genel kurul kararlar›n›n uygulanmas› ve maddeten sakat genel kurul
kararlar›n›n iptalinin istenmesi (TTK. Md. 381)

8- Sermayenin art›r›lmas› ve azalt›lmas› ile ilgili öneri ve ifllemlerin yerine
getirilmesi (TTK.md.. 392-398)
9- Tahvil ç›kar›lmas›na iliflkin ifllemlerin yap›lmas›
(TTK. Md. 423-424-425-429-432)

10-Ana sözleflme ile veya genel kurul karar› ile tasfiye memuru seçilmemifl ise,
tasfiye ifllemlerinin yürütülmesi (TTK.md. 441)
11 - Kanunun emretti¤i durumlarda, tescil ve ilanlar›n yapt›r›lmas› (TTK. Md.
300-317- 323- 352-378-390-395-398-423-438-441-451-452 ve 454) yetki ve
görevleri, yönetim kuruluna aittir.

2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu, getirdi¤i yeni hükümlerle yönetim
kurulunun yetkilerini art›rm›flt›r. Sermaye Piyasas› Kanunu’na tabi olmayan
anonim flirketlerde sadece genel kurulun yetkisinde bulunan sermaye art›r›m› ,
“kay›tl› sermaye” sistemini kabul eden anonim flirketlerde, yönetim kuruluna
verilmifltir (SPK. Md. 11)

Bu tür anonim flirketlerde sözleflmeye konulacak hükümle yönetim kuruluna,
imtiyazl› veya itibari de¤erlerinin üzerinde pay senedi ç›karma yetkisi tan›nabilir
(SPK. Md. 12).
Yönetim kurulunun yukar›da 11 madde halinde belirtilen görevlerinden ;

1- fiirketin mali durumunun bozulmas› halinde ( TTK.md.324 ) flirketin
malvarl›¤›n›n korunmas› için gerekli tedbirlerin al›nmas› ve ara bilançosunun
düzenlenmesi
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2- fiirketin defterlerini tutma ve dönem sonu bilançosunu düzenleme
(TTK.md.325-326)

3- Y›ll›k faaliyet raporunun düzenlenmesi ( TTK. Md. 327 )

do¤rudan muhasebeye yönelik görevlerdir.Yönetim Kurulu Üyelerinin
Sorumlulu¤u Yönetim Kurulu üyeleri , flirket ad›na yapm›fl olduklar› her türlü
sözleflme ve faaliyetlerden dolay› flahsen sorumlu olamazlar. Ancak afla¤›da
yaz›l› durumlarda gerek flirkete, gerekse münferit pay sahiplerine ve flirket
alacakl›lar›na karfl› müteselsilen sorumludurlar. ( TTK. Md. 336 )

1- Hisse senetleri bedellerine mahsuben , pay sahipleri taraf›ndan
ödemelerin (apel) do¤ru olmamas›,

yap›lan

2- Tahakkuk eden ve ödenen kar paylar›n›n ( temettü – dividant ) do¤ru olmamas›,

3- Yasal olarak tutulmas› gereken defterlerin mevcut olmamas› veya bu defterlerin
kay›t nizam›na uygun olarak tutulmamas›,
4- Genel kurulda al›nan kararlar›n sebepsiz olarak yerine getirilmemesi,

5- Gerek yasalar›n, gerekse ana sözleflmenin kendilerine yükledi¤i di¤er
görevlerin kas›tl› olarak veya ihmal neticesinde yap›lmamas›,

Yukar›da befl madde halinde belirtilen görevlerden herhangi birisi,
TTK.md.319 gere¤ince yap›lan görev da¤›l›m› sonunda yönetim kurulu
üyelerinden birine ait ise, sorumluluk ancak ilgili yönetim kurulu üyesine ait
olup, o görevden dolay› di¤er yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu
de¤illerdir.
TTK’ nun yönetim kurulu üyelerine yükledi¤i görevler ve sorumluluk bu
makalenin kapsam› ile s›n›rl› olmak üzere yukar›da belirtilmifltir. Ancak
belirtilen bu görevler ve sorumluluk yan›nda, her olay›n özelli¤ine göre, özenli
bir anonim flirket yöneticisinin haiz oldu¤u özen ve sadakat borcu genel
anlamda ve her olaya uygulanmas› gerekli kanundan do¤an bafll›ca görevdir.
Bu ba¤lamda,

Yönetim kurulu üyeleri, flirket ifllerinde azami dikkat ve basireti göstermelidirler.
Yönetim kurulunun yukar›da befl madde halinde belirtilen sorumluluklar›ndan ;
1- Hisse senetleri bedellerine mahsuben , pay sahipleri taraf›ndan
ödemelerin (apel) do¤ru olmamas›,

yap›lan

2- Tahakkuk eden ve ödenen kar paylar›n›n ( temettü – dividant ) do¤ru olmamas›,

3-Yasal olarak tutulmas› gereken defterlerin mevcut olmamas› veya bu defterlerin
kay›t nizam›na uygun olarak tutulmamas›, do¤rudan muhasebeye yönelik
sorumluluklard›r.
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131- DENET‹M KURULU (DENETÇ‹ – MURAKIP )

Küçük ve da¤›n›k tasarruflar› bir araya getirerek , sermayenin toplanmas› ve
sorumlulu¤un s›n›rland›r›lmas› olana¤›n› sa¤layan anonim flirketler, günümüzün
en önemli ekonomik ve sosyal kurumlar›ndan biridir. Ancak, çeflitli menfaat
gruplar›na hitap eden bu flirketlerin say›lar›n›n gün geçtikçe artmas›, ülkenin
ekonomik ve sosyal yap›s›n› yak›ndan etkilemekte, sa¤lad›¤› büyük yararlar
yan›nda, sak›ncalar da do¤urmaktad›r. Çünkü, anonim flirketlerde toplumun, pay
sahiplerinin ve yöneticilerin menfaatleri yan›nda, flirket alacakl›lar› ve hatta
iflgörenler de, flirketin iyi bir flekilde iflleyiflinde menfaat sahibidirler. Özellikle
günümüzde, genifl halk kitlesinin ve flirket iflyerlerinde çal›flanlar›n, flirket
sermayesine ifltirakini temin etme¤e yönelmifl büyük anonim flirketlerin, çeflitli
menfaat gruplar›na hitap etmesi ve çarp›flan bu menfaatlerin ba¤daflt›r›lmas›
gere¤i, bu flirketlerde de¤iflik biçim ve derecede denetimi kaç›n›lmaz k›lm›flt›r.
Bir yandan toplumun menfaati, anonim flirketin faydalar›n›, toplum yarar›na
art›rmay› ve bu kurulufllar›n toplum yarar›na iflletilmesi gere¤i, devletin, anonim
flirketlerin kuruluflu ve iflleyifli ile yak›ndan ilgilenmesini, dolay›s›yle d›fl denetimi,
di¤er taraftan , pay sahiplerinin, yöneticilerin ve flirket alacakl›lar›n›n çat›flan
menfaatlerinin ba¤daflt›r›lmas› gere¤i, bu flirketlerin, kendi organlar› vas›tas›yle de
iç denetimini zorunlu k›lm›flt›r.
TTK’ nun 347. maddesine göre; Anonim flirketlerde, beflten fazla olmamak üzere
bir veya daha çok denetçi bulunur. Denetçi say›s› birden çok ise bir denetim
kurulu oluflturulur.

Denetçiler genel kurul karar›yla pay sahiplerinden veya pay sahibi olmayanlar
aras›ndan, kuruluflta ilk defa bir y›l için daha sonraki genel kurullarda ise en fazla
üç y›l için genel kurul taraf›ndan seçilirler. Görev süreleri sona eren denetçiler
tekrar seçilebilirler. Denetçiler ayn› zamanda yönetim kurulu üyesi olamazlar ve
flirkette baflka görevler üstlenemezler. Görevi biten yönetim kurulu üyeleri, genel
kurulda ibra edildikleri takdirde denetçili¤e seçilebilirler. Denetçinin T. C.
Vatandafl› olmas› gerekmektedir. Birden fazla denetçinin olmas› halinde ise
yar›s›ndan bir fazlas›n›n T. C. Vatandafl› olmas› gereklidir.

Denetçilerin tayin ve azilleri, yönetim kurulu taraf›ndan ticaret siciline tescil ve
ilan ettirilir. ( TTK. Md. 352 )
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Denetçilerin Görevleri

Denetçilerin görevleri, flirketin ifllemlerini denetlemektir. Bu ba¤lamda
denetçilerin görevleri afla¤›da maddeler halinde belirtilmifltir. (TTK. Md.
353,354,355,356,357)

1- Dönem sonu bilançosunun oluflum sürecinde, flirketin yönetim kurulu
üyeleriyle ba¤lant›l› çal›flarak, bilançonun düzenlenmesine yönelik faaliyetleri
ve yöntemleri tespit etmek.

2- fiirketin faaliyetlerinden bilgi sahibi olmak ve mali nitelikteki ifllemlerin kay›t
nizam›na uygun kay›tlar›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak amac›yla en az , alt› ayda bir
defa flirketin defterlerini incelemek.

3- Üç aydan fazla ara vermemek üzere,
denetlemek.

s›k s›k ve ans›z›n flirket veznesini

4- En az ayda bir defa flirketin defterlerini inceleyerek rehin , teminat veya emanet
olarak flirkette bulunan her türlü k›ymetli evrak›n mevcut olup olmad›¤›n› tespit
etmek ve kay›tlara al›nmas›n› sa¤lamak.
5- Ana sözleflmede pay sahiplerinin genel kurul toplant›lar›na kat›lmalar› için
gerekli flartlar›n yerine getirilip getirilmedi¤ini incelemek.
6- Bütçe ve bilançoyu denetlemek.

7- Tasfiye ifllemlerine nezaret etmek.

8- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu, ola¤an ve ola¤anüstü olarak
toplant›ya davet etmek.
9- Genel kurul toplant›lar›nda bulunmak.

10-Genel kurul üyelerinin kanun ve ana sözleflme hükümlerine uymalar›n›
sa¤lamaya yönelik denetim yapmak.

11-Genel kurula sunulmak üzere, bilançoya ve flirketin mali durumuna iliflkin
görüfl içeren y›ll›k rapor haz›rlamak. Denetim faaliyetleri sürecinde tespit etti¤i
eksiklik, yolsuzluk v.b. konulara iliflkin olarak üst makama, yönetim kurulu
baflkan›na ve gerekti¤inde genel kurula ihbar mükellefiyetini yerine
getirmek.(TTK.md.354)
12- Genel Kurulu gerekti¤inde ola¤anüstü toplant›ya davet etmek.
13- Pay sahiplerinin flikayetlerini araflt›rmak .
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14- Yönetim kurulunun toplant›lar›na kat›lmak.

Denetçilerin görevleri, ana sözleflme veya genel kurul karar›yla s›n›rland›r›lamaz.
Denetim kurulunun yukar›da ondört madde halinde belirtilen görevlerinden ;

1- Dönem sonu bilançosunun oluflum sürecinde, fiirketin yönetim kurulu
üyeleriyle ba¤lant›l› çal›flarak, bilançonun düzenlenmesine yönelik faaliyetleri
ve yöntemleri tespit etmek.

2- fiirketin faaliyetlerinden bilgi sahibi olmak ve mali nitelikteki ifllemlerin kay›t
nizam›na uygun kay›tlar›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak amac›yla en az , alt› ayda bir
defa flirketin defterlerini incelemek.
3- Üç aydan fazla ara vermemek üzere,
denetlemek.

s›k s›k ve ans›z›n flirket veznesini

4- En az ayda bir defa flirketin defterlerini inceleyerek rehin , teminat veya emanet

olarak flirkette bulunan her türlü k›ymetli evrak›n mevcut olup olmad›¤›n› tespit
etmek ve kay›tlara al›nmas›n› sa¤lamak.

5- Bütçe ve bilançoyu denetlemek.

6- Genel kurula sunulmak üzere, bilançoya ve flirketin mali durumuna iliflkin
görüfl içeren y›ll›k rapor haz›rlamak. Denetim faaliyetleri sürecinde tespit etti¤i
eksiklik, yolsuzluk v.b. konulara iliflkin olarak üst makama, yönetim kurulu
baflkan›na ve gerekti¤inde genel kurula ihbar mükellefiyetini yerine getirmek.(
TTK. Md.354) do¤rudan muhasebeye yönelik görevlerdir.
Denetçilerin Sorumluluklar›

Denetçiler, görev yapt›klar› süre içinde ö¤rendikleri bilgileri münferit
sahiplerine ve üçüncü kiflilere aç›klayamazlar. ( TTK. Md .358 )

pay

Denetçiler, kanun veya ana sözleflme ile kendilerine yükletilen görevlerini hiç
veya gere¤i gibi yapmamalar›ndan do¤an zararlardan dolay› kusursuz olduklar›n›
ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar . ( TTK. Md. 359 )
132- GENEL KURUL

Genel Kurul, anonim flirketin bütün pay sahiplerinin temsil edildi¤i en yetkili karar
organ›d›r. Genel Kurul, pay sahiplerinin veya onlar›n vekaletname verdi¤i
vekillerinin yasal prosedürlere uygun olarak toplanmalar›ndan meydana gelir. Bu
organ, sürekli görev yapan bir organ de¤ildir. Pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu
ve anonim flirket ana sözleflme hükümlerine göre ola¤an ve ola¤anüstü olmak
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üzere toplanarak yetkilerini kullan›rlar. Ola¤an genel kurul toplant›s›, her hesap
devresi sonundan itibaren alt› ay içinde ve en az y›lda bir defa olmak zorundad›r.
Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Ticaret Kanunu , genel kurula çeflitli yetkiler tan›m›flt›r. Genel kurul, bunlardan
baz›lar›n›, yönetim kuruluna devredebilmesine karfl›, sadece kendi uhdesinde
toplanm›fl, hiç bir organa devredemeyece¤i yetkileri de mevcuttur. Bu ba¤lamda;

a) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin seçimi, ibras› ve azli ( TTK.md. 312316-347-350-380 ), genel kurulda tasdik edilmeyerek yönetim kuruluna geri
dönen bilançonun, gerçekleri yans›tabilmesi için özel denetçi tayin edilmesi.
(TTK. Md. 348) ,bilanço ile kar ve zarar hesaplar›n›n onaylanmas› , kar
da¤›tma önerilerinin kabulü veya reddi ( TTK.md. 362 ) , Ana sözleflmenin
de¤ifltirilmesi ( TTK.md.385- 388) , pay senedi ve tahvil ç›kar›lmas›
(TTK.md.391-392- 423), esas sermayenin azalt›lmas› (TTK.md.396 ), flirketin
feshi (TTK.md.434/9),Tasfiye memurlar›n›n tayin ve azli (TTK.md.441-442),
tasfiye halinde flirket mevcutlar›n›n toptan sat›lmas› (TTK.md.443 / 2) ,
Tasfiyenin bafllang›c›nda envanter defteriyle bilançonun tasdiki (TTK.md.444)
konular›nda sadece genel kurul karar verebilir.
b) Ola¤anüstü ifllerde karar organ› genel kurul olmakla beraber, bu yetkiyi yönetim
kuruluna devredebilir. Keza , tasfiye memurlar›n›n seçimine, genel kurul karar
verebilece¤i gibi , mahkeme karar› ile de olabilir.

c) Ana sözleflme ile de genel kurula bir tak›m yetkiler verilebilir. Fakat flirketin
temsil ve yönetimi, özellikle yönetim kuruluna ait olup, sözleflme ile dahi olsa,
bu yetkiler genel kurula devredilemez.
Genel kurul anonim flirketin karar organ› durumundad›r. Ald›¤› kararlar
içerisinde muhasebeyle ilgili olanlar› bulunmaktad›r. Örne¤in; Genel kurulda
tasdik edilmeyerek yönetim kuruluna geri dönen bilançonun, gerçekleri
yans›tabilmesi için özel denetçi tayin edilmesi (TTK. Md. 348) ,bilanço ile
kar/zarar hesaplar›n›n onaylanmas› , kar da¤›tma önerilerinin kabulü veya reddi
( TTK.md. 362 ) , Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibras› (TTK.md.380),
pay senedi ve tahvil ç›kar›lmas›, (TTK.md.391-392- 423), esas sermayenin
azalt›lmas› (TTK.md.396 ), Tasfiyenin bafllang›c›nda envanter defteriyle
bilançonun tasdiki (TTK.md.444).
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133- YÖNET‹M KURULUNUN MUHASEBEYE ‹L‹fiK‹N GÖREVLER‹N‹
YER‹NE
GET‹RME
SÜREC‹NDE
MUHASEBE
MESLEK
MENSUPLARININ KATKILARI

Yönetim kurulunun muhasebeye iliflkin esas görevi; 325 ve 326. maddelerde
belirlenmifl olan ; anonim flirketin defterlerini tutma ve dönem sonu bilançosunu
düzenlemedir.

Yönetim kurulu, tutulmas› gereken defterlerini tutmak ve geçen faaliyet y›l›na ait
dönem sonu bilançosunu ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve
genel kurul toplant›s›ndan en az on befl gün önce pay sahiplerinin incelemesine
sunmakla zorunludur.
Anonim flirketlerin, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan denetimine iliflkin
Türk Ticaret Kanunu’nun 274. maddesinin, Kanun Hükmünde Kararname ile
de¤ifltirilen yeni fleklinde, denetimin, Bilançonun aç›kl›k ve do¤ruluk esaslar›
çerçevesinde yap›lacak incelemeyi de kapsamas› gere¤i, denetim konusunda çok
önemli yenilik getirmifltir.
Yönetim kurulunun , anonim flirketi Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca yap›lacak bu
tür denetime de haz›rlamas› gerekmektedir.

Yönetim kurulunun, muhasebeye iliflkin görevlerini yerine getirmesi kuflkusuz
uzmanl›k gerektirmektedir. Uzmanl›k gerektiren muhasebe ifllemlerinin
muhasebe mesle¤ini ifa eden meslek mensuplar› taraf›ndan
yap›lmas›
zorunludur.
Ülkemizde 01 Haziran 1989 tarihinde yürürlü¤e giren 3568 say›l› “Serbest
Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik
Kanunu” muhasebe mesle¤ini ve mensuplar›n› düzenlemektedir.

Yönetim kurulunun , muhasebeye iliflkin görevlerini yerine getirme sürecinde
3568 say›l› muhasebe meslek kanunu hükümlerine göre faaliyetini sürdüren
meslek mensuplar› ile çal›flmas› yasal zorunluluktur.
14-B‹LANÇONUN OLUfiUM SÜREC‹ VE ‹BRA

‹flletmeler ekonomik hayat›n en küçük iktisadi birimleridir. Bu iflletmelerden
baz›lar› hukuki yap›lanma sürecinde anonim flirket türünde kurulmaktad›rlar.
Büyük tutarda sermaye ile ve çok ortakl› olarak kurulan anonim flirketler ,
ekonomik hayat›n dinamikleri içinde çok önemli bir fonksiyona sahiptirler. Bu
flirketlerin iyi yönetilmesi ve yöneticilerin basiretli olmas› as›ld›r. Türk Ticaret
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Kanunu’ nun yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere yükledi¤i çeflitli görevler
vard›r. Ancak bu yasal görevlerden çok daha önce, özenli bir anonim flirket
yöneticisinin ve denetçisinin sahip olmas› gereken sadakat borcu ve özen
gösterme görevi bafll›ca görevidir.

Anonim flirketlerin mali bilgilerinin özetlendi¤i ve yönetim kurulunca haz›rlanan
bilanço ve gelir tablosunun anonim flirketin gerçek mali durumunu göstermesi
gerekmektedir.
Faaliyet dönemi sonunda bilançonun düzenlenmesi ile birlikte Türk Ticaret
Kanunu’ na göre afla¤›da prosedürleri aç›klanan oluflum – onanma-ibra- sürecinin
de yaflanmas› gerekmektedir.
140- ENVANTER

Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) madde 73’ e göre; Envanter ç›karmak; saymak,
ölçmek, tartmak ve de¤erlemek suretiyle, bilanço günündeki mevcutlar›,
alacaklar› ve borçlar› kesin bir flekilde ve ayr›nt›l› olarak tesbit etmektir.
Mevcutlar, alacaklar ve borçlar iflletmeye dahil iktisadi k›ymetleri ifade eder.

Envanter esas itibariyle defter üzerine ç›kar›l›r. Ancak, faaliyetlerinde genifl
ölçüde ve çeflitli mal kullanan büyük iflletmeler, envanterlerini listeler halinde
düzenleyebilirler. Bu durumda envanter defterine listeler muhteviyat› özet olarak
kay›t edilir.
141- B‹LANÇO

TTK. Madde 74’ e göre; Bilanço; envanterde gösterilen k›ymetlerin tasnifli ve
karfl›l›kl› olarak de¤erleri itibariyle düzenlenmifl özetidir.
Bilançonun aktif tablosunda , mevcutlarla alacaklar ve varsa zarar, pasif
tablosunda; borçlar gösterilir.

Aktif toplam› ile borçlar aras›ndaki fark, tacirin iflletmeye tahsis etti¤i ana
sermayeyi oluflturur. Ana sermaye de pasif tablosuna kay›t edilir ve bu suretle aktif
ve pasif tablolar›n›n toplamlar› denkleflir. Yedek akçeler ve kar ayr› gösterilseler
dahi, ana sermayenin unsurlar›d›r.
142- ENVANTER ÇIKARILMASINDA VE B‹LANÇONUN
DÜZENLENMES‹NDE AÇIKLIK VE DO⁄RULUK ‹LKELER‹

TTK. Madde 75’ e göre; ‹lgililerin; iflletmenin ekonomik ve mali durumu
hakk›nda mümkün oldu¤u kadar do¤ru bilgi edinebilmeleri için, envanter ve
71

bilançolar›n ticari esaslar gere¤ince eksiksiz, aç›k ve kolay anlafl›l›r bir flekilde
ülkenin milli para birimine göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Bütün aktifler, bilanço gününde iflletme için haiz olduklar› en çok de¤er
üzerinden kay›t edilirler. Borsada kote edilen emtia ve k›ymetler o günün borsa
rayicine göre ve tahsil edilemeyen veya ihtilafl› bulunanlar hariç olmak üzere,
bütün alacaklar da itibari tutarlar›na göre hesab edilir.

Pasifler, özellikle bütün borçlar, flarta ba¤l› veya vadeli olsa bile, itibari de¤eri
üzerinden hesaba geçirilir.

Ticaret flirketleri ile ticaret kurumlar›n›n envanter ve bilançolar› hakk›ndaki özel
hükümler sakl›d›r.
143- B‹LANÇONUN OLUfiUM SÜREC‹

Yönetim kurulu, ana sözleflmede yaz›l› hesap döneminden itibaren 3 ay içinde
geçen faaliyet dönemine ait bilanço ile gelir tablosunu kanun hükümleri gere¤ince
düzenleme ve genel kurul toplant›s›ndan en az 15 gün önce pay sahiplerinin
incelemesine sunmakla görevlidir. Yönetim kurulu taraf›ndan düzenlenecek
bilançonun muhasebenin temel kavramlar›na , genel kabul görmüfl muhasebe
ilkelerine , muhasebe standartlar›na, tekdüzen hesap plan›na, standart bilanço
tipine ve ilgili yasa hükümlerine uygun olarak düzenlenmifl olmas› gerekir. Türk
Ticaret Kanunu’ nda yaln›z bilançodan bahsedilmifl ise de gelir tablosununda
birlikte düzenlenmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu, geçen faaliyet dönemi sonunda bilanço ile gelir tablosundan
baflka flirketin ticari, mali, iktisadi durumunu ve yap›lm›fl ifllerin içeri¤ini,
gelecekte yap›lmas› düflünülen ifller hakk›ndaki görüfllerini kapsayan bir rapor
düzenleyerek genel kurul toplant›s›ndan 15 gün önce pay sahiplerinin
incelemesine sunmakla görevlidir.
Yönetim kurulu taraf›ndan haz›rlanacak bu raporun özen, sadakat ve do¤ruluk
ilkelerine ba¤l› kal›narak bütün pay sahipleri taraf›ndan anlafl›l›r bir tarzda
yaz›lmas› gerekir.

TTK madde 377’ ye göre, bilançonun onaylanmas› hakk›ndaki müzakere
ço¤unlu¤un ya da flirket sermayesinin onda birine sahip olan az›nl›¤›n talebi
üzerine bir ay sonraya b›rak›l›r, durum pay sahiplerine bildirilir ve usulüne göre
ilan edilir. Ancak az›nl›¤›n talebi üzerine bir defa ertelendikten sonra tekrar
müzakerelerin geri b›rak›lmas›n›n talep edilebilmesi için bilançonun itiraz edilen
k›s›mlar› hakk›nda gereken aç›klaman›n yap›lmam›fl olmas› flartt›r.
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Bilançoya iliflkin görüflmeler ertelenmifl olsa dahi, genel kurul, yönetim kurulu
seçimini yapabilir. Çünkü seçim bilançoya ba¤l› bir gündem maddesi de¤ildir.
Bilanço müzakerelerinin ertelenmesi durumunda bilanço ile ilgili bulunan ya da
bilançoyu etkileyici nitelikte olan tüm gündem maddelerinin de ertelenmesi
zorunludur.
Anonim flirketlerde bilançonun tasdiki – onanmas›- önemli ve özellik arz eden bir
konu olup uzun bir süreci kapsar. Bilançoyu Yönetim Kurulu haz›rlar ve Genel
Kurula sunar. Genel Kurul bilançoyu tasdik ederse bir problem yoktur. Ancak
Genel Kurulda esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri
taraf›ndan “ bilanço gerçe¤i yans›tm›yor ” yönünde karar al›nd›¤› takdirde,
bilanço kontrol edilmek üzere Yönetim kuruluna geri döner. Yönetim kurulu 1 ay
içinde bilançonun aksayan yönlerini düzelterek tasdik için tekrar Genel Kurula
sunar. Genel Kurulda tasdik edilmeyerek yönetim kuruluna geri dönen
bilançonun, gerçekleri yans›tabilmesi için özel denetçi tayin eder. (TTK. Md. 348)
Bütün bunlar›n sonunda bilanço genel kurul taraf›ndan hala tasdik edilmiyorsa,
Yönetim kurulu ile ilgili sorumluluk davas› aç›l›r.
Tayin edilmifl denetçi de, bu durumdan tamamen sorumludur.
144- ‹BRA

Anonim flirketlerde yönetim kurulunu ve denetçileri ibra etmek yetkisi genel
kuruldad›r. Genel kurulda usulüne uygun olarak al›nan ibra karar›, yönetim
kurulunun ilgili hesap dönemlerine iliflkin olarak aklanmas› ve sonuçta bütün
ifllemlerin hukuki ve iktisadi sonuçlar›n›n benimsenerek tasvip edildi¤i
anlam›ndad›r. Böyle olunca, bir yandan güven duygusu aç›klanm›fl ve di¤er
yönden de tüm ifllemler için sorumluluk do¤mad›¤› aç›klanm›fl olmaktad›r. ‹bra
karar› ve hukuki niteli¤i, çeflitli hukuk sistemlerinde farkl› flekilde yorumlanm›flt›r.

Uygulamada ibra kararlar› genellikle, bütün yönetim kurulu üyeleri için geçerli
olacak flekilde ve bütün faaliyet dönemini kapsayacak biçimde tek bir oylama
sonucu verilmekte ve yönetim kurulunun ibra edilmifl oldu¤u formülü olarak ifade
olunmaktad›r. Ancak ibra karar› k›smi olabilir veya yönetim kurulunun baz›
üyeleri için söz konusu olup di¤er üyeleri kapsam d›fl› b›rakabilir. Yönetim
kurulunun faaliyet döneminin belli bir k›sm› için verilebilir. Genel kurulun aç›kça
ibra karar› vermeyip, ancak baz› ifllemleri tasvip etmesi ve benimsemesi, o
ifllemler için ibra karar› fleklinde yorumlan›r.
73

145- B‹LANÇONUN ONANMASI / YÖNET‹M KURULUNUN ‹BRASI

TTK. Madde 380’ e göre; bilançonun onanmas› yönü ile yönetim kurulunun
ibras›ndan söz edebilmek için, bilançonun gerçe¤i yans›tmas› ve aç›k olmas›
gerekmektedir. Bu nedenle bilançonun onanmas›ndan sonra dahi, ortaklardan
gizlenen ya da bilançodan kolayl›kla anlafl›lamayan hususlardan dolay› yönetim
kurulu üyeleri, müdürler ve denetçiler hakk›nda sorumluluk davas› aç›lmas›
mümkündür.

Genel kurul taraf›ndan bilanço onanmam›fl ve yöneticilerin aklanmas›na karar
verilmemifl ise, bu kifliler genel kurul karar› aleyhine –flirket aleyhine- karar
tarihinden itibaren üç ay içinde flirketin merkezinin bulundu¤u yerdeki
mahkemeye müracaatla iptal davas› “ibra davas›” açabilirler , ( TTK.md.381 )

Genel kurulun ola¤an ya da ola¤anüstü toplant›s›nda mevcut oylar›n ço¤unlu¤uyla
ibra karar› verilir. Burada a¤›rlaflt›r›lm›fl nisap ( yeter say› ) sözkonusu de¤ildir.
Ancak, TTK‘nun 310 . maddesine göre, kurucular ile yönetim kurulu üyeleri ve
denetçilerin kurulufltan do¤an sorumluluktan ibra yolu ile kurtulabilmeleri için,
esas sermayenin onda birini oluflturan pay sahiplerinin ibraya karfl› ç›kmamalar›
gerekir. Aksi durumda ibra gerçekleflemez. Yine, bu maddeye göre, bu kifliler
flirketin tescil tarihinden itibaren dört y›l geçmeden aklanamazlar. ‹bra yetkisi
sadece genel kurula aittir, baflka bir organa devredilemez.
Genel kurulun bilançoyu tasdik edebilmesi için Bilanço Hukuku ‘ na uygun
düzenlenmifl olmas› gereklidir.

Bilanço Hukuku , bilançonun aç›kl›k ve do¤ruluk ilkelerine,
ekonomik
gerçeklere , yasa hükümlerine, muhasebenin temel kavramlar›na , genel kabul
görmüfl muhasebe ilkelerine , muhasebe standartlar›na, tekdüzen hesap plan›na,
standart bilanço tipine uygun olarak düzenlenmesini sa¤lamaya yönelik kurallar
bütünüdür.

74

2- L‹M‹TED fi‹RKETLER
20- GENEL

Limited flirketlere ait hükümler Türk Ticaret Kanununda 503 ila 556. Maddeler
aras›nda düzenlenmifltir

Limited flirket; iki veya daha fazla gerçek veya tüzelkifli taraf›ndan bir ticaret
ünvan› alt›nda kurulup,ortaklar›n sorumlulu¤u koymay› taahhüt ettikleri sermaye
ile s›n›rl› ve esas sermayesi belirli flirkettir.
Limited flirketler asgari 5 milyar TL. sermaye ve 2 ortakla kurulmal›d›r. Türkçe
olarak tesbit edilmesi gereken unvanlar›nda limited flirket ibaresinin bulunmas› ve
faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.
Ortaklar›n koyacaklar› sermayenin enaz 25 milyon TL. veya bunun katlar› olmas›
laz›md›r.

19.1.2002 tarih ve 24645 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 2001/3500 say›l›
Bakanlar Kurulu Karar› ile limited flirketlerin asgari sermaye miktar› 5 milyar
TL.s›na ç›kar›lm›flt›r.

17 Haziran 2003 tarih 25141 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 4884 say›l› Kanun
gere¤ince Limited fiirketler ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca belirlenenler
d›fl›ndaki Anonim flirketlerin kurulufl ile ana sözleflme de¤iflikliklerinde Bakanl›k
izni kald›r›lm›flt›r.
Yine ayn› Kanun gere¤ince sicil memurluklar› anonim ve limited flirket
kurulufllar›n› vergi dairesi, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile SSK’a
kanunda belirtilen süreler içinde bildirmekle yükümlüdürler.

Yasan›n getirdi¤i de¤iflikliklere paralel olarak tescil ifllemlerinde aranan evrak
afla¤›da belirtilmifltir.
21- KURULUfi ‹fiLEMLER‹

• Ana sözleflmeler notere tasdik ettirildikten sonra, tasdik tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Ticaret Sicili Memurlu¤una tescil ettirilmelidir.

• Dilekçe (ba¤l› olaca¤› vergi dairesi belirtilmeli, yetkili taraf›ndan veya
vekaleten imzalanmal› vekaletin asl› veya onayl› sureti eklenmelidir)

• Kurulufl bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili taraf›ndan
imzalanmal›d›r – 3 nüsha)
• Noter tasdikli ana sözleflme (3 nüsha)
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• Kurucular›n ve müdürlerin nüfus sureti(noter veya muhtar onayl›- 2 nüsha)
• Müdürlerin flirket unvan› alt›nda imza beyannamesi (2 nüsha)
• Banka dekontu asl› (sermayenin binde birinin tüketicinin korunmas› hesab›na
yat›r›ld›¤›n› gösteren ziraat veya merkez bankas› dekontu veya EFT makbuzutahsil edildi kafleli ve imzal› olmal›d›r. Hesap No: 350101626-9)
• Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmal›, ortaklar›n resimleri
bulunmal›d›r)
• Taahhütname (yetkili taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›d›r)
• AYRICA; AfiA⁄IDAK‹ HUSUSLARA D‹KKAT ED‹LMEL‹ VE
BEL‹RT‹LEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMEL‹D‹R.
• fiirket kuruluflunda sermaye olarak her türlü hak,menkul ve gayrimenkul
mallar›n taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt flirketin kuruluflunun tescil
tarihinden en geç üç ay içeresinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal
ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili,s›nai mülkiyet sicili
gibi)kay›tl› ise,kuruluflun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili
sicilde flirket ad›na tescil ettirilir.
• Sermaye olarak menkul k›ymetin konulmas› halinde bunun tespitine iliflkin
bilirkifli raporu bilirkifli atanmas›na iliflkin mahkeme karar› veya YMM raporu
ve faaliyet belgesi
• Ayn› sermaye gayrimenkul ise üzerinde takyidat olmad›¤›na dair ilgili tapu
dairesinden nakil vas›tas› ise mülkiyeti muhafaza kayd›n›n olmad›¤›na dair
ilgili trafik müdürlü¤ünden al›nacak yaz›
• Kurucu ortaklar aras›nda tüzel kifli var ise temsilci karar› merkezi ‹stanbul
d›fl›nda olan tüzel ortak için buna ilaveten anonim flirket ise en son yönetim
kurulu seçimini, limited flirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi veya flirkete ait noter onayl› sirküler
• Gümrük müflavirli¤i flirketlerinde ortaklar›n ve varsa d›flar›dan atanan gümrük
ifllemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müflavirli¤i izin belgesi
• fiirket fuarc›l›k alan›nda faaliyet göstermek amac›yla kuruluyorsa flirket
ortaklar› ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato
ilan etmifl veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet, ihtilas, irtikap, rüflvet,
h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc› kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi
yüz k›zart›c› suçlardan dolay› hüküm giymemifl olduklar›n› gösterir belge
Bu flirketler sözleflmelerinde münhas›ran fuar ve sergi, tan›t›m, organizasyon,
reklam, yay›nc›l›k vb. faaliyetlerde bulunacaklar›n› belirtmifl olmal› ve en az
100.000.000.000 TL ödenmifl sermayeleri bulunmal›d›r
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fiirket amaç ve konusunda üretim bulunmas› halinde ünvanda sanayi kelimesi
kullan›labilir

D›fl ticaret firmalar› amaç ve konusunda ticareti yap›lan tüm mallar› saymak yerine
sektör ad› belirtilmelidir. Örne¤in “g›da sektöründeki her türlü mal›n al›m›, sat›m›,
ithali, ihrac›” gibi Kurulacak flirketin kurucular› aras›nda belediyeler ve di¤er
mahalli idareler ile bunlar›n kurduklar› birliklerin bulunmas› halinde bu
kurulufllar›n ifltirakine izin veren bakanlar kurulu karar›n›n bir örne¤i

L‹M‹TED fi‹RKET ANA SÖZLEfiMES‹
KURUCULAR

MADDE : 1 – Afla¤›da adlar›, soyadlar›, ikametgahlar› ve uyruklar› yaz›l›
kurucular aras›nda TTK hükümlerine göre bir Limited fiirket kurulmufltur.
S›ra no: Kurucunun Ad› Soyad› ‹kametgah Adresi
1-

2-

...................................

...................................

fi‹RKET‹N UNVANI

Uyru¤u

...................................... .........................
...................................... .........................

MADDE : 2 – fiirketin ünvan› ..............................................................................
L‹M‹TED fi‹RKET‹’ dir.
AMAÇ VE KONU

MADDE : 3 – fiirketin amaç ve konusu bafll›ca flunlard›r
...........................................................
...........................................................

fiirket amac›n› gerçeklefltirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir,
kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve flahsi her türlü haklar› tesis edebilir,
ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. fiirket gayrimenkulleri
üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifak›, kat
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri
nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele
ve tasarruflar› gerçeklefltirebilir.
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fi‹RKET‹N MERKEZ‹

MADDE : 4 - fiirketin merkezi ‹stanbul ‹li ................ ‹lçesindedir. Adresi
............................. dir.

Adres de¤iflikli¤inde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmifl adrese yap›lan tebligat flirkete
yap›lm›fl say›l›r. Tescil ve ilan edilmifl adresten ayr›lm›fl olmas›na ra¤men, yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemifl flirket için bu durum fesih sebebi say›l›r.

SÜRE

MADDE : 5 – fiirketin süresi tescil ve ilan tarihinden bafllamak üzere ...............
y›ld›r.
SERMAYE

MADDE : 6-: fiirketin sermayesi ................................... .
(........yaz›yla..........................)TL ‘d›r bu sermayenin;
... ......................... TL. s› .........................
... ......................... TL. s› .........................

taraf›ndan muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmifltir. Sermayenin 1/4’ü
flirket kuruluflunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan› ise (..........
tarihinde ) ödenecektir.

‹LAN

MADDE : 7 – fiirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri sakl› kalmak
flart›yla, flirket merkezinin bulundu¤u yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün
evvel yap›l›r.
fi‹RKET‹N ‹DARES‹

MADDE : 8 – fiirketin iflleri ve muameleleri ortaklar kurulu taraf›ndan seçilecek
bir veya birkaç müdür taraf›ndan yürütülür.
‹lk ........... y›l için .................. flirket müdürü seçilmifltir. (D›flardan seçilirse
uyru¤u ve ikamet adresi de yaz›l›r)
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TEMS‹L

MADDE : 9 – fiirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. fiirketi temsil ve ilzam
edecek imzalar ortaklar kurulu taraf›ndan tesbit, tescil ve ilan ettirilir. ‹lk ...... y›l
için müdür seçilen ................ münferit imzas› ile temsil ve ilzama yetkili
k›l›nm›flt›r.
HESAP DÖNEM‹

MADDE :10 – fiirketin hesap y›l› 1 ocak – 31 aral›k tarihleri aras›d›r. ‹lk hesap
y›l› tescil tarihinden itibaren 31 aral›k gününe kadard›r.
YEDEK AKÇE

MADDE : 11 – Safi kârdan her y›l öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayr›l›r. ‹htiyat
akçesi flirket ödenmifl sermayesinin %20’sine ç›k›ncaya kadar ayr›l›r. Kanuni ve
ihtiyarî yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleflme hükümlerine göre ayr›lmas›
gereken miktar safi kârdan ayr›lmad›kça hissedarlara kâr da¤›t›lmaz.
KARIN DA⁄ITIMI

MADDE : 12 – fiirketin safi kâr›, flirket ad›na yap›lm›fl her türlü masraflar›n
ç›kar›lmas›ndan sonra kalan miktard›r. Kanuni yedek akçe ayr›ld›ktan sonra kalan
miktar ortaklar kurulunca al›nacak karara göre hissedarlara hisseleri oran›nda
da¤›t›l›r.Ödenmifl sermayenin %5’i nisbetinde ilk temettü ayr›l›r.
KANUN‹ HÜKÜMLER

MADDE : 13 – Bu ana sözleflmede bulunmayan hususlar hakk›nda T.T.K.
Hükümleri uygulan›r.

ORTAK
‹MZA

ORTAK

‹MZA
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ORTAK

‹MZA

VERG‹ DA‹RES‹NE BAfiVURMA VE DEFTERLER‹N TAST‹⁄‹

Yukar›da da belirtildi¤i gibi vergi dairesine bildirim Ticaret Odas› taraf›ndan
yap›lmaktad›r.
Defterlerin tasdi¤i flirket tescil oldu¤u gün yada daha öncesinde yap›labilir. Tasdik
olmas› gereken defterler flunlard›r.
1-Yevmiye defteri
2-Defter-i kebir
3-Envanter
4-Karar

5-Ortaklar pay defteri

22- ANASÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹fiLEMLER‹
B‹R T‹CARET fi‹RKET NEV‹N‹N L‹M‹TED fi‹RKET NEV‹NE
ÇEVR‹LMES‹
MADDE 1- ‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤unun ............/............. sicil
numaras›nda kay›tl› .................( kollektif/komandit/ anonim ) flirketinin Türk
Ticaret Kanununun 152. Maddesine göre nevi de¤ifltirilmesi suretiyle afla¤›da
adlar› soyadlar› ikametgahlar› ve uyruklar› yaz›l› kurucular aras›nda bir limited
flirket kurulmufltur.
SIRA NO

KURUCUNUN ADI SOYADI ‹KAMETGAH ADRES‹

2-

................................................ .........................................

13-

UYRU⁄U

................................................ .........................................

...................

................................................ .........................................

...................

...................

MADDE 6: fiirketin sermayesi (1) paya ayr›lm›fl ...............................TL’ndan
ibarettir. Sermaye afla¤›daki flekilde tamamen taahhüt edilmifltir.
ORTA⁄IN
ADI SOYADI
.......................
.......................

PAY
ADED‹
....(1).......
................

PAY TUTARI
AYN‹
NAKD‹
................ ...............
................ ...............

TOPLAM
................
................

Sermayenin ......................TL’s› nakit .....................TL’s› ay›n olarak
karfl›lanm›flt›r.
Nakdi sermayenin tamam› muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmifltir.
Nakdi sermayenin _’ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan›
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....../...../........ tarihine kadar /(kalan› ortaklar kurulu karar›n›n alac›¤› kararlar
dairesinde en geç üç y›l içinde) ödenecektir.
Ayni sermaye ise Türk Ticaret Kanunu’nun 152. Maddesine göre nevi de¤ifltiren
‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤unun ....../........... sicil numaras›nda kay›tl›
....................(kollektif/komandit/anonim) flirketinin öz varl›¤› (ödenmifl
sermayesi)olup bu öz varl›k T.C............. mahkemesinin .../../.... tarihli...........
say›l› karar› ve ..../../... tarihli bilirkifli raporu ile tespit edilmifltir.
fiirketin öz varl›¤› tüm aktif ve pasifi ile limited flirkete intikal etmefltir. Ayni
sermaye karfl›l›¤› paylar flirketin kuruluflundan itibaren üç y›l geçmedikçe
baflkas›na devredilemez. (T.K.520)
AÇIKLAMA:
(1) PAY ADED‹ YAZILMASI ZORUNLU DE⁄‹LD‹R.

L‹M‹TED fi‹RKET KURULUfiUNDA AYIN NEV‹NDEN SERMAYE
KONULMASI
SERMAYE
MADDE

fiirketin sermayesi ...........................................TL’dir.

Sermaye afla¤›daki flekilde tamamen taahhüt edilmifltir.
ORTA⁄IN
ADI SOYADI
.......................
.......................

PAY
ADED‹
....(1).......
................

PAY TUTARI
AYN‹
NAKD‹
................ ...............
................ ...............

TOPLAM
................
................

Bu sermayenin .............................................TL’s› Türk Ticaret Kanunu 508.
Maddesine göre ay›n olarak karfl›lanm›flt›r. Ay›n sermaye de¤eri T.C.
.................................... mahkemesinin

...../...../..... tarihli .............say›l› karar› ve ....../....../......... tarihli bilirkifli raporu ile
tesbit edilmifl bulunan k›ymetlerden teflkil etmifl ve limitet flirkete ayni sermaye
olarak konulmufltur. ...........................TL’s› Nakit sermaye muvazaadan ari olarak
tamamen taahhüt edilmifl olup, _’ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde kalan› ise
en geç 3 y›l içinde ödenecektir. Ayni sermaye karfl›l›¤› paylar üç y›l geçmedikçe
baflkas›na devredilmez.
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L‹M‹TED fi‹RKET KURULUfiUNDA AYN‹ SERMAYE OLARAK NAK‹L
VASITASI KONULMASI
SERMAYE
MADDE

fiirket sermayesi..................................TL’d›r.
ORTA⁄IN
ADI SOYADI
.......................
.......................

PAY
ADED‹
....(1).......
................

PAY TUTARI
AYN‹
NAKD‹
................ ...............
................ ...............

TOPLAM
................
................

Bu sermayenin .........................TL’ si.......Trafik flube müdürlü¤ü’ ne kay›tl›
...............Asliye Ticaret Mahkemesinin ........ tarih ve ..........say›l› mahkeme karar›
ve ........Tarih ve ........say›l› bilirkifli raporu ile tespit edilmifltir. ......................TL
Nakit sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmifl olup, _’ü tescil
tarihinden itibaren 3 ay içinde kalan› ise en geç 3 y›l içinde ödenecektir. Ayni
sermaye karfl›l›¤› hisseler ifl bu ana sözleflmenin tescil tarihinden itibaren 3 y›l
geçmedikçe baflkas›na devredilemez.
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L‹M‹TED fi‹RKET KURULUfiUNDA AYN‹ SERMAYE OLARAK
GAYR‹MENKUL KONULMASI
SERMAYE
MADDE

fiirketin sermayesi .............................TL’d›r.
ORTA⁄IN
ADI SOYADI
.......................
.......................

PAY
ADED‹
....(1).......
................

PAY TUTARI
AYN‹
NAKD‹
................ ...............
................ ...............

TOPLAM
................
................

Bu sermayenin ....................TL’ si ........ili ......... ilçesi .......... mevkii ........ ada
.......... pafta ......... parselde ............ Ad›na kay›tl› gayrimenkulun ayni olarak
sermayeye ilave edilmesi sureti ile karfl›lanm›flt›r. Sermayeye konulan
gayrimenkulün de¤eri .................................Asliye Ticaret Mahkemesinin .../.../.....
tarih ve .......... say›l› mahkeme karar› ve ..../....../........ tarih ve ........ say›l› bilirkifli
raporu ile tespit edilmifltir. ...................................... TL.’si nakit sermaye
muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmifl olup _ ü tescil tarihinden itibaren
üç ay içinde kalan ise en geç üç y›l içinde ödenecektir. Ayni sermaye karfl›l›¤›
hisseler ifl bu ana sözleflmenin tescili tarihinden itibaren üç y›l geçmedikçe
baflkas›na devredilemez.
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MÜDÜR ATAMASI

1.Dilekçe (yetkililer taraf›ndan veya vekaleten imzalanmal› vekaletin asl› veya
onayl› sureti eklenmeli)
2.Ortaklar kurulu karar› (noter onayl› – 2 nüsha)

3.Müdürün flirket ünvan› alt›nda imza beyannamesi ( 1 nüsha)
4.Atanan müdür ortaklardan de¤il ise nüfus sureti
KARAR ÖRNEKLER‹
MÜDÜR ATAMASI

1-) MÜDÜR fi‹RKET ORTAKLARINDAN B‹R‹ ‹SE
KARAR NO:

KARAR TAR‹H‹:

TOPLANTIYA KATILANLAR:

fiirket ortaklar› flirket merkezinde toplanarak afla¤›daki hususu karar alt›na
alm›fllard›r.

fiirket ortaklar›ndan …………………………………..’›n …. Y›l için flirket
müdürlü¤üne atanmas›na,flirket kaflesi alt›nda ataca¤› münferid imzas› ile flirketi
temsil ve ilzama yetkili k›l›nmas›na oy birli¤i ile karar verilmifltir.
Ortak

Ortak

‹mza

‹mza

2-) MÜDÜR fi‹RKET ORTAKLARI DIfiINDAN B‹R‹ ‹SE;
KARAR NO:

KARAR TAR‹H‹:

TOPLANTIYA KATILANLAR:

fiirket ortaklar› flirket merkezinde toplanarak afla¤›daki hususu karar alt›na
alm›fllard›r.
fiirket ortaklar› d›fl›ndan …………... adresinde mukim …………………..’›n ….
Y›l için flirket müdürlü¤üne atanmas›na,flirket kaflesi alt›nda ataca¤› münferid
imzas› ile flirketi temsil ve ilzam etmesine oy birli¤i ile karar verilmifltir.
Ortak

Ortak

‹mza

‹mza
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ANA SÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹K KARARI
Karar Tarihi:
Karar No:

Karara Kat›lanlar:

fiirket ortaklar flirket merkezinde toplanarak afla¤›da yaz›l› hususlar› karar alt›na
alm›fllard›r.

fiirket ana sözleflmesinin ……….. bafll›kl› ……. Maddesinin/maddelerinin
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmesine ve ticaret sicili memurlu¤una tescil ettirilmesine
oy birli¤i ile karar verilmifltir.
YEN‹ fiEK‹L

Madde Bafll›¤›

………………………………
……………………………..

………………………………
……………………………..
ORTAK
‹MZA

ORTAK

ORTAK

‹MZA

‹MZA
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L‹M‹TED fi‹RKET SERMAYE ARTTIRIM KARARI
KARAR TAR‹H‹ :
KARAR NO :

KATILANLAR :

KARARIN ÖZET‹: Sermaye artt›r›m› hk
KARARIN METN‹

fiirket ortaklar› flirket merkezinde toplanarak flirket sermayesinin 500.000.000.TL. s›ndan 5.000.000.000.- TL’ s›na yükseltilmesine ve ana sözleflmenin 6.
Maddesinin afla¤›daki flekilde tadil edilmesine oy birli¤iyle karar verilmifltir.
YEN‹ fiEKL‹
SERMAYE

MADDE 6 fiirketin sermayesi 5.000.000.000.- TL dir. Bunun
3.000.000.000.- TL s› ....................................

2.000.000.000.-TL s› ..................................... taraf›ndan muvazadan ari olarak ve
tamamen taahhüt edilmifltir. Önceki sermayenin tamam› nakten ödenmifltir.
Artt›r›lan sermayenin _ ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalan› ise
......./........./........... tarihinde ödenecektir.
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H‹SSE DEVR‹ KARARI
KARAR NO:

KARAR TAR‹H‹:

TOPLANTIYA KATILANLAR:

fiirket ortaklar flirket merkezinde toplanarak afla¤›daki hususlar› karar alt›na
alm›fllard›r.
1) fiirket hissedarlar›ndan .................................... flirkette mevcut ...................
TL’si hissesini .............. Noterli¤inden ........ tarih ve ............ say› ile tasdikli hisse
devir ve temlik sözleflme ile flirket d›fl›ndan (veya flirket ortaklar›ndan)
....................... adresinde ikamet eden T.C. uyruklu .............................. ‘na
devrederek ortakl›ktan ayr›lm›flt›r.
2) Yukar›da bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun flirket pay defterine
ifllenmesine;

3) Yap›lan devir sonucunda flirket ortaklar› ve sermaye miktarlar› afla¤›daki
flekilde oluflmas›na;
............................... TL’s› .....isim Soyad›....... ‘na

................................TL’s› .....isim Soyad› ........’na aittir.
Ortak

Ortak

‹mza

‹mza

Not1: Hisse devri kararlar› flirkette kalan ve devreden ortak taraf›ndan
imzalanmal›d›r. Devir harici kararlar da ilave edilecekse (adres nakli,flube aç›l›fl›
ve kapan›fl›,yeni müdür tayini vs.) karar› yeni ortaklarda imzalamal›d›r.
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L‹M‹TED fi‹RKETTE VEFAT
‹NT‹KAL‹NE ‹L‹fiK‹N KARAR

EDEN

ORTA⁄IN

PAYLARININ

KARAR NO:

KARAR TAR‹H‹:

TOPLANTIYA KATILANLAR:
KARAR ÖZET‹:

1-fiirket ortaklar›ndan .................................’in ..../.../.... tarihinde vefat› nedeniyle,
T.C. ................ sulh mahkemesinin ...../.../..... tarih ve........... nolu veraset davas›
karar› gere¤ince flirkette sahibi bulundu¤u sermaye tutar› olan
..............................TL’n›n :
a)......................TL’s› varislerden T.C. Uyruklu ..............................adresinde
ikamet eden .....................’a

b)......................TL’s› varislerden T.C. Uyruklu ..............................adresinde
ikamet eden
.....................’a

c)......................TL’s› varislerden T.C. Uyruklu ..............................adresinde
ikamet eden
.....................’a

(*) d) Bölünemeyen ........................TL’n›n ../..’s›........................’a, ../..’s›
....................’a, ..../.....’s› ...........................’a ait olup müflterek temsilci olarak
............................seçilmifltir. (*)

2-Miras yoluyla intikal eden paylar sonucunda, flirketin de¤iflen ortak ve pay
durumunun afla¤›da flekilde pay defterine ifllenmesine karar verilmifltir.
fi‹RKET ORTA⁄ININ ADI SOYADI

SERMAYE TUTARI

a)........(di¤er ortak) ........
...................................
b)..(vefat edenin varisi)..
...................................
c)..(vefat edenin varisi)..
...................................

d)..(vefat edenin varisi)..
...................................
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(*)Bölünemeyen ................TL’n›n .../...’s› ..................’a, .../..’s› .....................’a
../..’s› ................’a ait olup müflterek temsilcisi .........................’d›r.(*)

3-Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’nün 1976/1 say›l›
sirküleri gere¤ince ana sözleflme de¤iflikli¤i yap›lmam›flt›r.
EK:

1-Mahkemece onayl› Veraset ilam›

2-Ortak olan varislerin nufus cüzdan suretleri

3-Yeni müdür atan›yorsa müdürün flirket ünvan› alt›nda düzenlenen imza
beyannamesi.
AÇIKLAMA (*) Bu bölüm miras yoluyla intikal eden paylardan bölünemeyen
pay oldu¤u takdirde yaz›labilir.

Ortaklar istedi¤i takdirde tescili zorunlu olan bir baflka hususu da gündeme
koyabilirler.
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23- TASF‹YE ‹fiLEMLER‹
Tasfiye Karar›
Karar Tarihi
Karar No

Kat›lanlar

:

:

:

1 – fiirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmedi¤inden tasfiye haline
girmesine;
2 – fiirket Müdürü ......... ‘ ›n tasfiyeye girinceye kadar yapt›¤› ifllemlerden dolay›
ibra edilmesine,

3 – Tasfiye ifllemlerini yürütmek üzere TC Uyruklu .......... adresinde ikamet eden
.......... ‘›n Tasfiye Memuru olarak atanmas›na ve tasfiye ile ilgili olarak münferit
imzas› ile flirketi temsil ve ilzam etmesine oy birli¤i ile karar verilmifltir.
ORTAK

ORTAK

NOT: TASF‹YEYE G‹R‹fi KARARININ TESC‹L‹ ‹T‹BAR‹ ‹LE 4 AY ‹Ç‹NDE
TASF‹YE HAL‹NDE OLDU⁄UNU GÖSTER‹R B‹LANÇO VE KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMES‹ ‹LG‹L‹ VERG‹ DA‹RES‹NE VER‹L‹R. VE
ÜNVANIN BAfiINA TASF‹YE HAL‹NDE ‹BARES‹ EKLEN‹R.
ALACAKLILARA ÇA⁄RI ‹LANI

TASF‹YE HAL‹NDE...............................................................................TASF‹YE
MEMURUNDAN

‹stanbul Ticaret Sicil Memurlu¤unun ......./........ sicil numaras›nda kay›tl› bulunan
flirketimiz ..../..../...... tarihinde tasfiyeye girmifltir. Tasfiye karar› ..../..../....
tarihinde tescil edilmifltir. Alacakl›lar›n ellerindeki belgelerle birlikte bu ilan›n
üçüncü
defa
yay›nland›¤›
tarihten
itibaren
bir
y›l
içinde
......................................adresinde bulunan tasfiye memurlu¤una baflvurmalar› ilan
olunur.
Kafle

Tasfiye Memurunun ‹mzas›

Not: Birer hafta arayla üç defa yay›nlanacakt›r. Alacakl›lara ça¤r› ilan›n›n üçüncü
defa yay›m›ndan sonra tasfiye sonu karar› al›nabilmesi için en az bir y›l beklenir.
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TASF‹YE SONU KARARI
Karar Tarihi
Karar No

Kat›lanlar

:

:

:

fiirketimiz ..... tarihinde tasfiyeye girmifl olup, tasfiye karar›, ..... tarihinde tescil
edilmifltir.
Alacakl›lara ça¤r› ilanlar› (..... tarih ve .....).( ..... tarih ve ....),( .... tarih ve ...... )
say›l› Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yay›nlanm›flt›r

1 – Üçüncü ilan›n yay›nlanmas›n›n üzerinden 1 y›l süre geçti¤inden , tasfiyenin
sonuçland›r›lmas›, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra
edilmesine oybirli¤i ile karar verildi.
TASF‹YE SONUNDA fi‹RKET‹N AKT‹F VE PAS‹F‹N‹ GÖSTEREN
B‹LANÇO

......................L‹M‹TED
BEYANIDIR

fi‹RKET‹

......../......../..........

AKT‹F

TAR‹HL‹

MAL

PAS‹F

YOKTUR

YOKTUR

F‹RMANIN ALACA⁄I VE BORCU YOKTUR
NOT: TASF‹YE SONUNDA KARARIN TESC‹L TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹ ‹LE ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE 15 GÜN ‹Ç‹NDE TASF‹YE SONU B‹LANÇO VE
KURUMLAR VERG‹S‹ BEYANNAMES‹ VER‹L‹R.
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L‹M‹TED fi‹RKETLERDE KARAR N‹SAPLARI (YETER SAYILARI)
KONU

1

Ana sözleflme de¤iflikli¤i (TK.513/1)

2

Ortaklar›n sorumlulu¤unun
artt›r›lmas› (TK.513/2)
Pay devri (TK. 520/2)

3

KARAR N‹SABI

Sermayenin 2/3 ünü temsil eden
ortaklar›n olumlu oyu gereklidir.
Tüm ortaklar›n oy birli¤i gereklidir.

4

Bir orta¤a ait pay›n iflas veya icra
dairesince aç›k artt›rmayla sat›lmas›
ve pay› olan kiflinin yeni ortak olarak
flirkete girmesi (TK. 523/2)
5 Takibe u¤rayan pay›n iflas veya icra
dairesinin muvafakat› halinde baflka
bir ortak veya 3. Kifliler taraf›ndan
devir al›nmas› (TK. 523/3)
6 Takibe u¤rayan orta¤›n pay›n›n gerçek
de¤eri üzerinden al›narak flirketten
ç›kar›lmas› (TK. 523/4)
7 Sermaye koyma borcunun usulüne göre
yap›lan ihtarlara ra¤men ödemeyen
orta¤›n flirketten ç›kar›lmas› (TK. 529)
8 Sermaye koyma borcunu yerine
getirmedi¤inden flirketten ç›kar›lan
orta¤›n pay› baflka bir ortak taraf›ndan
gerçek de¤eri üzerinden al›nmas› veya
pay›n flirketçe aç›k artt›rma ile sat›lmas›
d›fl›nda baflka bir flekilde paraya
çevrilmesi (TK. 530)
9 Kanunda a¤›rlaflt›r›lm›fl nisap aranan
konular›n d›fl›nda kalan ortaklar kurulu
karar› (TK. 536/3)
10 fiirketin feshi veya tasfiyesi (TK.549/2)
11 Hakl› sebeplerle bir orta¤›n flirketten
ç›kar›lmas›n›n mahkemeden
istenmesine iliflkin karar (TK.551/3)
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Hem sermayenin hem ortaklar›n 3/4ünü
oluflturan ortaklar›n olumlu oyu
gereklidir.
Takibe u¤rayan orta¤›n d›fl›ndaki tüm
ortaklar›n oy birli¤i gereklidir.
Bütün ortaklar›n oy birli¤i gereklidir.

Esas sermayenin ço¤unlu¤una sahip
ortaklar›n ço¤unlu¤uyla.
Esas sermayenin ço¤unlu¤una sahip
ortaklar›n olumlu oyu gereklidir.
Tüm ortaklar›n oy birli¤i gereklidir.

Esas sermayenin yar›s›ndan fazlas›na
sahip ortaklar›n olumlu oyu gereklidir.
Ana sözleflmede aksine hüküm yoksa
esas sermayenin 3/4üne sahip ortaklar›n
3/4nün olumlu oyu gerekmektedir.
Esas sermayenin yar›s›ndan fazlas›na
sahip ortaklar›n mutlak ço¤unlu¤u
gereklidir.

3- GENEL KURUL TOPLANTILARI, KOM‹SER ‹STEME USUL VE
ESASLARI

30- GENEL KURUL TOPLANTILARI

fiirketlerin Genel Kurul toplant›lar›n›n Kanuna ve flirket ana sözleflmelerine uygun
olarak yap›lmas› gerekir.
TOPLANTI ÇEfi‹TLER‹

a) Kurulufl Genel Kurul Toplant›s›

Anonim flirketlerin tedrici surette kurulmas› halinde Kanunun 289/297’nci
maddelerine göre yap›lan toplant›lard›r.
b) Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›

fiirket organlar›n›n pay sahipleri taraf›ndan seçilmesi, hesaplar›n›n tasdik edilmesi
ve kazanc›n da¤›t›lmas› amac›yla her hesap dönemi için yap›lan toplant›lard›r.
c) Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›

Belli bir zaman› olmayan flirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi
sebepler ç›kt›¤› takdirde yap›lan ve gündemini toplant› yap›lmas›n› gerektiren
sebeplerin oluflturdu¤u toplant›lard›r.
d) ‹mtiyazl› Pay Sahipleri Genel Kurul Toplant›s›

Ana sözleflmesine göre imtiyazl› paylar›n bulundu¤u flirketlerde, genel kurulun
imtiyazl› pay sahiplerinin haklar›n› ihlal edecek tarzda ana sözleflmeyi
de¤ifltirmeye veya flirket sermayesini artt›rmaya karar vermesi halinde Kanunun
389 ve 391.inci maddelerine göre genel kurul kararlar›n› görüflmek amac›yla
sadece imtiyazl› pay sahiplerinin kat›l›m›yla yap›lan toplant›lard›r.
TOPLANTI ZAMANI

a) Kurulufl Genel Kurulu

Anonim flirketlerin tedrici surette kurulmas› halinde esas sermayenin tamam›na
ifltirak edildikten ve pay bedelleri ödendikten sonra on gün içinde kurucular
taraf›ndan davet olunur.

fiayet kurucular taraf›ndan ay›n nev’inden sermaye konulmufl ise bu aylar›n
de¤erlerinin tespiti için kurulufl genel kurul toplant›s›nda seçilen bilirkiflilerin
düzenleyecekleri raporun kuruculara verilmesinden sonra on gün içerisinde genel
kurul kurucular taraf›ndan yeniden toplant›ya ça¤›r›l›r.
b) Ola¤an Genel Kurul

Anonim ve limited flirketlerde ola¤an genel kurul toplant›s› her hesap dönemi
sonundan itibaren üç ay içinde yap›l›r.

Buna göre hesap dönemi takvim y›l› olan flirketlerde toplant›lar, y›l›n ilk üç ay›
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içinde, özel hesap dönemi olan flirketlerde ise, hesap döneminin bitti¤i günü
izleyen ilk üç ay içinde yap›l›r.
c) Ola¤anüstü Genel Kurul

Anonim ve limited flirketlerde genel kurulun ola¤anüstü olarak toplanmas›n›n belli
bir zaman› yoktur. fiirket için ola¤anüstü genel kurul toplant›s›n›n yap›lmas›n›
gerektiren durumlar›n ortaya ç›kmas› halinde yetkili organlar taraf›ndan davet
edilir.

Ancak flirket ana sözleflmesinin de¤ifltirilmesi amac›yla yap›lacak ola¤anüstü
genel kurul toplant›lar›, ana sözleflme de¤iflikli¤i karar›n›n al›nd›¤› tarihten sonra
ana sözleflme de¤iflikli¤i ifllemlerinin tamamlanabilece¤i ve 6 ay› aflmayacak süre
içinde yap›l›r.
e) ‹mtiyazl› Pay Sahipleri Genel Kurulu

‹mtiyazl› paylar› olan anonim flirketlerde , genel kurul taraf›ndan sermaye
art›r›m›na veya imtiyazl› pay sahiplerinin haklar›n› ihlal edecek mahiyette ana
sözleflme de¤iflikli¤ine karar verilmesi halinde, bu genel kurul tarihinden sonra
fakat ana sözleflme de¤iflikli¤inin tescilinden önce yap›l›r.
TOPLANTI YER‹

Genel kurul toplant›lar› ana sözleflmede aksine hüküm olmad›kça flirketin merkez
adresinde yap›l›r. Ancak, flirket ana sözleflmesinde genel kurul toplant›s›n›n flirket
merkezinin bulundu¤u mülki idare biriminin (il veya ilçe) baflka bir yerinde
yap›lmas›na iliflkin bir hükmün bulunmas› halinde toplant›ya ait davette
belirtilecek baflka bir adreste de yap›labilir.
Toplant›n›n, merkezin bulundu¤u mülki idare biriminden (il veya ilçe) baflka bir
mülki idare biriminde veya baflka bir ülkede yap›labilmesi ise ana sözleflmede bu
yerlerin yaz›lm›fl olmas› flart›na ba¤l›d›r.
DAVETE YETK‹L‹ OLANLAR
ANON‹M fi‹RKETLER
a) Yönetim Kurulu

fiirket genel kurulu her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ola¤an ve
luzumu halinde ola¤an üstü olarak yönetim kurulu taraf›ndan toplant›ya ça¤›r›l›r.

‹mtiyazl› pay sahipleri genel kurulu da yönetim kurulu taraf›ndan toplant›ya
ça¤›r›l›r.
b) Denetçiler

Yönetim Kurulu taraf›ndan süresi içinde davet edilmemesi halinde genel kurul
denetçiler taraf›ndan ola¤an toplant›ya davet edilir.
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fiirket aç›s›ndan zorunlu ve ivedi sebeplerin ç›kmas› veya azl›¤›n talebi üzerine
lüzum görülmesi halinde flirket genel kurulu ola¤an üstü olarak toplant›ya
ça¤›r›l›r.
Kanunen imtiyazl› pay sahipleri genel kurul toplant›s›n›n yap›lmas› zorunlu
oldu¤u halde yönetim kurulu taraf›ndan toplant›ya davet edilmemesi halinde
denetçiler taraf›ndan toplant›ya davet olunur.

c) Azl›k

fiirket Ana sözleflmesinde daha az bir miktar öngörülmemifl ise, flirket
sermayesinin en az onda birine sahip olan kimselerin Türk Ticaret Kanununun
366. maddesi gere¤ince yönetim kurulu ile denetçilere yapt›klar› müracaatlara
ra¤men makul bir sürede toplant›n›n yap›lmamas› üzerine mahkemenin yetkili
k›lmas› halinde flirket genel kurulu azl›k pay sahipleri taraf›ndan toplant›ya davet
edilir.
d) Tasfiye Memurlar›

Tasfiye halinde olan flirketlerde tasfiye ifllemlerinin icaplar›ndan olan hususlar
hakk›nda karar vermek üzere flirket genel kurulu tasfiye memurlar› taraf›ndan
toplant›ya davet edilir.
e) Kurucular

Anonim flirketlerin tedrici olarak kurulmalar› s›ras›nda yap›lmas› zorunlu olan
kurulufl genel kurulu kurucular taraf›ndan toplant›ya davet edilir.
f) ‹mtiyazl› Pay Sahipleri

Kanunen imtiyazl› pay sahipleri genel kurul toplant›s›n›n yap›lmas› zorunlu
oldu¤u halde yönetim kurulu ve denetçiler taraf›ndan toplant›ya davet edilmemesi
halinde imtiyazl› pay sahiplerinin her biri taraf›ndan toplant›ya davet edilebilir.
g) Di¤er

‹stifa, görev süresinin dolmas› veya herhangi bir nedenle organs›z kalan
flirketlerde, genel kurul; mahkemece atanm›fl kayy›mlar veya davet konusunda
yetki verilmifl azl›k pay sahipleri taraf›ndan toplant›ya ça¤›r›l›r.

Ortaklar›n tamam›n›n imzalar› noterce onaylanm›fl bir yaz› ile genel kurul olarak
toplanmak istediklerini Bakanl›¤a bildirmeleri durumunda, yaln›zca flirket
organlar›n›n oluflturulmas› amac›yla toplant› yap›labilir.
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L‹M‹TED fi‹RKETLER
a) Müdürler

fiirket genel kurulu her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ola¤an ve
lüzumu halinde ola¤an üstü olarak müdürler taraf›ndan toplant›ya ça¤›r›l›r.
b) Azl›k

fiirket anasözleflmesinde daha az bir miktar öngörülmemifl ise flirket sermayesinin
en az onda birine sahip olan kimselerin, Türk Ticaret Kanununun 538.inci maddesi
gere¤ince yaz›l› olarak flirket müdürlerine yapt›klar› müracaata ra¤men makul bir
sürede toplant› yap›lmamas› üzerine mahkemenin yetkili k›lmas› halinde flirket
genel kurulu azl›k pay sahipleri taraf›ndan toplant›ya davet edilir.
DAVET USULÜ

ANON‹M fi‹RKETLER
a) ‹lan

fiirket genel kurulunu toplant›ya davete iliflkin ilan›n ilan ve toplant› günü hariç
olmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde en az iki hafta önceden yap›lmas›
zorunludur. Ayr›ca nama yaz›l› hisse senedi sahipleri ile önceden flirkete bir hisse
senedi tevdi ederek ikametgah›n› bildiren hamiline yaz›l› pay sahiplerine taahhütlü
mektup gönderilmesi suretiyle toplant› günü bildirilir. Ancak Sermaye Piyasas›
Kanununun 11 maddesi uyar›nca, nama yaz›l› olarak ihraç edilmifl olup da,
borsalarda veya teflkilatlanm›fl di¤er piyasalarda ifllem gören hisse senedi
sahiplerine toplant› gününün taahhütlü mektupla bildirilmesine iliflkin Türk
Ticaret Kanununun 368.inci maddesi hükmü uygulanmaz.
Davet edilen ilk toplant›da nisab›n temin edilememesi halinde, genel kurul ayn›
usullerle yeniden toplant›ya davet edilir. ‹lan metnine, nisab›n sa¤lanamamas›
halinde ikinci toplant›n›n davetine iliflkin olarak konulan hükümler geçersizdir.

fiayet flirket ana sözleflmesinde yukar›da belirtilenlere ilave olarak baflka bir
surette de toplant› gününün bildirilmesi öngörülmüfl ise ön görüldü¤ü flekilde yine
toplant› ve ilan günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden toplant› daveti
ayr›ca yap›l›r.
b) Toplant› ‹lan›nda Bulunmas› Gereken Hususlar

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile di¤er gazetelerde yap›lan ilanlarda ve ortaklara
gönderilecek mektuplarda
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• Toplant› günü ve saati

• Toplant› yeri (hiçbir tereddüte mahal vermeyecek surette adres olarak
belirtilecek)
• Gündem

• Gündemde ana sözleflme de¤iflikli¤i var ise de¤iflen madde/maddelerin eski ve
yeni flekilleri
• Davetin hangi organ taraf›ndan yap›ld›¤›

• ‹lk toplant›n›n herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden
toplant›ya davet ediliyor ise, ilk toplant›n›n erteleme sebebi ile bu toplant›da
yeterli olan toplant› nisab›,
• Ola¤an toplant› ilanlar›nda faaliyet raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvellerinin
ortaklar›n incelemesine hangi adreste aç›k bulundu¤u,
belirtilir. Ayr›ca genel kurul toplant›s›nda kendisini vekil vas›tas›yla temsil
ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilir.

L‹M‹TED fi‹RKETLER

Ortak say›s› 20’den fazla olan limited flirketlerde genel kurulun toplant›ya daveti
hakk›nda bu yönetmeli¤in 11 maddesi hükmü uygulan›r.
Ortak say›s› 20 ve daha az olan limited flirketlerde genel kurul toplant›ya ve yaz›l›
olarak oy vermeye davet, flirket ana sözleflmesinde gösterilen flekilde, e¤er ana
sözleflmede bu hususta hüküm yoksa taahhütlü mektupla ve toplant›dan en az befl
gün önce ve gündem bildirilmek suretiyle yap›l›r.
‹LANSIZ TOPLANTI

Anonim fiirketler ile ortak say›s› 20’den fazla olan limited flirketlerde bütün
paylar›n sahip veya temsilcileri, ortak say›s› 20 ve daha az olan limited flirketlerde
ise bütün ortaklar›n , aralar›nda herhangi birinin itirazda bulunmamas› halinde
toplant›ya ça¤›rma hakk›nda bir merasime riayet edilmeksizin genel kurul olarak
toplanabilirler. (T.T.K.md.370 ve 538)
Gündem

Ola¤an genel kurul toplant›s›n›n gündeminde flu hususlar bulunur.
1- Aç›l›fl ve divan teflekkülü,
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2- Toplant› tutana¤›n›n imzalanmas› hususunda divana yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlar›n›n okunmas› ve
müzakeresi

4- Bilanço ve kar zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile kar
da¤›t›m›yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,

6- Ana sözleflme ile belirlenmemifl ise , yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin
ücret ve huzur haklar›n›n tespiti,
7- Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmifl ve
yönetim kurulunca atama yap›lm›fl ise ataman›n genel kurulca onaylanmas›,

8- Görev süreleri sona ermifl olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi,
flayet ana sözleflmede görev süreleri belirtilmemiflse görev sürelerinin tespiti,

9- Lüzum görülecek di¤er hususlar. (Görüflülecek konunun mahiyeti önceden
tespit edilip gündeme yaz›lmadan lüzum görülecek sair hususlar fleklinde bir
gündem maddesi tespit etmek mümkün de¤ildir. Konu gündeme aç›kça
yaz›lmal›d›r.)
Kanun ve ana sözleflme gere¤i genel kurulun yetkisinde olan ve ola¤anüstü genel
kurul toplant› gündemini oluflturan her türlü konu ola¤an genel kurul toplant›
gündemine yaz›labilir.

Azl›¤›n süresi içinde müracaat etmesi halinde , görüflülmesini istedi¤i konular
yönetim kurulu taraf›ndan gündeme al›n›r.
Bakanl›kça yap›lan denetim sonucuna göre veya herhangi bir sebeple görülecek
lüzum üzerine flirket genel kurulunda görüflülmesi istenen konular›n gündeme
konulmas› zorunludur.
GENEL KURULUN DEVREDEMEYECE⁄‹ GÖREV VE YETK‹LER‹

Genel Kurul afla¤›da yaz›l› olan görev ve yetkilerini bir baflka organ veya kiflilere
devredemez.
a) fiirketin ana sözleflmesini de¤ifltirmek,

b) Yönetim kurulu üyelerini seçmek, azletmek ve ibra etmek,

Yönetim Kuruluna seçilecek kiflilerin afla¤›daki flartlar› tafl›mas› gerekir.
- Reflit ve mümeyyiz olmak,

- Pay sahibi olmak. Pay sahibi olmayan bir kimsenin yönetim kuruluna seçilmesi
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halinde ise o kimsenin, seçildi¤i genel kurul karar›n›n ticaret siciline tescilinden
önce pay sahibi olmas› flartt›r. Özel kanunlardaki hükümler ile Türk Ticaret
Kanunu’ nun 275.inci maddesi hükmü sakl›d›r.
- Devlet memuru olmamak. 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 28.inci
maddesi hükmü sakl›d›r.
- ‹flas›na karar verilmemifl olmak,
- Hacir alt›na al›nmam›fl olmak,

- A¤›r hapis cezas›yla veya sahtekarl›k , emniyeti suistimal , h›rs›zl›k,
doland›r›c›l›k suçlar›ndan dolay› hükümlü olmamak,
- Özel mevzuat› ve/veya flirket ana sözleflmesi ile getirilen özel flartlar› tafl›mak,

- Yönetim Kurulu üyeliklerine genel kurul toplant›s›nda bizzat haz›r
bulunmayanlar›n seçilmeleri bunlar›n bu göreve aday olduklar›n› seçimden
önce imzas› noterden onaylanm›fl yaz›l› beyanda bulunmalar›na ba¤l›d›r.

c) Ana sözleflme ile görev süreleri belirlenmemifl ise yönetim kurulu üyelerinin üç
y›l› aflmamak üzere görev sürelerini belirlemek.
d) Ana sözleflme ile belirlenmemifl ise yönetim kurulunun üye say›s›n› belirlemek,
e) fiirket denetçilerini seçmek, azletmek, ibra etmek,

Denetçili¤e seçilecek kiflilerin afla¤›daki flartlar› tafl›mas› gerekir .
- Reflit ve mümeyyiz olmak,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin usul ve füruundan biri ile efli ve üçüncü dereceye
kadar (bu derece dahil ) kan ve s›hri h›s›m olmamak,
- ‹flas etmemifl olmak,

- Hacir alt›nda olmamak,

- A¤›r hapis cezas› ile veya sahtekarl›k , emniyeti suistimal, h›rs›zl›k,
doland›r›c›l›k suçlar›ndan dolay› hükümlü olmamak,
- Ayn› zamanda yönetim kurulu üyesi veya flirket çal›flan› olmamak,

- Denetçi bir ise onun, birden çok ise yar›s›ndan fazlas›n›n Türkiye Cumhuriyeti
vatandafl› olmak,

- Devlet memuru olmamak. 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 28.
maddesi hükmü sakl›d›r.
- Özel mevzuat ve/veya flirket ana sözleflmesi ile getirilen özel flartlar› tafl›mak,

- Denetçili¤e genel kurul toplant›s›nda bizzat haz›r bulunmayanlar›n seçilmeleri
bunlar›n bu göreve aday olduklar›n› seçimden önce imzas› noterden onaylanm›fl
yaz›l› beyanda bulunmalar›na ba¤l›d›r.
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f) Ana sözleflme ile görev süresi belirlenmemifl ise denetçilerin üç y›l› aflmamak
üzere görev sürelerini belirlemek,

g) Ana sözleflme ile belirlenmemifl ise 5’i geçmemek üzere denetçi say›s›n› tespit
etmek,
h) Denetim kurulunda y›l içinde meydana gelecek boflalma nedeniyle , gerek
mahkemece ve gerekse di¤er denetçiler taraf›ndan atanacak denetçilerin görev
süreleri yap›lacak ilk genel kurul toplant›s›na kadar oldu¤undan , bunlar›n
yerine denetçi seçmek,
i) Ana sözleflme ile belirlenmemifl ise , yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere
ödenecek ücreti tespit etmek,

j) Kar da¤›t›m›na karar vermek. Kanun ve ana sözleflme gere¤i da¤›t›lmas› zorunlu
olan birinci temettü ile genel kurulca da¤›t›m›na karar verilen kar›n da¤›t›m
tarihleri genel kurul taraf›ndan belirlenir. Da¤›t›m tarihi konusunda yönetim
kuruluna yetki devredilemez. Halka aç›k flirketlerle ilgili olarak Sermaye
Piyasas› Kurulu taraf›ndan yap›lan düzenlemeler sakl› kalmak üzere da¤›t›m
tarihleri genel kurul toplant›s›n›n yap›ld›¤› y›l›n son gününü aflmamak üzere
belirlenir.
k) fiirketin feshine karar vermek. Fesih karar›n›n tescil edilerek flirketin tasfiye
haline girmesinden sonra tasfiyenin kald›r›lmas›na karar verilemez. Ancak
flirket sermayesinin en az 2/3’ünün mevcut oldu¤unun mahkemece atanm›fl
bilirkifli raporu ile tespit edilmesi kayd›yla genel kurulun bütün hissedarlar›n
ittifak› ile karar almas› hali istisnad›r.
l) Tasfiye memurlar›n› seçmek, azletmek , ibra etmek,

m)Özel mevzuat›ndaki hükümler sakl› kalmak kayd›yla tahvil ihrac›na karar
vermek,

TOPLANTI MAHALL‹NDE HAZIR BULUNDURULACAK BELGELER
Genel kurul toplant› mahallinde ;
- fiirket ana sözleflmesi
- Ortaklar pay defteri

- Toplant›ya davetin yap›ld›¤›n› gösteren gazete ve di¤er belgeler
- Yönetim kurulu faaliyet raporu
- Denetim Kurulu raporu

- Bilanço, kar-zarar cetvelleri
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- Gündem

- Gündemde ana sözleflme de¤iflikli¤i varsa tadil tasar›s›
- Hazirun cetveli

- Genel kurul erteleme üzerine toplant›ya ça¤›r›lm›flsa bir önceki toplant›ya
iliflkin toplant› tutana¤›
Haz›r bulundurulur.

HAZ‹RUN CETVEL‹N‹N HAZIRLANMASI

Hazirun cetveli yönetim kurulu taraf›ndan haz›rlan›r. Cetvele nama yaz›l› pay
sahipleri ve henüz hisse senedine ba¤lanmam›fl paylar›n sahiplerinin tamam› ile
hamiline ihraç edilmifl hisse senedi sahiplerinden bir hafta önceden flirkete veya
bankaya hisse senedi tevdi ederek adresini bildirenler yaz›l›r.

Hazirun cetvelinde ekli örne¤e (Örnek 2) uygun olarak ait oldu¤u toplant› ile
flirketin ünvan› , sermayesi, toplam hisse adedi, ortaklar›n ad›, soyad› veya ünvan›,
ikamet adresi, toplant›ya temsilen kat›lma var ise temsilcinin ad› ve soyad›,
toplant›ya asaleten ve vekaleten kat›lanlar›n ayr› ayr› ve toplam hisse miktarlar›
gösterilir.
Hazirun cetvelinde sermaye ve ortakl›k yap›s›n›n flirket defterlerine uygun oldu¤u
yönetim kurulu taraf›ndan onaylan›r.
Hazirun cetveli genel kurul divan heyeti ve Bakanl›k Komiseri taraf›ndan
imzalan›r.
TOPLANTIDA BULUNMA ZORUNLULU⁄U

Genel kurul toplant›lar›nda yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin kendilerinin
haz›r bulunmas› esast›r.
Ola¤an genel kurul toplant›lar›nda yönetim kurulu üyelerinden en az bir üye ile
denetçilerden de en az birisi haz›r bulunmad›kça toplant› yap›lamaz.
TOPLANTIYA KATILMA VE OY HAKKI
a) Toplant›ya Kat›lma Hakk›

Her orta¤›n toplant›ya kat›lma hakk› vard›r. Oy hakk›n› haiz olan pay sahibi genel
kurul toplant›lar›nda bu hakk›n› bizzat kullanabilece¤i gibi , pay sahibi olan veya
ana sözleflmede aksine hüküm bulunmad›kça pay sahibi olmayan üçüncü bir flah›s
vas›tas›yla kullanabilir. Özel mevzuat›nda yer alan vekaleten oy kullan›lmas›n›n
k›s›tlanmas›na iliflkin hükümler sakl›d›r.
101

Nama yaz›l› hisse senetleri ile henüz hisse senedine ba¤lanmam›fl paylar›n
sahipleri veya temsilcileri do¤rudan do¤ruya genel kurula kat›labilirler.

Hamiline yaz›l› olarak ihraç edilmifl hisse senedi sahipleri ise , genel kurula
kat›labilmek için hisse senetlerini veya bunlara mutasarr›f olduklar›n› gösteren
belgeleri toplant› gününden bir hafta önce flirkete vermek zorundad›rlar.
Rehin veya tevdi edilmifl yahut ariyet olarak baflka bir kimseye b›rak›lm›fl hisse
senetlerinin oy hakk› bunlar›n sahiplerine aittir. Pay sahipleri oy haklar›n› usulüne
uygun vekaletname düzenleyerek temsilcilikleri vas›tas›yla da kullanabilirler.
Üzerinde intifa hakk› bulunan bir hisse senedinden do¤an oy hakk› intifa hakk›
sahibi taraf›ndan kullan›l›r. Bu durumda genel kurul toplant›s›na kat›lan kimse
intifa hakk› sahibi oldu¤unu belgelendirmek zorundad›r.

Bir hisse senedinin birden çok sahibinin bulunmas› halinde bunlar ancak ,
aralar›ndan birisi de olabilecek bir temsilci vas›tas› ile genel kurula kat›l›p oy
kullanabilirler.

Halka aç›k olmayan flirketlerde gerek nama gerek hamiline yaz›l› hisse senetleri
sahiplerinin vekilleri vas›tas›yla toplant›da temsil edilebilmeleri için
vekaletnamenin ekli örne¤i (Örnek 3) uygun olarak düzenlenmesi ve vekalet
verenin imzas›n›n notere tasdik ettirilmesi veya noterce onaylanm›fl imza
sirkülerinin eklenmesi flartt›r.
Halka aç›k anonim flirketlerde genel kurula vekaleten kat›lma ve oy kullanma
hakk›nda Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri:IV, No:8 say›l› tebli¤ hükümleri
uygulan›r.
Her pay sahibi genel kurulda ancak bir kifli taraf›ndan temsil edilebilir. Tüzel kifli
pay sahiplerinin birden fazla kifli ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak
birisi taraf›ndan oy kullan›labilir. Oy kullanmaya kimin yetkili oldu¤u yetki
belgesinde gösterilir.
Kanuni temsil hallerinde bu durumun belgelendirilmesi gerekir.
b) Oy Hakk› ve K›s›tlamalar›

Her pay, en az bir oy hakk› verir. Bir pay›n sahibine birden fazla oy hakk› vermesi
flirket ana sözleflmesinde aç›kça hüküm bulunmas›na ba¤l›d›r. fiayet flirket
sözleflmesi ile ayn› nominal de¤erli paylardan baz›lar›na birden fazla oy hakk›
vermek veya farkl› nominal de¤erli paylara eflit oy hakk› vermek suretiyle baz›
paylara oyda imtiyaz verilmifl ise ana sözleflme de¤iflikli¤inde imtiyazl› oy
kullan›lamaz.
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Farkl› nominal de¤erli paylar›n sahipleri ana sözleflme de¤iflikliklerinde
sermayedeki paylar› oran›nda oy kullan›l›rlar. Genel kurulda kullan›lacak oy
miktarlar› toplant›dan önce yönetim kurulunca tespit edilerek ilan edilir.
Pay sahiplerinin hiçbiri kendisi veya kar› kocas› yahut usul ve füruu ile flirket
aras›ndaki flahsi bir ifle veya davaya dair olan genel kurul görüflmelerinde oy
kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurulda gerek topluca gerekse tek tek yap›lacak
ibra oylamas›nda sahip olduklar› paylardan do¤an oy haklar›n› kullanamazlar.
Ancak Yönetim Kurulu üyesi olmayan pay sahiplerinin kendilerine verecekleri
vekaletten do¤acak oy haklar›n› kullanabilirler.
fiirket ifllerinin görülmesine herhangi bir flekilde ifltirak etmifl olan pay sahipleri
yönetim kurulu üyelerinin ibras›na ait kararlarda oy kullanamazlar. Pay sahibi
flirket denetçilerinin ise yönetim kurulu üyelerinin ibras›na ait kararlarda oy
kullanma haklar› vard›r.
OY KULLANMA fiEKL‹

Özel mevzuat›nda ve flirket ana sözleflmesinde yer alan özel hükümler sakl›
kalmak üzere genel kurul toplant›s›nda oylama aç›k ve el kald›rmak suretiyle
yap›l›r. Ortaklar›n talep etmesi halinde oylaman›n flekli genel kurul taraf›ndan
belirlenir.
VEKALETNAMEN‹N UNSURLARI VE GEÇERL‹L‹K SÜRES‹

Vekaletnamede flirketin ünvan›, ait oldu¤u genel kurul toplant›s›n›n tarihi, vekilin
ad› ve soyad›, pay sahibinin pay adedi ile ad› soyad› veya ünvan› ve imzas›n›n
bulunmas› flartt›r. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel
vekaletnameler geçersizdir. Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri: IV, No:8 tebli¤i
hükümleri sakl›d›r.
Vekaletnameler ait oldu¤u toplant› ve hukuken bunun devam› say›lan genel kurul
toplant›s› için geçerlidir.

Gündemin de¤ifltirilmemesi kayd›yla, nisab›n yoklu¤u, azl›¤›n talebi veya genel
kurulun karar›yla yahut herhangi bir nedenle toplant›n›n ertelenmesi halinde
yap›lacak toplant›lar hukuken önceki toplant›n›n devam› say›l›r.
TOPLANTI VE KARAR N‹SAPLARI
ANON‹M fi‹RKETLER

Ana sözleflmede daha a¤›r bir nisap öngörülmemiflse genel kurul toplant›lar›nda
gerekli olan toplant› ve kara nisaplar› afla¤›da gösterilmifltir.
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a) Ola¤an genel kurul toplant› gündemini oluflturan konular›n görüflülece¤i genel
kurul toplant›s›nda flirket sermayesinin en az _ ünü temsil eden pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin haz›r bulunmalar› flartt›r. ‹lk toplant›da bu nisab›n
bulunmamas› halinde yap›lacak ikinci toplant›da haz›r bulunan pay sahipleri
veya vekillerinin temsil ettikleri sermayenin miktar› ne olursa olsun müzakere
yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
b) fiirketin tabiyetini de¤ifltirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini art›rmak
hususundaki müzakereler için bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r
bulunmalar› flartt›r.

c) fiirketin mevzuu veya nev’inin de¤ifltirilmesine iliflkin genel kurul
toplant›lar›nda flirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip olan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin haz›r bulunmas› flartt›r. ‹lk toplant›da bu nisab›n
sa¤lanamamas› durumunda yap›lacak ikinci toplant›da ise esas sermayenin
yar›s›na sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmalar›
gerekir.

d) Yukar›da (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususlar d›fl›ndaki de¤ifliklikler ile
flirket sermayesinin artt›r›lmas› veya azalt›lmas› için yap›lacak genel kurul
toplant›lar›nda flirket sermayesinin en az yar›s›na sahip olan pay sahiplerinin
veya temsilcilerinin haz›r bulunmas› flartt›r. ‹lk toplant›da bu nisap olmamas›
nedeniyle en geç bir ay içinde yap›lacak ikinci toplant›da müzakere
yap›labilmesi için flirket en az üçte birine sahip olan pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin haz›r bulunmas› yeterlidir.

e) ‹mtiyazl› pay sahipleri genel kurul toplant›s›nda müzakere yap›labilmesi için,
imtiyazl› paylar›n en az yar›s›na sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin
haz›r bulunmalar› flartt›r. ‹lk toplant›da bu nisab›n olmamas› halinde en geç bir
ay içinde yap›lacak ikinci toplant›da imtiyazl› paylar›n en az üçte birine sahip
olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmas› yeterlidir.
f) Genel kurul toplant›s›nda tahvil ihrac›n›n müzakere edilebilmesi için flirket
sermayesinin en az yar›s›na sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r
bulunmas› flartt›r. ‹lk toplant›da bu nisab›n sa¤lanamamas› halinde en geç bir ay
içinde yap›lacak ikinci toplant›da ise esas sermayenin üçte birine sahip pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmas› gereklidir.
g) Genel kurul toplant›lar›nda flirketin tasfiyesi ile bir baflka flirketle birleflmesinin
müzakeresinin yap›labilmesi için flirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip
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pay sahiplerinin veya temsilcilerinin haz›r bulunmalar› flartt›r. ‹lk toplant›da bu
nisab›n olmamas› halinde yap›lacak ikinci toplant›da ise, esas sermayenin
yar›s›na sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunmas› gereklidir.

h) Genel kurul toplant›s›nda, flirket aktiflerinin toptan sat›fl›n›n müzakere
edebilmesi için flirket sermayesinin en az yar›s›na sahip pay sahiplerinin veya
temsilcilerinin haz›r bulunmas› flartt›r. ‹lk toplant›da nisab›n olmamas› halinde
en geç bir ay içinde yap›lacak ikinci toplant›da esas sermayenin üçte birine pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunmas› yeterlidir.

i) Bu maddenin (d,e,f ve g) bentlerinde say›lan hususlarla ilgili yap›lan genel
kurul toplant›lar›nda belirtilen nisaplar›n olmamas› nedeniyle yap›lacak ikinci
toplant›lar›n bir ayl›k süreden sonra yap›lmas› halinde ilk toplant› nisaplar›
aran›r.
j) Kararlar, yukar›da say›lanlardan (b) bendine göre toplanan genel kurullarda
bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ittifak›yla, bunun d›fl›ndaki bentlere
göre toplanan genel kurullarda ise mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir.
L‹M‹TED fi‹RKETLER

Ana sözleflmede daha a¤›r bir nisap öngörülmemiflse genel kurul toplant›lar›nda
gerekli olan toplant› ve karar nisaplar› afla¤›da gösterilmifltir.

a) Ola¤an genel kurul toplant› gündemini oluflturan konular›n görüflülece¤i genel
kurul toplant›lar›ndaki nisaplar›n hakk›nda anonim flirketlerin bu husustaki
hükümleri uygulan›r.

b) Ortaklar›n mesuliyetini art›rmak amac›yla yap›lacak genel kurul toplant›lar›nda
bütün ortaklar›n ittifakla karar vermeleri flartt›r.
c) fiirket ana sözleflmesinin de¤ifltirilmesi ile sermayenin ve azalt›lmas›na iliflkin
yap›lacak genel kurul toplant›lar›nda karar al›nabilmesi için toplam flirket
sermayesinin en az üçte ikisini temsil eden ortaklar›n toplant›da haz›r
bulunmalar› ve bunlar›n karar lehinde oy kullanmalar› flartt›r.
d) fiirketin tasfiyesini ve pay devrine iliflkin yap›lacak genel kurul toplant›lar›nda
karar al›nabilmesi için toplam flirket sermayesinin en az dörtte üçünü temsil
eden ortaklar›n toplant›da haz›r bulunmalar› ve bunlar›n dörtte üçünün karar
lehinde oy kullanmalar› flartt›r.
TOPLANTININ AÇILIP GÜNDEM‹N GÖRÜfiÜLMES‹

Genel kurulun yap›labilmesi için, Kanun, ana sözleflme ve bu Yönetmelikte
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öngörülen hususlar›n yerine getirildi¤inin komiser taraf›ndan tespit edilmesinden
sonra toplant› aç›l›r.
Afla¤›da belirtilen istisnalar d›fl›nda ilan edilen gündemde yer almayan konular
görüflülemez.

- Ortaklar›n tamam›n›n haz›r bulunmas› ve hiçbirinin itiraz etmemesi halinde,
gündeme konu ilave edilebilir.
- Yönetim kurulunda y›l içerisinde vaki boflalma üzerine yönetim kurulunca
yap›lan ataman›n onaya sunulmas› veya flirket organlar›nda meydana gelmifl
boflalmalar›n yerine seçim yap›lmas› konular›, genel kurul toplant›s›nda haz›r
bulunanlar›n ekseriyetle karar vermesi halinde gündeme al›nabilir.
- Kanunun 348. Maddesi uyar›nca baz› konular›n veya bilançonun gerçekli¤ini
soruflturmak amac›yla hususi murak›p seçilmesinin istenmesi halinde böyle bir
konunun gündemde yer al›p almad›¤›na bak›lmaks›z›n do¤rudan genel kurulca
karar verilir.

- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermifl ise gündemde
seçim maddesi olmamas› halinde genel kurul toplant› gündemine seçim
maddesinin ilave edilmesi zorunludur.
- Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve tasfiye memurlar›n›n azli ve bunlar›n
yerine yenilerinin seçilmesi hususlar› genel kurulun ekseriyetle verece¤i kararla
gündeme al›nabilir.
- Bu Yönetmeli¤in 14.maddesinde belirtildi¤i flekilde Bakanl›kça gündeme
al›nmas› istenen konunun gündeme al›nmamas› halinde, Bakanl›k komiserinin
uyar›s› üzerine gündeme al›n›r.
- Gündeme madde ilavesi divan›n oluflmas›ndan hemen sonra gündemin di¤er
maddelerinin görüflülmesinden önce yap›l›r.
TOPLANTI TUTANA⁄ININ DÜZENLENMES‹

Genel kurul toplant›s›nda yap›lan görüflmeler ve al›nan kararlar divan katipleri
taraf›ndan tutana¤a yaz›l›r. Tutanak, toplant› mahallinde ve toplant› an›nda divan
hayeti, Bakanl›k komiseri ve istenmesi halinde ortaklar taraf›ndan imzalan›r.
- Tutanakta; ekli örnekte (Örnek – 4) oldu¤u gibi flirketin ünvan›, toplant› tarihi
ve yeri, flirketin toplam sermayesi ve hisse adedi, toplant›da asaleten ve
vekaleten olmak üzere temsil edilen toplam hisse adedi, Bakanl›k komiserinin
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ad› ve soyad› ile görevlendirme yaz›s›n›n tarih ve say›s›, toplant› ilanl›
yap›l›yorsa davetin ne surette yap›ld›¤›n›n, ilans›z yap›l›yorsa bunun
belirtilmesi zorunludur.

- Toplant›da al›nan kararlar›n hiçbir tereddüte yer vermeyecek flekilde Kanun ve
ana sözleflmede belirtilen nisaplarla al›narak oy miktarlar› tutanakta belirtilir.

- Toplant›da al›nan kararlara muhalif kalarak, muhalefet flerhi yazmak
isteyenlerin flerhleri tutana¤a yaz›l›r veya yaz›l› olarak verilen muhalefet
flerhleri tutana¤a eklenir. Tutanakta muhalefet flerhi veren orta¤›n ad› ve soyad›
yaz›larak muhalefet flerhinin ekli oldu¤u belirtilir. Tutana¤a eklenen muhalefet
flerhi de divan heyetince ve komiser taraf›ndan imzalan›r.
TOPLANTININ YAPILAMAMASI

Afla¤›daki hallerde genel kurul toplant›s› yap›lamaz.
- Toplant›da komiser bulunmamas›,

- Toplant›ya davet ilan›n›n Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yay›mlanmam›fl
olmas› halinde tüm ortaklar›n asaleten veya vekaleten haz›r bulunmamas›,

- Bu Yönetmeli¤in 20. Maddesine göre toplant›da haz›r bulunmalar› gereken
kiflilerin haz›r bulunmamalar›,

- Ana sözleflme de¤iflikli¤i amac›yla yap›lan genel kurul toplant›lar›nda ana
sözleflme de¤iflikli¤i için yönetim kurulu karar› al›nmam›fl olmas›,

- Ola¤an genel kurul toplant›lar›nda bilanço ve kar zarar hesab› ile denetçi
raporunun bulunmamas›,

- Toplant›n›n yap›lmamas› hakk›nda gündeme geçilmeden önce genel kurulca
karar al›nmas›.
TOPLANTININ ERTELENMES‹

Afla¤›daki hallerde genel kurul toplant›s› ertelenir.

- Toplant› bafllamadan önce Kanun ve ana sözleflmede öngörülen asgari toplant›
nisab›n›n sa¤lanamamas› veya s›rada yap›lan yoklama sonucunda toplant›
aç›lmadan önceki Hazirun cetveline göre hesaplanan karar nisab› kadar pay›n
temsil edilmedi¤inin anlafl›lmas› halinde toplant› ertelenir.
- Sermayelinin en az 1/10 una sahip pay sahiplerinin iste¤i veya genel kurul
karar›yla bilançonun tasdiki hakk›nda müzakerenin ertelenmesi.
- Azl›¤›n talebi üzerine bilançonun müzakeresinin ikinci kez ertelenmesi, itiraz
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konusu hususlar hakk›nda hiç bilgi verilmemesine ba¤l›d›r. Verilen bilginin
yeterli olmad›¤›n›n ileri sürülmesi durumunda ise bilançonun müzakeresinin
ertelenip ertelenmemesi hususunda genel kurulca karar verilir.

Bilançonun müzakeresinin azl›¤›n talebi üzere ertelenmesi halinde talep sahibi
azl›k ve di¤er pay sahipleri taraf›ndan ileri sürülecek tüm itirazlar›n ayn›
toplant›da yap›lmas› ve bunlar›n yaz›lmas› zorunludur. Ertelenme üzerine
yap›lacak toplant›da farkl› nedenlerle de¤iflik azl›k taraf›ndan bilançonun
müzakeresinin ertelenmesi talep edilemez.

- Müzakerenin güvenlik aç›s›ndan sa¤l›kl› bir flekilde yap›lamayaca¤›n›n
anlafl›lmas› üzerine Güvenlik görevlilerinin de görüflü al›nmak suretiyle
komiser taraf›ndan ertelenmesi.
TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK ‹fiLEMLER

Genel kurul toplant›s›ndan sonra genel kurul tutana¤›n›n noter tasdikli bir sureti
veya 2 nüsha genel kurul tutana¤› ile komiserin görevlendirme yaz›s›n›n bir örne¤i
ve sicil memurlu¤unca istenecek di¤er belgeler derhal ilgili sicil memurlu¤una
verilerek ilana tabi hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
31- KOM‹SER ‹STEME USUL VE ESASLARI
KOM‹SER BULUNDURMA ZORUNLULU⁄U

Anonim flirketlerin kurulufl, ola¤an, ola¤anüstü ve imtiyazl› pay sahipleri genel
kurul toplant›lar› ile ortak say›s› 20’den fazla olan limited flirketlerin genel kurul
toplant›lar›nda komiser bulundurulmas› zorunludur. Komiserin yoklu¤unda
yap›lan toplant›larda al›nan kararlar muteber de¤ildir.
KOM‹SER ‹STENMES‹

Bu yönetmeli¤in 8.maddesinde say›lan genel kurul toplant›lar›nda Bakanl›k
Komiserinin bulundurulmas› için; toplant›n›n yer, gün ve saati bildirilmek
suretiyle toplant› tarihinden en az 10 gün önceden ekli örne¤e uygun ve flirketi
temsil ve ilzama yetkili kiflilerce imzalanm›fl bir dilekçe ile müracaat edilmesi
gerekir.
Genel kurul denetçiler veya tasfiye memurlar› taraf›ndan toplant›ya ça¤›r›lm›flsa
dilekçe bunlar taraf›ndan imzalan›r. Müracaat›n 10 günden daha k›sa bir sürede
yap›labilmesi toplant›n›n ola¤anüstü olmas›na ve müracaat merciinin uygun
görüflüne ba¤l›d›r. Genel kurul toplant›lar›n›n yo¤un oldu¤u dönemlerde komiser
görevlendirilmesinde bir aksakl›¤a yol aç›lmamas› için toplant›ya davet
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ifllemlerine bafllanmadan önce gün al›nmas› hususunda Genel Müdürlük/il
müdürlükleri düzenleme yapmaya yetkilidir.
Yurt d›fl›nda yap›lacak toplant›lar için bu süre 30 gündür.
Dilekçeye;

- Yönetim Kurulu karar›n›n noter tasdikli bir örne¤i

- Dilekçeyi imzalayanlar›n imza sirküleri ile toplant›ya ça¤›ranlar›n göreve
seçildiklerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

- Genel kurulun azl›k taraf›ndan toplant›ya ça¤›r›lmas› halinde kendilerini yetkili
k›lan mahkeme karar›n›n bir örne¤i
- Gündem

- Komiser ücretinin yat›r›ld›¤›na dair banka dekontu
eklenir.

Toplant›n›n yetkili organ veya kifliler taraf›ndan davet edilmedi¤inin anlafl›lmas›
halinde komiser görevlendirilmez.

Toplant›lar›n mesai günleri içinde yap›lmas› esast›r. Hafta tatillerinde yap›lmas›
önceden müracaat merciinin uygun görüflünün al›nmas›na ba¤l›d›r. Toplant›n›n
dini ve milli bayram günlerine rastlamas› halinde ise görevlendirme yap›lmaz.
KOM‹SER GÖREVLEND‹R‹LMES‹

Toplant› yeri yurt d›fl›nda veya Ankara Büyükflehir Belediye hudutlar› içinde ise
müracaat Genel Müdürlü¤e yap›l›r ve komiser görevlendirilme yetkisi Genel
Müdürlü¤e aittir. Ankara Büyükflehir Belediyesi hudutlar› d›fl›ndaki yerler ile
di¤er illerde yap›lacak toplant›lar için müracaat, il müdürlüklerine yap›l›r ve bu
toplant›larda komiser görevlendirme yetkisi valiliklere aittir.
Ancak, ilçelerde yap›lacak toplant›lar için valili¤in yetki vermesi halinde bu
Yönetmeli¤in 30’uncu maddesinin (b) , (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nitelikleri
haiz memurlar aras›ndan görevlendirme ilgili kaymakaml›klarca yap›labilir.
KOM‹SER‹N N‹TEL‹KLER‹, GÖREV VE YETK‹LER‹
KOM‹SERLER‹N N‹TEL‹KLER‹

Komiserlerin afla¤›da say›lan niteliklere sahip olmas› gerekmektedir.

a) Bakanl›k Merkez teflkilat›nda (‹çticaret Genel Müdürlü¤ü) veya taflra
teflkilat›nda asil memur olarak çal›fl›yor olmak,
b) En az liseye dengi okul mezunu olmak,
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c) Bakanl›kça sermaye flirketleri konusunda düzenlenen e¤itime kat›lm›fl ve baflar›
sa¤lam›fl olmak,
d) Görev sorumlulu¤u ve temsil yetene¤i olmak.
KOM‹SER‹N GÖREV VE YETK‹LER‹
Toplant› Bafllamadan Önce

Toplant› bafllamadan önce komiserin görevleri flunlard›r;

a) Toplant› yerinin ilans›z toplant›larda Bakanl›¤a bildirilen veya ilanl›
toplant›larda ilanda gösterilen yer olup olmad›¤›n› ve burada toplant› yapman›n
ana sözleflmeye göre mümkün olup olmad›¤›n› kontrol etmek,
b) Toplant›ya davetin Kanun ve ana sözleflmesi uygun olarak yap›l›p
yap›lmad›¤›n› kontrol etmek,
c) Ola¤an genel kurul toplant›lar›nda yönetim kurulu üyelerinden en az bir üye ile
denetçilerinden de en az birinin toplant› yerinde bulunup bulunmad›¤›na
bakmak,

d) Ola¤an toplant›larda bilanço ve kar/zarar cetvellerinin toplant› yerinde olup
olmad›¤›na ve denetçi raporunun verilip verilmedi¤ine bakmak,
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erip ermedi¤ini
kontrol etmek,
f) Kanun ve ana sözleflmede öngörülen asgari nisab›n mevcut olup olmad›¤›na
bakmak,

g) Oy hakk›n› haiz olup bu hakk›n› pay sahibi olmayan üçüncü bir flah›s vas›tas›yla
kullananlar varsa, flirket ana sözleflmesinde bu konuda aksine bir hüküm
bulunup bulunmad›¤›n› ve vekaletnamelerin bu Yönetmelikte belirlenen
esaslara uygun olup olmad›¤›n› incelemek ve bu vekaletnameleri incelendi
flerhi ile imzalanarak divana verilmesini sa¤lamak,

h) Gündemde sadece ana sözleflme de¤iflikli¤i bulunmas› halinde bu konuda
Yönetim Kurulu karar› al›n›p al›nmad›¤›na bakmak,
i) Genel kurulun davet usulüne hiç uyulmaks›z›n veya Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan edilmeksizin toplanmas› halinde ortaklar›n tümünün haz›r
bulunup bulunmad›¤›na ve toplant›n›n yap›lmas›na itiraz olup olmad›¤›na
bakmak,

j) Hazirun cetvelini imzalamak suretiyle asaleten veya vekaleten genel kurula
kat›lanlar›n gerekti¤inde kimlik kontrolünü yapmak,
Komiser taraf›ndan yukar›da (a,c,d,f,h,›,) bentlerinde say›lan hususlardan herhangi
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birinin mevcudiyetinin tespit edilmesi halinde toplant›n›n aç›lmas›na izin
verilmeyerek durum tutana¤a ba¤lanarak ilgililerle birlikte imzalan›r. Bu
maddenin (a,c,d,h,›) bentlerinde yaz›l› hususlar nedeniyle toplant›n›n
yap›lamamas› halinde yap›lacak ikinci toplant›da toplant› nisab› azalmaz.
Toplant› S›ras›nda

Genel kurul toplant›s› aç›ld›ktan sonra, komiserin görevi, toplant›n›n Kanun ve
ana sözleflme hükümlerine uygun olarak yap›lmas›n› gözetmektedir.
Bu maksatla komiserin yapaca¤› görevler flunlard›r;

a) fiirket ana sözleflmesi ile belirlenmifl ise, genel kurul toplant›s›n› yönetmek,
toplant› düzenini sa¤lamak, müzakerelerin Kanun ve ana sözleflmeye uygun
olarak ve gündem dahilinde yürütmek üzere baflkan, oy toplay›c› ve katipten
oluflan baflkanl›k divan›n›n seçilmesine nezaret etmek,
b) Görüflmelerin gündem dahilinde yap›lmas›na dikkat etmek, gündem d›fl›na
ç›k›lmas› halinde baflkan› uyarmak,
c) Genel kurulun gündem maddeleri aras›nda ana sözleflme de¤iflikli¤i de
bulunuyor ise önceden yönetim kurulu karar›n›n al›n›p al›nmad›¤›na bakmak,

d) Kanun ve ana sözleflmenin uygulanmas›nda tereddüt edilen konularda talep
edilmesi halinde, bilgisi dahilinde olan konularda görüfl bildirmek,

e) Oy kullan›lmas› s›ras›nda Kanunda öngörülen oy k›s›tlamalar›na uyulmas›n›
sa¤lamak,
f) Kararlar›n Kanun ve ana sözleflmede öngörülen nisaplara uygun olarak al›n›p
al›nmad›¤›n› gözetmek,
g) Toplant› s›ras›nda gündem maddelerine göre Kanun ve flirket ana
sözleflmesinde öngörülen toplant› ve karar nisab›n›n kayboldu¤unun ileri
sürülmesi halinde komiserin gözetiminde divan yoklama yap›l›r.

Yoklama sonucunda toplant› aç›lmadan önceki Hazirun cetveline göre
hesaplanan karar sahibi nisab› pay›n temsil edildi¤i anlafl›l›rsa toplant›ya devam
edilir. Ancak bu taktirde karar nisab› mevcutlar›n ekseriyetli de¤ildir. Karar›n
oluflmas› için Hazirun cetveline göre bafllang›çta hesaplanan karar nisab› kadar
karar lehine oy kullan›lmas› gerekir.

h) Genel kurul tutana¤›n›n haz›rlanmas›na nezaret ederek, tutana¤›n Kanun ve bu
Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesini sa¤lamak. Genel
kurul tutana¤›n›n toplant› mahallinde ve s›ras›nda daktilo ile düzenlenememesi
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halinde tutanak el yaz›s›yla en az iki nüsha olarak tutulur ve divan heyeti ile
komiser taraf›ndan imzalan›r. Elle tutulan bu tutana¤›n sonradan daktilo ile
yaz›lmas› halinde ise elle tutulan tutana¤›n bir nüshas› komiser taraf›ndan
önceden al›n›r ve daktilo edilen tutanakla birlikte dosyas›nda saklan›r.

i) Hakla aç›k flirketlerle oylar›n Sermaye Piyasas› Kurulu tebli¤ine göre
kullan›lmas›n› sa¤lamak,
j) Uyar›s›na ra¤men kararlar›n Kanun, ana sözleflme ve bu Yönetmelik
hükümlerine ayk›r› olarak al›nmas› halinde tutana¤a gerekli flerhi yazmak.
Toplant›dan Sonra

Komiser, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bilanço, kar ve zarar
cetveli, gündem, AL-4 formu, genel kurul toplant› tutana¤› gibi toplant› ile ilgili
belgeleri alarak Bakanl›k dosyas›nda saklanmas›n› sa¤lar. Genel kurul tutana¤›n›n
daktilo ile genel kurul toplant›s› s›ras›nda tutulmamas› halinde elle tutulan
tutana¤›n bir nüshas› toplant›dan hemen sonra al›narak di¤er belgelerle birlikte
dosyas›nda saklan›r. Genel kurul toplant›s› s›ras›nda, Kanun, ana sözleflme ve bu
Yönetmelik hükümlerine ayk›r›l›k olmas›na ra¤men herhangi bir nedenle toplant›
tutana¤›nda belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplant›n›n
aç›lamamas› veya aç›lan toplant›n›n tamamlanamamas› gibi hususlar›n
mevcudiyeti halinde rapor düzenleyerek Bakanl›¤a verir. Bu rapor flirket
dosyas›nda saklan›r.
Komiserin Masraflar›

fiirketlerin genel kurul toplant›lar›nda görevlendirilen komiserlerin zaruri
masraflar›n› karfl›lamak üzere her y›l Bütçe Kanunu’ nun (H) cetvelinin (I-B)
bendi ile tespit edilen Devlet memurlar›n› ödenen en yüksek yurtiçi gündelik
tutar›n›n iki kat›; resmi tatil günleri için üç kat› olarak ödenir. ‹lgili flirket
taraf›ndan bu tutarlara tekabül eden vergi ve kanuni kesintiler süresi içerisinde
vergi dairesine yat›r›lmak üzere kesildikten sonra kalan miktar Ankara’da Genel
Müdürlük ad›na, di¤er illerde il sanayi ve ticaret müdürlükleri ad›na T.C. Ziraat
Bankas›’nda aç›lacak hesaplara yat›r›l›r.
Toplant› mahalline gidifl ve dönüfl flirket taraf›ndan temin edilecek araçla sa¤lan›r.
Bunun mümkün olamamas› halinde yol giderleri de flirket taraf›ndan karfl›lan›r.
Genel kurul toplant›lar› için Bakanl›kça komiser görevlendirildikten sonra
toplant›n›n herhangi bir nedenle ertelenmesi veya yap›lmamas› halinde flirketçe
yap›lan ödemeler iade edilmez.
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fiirketler taraf›ndan yat›r›lan paralar›n komiserlere ödenmesine iliflkin esaslar
Genel Müdürlükçe tespit edilerek ‹l müdürlüklerine yaz›l› olarak duyurulur.
Yurt d›fl›nda yap›lacak genel kurul toplant›lar›nda görevlendirilecek komiserlerin
yol giderleri ile 6245 say›l› Harc›rah Kanunu’ nun 34.üncü maddesi uyar›nca tespit
edilen yevmiyeleri ilgili flirket taraf›ndan karfl›lan›r.
Komiserlerin Sorumlulu¤u

Komiser görevini kanunlara, nizamlara, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
tarafs›z, dürüstlük ve titizlikle yapmakla yükümlüdür. Aksine davran›fllar›ndan
ötürü hakk›nda 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’ nun disiplin hükümleri
uygulanaca¤› gibi ayr›ca kendisine belli bir süre veya süresiz olarak komiserlik
görevi verilmez.
Saklama Müddeti

Genel Kurul toplant›s›na iliflkin belgeler Bakanl›k dosyas›nda befl y›l süreyle
saklan›r.

Genel kurul toplant›s›n›n flirket merkezinin bulundu¤u ilden baflka bir ilde
yap›lmas› halinde toplant›yla ilgili belgeler, toplant›n›n yap›ld›¤› yerdeki il
müdürlü¤ü taraf›ndan, flirket merkezi Ankara’da ise Genel Müdürlü¤e, di¤er
illerde ise ilgili il müdürlüklerine gönderilir.
SONUÇ

- Anonim ve ortak say›s› 20’den fazla Limited fiirketler y›ll›k Ola¤an Genel
Toplant›lar›n› her hangi dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve di¤er Genel
Kurul toplant›lar›n› yukar›da aç›klanan zamanlarda yaparlar.
- Toplant› yeni ana sözleflmede aksine hüküm yoksa flirket merkezinde yap›l›r.
- Toplant›larda Bakanl›k Komiseri bulunmas› zorunludur.
- Toplant›ya Davette;

a) Anonim flirketlerde Yönetim Kurulu, Denetçiler, Azl›k Pay Sahipleri, Tasfiye
Memurlar›, Kurucular, ‹mtiyazl› Pay Sahipleri ve Mahkemece Atanm›fl
Kayy›mlar
b) Limited fiirketlerde, Müdürler ile Azl›k Pay Sahipleri
Yetkilidir.

- Toplant›ya davet, ilanl› ve ilans›z olarak yap›l›r.
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- Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› gündeminde, bir tak›m hususlar›n bulunmas›
zorunlu olup Genel Kurul görev ve yetkililerini bir baflka organ veya kiflilere
devredemez.

- Genel Kurul toplant›lar›nda Bakanl›k Komiseri bulundurulmas› için toplant›
tarihinden en az 10 gün önceden flirketi temsil ve ilzama yetkili kiflilerce
imzalanm›fl dilekçe ile ‹l Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤üne müracaat edilir.
Ziraat Bankas›na yat›r›lacak Komiser Ücreti 2004 y›l› için 33.750.000 TL’d›r.
- Genel Kurul toplant› mahallinde,

1- fiirket ana sözleflmesi ve ortaklar pay defteri

2- Toplant›ya davet ile ilgili gazete ve di¤er belge
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu
4- Denetim Kurulu Raporu

5- Bilanço ve Kar-Zarar Cetvelleri (Ayr›nt›l› Gelir Tablosu)
6- Gündem

7- Varsa Genel Kurul erteleme tutana¤›
8- Hazirun Cetveli

Haz›r bulundurulur.

Genel Kurul toplant›lar›nda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin haz›r
bulunmas› esast›r.

- Her orta¤›n toplant›ya asaleten veya vekaleten kat›lma ve oy kullanma hakk›
vard›r.
- Ana sözleflmede daha a¤›r bir nisap öngörülmüflse, Genel Kurul toplant›lar›nda
gerekli olan toplant› ve karar nisaplar› Anonim ve Limited fiirketler için ayn›
hükümler uygulan›r.
- Bir k›s›m istisnalar›n d›fl›nda ilan edilen gündemde yer almayan konular
görüflülemez. Ana sözleflme de¤iflikli¤i (Sermaye art›r›m› dahil) Kararlar›
gündemde tadil metni olarak yer al›r.

- Genel Kurul toplant› tutana¤› toplant› mahallinde ve toplant› an›nda tutulur ve
divan heyeti ile Bakanl›k Komiseri taraf›ndan imzalan›r.
- Genel Kurul toplant›s›ndan sonra ,

a) Genel Kurul tutana¤› veya noter tasdikli bir sureti
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b) Hazirun Cetveli

c) Komiserin görevlendirme yaz›s›

d) Yönetim Kurulu teflekkül etti ise Yönetim Kurulu görev taksimi ile flirketin
tasdikli temsil ve ilzam›na ait karar sureti (Noterden)
e) Sicil memurlu¤unca istenecek di¤er belgelerle birlikte Sicil Memurlu¤una
verilerek ilana tabi hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.
Ekleri ..:

1- Dilekçe Örne¤i (Komiser istenmesi)
2- Vekaletname

3- Genel Kurul Toplant› Tutana¤›
4- Hazirun Cetveli
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SANAY‹ ve T‹CARET BAKANLI⁄I’NA
(‹çticaret Genel Müdürlü¤ü)

ANKARA VEYA ..........................VAL‹L‹⁄‹NE
(‹l Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü)

fiirketimizin ......................... y›l›na ait ola¤an/ola¤anüstü genel kurul toplant›s›
.......................tarihinde,
saat...........’da
............................................................................... adresinde yap›lacakt›r.
Söz konusu toplant›da Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n› temsilen komiser
görevlendirilmesini arz ederiz.
fiirketin tescilli adresi
Telefon numaras›
atmaya

:

fiirketin ünvan› :

:

fiirket ad›na imza

Ticaret Sicili Numaras› :

Yetkili kiflinin/kiflilerin

ad› ve soyadlar› :
‹mza

EKLER:

1) Genel kurulu toplant›ya ça¤›ran organ›n karar›n›n noter tasdikli
bir örne¤i
2) Gündem

3) Toplant›ya ait ilanlar›n yay›mland›¤› gazeteler

4) Komiser ücretinin yat›r›ld›¤›na dair banka dekontu
5) Dilekçeyi imzalayan›n imza siküleri

6) Genel kurulu toplant›ya ça¤›ran organ›n göreve seçildiklerini
gösterir
T. Ticaret Sicili Gazetesi
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VEKALETNAME
Hissedar› bulundu¤um ................................................................ Anonim
fiirketinin
.................
tarihinde
...................................................................................... adresinde saat ...................
de yap›lacak ...................... y›l›na ait ola¤an/ola¤anüstü genel kurul toplant›s›nda
beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara ba¤lanmas› için oy
kullanmayla ................................’y› vekil tayin ettim.
VEKALET‹ VEREN
‹sim

VEKALET‹ VEREN‹N

‹mza

Sermaye miktar›

:

Oy miktar›

:

Hisse Adedi
Adresi
NOT

:

:

: Vekaletnamenin noter tasdiksiz

olmas› halinde vekaleti verenin
noter tasdikli imza sirküleri

vekaletnameye eklenecektir.
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Tarih

............................................ Anonim fiirketinin

.................................... Tarihinde Yap›lan Ola¤an
Genel Kurul Toplant› Tutana¤›

....................................... Anonim fiirketinin ................... y›l›na ait genel kurul
toplant›s› ..................... tarihinde, saat ............... de, flirket merkez adresi olan
...................................... Müdürlü¤ü’ nün .................... tarih ve .............. say›l›
yaz›lar›yla görevlendirilen Bakanl›k Komiseri ..............................’›n gözetiminde
yap›lm›flt›r.

Toplant›ya ait davet kanun ve ana sözleflmede öngörüldü¤ü gibi ve gündemi de
ihtiva edecek flekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin .................. tarih ve
...................... say›l› nüshas›nda ilan edilmek suretiyle ve ayr›ca nama yaz›l› pay
sahipleri ile hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yaz›l› pay
sahiplerine taahhütlü mektupla, toplant› gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle
süresi içinde yap›lm›flt›r.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, flirketin toplam .................. Liral›k sermayesine
tekabül eden .............. adedi hisseden ........................ TL’ l›k sermayeye karfl›l›k
........... adet hissenin asaleten, ............................ TL’ l›k sermayeye karfl›l›k
..................... TL’ l›k hissenin de vekaleten olmak üzere ................... adet hissenin
toplant›da temsil edildi¤inin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleflmede
öngörülen asgari toplant› nisab›n›n mevcut oldu¤unun anlafl›lmas› üzerine toplant›
........................... taraf›ndan aç›larak gündemin görüflülmesine geçilmifltir.
1- Divan Baflkanl›¤›’na ........................ n›n oy toplay›c›l›¤›na ..............................
n›n ve katipli¤e ........................... n›n seçilmelerine oybirli¤iyle/
............................... menfi oya karfl›l›k .............. oyla karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklar›n›n imzalanmas› için divan heyetine yetki verilmesine
oybirli¤iyle/ ............ oya karfl›l›k ............. oyla karar verildi.
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murak›plar taraf›ndan verilen rapor okundu
ve müzakere edildi.
4- Bilanço ve kar/zarar hesaplar› okundu ve müzakere edildi. Yap›lan oylama
sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesaplar› oybirli¤iyle/ ................... menfi oya
karfl›l›k ........... oyla tasdik edildi.
fiirket kar›ndan kanun ve ana sözleflme gere¤i yap›lmas› gereken miktarlar›
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ayr›ld›ktan sonra kalan k›sm›n›n tamam›n›n/bir bölümünün da¤›t›lmas›na
oybirli¤iyle/ ................ menfi oya karfl›l›k ..................... oyla karar verildi.
Birinci temettünün ..................... tarihinde, da¤›t›m›na karar verilen kar›n ise
...................... tarihinde da¤›t›lmas›na oybirli¤iyle/ .................... menfi oya karfl›l›k
.............. oyla karar verildi.
5- Yap›lan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirli¤iyle/ .............. menfi
oya karfl›l›k ............. oyla ibra edildiler. Yine yap›lan oylama sonucunda
murak›plar oybirli¤iyle/ .................... menfi oya karfl›l›k .............. oyla ibra
edildiler.

6- Yönetim Kurulu üyelerine ................... TL, murak›plara .................... TL
ayl›k/y›ll›k ücret ödenmesine oybirli¤iyle/ ............... menfi oya karfl›l›k .............
oyla karar verildi.
7- fiirketin yönetim kurulu üyeliklerine ............. y›l süreyle görev yapmak üzere
..................., ........................, ....................’n›n seçilmelerine oybirli¤iyle/ ............
oyla karar verildi. Murak›pl›¤a ............. y›l süreyle görev yapmak üzere
......................’n›n seçilmesine oybirli¤iyle/ .............. oyla karar verildi.
8- (Gündemde olmak kayd›yla görüflülüp karara ba¤lanan sair konular yaz›l›r.)
KOM‹SER

D‹VAN BAfiKANI

OY TOPLAYICI

‹mzas›

‹mzas›

‹mzas›

Ad› Soyad›

Ad› Soyad›

Ad› Soyad›
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KAT‹P

Ad› Soyad›
‹mzas›

...... ANON‹M fi‹RKET‹N‹N .......... TAR‹H‹NDE YAPILAN .......... YILINA
A‹T OLA⁄AN GENEL
KURUL TOPLANTISINA A‹T HAZ‹RUN CETVEL‹

PAY SAH‹B‹N‹N

ADI SOYADI/ÜNVANI

SERMAYE

H‹SSE

TEMS‹L fiEKL‹

‹MZA

TUTARI

ADED‹

1- .............................

..............

..............

.........................

......................

...............

3- .............................

..............

..............

.........................

......................

...............

VE ‹KG.ADRES‹

2-.............................

4- .............................
5- .............................

..............
..............
..............

SANAY‹ VE T‹CARET BAKANLI⁄I
KOM‹SER‹
‹S‹M ‹MZA

OY TOPLAYICI
‹S‹M
‹MZA

..............
..............

..............

ASALETEN

TEMS‹LC‹S‹N‹N

VEKALETEN

.........................
.........................
.........................

D‹VAN BAfiKANI
‹S‹M ‹MZA

ADI SOYADI

......................
......................
......................

...............
...............
...............

fi‹RKET‹N SERMAYES‹
TOPLAM H‹SSE ADED‹:
ASGAR‹ TOPLANTI :
N‹SABI :

MEVCUT TOPLANTI N‹SABI:
ASALETEN:
VEKALETEN :

KAT‹P HAZ‹RUN CETVEL‹NDE GÖSTER‹LEN ORTAKLIK VE
‹S‹M SERMAYE YAPISI fi‹RKET PAY DEFTER‹NE VE
‹MZA KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNET‹M KURULU
‹MZA
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4-ANON‹M – L‹M‹TED fi‹RKETLERDE DEV‹R, TÜR DE⁄‹fiT‹RME ,
B‹RLEfiME VE BÖLÜNME

40. fi‹RKET‹N TANIMI, AMACI VE UNSURLARI
A) fi‹RKET‹N TANIMI

fiirket (ortakl›k), kiflilerin ekonomik amaçlarla bir araya gelerek, emek ve
mallar›n›, bu ortak amaca ulaflmak için, bir sözleflme ile birlefltirmeleridir
Mecelle’nin 1045. Maddesi flirketi, “fil’asl birden ziyade kimselere bir fley’in
ihtisas› ve anlar›n ol fley ile imtiyaz›d›r” fleklinde tan›mlamaktayd›.
Günümüzde flirketlerin gerek hukuki yap›lar› gerekse kurulufl amaçlar› ve
faaliyetlerinin hacmi, yak›n geçmifle oranla dahi önemli de¤ifliklikler
göstermektedir. Yukar›da verilen iki tan›m aras›ndaki fark›n da ötesinde,
ekonomik, hukuki ve sosyal nedenlerle kurulan flirketler büyümekte,
tekelleflmekte, kartelleflmekte ve toplumsal yaflam›n vazgeçilmez unsurlar›ndan
biri haline gelmektedir.
B) fi‹RKETLEfiMEN‹N AMACI

fiirketlerin temel amac›, tan›mlar› gere¤i ekonomiktir. Ekonomik amaçtan
gereken, kar etme ve iflletmenin piyasa de¤erini art›rarak süreklili¤ini sa¤lamakt›r.
Hemen her flirket türünde ortak olan bir baflka nokta da, iflletme riskinin ortaklara
da¤›t›lmas› ve ekonomik güçlerin birlefltirilmesidir. Özellikle sermaye
flirketlerinde s›n›rl› sorumlulukla birlikte, iflletme riski hem ortaklar aras›nda
da¤›lmakta hem de sermaye ile s›n›rland›r›lmaktad›r.

Ekonomik yaflam›n gelifliminin, sanayinin ölçeklerinin büyümesinin, sermayesi
bir kiflinin malvarl›¤›yla s›n›rl› iflletmelerin ortama uyum sa¤lamas›n›
güçlefltirilmesi sonucu, kifliler ekonomik faaliyetlerini flirketler çerçevesinde
örgütlemekte, devletler de ekonomik yaflam› daha iyi denetim alt›na alabilmek için
yasalarla flirketleflmeyi özendirmektedir.
C) fi‹RKET‹N UNSURLARI

Hemen tüm flirket türlerinde, befl ana unsurdan söz edilebilir.
1. Kifliler (flah›slar),
2. Sözleflme (akit),
3. Sermaye,

4. Ortak amaç,

5. Eflit haklarla birleflme ve iflbirli¤i iradesi.
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Bir flirketin varolabilmesi için en az iki kiflinin bir araya gelmeleri gerekmektedir.
Bu kifliler bir sözleflmeyle, parasal ya da ayn› sermaye koyarak ( ya da baz› flirket
türlerinde emeklerini koyarak) ya da taahhüt ederek, bu sermayeyi ortak bir amaca
yöneltmelidirler. Hukuken, bu amac›n ticari ya da ekonomik olmas› zorunludur.
Ancak, ekonomik amac›n yan› s›ra sosyal amaçlar da söz konusu olabilir. Bu dört
unsur bir araya geldi¤inde, bunlara “eflit haklarla birleflme ve iflbirli¤i iradesinin”
eklenmesi zorunludur. Bu befl unsurdan herhangi birinin varolmamas› halinde
flirket kurulmas› ve faaliyet gösterilmesi söz konusu olamayacakt›r.
41. ÇEfi‹TL‹ ÜLKELERDE VE TÜRK‹YE’DE fi‹RKET TÜRLER‹

Ça¤›m›zda, ticaret hayat›n›n yayg›n örgütlenme biçimini oluflturan flirketler, ortak
ekonomik amaçlar›n bilincine var›ld›¤› tarih dönemlerinden bu yana, Babil’de,
eski Yunan’da, ‹slam’›n gelifliminde, hemen tüm toplumlarda çeflitli hukuki
yap›lar alt›nda ortaya ç›km›flt›r. ‹slam’›n faizi yasaklayan normlar› bile flirketlerin
kurulmas›n› önleyememifl, sanayinin örgütlü bir hale gelmesiyle flirketler de
giderek büyümüfl ve hukuki yönden daha da ayr›nt›l› düzenlemelere tabi
tutulmufltur.
A) ÇEfi‹TL‹ ÜLKELERDE fi‹RKET TÜRLER‹

Tüm ülkelerdeki flirketlerin hukuki biçimleri temel olarak ikiye ayr›labilir: S›n›rl›
sorumluluk flirketleri, s›n›rs›z sorumluluk flirketleri.
Ticaret flirketlerinin tüm ortaklar aç›s›ndan sorumluluk esas›na dayanan sermaye
flirketi türleri Avusturya, Almanya, Lüksemburg ve ‹sviçre’de Actiengesellschaft
(AG) ve Gesellschaft mit beschranker (GmbH), Belçika ve Fransa’da Societe
Anonyme (SA) ve Societe de Personnes a responsabilite limitee (SRL), ‹talya’da
Societa Per Azioni (SpA) Societa a responsibilita limitada, ‹spanya’da Sociedad
Anonima Sociedad Limiteda, Portekiz’de Sociedada Anonima de
Repponsabilidada Limiteda, ve Sociedate por Quotas, ‹ngiltere’de Public Limited
Company ve Private Limeted Company olmak üzere ikiye ayr›l›r. Baz› ülkelerde
ise, s›n›rl› sorumluluk esas›na dayanan flirket türü tektir: Hollanda’da Namlooze
Venootschappen (NVX); Danimarka’da Aktiesselska, Finlandiya’da Osakeyhtio
(OY), Norveç’te Aksjeselskap (A/s) ve ‹sveç’te (aktiebolag) gibi.
‹ngiltere d›fl›ndaki Bat› Avrupa ülkelerinde flah›s flirketleri, ülkemizde oldu¤u gibi,
s›ras›yla kollektif, adi komandit ve hisseli komandit flirkete tekabül eden
“Ordinary partnership” ve “Limited Partnership With Shares” fleklinde üçlü
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ay›r›ma tabi tutulmaktad›r. ‹ngiltere’de ise flah›s flirketleri temel olarak “Unlimited
Company” ve “Companies Limited by Guarantee” fleklinde ikiye ayr›lmaktad›r.
B) TÜRK‹YE’DE fi‹RKET TÜRLER‹

Ticaret Hukuku Bak›m›ndan fiirketlerin Ayr›m›

fiirketler (ortakl›klar), mevzuat›m›zda iki temel ayr›m halinde ele al›nabilir: Adi
fiirketler ve Ticaret fiirketleri. Bu ay›r›m›n temel noktas›, adi flirketin Borçlar
Kanununda (520-548. Maddelerde) düzenlenmifl olmas›, ticaret flirketlerinin ise
Ticaret Kanununda yer alan hükümlere tabi olmas›d›r. Bu iki flirket grubunun ayr›
kanunlarda düzenlenmifl olmas›, adi flirketlerin tüzel kiflili¤i haiz olmamas›, ticaret
flirketlerinin ise (gerek flah›s flirketleri, gerekse sermaye flirketlerinin) tüzel
kifliliklerinin bulunmas›na dayanmaktad›r. Ayn› nedenle, adi flirketler tacir
say›lmazlar ve ticaret siciline tescil edilmezler, yaln›zca ortaklar› tacir ise ticaret
siciline kiflisel olarak kaydolunurlar.
TTK’nin 138. Maddesi ise her flirket türüne özgü hususlar sakl› kalmak flart›yla
Medeni Kanunun 45, 47-49. Maddeleri ve Borçlar Kanununun 520-541. (adi
flirketlere iliflkin) maddelerinin, ticaret flirketlerinin özelliklerine uygun oldu¤u
ölçüde bu flirketler hakk›nda da uygulanaca¤›n› belirlemektedir.

Y›llar itibariyle ülkemizde kurulan flirketlerin, flirket türleri itibariyle say› ve
sermaye bak›m›ndan gösterdikleri geliflim görülmektedir.
1983-92 y›llar› aras›nda sermaye flirketlerinden limited flirketler önemli bir geliflim
gösterirken, flah›s flirketleri kollektif ve komandit flirketler özellikle 1986’dan
itibaren giderek önemini yitirmifltir. Kurulan flirket say›s› bak›m›ndan limited
flirketler önemli ölçüde yayg›nlafl›rken, sermaye bak›m›ndan yeni kurulan
flirketlerin a¤›rl›¤›n›n giderek anonim flirketlere kayd›¤› anlafl›lmaktad›r.

Kurulan flirket say›s›nda, 1983’lerden itibaren, sermaye flirketleri yönünde bir
oransal art›fl oldu¤u, sermaye flirketleri aras›nda da say› aç›s›ndan limited
flirketlerin oran›n›n anonim flirketlerin iki kat›n› aflt›¤› gözlemlenmektedir. Bunun
yan› s›ra yeni kurulan flah›s flirketi say›s›n›n her y›l daha da azald›¤› görülmektedir.
Yeni kurulan flirket say›s› itibariyle azalma kaydedilen kollektif flirketlerden fesih
ve tasfiye edilenlerin say›s›nda da, özellikle 1981-1984 döneminde önemli bir art›fl
kaydedilmifltir. 1981 y›l›ndan bu yana kurulan kollektif ve komandit flirket
say›s›ndan fazlas›n›n tasfiye edilmekte oldu¤u belirlenmektedir.
123

Vergi ile iliflkileri bak›m›ndan Türk Ticaret mevzuat›nda flirketler dörde
ayr›labilir:
a)Vergi Mükellefi veya Vergi Sorumlusu Olarak Varl›¤› Kabul Edilmeyen
fiirketler

Borçlar Kanunu’nun 520-541. Maddelerinde düzenlenmifl olan adi flirketlerin
tüzel kiflili¤i ve unvan› yoktur ve vergi mükellefi yada vergi sorumlusu olarak
varl›¤› kabul olunmamaktad›r.
b)Vergi Cezalar› vb. Bak›m›ndan Vergi Sorumlusu Olarak Tüzel Kiflili¤i
Kabul Edilen fiirketler

Tüzel kiflilik olarak, Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olmayan bu flirketler,
kollektif flirket ve adi komandit flirketten oluflmaktad›r. Bu flirket ortaklar›n›n kar
paylar› Gelir Vergisine tabidir. fiirket tüzel kiflili¤i, vergi cezalar›na muhatapt›r,
ayr›ca VUK yönünden vergi sorumlusu olup, “vergi alaca¤›” müessesesi
yönünden vergi alaca¤›na hak kazanmaktad›r.
c)Vergi Hukuku Yönünden Her Bak›mdan Tüzel Kiflili¤i Olan fiirketler

Sermaye flirketleri bafll›¤› alt›nda toplanan, anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüfl komandit flirketler Kurumlar Vergisi mükellefidirler. Ayr›ca, bu vergi
di¤er vergiler yönünden vergi cezalar›na muhatapt›rlar.
d)Tüzel Kiflili¤i Olmad›¤› Halde Vergiye Tabi Kurulufllar

Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri, iktisadi kamu müesseseleri ve yabanc› kamu
idarelerine ba¤l› benzeri iktisadi iflletmeler ile dernek ve vak›flara ait iktisadi
iflletmeler, sendikalara ve cemaatlere ait iktisadi iflletmeler tüzel kiflilikleri
olmad›¤› halde vergiye tabidirler. Kurumlar Vergisi Kanununun Md. 1/E uyar›nca
ifl ortakl›klar› da tüzel kiflilikleri bulunmad›¤› halde Kurumlar Vergisi
mükellefidirler.
Türkiye’de fiirketleflmenin Özendirilmesi

1981 ve 1982 y›llar›nda, 2361,2362,2573,2574 Say›l› Kanunlarla Gelir ve
Kurumlar Vergisi Kanunlar›nda yap›lan de¤iflikliklerden itibaren
“fiirketleflme”nin özendirilmesi amaçlan›rken, Harçlar Kanununda 2345 ve 2366
Say›l› Kanunlarla yap›lan de¤ifliklikler sonucu harçlar›n-hakl› gerekçelerleönemli ölçüde yükseltilmesinin flirket kuruluflunu 1980 y›l›na oranla güçlefltirdi¤i
bir gerçektir.
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29.07.1998 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yay›mlanan 4369 say›l› kanun ile
yap›lan de¤ifliklik sonucu Gelir Vergisi tarifesinin en alt diliminin 01.01.1999
tarihinden itibaren %15 oran›nda vergilendirilecek olmas›, buna karfl›l›k kurumlar
vergisi oran›n›n %30’a ç›kart›lmas› gelir vergisi mükellefinde ise bu oran›n %25
olarak belirlenmesi, hayat standard› esas›n›n kald›r›lmas› ve limited flirket
ortaklar›n›n, flirketten tahsil edilemeyen amme alaca¤›ndan dolay› sermaye
paylar›n›n tutar› kadar olan sorumluluklar›n›n, sermaye hisseleri oran›nda sorumlu
olacaklar› flekline dönüfltürülmesiyle, vergisel yönden özendirmeden söz
edilemeyece¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Son olarak 4842 say›l› Kanunla yap›lan de¤iflikliklerle gelir vergisi tarifesindeki
vergi oran›n›n %20’den bafllamas› 01.01.2003 tarihinden itibaren kal›c› hale
getirilirken, kurumlar vergisi oran› %30 olarak korunmufl, buna mukabil istisna
kazançlar üzerinden kazanç da¤›t›ls›n da¤›t›lmas›n yap›lan stopaj, kazanc›n
da¤›t›lmas›na ba¤l› hale getirilmifl, stopaj oran› da %10’a indirilmifltir. Yine
GVK’n›n yeniden düzenlenen 22. Maddesi ile kar paylar›n›n yar›s› gelir
vergisinden müstesna tutulmufl, kar pay›n›n beyan› halinde, gelir vergisinden
müstesna tutulan k›s›m üzerinden yap›lan stopaj›nda beyan edilen kar pay›
üzerinden hesaplanan vergiden mahsubuna imkan sa¤lanm›flt›r.
Bu ba¤lamda, %65’lere varan kurumlar›n vergi yükü, %45,75’lere gerilemifltir.

Sa¤lanan bu avantaj, önümüzdeki dönemde kurumsallaflmada art›fllara gerekçe
olabilecektir.
42- fi‹RKETLERDE B‹RLEfiME, DEV‹R VE TÜR DE⁄‹fiT‹RME
T‹CARET fi‹RKETLER‹NDE B‹RLEfiME KAVRAMI

Günümüz toplumlar›nda, önemli yeri olan iflletmeler belirli amaçlar›
gerçeklefltirirken, mal ve hizmet üreterek k›sa sürede karlar›n› en yüksek seviyeye
ulaflt›rmak isterler. Bütün bu özelliklere sahip olmak için, iflletmelerin büyümeleri
ve birleflmeleri gerekmektedir.

Bu durumda, iflletmeler birbirleriyle birleflerek, tüzel kiflili¤e sahip baflka
iflletmeler kurumlar veya birden çok flirket bir baflka flirkete kat›lmak suretiyle bir
araya gelebilirler.
Ülkemiz yasalar›na göre iflletmelerin birleflmesi esas itibariyle iki flekilde
gerçekleflmektedir.
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Türk Ticaret Kanununa göre bu birleflmeler;

-‹ki veya daha fazla flirket bir araya gelerek yani birleflerek yeni bir flirket
olufltururlar. Bu durumda bir flirketin tüzel kiflili¤i devam eder, di¤er flirketler
sadece kat›lm›fl yeni ortak olmufl say›l›rlar (Tam birleflme).

-Bir veya birkaç flirkete tüm aktif ve pasifiyle kat›lmak suretiyle de birlefltirir. Bu
durumda bir flirketin tüzel kiflili¤i devam eder, di¤er flirketler sadece kat›lm›fl yani
ortak olmufl say›l›rlar.

T.T. Kanunun 146/1 maddesine göre, birleflme iki yada daha fazla ticaret flirketinin
bir araya gelerek, yeni bir flirket kurmalar›, yada bir veya daha fazla ticaret
flirketinin mevcut bir ticaret flirketine kat›lmalar› fleklinde gerçekleflen ifllemlerdir.
Buna göre, iki türlü birleflme söz konusu olmaktad›r.
Birincisi tam birleflme,

‹kincisi ise kat›lmal›d›r.

Tam birleflmede, birleflmeye karar verilen ticaret flirketleri infisah eder ve tasfiye
edilir.
Kat›lma k›smen de¤il tüm birleflme halinde ise, flirketlerden bir tüzel kiflili¤ini
korur, di¤eri yada di¤erleri de tasfiye edilir ve tüzel kifliliklerini kaybederler.
T.T. Kanunu hükümlerine göre, birleflmenin s›n›rlar› ayn› türden flirket kavram› ile
belirlenmifltir. Birleflme yaln›z ayn› türden flirketler aras›nda mümkündür.
Örne¤in, birleflme söz konusu ise kollektif ile komandit flirketler veya anonim ile
sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketler ayn› türden say›l›rlar (TTK Md.
147).
Bu durumda ayn› türden olmayan flirketlerin örne¤in bir anonim flirketle bir
kollektif flirketin birleflmesi TTK’na göre de¤il, Borçlar Kanunu hükümlerine göre
gerçekleflebilir.
B‹RLEfiMEN‹N KOfiULLARI

1) T.T. Kanununun 147. Maddesi, Kollektif ile Komandit flirketleri ve Anonim ile
sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketleri ayn› türden saym›flt›r. Bu
durumda Kollektif flirket ile Komandit flirket yada Anonim flirket ile Sermayesi
Paylara Bölünmüfl flirket birleflebileceklerdir.
Ayn› türden olmak koflulu ile di¤er türdeki flirketlerde kendi aralar›nda
birleflebilirler.
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2) Birleflmenin ikinci koflulu, birleflecek flirketlerin her biri, birleflmek için ayr›
ayr› karar vermelidir (TTK Md. 148).

3) Türk Ticaret Kanunu’nun 149. Maddesine göre, birleflmenin üçüncü koflulu,
birleflen flirketlerin her biri, aralar›nda belirleyecekleri bir örnek bilançolar›n›
ilan etmeleri gerekir, varl›klar› sona eren bu flirketlerin kendilerine ait borçlar›n›
ne flekilde ödeyeceklerini ve düzenleyecekleri beyannameyi bilanço ile birlikte
ilan etmeleri zorunludur.
Sermayesi Paylara Bölünmüfl Komandit flirketler ancak, baflka bir yada birden çok
Sermayesi Paylara Bölünmüfl Komandit flirketle veya anonim flirketle birleflebilir.
Bunun d›fl›nda di¤er flirketlerle birleflmesi söz konusu de¤ildir.

T.T. Kanunu hükümlerine göre yukar›da belirtti¤imiz, Anonim flirketlerin ne
sebeple olursa olsun infisah›, genellikle flirketlerin aktif ve pasiflerinin kanunun
tasfiye hakk›ndaki hükümlerine uygun olarak, tasfiyesini gerektirir. Ancak kanun
koyucu baz› hallerde tasfiye yap›lmadan da anonim flirketlerin infisah edece¤ini
hükme ba¤lam›flt›r.
T.T. Kanunu’nda bu durum, birleflme bafll›¤› alt›nda;

- Bir anonim flirketin aktif ve pasifiyle, di¤er bir anonim flirket taraf›ndan
devral›nmas› (TTK Md. 451).
- Birden çok anonim flirketi mallar›n›n yeni kurulacak bir anonim flirket
taraf›ndan devral›nmas› (TTK Md. 452).

- Bir anonim flirketin aktif ve pasifiyle sermayesi paylara bölünmüfl bir Komandit
flirket taraf›ndan devral›nmas› olarak kabul edilmifltir (TTK Md. 453)
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre;

Vergi kanunlar›m›z flirketlerin birleflmesi konusunda daha hassas davranarak,
kesinlikle vergi ifllevini devreye koymufllard›r. Buna göre kanun birleflme
kavram›n› tasfiye hükmünde saym›fl, birleflme kar›n›n tasfiye kar› olarak
say›lmas›n› ön görerek vergiye tabi olaca¤›n› vurgulam›flt›r.

Bir veya birkaç iflletme di¤er bir iflletme ile birleflmesi, veya birleflme nedeniyle,
infisah eden iflletmeler aç›s›ndan tasfiye kapsam›na girmektedir. Ancak
birleflmede tasfiye kar› yerine, birleflme kar› vergiye matrah olur (KVK Md.36)
Anlafl›laca¤› gibi, Kurumlar Vergisi Kanunu gerekçe, T.T. Kanunun yeni bir flirket
kurulmas› ve “devralma” fleklinde tan›mlad›¤› tüm birleflme flekillerini (devir hali
hariç tutulmak üzere) vergilendirme noktas›ndan herhangi bir ay›r›m yapmaks›z›n
birleflme fleklinde ele alm›flt›r.
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Ayr›ca K.V.K.’ da kat›lma fleklindeki birleflme devir bafll›¤› alt›nda kabul edilerek
vergileme yap›lmamas› esas› da benimsenmifltir.
B‹RLEfiME TÜRLER‹

Ticaret Sicil Nizamnamesinin 79/1 maddesinde; iki veya daha çok ticaret
flirketinin aktif ve pasiflerini birlefltirerek tüzel kifliliklerini sona erdirmek üzere
yeni ticaret flirketini oluflturmal›d›r demektir. A ve B flirketlerinin birleflerek bir C
flirketi oluflturmalar› tam bir birleflmeye örnektir.
T.T. Kanunu Md. 434/7’de birleflmeye tam birleflme kuruluflu da denilmektedir.
Söz konusu birleflmede, birleflen iki veya daha fazla flirket infisah ederek tüzel
kifliliklerini kaybederler, buna karfl›l›k kurduklar› yeni bir flirket dolay›s›yla Tüzel
kiflilik kazanm›fl olurlar. ‹lgili maddeye göre, bir anonim flirketin bir baflka flirketle
birleflmesi infisah neden say›lm›flt›r. ‹nfisah›n do¤al sonucu tasfiyedir.
T.T. Kanunu’nun 439. Maddesine göre; anonim flirketin di¤er bir flirketle
birleflmesi, bir limited flirket haline dönüflmesi veya bir amme tüzel kiflili¤i
taraf›ndan devral›nmas› halinde infisah eden flirketin tasfiyeye girmeyece¤i, yani
tüzel kiflili¤ini kaybeden flirket aç›s›ndan birleflmenin bir tasfiyesiz infisah oldu¤u
belirtilmifltir.
B‹RLEfiME ‹fiLEMLER‹

Türk Ticaret Kanunu’nun 147-148. Maddeleri hükmünce ve Ticaret Sicili
Nizamnamesi’nin 7982-79-4 ve 80. Maddelerine göre, Kollektif flirketin
birleflmesinde yap›lmas› gereken ifllemler afla¤›dad›r;
- Birleflme sözleflmesinin düzenlenmesi konusunda yetki al›nmas›,
- Birleflme sözleflmesinin düzenlenmesi,

- Birleflme sözleflmesinin ortaklar genel kurulunca onaylanmas›,
- Tescil ve ilan edilmesi.

SERMAYE fi‹RKETLER‹NDE B‹RLEfiME

T.T. Kanunu’nun 452. Maddesine göre birden fazla anonim flirket birleflmek
suretiyle yeni bir anonim flirketin kurulmas› konusunda karar alabilirler. Bu
durumda yeni kurulacak anonim flirket, birleflecek di¤er anonim flirketlerin iktisadi
k›ymetlerini devir alabilir.
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Burada üzerinde durulacak önemli nokta, birleflecek flirketlerin iktisadi varl›klar›n›
ve borçlar›n›, tasfiye etmeden yeni oluflacak flirket birlefltirebilir. Burada yeni bir
anonim flirket taraf›ndan devir al›nmas›na iliflkin hükümler uygulan›r.
Ayr›ca T.T.K’nun ilgili maddesinde afla¤›daki hükümlerinde uygulanmas›
belirtilmektedir.

- Noterden tasdikli birleflme sözleflmesi, bu sözleflmede, birleflme ile ilgili tüm
hususlar aç›k aç›k belirtilecektir.
- Birleflme sözleflmesi, birleflen flirketlerin her birinin genel kurulu taraf›ndan
onaylan›r.

- Yeni flirketin kurulufl ifllemleri gerçeklefltirilerek ticaret siciline tescil ve ilan
olunur.
- Tescil iflleminden sonra eski anonim flirketlerin ortaklar›na hisse senetleri
karfl›l›¤›nda birleflme sözleflmesi gere¤ince yeni oluflan anonim flirketin hisse
senetleri verilir.
Devir Say›lan Birleflme

Devralma bir anonim flirketin, bir baflka anonim flirketi tüm aktif ve pasif
de¤erleriyle sat›n almas›d›r. Devralan flirketin tüzel kiflili¤i devam eder.
Devral›nan›n veya al›nanlar›n tüzel kiflili¤i sona erer ve devralan flirketin
bünyesine dahil olunur.

Türk Ticaret Kanunu’nda, birleflme ve devir fleklinde farkl› kavramlar yoktur.
Sadece bir flirketin di¤er bir flirkete kat›lmas› durumunda oluflan birleflmeler için
devir sözcü¤ü kullan›lmaktad›r. Buna karfl›l›k, iki yada daha fazla flirketin kendi
faaliyetlerine ve varl›klar›na son vererek, yeni kurulacak flirket bünyesinde birlikte
olmalar› durumunda devir sözcü¤ü kullan›lmakta ve yap›lan bu ifllem birleflme
olarak kabul edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nda ise, vergi uygulamas› aç›s›ndan devir, birleflmenin özel
bir türü olarak düzenlenmifltir.

Devir T.T.K’n›n 146/1 maddesine göre, bir veya birden fazla ticaret flirketinin,
baflka bir flirketin kavram›na kat›lmas› ve o flirket taraf›ndan sat›n al›nmas›d›r.

Asl›nda birleflme ve devir çok içe içe girmifl birer kavramd›r. Devir, birleflmenin
özel bir fleklidir. Türk Ticaret Kanunu’nda birleflme ve devir için farkl› kavramlar
kullan›lmam›flt›r.
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T.T.K’n›n 451. Maddesi’ne göre, birleflen flirketin da¤›ld›¤›, ancak tasfiye
dönemine girmedi¤i, bir baflka anonim flirket içinde tasfiye ediliyormufl gibi,
ekonomik varl›¤›n› sürdürdü¤ü kabul edilir. Birleflmede, da¤›lan flirketin varl›klar›
ve borçlar› tasfiye edilmez. fiirketin tüm aktif ve pasif de¤erleri devralan (birleflen)
flirkete geçer.
Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesine (451) belirtilen “devralma” ile Kurumlar
Vergisinin 37. Maddesinde belirtilen “devir hali” bir birinin ayn› de¤ildir.
Kurumlar Vergisi Kanunundaki devir hali, koflullar›, kanunda belirtildi¤i gibi özel
bir birleflme fleklidir.
Kurumlar Vergisinin ilgili 37. Maddesine göre ancak afla¤›daki koflullar
çerçevesinde yap›lan birleflmeler “devir” say›l›r.
1- Birleflme sonucunda infisah eden (da¤›lan) kurum ile birleflilen kurumun kanuni
veya ifl merkezleri Türkiye’de bulunacakt›r.

2- Munfesih (da¤›lan) kurumun devir tarihindeki bilanço de¤erlerini birleflilen
(devralan) kurum, bir bütün olarak devralarak ve aynen bilançosuna
geçirecektir.
3- Birleflilen Kurum münfesih kurumun ortaklar›na veya sahiplerine devrald›¤›
servet oran›nda hisse verecektir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 36. Maddesine göre, “Bir veya birkaç kurumun
di¤er bir kurumla birleflmesi, birleflme sebebiyle infisah eden (da¤›lan) kurumlar
bak›m›ndan tasfiye hükmündedir. Ancak birleflmede tasfiye kar›, birleflme kar›
gibi vergiye matrah olur”

K.V.K.’nun 38. maddesine göre, devirlerde ise da¤›lan (münfesih) kurumun yaln›z
devir tarihine kadar elde etti¤i kazançlar vergilendirilip, do¤rudan do¤ruya
birleflmeden do¤an karlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.

Ferdi bir iflletmenin bir flah›s flirketi taraf›ndan devral›nmas› Türk Ticaret
Kanunu’na göre mümkündür. Bu durum karfl›s›nda ortaya ç›kacak olan kazanc›n
de¤er art›fl› kazanc› dahil edilecektir.
Ferdi ‹flletmelerin (Adi fiirket), Sermaye fiirketleri Taraf›ndan Devral›nmas›

Ferdi ‹flletmeler, Ticaret flirketlerine ortak olabilirler. Ferdi ‹flletme, bir sermaye
flirketi taraf›ndan tüm aktif ve pasifi ile sat›n al›narak o iflletme sahiplerine devir
bilançolar›na göre hesaplanan öz sermaye tutar›nda hisse senedi verebilirler.
Ancak devredilecek de¤erler, ferdi iflletmenin gerçek aktif ve pasifi olacakt›r.
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‹flletme sahibine ait flahsi de¤erler bu bilançoya dahil edilemez.

Bu ifllem için devir bilançosu düzenlemek gerekir. ‹flletme öz sermayesinin
saptanmas› için mahkemeye baflvurmak zorundad›r.

Adi flirketler tüzel kiflili¤e sahip olmad›klar› için T.T.K’nu karfl›s›nda ferdi iflletme
olarak kabul edilirler. Ferdi iflletmeler genel de Anonim flirketlerin ani
kuruluflunda, flirkete ortak olarak girebilirler. Bu flekilde anonim flirkete sermaye
olarak konulmak suretiyle devral›nan ferdi iflletmeler genelde ay›n niteli¤indedir.
Bu tür uygulama en yayg›n görülen devralma fleklidir.
Yeni Bir Anonim fiirket Oluflturulmas›

Türk Ticaret Kanunu’nun 452. Maddesi hükümlerine göre; Birden çok anonim
flirket birleflerek yeni bir anonim flirket kurma karar› alabilir. Bu durumdaki
birleflmede yeni kurularak anonim flirket taraf›ndan, di¤er anonim flirketlerin
bilanço aktif, pasif de¤erleri al›n›r. Buradaki önemli özellik devral›nan flirketler
tasfiye olmadan tüm mevcutlar›, alacaklar›, sermayesi ve borçlar›yla yeni kurulan
flirkete geçer. Burada yap›lacak ifllemlerde bir anonim flirketin kurulufl ifllemleri ve
bir anonim flirketin di¤er bir anonim flirket taraf›ndan devral›nmas›na ait kurallar
uygulan›r (T.T.K. Md.452).
Bunlar:

1. Noterden tasdikli birleflme sözleflmesi yap›l›r. Sözleflmenin içeri¤inde,
flirketlerin birlefltikleri yeni anonim flirketin esas sermayesinin düzenlendi¤i,
tüm paylar›n taahhüt edildi¤i, birleflen flirketlerin sahip olduklar› iktisadi
varl›klar› ve borçlar› sermaye olarak yeni flirkete koyduklar› ve yeni flirketin
gerekli organlar›n›n oluflturuldu¤u belirlenir.
2. Birleflme sözleflmesi birleflen flirketlerden her birinin genel kurulu taraf›ndan
onaylan›r.

3. Birleflme sözleflmesi onayland›ktan sonra, yeni flirketin kuruluflu tamamlanarak
tescil ve ilan olunur.

4. Tescilden sonra eski da¤›lan flirketlerin ortaklar›na hisse senetleri karfl›l›¤›nda
birleflme sözleflmesi gere¤ince yeni flirketin senetleri verilir.

Birleflme s›ras›nda devredilen iktisadi varl›klar›n bilanço de¤erinden farkl› bir
de¤erle devredilmesi durumunda oluflan karar, K.V.K.’n›n 36. Maddesi’ne göre
“birleflme kar›” olarak vergilendirilir.
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43. B‹RLEfiME VE DEV‹R DURUMUNDA VERG‹LEND‹RME
B‹RLEfiME DURUMUNDA VERG‹LEND‹RME

Birleflmede, ortaya ç›kacak olan kar tasfiye kar› de¤il birleflme kar› ad›n› al›r.
Birleflme kar›n›n hesaplanmas›nda da aynen tasfiye kar›n›n saptanmas›nda
uygulanan ilkeler uygulan›r. Birleflilen flirketlerden al›nan iktisadi varl›klar, Vergi
Usul Kanunu’nun de¤erleme ölçüleri ile de¤erlenir.
Birleflme iflleminde dönem, hesap dönemi yerine birleflmeye ait tasfiye dönemi
uygulan›r. Bu dönem iflletmenin birleflme nedeniyle tasfiyeye girdi¤i yani
bafllad›¤› tarihten itibaren bafllar, birleflme bilançosunun kesinleflmesi ile son
bulur.
K.V.K’nun 31-42 maddeleri hükmüne göre; Birleflme kar›na ait beyanname,
birleflme bilançosunun kesinleflti¤i, yani infisah eden kurumlar›n aktif ve pasif
k›ymetlerini, birleflilen kurumun bilançosuna geçirerek bu bilançonun kabul
edildi¤i tarihten itibaren 15 gün içinde, infisah eden kurumun ba¤l› oldu¤u vergi
dairesine verilir. Bu beyannameye göre konulan vergilerde ayn› süre içinde ödenir.
Birleflme kar›, tasfiye dönemi sonundaki servet de¤eri ile tasfiye dönemi bafl›ndaki
servet de¤eri aras›ndaki olumlu farkt›r.
Ayr›ca, birleflme nedeniyle infisah eden kurumlar›n bu kanuna göre tahakkuk
etmifl olup henüz vadeleri gelmemifl olan vergilerinin de bu 15 günlük süre
içerisinde ödenmesi gerekir. (K.V.K.42)
K.V.K.’nun 36. Maddesinin son f›kras›nda, Tasfiye memurlar›na yüklenen
sorumluluk ve ödevler, birleflme halinde birleflilen kuruma düfler.
DEV‹R DURUMUNDA VERG‹LEND‹RME

Devir durumunda K.V.K.’nun 31,38,39. Maddelerinde belirtilen ilkelere uyulmas›
halinde, infisah eden iflletmenin sadece devir tarihine kadar elde etti¤i kazançlar
vergilendirilecek ve do¤rudan do¤ruya birleflmeden do¤an karlar
hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
1. ‹nfisah eden kurum ile birlefltirilen kurum birlikte imzalayacaklar› devir devir
beyannamesini, birleflme tarihinden itibaren on befl gün içinde infisah eden
kurumun ba¤l› bulundu¤u vergi dairesine verecekler ve bu beyannameye devir
bilançosuna ekleyeceklerdir.
2. Birlefltirilen kurum infisah eden, birleflen kurumun tahakkuk etmifl ve edecek
vergi borçlar›n› ödeyece¤ini ve di¤er ödevlerini yerine getirece¤ini devir
beyannamesine ba¤l› bir taahhütname ile bildirecektir.
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Kurumun bulundu¤u yerin en yüksek maliye sorumlusu, bu konuda birleflilen
kurumdan ayr›ca teminat isteyebilir (K.V.K. Md. 38)

‹nfisah eden yani birleflen iflletme, devir tarihine kadar olan kazanc›n› bir
beyanname ile devir tarihinden itibaren on befl gün içinde ba¤l› oldu¤u vergi
dairesine bildirir. Bu beyannameye devir bilançosu ile kar-zarar tablosu da eklenir
(K.V.K. Md.39). tahakkuk eden vergiler, K.V.K.’nun belirledi¤i tarih ve
taksitlerle kurumdan al›n›r.

Kurumlar Vergisinin Kanunun 31. Maddesi hükmüne göre, tasfiye memurlar›,
tasfiye döneminin sonundan itibaren dört ay içinde, flayet tasfiye sonuçlanmam›fl
ise, bilançonun veya son hesab›n kesinleflmesinden itibaren on befl gün içinde
flirketin ba¤l› oldu¤u vergi dairesine tasfiye beyannamesi ve bilanço kar-zarar
tablosu, tasfiye bilançosuna göre ortaklara ödenecek paralarla di¤er de¤erlerin
ayr›nt›l› bir tablosu eklenir. ‹flletme hesab› esas›na göre defter tutanlar›n
beyannamelerine ise, kar-zarar tablosu yerine iflletme hesab› özeti ba¤lan›r.
Tasfiye beyannamesinin zaman›nda verilememesi resen takdir sebebidir (Dn.13.
D.10.3.1976 gün ve E1975/1202, K.1976/1922 say›l› karar).
44. fi‹RKETLERDE TÜR DE⁄‹fiT‹RME

fiirketlerin tür de¤ifltirmesi, ticari faaliyetlerine baflka bir hukuki yap› içerisinde
devan etmek istemesidir. Kifli veya Tüzel kifli hukuki yap› de¤ifltirmektedir. Tür
de¤ifltirme birleflme veya devir olarak düflünülmemelidir. Zira, birleflmede birden
çok flirket söz konusudur. Tür de¤ifltirmede ise ayn› ve tek bir tüzel kifli hukuki
flekil de¤ifltirmektedir.
T.T.K’NA GÖRE TÜR DE⁄‹fiT‹RME

Esas itibariyle, flirketin tür de¤ifltirmesini T.T.K’nun 152. Md’si hükme
ba¤lam›flt›r. Buna göre; Bir ticari flirket türünün di¤er bir türe dönüfltürülmesi,
kanunda aksine bir hüküm yoksa; yeni türe iliflkin kurulufl ifllemlerine tabidir ve
yeni kurulan flirket eskisinin devam›d›r.

Tür de¤ifltirmede, flah›s flirketlerinin, di¤er bir flah›s flirketine ya da bir sermaye
flirketinin, di¤er bir sermaye flirketine tasfiyesiz dönüflmesi literatürde ve
uygulamada tart›flma konusu olmufltur. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n 1980
y›l›nda yürürlü¤e koydu¤u 1980/5 say›l› sirküler baz› kollarda kollektif ve
komandit flirketlerin anonim ve limited flirkete dönüflmesine olanak sa¤lam›flt›r;
“Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n ‹ç Ticaret, 1980/5 say›l› tebli¤i R.G.T.
27.06.1980,5.17030”
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“1- Türk Ticaret Kanunu’nun 152. Maddesi gere¤ince kollektif ve komandit
flirketlerin afla¤›daki flartlarla Limited veya anonim flirket türüne çevrilmesi uygun
görülmüfltür.
a) Kollektif veya Komandit flirketin s›n›rs›z sorumlu ortaklar›n›n kollektif veya
komandit flirketlerin muamelerinden do¤an tüm mükellefiyet ve borçlar›n
anonim flirket bünyesinde de devam edece¤ine dair flirket esas sözleflmesine,
Bakanl›k izninin ve mahkeme karar›na aç›k bir hüküm konmas›,

b) Kollektif veya Komandit flirketin birikmifl her türlü vergi borcunun
bulunmad›¤›na dair vergi dairesinden al›nacak bir belgenin Bakanl›¤a ibraz›”.
Bu durumda görüldü¤ü gibi aksine hüküm olmad›kça bir flah›s flirketi, di¤er bir
flah›s flirketi türüne dönüflebilece¤i gibi, bir sermaye flirketi türüne de dönüflebilir.
Ayn› flekilde bir sermaye flirketi, di¤er bir sermaye flirketine dönüfltürülebilece¤i
gibi, bir flah›s flirketi türüne de dönüfltürülebilir. Sonuç olarak ayn› türden olsun
veya olmas›n tüm ticaret flirketleri tür de¤ifltirebilir.
fiAHIS fi‹RKETLER‹NDE TÜR DE⁄‹fiT‹RME

fiah›s flirketlerinin tür de¤ifltirerek bir sermaye flirketine dönüflebilmesi için
yap›lmas› gereken ifllemler:
1- Ortaklar kurulunun oy birli¤i ile karar› almas›,

2- fiirketin tür de¤ifltirme bilançosunu düzenlemesi,

3- fiirketin tür de¤ifltirme bilançosunun ilgili mahkemeden tespiti ve mahkemeden
onayl› rapor,
4- Yeni flirketin kurulufl sözleflmesinin haz›rlanarak, kurucu ortaklarca imzalan›p
noterce onaylanmas›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na izin için baflvurulmas›,

5- Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’ndan izin al›nd›ktan sonra, kurulufl onay› için
mahkemeye baflvurulur.
6- Yeni kurulan flirketin tescil, ilan için Ticaret Sicil Memurlu¤u’na baflvuru,

Türk Ticaret Kanunu’nun 553. Md.’sine göre; Kollektif flirketin tür de¤ifltirmifl
olarak kabul edilmesi için tasfiye edilmeksizin mal varl›¤›n›n bir baflka flirkete
transferi söz konusu olabilir.

Kollektif flirketin sermaye flirketlerine dönüflmesi çeflitli Yarg›tay kararlar›nda
kabul edilmekle birlikte, uygulamada özellikle kollektif flirketlerin anonim flirkete
dönüfltürülmesine s›k s›k rastlanmaktad›r. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 152.
Md.’sinde Kollektif flirketin sermaye flirketine dönüflemeyece¤ine iliflkin bir
hüküm yoktur.
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Kollektif flirketin tür de¤ifltirmesi için flirketler kurulu karar›n›n oy birli¤i ile
al›nmas›, noterden onanmas› gerekir (T.T.K. Md. 168). Kollektif flirketin hangi
türe dönüflece¤ine dair bir bildirimle flirket sözleflmesi, yeni flirket türünün
gerektirdi¤i tüm kurulufl ifllemlerinin yap›lmas› ve yeni flirketin ticaret siciline
tescil ve ilan olunacakt›r. Ayr›ca, tür de¤ifltirme kararlar›nda; yeni flirketin
eskisinin devam› oldu¤u vurgulanacakt›r.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 18.02.1978 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan
sirküleri uyar›nca, kollektif ve komandit flirketlerin, ancak tüm alacak ve
borçlar›n› tasfiye ettikten sonra iktisadi k›ymetlerine de¤er takdir ettirerek ve
kurulufl ifllemlerince tamamen uyarak, Limited veya Anonim flirket flekline
dönüflebilecekleri belirtilmifltir (Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› 1978/7 say›l›
sirküleri).

T.T.K’nun 168. Md. Hükmü uyar›nca, kollektif flirketin baflka bir ticaret flirketine
dönüflebilmesi için ortaklar›n›n tümünün bu konuda oy birli¤i ile karar almalar›
gerekmektedir. Ortaklar kurulunun bu do¤rultuda alacaklar› oy birli¤i karar›nda,
flirketin tür de¤ifltirdi¤i, yeni flirketin türü ve eski flirketin ticaret sicil numaras›,
yeni flirketin eskisinin devam› oldu¤u ve eski flirketin hak ve borçlar›n›n
tamam›n›n devral›nd›¤› belirtilmelidir. Tür de¤ifltirme söz konusu oldu¤u zaman
flirketin borç ve alacaklar›n› belirlemek üzere bilanço düzenlenmesi zorunludur.
45- fi‹RKETLERDE BÖLÜNME

Bölünme konusu vergi mevzuat›m›zda,Temmuz 2001 de 4684 say›l› kanunla
girmifltir. Bölünmeyi düzenleyen
KVK nun 38. maddesine bak›ld›¤›nda,bölünmeyi Tam bölünme,K›smi bölünme
diye iki flekilde adland›rabiliriz.

Tam bölünme ile K›smi bölünme konusu afla¤›da aç›klanm›fl olmakla beraber ikisi
aras›ndaki en önemli farklardan birisi tam bölünmede bölünen flirket infisah
ederek ortadan kalkmakta,k›smi bölünmede ise flirket
Varl›klar›n›n bir k›sm›n› devretmekte ancak faaliyetine devam etmektedir.
A-TAM BÖLÜNME

KVK .nun 38 maddesini birinci f›kras›n›n birinci bölümünde tam bölünme:’’ Tam
mükellef bir sermaye flirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal
varl›¤›,alacak ve borçlar›n› mukayyet de¤erleri üzerinden mevcut veya yeni
kurulacak tam mükellefiyette tabi iki veya daha fazla sermaye flirketine devretmesi
ve karfl›l›¤›nda devredilen sermaye flirketinin ortaklar›na devralan sermaye
flirketinin sermayesini temsil eden ifltirak hisseleri verilmesi ( devredilen flirketin
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ortaklar›na verilecek ifltirak hisselerinin itibari de¤erinin % 10 ‘una kadar l›k
k›sm›n› nakit olarak ödenmesi ifllemin bölünme say›lmas›na engel de¤ildir.)
fleklinde tarif edilmifltir. Ayr›ca,bölünmenin vergisiz olabilmesi için ilâve baz›
flartlar öngörülmüfltür. Her iki madde birlikte de¤erlendirildi¤inde vergisiz
bölünme için afla¤›daki flartlar›n yerine getirilmesi gerekmektedir.
1- Tam mükellef bir sermaye flirketi tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle
bütün mal varl›¤›n›,alacak ve borçlar›n› mukayyet de¤erleri üzerinden mevcut
veya yeni kurulacak tam mükellefiyette tabi iki veya daha fazla sermaye
flirketine devredecektir. Buna göre,bölünen flirket ile bölünen flirketin mallar›n›
devralan flirketlerin tam mükellef olmas›,devredilen k›ymetlerin mukayyet
de¤erleri üzerinden devredilmesi, bölünen flirketin varl›klar›n› devralacak
flirketin say›s›n› en az iki veya daha fazla olmas› gerekmektedir. Zira, tek bir
flirketin yine baflka bir flirket taraf›ndan devral›nmas› bölünme de¤il ,devir yolu
ile birleflme hükümlerine tabidir.
2- Devredilen k›ymetler karfl›l›¤›nda devralan flirketler,devredilen flirketlerin
hissedarlar›na,kendilerine ait ifltirak hisselerini verecektir. Hissedarlara
verilecek ifltirak hissesinin itibarî de¤erinin % 10’una kadar ki nakit ödeme
yap›lmas›,ifllemin bölünme say›lmas›na engel olmayacakt›r. Bölünen flirketin
ortaklar›na verilecek hisse,al›nan k›ymetler karfl›l›¤›nda sermaye art›r›m› yolu
ile gerçeklefltirilecektir.
3- Bölünen kurum ile bu kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar müfltereken
imzalayacaklar› bir bölünme beyannamesini,bölünme tarihinden itibaren on befl
gün içinde bölünen kurumun ba¤l› oldu¤u vergi dairesine verecekler ve bu
beyannameye bölünme tarihindeki bilanço ve gelir tablosunu,bölünme
sözleflmesini ve bölünen kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar›n yeni
sermaye yap›s›n› gösteren Ticaret Sicil Müdürlü¤ü yaz›s›n›n bir örne¤ini
ekleyeceklerdir.
4- Bölünen kurumun varl›klar›n› devralan kurumlar,bölünen kurumun bölünme
tarihine kadar tahakkuk etmifl ve edecek vergi borçlar›ndan müteselsilsen
sorumlu olacaklar›n› ve bu vecibelerini yerine getireceklerini bölünme
beyannamesine ba¤l› bir taahhütname ile taahhüt edeceklerdir.

5- Tam bölünme nedeniyle infisah eden kurumun bölünme tarihine kadar olan
kar›,bölünmeye iliflkin genel kurul karar›n› Ticaret Sicilinde tescil edildi¤i
tarihten itibaren 15 gün içinde kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecek
ve beyannameye bölünme bilançosu gelir tablosu eklenecektir.
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B-KISMI BÖLÜNME

K›smi bölünme,KVK.nun 38.madesinin birinci f›kras›n›n ikinci bendinde:

‘’ Tam mükellef bir sermaye flirketinin bilançosunda yer alan gayr menkuller ve
ifltirak hisseleri ile üretim tesisleri,hizmet iflletmeleri ve bu tesis ve iflletmelere
ba¤l› gayri maddi haklar , hammadde ,yar› mamul ve mamul mallar›n ,mukayyet
de¤erleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye
flirketine,bu de¤erleri devreden flirketin ortaklar›na verilmek veya devreden
flirkette kalmak üzere,devralan flirketin ifltirak hisseleri karfl›l›¤›nda ayni sermaye
olarak konulmas›’’ fleklinde tarif edilmifltir.
Bu tariften anlafl›laca¤› üzeri ,k›smi bölünmede varl›klar›n bir k›sm›n› devreden
flirket infisah etmemekte ve faaliyetine devam etmektedir. Sadece bilançosunda
yer alan baz› varl›klar› bilançoda kay›tl› de¤erleri üzerinden baflka bir flirkete ayni
sermaye olarak koymakta ve karfl›l›¤›nda ifltirak hissesi almaktad›r.
K›smi bölünmede flirket faaliyetine devam etti¤i için ,devir ve tam bölünmede
oldu¤u gibi,bölünme tarihi itibar›yla k›st› dönem kar› hesaplanmas› ve beyan söz
konusu de¤ildir.
K›smi bölünmenin vergisiz gerçekleflebilmesi için afla¤›daki flartlar›n yerine
getirilmesi gerekir.

1- Bölünen flirket ile varl›klar› devralan flirket ( mevcut veya yeni kurulacak ) tam
mükellefiyete tabi olacakt›r.
2- Bilançoda yer alan gayri menkuller,ifltirak hisseleri,üretim tesisleri,hizmet
iflletmeleri ve bu tesisi ve iflletmelere gayri maddi haklar,hammadde,yar›
mamul,mamul mallar mukayyet de¤erleri üzerinden devredilecektir.

3- Devredilen bu iktisadi k›ymetler devralan flirkete ayni sermaye olarak
konulacak ve karfl›l›¤›nda devreden flirketin ortaklar›na veya bölünen flirketin
kendisine ifltirak verilecektir.
4- K›smi bölünmede,bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmifl ve
edecek vergilerden kurumun varl›klar›n› devralan flirket müteselsilin sorumlu
olacaklard›r.
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5-fi‹RKET ORTAKLARININ VE KANUN‹ TEMS‹LC‹LER‹N‹N
fi‹RKET‹N ÖDENMEYEN BORÇLARINDAN SORUMLU TUTULMASI
50. fi‹RKET ORTAKLARININ SORUMLULU⁄U

Gerek anonim ve gerekse limited flirketler, belli bir ünvana sahip, esas sermayesi
muayyen ve paylara bölünmüfl olan ve borçlar›ndan dolay› sorumluluklar› sadece
kendi mâmelekleri ile s›n›rl› bulunan sermaye flirketleridir. Aralar›ndaki bafll›ca
fark, anonim flirket ortakl›k paylar›n› temsil eden hisse senetlerinin k›ymetli evrak
niteli¤i tafl›mas›na karfl›l›k, limited flirket ortakl›k paylar›n›n bu tür senetlerle
temsil edilemeyiflidir.
Ortaklar›n Ticaret Hukuku Aç›s›ndan Sorumlulu¤u

Yukar›daki tariften anlafl›laca¤› üzere, gerek anonim flirketlerde ve gerek se
limited flirketlerde, ortaklar›n sorumlulu¤u flirkete koymay› taahhüt ettikleri
sermaye ile s›n›rl›d›r. Yani ortaklar, flirketin borçlar›ndan dolay› taahhüt ettikleri
sermaye miktar› kadar sorumludurlar. Bunu aflan k›s›m dolay›s›yla hiçbir
sorumluluklar› yoktur. Böyle oldu¤u içindir ki, taahhüt ettikleri sermaye
paylar›n›n tamam›n› ödemifl olduklar› takdirde herhangi bir ek sorumlulu¤a maruz
kalmazlar. Bu kural, özel borçlar aç›s›ndan, halen
dahi geçerlili¤ini
sürdürmektedir.
ORTAKLARIN KAMU HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULU⁄U

Kamu borçlar›ndan sorumluluk aç›s›ndan, anonim flirket ortaklar› ile limited flirket
ortaklar› aras›nda farklar vard›r. fiöyle ki :
Anonim fiirket Ortaklar›n›n Sorumlulu¤u

Anonim flirket ortaklar›n›n, flirketin kamu borçlar› aç›s›ndan sorumlulu¤u, ticari
borçlar›ndan farkl› de¤ildir. Yani ortaklar›n bu borçlar dolay›siyle flirkete koymay›
taahhüt ettikleri sermaye d›fl›nda hiçbir sorumluluklar› yoktur.
Limited fiirket Ortaklar›n›n Sorumlulu¤u

* 6183 Say›l› Kanunun 35’nci maddesinde 29.07.1998 tarihine kadar yer alan
eski hükme göre, limited flirket ortaklar›, flirketçe ödenmeyen ve flirketten tahsil
imkân› bulunmayan kamu alacaklar›ndan dolay›, flirkete koyduklar› veya
koymay› taahhüt ettikleri sermaye d›fl›nda bir o kadar miktar daha sorumlu
bulunmakta ve takibata tâbi tutulmaktayd›.
* Bu hüküm, 29.07.1998 tarihinden itibaren 4369 Say›l› Kanunla de¤ifltirilerek,
ortaklar›n sorumluluklar› daha da a¤›rlaflt›r›lm›flt›r. Yeni hükme göre, limited
flirket ortaklar›, flirketten tahsil imkân› bulunmayan âmme alacaklar›n›n
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tamam›ndan, kendi sermaye paylar› oran›nda, do¤rudan do¤ruya ve s›n›rs›z
olarak sorumlu ve bu Kanun hükümleri gere¤ince takibata tâbi
bulunmaktad›rlar.

Bu esasa göre, örne¤in 5 mlr. TL. sermayeli bir limited flirkette 1 mlr. TL. l›k
ifltirak pay› bulunan bir orta¤›n, flirketin bilfarz vergi dairesine olan 500 milyar TL.
tutar›ndaki borcundan kaynaklanan sorumlulu¤u 100 milyar TL. olacakt›r.
fiirket Ortaklar›n›n Pay Devri Halindeki sorumluluklar›

Anonim flirket ortaklar›n›n sorumlulu¤u yukar›da da belirtildi¤i gibi yaln›zca
flirkete karfl› koymay› taahhüt ettikleri sermaye ile s›n›rl›d›r. Anonim flirket
ortaklar›n›n flirket alacakl›lar›na karfl› bir sorumluluklar› yoktur. Bu durum hem
ticari borçlar hem de kamu hukuku borçlar› aç›s›ndan geçerlidir.

Limited flirket ortaklar›n›n ise, kamu hukuku borçlar›ndan ikinci derece ve s›n›rl›
ve s›n›rl› flahsi sorumlulu¤u söz konusu oldu¤undan, yeni orta¤›n pay devrinden
önceki borçlardan da sorumlulu¤u söz konusu olacakt›r. Çünkü, usulü dairesinde
yap›lm›fl devir ifllemi sonunda, pay defterine kay›tla birlikte, devredenin yerine
geçen yeni ortak, ortakl›k pay›n›n bütün hak ve borçlar› ile birlikte devralm›fl
olacakt›r. Özetle, devirden sonra do¤an borçlar aç›s›ndan devreden orta¤›n
herhangi bir sorumlulu¤u bulunmazken, devirden önce do¤mufl olan borçlar
aç›s›ndan devralan orta¤›n sorumlulu¤u, ortakl›k pay›n› bütün hak ve borçlar›yla
birlikte devrald›¤›ndan, mevcut olacakt›r. Konuya iliflkin bir Dan›fltay karar›nda: “
Limited flirketteki hissesinin tamam›n› noter tasdikli hisse devir sözleflmesi ile
devretti¤i ve bu durumun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yay›mlanarak tescil
ve ilan edildi¤i hususlar›n›n taraflar aras›nda ihtilafs›z bulunmas› karfl›s›nda, flirket
le hiçbir hukuki ba¤› kalmayan davac›, hisse devrinden sonraki dönemlere ait
vergi borçlar›ndan sorumlu tutulamaz.” denilmifltir. (D. 7. D., T.27.06.2001,
E.2000/3801, K:2001 / 2776 )
Limited fiirket Ortakl›¤›ndan ve Sorumluluktan Kurtulman›n Yolu

Limited fiirket Ortaklar›n bu s›fatla kendilerine düflen sorumluluktan
kurtulmalar›n›n yolu ortakl›ktan ayr›lmakt›r. Bunun için orta¤›n yapabilece¤i fley,
ortakl›k pay›n› devretmek veya bu mümkün de¤ilse, hakl› sebeplerin varl›¤›n›
ispatlayarak Mahkemeden ç›kma karar› almakt›r.

Mahkemece verilen ç›kma karar›n›n o tarihte hüküm ifade etmesine karfl›l›k, pay›n
devredilmifl say›lmas› için, devir sözleflmesinin yaz›l› flekilde yap›lm›fl ve noterce
tasdik edilmifl olmas›, ortaklardan sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunan
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say› itibariyle dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve devrin pay defterine
ifllenmesi flartt›r. (TTK. Md:520)
51- KANUN‹ TEMS‹LC‹LER

Bilindi¤i üzere tüzel kifliler, aynen gerçek kifliler gibi medeni haklardan
yararlanma ehliyeti yan›nda bu haklar› kullanma ehliyetine de sahiptirler. (M.K.
Md: 46 ve 47)

fiu var ki tüzel kifliler, gerçek kifliler gibi do¤al organlara sahip olmad›klar› cihetle,
medeni haklar›n› hukuki anlamda organ say›lan kifli veya kifli gruplar› vas›tasiyle
kullan›rlar. (M.K. Md:48)
Tüzel kiflilerde esas itibariyle biri karar (irade), ikincisi yürütme (yönetim ve
temsil) ve üçüncüsü de denetleme organ› olmak üzere üç organ bulunur.
Bu organlar, anonim flirketlerde s›ras› ile genel kurul, yönetim kurulu ve denetim
kuruludur. Denetim görevini denetim kurulu yerine, tek denetçi de yapabilir.

Limited flirketlerin organlar›na gelince bunlar, ortaklar kurulu (genel kurul),
müdürler kurulu veya sadece müdürdür. Ortak say›s› 20’yi aflan limited flirketlerde
denetim görevi bir denetçi veya denetim kurulu taraf›ndan yap›l›r. Ortak say›s›
daha az olan limited flirketlerde denetim görevini, müdür s›fat›na sahip olmayan
ortaklar ifa ederler.
Yönetim ve temsil organ› olan anonim flirket yönetim kurulu ve limited flirket
müdürler kurulu ya da müdürü, organ olarak yani iflletme sahibi ve iflveren s›fat›
ile flirketi yönetmek ve d›flar›ya karfl› temsil etmek hak ve yetkisine sahip ve bu
sebeple sorumlulu¤a maruzdur (TTK. Md:317 ve 540).

fiirketi yönetmek ve temsil etmek yetkisine sahip bulunan bu organlara,
küçüklerin ve k›s›tl›lar›n temsilcilerine paralel olarak “kanuni temsilci”
denilmektedir. Onun içindir ki VUK’nun 10’uncu maddesinde de bunlara kanuni
temsilci denilmifl ve bu s›fatla tüzel kiflilerin vergi mükellefiyet ve
sorumluluklar›n› yerine getirmek görev ve sorumlulu¤u bunlara yüklenmifltir.
Kanuni temsilcilik s›fat›, esas itibariyle anonim flirket yönetim kurulu ile limited
flirket müdürler kuruluna ait bulunmakla beraber, bunlara ait görev ve yetkilerin,
bazen bunlar›n üyeleri aras›nda taksim edilmesi ve bazen de murahhaslara
devredilmesi yoluna gidilmekte ve böyle olunca kanuni temsilcilik s›fat› ve
sorumlulu¤u da bunlara intikal etmektedir (TTK. Md: 319,540 ve 541)
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Afla¤›da, anonim flirketler ele al›nmak ve limited flirketlere de at›f yap›lmak
suretiyle kanuni temsilcilerin Ticaret Hukuku aç›s›ndan yönetim ve temsil
yetkileri hakk›nda bilgi verilmesine çal›fl›lacakt›r.
Yönetim Yetkisi

Anonim flirketlerde kanuni temsilci, esas itibariyle yönetim kuruludur. Böyle
oldu¤u içindir ki, flirketi yönetmek ve temsil etmek görevi de ona aittir. Yönetim
kurulu, yönetim yetkisini prensip itibariyle toplanmak veya elden dolaflt›rmak
suretiyle karar almak suretiyle, toplu halde kullan›r. Bu takdirde gerek yetki ve
gerek se sorumluluk müteselsildir. As›l kural bu olmakla birlikte, ana sözleflmede
hüküm varsa yönetim yetkisinin iç iliflkiye iliflkin bir yetki olarak üyeler aras›nda
bölünmesi ve örne¤in ticari ve mali ifllerin ayr› üyelerce yürütülmesi kabildir
(TTK. Md:319). Böyle hallerde, müteselsil sorumluluk, iç iliflkide özel hukuk
aç›s›ndan ortadan kalkar ve her üye kendisine b›rak›lan ifllerden sorumlu olur
(TTK. Md:319/I).
Di¤er taraftan yine ana sözleflmede hüküm varsa, yönetim yetkisinin üyeler
aras›ndan veya d›flar›dan tayin edilecek murahhaslara devredilmesi de mümkündür
(TTK. Md:319/ II). Bunlardan yönetim kurulu üyeleri aras›ndan tayin edilenlere
murahhas üye, d›flar›dan tay›n edilenlere ise murahhas müdür denilir. Bunlar, ana
sözleflme ile veya genel kurul ya da yönetim kurulu karar› ile seçilebilir. Ancak
azilleri tamamen genel kurulun yetkisindedir.
Yönetim yetkisinin tümüyle bir veya birden fazla murahhasa devri mümkün
oldu¤u gibi konu itibariyle bunlar aras›nda taksimi de mümkündür. Böyle hallerde
yönetim kurulunun kanuni temsilcilik s›fat› ve sorumlulu¤u ortadan kalkar ve
murahhaslara intikal eder. Yetki birden fazla murahhas aras›nda taksim edilmiflse,
her murahhas kendi yetkisine giren konudan flahsen sorumlu olur. Yetki paylafl›m›
yoksa murahhaslar›n sorumlulu¤u müflterek ve müteselsildir.

Anonim flirketlerde, murahhas müdürler d›fl›nda organ niteli¤i tafl›mayan
müdürlere de görev verilebilir. Bunlar flirketin d›fl iliflkilerinde icra organ› olarak
görev yaparlar ; Yönetimle ilgili karar alma yetkileri yoktur ; Ana sözleflmede
hüküm bulunmasa dahi yönetim kurulu veya murahhaslar taraf›ndan tayin edilir,
onlar›n emir ve talimat› alt›nda, onlar taraf›ndan al›nan kararlar› icra ederler.
Kanuni temsilci, yani flirket organ› s›fat› ile de¤il ticari mümessil veya memur
s›fat› ile görev yaparlar. ‹flveren de¤il iflveren vekili durumundad›rlar.
Bunlar›n da, icras› kendilerine b›rak›lan konularda sorumluluk sahibi olduklar›
kabul edilmektedir.
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Yukar›daki aç›klamalar›n tamam›, limited flirket müdürler kurulu, bu kurulun
üyesi olan müdürler ve kurul üyeleri aras›nda veya d›flar›dan tayin edilerek
kendilerine yetki devredilen murahhas müdürler ile organ niteli¤i tafl›mayan icrac›
müdürler aç›s›ndan da aynen geçerlidir (TTK. Md:540-545).
Temsil Yetkisi

Yukar›da de¤inilen yönetim yetkisi, anonim flirketin iç iliflkilerine taallûk eden bir
yetkidir. Bu sebepledir ki yönetim yetkisinin yukar›da aç›kland›¤› üzere istenilen
flekilde bölünmesi mümkündür. Bu konudaki esaslara uyulmamas›n›n d›fl iliflkiler
yani ortaklar› ve üçüncü flah›slar› ilgilendiren bir taraf› yoktur. Dolay›s›yla da
yönetim yetkisinin yanl›fl görevliler taraf›ndan veya yanl›fl bir flekilde
kullan›lmas›n›n flirkete de¤il sadece yöneticilere iç iliflkilerde sorumluluk
getirmesi söz konusu olabilir.
Buna karfl›l›k temsil yetkisi d›fl iliflkilere taallûk eden bir yetkidir. Yap›lan
ifllemlerle anonim flirketi hak sahibi yapabilme ve borç alt›na sokabilme yetkisini
ifade eder.

Anonim fiirketi temsil yetkisi, kanuni temsilci s›fat› ile yönetim kuruluna aittir.
Anonim flirketi içeride ortaklara ve d›flar›da da üçüncü flah›slara karfl› yönetim
kurulu temsil eder (TTK. Md:317). Yönetim kurulu bu yetkisini, çift imza ilkesi
uyar›nca iki üyesinin flirket ünvan› alt›na atacaklar› imza ile kullan›r (TTK.
Md:321/III ve 322).
Kural bu olmakla beraber, ana sözleflme ile temsil konusunda farkl› düzenlemeler
getirilebilir. Örne¤in temsil yetkisi belli üyelere hasredilebilir veya tek ya da
ikiden fazla imza ile temsil flart koflulabilir, yahut da üyelerin temsil yetkisi sadece
merkeze ya da belli flubelere hasredilebilir.

Di¤er taraftan ana sözleflmede hüküm bulunmak flart› ile aynen yönetim yetkisi
gibi temsil yetkisi de do¤rudan ana sözleflme ile veya genel kurul ya da yönetim
kurulu karar› ile üyeler aras›ndan veya d›flar›dan tayin olunacak murahhas üyelere
veya murahhas müdürlere b›rak›labilir. Bunlardan sadece birine, tamam›na veya
birkaç›na tek bafl›na veya birlikte flirketi temsil yetkisi tan›nabilir. Bunlar›n temsil
yetkileri, merkezin veya belli flubelerin ifllerine hasredilebilir (TTK. Md:321/ II).
Yukar›da belirtilen hallerde temsil yetkisi, ticaret siciline tescil ve ilân edilmekle
sicilin müspet fonksiyonundan yararlanarak üçüncü flah›slara karfl› geçerlilik
kazan›r. Üçüncü flah›slar ve ortaklar bu hususu bilmediklerini ileri süremezler.
Temsil yetkisinin, aynen yönetim yetkisi gibi gerek yönetim kurulu üyeleri ve
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gerekse murahhaslar aras›nda imza say›s› ve merkez veya flubenin temsili d›fl›nda,
örne¤in konu ve miktar aç›s›ndan bölünmesi mümkün (TTK. Md:319/ II) ancak bu
tür yetki k›s›tlamalar› hüsnüniyet sahibi olan yani kendilerine bilgi verilerek özel
vûkuf sahibi yap›lmayan üçüncü flah›slara karfl› geçersizdir (TTK. Md:321/II). Bir
baflka deyiflle, bu tür yetkilendirmelerin sicile kaydedilmesi ve hatal› kaydedilse
dahi sicilin müspet fonksiyonundan faydalanmas›, dolay›s›yla da üçüncü flah›slar›
ba¤lamas› mümkün de¤ildir.

Böyle oldu¤u içindir ki uygulamada, konu ve miktar aç›s›ndan yap›lan yetki
k›s›tlamalar›n›n geçerli olmas›n› temin etmek için, noterden tasdikli imza sirküleri
düzenlenmesi ve bunlar›n ilgili üçüncü flah›slara gönderilerek onlar›n özel olarak
bilgilendirilmesi usuldendir.
Son olarak flu hususu da belirtelim ki, temsil yetkisinin murahhaslara devri veya
üyeler ya da murahhaslar aras›nda taksimi s›ras›nda, o konudaki temsil yetkisinin
de ayn› flekilde devri ve taksimi gerekir. Aksi takdirde temsil yetkisi konusundaki
düzenlemeler geçersiz say›l›r. Hâkim görüfl budur.
Aynen yönetim yetkisinde oldu¤u gibi yukar›da aç›klanan temsil yetkisi
konusundaki esaslar da, anonim flirketler yan›nda limited flirketler aç›s›ndan da
geçerlidir.
52- KANUN‹ TEMS‹LC‹LER‹N T‹CARET HUKUKU
SORUMLULUKLARI

ALANINDAK‹

Bu konuda geçerli esaslar› flu flekilde özetlemek mümkündür :

* Kanuni temsilciler taraf›ndan, kendilerine tan›nan temsil yetkisi kullan›lmak
suretiyle yap›lan, flirketin konusuna dahîl ifllemlerden ve sözleflmelerden do¤an
tüm hak, alacak, borç ve sorumluluklar ile bunlar›n görevlerini yapt›klar› s›rada
iflledikleri haks›z fiillerden kaynaklanan tüm sorumluluklar, prensip itibariyle
do¤rudan flirkete aittir.

* Böyle olmakla beraber kanuni temsilciler, Kanun ve ana sözleflmenin yönetim
konusunda kendilerine yükledi¤i görevleri gere¤i gibi yerine getirmemek
suretiyle flirkete zarar verdikleri takdirde, bundan dolay› sorumludurlar.
* Bu sorumluluk, esas itibariyle flirkete karfl› olmakla beraber, kanuni
temsilcilerin flirket malvarl›¤›n› kötülefltiren davran›fllar›, flirket yan›nda,
dolayl› bir flekilde ortaklar›n ve alacakl›lar›n da zarar görmelerine yol
açabilece¤i cihetle, ayn› zamanda onlara karfl› da dolayl› bir biçimde mevcuttur.
Bu sebeplerledir ki, kanuni temsilcilere karfl›, sadece flirketin de¤il ortaklar›n ve
alacakl›lar›n dahi sorumluluk dâvas› açmalar› mümkündür.
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* Sorumlulu¤un müeyyidesi, sebebiyet verilen zarar›n tazmini olmakla beraber,
bunun yan›nda istisnai baz› hallerde, flartlar› varsa, cezai sorumluluk ta söz
konusu olabilir. fiu var ki tazminat›n sebebi, flirketin mal varl›¤›n› telâfi
etmekten ibaret oldu¤u cihetle, ortaklar ve alacakl›lar taraf›ndan aç›lacak
dâvalar sonucunda hüküm olunacak tazminat flirkete aittir.
* Kanuni temsilcilerin genel kurul taraf›ndan ibra edilmesi halinde flirketin dâva
açmas› mümkün de¤ildir. Ortaklar›n ise dâva açabilmesi için, önce genel
kurulun ibra karar›n› iptal ettirmeleri gerekir. Buna karfl›l›k alacakl›lar, her
zaman için dâva açmak hakk›na sahiptirler.
* Kanuni temsilcilerin sorumlulu¤u, kusura dayanan bir sorumluluktur. Yani
sorumlulu¤un ve tazminat›n söz konusu olabilmesi için kusurun mevcudiyeti
flartt›r.
Bizim hukukumuzda kural, kusur isnad›nda bulunan taraf›n bunu ispatlamas›
gerekti¤i yolundad›r. Böyle olmakla beraber, TTK.’nun 338’nci maddesinde kusur
karinesine yer verildi¤i cihetle, kanuni temsilcilerin sorumluluktan kurtulabilmek
için,kusursuz olduklar›n›, istisnaen kendilerinin ispat etmeleri zorunlulu¤u vard›r.
* Anonim flirketlerde yönetim kurulunun ve limited flirketlerde ise müdürler
kurulunun, yönetim ve temsil yetkisini üyelerine veya murahhaslara
devretmedi¤i ve bu sebeple kurul olarak kanuni temsilci say›ld›¤› hallerde
sorumluluk, bu kurullara ait olup, kurul üyeleri müteselsilen sorumludurlar.

Böyle hallerde, bir üyenin sadece toplant›ya ifltirak etmemifl veya oy
kullanmam›fl ya da çekimser kalm›fl olmas›, sorumlulu¤u ortadan kald›ran bir
sebep de¤ildir. Sorumluluktan kurtulmak isteyen üyenin, ya makûl mazereti
sebebiyle toplant›ya kat›lamam›fl ya da aleyhte oy kullanarak bunu karar
defterine yazd›rm›fl ve durumu hemen denetçilere yaz›l› flekilde bildirmifl
olmas› flartt›r.

* Yönetim ve temsil yetkisinin ana sözleflme ile veya ana sözleflmenin tan›d›¤›
yetkiye istinaden genel kurul veya yönetim (müdürler) kurulu karar› ile üyeler
aras›nda taksim edildi¤i veya murahhas üye veya murahhas müdürlere
b›rak›ld›¤› hallerde, müteselsil sorumluluk ortadan kalkar ve sorumluluk bu
üyelere ve murahhaslara intikal eder. Yönetim ve temsil yetkisinin üyeler veya
murahhaslar aras›nda taksim edildi¤i hallerde, bunlardan her biri kendisine
b›rak›lan konudan sorumlu olur. Di¤er üye veya murahhaslar›n o konu
dolay›s›yla sorumlulu¤u söz konusu de¤ildir. fiu var ki, ayn› konu ile birden
fazla üye veya murahhas görevli ise, bu konudaki sorumluluk, onlar aras›nda
müteselsildir.
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* Kanuni temsilcilerin flirkete, ortaklara ve alacakl›lara karfl› sorumluluk
tafl›malar›, özellikle flirketlerin güç duruma düfltükleri ekonomik kriz
dönemlerinde bunlara karfl› aç›lan tazminat dâvalar›n›n çok fazla olmas›n›
gerektiren bir neden gibi görünmektedir.

Ne var ki tatbikatta flirketler taraf›ndan, ortak ço¤unlu¤unca seçilen kanuni
temsilciler aleyhine nadiren dâva aç›lmaktad›r. Di¤er taraftan ortaklar›n ve
alacakl›lar›n da, di¤er sebepler yan›nda, özellikle dâvalarla ilgili tüm külfetlerin
kendileri taraf›ndan yüklenilmesine karfl›l›k hükmedilen tazminat›n kendilerine
de¤il flirkete verilmesi sebebiyle kanuni temsilciler aleyhine dâva açmaktan
kaç›nd›klar› görülmektedir.
Bu sebepledir ki, anonim ve limited flirketlerde yönetim veya müdürler kurulu
üyesi, murahhas üye ya da murahhas müdür olmak, ticaret hukuku ve genel olarak
özel hukuk aç›s›ndan o derece tehlikeli bir husus teflkil etmemektedir.
53- KANUN‹ TEMS‹LC‹LER‹N KAMU HUKUKU ALANINDAK‹
SORUMLULUKLARI

Kanuni temsilcilerin kamu alacaklar›na iliflkin sorumluluklar›, VUK’nun 10’uncu
maddesi ile 6183 Say›l› Kanunun Mükerrer 35’nci maddesinde yer almaktad›r.

Bunlardan 6183 Say›l› Kanunun Mükerrer 35’nci maddesi, lâfz› itibariyle tüm
kamu alacaklar›n› kaps›yor gibi görünmesi sebebiyle Vergi ‹daresi taraf›ndan,
VUK’nun 10 ‘ncu maddesi kapsam›na girenler dâhil tüm kamu alacaklar›na flamil
say›lmak ve o flekilde uygulanmak istenmifltir. ‹dare, halen de bu görüflünde
›srarl›d›r. Ne var ki Dan›fltay, Mükerrer 35’nci maddenin gerekçesinden hareketle,
bu hükmün sadece VUK’nun 10’ncu maddesi kapsam›na girmeyen kamu
alacaklar› hakk›nda uygulanabilece¤ini kabul etmekte olup, bu konudaki Dan›fltay
kararlar› müstekar bir içtihat haline gelmifl bulunmaktad›r.
Böyle oldu¤u ve VUK’nun 10’ncu maddesinde yaz›l› esaslar ile Mükerrer 35’nci
maddede yer alan esaslar birbirinden nispeten farkl› bulundu¤u içindir ki, afla¤›da
bunlar›n ayr› ayr› aç›klanmas› yoluna gidilecektir.
VUK Kapsam›na Giren Kamu Alacaklar›na ‹liflkin Sorumluluk

VUK’nun 10’uncu maddesinde, tüzel kiflilerin mükellef ve vergi sorumlusu
olmalar› halinde, bunlara düflen ödevlerin, bunlar›n kanuni temsilcileri taraf›ndan
yerine getirilece¤i aç›kland›ktan sonra, bunlar›n görevlerini yerine getirmemeleri
yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlular›n›n varl›¤›ndan tamamen veya
k›smen al›namayan vergi ve buna ba¤l› alacaklar›n, flirkete rücû etmek haklar›
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sakl› kalmak kayd› ile, görevlerini yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin
varl›klar›ndan al›naca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Di¤er taraftan, VUK’nun 333’üncü maddesinde, bu hükmün vergi cezalar›
hakk›nda da uygulanaca¤› belirtilmifl bulunmaktad›r.

Anonim ve limited flirket kanuni temsilcilerinin VUK’nun 10’uncu maddesine
dayal› olan bu sorumluluklar›na iliflkin esaslar afla¤›da özetlenmifltir :
Kapsama Dahil Kamu Alacaklar›

Yukar›da da aç›kland›¤› üzere, VUK’nun 10’uncu maddesi kapsam›ndaki
sorumluluk, münhas›ran VUK hükümlerine tâbi vergi, resim ve harçlar, bunlar›n
gecikme faizleri ve gecikme zamlar› ile cezalar›n› kapsamaktad›r.

VUK kapsam›na giren V.R.H. lar gümrük ve tekel idareleri taraf›ndan al›nan vergi
ve resimler hariç, genel bütçeye giren V.R.H. lar ile il özel idarelerine ve
belediyelere ait bütün V.R.H. lard›r.
Di¤er bütün kamu alacaklar›, bu madde kapsam› d›fl›nda olup, 6183 Say›l›
Kanunun Mükerrer 35’nci maddesi hükmüne tâbi bulunmaktad›r.
Sorumlulu¤un Tahakkuk ve Ödemeye ‹liflkin Olmas›

VUK’nun 10’uncu maddesinde yaz›l› esaslar, bunlar›n tahsilâta iliflkin 6183 Say›l›
Kanunda de¤il tarh ve tahakkuka iliflkin kurallar ihtiva eden VUK’nunda yer
almalar›ndan da anlafl›laca¤› üzere, esas itibariyle vergi ve cezalar›n tahakkuk
aflamas› ile ilgili bulunmakta ve görev ifa ettikleri dönemlerde kusurlu olarak vergi
ziya›na sebebiyet veren kanuni temsilcilerin bundan sorumlu tutulmalar›n›
öngörmektedir.
Böyle olmakla beraber, 6183 Say›l› Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan, “âmme
borçlusu veya borçlu terimi, âmme alaca¤›n› ödemek zorunda olan gerçek ve
hükmi flah›slar› ve bunlar›n kanuni temsilcilerini ifade eder.” Yolundaki hükmü de
nazara al›narak, 10’uncu maddenin tahakkuk yan›nda tahsilât› da içerdi¤i kabul
edilmifltir. ‹darenin görüflü, Dan›fltay’›n müstekâr içtihatlar› ve mevcut uygulama
bu istikamettedir.
Bu sebepledir ki, kanuni temsilcilerin bu hükme istinaden, ziyaa u¤rat›lan kamu
alacaklar› yan›nda, beyan olunup tahakkuk etmesine ra¤men ödenmeyen kamu
alacaklar›ndan da sorumlu tutulmalar› söz konusudur.
Sorumluluk Dönemi

Sorumluluk, kanuni temsilcilerin görevde bulunduklar› dönemde beyan olunup
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tahakkuk ettirilmesi gereken veya o dönemde vâdesi gelmesine ra¤men
ödenmeyen vergi, faiz, zam ve cezalarla ilgilidir.

Buna göre tahakkuka iliflkin sorumluluk, beyanname tarihinin ve ödemeye iliflkin
sorumluluk ta, ödeme vâdesinin son günü görevde olan kanuni temsilcilere aittir.
Bir gün önce dahi olsa, görevden ayr›lm›fl olan kanuni temsilcilere sorumluluk
yüklenememesi gerekir.

Kanuni temsilcinin görevinden ayr›lm›fl veya göreve bafllam›fl olmas›ndan maksat,
fiilen istifa ederek iflini b›rakt›¤› veya seçim ya da tayin suretiyle göreve bafllad›¤›
tarihtir. ‹dare, istifan›n tescil ve ilândan önce hüküm ifade etmeyece¤i iddias›nda
ise de, Dan›fltay’›n özellikle son y›llardaki müstekar içtihatlar›, tescil ve ilân
edilmemifl dahi olsa, ayr›ld›¤›n› ispatlayan kanuni temsilciye sorumluluk
yüklenemeyece¤i istikametindedir.
Kusurluluk (Kas›t veya ‹hmal) Faktörü

VUK’nun 10’uncu maddesinin öteden beri yürürlükte olan ikinci f›kras› hükmüne
göre, kanuni temsilcilerin sorumlu tutulabilmeleri için, verginin ziyaa
u¤rat›lmas›nda veya vâdesinde ödenmemesinde, bunlar›n kas›t veya ihmallerinin
bulunmas› gerekmekte, ancak TTK’nun 338’inci maddesinde yer alan kusur
karinesinden hareketle kusurlu olmad›klar›n› ispat külfeti kanuni temsilcilere
yüklenmekteydi.

Bu ikinci f›kra hükmü, 3505 Say›l› Kanunla, 01.01.1989 tarihinden geçerli olmak
üzere de¤ifltirilerek, kas›t ve ihmal flart› kald›r›ld›¤› cihetle idare, kanuni
temsilcilerin ziyaa u¤rat›lan veya ödenmeyen kamu alacaklar›ndan, kas›t ve
ihmalleri bulunmasa dahi sorumlu olacaklar› görüflündedir.
Hukukun temel kurallar›na ve TTK’nun 338’inci maddesi hükmüne ayk›r› düflen
bu anlay›fl›n, Dan›fltay taraf›ndan benimsenip benimsenmeyece¤i henüz aç›kl›¤a
kavuflmufl de¤ildir.
Yetki K›s›tlamas›n›n Sorumlulu¤a Etkisi

Yukar›da aç›kland›¤› üzere, Ticaret Hukuku aç›s›ndan yönetim ve temsil
yetkisinin üyeler aras›nda taksimi, bir veya birden fazla murahhas üye veya
murahhas müdüre devri ve hatta karfl› taraf›n özel olarak bilgilendirilmesi flart› ile
bu yetkinin konu ve miktar itibariyle k›s›tlanmak suretiyle bölünmesi mümkündür.
Böyle olunca, aksi yolda bir hüküm ihtiva etmeyen vergi hukuku alan›nda da,
vergi ve muhasebe konusundaki idare ve temsil yetkisinin belli üyelere taksim
edilmesi veya murahhas üyelere ya da murahhas müdürlere devredilmesi halinde,
bu husus vergi dairesine bildirilmek flart› ile kamu alacaklar›na iliflkin
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sorumluluklar›n da bunlara ait olmas› gerekmektedir. Bizim görüflümüz bu
istikamettedir.

fiu var ki Maliye Bakanl›¤›, ç›karm›fl oldu¤u 387 ve 390 Seri No.lu Tahsilât Genel
Tebli¤lerinde, yönetim ve temsil yetkisinin tümüyle üyelerden birine veya
murahhaslara devri ve keyfiyetin her defas›nda bir ay zarf›nda yaz›l› olarak vergi
dairesine bildirilmesi flart› ile, kanuni temsilcilik s›fat›n›n ve kamu alacaklar›na
iliflkin sorumlulu¤un ona intikalini kabul etmifl, ancak konu itibariyle yetki
taksimini ve dolay›s›yla kamu alacaklar›ndan sadece mali ifllerle ilgili yönetim ve
temsil görevini üstlenen üye veya murahhas›n sorumlu tutulmas›n› geçersiz
saym›flt›r.
Dan›fltay’›n da, tüm yönetim ve temsil yetkisinin belli üyelere veya murahhaslara
devri halinde ödenmeyen vergilerden di¤er üyelerin sorumlu tutulamayaca¤›
yolunda kararlar› mevcuttur. Ancak Yüksek Mahkemenin, yönetim ve temsil
yetkisinin konu itibariyle paylafl›lmas› halinde; sorumlulu¤un sadece mali ifller
konusunda görevli olanlara yüklenip yüklenemeyece¤ine iliflkin görüflü henüz
vûzuha kavuflmufl de¤ildir.
fiirket Hakk›ndaki Tüm Takip Yollar›n›n Tüketilmesi Zorunlulu¤u

VUK’nun 10.uncu maddesine göre, tüzel kiflilere ait vergi ve cezalar dolay›s›yla,
kanuni temsilciler hakk›nda takibata bafllanabilmesi için, ziyaa u¤rat›lm›fl olan
vergilerin, ihbarname tanzim ve tebli¤i suretiyle tüzel kiflilere sal›nmas›, onlar
taraf›ndan uzlaflma veya dâva konusu yap›lmak veya yap›lmamak suretiyle
kesinleflmesi, böylece kesinleflen vergi ve cezalarla, beyan üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödeme vâdesinin gelmesi, ödeme emri tebli¤i suretiyle tüzel kifliden
istenmesi, ödeme emrinin itiraz sonucunda veya itirazs›z olarak kesinleflmesi ve
haciz ve iflâs yoluyla yap›lan takibe ra¤men amme alaca¤›n›n tahsil edilememifl
olmas› flartt›r. 10’uncu maddede yer alan “mükelleflerin ve vergi sorumlular›n›n
varl›¤›ndan tamamen veya k›smen al›namayan vergi ve buna ba¤l› alacaklar”
ifadesinden ç›kan mâna budur.
Vergi ‹daresinin aksi yöndeki uygulamalar›na ra¤men, Dan›fltay’›n bafllang›çtan
itibaren de¤iflmeyen müstekar içtihatlar› da, “Kamu alaca¤›n›n flirket mal
varl›¤›ndan tahsili için tüm yollara baflvurulup, bu yollar tüketilmedikçe ve
böylece tahsilâta, k›smen veya tamamen olanak kalmad›¤› saptanmad›kça, kanuni
temsilcilerin sorumlulu¤una gidilemez” fleklindedir. Dan›fltay’a göre vergi
dairesinin, kamu alaca¤›n›n flirketten tahsil edilmesi imkân› kalmad›¤›n› 6183
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Say›l› Kanunun 75’inci maddesinde bahsi edilen “aciz fifli” ile ispatlamas›
gerekmektedir.
Kanuni Temsilciler Hakk›nda Yap›lacak Takîbat›n fiekli

Kanuni temsilciler hakk›ndaki takibat›n, ihbarname esas›nda de¤il bunlar ad›na
düzenlenen ödeme emirlerinin tebli¤i suretiyle yap›lmas› gerekmektedir. Ödeme
emrinde yer alacak tutar, flirkete sal›narak kesinleflen vergi, faiz, zam ve vergi
cezas›n›n yap›lan takibata ra¤men ondan tahsil edilemeyen k›sm› olacakt›r.
Sorumlu durumundaki kanuni temsilci say›s›n›n birden fazla olmas› halinde,
bunlardan her biri ad›na düzenlenecek ödeme emirlerinin, tahsil edilemeyen
borcun tamam›n› ihtiva etmesi gerekir.
Kanuni temsilciler hakk›nda yap›lacak takibat s›ras›nda, 6183 Say›l› Kanunda yer
alan tüm esaslara uyulmas› gerekmekte ve bunlara yurt d›fl›na ç›k›fl yasa¤›
konmas› da mümkün bulunmaktad›r.

Kanuni temsilciler, kanunda aç›kça belirtildi¤i üzere, ödedikleri kamu
alacaklar›n›n tamam› için flirkete rücû etmek hakk›na sahiptirler.
6183 Say›l› Kanunun Mükerrer 35. Maddesine Dayal› Sorumluluk
Kapsama Dâhil Kamu Alacaklar›

Yukar›da da aç›kland›¤› üzere, 6183 Say›l› Kanun’un Mükerrer 35. maddesi,
lâfz›ndan tüm kamu alacaklar›n› kapsad›¤› anlam› ç›kt›¤› ve vergi idaresince de bu
flekilde anlafl›larak uyguland›¤› halde, Dan›fltay’›n Kanunun gerekçesine dayal›
müstekâr içtihatlar›, bu hükmün VUK’nun 10’uncu maddesi kapsam›na girmeyen
kamu alacaklar›na münhas›r bulundu¤u yolundad›r.
VUK’nun 10’ncu maddesi kapsam›na girmeyen kamu alacaklar›, gümrük ve tekel
idareleri taraf›ndan tahsil edilen vergi ve resimler, kaynak kullan›m› destekleme
ödemeleri, para cezalar›, kamusal mahkeme masraflar› ve benzeri di¤er
mükellefiyetler ile özel kanunlar›nda 6183 Say›l› Kanuna göre tahsil edilece¤i
belirtilen di¤er kamu alacaklar›d›r. Bu sonuncular›n en önemlisini SSK prim
alacaklar› teflkil etmektedir.
Ödeme Vâdesinde Görevde Olan Kanuni Temsilcilerin Sorumlu Olmas›

Mükerrer 35. maddenin 6183 Say›l› Kanunda yer almas›ndan ve bu Kanunun
kamu alacaklar›n›n tarh ve tahakkuku ile de¤il sadece tahsili hakk›nda kurallar
ihtiva etmesinden anlafl›laca¤› üzere, kanuni temsilcilerin bu maddeye dayal›
sorumluluklar›, ödeme vâdesi geldi¤i halde ödenmeyen kamu alacaklar›na
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münhas›r bulunmakta ve bu yüzden sorumluluk bu alacaklar›n do¤du¤u tarihte
de¤il ödeme vâdelerinin geldi¤i tarihte görevde bulunan kanuni temsilcilere
terettüb etmektedir.
Sadece fiirketten Tahsil Edilemeyen De¤il Ayn› Zamanda Tahsil
Edilemeyece¤i Anlafl›lan Âmme Alacaklar›ndan Sorumluluk

Yukar›da aç›kland›¤› üzere, VUK’nun 10’uncu maddesi hükmüne göre kanuni
temsilciler hakk›nda takibata bafllanabilmesi için, tüzel kifliler hakk›ndaki tüm
takip yollar›n›n tüketilmifl, ancak buna ra¤men kamu alaca¤›n›n tahsil
edilemeyerek aciz vesikas›na ba¤lanm›fl olmas› gerekmektedir.

6183 Say›l› Kanunun Mükerrer 35. maddesinde farkl› bir esasa yer verilerek,
kanuni temsilciler hakk›nda takibata bafllanabilmesi için, kamu alaca¤›n›n tüzel
kiflilerden tahsil edilememifl olmas› flart koflulmay›p, tahsil edilemeyece¤inin
anlafl›lm›fl olmas› da yeterli görülmüfltür.
Maliye Bakanl›¤›, 387 Seri No.lu Tahsilat Tebli¤inde yer alan aç›klamalar›nda,
Mükerrer 35.i maddede yer alan “tahsil edilemeyece¤i anlafl›lan kamu alacaklar›”
ifadesinden, borçlunun yap›lan tüm araflt›rmalara ra¤men bulunamamas›,
borçlunun haczedilen mal varl›¤›n›n 6183 Say›l› Kanuna göre yap›lan de¤erleme
sonucunda tesbit edilen de¤erinin, âmme alaca¤›n› karfl›lamamas› ve borçlunun
iflâs etmifl olmas› halinde, iflâs idaresi ile kurulan irtibat sonucunda âmme
alaca¤›n›n iflâs masas›ndan tahsil edilemeyece¤i hususunun ortaya ç›kmas› gibi
hallerin anlafl›lmas› gerekti¤ini belirtmifltir.
Di¤er Hususlar

Kanuni temsilcilerle ilgili yetki paylafl›m›, devri ve k›s›tlamas›n›n sorumlulu¤a
etkisi, ödeme konusunda kusuru olmayan ve bunu ispatlayan kanuni temsilcilere
sorumluluk düflüp düflmeyece¤i gibi konularla ilgili olarak, VUK’nun 10’uncu
maddesi ile mükerrer 35. madde hükmü aras›nda herhangi bir farkl›l›k yoktur.
Di¤er taraftan, kanuni temsilciler hakk›nda yap›lacak sorumluluk esas›na dayal›
takiplerin de, VUK’nun 10’uncu maddesine dayal› takipler gibi ödeme emri
tebli¤i suretiyle bafllat›lmas› ve 6183 Say›l› Kanunda yer alan korunma ve tahsilât
hükümlerinin, tümüyle bunlara da uygulanmas› gerekmektedir.
Gerçek Orta¤›n veya Gerçek Yöneticinin Perde Arkas›nda Olmas›

Uygulamada piyasay› doland›rmak ve ya yo¤un flekilde vergi kaçakç›l›¤› yahut
di¤er yasa d›fl› ifllemler yapmak amac›yla kurulan veya bu tür ifllemlere yönelen
flirketlerde gerçek ortak yerine, baflkalar›n›n ortak olarak gösterildiklerine veya
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kanuni temsilci olarak gerçek yöneticiler yerine, yine yönetimde rolü olmayan
kiflilerin kanuni temsilci olarak gösterildiklerine, böylelikle gerçek faillerin
isminin geçmedi¤i ortamlar yarat›ld›¤a rastlanmaktad›r.

Ortak imifl gibi veya kanuni temsilci imifl gibi gösterilenlerin genellikle, çok yafll›,
çok genç, çok fukara ve çok cahil kiflilerden olufltu¤u ve bunlar›n küçük
menfaatler karfl›l›¤›nda isimlerini ve imzalar›n› kulland›klar› görülmektedir.
Hukukta prensip olarak resmen kim ortak ise veya kim kanuni temsilci ise, bu
s›fatlardan kaynaklanan ifllemlerde muhatap o kiflilerdir.

Kanunlar›m›zda, baflkas›n›n arkas›na gizlenme olaylar›nda, perde arkas›ndaki
kiflilerin muhatap al›nmas›na yönelik çok aç›k hükümlerle rastlanmamaktad›r.
Muhtelif kanunlardaki baz› hükümlere ve temel hukuk kurallar›na dayan›larak ve
çok kuvvetli ispat unsurlar› ortaya konularak, perde arkas›ndaki gerçek faillerin
muhatap al›nmas› mümkün olabilir, ancak bu konuda yeterli içtahat oluflmufl
de¤ildir.
VUK’na Dayal› Cezai Sorumluluk

VUK’nda yer alan cezai sorumluluklar, Kanunun 359’uncu maddesinde yer alan
kaçakç›l›k ve 360’›nc› maddesinde yer alan kaçakç›l›¤a ifltirak suçlar› ile, bunlara
iliflkin hapis ve para cezalar›ndan ibarettir.
Kanunun, tüzel kiflilerin sorumlulu¤undan söz eden 333’ncü maddesinin
01.01.1999 tarihine kadar yürürlükte kalan son f›kras›nda, kaçakç›l›k, teflvik,
yard›m ve ifltirâk suçlar›n›n tüzel kifliler taraf›ndan ifllenmesi halinde, bunlara
iliflkin hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n, bunlar›n kanuni temsilcileri ad›na hüküm
olunaca¤› belirtilmifl bulunmaktayd›.
Ceza hukuku kurallar›na ayk›r› olan bu hüküm, daha sonra ç›kar›lan 4369 Say›l›
Kanunla, 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere de¤ifltirilerek 359 ve 360’nc›
maddelere konulan kaçakç›l›k ve ifltirak suçlar›na ait cezalar›n, bu fiilleri
iflleyenler hakk›nda geçerli olmas› öngörülmüfltür.

Böylece kanuni temsilciler, bu suçlar› bilfiil ifllemedikleri sürece hapis ve para
cezalar›n›n tehdidi alt›nda görev yapmaktan kurtulmufllard›r.

fiu var ki, flirket ve ortaklar taraf›ndan aç›lan sorumluluk dâvalar›na ender olarak
rastland›¤› ve alacakl›lar taraf›ndan aç›lacak dâvalara gelince, bunlarda dâvan›n
kazan›lamamas›ndan kaynaklanan tüm külfetlerin dâvac›lara ait olmas›na karfl›n,
kazan›lacak dâvalar sonucunda hükmedilecek tazminat›n flirkete verilmesi, bu
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dâvalardan beklenen yararlar› ve bu dâvalar›n davac›lar aç›s›ndan cazibesini
azaltt›¤› cihetle, kanuni temsilcilerin özel hukuk alan›ndaki sorumluluklar› yok
denebilecek kadar azd›r.

Kamu alacaklar›ndan kaynaklanan sorumluluklara gelince, kanuni ve ticari
temsilciler flirketten tahsil imkân› kalmayan bu tür alacaklardan müteselsilen ve
tüm varl›klar› ile s›n›rs›z olarak sorumludurlar. Üstelik kusursuz olduklar›n›
ispatlayan kanuni temsilcilerin bu sorumluluktan kurtulup kurtulamayacaklar› da
henüz vûzuha kavuflmufl de¤ildir.

Öte yandan, kanuni temsilcilerin aralar›nda görev taksimat› veya yetki devri
yaparak mali ifllerle ilgili yönetim ve temsil yetkisini belli bir üye veya murahhasa
vermek suretiyle, müteselsil sorumluluktan kurtulup kurtulamayacaklar› da
belirsizdir.
Belirli say›labilecek tek husus, yönetim ve temsil yetkisinin tümüyle bir murahhas
üyeye veya murahhas müdüre devri halinde, müteselsil sorumlulu¤un ortadan
kalkarak o murahhasa ait ferdi sorumluluk haline gelece¤inden ibarettir.
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Esas No

Karar No

DANIfiTAY DÖRDÜNCÜ DA‹RE

:1995/2327

:1995/5256

KONU : Limited flirket ortaklar›n›n, flirketin vergi borçlar›ndan dolay›
sermayeleri oran›nda sorumlu tutulabilecekleri hk.

‹stemin Özeti : Müdürü ve orta¤› oldu¤u ........... Konfeksiyon Limited fiirketinin
ödenmeyen vergi borçlar› nedeniyle, davac› ad›na 6183 say›l› Kanunun 35 inci
maddesi uyar›nca 18.12.1991 gün ve 91/8747 say›l› ödeme emri tebli¤ edilmifltir.
........... Vergi Mahkemesi 23.11.1994 günlü ve E:1994/1377, K:1994/2328 say›l›
karar›yla, flirket ad›na düzenlenen ödeme emrinin tebli¤inden sonra ödeme
yap›lmamas› üzerine haciz için gidilen adreste bulunamad›¤› ve baflka bir adreste
aranmadan davac› ad›na ödeme emri düzenlendi¤i, oysa vergi dairesine verilen
dilekçede sat›fl bürosu adresinin de bildirildi¤i ve dosyadaki belgelerden daval›
idarenin flirketin en son adresi konusunda da bilgi sahibi oldu¤unun anlafl›ld›¤›,
sermayesi yüz bin lira olan flirketin tüm vergi borcunun davac›dan istenmesinin
213 say›l› Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi ile 6183 say›l› Kanunun 35
inci maddesine uygun olmad›¤› ve bu alaca¤›n flirketten tahsil olana¤›
kalmad›¤›n›n aç›kça ortaya konmad›¤› gerekçesiyle ödeme emrinin iptaline karar
vermifltir. Daval› idare, vergi borcunun tahsili için takip edilen flirketin adresinde
bulunmamas› üzerine, bu borçlar›n davac›dan istenmesinin yasaya uygun
oldu¤unu ileri sürmekte ve karar›n bozulmas›n› istemektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA

Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince, gere¤i görüflüldü :

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulmas› istenilen karar›n dayand›¤›
gerekçeler karfl›s›nda, yerinde ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda
görülmemifltir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine, 12.12.1995 gününde oybirli¤iyle karar
verildi.
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6-KAMB‹YO SENETLER‹, MENKUL
MÜLK‹YET HAKLARI (MARKA)

KIYMETLER

ve

SINA‹

60- POL‹ÇE

1- ‹lletten mücerret senettir. As›l borç iliflkisindeki sakatl›ktan k›ymetli evrak
etkilenmez.
TTK 571-599 md. Bu kavram defilerle kar›flt›r›lmamal›d›r.

2- Alacak hakk›n› temsil eder. Alacak senedidir.

3- ‹hdasi mahiyette k›ymetli evrakt›r. Yani hak senedin düzenlenmesinden önce
mevcut de¤ildir.Senedin düzenlenmesi ile birlikte hak da do¤ar.
4- Tek tek ç›kar›lan k›ymetli evrakt›r.
5- Nama yaz›l› olarak düzenlenebilir.

6- Kural olarak emre yaz›l› senetlerdendir. Bu senetlerin metninde “ciro
edilemez”“emre yaz›l› de¤ildir”gibi kay›tlar bulundu¤u taktirde ,bunlar nama
yaz›l› senetler niteli¤ine bürünür. Senet metninde böyle kay›tlar bulunmad›¤›
taktirde “emrine”kayd› bulunmasa dahi senet Emre yaz›l› say›l›r. TTK
593/1;700/1,2
7- Hamiline düzenlenemezler. TTK 746/6 750/1

8- Poliçe ciro ve teslim yoluyla devreder. Poliçenin ciro ve teslim yoluyla
devredilebilmesi için onun aç›k bir flekilde emre yaz›l› olmas› flart de¤ildir.
Keflideci “emre yaz›l› de¤ildir”kelimelerini veya efl anlam tafl›yan bir kayd›
poliçeye koyarsa ,senet alaca¤›n temliki yoluyla Devreder ve alaca¤›n
temlikinin hukuki sonuçlar›n› do¤urur. TTK md.593/2 Senedin tedavül d›fl›nda
bir sebeple hamile intikal etmesi de söz konusu olabilir. Mesela ,
Senedin ölüm ,iflas veya haciz yoluyla intikalinde ,cirodan söz edilemez.

9- Poliçede bir havale mahiyeti görülür:Keflideci ;muhataba belli bir paray›
ödeme, lehdara da Kabz yetkisi vermektedir. Bu itibarla poliçe çifte yetki veren
bir havaledir.
10 -Poliçe bir kredi arac›d›r.:Keflideci, lehdara derhal ödemede bulunmak
yerine,muhataptaki Alaca¤›n› ileri bir tarihte kabzetmek hususunda lehdara
yetki vermektedir.
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11-Poliçede de,havalede oldu¤u gibi ,üçlü bir iliflki vard›r. Keflideci ile muhatap
aras›ndaki iliflki karfl›l›k(provizyon)iliflkisi,keflideci ile lehdar aras›ndaki iliflki
bedel, lehdar ile muhatap Aras›ndaki iliflki havale iliflkisidir.
12-Muhatap,poliçeyi kabul ettikten sonra ,onun borçlusu durumuna geçer.
Muhatab›n kabul Beyan› olmaks›z›n onu poliçe borcundan dolay› takip etmek
mümkün de¤ildir.
POL‹ÇEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR
A-Mecburi Unsurlar

1- Poliçe Kelimesi TTK.md.583/1

2- Belli bir bedelin ödenmesi hususunda kay›ts›z flarts›z havale TTK 583md
2.bend
3- Muhatab›n ad› ve soyad› TTK 583/3

4- Lehdar›n ad› ve soyad› TTK md.583/6
5- Keflide tarihi TTK md.583/7

6- Keflidecinin ‹mzas› TTK md.583/8

Bu gruba dahil bulunan unsurlardan biri bulunmad›¤› taktirde, senet poliçe
niteli¤ini kay›p eder.

Senette ,poliçe için gerekli bulunan bütün flartlar mevcut olabilir;fakat sadece
poliçe kelimesi yoktur. Bu gibi senetler emre yaz›l› havale say›l›r. TTK.md 738

Bu senetler ,bir çok yönlerden poliçe hükmündedir. Ancak,emre yaz›l›
havale,kabul için arz olunamaz. Bu itibarla bu senetler,kabul için arz edilir ve
kabulden de imtina olunursa hamilin bu senetten dolay› hiçbir müracaat hakk› söz
konusu olamaz. TTK.md 739;TTK md.625 Fakat emre yaz›l› havaleyi muhatap
kabul etmifl oldu¤u taktirde bu kabul poliçenin kabulü hükmündedir.
Bununla beraber muhatap poliçeyi kabul etmifl olsun olmas›n,vadeden evvel iflas
etmifl olur veya ödemelerini tatil etmifl bulunur ya da aleyhinde yap›lan icra takibi
semeresiz kal›r ise hamil vadeyi beklemeden,müracaat hakk›n› kullanamaz. Kabul
edilmemifl bir emre yaz›l› havalenin keflidecisinin (havale edenin)iflas› halinde de
durum ayn›d›r. TTK 740; TTK.md.625)
‹cra ve ‹flas Kanununun,çekler,poliçeler ve bonolar hakk›ndaki takibe iliflkin
hükümleri emre yaz›l› havaleye uygulanmaz. TTK md.741
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Poliçe ile nakit ödenmesi söz konusudur. Bu itibarla poliçe ile misli bir eflyan›n
veya k›ymetli evrak›n verilmesi emrolunamaz. Türk paras› ve yabanc› para olarak
ödenebilir.

Yabanc› para ile ödeme olursa iki ihtimal ortaya ç›kar:Yabanc› paran›n aynen
ödenmesi söz konusudur ya da yabanc› para “mültiplikatör”durumundad›r.
Yabanc› para “mültiplikatör”olarak kullan›ld›¤› taktirde Borçlar Kanunun
83.maddesi uygulan›r:Bedel ,vade günündeki rayiç üzerindeki Türk paras› olarak
tespit edilir.

TTK md 623.Buna karfl›l›k ,alt›n esas› üzerinden poliçe düzenlenemez;çünkü
alt›n, mal Hükmündedir. Alt›n flart›,alt›n›n tedavülde kullan›lan bir para olmas›
kayd›yla geçerlidir. Kanun koyucu bedelin belli olmas› konusunda hassas
davranm›fl ve “kabili tayin olmas›”halini dahi kabul etmemifltir. Keza poliçeye
“yabanc› para veya Türk Paras› “kayd› da konamaz. Örne¤in:”50 Dolar veya
75.000.000 Türk Liras› ödeyiniz”kayd› poliçenin niteli¤ini kaybettirir.
Çünkü bu durumda bedel belli de¤ildir.

“Bellilik “esas›na ,faiz flart› dolay›s›yla bir istisna getirilmifltir. Esas itibariyle
,poliçede faiz flart› caiz de¤ildir;ancak görüldü¤ünde veya görüldü¤ünden belli bir
süre sonra ödenecek Poliçelerde faiz flart› konabilir. Bu iki grup poliçede
poliçenin ne zaman ödenmek için muhataba ibraz olunaca¤›n› peflinen tayin etmek
mümkün de¤ildir. Bu itibarla faiz,hesaplan›p poliçe bedeline ilave edilemez. Bu
sebeple de,bu tür poliçelerde faiz flart›na cevaz verilmifltir. Di¤er poliçelerde faizi
peflinen hesaplay›p bedele ilave etmek mümkün oldu¤u için,faiz flart›n›n poliçeye
konmas› yasaklanm›flt›r. Faiz miktar›n›n poliçede gösterilmesi flartt›r;aksi taktirde
faiz flart› yaz›lmam›fl say›l›r. Aksi öngörülmemifl ise faiz,poliçenin keflide edildi¤i
günden itibaren ifllemeye bafllar. TTK md 587 Poliçede bedel,hem yaz› hem de
rakam ile yaz›l›r.”Poliçe bedeli hem yaz› ve hem de rakamla gösterilip de iki bedel
aras›nda fark bulunursa yaz› ile gösterilen bedele itibar olunur. Poliçe bedeli yaln›z
yaz› ile veya yaln›z rakamla müteaddit defalar gösterilmifl olup da bedeller
aras›ndaki fark bulunursa en az olan bedel muteber say›l›r”TTK md.588
Türk Ticaret Kanunun 583.maddesinin 2.bendi hükmünün ihtiva etti¤i
husus,havalenin kay›ts›z flarts›z olmas›d›r. Mesela “Nezdinizde do¤acak
alaca¤›mdan 500 TL.ödeyiniz”fleklinde düzenlenen bir senet,poliçe hükmünde
de¤ildir.
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Tüzel kiflilerden tacir niteli¤ini tafl›yanlar üzerine çekilecek poliçede,bunlar›n
ticaret unvan› yer almal›d›r. Poliçede birden fazla muhatap gösterilebilir.
Muhataplardan birinin poliçeyi kabul etmemesi halinde hamilin müracaat hakk›
do¤ar. Poliçede muhataplar›n alternatif bir flekilde gösterilmesine müsaade
edilmemektedir. Mesela,”Ahmet Gider bu poliçeyi kabul etmedi¤i taktirde poliçe
Ahmet Al ‘a arz edilecektir”fleklinde muhatap gösterilemez.
Poliçede muhatap olarak gösterilmifl bulunan kimsenin tamamen hayal mahsulü
olmas› önemli de¤ildir. Bu hal poliçenin niteli¤ini etkilemez.Keza, keflideci
kendini muhatap göstererek,kendi üzerine poliçe çekebilir.
TTK md.585 ;ancak bu taktirde keflideci-poliçe keflideci taraf›ndan kabul
edilmedikçe bonodaki mümzi gibi de¤il ,muhatap ve keflideci gibi sorumlu olur.
Baflka bir deyimle, Keflideciye,protesto çekmeden müracaat edilemez ve
zamanafl›m› da 3 y›l de¤il,1 y›ld›r.
(TTK .md.661/2)Bu gibi senetler,genellikle bankan›n kendi flubelerinden birisi
üzerine poliçe çekmesi halinde söz konusu olabilmektedir.
Kanun koyucu ,muhatab›n ad›n›n poliçedeki yerini göstermemifltir. Uygulamada
muhatab›n ad›, poliçenin sol alt köflesinde yer al›r.

Lehdar›n ad› ve soyad›n›n senet metninde bulunmas› flart› poliçelerin hamiline

Düzenlenemeyecekleri kural›n› teyit eder. Bununla beraber ,poliçenin beyaz ciro
ile devri mümkün oldu¤una göre,beyaz ciro ve teslim ile devredilen poliçe,
hamiline yaz›l› senedin Hükümlerini do¤urur.
Poliçede birden çok lehdar›n gösterilmesi caizdir. Bu taktirde ,lehdarlar birlikte

ciro ve teslim ettikleri poliçe muhteviyat›ndan dolay› müteselsilen sorumlu
olurlar.
Lehdarlar aras›nda ,ayn› zamanda ,müteselsil alacakl›l›k oldu¤u söylenebilir.

Muhatap ,lehdarlardan birine poliçe muhteviyat›n› ödemek suretiyle borcundan
kurtulur.
Lehdarlar›n alternatif bir flekilde gösterilip gösterilemeyece¤i konusu ise ihti-

lafl›d›r:Mesela ,”1000 TL Ahmet Demir ‘e veya Hasan ‹lter ‘e ödeyiniz gibi.

Keflidecinin ,kendini lehdar göstermek suretiyle poliçe düzenlenmesi de müm-

kündür. TTK .md.585 Muhatab›n ,lehdar olarak gösterilip gösterilemeyece¤i ise
ihtilafl›d›r.Poliçe ,muhataba ciro edilebilece¤ine ve sonradan da muhatap ciro ve
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teslim yoluyla yeniden senedi tedavüle koyabilece¤ine göre ,muhatab›n da lehdar
olarak gösterilebilmesi caiz olmal›d›r.
Lehdar›n ad ve soyad›n›n senedin neresinde yaz›laca¤›na ilflkin bir hüküm yoktur. Bununla beraber lehdar›n ad› ve soyad› ,uygulamaya göre ,senet içinde yer
al›r.

Keflide tarihinin bilinmesinde,senedin vadesini ve keflidecinin ehliyetini tayin
yönünden zorunluluk vard›r.
Keflide tarihinden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde,bu süre keflide tarihinden itibaren 1 y›l içinde ödenmesi için ibraz› gerekir. TTK md.616.
Keza , görüldükten belli bir süre sonra ödenmesi flart k›l›nan poliçelerin keflide
Tarihinden itibaren 1 y›l içinde kabule arz› zorunludur. TTK md.605/1

Keflidecinin medeni haklar› kullanmaya ehil olup olmad›¤› hususu senedin

Düzenlenme ve teslim tarihi göz önünde tutularak tayin edilir. Ticari senetler
konusunda özel bir ehliyet flart› ileri sürülmemifltir.
Keflide tarihi ile ,senedin gerçek düzenleme zaman› ayn› olmaz ise ,poliçe üzerinde yaz›l› ihdas tarihi esas al›n›r.

Keflidecinin imzas›n›n senet muhteviyat›n› kapsayacak flekilde, poliçenin alt›nda
bulunmas› gerekir. Genellikle imzalar hakk›nda sevkedilmifl bulunan TTK nun
668. Md.Hükmü ,keflidecinin imzas› için de geçerlidir:
1- Poliçe üzerindeki beyanlar›n el yaz›s› ile imza edilmesi laz›md›r.

2- El yaz›s› ile olan imza yerine mihaniki herhangi bir vas›ta veya el ile

yap›lan veyahut tasdik edilmifl olan bir iflaret yahut resmi bir flahadetname
kullan›lamaz.

3- Amalar›n el yaz›s› ile imzalar›n›n usulen tasdik edilmifl olmas› laz›md›r.

4- Keflideci ,ticaret flirketi ise ,usulen imzaya yetkili olanlar flirketin ticaret
unvan›n› da kullan›rlar. Tüzel kiflilik mevcut de¤ilse ,k›ymetli evrak› imzalayan
kifli flahsen sorumlu olur.
Keflideci poliçeyi imzalarken 3 flekilde hareket edebilir:Keflideci poliçeyi kendi
nam›na ve hesab›na veya baflka bir flahs›n nam ve hesab›na veya baflka bir flahs›n
hesab›na kendi nam›na imzalar.
Baflkas› nam ve hesab›na imzalanan poliçede vekilin mi ? ,nam ve hesab›na
hareket edilen kimsenin mi ? keflideci say›laca¤› sorusu ortaya ç›kmaktad›r. Bu
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soruyu Borçlar Kanununa göre cevapland›racak olursak ,temsil olunan kimsenin
keflideci say›lmas› gerekir. Ancak TTK uyar›nca yetkisiz bir flekilde poliçeye imza
koyan ve yetkisini aflan kimse hakk›nda TTK nun 590.maddesi hükmü uygulan›r:
Temsile selahiyetli olmad›¤› halde bir flahs›n temsilcisi s›fat›yle bir poliçeye imza
koyan kimse,o poliçeden dolay› bizzat mesul olur ve poliçeyi ödedi¤i taktirde
temsil olunan›n haiz olabilece¤i haklara sahip olur. Görüldü¤ü üzere yetkisi
olmayan veya yetkisini aflan kimse,keflideci gibi sorumlu tutulmaktad›r.TTK 591 md
Poliçenin keflideci ad›na ve fakat baflka bir flahs›n hesab›na imzalanm›fl olmas›
TTK 585.md de hükme ba¤lanm›flt›r. Burada senedi baflkas› hesab›na ‹mzalayan
kimse keflideci say›l›r. Keflideci ile hesab›na poliçe tanzim edilen kimse aras›nda
komisyon iliflkisi vard›r. Bu itibarla keflideci ayn› zamanda komisyoncu
durumundad›r.
B-Alternatif Unsurlar

Tasrih edilmifl olmad›kça muhatab›n soyad› yan›nda gösterilen yer , ödeme yeri

ve ayn› zamanda da muhatab›n ikametgah› say›l›r. Keflide yeri gösterilemeyen
poliçe , Keflidecinin soyad› yan›nda gösterilen yerde keflide edilmifl say›l›r. TTK
md.584/3,4 Görüldü¤ü gibi keflide ve ödeme yeri alternatif flartlar aras›nda yer
almaktad›r.
1- Keflide Yeri:Esas itibariyle keflide yerinin poliçede gösterilmesi gerekir.

TTK md.583/7. Ancak keflide yerinin gösterilmemesi halinde senet poliçe
niteli¤ini kay›p etmez;keflidecinin ad›n›n yan›nda yaz›l› yer keflide yeri say›l›r.
Keflidecinin ad›n›n yan›nda da bir yer gösterilmemifl ise ,senet poliçe niteli¤ini
kay›p eder.

Keflide yeri poliçenin tabi olaca¤› kanun yönünden de¤er tafl›r:”Poliçe ile
yap›lan taahhütlerin flekli,bu taahhütlerin imzaland›¤› memleketin kanunlar›na
tabidir.”TTK 679/1
Keza müracaat süreleri de keflide yeri kanununa göre tayin edilir. TTK md.681

2- Ödeme Yeri:Poliçede ödeme yerinin gösterilmesi gereklidir. TTK md.583/5.

Ancak ,ödeme yeri gösterilmemifl ise ,poliçe muhatab›n ad›n›n bulundu¤u yerde
ödenir.
Bu da gösterilmemifl ise ,senet poliçe olma niteli¤ini kay›p eder.

Ödeme yerinin gösterilmesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 10.md.
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gere¤ince yetkili mahkemenin tayini ,bedeli yabanc› para olan poliçelerde vadenin
tayini ve ödeme tarihinin hesaplanmas› hususunda uygulanacak kanun TTK
md.684,687 Yönlerinden önemlidir.
Ödeme yeri, muhatab›n ikametgah›n›n bulundu¤u yerde ve fakat baflka bir adreste
olabilir. Buna adresli poliçe denir.

Keflideci adresli bir poliçe düzenleyebilir.Cirantalar adresli poliçe
düzenleyemezler. Keflideci,muhatab›n ikametgah›n›n bulundu¤u mülki birlik
içinde baflka bir adres göstermifltir. Adresli poliçede ,poliçe muhteviyat›n›
ödeyecek olan kiflinin mutlaka muhatap olmas› gerekmez. Bu kimse muhatab›n
kendisi veya üçüncü bir flah›s olabilir. Mesela, T.C. Ziraat Bankas› Merkez fiubesi
muhatap oldu¤u halde ,poliçeyi ayn› mülki birlik içinde baflka bir flube ödeyebilir.
Ayn› mülki birlik içinde baflka bir flah›s da ödeme için gösterilmifl olabilir.

Ödeme yeri muhatab›n ikametgah›n›n bulundu¤u yerin mülki s›n›rlar› d›fl›nda ise
buna ikametgahl› poliçe denir. Muhatap ve cirantalar ikametgahl› poliçe
düzenleyemezler.
Keflideci ikametgahl› poliçe düzenleyebilir. ‹kametgahl› poliçede poliçeyi
ödeyecek kimsenin mutlaka muhatap olmas› gerekmez. Bu kimse muhatap veya
üçüncü bir flah›s olabilir.
Keflideci poliçede ödeyecek flahs› göstermeksizin muhatab›n ikametgah›ndan
baflka bir yeri ödeme yeri olarak göstermiflse ,muhatap o yerde ödeyecek bir
üçüncü flahs› gösterebilir. TTK md.609/1
C-‹htiyari Unsurlar

Poliçeler görüldü¤ünde ödenir. Bu itibarla ,poliçede vade gösterilmemifl olsa dahi
senedin ibraz›nda ödenmesi gerekir. Vadenin poliçede gösterilmemifl olmas›
senedin poliçe niteli¤ini etkilemez. TTK md.584/2,615 vd.
AÇIK POL‹ÇE

Türk Ticaret Kanununun 592.maddesiyle sevkedilmifl olan hükümden ,senedin

muhataba ibraz› an›nda gerekli flartlar› tafl›m›fl olmas›n›n yeterli bulundu¤u
anlafl›lmaktad›r.

Gerçekten poliçenin tedavüle ç›kar›l›rken tamamen doldurulmas› flart› ileri
sürülmemektedir. Böyle bir senede “aç›k poliçe”denilir.
Keflideci senedi,bofl olarak ,sadece bir imza ile cirantaya devredebilir. Ciranta
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senedi doldururken keflideci ile aralar›ndaki anlaflmaya uymak zorundad›r.(Senet
metninin Anlaflmaya ayk›r› olarak dolduruldu¤u belge ile ispat edilmelidir.)Ancak
ciranta , bu anlaflmaya uymaz ise senedin ikinci bir cirantaya devri halinde bu
kimseye ve sonraki cirantalara karfl› ,poliçenin aradaki anlaflmaya uymad›¤› defi
ileri sürülemez. Bununla beraber hamil poliçeyi kötü niyetle iktisap etmifl veya
poliçenin iktisab› s›ras›nda hamilin a¤›r kusuru var ise ,bu defi hamile karfl› da ileri
sürülebilir.
AVAL

Aval müessesesi ,TTK’nun 612-614 md. düzenlenmifltir. Aval bir kefalettir. Aval
veren kimse,bu suretle senedin tamamen veya k›smen ödenmesini teminat alt›na
alm›fl olur. Aval poliçeye ba¤l› bulunan bir kefalettir.
61-BONO

1- ‹lletten mücerret senettir. As›l borç iliflkisindeki sakatl›ktan k›ymetli evrak
bono etkilenmez. Bu kavram defilerle kar›flt›r›lmamal›d›r.
2- Alacak hakk›n› temsil eder. Alacak senedidir.

3- ‹hdasi mahiyette k›ymetli evrakt›r. Yani hak senedin düzenlenmesinden önce
mevcut de¤ildir. Senedin düzenlenmesi ile birlikte hak da do¤ar.
4- Tek tek ç›kar›lan k›ymetli evrakt›r.

5- Münhas›ran emre yaz›l› senettir. Bu gibi senetler ancak emre yaz›l› olarak
düzenlenebilir. Senet metninde “emrühavalisine”kayd›n›n bulunmas› da flart
de¤ildir. Böyle bir kay›t bulunmasa dahi senet,emre muharrer senet say›l›r. Bu
senet üzerine konacak “ciro edilemez”“emre yaz›l› de¤ildir” gibi kay›tlar o
senedi emre yaz›l› olmaktan ç›kar›r;adi bir senet haline sokar.
Bonoda ,”emrü havalesine”sözlerinin çizilmesi ,senedin alaca¤›n temliki
hükümlerine göre devredilmesi sonucunu do¤urur.
6- Bonoda(emre muharrer senet)iki kifli vard›r:Mümzi(keflideci) ve lehdar.
Görüldü¤ü üzere mümzi ayn› zamanda muhatapt›r. Baflka bir deyimle mümzi
senedin borçlusudur.
Bonoyu düzenleyen de ,muhatap gibi sorumludur.TTK.md.691/1.Buna ra¤men
sebepsiz iktisap hükümlerine ,bonolar için at›f yap›lmam›flt›r. TTK md.690

7- Bono bir ödeme vaadidir:Mümzi belli bir miktar paray› ödemeyi taahhüt
etmektedir.
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8- Bono da bir kredi arac›d›r:Mümzi borcunu ilerideki bir tarihte ödemeyi taahhüt
etmektedir.Bu itibarla,poliçedeki vadeye iliflkin hükümler bonolar hakk›nda da
uygulan›r.Emre yaz›l› senet kredi arac› olmas› nedeniyle ,hamil senedi bir
bankaya k›rd›rarak, senet tutar›n› tahsil eder ve bu suretle de banka ,mümzi
lehine bir kredi sa¤lam›fl olur. Emre yaz›l› senedin kredi arac› olmas›
uygulamada hat›r senetlerinin ortaya ç›kmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
Mümzi,karfl›l›¤› olmaks›z›n hamil lehine bir emre muharrer senet düzenlemek
suretiyle hamilin ,bankadan senedi k›rd›rarak kredi almas›n› sa¤lamaktad›r.
Baflka bir deyimle mümzi bankadaki kredisinden hamili yararland›rmaktad›r.
9- Bono,poliçe gibi damga resmine tabi idi.(%07.5) Çekin vadeli kullan›m› çok
yayg›n oldu¤u için,bono kullan›m› daha yayg›nlaflt›r›lmak istenmektedir. Bu
nedenle bonolarda damga vergisi 07.08.2003 4962 say›l› kanunla kald›r›lm›flt›r.
07.08.2003 tarihinden sonra düzenlenen ve üzerinde “ AVAL” ve “ KEFALET
” flerhleri bulunmayan poliçe ve bonolar damga vergisine tabi tutulmayacakt›r.
EMRE YAZILI SENETLERDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR

Emre yaz›l› senetlerde hangi unsurlar›n bulunmas› gerekti¤i TTK’nun 688.madde
sinde hükme ba¤lanm›flt›r.
a-Mecburi Unsurlar
1-Bono Kelimesi

2-Kay›ts›z flarts›z belli bir bedeli ödeme vaadi
3-Lehdar›n ismi

4-Düzenleyenin ‹mzas›
5-‹hdas Günü

Emre yaz›l› senette bulunmas› gereken mecburi unsurlardan birisi eksik oldu¤u
taktirde ,senet emre yaz›l› senet olma niteli¤ini kay›p eder .Böyle bir senet adi
senet mahiyetinde say›l›r.
Senet metninde “bono “veya “emre muharrer senet” kelimelerinin ve senet
Türkçeden baflka bir dilde yaz›lm›fl ise o dilde bono karfl›l›¤› kullan›lan kelimenin
bulunmas› gerekir.

Senet emre yaz›l› senetlerde bulunmas› gereken bütün unsurlar› ihtiva edebilir;
fakat,senette sadece bono ya da emre muharrer senet kelimeleri bulunmayabilir.
Bu taktirde senede “emre yaz›l› ödeme vaadi “denir. Bu gibi senetler de bono
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hükmündedir; ancak,bonoya iliflkin baz› hükümler,bu senetler hakk›nda
uygulanmaz:‹cra ‹flas Kanununun çekler,poliçeler ve bonolar hakk›nda takibe
iliflkin hükümleri ile araya girme suretiyle ödemeye iliflkin baz› hükümler,bu
senetler hakk›nda uygulanmaz:‹cra ‹flas Kanununun çekler,poliçeler ve bonolar
hakk›nda takibe iliflkin hükümleri ile araya girme suretiyle ödemeye iliflkin
hükümler emre yaz›l› ödeme vaadleri için geçerli de¤ildir. TTK .md.742
Bono muhteviyat›n›n da nakit olmas› gerekir. Misli fleylerin itas› ,bononun
konusunu teflkil edemez. Bono ile ödenecek para Türk paras› veya yabanc› para
olabilir. Bedelin alt›n para veya belli gramda alt›n olarak yaz›lmas› halinde,senet
bono niteli¤ini tafl›maz.
Bono ile ödenecek olan mebla¤ kay›ts›z flarts›z olmal›d›r. Bununla beraber bonolara konacak faiz flart› hakk›nda poliçelere iliflkin hükümler uygulan›r.
Bonolara konacak “bedeli malen makbuzum olmufltur”veya bedeli nakden makbuzum olmufltur” gibi kay›tlar hakk›nda poliçelere iliflkin hükümlere göre hareket
edilir.
Bono kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyad›n› tafl›mal›d›r. Bonoda lehdar gerçek veya tüzel kifli olabilir;

Bonoyu düzenleyen kimsenin el yaz›s› ile imzas›n›n bulunmas› gereklidir.
Mümeyyiz –küçükler ,kanuni temsilcilerinin izni veya icazetlerine dayanarak
bono ile borç alt›na girebilir. Bonoyu kendi as›l ad ve soyad› ile de¤il,çevresinde
tan›nan ismiyle imzalayan kifli de bu senet nedeniyle sorumlu olur. Bononun
keflideci k›sm›nda hem gerçek kifli hem de tüzel kiflinin ad›n›n bulundu¤u ve bu
k›s›mlar›n ayr› ayr› imzalanmas› halinde, her ikisi de keflideci say›l›r. Sahte
düzenlenen bononun düzenleyenden baflkas› taraf›ndan imzalanmas› senedin bono
olma özelli¤ini de¤ifltirmez.
‹hdas günü bonoyu düzenleyenin ehliyeti ve özellikle ihdas tarihinden belli bir
süre sonra ödenecek bonolarda vadeyi tayin yönünden önem tafl›r. ‹hdas günü ile
vade tarihleri ayn› olabilir.

Tanzim tarihini tafl›mayan bonoya ,aç›k poliçeye iliflkin TTK’nun 592.maddesinin uygulanmas› suretiyle cirantan›n veya tahsil için senet kendisine ciro edilmifl
olan bankan›n bir tanzim tarihi yazmalar›,durumu de¤ifltirmez;senet gene de bono
hükmünde de¤ildir.
Belli bir günde ödenecek poliçelerde ehliyet sorunu da söz konusu de¤ilse ,ihdas
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gününün yaz›lmamas› dolay›s›yla senedin bono niteli¤ini kay›p etti¤ini ileri
sürmek objektif iyi niyet kurallar›na ayk›r›d›r. Buna karfl›l›k Yarg›tay ,ihdas günü
bulunmayan bir bonoyu, adi senet saym›flt›r ve böyle bir senedin alt›na sadece
kefil flerhi vererek imzalayan› da müteselsil kefil saymam›flt›r. Yarg›tay›n bir
karar›nda ihdas tarihinden önceki vadeyi tafl›yan senette ,”ihdas tarihinin yok
say›lmas› gerekir ve böyle bir senet bono olarak kabul edilemez” içtihad›nda
bulunmufltur.
Öte yandan bonoda tanzim tarihinin kafle ile yap›lmas›,senedin kambiyo senedi
niteli¤ini etkilemez.
b)Alternatif Unsurlar
1-‹hdas Yeri

2-Ödeme Yeri

Alternatif unsurlardan birinin bulunmas› yeterlidir. Bu unsurlardan biri varsa senet
bono niteli¤ini tafl›r. Alternatif unsurlardan her ikiside yoksa ,senet bono niteli¤ini
kay›p eder;adi senet say›l›r.
Bono da ihdas yeri aç›kça gösterilmifl olmal›d›r. TTK md.688/6.Bono da ihdas
yeri gösterilmemifl ise ,ihdas yeri,ödeme yeri say›l›r. Bu da mevcut de¤ilse ,senet
bono niteli¤ini tafl›maz.TTK.Md.689/4

Bono da ödeme yeri de gösterilmelidir. Bonoda ödeme yeri gösterilmemifl ise,
ihdas yeri ,ödeme yeri say›l›r. ‹hdas yeri bak›m›ndan senette aç›kl›k yoksa ,senedi
düzenleyenin ad›n›n yan›nda yaz›l› yer ,ihdas yeri say›l›r. Düzenleyenin ad›n›n
yan›nda da herhangi bir yer yaz›l› de¤ilse ,senet bono niteli¤ini kay›p eder. TTK
.md.688/4,689/3.
c)‹htiyari Kay›tlar

Bonoda ihtiyari kay›tlara örnek olarak ,vadeyi gösterebiliriz. TTK md.689/2
Bonoda vadenin gösterilmesi flart de¤ildir;vadesi gösterilmemifl bono
görüldü¤ünde ödenecek bir bono say›l›r. Görüldü¤ünden belli bir süre sonra
ödenecek bonolar hakk›nda
Türk Ticaret Kanununun 691.maddesi hükmü uygulan›r.

Kambiyo senedinde (senetlerden biri ödenmedi¤i taktirde di¤er senet bedellerinin
de muacceliyet kesbedece¤ine )iliflkin kay›t geçersizdir. Senedin esas›n›
etkilemeyen böyle bir kay›t yaz›lmam›fl say›l›r. Vadesi gelmeyen senetlere yap›lan
itiraz dikkate al›nmal›d›r.
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EMRE YAZILI SENETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bonolar hakk›nda ,bononun mahiyetine ayk›r› düflmemek kayd›yla poliçelere
iliflkin hükümler uygulanmaktad›r.

TTK ‘nun 690.maddesinde poliçelere iliflkin hükümlerden hangilerinin bonolar
hakk›nda da uygulanaca¤› ayr›nt›l› bir biçimde gösterilmifltir.
62- ÇEK

Çek,bankalar taraf›ndan ç›kar›lan ve hesap sahibinin bankadaki hesab›ndan

diledi¤i kiflilere ödeme yap›lmas›na olanak sa¤layan bir kambiyo senedidir.

Çek hakk›nda yasal düzenlemelerin bafl›nda 6762 say›l› Türk Ticaret Kanunu
gelmektedir. Türk Ticaret Kanununun 692 vd. maddelerinde çekin keflidesi ,flekli,
devri ve ödenmesi Düzenlenmifltir. Ancak bu düzenlemelerin yetersiz kalmas›
nedeniyle ,1985 y›l›nda 3167 say›l› “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunmas› Hakk›nda Kanun” haz›rlanm›fl ve meclis taraf›ndan kabul
edilerek yürürlü¤e girmifltir.
ÇEK‹N ÖZELL‹KLER‹

1- ‹lletten mücerret senettir. As›l borç iliflkisindeki sakatl›ktan k›ymetli evrak çek
etkilenmez TTK 571-599 Bu kavram defilerle kar›flt›r›lmamal›
2- Alacak hakk›n› temsil eder. Alacak senedidir.

3- ‹hdasi mahiyette k›ymetli evrakt›r. Yani hak senedin düzenlenmesinden önce
mevcut de¤ildir. Senedin düzenlenmesi ile birlikte hak da do¤ar.

4- Çeklere konulan “veya hamiline”kayd› ,çeki hamile yaz›l› senet haline
sokar.TTK.md.697/2 Gene “kimin lehine keflide edildi¤i gösterilmemifl olan
çek ,hamile yaz›l› çek hükmündedir”
TTK md.697/3.Hamile yaz›l› çek ,ciro ve teslim ile devredilir.

5- Çekler nama yaz›l› olarak düzenlenebilir. Nama yaz›l› çekler ,alaca¤›n temliki
yoluyla devreder ve bu devir alaca¤›n temlikinin hukuki sonuçlar›n› do¤urur.
TTK.md.700/2.

6- Kural olarak emre yaz›l› senettir. Bu senetlerin metninde “ciro edilemez” “emre
yaz›l› de¤ildir” gibi kay›tlar bulundu¤u taktirde,bunlar nama yaz›l› senetler
niteli¤ine bürünür. Senet metninde böyle kay›tlar bulunmad›¤› takdirde
,”emrine”kayd› bulunmasa dahi senet emre yaz›l› say›l›r. Emre düzenlenmifl
çekler,poliçelerde oldu¤u gibi,ciro ve teslim ile devreder. Ancak,çeklerde
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terhini ciro yap›lamaz. Muhataba ciro bat›ld›r;makbuz hükmünde say›l›r.
Muhataba cironun bat›l oldu¤u hükmünün ,yagane istisnas› çekin muhatap
flubeden baflka bir flube üzerine keflide edilmesi halidir. Hakbuki ,poliçelerde
muhataba da ciro Yap›labilmektedir. TTK md.593/3

7- Çek de bir havaledir:Keflideci;bankaya ödeme ,lehdara da kabz yetkisi
vermektedir.
8- Çek bir ödeme arac›d›r. Çek,ödeme arac› olmas› itibariyle derhal ödenmesi
gerekir. Bu itibarla çeklerde vade yoktur. Buna karfl›l›k çekler için öngörülmüfl
bulunan ibraz süreleri vard›r.(TTK.md.707,708)
9- Çek bir ödeme arac› oldu¤u için ,damga resmine tabi tutulmam›flt›r.
10-Çekte üç kifli vard›r:

1- Çeki düzenleyen kimse

2- Çek muhteviyat› kendisine ödenecek olan kimse

3- Çek muhteviyat›n› ödeyecek olan kimse –ki bu banka veya özel finans
Kurumudur.
Çekin Ekonomik Yönden Yarar›

1- Çek ile ödeme suretiyle küçük mebla¤lar bankalarda toplan›r,mevduat artar.

2- Çek ile ödemelerin geliflti¤i ülkelerde ,kaydi para,nakit para yerine geçti¤i için,
Bankalar›n kasalar›nda bulundurmak durumunda kald›klar› para miktar› azal›r.
3- Çek kullananlar da paralar›na faiz almak suretiyle onu iflletme imkan› bulurlar.
5- Paran›n kay›p olma riski çek kullanmak suretiyle önlenmifl olur.
6- Keza,çek ile ödeme ispat hukuku aç›s›ndan da kolayl›k sa¤lar.
Çeklerde fiekil fiartlar›

TTK’nun 692. maddesinde çeklerde aranan unsurlar hüküm alt›na al›nm›fl
bulunmaktad›r.
a- Mecburi Unsurlar
1- Çek kelimesi

2- Çek kay›ts›z ve flarts›z belli bir bedelin ödemesi maksad›yla düzenlenir ve
havale niteli¤indedir.
3- Çekte muhatab›n ad› ve soyad› bulunmal›d›r.

4- Keflide gününün de senede gün,ay ve y›l olarak yaz›lm›fl olmas› gerekir.
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5- Çekte keflidecinin de imzas› bulunmal›d›r.

Çeklerde bulunmas› gereken mecburi unsurlar›n bulunmamas› halinde senet
çek niteli¤ini kay›p eder;bu taktirde senet havale hükmünde say›l›r. Çek
kelimesi ve e¤er senet Türkçe’den baflka bir dille yaz›lm›fl ise o dilde çek

karfl›l›¤› olarak kullan›lan kelime bulunmal›d›r. Çekte mecburi unsurlar›n hepsi
bulunabilir, yaln›z “çek “ kelimesi yoktur. Bu taktirde poliçelere benzer bir
durumun ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤› hususu TTK ‘ da düzenlenmemifltir.
Doktrinde ileri sürülen bu fikre göre bu gibi çekleri de “emre yaz›l›
havale”saymak gerekir. Türkiye ‘de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak
bir banka veya özel finans kurumu gösterilebilir. Baflka bir kimse üzerine
çekilen çek,sadece havale hükmündedir. TTK.md.694/1.
TTK’nun 692.maddesinde muhatab›n soyad›ndan söz edilmesi yersizdir.
Çünkü, çekler ancak bir banka veya özel finans kurumu üzerine keflide
edilebilir ve kurumlar›n da soyad› olmaz.
Çek muhatab›n›n mutlaka banka olmas› keyfiyeti yabanc› hukukta de¤iflik bir
Düzenlemeye tabi tutulmufltur. Türk mevzuat›na göre muhatap ancak banka
olabilir.
Banka üzerine keflide edilmeyen çek,havale hükmündedir. Banka ile
de,Bankalar Kanunu Hükümlerine tabi müesseseler kastedilmifltir. TTK
md.727.Ancak bu kural›n bir istisnas› vard›r: Özel Finans kurumlar› da çek
muhatab› olabilirler.3182 Say›l› eski Bankalar Kanunu 4389 yeni Bankalar
Kanunu 20/6.e md. )
Buna göre ,özel finans kurumlar› da çekle iflleyen hesap açabilir ve çeklerde
muhatap olarak gösterilebilir.

Çek üzerinde yaz›l› bulunan tarih imkans›z bir tarih olmamal›d›r.

Keflide tarihi olarak gösterilen tarih ile keflide günü birbirine uymayabilir. Bu
taktirde, çek üzerinde yaz›l› bulunan tarihe itibar olunur.Gerçek keflide günü
,geçmifl bir tarih ise çekin ibraz süresi k›salt›lm›flt›r. Buna karfl›l›k ,gerçek
keflide tarihi daha ileri bir güne al›nm›fl ise ,çekin ibraz süresi uzat›lm›flt›r.
Keflide tarihi gelmeden ibraz edilen çeklerin meydana getirdi¤i hukuki
sonuçlar, TTK ‘nun 707.maddesinin 2.f›kras›nda düzenlenmifltir:”Keflide günü
olarak gösterilen günden evvel ödenmek için ibraz edilen çek ,ibraz günü
ödenir.”Ayr›ca bu konuda 3167 say›l› Kanunun 4/1. Ve 16/1. Maddelerinin de
göz önüne al›nmas› gerekir.
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Keflideciye çek amiri de denir. Bazen çek amiri yerine çeki bir banka imzalar
ve kendi üzerine (genellikle baflka bir flubesi üzerine) çek keflide eder. Bunlara
“keflideci çeki” denir. Gerçek çek amirinin çek ile olan ilgisi görünmez. Bu tür
çekler,karfl›l›ks›z ç›kmaz; çek ile ilgili mebla¤ da çek amirinin hesab›ndan
ç›kar›l›r. Keflide çekleri havaleden daha çabuk ve ucuz ifller.
b)Alternatif unsurlar

1- Çekte ödeme yeri gösterilmelidir.

2- Çekte keflide yeri gösterilmifl olmal›d›r.

Ödeme yeri gösterilmemifl ise ,muhatab›n ad ve soyad› yan›nda yaz›l› bulunan
ödeme yeri say›l›r.”Muhatab›n ad ve soyad› yan›nda birden fazla yer ödeme yeri
say›l›r.

“Muhatab›n ad ve soyad› yan›nda birden fazla yer gösterildi¤i taktirde çek,ilk
gösterilen yerde ödenir. Böyle bir sarahat ve baflka bir kay›t da mevcut de¤ilse
çek,muhatab›n ifl merkezinin bulundu¤u yerde ödenir.”TTK.md.693/2 Görülüyor
ki, çekte ödeme yerinin gösterilmemesi ile senet çek niteli¤ini kay›p
etmemektedir.
Keflide yerinin senette yaz›l› olmamas› halinde,çek keflidecinin ad ve soyad›n›n
yan›nda yaz›l› yerde çekilmifl say›l›r. Bu unsur da yok ise senet ,çek niteli¤ini
kay›p eder;havale mahiyetinde say›l›r.
Provizyon ve Çek Anlaflmas›

Bir kimsenin bir banka üzerine çek keflide edebilmesi için banka nezdinde
provizyonu ve banka ile o flah›s aras›nda ödemelerin çek ile yap›laca¤› hususunda
bir anlaflman›n da bulunmas› gerekir. Yaln›z provizyonun ve anlaflman›n bulunup
bulunmamas› da çekin geçerlili¤i üzerine etki yapmaz.
Çeklerde kabul,vade ve ibraz süreleri

1- Çekler görüldü¤ünde ödenir. Çekler ödeme arac›d›r.
2- Çeklerde kabul ve vade söz konusu de¤ildir.

3- Keflide ve ödeme yerleri göz önünde tutularak ,çekler için ibraz süreleri tayin
Edilmifltir. TTK. Md.708.
‹braz Süreleri

1-Ayn› yerde keflide ve tediye edilecek çekler 10 gün,

2-Türkiye’de keflide edilen çek ,baflka bir yerde ve fakat ayn› k›t’a üzerindeki bir
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Ülkede tediye edilecekse 1 ay (Bir Avrupa memleketinde çekilip de Akdeniz ‘de
Sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmukabele Akdeniz’de sahili

Olan bir memlekette çekilip bir Avrupa memleketinde ödenmesi laz›m gelen
çekler Ayn› k›tada keflide edilmifl ve ödenmesi flart k›l›nm›fl say›l›r.),
3- Bir k›t’a da keflide edilen çek baflka bir k›t’a da ödenecekse 3 ay içinde ibraz
edilmelidir.
Bu süreler ,çekte keflide günü olarak gösterilen tarihten itibaren ifllemeye bafllar
TTK md.708/4

Çek bu süreler içinde ibraz edilmedi¤i taktirde,keflideci çekten rücu

Edebilir;keflideci çekten rücu etmedi¤i taktirde ,muhatap sürenin geçmifl olmas›na
Ra¤men ödemede bulunabilir .TTK md.711/2 Ancak ibraz süresi geçtikten sonra
Muhatap hamile ödeme yapmak mecburiyetinde de¤ildir. Bu taktirde ,hamilin ,
Cirantalara ve keflideciye de müracaat hakk› söz konusu olamaz.
Teyitli çek

Banka ile keflideci aras›nda bir anlaflma ve keflidecinin provizyonu olmas›
gerekti¤ine daha önce de¤inmifltik. Lehdar bunu bilmeyebilir. Lehdar›n
tereddütlerini kald›rmak,dolay›s›yla çekle ödemeyi daha güvenceli bir hale
getirmek amac›yla uygulamada teyitli çekler ihdas edilmifltir.
Muhatap banka ,çek üzerine “görülmüfltür”,”karfl›l›¤› vard›r”gibi kay›tlar

Düfler. Bunlar›n anlam› ,muhatap bankan›n ibraz sürelerince, provizyonu hamil
Lehine bloke edece¤i merkezindedir. Bu suretle hamil ,ibraz süreleri içinde çekin
Karfl›l›¤›n›n bulundu¤unu bilmifl olur. Bu çeklere “teyitli çek” denir.
Teyitli çekler ,TTK ‘da düzenlenmemifltir. Ancak uygulamada özellikle

Vergi dairelerine yap›lan çek ile ödemelerde bu tür çeklere tesadüf edilmektedir.
Çeklerde Ödeme

Çekler, onu ibraz edene ödenir. Fakat ,bazen hamil veya keflideci Çekin yüzüne
birbirine paralel ve mailen iki çizgi çekmek suretiyle onu, umumi Çizgili çek
haline getirebilirler. Bu taktirde ,çekin münhas›ran bir bankaya veya
Muhatab›n müflterisine ödenmesi gerekir.

Bu iki çizgi aras›nda herhangi bir banka ismi yaz›l›rsa ,bu taktirde o çekeHususi
çizgili çek denir. Bu çeklerin munhas›ran bu bankaya veya bu banka ayn›
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Zamanda muhatap ise onun müflterisine ya da bankan›n gösterece¤i di¤er bir bankaya ödenmesi gerekir. Çekler nakden ödenebilece¤i gibi,kayden de ödenebilir.
Çekin üzerine “hesab›na geçirilecektir”ibaresi e¤ik ve uzun olarak yaz›lacak
olursa çekin kayden Ödenmesi istenmifl telakki olunur.
Çeklerde ödememe protestosu

Ödememe keyfiyetinin protesto ile veya çek üzerine yaz›lacak ödememe fierhi ile
ya da takas odas›n›n beyan› ile saptanmas› gerekir. Çeklerde ödenmeme halinin
protesto veya buna denk bir yolla tespiti, ‹braz süresinin geçmesinden önce
yap›lmal›d›r. TTK md.721/1.Ancak ,çek,süresinin son gününde ibraz edilirse
protesto veya buna Denk bir yolla tespit,müteakip iflgününde yap›labilir. TTK
md.721/2.
Çeklerde zamanafl›m› süreleri

Hamilin ,cirantalara ,keflideciye ve di¤er çek borçlular›na müracaat hakk›,

‹braz süresinin bitiminden ;çek borçlular›n›n birbirine müracaat hakk› ise, dava
veya Ödeme tarihinden alt› ay geçmekle zamanafl›m›na u¤rar.(Çekin keflide
tarihinden Önce ibraz edilmesi bu sonucu de¤ifltirmez.) Keflideci ile muhatap
aras›ndaki iliflki,Türk Ticaret Kanununda özel Zamanafl›m› süresine tabi
tutulmam›flt›r. Bunlar aras›ndaki iliflki genel zamanafl›m› Sürelerine ba¤l›d›r.
Türk Ticaret Kanununda ,hamil ile muhatap aras›ndaki iliflki için de Özel
zamanafl›m› süresi öngörülmemifltir. Esasen, böyle bir zamanafl›m› süresinin
öngörülmemesindeki isabet de tart›flmaya de¤er. Çünkü ibraz süresi geçtikten
Sonra muhatap banka,çek bedelini ister öder,isterse ödemez. Bununla beraber
Çek bir havale olmas› itibariyle ,hamil ile muhatap aras›ndaki iliflkiye ,Borçlar
Kanununun genel zamanafl›m› süreleri uygulan›r.
Sahte ve Tahrif Edilmifl Çekler

TTK 724.md.göre;”Sahte veyahut tahrif edilmifl bir çeki ödemifl olmas›ndan
do¤an zarar muhataba ait olur;me¤er ki senette keflideci olarak gösterilen Kimseye
kendisine b›rak›lan çek defterini iyi saklamam›fl olmas› gibi bir kusurun ‹ s n a d ›
mümkün olsun.” Bu madde hükmünden anlafl›laca¤› üzere an›lan madde ,sadece
keflideCinin imzas›n›n sahte olmas› halinde uygulan›r;TTK. Md.713.Keza ,bu
maddeye Göre ,böyle bir çekin zarar›n›n ödenmesi sorumlulu¤u muhatap bankaya
ait bulunmaktad›r. Ancak ,muhatap banka,keflidecinin kusurunu ispat etmek
suretiyle, Bu sorumluluktan kurtulabilir. Çek defterinin iyi saklanmam›fl olmas›
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bir kusur fleklidir. Keflidecinin kusurlu olmas› halinde banka çek tutar›n› hamile
öder; Ancak keflideciye sonradan rücu eder. (Bak›n›z Borçlar Kanunu 99)
Çek ile Ödemenin ‹spat Hukuku Yönünden Tafl›d›¤› Özellikler

Çek ile ödeme yap›ld›¤› hallerde ispat hukuku yönünden baz› kolayl›klar ortaya
ç›kar.

1- Çeki imza edip veren kimsenin mevcut bir borcunu ödemek üzere Böyle bir çek
verdi¤i farzedilir. Ancak,çekin d›fl›ndaki as›l borç iliflkisinin varl›¤›n› Ve
mahiyetini ispat külfeti keflideciye aittir. Keflideci,çeki mevcut borcunu
ödemek Amac› ile de¤il de,yeni bir borç yaratmak için verdi¤ini iddia etti¤i
taktirde, bu iddias›N› ispat etmesi gerekir.

2- Çekle ödeme,taraflar aras›nda ödünç sözleflmesinin mevcudiyeti konusunda
yaz›l› delil bafllang›c› teflkil etmez. Çünkü çeki imza eden daval› de¤ildir.
3- Keflideci ile muhatap aras›nda kredi sözleflmesi varsa ,çek ile ödeme Halinde
muhatap bankan›n ödemeyi,bu kredi tutar›ndan yapt›¤› kabul edilir.
3167 Say›l› Kanuna Göre;

3167 say›l› Kanun ile getirilen en önemli yenilik,hesapta yeterli karfl›l›k olmad›¤›
için ödenmeyen çekin keflidecisine ,çek hamilinin flikayetine ba¤l› olarak 1 y›ldan
5 y›la kadar hapis cezas› getirmesi idi. Karfl›l›ks›z çekin hapis cezas› müeyyidesine
tabi Tutulmas› bir yandan çek kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›na ,di¤er yandan
karfl›l›ks›z çekten dolay› ceza davalar›n›n artmas›na neden olmufltu.
Ülkede yaflanan ekonomik krizler sonucunda karfl›l›ks›z çekten dolay›
mahkumiyet alan kiflilerin say›s›nda sürekli art›fl görülmüfltür. Sorunun çözümü
için herhangi bir çal›flma yap›lmazken ,Anayasada de¤ifliklik öngören 03.10.2001
tarih ve 4709 say›l› Kanun uyar›nca yeni bir düzenleme yapma zorunlulu¤u ortaya
ç›km›flt›r. Bu kanunla Anayasan›n 38.maddesine eklenen f›kra uyar›nca “hiç
kimse,yaln›zca sözleflmeden do¤an bir yükümlülü¤ü yerine getirememesinden
dolay› özgürlü¤ünden al›konulamaz.”Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesine ek
4.Protokolün ülkemiz taraf›ndan onaylanmas›n›n do¤al bir sonucu olarak bu
hüküm ,Anayasaya aynen aktar›lm›fl ve böylece ,sözleflmeden do¤an borcunu
Ödeyemeyen kiflilere hürriyeti ba¤lay›c› ceza verilmesi yasaklanm›flt›r. Bundan
dolay›
3167 say›l› kanunda 4814 say›l› kanunla de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Asl›nda
kanunun bütün Maddeleri üzerinde yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Bankalar›n Sorumlulu¤u

Bankalar ,çek hesab› açmak maksad›yla bu Kanunla kendilerine verilen görev ve
Yükümlülükleri yerine getirirken ,çek hesab› açt›rmak isteyenin yasakl›l›k ve
engel durumu bulunup bulunmad›¤›n› Türkiye Cumhuriyet Bankas›nca 9.maddeye
göre bankalara yap›lan duyurular çerçevesinde her birinin kendi nezdinde
oluflturdu¤u kay›tlardan araflt›r›rlar; ayr›ca bu kiflinin ekonomik ve sosyal durumu
gibi hususlar›n belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler. Md.2
Bu çerçevede,bankalar ,çek hesab› açt›ranlar›n aç›k kimlik ve adreslerini saptamak için foto¤rafl› nüfus cüzdan› örnekleri ile yerleflim yeri belgelerini,tacir
olanlar›n ayr›ca ticaret sicili kay›tlar›n› almak,bunlar›n aç›k kimliklerini
,adreslerini ,vergi kimlik Numaralar›n› ve çek hesab›n›n kapat›lma hallerini 15 gün
içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›na bildirmek ve bunlara iliflkin
belgeleri hesaplar›n kapat›lmas›n› izleyen 5. y›l›n sonuna kadar saklamak
zorundad›rlar. Çekin karfl›l›¤›n›n tamamen veya k›smen Bulunmamas› halinde
hamilin talebi üzerine keflidecinin bankaca bilinen adresleri kendisine verilir.Md.3
Muhatap banka,süresinde ibraz edilen çekin karfl›l›¤›n›n bulunmamas› halinde
herçek yapra¤› için 300.000.000 TL’ya kadar ve k›smen karfl›l›¤›n›n bulunmas›
halinde ise bu miktar› her çek yapra¤› için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak
biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu husus,hesap sahibi ile muhatap banka
aras›nda çek defterinin teslimi s›ras›nda yap›lm›fl olan dönülemeyecek bir gayri
nakdi kredi sözleflmesi hükmündedir.
Yukar›da belirtilen sorumluluk miktar› ,Devlet ‹statistik Enstitüsü Baflkanl›¤›nca
Yay›mlanan toptan eflya fiyatlar› y›ll›k endeksindeki de¤iflmeler göz önünde
tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan her y›l Ocak ay›nda
belirlenir ve Resmi Gazete’de yay›mlan›r.
(Yasal garanti limitinin ödeme zaman› nas›l olacak. Çekin karfl›l›ks›z kald›¤› anda
m› yoksa hesap sahibinin düzeltme hakk›n› kullanma süresinin sona ermifl
olmas›ndan sonra m› ?)
Kanunun 3,4,5,7,9, ve 11. Maddeler ile 13.maddenin birinci f›kras›nda yaz›l›
yükümlülükleri yerine getirmeyen bankalar hakk›nda 350.000.000 TL ‘dan
300.000.000.000 milyar liraya kadar a¤›r para cezas›na hükmolunur. Yarg›lamada
bankay› flube müdürü temsil eder.Md.15.
Çek Defteri

Çek defteri bankalarca bast›r›l›r. Çek defterinin bask› fleklini belirleyen esaslar ,
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Türkiye Bankalar Birli¤inin görüflü al›narak Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›nca Resmi Gazete’de yay›mlanacak bir tebli¤le düzenlenir. Çek defterinin
her yapra¤›na, çek hesab›n›n bulundu¤u flubenin ad›,hesap numaras› ve hesap
sahibinin vergi kimlik Numaras› yaz›l›r;ancak ,hesap sahibinin vergi kimlik
numaras› hariç olmak üzere bunlar›n yaz›lmam›fl olmas› veya bankalarca bask›
flekline iliflkin esaslara ayk›r› davran›lmas› çekin geçerlili¤ini etkilemez.Md.3
29.06.1956 tarihli ve 6762 say›l› Türk Ticaret Kanununun 692.maddesinde belirtilen unsurlar› tafl›mayan senetler bu Kanun kapsam›nda kabul edilmez;ancak ayn›
Kanunun 693.madddesi hükmü sakl›d›r. Md 3
Bu düzenleme ile getirilen ek unsurlar ,çekin zorunlu unsurlar›nda herhengi bir de¤ifliklik yapmamakta ,daha önceden oldu¤u gibi bir senedin çek niteli¤i tafl›y›p
tafl›mad›¤› TTK.M.692 ve m.693 hükümlerine göre belirlenmektedir.
Çekin ‹braz› ve Ödenmesi

Çek hesab› aç›lan bankaya muhatap banka denir.

Koflullar›na uygun ve karfl›l›¤› var olan çek ,muhatap bankan›n herhangi bir
fiubesine ibraz edildi¤inde hamilin vergi kimlik numaras› saptand›ktan sonra
ödenir. Ancak ,çek hesab› aç›lm›fl olan flube d›fl›nda herhangi bir flubeye ibraz
edilen çek , o flubece karfl›l›¤› sorulmak suretiyle ödenir.

Çekin karfl›l›¤›n›n tamamen veya k›smen bulunmamas› halinde bankan›n ödeme
Yükümlülü¤ü,10.maddede belirlenen sorumluluk miktar› sakl› kalmak üzere ,çek
hesab›nda bulunan miktarla s›n›rl›d›r.10.maddede belirtilen miktar dahil olmak
üzere k›smi ödeme halinde,çekin ön ve arka yüzünün onayl› fotokopisi ücretsiz
olarak hamile verilir. Çek hamili ,bu fotokopiyle müracaat borçlular›na veya
kambiyo senetleri hakk›ndaki takip usullerine baflvurabilece¤i gibi; Cumhuriyet
Savc›l›¤›na flikayette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu
icra daireleri ile mahkemelerde ispat arac› olarak kullanabilir.
Mahkeme veya icra dairesinin istemi halinde çekin asl› bu mercilere gönderilir.

Muhatap banka ,vergi kimlik numaras› olmayan hamile ödeme yapmayacak
m›d›r?

Kanaatimizce,bu durumda yap›lmas› gereken ,çek hamiline ,vergi kimlik numaras›
verilmesine iliflkin talep formunun doldurulmas› kayd›yla ödeme yap›lmas›d›r.
Buna karfl›l›k vergi kimlik numaras› bulundu¤u halde bu numaray› hat›rlamayan
çek hamiline,numaray› temin etmesi için uyar›da bulunulmas› ve numara
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bildirilmedi¤i sürece ödeme yapmaktan Kaç›n›lmas› gerekir. Ancak,bu durumda
da çek bedelinin sonradan hesaptan çekilmesi nedeniyle ibraz an›nda karfl›l›¤› olan
çekin karfl›l›ks›z hale gelmesi riski ortaya ç›kacakt›r.
Bu noktada muhatap bankan›n tedbirli davranarak çek bedelini hesaba bloke
koymak suretiyle güvence alt›na almas› yerinde olacakt›r.
Çek Karfl›l›¤›n›n Ödenmemesi

Çekin ibraz›nda karfl›l›¤›n›n tamamen ödenmemesi veya çek hamili taraf›ndan

k›smi ödemenin kabul edilmemesi halinde,ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin
üzerine yaz›l›r ve çek,üzerine imzas› al›narak hamiline geri verilir;çekin ön ve
arka yüzünün Fotokopisi banka taraf›ndan saklan›r.
Hesaben Tasfiye

T.C. Merkez Bankas›,çeklerin banka flubeleri aras›nda hesaben tesviyesini sa¤layacak tüzelkiflili¤i haiz sistemi kurmaya ve gözetimi alt›nda yürütmeye yetkilidir.
T.C .Merkez Bankas› ,flubesi bulunmayan yerlerde bu yetkisini uygun görece¤i
baflka bir bankaya devredebilir.
Hesaplaflma sisteminin kurulufl ve iflleyifli ,T.C. Merkez Bankas›nca ç›kar›lacak
bir yönetmelikle düzenlenir. Madde 6

(4814 say›l› Kanunun 5.maddesiyle eklenen f›kra .yür:08.03.2003 ) Yönetmelikte
Belirtilen esaslar çerçevesinde çeklerin fiziki olarak ibraz edilmeksizin sadece çek
bilgileri üzerinden bankalar aras› takas odalar› arac›l›¤› ile elektronik ortamda
muhatap bankaya Gönderilerek ifllem görmesi ,6762 say›l› Türk Ticaret
Kanununun 710. Maddesine göre takas odas›na ibraz hükmündedir.
(4814 say›l› Kanunun 5.maddesiyle eklenen f›kra.yür:08.03.2003) Takas odalar›
Arac›l›¤›yla ibraz edilmifl çekler için,10.maddede belirlenen sorumluluk miktar›
dahil k›smi ödeme yap›lmaz. Ancak,takas odalar› arac›l›¤›yla ibraz edilen çekin,
hesapta yeterli Karfl›l›¤›n›n olmad›¤›n›n belirlenmesi halinde muhatap banka
taraf›ndan ,hesapta bulunan k›smi karfl›l›k tutar› ,çeki ibraz eden hamil lehine 15
gün süreyle bloke edilir.
‹htar

Yeterli karfl›l›¤› bulunmad›¤› için çeki k›smen veya tamamen ödemeyen muhatap
banka,hesap sahibine ,kendisine ait bütün çek defterlerini ald›¤› bankalara geri
vermesini 8.maddede öngörülen sürenin bitiminden itibaren 10 gün içinde iadeli
taahhütlü mektupla bildirir.Md.7
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Düzeltme Hakk›

Çekte yaz›l› keflide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde çekin karfl›l›ks›z kalan k›sm›n› %10 tazminat› ve ibraz
tarihinden ödeme gününe kadar geçen süre için 16 a maddesine göre hesaplanacak
gecikme faizi ile birlikte ödemek suretiyle düzeltme hakk›n› kullanan,çek keflide
etmek hakk›n› yeniden kazan›r.Md.8
Bildirme ve Duyuru

Muhatap banka,yeterli karfl›l›¤› olmad›¤› için çekin ödenmedi¤ini ve hesap sahibi
Hakk›nda gereken bilgileri,ibraz tarihinden itibaren 10 gün içinde Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankas›na bildirir. Bu bildirimden sonra çek tutar› ile 16 c
öngörülen tazminat ve gecikme faizinin hamile veya hamile ödenmek üzere
muhatap bankaya ödenmesi de, muhatap banka taraf›ndan ödeme tarihinden
itibaren 10 gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›na bildirilir. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas› da bu bildirimleri en geç 15 gün içinde bankalara
duyurur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›nca ‹lan Edilecek Hususlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›,16.madde gere¤ince çek hesab› açt›rmaktan
Yasaklamaya ve 16 c maddesinin dördüncü f›kras› gere¤ince yasaklama karar›n›n
ortadan Kald›r›lmas›na dair mahkeme karar›n›n Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›na bildirilmesine iliflkin esas ve usulleri Adalet Bakanl›¤›n›n ;bankalara
duyurulmas›na iliflkin esas ve Usulleri Türkiye Bankalar Birli¤inin görüflünü
alarak Resmi Gazetede yay›mlanacak bir Tebli¤le düzenler.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›,yeterli karfl›l›¤› olmad›¤› için ödenmeyen ve
daha sonra ödenen karfl›l›ks›z çekler ile hesap sahibi hakk›ndaki bilgilerin
bankalardan Toplanma ve bankalara duyurulma esas ve usullerini Türkiye
Bankalar Birli¤inin görüflünü alarak belirler ve Resmi Gazetede yay›mlar.
Bankalar belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bu bilgileri Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas›na gönderirler. Madde 11
Tebligat Adresi

Bu Kanun uyar›nca yap›lacak ihtarlar ,herhangi bir adres de¤iflikli¤i bildiriminde
Bulunulmad›¤› müddetçe çek hesab› sahibinin hesab› açt›r›rken bildirdi¤i adrese
yap›lmakla geçerli olur. Md 12
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‹htara ve Yasaklamaya Uymayanlar

7.md.gere¤ince banka taraf›ndan yap›lan ihtar› ald›¤› veya alm›fl say›ld›¤› tarihten
itibaren 10 gün içinde geçerli bir sebebe dayanmaks›z›n çek defterlerini geri
vermeyenlere ilgili bankan›n ihbar› üzerine 350.000.000 TL dan 3.000.000.000
TL ya kadar a¤›r para cezas› verilir. ‹lgili banka bu ihbar› yapmakla yükümlüdür.
16.md gere¤ince hükmolunan yasaklama süresi içinde çek hesab› açt›ranlara
1 y›ldan 5 y›la kadar hapis cezas› verilir. Hakk›nda yasaklama karar› verilmifl
kiflilere Yasaklama süresi içinde çek hesab› açan bankalara 1.000.000.000 TL dan
5.000.000.000 TL ya kadar a¤›r para cezas› verilir.
Yetkili Olmad›¤› Halde Çek Defteri Basanlar ve Bast›ranlar

Çek defteri basmaya veya bast›rmaya kanunen yetkili k›l›nanlar d›fl›nda çek defteri
Basanlara ve bast›ranlara 2 y›ldan 5 y›la kadar hapis ve 350.000.000 TL dan
3.000.000.000 TL ya kadar a¤›r para cezas› verilir.
Karfl›l›ks›z Çek

Üzerinde yaz›l› keflide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4.madde uyar›nca
ibraz edildi¤inde ,yeterli karfl›l›¤› bulunmamas› nedeniyle k›smen de olsa
ödenmeyen çeki keflide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri,kanunlar›n
ayr›ca suç say›ld›¤› haller sakl› kalmak üzere ,çek bedeli tutar› kadar a¤›r para
cezas› ile cezaland›r›l›rlar. Ancak Verilecek para cezas› 80.000.000 TL dan fazla
olamaz. Bu miktar,1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanununun ek
2.maddesine göre her y›l artt›r›l›r. Bu suçtan mükerrirlere ,1 y›ldan 5 y›la kadar
hapis cezas› verilir.
Bu suçun ,organ ve temsilcisi taraf›ndan tüzel kifli yarar›na ifllenmesi halinde özel
hukuk tüzelkiflisi hakk›nda da birinci f›kra uyar›nca para cezas›na hükmolunur.
Ayr›ca yetkili temsilci taraf›ndan yarar›na çek keflide edilen hesap sahibi gerçek
kifli hakk›nda da bu f›kra hükmü uygulan›r.

Mahkeme,ayr›ca ifllenen suçun niteli¤ine göre 1y›l ile 5 y›l aras›nda belirleyece¤i
bir süre için hesap sahiplerinin ve yetkili temsilcilerinin çek hesab› açt›rmalar›n›n
yasaklanmas›na karar verir. Yasaklama karar› bütün bankalara duyurulmak üzere
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›na bildirilir.
K›smen veya tamamen karfl›l›ks›z ç›kan her çek yapra¤› ayr› bir suç oluflturur.
Md 16
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Karfl›l›ks›z Çekte Gecikme Faizi

Çekin karfl›l›ks›z kalan miktar› için gecikme faizi ,ibraz tarihinden itibaren ,

4.12.1984 tarihli ve 3095 say›l› Kanunu Faiz ve Temerrüt Faizine ‹liflkin Kanuna
göre ticari ifllerde temerrüt faizi oran› üzerinden hesaplan›r. Md 16a
Soruflturma ve Kovuflturma Usulü,Görevli ve Yetkili Mahkeme

16. Maddede öngörülen suçlardan dolay› soruflturma ve kovuflturma yap›lmas›,
hamilin, çeki elinde bulundurmalar› koflulu ile ödemede bulunan cirantan›n veya
kanuni veya akdi teminat› nedeniyle tam ödemede bulunan bankan›n flikayetine
ba¤l›d›r.

Bu suçlara çekin ibraz edildi¤i ya da keflide edildi¤i veya flikayetçinin yerleflim
yerinin Bulundu¤u yer asliye ceza mahkemesinde bak›l›r.

Çekin karfl›l›¤›n›n bulunmamas› nedeniyle flikayet hakk›,8.maddede belirtilen
miktar›n yat›r›lmas› için öngörülen sürenin doldu¤u tarihte ;ihtiyati tedbir karar›
veya ödeme yasa¤› nedeniyle süresi içinde ibraz›nda çek hakk›nda ifllem
yap›lmamas› halinde ise,ihtiyati tedbir karar›n›n veya ödeme yasa¤›n›n kalkt›¤›
tarihte do¤ar.
Hükmün kesinleflmesinden sonra flikayetten vazgeçildi¤inde de,hüküm bütün cezai sonuçlar› ile ortadan kalkar.
Bu suçlardan dolay› yap›lan yarg›lamalarda 4.4.1929 tarihli ve 1412 say›l› Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununun 225.maddesi uygulanabilir.

fiikayetten vazgeçme nedeniyle davan›n düflmesi halinde ,müdahil,ödeme nedeni

ile davan›n düflmesi veya cezan›n ortadan kald›r›lmas› halinde san›k veya yükümlü
Yarg›lama giderlerinden sorumlu olur. Md16b
Çek Hamillerinin Korunmas›

Davan›n Aç›lmas›na Engel Olan ,Davay› Düflüren ve Cezay› Ortadan
Kald›ran Nedenler

Afla¤›da belirtilen koflullar›n yerine getirilmesi halinde ceza davas› aç›lmaz:
a)8. Maddeye göre düzeltme hakk›n›n kullan›lmas›

b)8. Maddede belirtilen süre geçtikten sonra ve henüz dava aç›lmadan önce
çek tutar› veya karfl›l›ks›z kalan k›sm› ile çek tutar›na veya karfl›l›ks›z kalan
k›sm›na ait %12 tazminat›n ve çekin ibraz›ndan ödeme tarihine kadar geçen süre
içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi ,
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Dava aç›ld›ktan sonra hüküm verilinceye kadar geçen süre içinde,çek tutar› veya
Karfl›l›ks›z kalan k›sm› ile çek tutar›na veya karfl›l›ks›z kalan k›sm›na ait %15
tazminat›n ve çekin ibraz›ndan ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a
maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde ceza davas›
düfler.

Hüküm verildikten sonra hüküm kesinleflinceye kadar geçen süre içinde ,çek tutar› veya karfl›l›ks›z kalan k›sm› ile çek tutar›na veya karfl›l›ks›z kalan k›sm›na ait
%18 Tazminat›n ve çekin ibraz›ndan ödeme tarihine kadar geçen süre içinde 16a
maddesine göre hesaplanacak gecikme faizinin ödenmesi halinde ceza davas›
düfler.
Hüküm kesinlefltikten sonra çek tutar› veya karfl›l›ks›z kalan k›sm› ile çek tutar›na
veya karfl›l›ks›z kalan k›sm›na ait %20 tazminat›n ve çekin ibraz›ndan ödeme
tarihine kadar geçen süre içinde 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme
faizinin ödenmesi halinde bütün cezai sonuçlar› ile birlikte hüküm ortadan kalkar.
Yukar›daki f›kralarda belirtilen ödemeler hamile veya hamile ödenmek üzere
muhatap bankaya yap›labilir.

Bu düzenleme ile çek bedelinin en k›sa süre içerisinde ödenmesi teflvik edilmekte
ve geç ödeme halinde ödeme zaman›na göre kademeli olarak çek tazminat› oran›
artt›r›lmaktad›r.

Bu düzenleme yap›l›rken uygulamada sorun oluflturan TTK.M.695 ile Çek
Kanunu Hükümleri aras›ndaki uyumsuzlu¤un giderilmesi gerekir. fiöyle ki
,TTK.m.695/››› uyar›nca, Gösterilen paraya mukabil muhatap nezdinde karfl›l›¤›
bulunmadan bir çek keflide eden kimse;çekin kapat›lmayan miktar›n›n %5 ini
ödemekle mükellef olduktan baflka hamilin bu yüzden u¤rad›¤› zarar› tazmine
mecburdur. Çek Kanununda ise tazminat oran› %10 olarak düzenlenmifltir. ‹ki
hüküm aras›ndaki çeliflki uygulamada farkl› kararlar verilmesine neden
olmufl,Yarg›tay ,hamilin icra takibi veya dava açmak suretiyle alaca¤›n›n tahsilini
isterken TTK m.695 çerçevesinde %5 tazminat isteyebilece¤ini hükme
ba¤lam›flt›r. Di¤er bir deyiflle ,borçlu,karfl›l›ks›z çek bedelini düzeltme süresi
içinde ödeyecek olursa %10 Tazminatla ödemek zorunda oldu¤u halde ,icra takibi
veya dava yoluyla ödedi¤inde %5 tazminat ödemekle yükümlü tutulmaktad›r.
Doktrinde ,her iki hüküm aras›nda bir çeliflki Bulunmad›¤› ve TTK.m 695
hükmünün icra takibi ve alacak davalar› aç›s›ndan geçerlilik tafl›d›¤› ,buna karfl›l›k
Çek Kanunundaki tazminat oranlar›n›n münhas›ran ceza davas›nda Uygulanma
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olana¤›n›n bulundu¤u görüflü de kabul edilmekle birlikte,kanaatimizce, çek
Hamilinin s›rf yüksek oranda tazminat alabilmek için flikayet hakk›n›
kullanmas›na neden olacak olan bu görüfl amaca uygun de¤ildir. Kanunda
tazminat oranlar›n›n artt›r›ld›¤› da dikkate al›n›rsa ,bu çeliflkinin boyutlar› giderek
artacakt›r. Bu aç›dan,TTK.m.695/›››’de yer alan tazminat oran›n›n Çek Kanunu ile
uyumlu hale getirilmesi yerinde olacakt›r.
Çek hamilini korumak amac›yla getirilen ikinci düzenleme,gecikme faizine
iliflkindir. Kanunun 16a maddesi uyar›nca ,çekin karfl›l›ks›z kalan miktar› için faiz,
ibraz tarihinden itibaren 3095 say›l› Kanun hükümlerine göre saptan›r. Bu
düzenlemeyle karfl›l›ks›z çeke Uygulanacak gecikme faizi oran› ,3095 say›l›
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine iliflkin Kanun hükümlerine uyumlu hale
getirilmifl ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›’n›n k›sa vadeli avans
ifllemlerinde geçerli olan reeskont faizi oran› üzerinden faiz tahakkuk Ettirilmesi
sa¤lanm›flt›r.
Kanaatimizce,çek hamillerinin korunmas› aç›s›ndan kanunda önemli bir eksiklik
mevcuttur. fiöyle ki,çeki keflide ettikten sonra üçüncü kiflileri zarara u¤ratmak
amac›yla Çek karfl›l›¤›n›n çekilmesi veya baflka birine aktar›lmas› ya da ödeme
yasa¤› konulmas› Türünden fiillerde bulunan keflidecilere karfl› herhangi bir
yapt›r›m öngörülmemifltir. Uygulamada s›kça karfl›lafl›ld›¤› üzere, kötü niyetli
keflideciler,hamili zarara u¤ratmak kast›yla ya ödeme yasa¤› koymakta veya
hesaptaki paray› baflka bir hesaba aktarmak ya da çekmek suretiyle banka
taraf›ndan ödeme yap›lmas›n› engellemektedir. Bu davran›fllar›n Yapt›r›ms›z
kalmas›,söz konusu fiillerin artmas›na neden olmaktad›r.
MENKUL KIYMETLER

Menkul K›ymet kavram›na Sermaye Piyasas› Kanununun 3/b maddesiyle aç›kl›k
getirilmifltir. Bu madde uyar›nca menkul k›ymetler,ortakl›k veya alacakl›l›k
sa¤layan ,belli bir mebla¤› temsil eden,yat›r›m arac› olarak kullan›lan ,dönemsel
gelir getiren ,misli nitelikte ,seri halinde ç›kar›lan ve ibareleri ayn› olan senetler
olarak tan›mlanm›fl;ayr›ca yine bu maddede menkul k›ymetlerin k›ymetli evrak
niteli¤inde olduklar› da vurgulanm›flt›r.
Sermaye Piyasas› Kanunun da yap›lan bir de¤ifliklikle de menkul k›ymetlerin
senede Ba¤lanmas›ndan ihrac› ve tedavülünü sa¤layacak “kaydi de¤er
sistemi”öngörülmüfltür.md.10/A

Bu sistemde menkul k›ymetlerde mündemiç olan haklar›n ,senede ba¤lanma
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zorunlulu¤u olmaks›z›n bilgisayar ortam›nda ,bir merkez taraf›ndan tutulmas› söz
konusudur.

Kayden izlenen sermaye piyasas› araçlar› üzerindeki haklar›n üçüncü kiflilere karfl›
ileri sürülebilmesinde ,Merkezi Kay›t Kurulufluna yap›lan bildirim tarihi esas
olacakt›r. Paylar›n devrinin TTK ‘nun 417.maddesi çerçevesinde anonim
ortakl›klar taraf›ndan pay defterine kayd›nda da ilgililerin baflvurusuna gerek
kalmaks›z›n Merkezi Kay›t Kuruluflu nezdinde ihraçç›lar itibari ile tutulan kay›tlar
esas al›nacakt›r.
63- H‹SSE SENETLER‹

Hisse senetleri, anonim flirketler ve sermayesi paylara bölünmüfl komandit

flirketler taraf›ndan ç›kar›lm›fl olup ,hisseyi temsil eden k›ymetli evrakt›r.
1- Özellikle flirkete konulmufl bulunan sermayeyi temsil eder. Anonim flirket
taraf›ndan ç›kar›lan hisse senetleri bu gruba dahil senetlerin bafll›ca örne¤idir.
Anonim flirketlerde sermaye hisselere bölünmüfltür.
2- ‹llete ba¤l› k›ymetli evrakt›r. As›l borç iliflkisindeki sakatl›k k›ymetli evrak›
etkiler.

3- ‹hbari mahiyette k›ymetli evrakt›r. K›ymetli evrak ,sadece evvelce mevcut olan
hakk› ifade eder. A.fi hisse senetleri buna örnektir.
A.fi ‘de ortakl›ktan do¤an haklar ,senedin ihdas›ndan önce de mevcuttur. E¤er
hisse senedi ç›karmadan önce ,ortakl›ktan do¤an haklar mevcut olmasayd›
,temettü da¤›t›m› ,oy kullan›lmas› gibi haklardan yararlanmak mümkün olmazd›.
4- Nama yaz›l› olarak düzenlenebilir.
5- Emre yaz›l› düzenlenemez. TTK 409

6- Hamiline düzenlenebilirler TTK 409/1-425/5
I – ‹T‹BAR‹ KIYMET‹
1.UMUM‹ OLARAK

MADDE 399 – Hisse senetlerinin itibar› k›ymeti en az befl yüz lirad›r. Bu k›ymet
ancak yüzer lira olarak yükseltilebilir.

Yukar› ki f›kra hükmünce ayk›r› olarak ç›kar›lan hisse senetleri bât›ld›r; bunlar›
ç›karanlar hisse senetleri sahiplerine karfl› müteselsilen mesuldürler.
Müruruzaman hakk›nda 309 uncu maddenin son f›kras› caridir.

fiirketin müflkilleflmifl olan mali vaziyetinin ›slah› için hisse senetlerinin itibari
k›ymeti befl yüz liradan afla¤› indirilebilir.
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2. H‹SSE SENETLER‹N‹N BÖLÜNEMEMES‹

MADDE 400 – Hisse senedi flirkete karfl› bölünemez. Bir hisse senedinin birden
fazla sahibi bulundu¤u takdirde bunlar, flirkete karfl› haklar›n› ancak müflterek bir
mümessil vas›tas›yla kullanabilirler. Müflterek bir mümessil tâyin etmedikleri
takdirde flirketçe bunlardan birisine yap›lacak tebli¤ hepsi hakk›nda muteber olur.

Umumi heyet, esas sermaye miktar› ayn› kalmak üzere esas mukaveleyi
de¤ifltirmek suretiyle hisse senetlerini itibari k›ymetleri daha az olan hisse
senetlerine bölmek veya itibari k›ymetleri daha yüksek olan hisse senetleri halinde
birlefltirmek salâhiyetini haizdir. fiu kadar ki; hisse senetlerinin birlefltirilmesi her
pay sahibinin muvafakatine ba¤l›d›r. 399 uncu madde hükmü mahfuzdur.
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENETLER‹

MADDE 401 – Esas mukavele ile baz› nevi hisse senetlerine kâr pay› veya tasfiye
halindeki flirket mevcudunun da¤›t›lmas› ve sair hususlarda imtiyaz haklar›
tan›nabilir.

‹NT‹FA SENETLER‹
I – ‹HDASI

MADDE 402 – Umumi heyet, esas mukavele gere¤ince veya esas mukaveleyi
de¤ifltirerek, bedeli itfa olunan paylar›n sahipleri, alacakl›lar, kurucular veya
bunlara benzer bir sebeple flirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdas›na
karar verebilir.
‹lk esas mukavelede derpifl edilmifl olmad›kça kurucular, lehine intifa senetleri
ihdas olunamaz.
‹ntifa senetleri sahipleri, 429 – 432 nci maddelere tabi bulunan bir heyet teflkil
ederler. fiu kadar ki; intifa senetlerinin ihdas› esnas›nda daha a¤›r hükümler
konmufl olmad›kça bu heyet kararlar›n› mevcudun mutlak ekseriyetiyle verir.

II – HÜKÜMLER‹

MADDE 403 – ‹ntifa senedi sahiplerine âzal›k haklar› verilemez; ancak, sâfi
kazanca veya tasfiye neticesine ifltirak yahut yeni ç›kar›lacak hisse senetlerini
alma haklar› tan›nabilir.
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DEV‹R YASA⁄I

MADDE 404 – Ay›n karfl›l›¤› olan hisse senetlerinin flirketin tescilinden itibaren
iki y›l geçmeden baflkalar›na devri hükümsüzdür.
SERMAYE KOYMA BORCU
I – fiÜMULÜ

MADDE 405 – Pay sahibi, hisse senetlerinin ç›kar›lmas› s›ras›nda tâyin olunan ve
hisse senetlerinin itibar› k›ymetine müsavi veya ondan yüksek olan pay bedelinden
fazla bir fley ödemeye esas mukavele ile dahi mecbur tutulamaz.

Pay sahipleri sermaye olarak flirkete verdiklerini geri isteyemezler; tasfiye pay›na
mütaallik haklar› mahfuzdur.

Hisse senetlerinin devri flirketin muvafakatine ba¤l› olan hallerde esas mukavele
hissedarlara esas sermayeye ifltirak borcundan baflka muayyen zamanlarda
tekerrür eden mevzuu para olm›yan edalarda bulunmak mükellefiyetini de
yükleyebilir. Bu mükellefiyetlerin mahiyet ve flumulû hisse senetlerine ve
ilmuhaberlere yaz›l›r. Bu gibi tâli mükellefiyetler hakk›nda esas mukavele ile
cezai flart kabul edilebilir.

II – TEMERRÜT

1-ÖDEMEYE DAVET

MADDE 406 – Paylar›n bedelleri esas mukavelede baflkaca hüküm bulunmad›kça
pay sahiplerinden ilân suretiyle istenir.
2- TEMERRÜDÜN HÜKÜMLER‹
a) UMUM‹ OLARAK

MADDE 407 – Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine getirmeyen pay sahibi
ihtara lüzum olmaks›z›n temerrüt faizi ödemekle mükelleftir.

‹dare meclisi bundan baflka mütemerrit orta¤› ifltirak taahhüdünden ve yapt›¤›
k›smi ödemelerden do¤an haklar›ndan mahrum etmeye ve yerine baflka ortak
almaya ve kendisine verilmifl hisse senedi varsa bunlar› iptal etmeye salâhiyetlidir.
‹ptal edilen hisse senetleri ele geçirilemiyorsa iptal karar› 37 nci maddede yaz›l›
gazetede ve ayr›ca esas mukavelenin derpifl etti¤i flekilde ilân olunur.
Esas mukavele ile pay sahipleri temerrüt halinde cezai flart ödemeye mecbur
tutulabilir.
fiirketin tazminat haklar› mahfuzdur.
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b) USÜL

MADDE 408 – 407 nci maddenin 2 ve 3 üncü f›kralar›n›n tatbiki için idare meclisi
taraf›ndan mütemerrit orta¤›n 37 nci madde yaz›l› gazete ile ve esas mukavelenin
derpifl etti¤i flekilde ilân suretiyle bir ay zarf›nda ödemeye davet ve aksi halde
haklar›ndan mahrum ve cezai flart›n tahsil edilece¤inin ihtar edilmesi flartt›r.
Nama yaz›l› hisse senetleri sahiplerine bu davet ve ihtar taahhütlü mektupla
yap›l›r.
fiirket bilhassa yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan aç›klar›n tazminini
mütemerrit ortaktan isteyebilir.
419 uncu madde hükmü mahfuzdur.
H‹SSE SENETLER‹
I – NEV‹LER‹

1-UMUM‹ OLARAK

MADDE 409 – Hisse senetleri, hâmiline veya nama yaz›l› olur.

Esas mukavelede aksine hüküm bulunmad›kça hisse senetlerinin nama yaz›l›
olmas› lâz›md›r.

Bedelleri tamamen ödenmemifl olan paylar için hâmile yaz›l› hisse senetleri veya
ilmühaberler ç›kar›lamaz. Bu hükme ayk›r› olarak ç›kar›lanlar hükümsüzdür.
Hüsnüniyet sahiplerinin tazminat haklar› mahfuzdur.

2-DE⁄‹fiT‹RME

MADDE 410 – Esas mukavelede aksine hüküm bulunmad›kça ç›kar›lan hisse
senetlerinin nev’i de¤ifltirilebilir. fiu kadar ki; nama yaz›l› senetlerin hâmiline
yaz›l› senetlere çevrilmesi için de pay bedelinin tamamen ödenmifl olmas› flartt›r.
3-‹LMÜHABERLER

MADDE 411 – Nama yaz›l› hisse senetleri yerini tutmak üzere ç›kar›lan
ilmühaberlerin nama yaz›l› olmas› lâz›md›r. Bunlar›n devri nama yaz›l› hisse
senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir.

Hâmiline yaz›l› hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yaz›l› ilmühaberler
ancak alaca¤›n devri hakk›ndaki hükümlere göre devir olunabilir. fiu kadar ki;
devir flirkete karfl› ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
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PAY SENED‹ ‹LMÜHABER‹
............................... ANON‹M fi‹RKET‹

Tescil Tarihi: ..../....../.......

Sermayesi, beheri (1.000) TL k›ymetinde 50.000.000 adedi nama muharrer (A)
gurubu, 12.500.000 adedi hamiline muharrer (B) gurubu, 12.500.000 adedi
hamiline muharrer (C) gurubu olmak üzere, cem’an 75.000.000 hisseye bölünmüfl
(75.000.000.000) Türk Liras›d›r.
( ............... Yaln›z ..............................) adet

NAMA MUHARRER (A) GURUBU

MUVAKKAT H‹SSE SENED‹ ‹LMÜHABER‹

Hissedar›n Ad› ve Soyad›
Adresi

No.: .......................A

: ....................................................................

: ....................................................................

Yukar›da ad› yaz›l› hissedar›m›z›n, beheri (1.000) TL k›ymetinde, (A)
gurubundan, (......................................Yaln›z ........................................) adet
flirketimiz hisse senedinin sahibi oldu¤unu ve bu hisselerin bedeli olan,
TL ......................................... (Yaln›z ..............................................................)

TL’s›n›n flirketimize ödenmifl bulundu¤unu gösterir Muvakkat Hisse Senedi
‹lmühaberidir.

Bu hisse senetlerinin tahakkuk edecek temettüleri iflbu ilmühaberin arkas›na
yaz›lmak suretiyle ödenecek ve ihraç olunacak ani hisse senetleri bu Muvakkat
Hisse Senedi ‹lmühaberinin flirketçe geri al›nmas› karfl›l›¤›nda tevdi olunacakt›r.
Tarih: ...................... ................................... ANON‹M fi‹RKET‹

II – ÇIKARMA

1-TESC‹LDEN ÖNCE

MADDE 412 – fiirketi tescilinden önce ç›kar›lan hisse senetleri hükümsüzdür;
ancak ifltirak taahhüdünden do¤an mükellefiyetler baki kal›r.

Tescilden önce hisse senetleri ç›karan kimse, bundan do¤an zararlardan mesuldür.
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2-SENETLER‹N fiEKL‹

MADDE 413 – Hisse senetlerinin flirketin unvan›n›, esas sermaye miktar›n› ve
tescil tarihini, senedin nevi ve itibar› k›ymetini ihtiva etmesi ve flirketin nam›na
imza etmeye salâhiyetli olanlardan en az ikisi taraf›ndan imza edilmifl olmas›
flartt›r. ‹mza damga veya mühür fleklinde olabilece¤i gibi matbu dahi olabilir.
Nama yaz›l› hisse senetlerinin ayr›ca sahiplerinin ad ve soyad›n›, ikamet¤âh›n›,
senet karfl›l›¤›nda ödenmifl olan miktar› da ihtiva etmesi flartt›r. Bu senetler flirketin
pay defterine kaydolunur.

III – YIPRANMIfi SENETLER

MADDE 414 – Bir hisse senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak
derecede y›pranm›fl veya bozulmufl olursa, esas münderecat› ve ay›rt edici
alâmetlerinin tereddütsüz anlafl›lmas› kabil bulundu¤u takdirde, sahibi
masraflar›n› peflin ödemek flart›yla flirketten yeni bir senet veya ilmühaber istemek
hakk›n› haizdir.
IV – H‹SSE SENETLER‹N‹N DEVR‹
1-HAM‹LE YAZILI SENETLER

MADDE 415 – Hâmiline yaz›l› hisse senetlerinin devri flirket ve üçüncü flah›slar
hakk›nda ancak teslim ile hüküm ifade eder.
2-NAMA YAZILI SENETLER
a) DEV‹R KAB‹L‹YET‹

MADDE 416 – Nama yaz›l› hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm
olmad›kça devir olunabilir.

Devir ciro edilmifl senedin devralana teslimi ile olur. fiu kadar ki; devir, flirkete
karfl› ancak pay defterine kay›tla hüküm ifade eder.

b) PAY DEFTER‹

MADDE 417 – fiirket, nama yaz›l› hisse senetleri sahiplerini ad, soyad ve
adresleriyle bir pay defterine kaydeder.

Hisse senedinin yukar› ki maddeye uygun olarak devredildi¤i ispat edilmedikçe
devralan pay defterine yaz›lamaz.
‹dare meclisi, kayd›n yap›ld›¤›n› hisse senedine iflaret eder.

fiirkete karfl› ancak pay defterinde kay›tl› bulunan kimse ortak s›fat›n› haizdir.

c) KAYITTAN ‹MT‹NA

MADDE 418 – fiirket, devir keyfiyetini esas mukavelede derpifl olunan
sebeplerden dolay› pay defterine kay›ttan imtina edebilir.
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Sebep gösterilmeksizin dahi kay›ttan imtina olunabilece¤i flart›n›n esas
mukaveleye konmas› caizdir.

Hisse senedi karfl›l›¤›n›n tamamen ödenmemifl olmas› halinde flirket teminat talep
ve teminat gösterilmedi¤i takdirde kay›ttan imtina edebilir.

Hisse senetleri, miras, kar›-koca mallar›n›n idaresine ait hükümler veya cebri icra
yoluyla iktisap edilmifl ise teminat istenemeyece¤i gibi kay›ttan imtina olunamaz.
fiu kadar ki; idare meclisi âzalar› veya ortaklar bu hisseleri borsa rayici,
bulunmad›¤› takdirde kay›t için müracaat tarihindeki hakiki de¤eri üzerinden
almaya tâlip olduklar› takdirde kay›ttan imtina olunabilir.
d) KARfiILIKLARI
SENETLER‹

TAMAMEN

ÖDENMEM‹fi

OLAN

H‹SSE

MADDE 419 – Bedeli tamamen ödenmemifl nama yaz›l› bir hisse senedini iktisap
eden kimse, pay defterine kaydedilmekle flirkete karfl› geri kalan bedeli ödemek ve
varsa tâli borçlar› yerine getirmekle mükellef olur.

fiirketin kurulmas› veya esas sermayenin art›r›lmas› esnas›nda ifltirak taahhüdünde
bulunan kimse hisse senedini baflkas›na devretti¤i takdirde bedelin henüz
ödenmemifl olan k›sm› kendisinden istenemez; me¤er ki, flirketin kuruluflu veya
esas sermayenin art›r›lmas› tarihlerinden itibaren iki y›l içinde flirket iflâs etmifl ve
hisse senedini iktisap eden kimse paydan do¤an haklardan mahrum edilmifl olsun.
Hisse senedini devreden kimse ikinci f›kra hükmüne tabi de¤ilse, iktisap edenin
pay defterine kaydedilmesiyle borçlar›ndan kurtulmufl olur.
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Baflbakanl›k

Sermaye Piyasas› Kurulu
HALKA AÇILMA ‹Ç‹N ESAS SÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
BAfiVURU FORMU

Baflvuru Kay›t No

Baflvuru Kay›t Tarihi

:

:

*Bu bölüm SPK taraf›ndan doldurulacakt›r.
AÇIKLAMALAR VE ÖNEML‹ NOTLAR

• Baflvurunun de¤erlendirmeye al›nabilmesi için bu formun do¤ru ve tam olarak
doldurulmas›, formun ekinde talep edilen belgelerin eksiksiz olarak Kurul’a
iletilmesi zorunludur.

• Form, istenilen tüm bilgileri aç›k ve anlafl›l›r olarak içerecek flekilde
doldurulacakt›r.
• Formun ekleri formun bir parças› olup, eklerdeki bilgilerin de do¤ru ve tam
olarak doldurulmas› gereklidir.
• Formda yer alan ekler, bu formda belirtilen s›ra ile gönderilecektir.

° Formda yer alan boflluklar›n yeterli olmamas› halinde yap›lacak olan ilaveler
bu formun genel standard›na uygun olacakt›r.
° Formun tüm sayfalar› ile eklerinin fiirket kaflesi alt›nda ortakl›¤› Kurulumuz
nezdinde temsile yetkili kiflilerce imzalanmas› gerekmektedir.

• Formun posta ile gönderilmesi esas olup, formun yer ald›¤› disket baflvuru
formunun ekinde ve ayr›ca spkofd@spk.gov.tr adresine e-mail ile
gönderilecektir.
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A. ‹HRAÇÇIYI TANITICI B‹LG‹LER
A.1. ‹LET‹fi‹M B‹LG‹LER‹

Unvan›

Merkez Adresi
Telefon No
Faks No

Internet Adresi

Elektronik Posta Adresi

Vergi Dairesi ve Numaras›

A.2. ‹HRAÇÇININ KURULUfiUNA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

Kurulufl Tarihi

Ticaret Sicil Memurlu¤u
Ticaret Sicil Numaras›

Kurulufl Esas Sözleflmenin ‹lan Edildi¤i TTSG Tarih ve No

A.3. ‹HRAÇÇININ F‹‹L‹ FAAL‹YET KONUSUNA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

fiirketin fiili faaliyet konusu, üretim tesisleri ve hizmet merkezine iliflkin k›saca
bilgi verilecektir. (Ayr›nt›l› bilgi EK/6’da verilecektir):
A.4.‹HRAÇÇININ ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYES‹ HAKKINDA
B‹LG‹LER 1

Orta¤›n Ad› / Soyad› - Sermayedeki
Ticaret Unvan›

TOPLAM

1

Sermayedeki

Pay Tutar› (TL) Pay Oran› (%)

Gerçek Kifli

Ortaklar ‹çin

T.C. Kimlik No

Vergi Kimlik
No

100

İhraççının ortaklarının adı soyadı/ticaret unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak, sermaye bilgileri “Ortaklar
Pay Defteri”ndeki kayıtlar esas alınarak belirtilecektir. En son olağan genel kurul’da ortaklık yapısında bir
değişiklik olmuşsa, buna ilişkin bilgiye de yer verilecektir. Sermaye bilgileri ihraççı sermayesinde %5’in
üzerinde paya sahip ortakları içerecek şekilde hazırlanacaktır. Sermaye payı ne olursa olsun varsa yabancı
ortakların belirtilmesi gerekmektedir.
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A.5. ‹HRAÇÇININ F‹NANSAL DURAN VARLIKLARI HAKKINDA
B‹LG‹LER 2

‹fltirakin Ticaret
Unvan›

Ödenmifl

Sermayedeki

Sermayesi (TL)

Pay Tutar› (TL)

Sermayedeki

Pay Oran› (%)

TOPLAM

100

A.6. ‹HRAÇÇININ, YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹, ÜST DÜZEY
YÖNET‹C‹LER‹ VE YÖNET‹MDE SÖZ SAH‹B‹ OLAN D‹⁄ER
YÖNET‹C‹LER ‹LE ‹Ç DENETÇ‹LER‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER 3

Ad› – Soyad› Görevi- Görev Temsil Etti¤i Mesle¤i E-Posta
Unvan› Süresi Tüzel Kiflilik/
Adresi
Ba¤›ms›z
olup olmad›¤›4

TC
Kimlik

Vergi
Kimlik
No

A.7. ‹HRAÇÇININ MEVCUT HUKUK‹ SORUNLARI 5
Karfl› Taraf

Konu

Bankalarla

Tutar

Hangi Aflamada
Oldu¤u

Di¤er fiirketlerle

Kamu Otoriteleriyle
Sendikayla
Di¤er

2
3

İştiraklerin ticaret unvanları kısaltma yapılmaksızın yazılacaktır.
İsim ve soy isimler kısaltma yapılmaksızın yazılacaktır. Kurulumuzca yayımlanan Kurumsal Yönetim
İlkelerinin IV. Bölümünde yer alan anlamda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olup olmadığı belirtilecektir.
Denetimden sorumlu komite üyesi olması planlanan, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim
konusunda murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyeleri de ayrıca belirtilecektir.
4 Yönetim kurulu üyesi herhangi bir tüzel kişiliği temsil etmiyorsa Şirket’te sahip olduğu pay oranı
verilecektir.
5 Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları; kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya
verilen idari para cezası ve benzeri bilgilere de bu bölümde yer verilecektir.
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B. D‹⁄ER HUSUSLAR

B.1. BU FORMA KONU TALEPLE AYNI KONUDA GEÇM‹fi TAR‹HTE
YAPILAN VE REDDED‹LEN YA DA ‹fiLEMDEN KALDIRILAN
BAfiVURULARA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER 6
B.2. DAHA ÖNCE ALINMIfi EK SÜRELER6

EK SÜRE
KURUL EK SÜRE
‹Ç‹N KURULA
‹Z‹N TAR‹H‹
BAfiVURU TAR‹H‹

EK SÜREN‹N
UZUNLU⁄U
VE B‹T‹fi
DÖNEM‹

GEREKÇE

B.3. VARSA BAfiVURU SÜREC‹N‹ ETK‹LEYEB‹LECEK YA DA
AÇIKLANMASI GEREKL‹ GÖRÜLEN D‹⁄ER KONULAR

C. BAfiVURU FORMUNUN EK‹NDE YER ALACAK BELGELER
EK/1. YETK‹L‹ ORGAN KARARI
Yönetim kurulu karar›n›n noterce onayl› olmas› zorunludur.

EK/2. ESAS SÖZLEfiME
Tek metin haline getirilmifl ve flirket yetkililerince imzalanm›fl esas sözleflme.

EK/3. MAL‹ MÜfiAV‹R RAPORU
a) ‹ç kaynaklardan yap›lacak sermaye art›r›m›n›n mevzuata uygun oldu¤una
iliflkin yeminli mali müflavir raporu
b) Art›r›m öncesi sermayenin ödendi¤ine iliflkin mali müflavir raporu

6

İhraççının Kurul’a bu forma konu taleple aynı konuda geçmiş tarihte yapılan ve reddedilen ya da işlemden
kaldırılan başvuruları ile başvurularda daha önce almış olduğu ek süreler bu bölümde belirtilir.
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EK/5. T‹CARET S‹C‹L GAZETES‹

Önceki sermayenin tesciline iliflkin TTSG.
EK/6. FAAL‹YET KONUSU

fiirketin fiili faaliyet konusunun hammadde temininden ürünün sat›fl ve da¤›t›m›na
kadar geçen süreci içerecek flekilde muhasebe sistemini örneklerle anlatan detayl›
aç›klama, fiirketin ürün gam›na ve sat›fl yap›lan pazarlara iliflkin bilginin, varsa
marka tescil belgelerinin ve son 3 y›la ait toplam cironun bu pazarlar aras›ndaki
da¤›l›m›na iliflkin bilgilerin istatistiklerle desteklenmek suretiyle baflvuru ile
birlikte Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.
................................ A.fi. ad›na yetkili kiflilerin;
Ad› / Soyad›
Unvan›
‹mzas›

Ad› / Soyad›
Unvan›
‹mzas›

................................ A.fi. ad›na yetkili kiflilerin; (‹fllemler arac› kurum
taraf›ndan yürütülüyorsa Arac› Kurum)
Ad› / Soyad›
Unvan›
‹mzas›

Formun Düzenlenme Tarihi
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Ad› / Soyad›
Unvan›
‹mzas›

KURUL, ‹NCELEMELERDE ‹HT‹YAÇ DUYULMASI HAL‹NDE
YUKARIDA SAYILAN B‹LG‹ VE BELGELER DIfiINDA DA B‹LG‹ VE
BELGE ‹STEYEB‹L‹R.
Gerekli belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye
bafllan›r, aksi takdirde baflvurular de¤erlendirmeye al›nmaz.

HALKA AÇILMA BAfiVURUSUNUN, VARSA fiIRKETIN BA⁄LI OLDU⁄U
ÖZEL MEVZUATA ILIfiKIN OLARAK BU KAPSAMDA ALINMASI
GEREKEN ÖZEL IZINLERIN VE BU PROSEDÜRLERIN
TAMAMLANARAK YAPILMASI GEREKMEKTEDIR.

Baflvurunun incelenmesi sürecinde bas›n yay›n organlar›nda yap›lacak
aç›klamalarda, halka aç›lma konusunda tüm ilan reklam ve duyurularda Kurul
düzenlemelerine uyum sa¤lanmas› gerekmektedir.
KONTROL L‹STES‹

Kurulufl baflvurular›nda afla¤›daki belge ve bilgilerin tam ve do¤ru olarak
iletilmesine dikkat ediniz.

Baflvuru Formu
Yetkili Organ Karar›
Esas Sözleflme
‹ç kaynaklardan
yap›lacak sermaye art›r›m›n›n
mevzuata uygun oldu¤una iliflkin
yeminli mali müflavir raporu
Art›r›m öncesi sermayenin
ödendi¤ine iliflkin yeminli mali
müflavir raporu
Önceki sermayenin tesciline
iliflkin TTSG
Faaliyet konusu

Form Ekinde Gönderilip
Gönderilmedi¤i
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Gönderilmediyse
Gerekçesi

Baflbakanl›k

Sermaye Piyasas› Kurulu

Baflvuru Kay›t No

HALKA AÇILMA BAfiVURU FORMU

Baflvuru Kay›t Tarihi :

:

*Bu bölüm SPK taraf›ndan doldurulacakt›r.
AÇIKLAMALAR VE ÖNEML‹ NOTLAR

• Baflvurunun de¤erlendirmeye al›nabilmesi için bu formun do¤ru ve tam olarak
doldurulmas›, formun ekinde talep edilen belgelerin eksiksiz olarak Kurul’a
iletilmesi zorunludur.
• Form, istenilen tüm bilgileri aç›k ve anlafl›l›r olarak içerecek flekilde
doldurulacakt›r.

• Formun ekleri formun bir parças› olup, eklerdeki bilgilerin de do¤ru ve tam
olarak doldurulmas› gereklidir.
• Formda yer alan ekler, bu formda belirtilen s›ra ile gönderilecektir.

° Formda yer alan boflluklar›n yeterli olmamas› halinde yap›lacak olan ilaveler
bu formun genel standard›na uygun olacakt›r.
° Formun tüm sayfalar› ile eklerinin fiirket kaflesi alt›nda ortakl›¤› Kurulumuz
nezdinde temsile yetkili kiflilerce imzalanmas› gerekmektedir.

• Formun posta ile gönderilmesi esas olup, formun yer ald›¤› disket baflvuru
formunun ekinde ve ayr›ca spkofd@spk.gov.tr adresine e-mail ile
gönderilecektir.
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A. ‹HRAÇÇIYI TANITICI B‹LG‹LER
Unvan›

A.1. ‹LET‹fi‹M B‹LG‹LER‹

Merkez Adresi
Telefon No
Faks No

Internet Adresi

Elektronik Posta Adresi

Vergi Dairesi ve Numaras›
A.2. ‹HRAÇÇININ KURULUfiUNA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Kurulufl Tarihi

Ticaret Sicil Memurlu¤u
Ticaret Sicil Numaras›

Kurulufl Esas Sözleflmenin ‹lan Edildi¤i TTSG Tarih ve No
A.3. ‹HRAÇÇININ F‹‹L‹ FAAL‹YET KONUSUNA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

fiirketin fiili faaliyet konusu, üretim tesisleri ve hizmet merkezine iliflkin k›saca
bilgi verilecektir. (Ayr›nt›l› bilgi EK/8’de verilecektir):
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A.4.‹HRAÇÇININ ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYES‹ HAKKINDA
B‹LG‹LER 7

Orta¤›n Ad› / Soyad› – Sermayedeki
Sermayedeki
Ticaret Unvan›
Pay Tutar› (TL) Pay Oran› (%)

TOPLAM

Gerçek Kifli
Ortaklar ‹çin
TC Kimlik No

Vergi Kimlik
No

100

A.5. ‹HRAÇÇININ F‹NANSAL DURAN VARLIKLARI HAKKINDA
B‹LG‹LER 8

‹fltirakin Ticaret Unvan›
TOPLAM

Ödenmifl
Sermayesi (TL)

Sermayedeki Pay
Tutar› (TL)

Sermayedeki Pay
Oran› (TL)
100

A.6. ‹HRAÇÇININ, YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹, ÜST DÜZEY
YÖNET‹C‹LER‹ VE YÖNET‹MDE SÖZ SAH‹B‹ OLAN D‹⁄ER
YÖNET‹C‹LER ‹LE ‹Ç DENETÇ‹LER‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER 9

Ad› –
Soyad›

Görevi/
Unvan›

Görev
Süresi

Temsil Etti¤i
Tüzel Kiflilik /
Ba¤›ms›z olup
olmad›¤› 10

7

Mesle¤i

E-Posta
Adresi

T.C.
Kimlik
No

Vergi
Kimlik
No

İhraççının ortaklarının adı soyadı/ticaret unvanı kısaltma yapılmaksızın yazılacak, sermaye bilgileri “Ortaklar
Pay Defteri”ndeki kayıtlar esas alınarak belirtilecektir. En son olağan genel kurul’da ortaklık yapısında bir
değişiklik olmuşsa, buna ilişkin bilgiye de yer verilecektir. Sermaye bilgileri ihraççı sermayesinde %5’in
üzerinde paya sahip ortakları içerecek şekilde hazırlanacaktır. Sermaye payı ne olursa olsun varsa yabancı
ortakların belirtilmesi gerekmektedir.
8 Finansal duran varlıkların ticaret unvanları kısaltma yapılmaksızın yazılacaktır.
9 İsim ve soy isimler kısaltma yapılmaksızın yazılacaktır. . Kurulumuzca yayımlanan Kurumsal Yönetim
İlkelerinin IV. Bölümünde yer alan anlamda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olup olmadığı belirtilecektir.
Denetimden sorumlu komite üyesi olması planlanan, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim
konusunda murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyeleri de ayrıca belirtilecektir..
10 Yönetim kurulu üyesi herhangi bir tüzel kişiliği temsil etmiyorsa Şirket’te sahip olduğu pay oranı verilecektir.
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A.7. ‹HRAÇÇININ MEVCUT HUKUK‹ SORUNLARI 11
Bankalarla

Karfl› Taraf

Konu

Tutar

Hangi Aflamada Oldu¤u

Di¤er fiirketlerle

Kamu Otoriteleriyle
Sendikayla
Di¤er

A.8. HALKA AÇILMA VE YATIRIMCI ‹L‹fiK‹LER‹ B‹R‹M‹NE
‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER :

Halka aç›lma sürecini ve daha sonra yat›r›mc› iliflkilerini yönetecek, flirket
yönetim kuruluna raporlama yapan, flirket yönetim kurulu ile SPK, ‹MKB ve
yat›r›mc›lar aras›ndaki iletiflimi sa¤layan, elektronik ortam da dahil olmak üzere
kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususu gözetleme ve izleme görevine sahip,
yeterli say›da personelden oluflan halka aç›lma ve yat›r›mc› iliflkileri birimine
iliflkin bilgi:
Ad›
Soyad›

Görevi
Unvan›

Ad› – Soyad›

Ö¤renim Mesle¤i
Durumu

Varsa Sermaye
Piyasas› Faaliyet
Lisans› Türü

Adres

Telefon

T.C.Kimlik
No

Faks

Vergi Kimlik
No

E-Posta

11 Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları; kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya
verilen idari para cezası ve benzeri bilgilere de bu bölümde yer verilecektir.
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* Kurulun Kamuyu Ayd›nlatma Projesi kapsam›nda elektronik ortamda kamunun
ayd›nlat›lmas›na yönelik teknolojik altyap›n›n mevcut olmas› ve bu amaçla
sertifika tahsis prosedürüne bafllan›lmas› gerekmektedir.
** Halka aç›lma sürecinin sonuna kadar bu birim içinde konsorsiyum lideri arac›
kurulufl temsilcisinin bulunmas› zorunludur.

*** Böyle bir birim oluflturulmayacak ise oluflturulamama nedenleri izahnamede
aç›klanacakt›r.
A.9. HALKA ARZ B‹LG‹LER‹

Arac› Kurulufl/Konsorsiyum Lideri
Konsorsiyuma Dahil Arac› Kurumlar
Yeni Pay Alma Hakk› Kullan›m Süresi
Halka Arz Süresi
Sat›fl Yöntemi (Talep Toplama, Borsada Sat›fl)
Halka Arz Edilecek Hisse Senetlerinin Tertibi ve Grubu
Halka Arz Oran›
Halka Arz Edilecek Tutar
a) Sermaye Art›r›m› Nedeniyle
b) Mevcut Paylar›n Sat›fl› Nedeniyle
Hisse Senetlerini Halka Arz Edilecek Ortaklar
B. D‹⁄ER HUSUSLAR

B.1. BU FORMA KONU TALEPLE AYNI KONUDA GEÇM‹fi TAR‹HTE
YAPILAN VE REDDED‹LEN YA DA ‹fiLEMDEN KALDIRILAN
BAfiVURULARA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER 12

12 İhraççının Kurul’a bu forma konu taleple aynı konuda geçmiş tarihte yapılan ve reddedilen ya da işlemden
kaldırılan başvuruları ile başvurularda daha önce almış olduğu ek süreler bu bölümde belirtilir.

197

B.2. DAHA ÖNCE ALINMIfi EK SÜRELER

EK SÜRE
‹Ç‹N KURULA
BAfiVURU TAR‹H‹

KURUL EK SÜRE
‹Z‹N TAR‹H‹

EK SÜREN‹N
UZUNLU⁄U
VE B‹T‹fi TAR‹H‹

GEREKÇE

B.3. VARSA BAfiVURU SÜREC‹N‹ ETK‹LEYEB‹LECEK YA DA
AÇIKLANMASI GEREKL‹ GÖRÜLEN D‹⁄ER KONULAR

B.4. ‹HRAÇÇININ B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI:

Mevzuat ile belirlenenler d›fl›nda kamuya hangi bilgilerin aç›klanaca¤›n›, bu
bilgilerin ne flekilde, hangi s›kl›kta ve hangi yollardan kamuya duyurulaca¤›n›,
yönetim kurulu veya yöneticilerin bas›n ile hangi s›kl›kta görüflece¤ini, kamunun
bilgilendirilmesi için hangi s›kl›kla toplant›lar düzenlenece¤ini, flirkete yöneltilen
sorular›n yan›tlanmas›nda nas›l bir yöntem izlenece¤ini aç›klayan fiirket
Bilgilendirme Politikas› hakk›nda bilgi : 13
fiirketin kamuyu ayd›nlatmaya yönelik bir flirket bilgilendirme politikas› yoksa bu
durum ve nedeni izahnamede aç›klanacakt›r.
B.5. ‹HRAÇÇININ TEMEL DE⁄ERLER‹:

Yönetim kurulu taraf›ndan haz›rlanan, genel kurulun bilgisine sunulan/sunulacak
flirket faaliyetlerinin yürütülmesinde gözetilecek etik kurallar (flirket çal›flanlar› ile
iliflkiler, tedarikçilerle iliflkiler, müflteri iliflkileri, sosyal sorumluluk esaslar› vs.
hakk›nda) ve varsa bunlarla ilgili uygulamalar›n aç›klanmas› gerekmektedir.
Böyle bir kurallar bütününün olmamas› halinde bu durum ve nedeni izahnamede
aç›klanacakt›r.

13 Bu bölümde varsa derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesine de yer verilecektir.
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B.6. ‹NTERNET S‹TES‹ B‹LG‹LER‹
fiirketin internet sitesinde kamuyu ayd›nlatma kapsam›nda; ticaret sicil bilgileri,
son durum itibariyle ortakl›k yap›s›, yönetim kurulu, imtiyazl› paylar, esas
sözleflmenin son hali, y›ll›k faaliyet raporlar›, özel durum aç›klamalar›, periyodik
mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul
toplant›lar›n›n gündemleri, kat›lanlar cetveli ve toplant› tutanaklar›, vekâleten oy
kullanma formu, sermaye piyasas› araçlar›n›n de¤erine etki edebilecek yönetim
kurulu toplant› tutanaklar›, s›kça sorulan sorular gibi bölümlerin yer al›p
almayaca¤› hususu belirtilecektir. fiirket ‹nternet sitesinin adresi:
Böyle bir sitenin oluflturulmamas› ya da mevcut internet sitesinde bu detayda bilgi
bulunmamas› halinde bunun nedenleri izahnamede kamuya aç›klan›r.
C. BAfiVURU FORMUNUN EK‹NDE YER ALACAK BELGELER
EK/1. YETK‹L‹ ORGAN KARARI
Yönetim kurulu karar›n›n noterce onayl› olmas› zorunludur.
EK/2. ESAS SÖZLEfiME
Tek metin haline getirilmifl ve flirket yetkililerince imzalanm›fl esas sözleflme.
EK/3. ‹HRAÇÇIYA ‹L‹fiK‹N BELGELER

‹HRAÇÇININ;
a- Ba¤›ms›z denetimden geçmifl mali tablolar›*
b- Son genel kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli
c- ‹mza sirküleri
d- Son üç y›ll›k kesin bilanço, gelir-gider tablosu, kar da¤›t›m tablosu ve faaliyet
raporlar› ile varsa baflvuru tarihine en yak›n ara mali tablolar›
e- Son üç y›ll›k enflasyona göre düzeltilmifl bilanço ve gelir-gider tablosu
f- Mevcut sermayeyi temsil eden paylar hakk›nda bilgi (Tertip, nominal de¤er,
türü, toplam nominal de¤er)
g- Mevcut sermayenin ödendi¤ine iliflkin mali müflavir raporu
h- %5’in üzerinde paya sahip tüzel kifli ortaklar›n ortakl›k yap›s› hakk›nda bilgi
* Son iki y›la ait (2004 y›l›nda yap›lacak baflvurular için 2002 ve 2003 y›llar›)
mali tablolar›n;
i) Seri:XI, No:20 say›l› Tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilmifl olarak,
ii) Seri:XI, No:21 say›l› Tebli¤ uyar›nca konsolide mali tablo haz›rlamas›
gerekti¤i durumlarda enflasyona göre düzeltilmifl konsolide olarak,
iii) Seri:XI No:25 say›l› Tebli¤/UFRS’na göre mali tablo haz›rlanmas›n›n
tercih edilmesi durumunda bu Tebli¤de yer alan esaslara uygun olarak,
düzenlenerek ba¤›ms›z denetime tabi tutulmas› gerekmektedir.
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EK/4. HALKA ARZA ‹L‹fiK‹N BELGELER

a- Halka arz edilecek hisse senedi örne¤i

b- Örne¤i Kurulumuzun internet sayfas›nda bulunan, tam ve eksiksiz olarak
doldurulmufl izahname ve sirküler seti*
c- Arac› kurumla yap›lan sözleflme örne¤i

d- ‹zahname, yeni pay alma sirküleri ve tasarruf sahipleri sirkülerinin ilan
edilece¤i gazetelerin isimleri

e- Yönetim kurulu üyeleri ile ortakl›kta önemli karar ve yetki sorumlulu¤u tafl›yan
personelden al›nan, ilgili kifliler hakk›nda yüz k›zart›c› suçlardan dolay› al›nm›fl
cezai kovuflturma ve/veya hükümlülü¤ünün ve flirket iflleri ile ilgili olarak taraf
olunan dava konusu hukuki uyuflmazl›k ve/veya kesinleflmifl hüküm bulunup
bulunmad›¤›na dair beyanlar
f- Sat›fl fiyat›n›n nominal de¤erinden farkl› olmas› halinde fiyat tespit raporu

g- Pay bedellerinin yat›r›lmas› için nezdinde özel hesap aç›lan Banka taraf›ndan
bu durumu Kurul’a bildiren yaz›,

* Son 3 y›la ait (2004 y›l›nda yap›lacak baflvurular için 2001, 2002 ve 2003
y›llar›) mali tablolar ile baflvuru tarihine en yak›n ara dönem mali tablolar›n›n
(2001 y›l› gelir tablosu hariç olmak üzere);
i) Seri:XI, No:20 say›l› Tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilmifl olarak,
ii) Seri:XI, No:21 say›l› Tebli¤ uyar›nca konsolide mali tablo haz›rlamas›
gerekti¤i durumlarda enflasyona göre düzeltilmifl konsolide olarak,

iii) Seri:XI No:25 say›l› Tebli¤/UFRS’na göre mali tablo haz›rlanmas›n›n
tercih edilmesi durumunda bu Tebli¤de yer alan esaslara uygun olarak,
izahname ve sirkülerlerde yer almas›,
IV) Seri:XI No:25 say›l› Tebli¤/UFRS’na göre mali tablo haz›rlanmas›n›n
tercih edilmesi durumunda, özsermaye de¤iflim tablosu ve nakit ak›m
tablosuna da izahname ve sirkülerlerde verilmesi, gerekmektedir.

200

EK/5. MEVCUT H‹SSE SENETLER‹N‹N HALKA ARZINDA GEREKL‹
OLAN BELGELER :

a) Halka arz edilecek hisse senetlerinin nominal tutar ve oranlar›n› gösterir yaz›*

b) Ek sat›fl hakk› konusunda, ek sat›fl› yapacak ortaklar ile arac› kurulufllar aras›nda
yap›lan sözleflme örne¤i,

c) Halka arz edilecek hisse senetleri üzerinde senetlerin devir ve tedavülünü
k›s›tlay›c› veya senet sahibinin haklar›n› kullanmas›na engel olacak kay›tlar
olmad›¤›n› ve ayr›ca hisse senetleri üzerinde intifa hakk› olup olmad›¤›n›
belgeleyen ilgili ortakl›ktan al›nm›fl bir yaz› ile hisse senetlerini halka arz
edeceklerin bu konudaki yaz›l› beyanlar›*
d) Halka arz edilecek hisse senetleri üzerindeki zilyetli¤in herhangi bir rehin veya
teminat ifllemine dayanmad›¤› konusunda hisse senetlerini halka arz edecek
olanlar›n yaz›l› beyanlar›,

e) Halka arz edilecek hisse senetlerinin tertip, grup, tür ve seri numaralar›
itibariyle ayr›nt›l› dökümü,
f) Sat›fl an›nda senet üzerinde bulunacak kar pay› ve yeni pay alma kuponlar›n›n
y›llar› ve numaralar› ile adetleri*
g) Ek sat›fl hakk›n›n kullan›lmak istenmesi halinde, ek sat›fla konu hisse senedi
için c, d, e, f maddelerde belirtilen beyan ve bilgiler

h) Halka arzdan sonra fiyat istikrar›n› sa¤lamaya yönelik al›m yap›lmas›n›n
düflünülüp düflünülmedi¤i hakk›nda bilgi
*Özellefltirme kapsam›nda bulunan kamu paylar›n›n halka arz›nda Özellefltirme
‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan verilecek beyan yeterlidir.
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EK/6. SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA HALKA ARZDA GEREKL‹
OLAN BELGELER :

a) ‹ç kaynaklardan yap›lacak sermaye art›r›m›n›n mevzuata uygun oldu¤una
iliflkin yeminli mali müflavir raporu,
b) Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›ndan al›nan izin belgesi ile genel kurul toplant›
tutana¤› ve kat›lanlar cetveli (Esas sermaye sistemindeki ortakl›klar için),
c) Art›r›lacak sermayeyi temsil eden hisse senetlerinden sat›lmayanlar›n sat›fl
süresinin bitifl tarihinden itibaren 3 ifl günü içerisinde bedellerinin tam olarak ve
nakden ödenerek sat›n al›naca¤›n› ortakl›¤a karfl› taahhütte bulunmufl olan pay
sahiplerinin veya arac› kurulufllar›n ortakl›¤a verdi¤i sat›n alma taahhütnamesi
ve bir sureti, taahhütname bir tüzel kifli taraf›ndan veriliyorsa, tüzel kiflinin
yetkili organ›n›n taahhüde iliflkin karar›, (Esas sermaye sistemindeki ortakl›klar
için),
d) Ek sat›fl hakk›n›n kullan›lmak istenmesi halinde;

I. Halka arz edilecek hisse senetleri üzerinde, senetlerin devir ve tedavülünü
k›s›tlay›c› ve senet sahiplerinin haklar›n› kullanmas›na engel olacak kay›tlar
olmad›¤›n› ve ayr›ca hisse senetleri üzerinde intifa hakk› olup olmad›¤›n›
belgeleyen ilgili ortakl›ktan al›nm›fl bir yaz› ile hisse senetlerini halka arz
edeceklerin bu konudaki yaz›l› beyanlar›,
II. Halka arz edilecek hisse senetleri üzerinde zilyedli¤in herhangi bir rehin veya
teminat ifllemine dayanmad›¤› konusunda hisse senetlerini halka arzedecek
olanlar›n yaz›l› beyanlar›,
III. Halka arz edilecek hisse senetlerinin tertip, grup, tür ve belge numaralar›
itibariyle ayr›nt›l› dökümü,

IV. Sat›fl an›nda senet üzerinde bulunacak kar pay› ve yeni pay alma kuponlar›n›n
y›llar› ile numaralar› ve adetleri,
V. Ek sat›fl hakk› konusunda, ek sat›fl› yapacak ortaklar ile arac› kurulufllar
aras›nda yap›lan sözleflme örne¤i,

e) Mevcut sermayenin tesciline iliflkin TTSG örne¤i (adi paylar ve varsa imtiyazl›
paylar için ayr› ayr›),
f) Halka arzdan sonra fiyat istikrar›n› sa¤lamaya yönelik al›m yap›lmas›n›n
düflünülüp düflünülmedi¤i hakk›nda bilgi,
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EK/7. F‹Z‹B‹L‹TE ETÜDÜ

Kurula yap›lacak baflvuruda, halka aç›lman›n gereklili¤i, halka aç›lmadan
beklenen sonuçlar, halka aç›lma maliyeti, halka aç›lmadan elde edilecek kayna¤›n
kullan›m yerleri, ortakl›¤›n yat›r›m yapmay› planlad›¤› sektörler, ortakl›¤›n
stratejik hedefleri, finansal duruma ve faaliyet sonuçlar›na iliflkin yönetimin analiz
ve de¤erlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleflme derecesi, belirlenen
stratejik hedefler karfl›s›nda flirketin durumu içinde bulunulan pazar›n mevcut
durumu, potansiyeli ve rekabet koflullar›, flirketin gelecek üç y›la iliflkin
projeksiyonlar›, Pazar pay›n› etkilemesi beklenen koflullar ve halka arzda hisse
senetlerinin sat›lmas› planlanan yat›r›mc› kitlesine iliflkin bilgileri de içerecek
flekilde haz›rlanm›fl ayr›nt›l› fizibilite etüdünün baflvuru sürecinde Kurula
sunulmas› gerekmektedir.
EK/8. fi‹RKET‹N FAAL‹YET‹N‹ TANITICI B‹LG‹LER

fiirketin fiili faaliyet konusunun hammadde temininden ürünün sat›fl ve da¤›t›m›na
kadar geçen süreci içerecek flekilde muhasebe sistemini örneklerle anlatan detayl›
aç›klama, fiirketin ürün çeflitleri ve sat›fl yap›lan pazarlara iliflkin bilginin, varsa
marka tescil belgelerinin ve son 3 y›la ait toplam cironun bu pazarlar aras›ndaki
da¤›l›m›na iliflkin bilgilerin istatistiklerle desteklenmek suretiyle baflvuru ile
birlikte Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir. Bu bölümde ayr›ca yer almas›
gereken bilgiler afla¤›da say›lmaktad›r:
a- Faaliyetlerle ilgili öngörülebilir risklere iliflkin detayl› aç›klama,

b- Son bir y›l içinde grup içi flirketler ve di¤er iliflkili kifli ve kurumlarla yap›lan
önemli tutardaki ifllemlerin analizi,
c- Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve flirket sermayesinin do¤rudan ya da
dolayl› olarak en az %5’ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5’inden
fazlas›na sahip oldu¤u veya bu orana ba¤l› kalmaks›z›n, yönetim kontrolünü
elinde bulundurdu¤u veya yönetiminde etkisinin oldu¤u flirketlerle, flirket
aras›ndaki ticari ve ticari olmayan ifl ve ifllemler,

d- Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin; özgeçmiflleri, görev ve sorumluluklar›,
flirket d›fl›nda yürüttükleri görevler ve münhas›ran bu konuda flirketçe
belirlenen kurallara uyulup uyulmad›¤›, ba¤›ms›z yönetim kurulu üyelerinin
ba¤›ms›zl›k beyan›, ödenen bireysel ücret, ikramiye, di¤er menfaatler 14 ve
14 Yapılan ödemeler maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, hisse senetleri, hisse
senetlerine dayalı türev ürünler, çalışanları hisse senedi edindirme planları kapsamında verilen hisse alım
opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi. gayri nakdi olarak
yapılan ödemeler ve sağlanan tüm menfaatleri kapsar. Bu bilgiler yöneticinin ismi/ unvan, görevi, kıdemi ve
kendisine yapılan ödemenin toplam tutarını gösterir bir tablo halinde kamuya açıklanır.
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bunlar›n belirlenmesindeki kriterler ile kurumsal yönetim komitesi taraf›ndan
yap›lan performans de¤erlendirmesi, flirket sermayesinde pay oran ve tutarlar›,
söz konusu kifliler ve flirket aras›nda yap›lan ifllemler, ellerinde bulunan flirkete
ait sermaye piyasas› araçlar›, flirketin faaliyetleri ile ilgili olarak haklar›nda
aç›lan davalar,

e- Organizasyon yap›s›na iliflkin de¤ifliklikler,

f- Varsa mevzuat hükümlerine ayk›r› uygulamalar nedeni ile al›nan cezalar ve
gerekçesine iliflkin aç›klama,
g- fiirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de¤ifliklikleri,
h- Kar da¤›t›m politikas› hakk›nda bilgi,

r- Sat›fllar, verimlilik, piyasa pay›, gelir yaratma kapasitesi, karl›l›k, borç/öz
kaynak oran› ve benzeri konularda ileriye dönük beklentiler,
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SERMAYE P‹YASASI KURULU BAfiKANLI⁄INA
ANKARA

Kurulunuza hisse senetlerinin kayda al›nmas› için baflvuruda bulunan
ortakl›¤›m›z, halka arz sonras› 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerine
tabi olacakt›r.

Bu nedenle, ortakl›¤›m›z›n bundan sonraki ifllemlerinin Sermaye Piyasas› Kanunu
ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülece¤ini, söz konusu mevzuata uygunluk
sa¤lamak üzere esas sözleflme de¤ifliklik önerilerinin, bu konudaki Kurulunuz
görüflünün al›nmas›n› takiben yap›lacak ilk genel kurul toplant›s›nda gündeme
al›narak karara ba¤lanaca¤›n›, beyan ederiz.
..............................................................A.fi.

Yönetim Kurulu
Baflkan›

Yönetim Kurulu
Üyesi
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EK/9. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ TARAFINDAN DÜZENLENECEK
BEYANNAME
Afla¤›da örne¤i yer alan beyannamenin yönetim kurulu üyelerince doldurulup
baflvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.
................................ A.fi. ad›na yetkili kiflilerin;

Ad› / Soyad›
Unvan›

Ad› / Soyad›
Unvan›

‹mzas›

‹mzas›

................................ A.fi. ad›na yetkili kiflilerin; (‹fllemler arac› kurum taraf›ndan
yürütülüyorsa Arac› Kurum)
Ad› / Soyad›
Unvan›
‹mzas›

Ad› / Soyad›
Unvan›
‹mzas›
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Formun Düzenlenme Tarihi

KURUL, ‹NCELEMELERDE ‹HT‹YAÇ DUYULMASI HAL‹NDE
YUKARIDA SAYILAN B‹LG‹ VE BELGELER DIfiINDA DA B‹LG‹ VE
BELGE ‹STEYEB‹L‹R.
Gerekli belgelerin tam olarak Kurula iletilmesi ile Kurulca incelemeye
bafllan›r, aksi takdirde baflvurular de¤erlendirmeye al›nmaz

HALKA AÇILMA BAfiVURUSUNUN, VARSA fi‹RKET‹N TAB‹
OLDU⁄U ÖZEL MEVZUATA ‹L‹fiK‹N OLARAK BU KAPSAMDA
ALINMASI GEREKEN ÖZEL ‹Z‹NLER‹N VE BU PROSEDÜRLER‹N
TAMAMLANARAK YAPILMASI GEREKMEKTED‹R.

Baflvurunun incelenmesi sürecinde bas›n yay›n organlar›nda yap›lacak
aç›klamalarda, halka aç›lma konusunda tüm ilan reklam ve duyurularda Kurul
düzenlemelerine uyum sa¤lanmas› gerekmektedir.
KONTROL L‹STES‹

Kurulufl baflvurular›nda afla¤›daki belge ve bilgilerin tam ve do¤ru olarak
iletilmesine dikkat ediniz.

Baflvuru Formu
Yetkili Organ Karar›
Esas Sözleflme
‹hraçç›n›n;
a-Ba¤›ms›z denetimden geçmifl
mali tablolar›
b- Son genel kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli
c- ‹mza sirküleri
d- Son üç y›ll›k kesin ve enflasyone göre düzeltilmifl
bilanço, gelir tablosu, kar da¤›t›m tablosu ve
faaliyet raporlar› ile varsa baflvuru tarihine en
yak›n ara mali tablolar›
e- Son üç y›ll›k enflasyona göre düzeltilmifl bilanço
ve gelir-gider tablosu
f- Mevcut sermayeyi temsil eden paylar hakk›nda bilgi
g- Mevcut sermayenin ödendi¤ine iliflkin mali
müflavir raporu
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Form Ekinde
Gönderilip
Gönderilmedi¤i

Gönderilmediyse
Gere¤i

h- Tüzel kifli ortaklar›n ortakl›k yap›lar›
Halka Arza ‹liflkin;
a- Hisse senedi örne¤i
b- ‹zahname ve sirküler seti
c- Arac› kurumla yap›lan sözleflme örne¤i
d- ‹zahname ve sirkülerlerin ilan edilece¤i gazetelerin
isimleri
e- Yönetim kurulu üyelerinin beyanlar›
f- Fiyat tespit raporu
g- Hesap numaras›n› bildiren banka yaz›s›
Mevcut Pay Sat›fl› (EK/5); Sermaye Art›r›m› (EK/6);
a
a
b
b
c
c
d
d
e
e
f
f
g
h
Fizibilite Etüdü
Faaliyeti Tan›t›c› Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyelerinin SPKn’na Uyacaklar› Beyan›
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‹ZAHNAME
.............................................. ANON‹M fi‹RKET‹’NDEN
ORTAKLI⁄IMIZIN ‹LK DEFA HALKA ARZ ED‹LECEK/ ‹K‹NC‹L HALKA
ARZINA ‹L‹fiK‹N ...../ NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSE SENETLER‹N‹N SATIfiI
‹LE ‹LG‹L‹ ‹ZAHNAMED‹R.
SÖZ KONUSU H‹SSE SENETLER‹ SERMAYE P‹YASASI KURULU’NCA
..../..../..... TAR‹H VE .................... SAYI ‹LE KAYDA ALINMIfiTIR. ANCAK
KAYDA ALINMA ORTAKLI⁄IMIZIN VE H‹SSE SENETLER‹N‹N KURUL
VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

SERMAYE P‹YASASI KANUNU UYARINCA, ‹ZAHNAME VE
S‹RKÜLERDE YER ALAN B‹LG‹LER‹N GERÇE⁄‹ DÜRÜST B‹R B‹Ç‹MDE
YANSITMASINDAN
‹HRAÇÇILAR
SORUMLUDUR.
ANCAK,
KEND‹LER‹NDEN BEKLENEN ÖZEN‹ GÖSTERMEYEN ARACI
KURULUfiLARA
DA
ZARARIN
‹HRAÇÇILARA
TAZM‹N
ETT‹R‹LEMEYEN KISMI ‹Ç‹N MÜRACAAT ED‹LEB‹L‹R. BA⁄IMSIZ
DENET‹M KURULUfiLARI ‹SE, DENETLED‹KLER‹ MAL‹ TABLO VE
RAPORLARA ‹L‹fiK‹N OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK‹
YANLIfi VE YANILTICI B‹LG‹ VE KANAATLER NEDEN‹YLE
DO⁄AB‹LECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR.
‹MKB YÖNETIM KURULU BAfiKANLI⁄I’NIN …… TAR‹HL‹
TOPLANTISINDA;
ORTAKLI⁄IMIZ
H‹SSE
SENETLER‹N‹N
……PAZARDA IfiLEM GÖREB‹LECE⁄‹NE KARAR VERILM‹fiT‹R
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S‹RKÜLER
ORTAKLI⁄IMIZIN ‹LK DEFA HALKA ARZ ED‹LECEK ……..TL.
NOM‹NAL DE⁄ERL‹ H‹SSE SENETLER‹N‹N SATIfiI ‹LE ‹LG‹L‹
DUYURUDUR.
SÖZ KONUSU H‹SSE SENETLER‹ SERMAYE P‹YASASI KURULU’NCA
..../..../..... TAR‹H VE .................... SAYI ‹LE KAYDA ALINMIfiTIR. ANCAK
KAYDA ALINMA ORTAKLI⁄IMIZIN VE H‹SSE SENETLER‹N‹N KURUL
VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

SERMAYE P‹YASASI KANUNU UYARINCA, ‹ZAHNAME VE
S‹RKÜLERDE YER ALAN B‹LG‹LER‹N GERÇE⁄‹ DÜRÜST B‹R B‹Ç‹MDE
YANSITMASINDAN
‹HRAÇÇILAR
SORUMLUDUR.
ANCAK,
KEND‹LER‹NDEN BEKLENEN ÖZEN‹ GÖSTERMEYEN ARACI
KURULUfiLARA
DA
ZARARIN
‹HRAÇÇILARA
TAZM‹N
ETT‹R‹LEMEYEN KISMI ‹Ç‹N MÜRACAAT ED‹LEB‹L‹R. BA⁄IMSIZ
DENET‹M KURULUfiLARI ‹SE, DENETLED‹KLER‹ MAL‹ TABLO VE
RAPORLARA ‹L‹fiK‹N OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK‹
YANLIfi VE YANILTICI B‹LG‹ VE KANAATLER NEDEN‹YLE
DO⁄AB‹LECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR.
‹MKB YÖNETIM KURULU BAfiKANLI⁄I’NIN …… TAR‹HL‹
TOPLANTISINDA;
ORTAKLI⁄IMIZ
H‹SSE
SENETLER‹N‹N
……PAZARDA IfiLEM GÖREB‹LECE⁄‹NE KARAR VERILM‹fiT‹R
Di¤er Kamu Kurumlar›ndan Al›nan Görüfller:
(Varsa) Ek Sat›fl Hakk›nda Aç›klama:

Hisse senetleri sat›lacak ortakl›k ve hisse senetleri ile ilgili ayr›nt›l› bilgileri içeren
izahname ....................... tarihinde ............. Ticaret Siciline tescil edilmifl olup
ayr›ca baflvuru yerlerinde incelemeye aç›k tutulmaktad›r.
Halka
arzedilecek
olan
.................TL’l›k
hisse
senetleri
..................ile................tarihleri aras›nda afla¤›da belirtilen baflvuru yerlerinde
...........gün süreyle sat›fla sunulacakt›r.
Bir pay›n nominal de¤eri..............TL olup, ....................TL’ndan sat›fla arz
edilecektir.
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1. Baflvuru fiekli:

2. Baflvuru Yerleri:

(Adres ve Telefon Numaras›)

3. Hisse Senetlerinin Teslim fiekli:

4. Halka arzda yat›r›mc›lara tahsis ve da¤›t›m esaslar›

5. Yat›r›mc›lardan halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemaland›r›l›p
nemaland›r›lmayaca¤›, nemaland›r›lacaksa esaslar›:

6. Arac› kurulufl/kurulufllara ve gifle hizmeti veren kurulufllara ödenen toplam
ücret tutar› ve bunun toplam halka arz maliyeti içindeki pay›:
7. Mali Duruma ‹liflkin Bilgiler:
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‹LK/‹K‹NC‹L HALKA ARZ ‹ZAHNAME VE S‹RKÜLER HAZIRLAMA
KILAVUZU
‹zahname ve sirkülerin haz›rlanmas›nda, Sermaye Piyasas› Kurulunca haz›rlanan
formatlarda yer alan flekli esaslara uyulmas› flartt›r.

‹lk/ikincil halka arzlarda hem esas hem de kay›tl› sermaye sisteminde bulunan
ortakl›klar taraf›ndan kullan›lmak üzere ortak izahname ve sirküler formatlar›
haz›rlanm›flt›r. Ortakl›¤›n bulundu¤u sisteme göre formattaki ilgili yerlerin
doldurulmas›, bilgisi bulunmayan bölümlere “yoktur” fleklinde aç›klama
yap›lmas›, ilgili bölümde tabloya yer verilmiflse bilgisi bulunmayan bölümler için
söz konusu tablonun da o bölümden ç›kar›lmas› gerekmektedir. Sözkonusu
formatta yer alan kalemlere iliflkin aç›klamalar afla¤›da verilmektedir:
G‹R‹fi

‹lk Paragraf: Yap›lacak halka arz ilk halka arzsa “‹kincil Halka Arz›na ‹liflkin”
ibaresi, yap›lacak halka arz ikincil halka arzsa “‹lk Defa Halka Arz Edilecek”
ibaresi metinden ç›kar›lacakt›r. Halka arz›n toplam nominal de¤eri bofllu¤a
yaz›lacakt›r.

‹kinci Paragraf: SPK kayda alma tarih ve numaras› belirtilecek, di¤er
aç›klamalar aynen yaz›lacakt›r.
Üçüncü Paragraf: Aynen yaz›lacakt›r.

Dördüncü Paragraf: ‹MKB Yönetim Kurulu Karar›n›n ayr›nt›s› Kurulca
yaz›lacakt›r.

Beflinci Paragraf: Varsa halka arzla ilgili olarak, ‹MKB d›fl›ndaki kurumlardan
al›nan görüfllere yer verilecek (örne¤in bir turizm flirketi için Turizm Bakanl›¤›) ,
böyle bir görüfl yoksa (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

Alt›nc› Paragraf: Varsa ek sat›fl ile ilgili aç›klama ( ek sat›fla konu hisse
senetlerinin toplam nominal de¤eri, halka arz edilen hisse senedi miktar› içindeki
oran›, pay grubu ve tertibi belirtilmelidir.) yap›lacakt›r.
I.A. TANITICI B‹LG‹LER

1. Ticaret Unvan›: Esas sözleflmede yer alan ticaret unvan› herhangi bir k›saltma
yap›lmadan yaz›lacakt›r.
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2. Merkez ve flube adresleri: fiirketin ticaret siciline tescil edilen merkez ve flube
adresleri burada yer alacakt›r.

3. Fiili Yönetim Yeri: Yönetim yeri adresinin merkez adresinden farkl› olmas›
halinde, bu adrese yer verilecek, fiili yönetimin merkez adresinden yap›lmas›
durumunda ayn› bilgiye yer verilecektir.

4. Tescil Tarihi, Sicil Numaras› ve Ticaret Sicil Memurlu¤u: fiirketin
kuruluflunun ticaret siciline tescil edildi¤i tarih, ticaret sicil numaras› ve ba¤l›
bulundu¤u ticaret sicil memurlu¤u belirtilecektir.
5. Süresi: Ortakl›k süresiz olarak kurulmuflsa “süresiz” yaz›lacak, esas
sözleflmesinde süre belirtilmiflse söz konusu süre yaz›lacakt›r.

6. Bilinen Ortak Say›s›: En son genel kurul hazirun cetveli, pay sahipleri defteri,
kar da¤›t›m cetveli ve bunun gibi belgelerden tespit edilen ortak say›s›
yaz›lacakt›r. Ortak say›s› bilinmiyorsa, bilinmedi¤i ve bunun nedeni
belirtilecektir.
7. ‹hraçc›n›n Tabi Oldu¤u Yasal Mevzuat: T:C Kanunlar›na tabi tüm
ortakl›klar bu bölüme “T.C. Kanunlar›” yazacaklar, baflka bir ülkenin kanununa
tabi ortakl›klar ise söz konusu mevzuat› belirteceklerdir.
8. Kurulufl Amac›: Esas sözleflmenin ilgili maddesi referans verilmek suretiyle
belirtilecektir.
B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER

1. i) Kay›tl› sermaye tavan›: Kay›tl› sermaye sistemindeki ortakl›klar, esas
sözleflmelerinde yaz›l› kay›tl› sermaye tavan›n› yazacaklar, esas sermaye
sistemindeki ortakl›klar ise “Ortakl›¤›m›z kay›tl› sermaye sistemine tabi
de¤ildir” yazacaklard›r.
ii) Ödenmifl/Ç›kar›lm›fl Sermayesi: Esas sermaye sistemindeki ortakl›klar,
“Ç›kar›lm›fl Sermayesi” ifadesini ç›kararak ödenmifl sermaye tutarlar›n›
yazacaklar ve henüz ödenmemifl sermayeleri varsa bunu belirteceklerdir.
Kay›tl› sermaye sistemindeki ortakl›klar “Ödenmifl” ifadesini ç›kararak en son
tescil edilen sermaye tutarlar›n› yazacaklar, devam eden bir sermaye art›r›m›
söz konusu ise buna iliflkin bilgi vereceklerdir.

2. Son iki ola¤an genel kurul toplant›s› ve son durum itibar›yle ödenmifl/ç›kar›lm›fl
sermayenin %5 ve fazlas›na sahip ortaklar ile tüzel kifli ve yabanc› ortaklar
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aras›nda da¤›l›m›: Sermayedeki pay› %5 ve daha fazla olan ortaklar ile sermaye
pay› ne olursa olsun tüzel kifli ve yabanc› ortaklar ayr› ayr›, sermaye pay› %5’in
alt›nda olanlar ise “Di¤er Ortaklar” ad› alt›nda tek bir kalemde belirtilecektir.
Sermayenin %5’inden fazla paya sahip herhangi bir orta¤›n bulunmamas›
halinde, “Sermayenin %5’inden fazla paya sahip ortak yoktur.” ‹fadesine yer
verilerek, tablo haz›rlanmayacakt›r. Tabloda ikisi son iki ola¤an genel kurul
toplant›lar›, biri de son durum olmak üzere üç ayr› tarih bulunmal› ve ortakl›k
yap›lar›, de¤iflmese de bu üç tarih için ayr› ayr› verilmelidir.

3. Sermayedeki veya toplam oy içindeki paylar› %5 ve fazlas› olan gerçek kifli
ortaklar›n birbiriyle akrabal›k iliflkileri: Sermayedeki veya toplam oy
içindeki paylar› % 5’i aflan ortaklar›n yak›nl›k derecesi aç›klanacakt›r.

4. Sermayeyi temsil eden paylar hakk›nda bilgi: Ortakl›k hisse senetleri de¤iflik
pay gruplar›ndan oluflmuyorsa (imtiyazl› pay yoksa) pay grubu sütununa
(büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r. Grup ayr›m› varsa tablo her bir pay
grubundaki nama/hamiline yaz›l› hisse senetleri ve söz konusu hisse
senetlerinin tertipleri için ayr› ayr› bilgi verilmek suretiyle doldurulacakt›r (I.
Tertip A Grubu Nama Yaz›l›, 1. Tertip A Grubu Hamiline Yaz›l›, II: Tertip A
Grubu Nama Yaz›l› gibi). Esas sözleflme ile tan›nan imtiyaz›n niteli¤i
(yönetimde, oy hakk›nda, kardan pay almada, vb.) tablonun “‹mtiyaz Türü”
bölümünde gösterilecek, imtiyazlar hakk›nda genifl aç›klama ise esas
sözleflmeye referans verilerek, tablonun alt›nda belirtilecektir.
5. Sermayeye dolayl› yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kifliler: Bu bölümde,
dolayl› olarak ortakl›k sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kifliler ile
sahip olduklar› pay oranlar›, 2’nci maddede son durum olarak belirtilen tarih
itibariyle ayr› ayr› verilecektir. Dolayl› ortakl›k oranlar› afla¤›daki örnekte
gösterildi¤i gibi hesaplanacakt›r:
Örnek: A ortakl›¤›, ihraç edece¤i sermaye piyasas› arac›n›n kayda al›nmas› için
Kurul’a baflvurmufltur. B ortakl›¤›n›n A ortakl›¤›n›n sermayesindeki pay›
%40’t›r. B ortakl›¤›n›n sermayesinin %30’una sahip olan C ortakl›¤› ile C
ortakl›¤›n›n sermayesinin %20’sine sahip olan D ortakl›¤›n›n A ortakl›¤›na
do¤rudan ifltiraki bulunmamaktad›r. Buna göre C ortakl›¤›n›n A’daki dolayl›
ifltirak oran› (0.30x0.40)=0.12 ve D ortakl›¤›n›n A’daki dolayl› ifltirak oran› ise
(0.20x0.30x0.40)=0.024 olacakt›r.
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6. ‹hraçc› yönetiminde do¤rudan ya da dolayl› olarak söz sahibi olan ya da
olabilecek hissedarlar: Bu bölümde, do¤rudan veya dolayl› olarak ortakl›k
yönetiminde söz sahibi olan ya da bir anlaflma, sözleflme v.b nedeniyle ileride
söz sahibi olabilecek gerçek ve tüzel kifliler ile ortakl›¤›n sermayesinde sahip
olduklar› pay ifltirak tutar ve oranlar›, 2’nci maddede son durum olarak
belirtilen tarih itibariyle ayr› ayr› verilecektir.

7. Son üç y›l içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile sermaye
azalt›mlar›, yarat›lan/iptal edilen hisse senedi gruplar› ve hisse senedi
say›s›nda de¤iflikli¤e yol açan ifllemlere iliflkin bilgi: Varsa, bu sermaye
art›r›m›ndan önceki son üç y›l içinde yap›lm›fl olan sermaye art›r›mlar› ve
azalt›mlar› ile imtiyazlar dolay›s›yla yeni oluflturulan pay gruplar› ve tertip
birlefltirme v.b. nedenlerle hisse senedi say›s›nda de¤iflikli¤e neden olan
ifllemler hakk›nda bilgi verilecek, tablodaki “Art›r›m Tarihi” bölümüne
sermaye art›r›m›n›n tescil tarihi yaz›lacakt›r. Son üç y›lda, tabloda belirtilen
ifllemler gerçekleflmemiflse, “VAR” ifadesi ç›kar›lacak ve tabloya yer
verilmeyecektir.
8. Ortakl›k esas sözleflmesine göre yönetim ve denetim organlar›n›n seçimi:
‹lgili esas sözleflme madde numaralar› referans gösterilerek yönetim ve denetim
organlar›n›n nas›l seçildi¤i hakk›nda ayr›nt›l› aç›klamada bulunulacakt›r.
9. Ortakl›k esas sözleflmesinde yer alan a¤›rlaflt›r›lm›fl nisaplar hakk›nda
bilgi: Ortakl›k esas sözleflmesinde TTK veya SPK’nda yer alan nisaplardan
farkl› olarak a¤›rlaflt›r›lm›fl nisaplara yer verilmifl olmas› halinde, söz konusu
nisaplar hakk›nda esas sözleflmenin ilgili maddesi referans verilmek suretiyle
belirtilecektir.

10. TTK’nun 402-403’üncü maddeleri uyar›nca ihdas edilen intifa senetlerine
sa¤lanan haklar: Kaç adet intifa senedi ihdas edildi¤i ve bunlara sa¤lanan
haklar (kara ve/veya tasfiye sonucuna kat›l›m, yeni ihraç edilecek hisse
senetlerini alma vb.) esas sözleflmenin ilgili maddesi/maddeleri referans
verilerek ayr›nt›l› olarak yaz›lmal›d›r.

11. Hisse senetlerinin devir esas›: Esas sözleflme maddesi referans verilerek,
devir esaslar› aç›klanacak, esas sözleflmede bu konuda hüküm yoksa, hisse
senedi devirlerinin TTK hükümleri çerçevesinde yap›laca¤›na dair bir aç›klama
yap›lacakt›r. Esas sözleflmede hisse senedi devrini k›s›tlay›c› hükümler
bulunmas› halinde bu hükümlere ayr›nt›l› olarak yer verilecektir.
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12. Ortakl›¤›n halka arz edece¤i hisse senetleriyle ayn› grup hisse senetlerinin
daha önce borsaya (‹MKB veya di¤er borsalar) kote olup olmad›¤›na/ifllem
görüp görmedi¤ine veya böyle bir baflvurunun bulunup bulunmad›¤›na
iliflkin bilgi: Ortakl›¤›n halka arz edilecek pay grubundan olan hisse senetleri
‹MKB veya yurt içi/yurt d›fl› di¤er borsalardan herhangi birine kote ise veya
ifllem görüyorsa bu durum belirtilecektir.

13. Ortakl›k son on iki ay içinde halka arz veya tahsis yoluyla sat›lmak
suretiyle hisse senedi sat›fl›nda bulunmuflsa, bu ifllemlerin niteli¤ine, bu
ifllemlere konu olan hisse senetlerinin say› ve niteliklerine ve tahsisli sat›fl
yap›lan gerçek ve/veya tüzel kiflilere iliflkin aç›klamalar: Ortakl›¤›n son on
iki ay içerisinde halka arz veya tahsis edilerek hisse senedi sat›fl›n›n bulunmas›
halinde, bu ifllemlerin niteli¤ine ve bu ifllemlere konu olan hisse senetlerinin
say› ve niteliklerine yer verilecektir.
14. ‹zahnamenin haz›rland›¤› y›l ve bir önceki y›lda;

a) Ortakl›¤›n hisse senetleri üzerinde üçüncü kifliler taraf›ndan ele geçirme
teklifleri: ‹zahnamenin haz›rland›¤› y›l veya bir önceki y›l, ortakl›¤›n hisse
senetleri için ele geçirme teklifinde bulunulduysa, söz konusu teklif ele
geçirmeyle sonuçlanmam›fl olsa bile, bu teklifin kim taraf›ndan, ne kadar tutar
ve oranda hisse senedi için ve hangi tarihte ve hangi fiyat üzerinden yap›ld›¤›
ve konuyla ilgili önemli tüm bilgiler yaz›lmal›d›r. Böyle bir teklifte
bulunulmad›ysa (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lmal›d›r.

b) Ortakl›k taraf›ndan di¤er bir ortakl›¤›n hisse senetleri üzerinde yap›lan ele
geçirme teklifleri: ‹zahnamenin haz›rland›¤› y›l veya bir önceki y›l, ortakl›k
baflka bir ortakl›¤›n hisse senetleri için ele geçirme teklifinde bulunduysa, söz
konusu teklif ele geçirmeyle sonuçlanmam›fl olsa bile, bu teklifin hangi ortakl›k
için, ne kadar tutar ve oranda hisse senedi için ve hangi tarihte ve hangi fiyat
üzerinden yap›ld›¤› ve konuyla ilgili önemli tüm bilgiler yaz›lmal›d›r. Böyle bir
teklifte bulunulmad›ysa (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lmal›d›r.

c) Söz konusu tekliflerin sonuçlar› hakk›nda bilgi: Varsa a ve b fl›kk›ndaki
teklifler için ayr› ayr› belirtilmek üzere söz konusu tekliflerin ele geçirmeyle
sonuçlan›p sonuçlanmad›¤›, sonuçland›ysa hangi tutar oran ve fiyattan
sonuçland›¤› (1.000 TL nominal de¤erli beher hisse için), sonuçlanma tarihi ve
konu ile ilgili di¤er önemli bilgiler verilir.
II ve III. BÖLÜMLERE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA: Halka arz, sermaye art›r›m›
yoluyla gerçeklefltirilecekse yaln›z II. Bölüme, ortaklar›n portföyünde bulunan
hisse senetlerinin sat›fl› yoluyla yap›lacaksa yaln›z III. Bölüme, her ikisi bir
arada yap›lacaksa her iki bölüme de yer verilecektir.
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II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

1. Hisse senedi ihrac›na iliflkin yetkili organ karar›: Bu bölümde sermaye
art›r›m›na iliflkin yetkili organ karar›n›n tarihi, varsa numaras› ve özetine yer
verilecektir. Kay›tl› sermaye sistemindeki ortakl›klar; ilgili yönetim kurulu
karar›na, kar pay›ndan sermaye art›rmalar› halinde genel kurul karar›na, esas
sermaye sistemindeki ortakl›klar ise genel kurul karar›na at›fta bulunacaklard›r.
Nakit karfl›l›¤› art›r›lan sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylar› temsilen
ihraç edilecek….tertip hisse senetleri ile ilgili bilgiler … yaz›l› bölüme,
yap›lacak sermaye art›r›m›nda kaç›nc› tertip hisse senetlerinin ihraç edilece¤i
yaz›lacak, ortakl›k hisse senetleri de¤iflik pay gruplar›ndan oluflmuyorsa
(imtiyazl› pay yoksa) pay grubu sütununa (büyük harfle) “YOKTUR”
yaz›lacakt›r. Grup ay›r›m› varsa, tablo her pay grubundaki nama/hamiline yaz›l›
hisse senetleri için ayr› ayr› bilgi verilmek suretiyle doldurulacakt›r.
2. A) ‹ç kaynaklardan yap›lan sermaye art›r›m›n›n da¤›l›m› afla¤›da
verilmektedir : ‹ç kaynaklardan sermaye art›r›m› söz konusu de¤ilse (büyük
harfle) “YOKTUR” yaz›lacak ve afla¤›daki sat›rlara “-“ konulacakt›r.
Yap›lacak sermaye art›r›m› tabloda say›lmayan, emisyon primi, maliyet art›fl
fonu gibi daha farkl› bir kayna¤› içeriyorsa bu kaynak(lar)›n isimleri tabloya
eklenerek bunlara iliflkin bilgi verilecek, en son sat›rda tüm sat›rlar›n toplam›na
yer verilecektir.
‹ç kaynaklardan art›r›larak bedelsiz olarak mevcut ortaklara da¤›t›lacak
paylar ve bu paylar› temsilen ihraç edilecek …. Tertip hisse senetleri ile
ilgili bilgiler: ‹ç kaynaklardan sermaye art›r›m› yap›lm›yorsa, (büyük harfle)
“YOKTUR” yaz›lacak, afla¤›daki hücrelere “-“ konulacak, yap›l›yorsa bu
bölüm, yukar›daki II/2. bölümde yer alan esaslar çerçevesinde doldurulacakt›r.
A) Hisse senetlerinin tertibi belirtilerek, yeni pay alma kuponlar›n›n bafllang›ç
ve bitifl numaralar›na iliflkin bilgi verilecektir.

3. Hisse senetlerinin üzerinde ….y›l›ndan…..y›l›na kadar kar pay› kuponu
bulunacak ve kar elde edilmesi halinde ilk kez ... y›l›n›n kar›ndan temettü
verilecektir: Hisse senetlerinin üzerindeki kar pay› kuponlar›n›n bafllang›ç ve
bitifl tarihleri, kuponlara göre ilk kez hangi y›l›n kar›ndan pay al›naca¤›,
belirlenmifl ise kar pay› tutar› ve oran› gibi asgari hususlara yer verilecektir.
Ayr›ca kay›tl› sermaye sistemindeki ortakl›klar, nakdi sermaye art›r›mlar›
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nedeniyle ç›karacaklar› hisse senetlerinin sat›fl süresi içinde yeni pay alma
hakk›n›n kullan›m›na iliflkin duyurunun yay›mland›¤› hesap dönemi sona
ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten bafllanmak üzere, hisse
senetlerinin geçmifl hesap dönemine iliflkin kar pay› kuponlar›n›n iptal edilerek
sat›laca¤›na iliflkin bilgi vereceklerdir.

4. Temettüye Hak Kazan›lan Tarih: Kay›tl› sermaye sistemi d›fl›ndaki
ortakl›klar, sermaye art›r›m›n›n tescil edildi¤i, kay›tl› sermaye sistemindeki
ortakl›klarda ise yeni pay alma hakk›n›n kullan›m›na iliflkin duyurunun
yay›mland›¤› hesap döneminden itibaren temettüye hak kazan›laca¤›na iliflkin
aç›klamada bulunacaklard›r.
5. Bu art›r›mda ihraç edilecek imtiyazl› paylar: ‹mtiyazl› hisse senedi ihrac›
varsa flirket esas sözleflmesinin ilgili maddesine at›f yap›larak ve hangi grup
hisse senedinin imtiyazl› oldu¤u belirtilerek söz konusu imtiyazlar hakk›nda
bilgi verilecek, imtiyazl› hisse senedi ihraç edilmiyorsa, (büyük harfle)
“YOKTUR” yaz›lacakt›r.
6. ‹hraç edilecek hisse senetlerinin sa¤lad›¤› haklar: ‹zahnamede yer alan
aç›klama aynen korunacakt›r..

7. Halka arz edilmeyecek hisse senetlerinin devrinde k›s›tlamalar: Bu
art›r›mda ihraç edilip de halka arz edilmeyecek hisse senetlerinin devrinde
k›s›tlamalar varsa, bu k›s›tlamalara iliflkin ayr›nt›l› bilgi verilecektir. Böyle bir
k›s›t yoksa (büyük harfle) “YOKTUR” denilecektir.
8. Yeni pay alma haklar›n›n k›s›tlan›p k›s›tlanmad›¤›, k›s›tland›ysa
k›s›tlanma nedenlerine iliflkin bilgi: Yeni pay alma haklar›n›n belli kifliler
lehine k›s›tlanmas› durumunda, bu k›s›tlamaya ve k›s›tlanma nedenlerine
iliflkin bilgiye yer verilecektir.
9. Varsa belli kiflilere tahsis edilen hisse senetlerinin ayr› ayr› tutar› ve pay
say›s›: Ortaklar›n yeni pay alma haklar› k›s›tlanmak suretiyle belli kiflilere
tahsis yap›lm›flsa, tahsis edilen hisse senetlerinin tutarlar›, pay say›s› ve kime
tahsis edildi¤i belirtilecektir.
10. Yeni pay alma haklar›n›n kullan›lmas›ndan sonra kalan paylar için tahsis
karar› al›n›p al›nmad›¤›: Tahsis karar› varsa, söz konusu tahsise iliflkin 9 nolu
maddede belirtilen ayr›nt›da bilgi verilecektir.
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11. Sat›n alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiflilerin ad›,
adresleri ve bir pay›n sat›n alma fiyat›: Ortakl›¤›n sermaye art›r›m›yla
ortaklar›n portföyündeki hisse senedi sat›fl›n›n birlikte yap›laca¤› ve sermaye
art›r›m›nda ihraç edilecek hisse senetlerinin halka arz edilmeyece¤i durumda,
ortaklar›n rüçhan hakk› kullan›m› sonunda kalan paylara iliflkin sat›n alma
taahhüdünde bulunulduysa, bu maddede yer alan bilgiler verilecek, böyle bir
durum söz konusu de¤ilse (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

12. Ortaklar›n yeni pay alma haklar›n› kullanma esaslar›: Ortaklar›n, yeni pay
alma haklar›n› kullan›m esaslar›, tablodaki ilgili yerler doldurularak verilecek,
yeni pay alma haklar› kullan›lm›yorsa, “Yeni Pay Alma Haklar›
Kullan›lmayacakt›r” aç›klamas›na yer verilecektir. Yeni pay alma haklar›
tamamen k›s›tlan›yorsa, bu bölüme yer verilmeyecektir.
13. Bedelsiz olarak verilecek hisse senetlerinin da¤›t›m esaslar›: Bedelsiz pay
verilmeyecekse (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacak, afla¤›daki a, b ve c
sat›rlar› silinecek, di¤er hücrelere “-“ yaz›lacak, bedelsiz hisse senedi
da¤›t›l›yorsa tablodaki ilgili yerler afla¤›daki flekilde doldurulacakt›r.
14. Ortaklar›n ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayede mevcut paylar›na göre bedelsiz
pay alma oran›: Bu oran % olarak verilecektir.

15.Baflvuru fiekli: Ortakl›¤›n esas sermaye sisteminde bulunmas› halinde
aç›klama aynen yaz›lacak, kay›tl› sermaye sisteminde bulunmas› halinde ise
tescile mesnet belgenin tescil tarihinden itibaren 15 gün içinde hisse
senetlerinin teslim edilece¤i belirtilecektir. Ayr›ca, bedelsiz paylar›n kaç
numaral› kuponla al›naca¤› belirtilecektir.
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III. ORTAKLI⁄IN MEVCUT PAYLARININ HALKA ARZ YOLUYLA
SATIfiI HAKKINDA B‹LG‹LER
1. Hisse Senetlerini Satacak Olan Ortak/Ortaklar Hakk›nda Bilgiler

Hisse senedini satacak ortak (lar) tüzel kifliyse unvan›, gerçek kifliyse ad›soyad› belirtilerek söz konusu tablo doldurulacak, birden fazla ortak taraf›ndan
sat›fl söz konusuysa, sat›fl yapan tüm ortaklara ait bilgi verilecektir.

2. Sat›fl› Yap›lacak Hisse Senetleri ‹le ‹lgili Bilgiler Söz konusu tablo, sat›fl›
yap›lacak hisse senetlerinin tertip ve varsa gruplara göre ayr›lmas›
suretiyle II/2. bölümdeki aç›klamalar çerçevesinde doldurulacakt›r.
Birden fazla tertibin ayn› anda halka arz› söz konusu ise her bir tertip (ve
varsa grup ) hakk›nda bilgi verilecektir: I. Tertip B Grubu ve II: Tertip A
Grubu gibi. Ortakl›k hisse senetlerinde grup ayr›m› yoksa Pay Grubu sütununa
(büyük harfle) “YOKTUR“ yaz›lacakt›r.

3. A) Halka arz edilecek... tertip hisse senetlerinin üzerinde ...’den ...’ya kadar
numaral› yeni pay alma kuponu bulunacakt›r: Ortaklar›n portföyünden
halk› arz› gerçeklefltirilecek hisse senetlerinin tertibi ile yeni pay alma
kuponlar›n›n bafllang›ç ve bitifl numaralar› yaz›lacakt›r.
4. Hisse senetlerinin üzerinde ….y›l›ndan…..y›l›na kadar kar pay› kuponu
bulunacak ve kar elde edilmesi halinde ilk kez .... y›l›n›n kar›ndan temettü
verilecektir: Hisse senetlerinin üzerindeki kar pay› kuponunun bafllang›ç ve
bitifl tarihleri, kuponlara göre ilk kez hangi y›l›n kar›ndan pay al›naca¤›,
belirlenmifl ise kar pay› tutar› ve oran› gibi asgari hususlara yer verilecektir.
5. Halka arz edilecek imtiyazl› hisse senetleri ve imtiyaz›n niteli¤i: ‹mtiyazl›
hisse senedi sat›l›yorsa flirket esas sözleflmesinin ilgili maddesine at›f yap›larak
ve sat›fl› yap›lan hangi grup hisse senedinin imtiyazl› oldu¤u belirtilerek söz
konusu imtiyazlar hakk›nda bilgi verilecek, imtiyazl› hisse senedi sat›lm›yorsa,
(büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.
6. Halka arz edilecek hisse senetlerinin sa¤lad›¤› haklar: Söz konusu haklar
k›saca tan›mlanacak, özellikle oy haklar›, temettü ve tasfiye pay›ndan
yararlanma haklar›na iliflkin bilgilere yer verilecektir
IV HALKA ARZLA ‹LG‹L‹ GENEL B‹LG‹LER

1. Halka Arz Süresi: Halka arz›n kaç gün süreyle gerçeklefltirilece¤i
belirtilecektir.
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2. Sat›fl Fiyat›: ..... TL nominal de¤erli bir pay›n sat›fl fiyat›... ‘d›r: Ortakl›¤›n
hisse senetlerinin nominal de¤eri 1.000 TL’den farkl›ysa, ayr›ca 1.000 TL
nominal de¤erli beher hisse senedinin kaç TL’den sat›laca¤› bilgisine de yer
verilmelidir. Farkl› grup hisse senetleri arz ediliyorsa ve sat›fl fiyat› gruplar
itibariyle de¤ifliklik gösteriyorsa her grup hisse senedi için ayr› sat›fl fiyat›
verilmelidir.

Sat›fl Fiyat›n›n Tespitinde Kullan›lan Yöntemler: Kullan›lan yöntemlere
k›saca yer verilerek, söz konusu yöntemlere hesaplanan fiyatlar belirtilecektir.

3. Sat›fl Yöntemi ve Baflvuru fiekli: Sat›flta, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun
Seri:VIII, No:22 Tebli¤i’nde yer alan “Sabit Fiyatla Talep Toplama”, “Fiyat
Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama”, “Talep Toplanmaks›z›n Sat›fl” ve
“Borsa’da Sat›fl” “Fiyat Aral›¤› ‹le Talep Toplama” yöntemlerinden hangisinin
kullan›ld›¤› ve yat›r›mc›lar›n halka arzdan pay almak için nas›l bir prosedür
uygulamalar› gerekti¤i belirtilecek, talebin arzdan fazla olmas› durumunda
da¤›t›m esaslar› aç›klanacakt›r.
4. Sat›fl›n birden fazla ülkede ayn› anda yap›ld›¤› durumlarda, bu ülkelerden
birine belli oranda tahsisat yap›lm›flsa buna iliflkin bilgi: Sat›fl, Türkiye
d›fl›nda baflka ülke/ülkelerde de ayn› anda yap›l›yorsa bu bölümde söz konusu
tahsise iliflkin bilgiye yer verilecektir
Sat›fla arac›l›k edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kurulufl/kurulufllar
ve arac›l›¤›n niteli¤i ve yüklenimde bulunulan paylar›n tutar› ve sat›fla
sunulan toplam paylara oran›:

Arac› Kurulufl sütununa arac› kuruluflun ticari unvan›, arac›l›¤›n niteli¤i
bölümüne arac›l›k yüklenimi yaz›lacak, konsorsiyumdaki tüm arac› kurulufllar
bu tabloda yer alacak, sütunlar›n her biri her bir arac› kurulufl için ayr› ayr›
doldurulacak, son sat›rda yüklenimde bulunulan pay oran› yaz›lacakt›r.

5. Arac› kurulufl/kurulufllara ve gifle hizmeti veren kurulufllara ödenen
toplam ücret tutar› ve bunun toplam halka arz maliyeti içindeki pay›: Söz
konusu kurulufllara komisyon, ücret, veya baflka herhangi bir ad alt›nda ödenen
tüm ücretler ve bunun toplam halka arz maliyeti içindeki yüzdesi bu bölümde
verilmelidir.
6. Yüklenimde bulunulmayan paylar›n nominal de¤er ve sat›fl fiyat›
üzerinden tutar›: Varsa, halka arz edilecek hisse senetleriyle ilgili olarak,
arac› kurulufllarca yüklenimde bulunulmam›fl paylar›n toplam nominal
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de¤erleri ve sat›fl fiyat› üzerinden tutar› yaz›lacak, tüm paylar için yüklenimde
bulunulmuflsa (büyük harfle) YÜKLEN‹MDE BULUNULMAYAN PAY
YOKTUR yaz›lacakt›r.

7. Baflvuru Yerleri: Seri:V, No:46 “Arac›l›k Faaliyetleri ve Arac› Kurulufllara
iliflkin Esaslar Tebli¤i”nin 38. maddesinde tan›mlanan gifle hizmetini verecek
kurulufllar dahil tüm baflvuru yerlerinin adres (fiirket unvan› belirtilerek) ve
telefon numaralar›na yer verilecektir.

8. Ortakl›¤›n ödemesi gereken, halka arza iliflkin toplam ve halka arz edilecek
hisse senedi bafl›na maliyet: Halka arzla ilgili olarak, ortakl›¤›n dan›flmanl›k,
arac›l›k, ba¤›ms›z denetim, bas›m, reklam hizmetleri, yasal ücretler, ve bunun
gibi tüm maliyetler hem toplam TL olarak, hem de halka arz edilecek 1000 TL
nominal de¤erli beher hisse bafl›na düflen tutar olarak belirtilecektir. Örnek:
Halka arza iliflkin toplam maliyet 600 milyon TL, halka arz edilecek hisse
senetlerinin nominal de¤eri toplam› ise 1.000.000.000 TL’dir. Bu durumda
halka arz edilecek hisse senedi bafl›na düflen maliyet 600 ((600/1.000.000)
*1000) TL’dir.

9. Ortakl›¤›n sa¤layaca¤› tahmini net nakit girifli ve kullan›m yerleri:
Ortakl›¤›n halka arzdan sa¤layaca¤› net nakit girifli, halka arz maliyetlerinin
(yukar› 4’te belirtilen maliyetlerin ) düflülmesi suretiyle tespit edilecek ve halka
arzdan sa¤lanan nakdin kullan›m yeri/yerleri (kredi borcunun kapat›lmas› v.b.)
ayr›nt›l› olarak belirtilecektir.

10.Halka Arzda ‹fllem Yasa¤›/Yasakl›lar: Bu bölüme, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun Seri:VIII, No:22 Tebli¤i uyar›nca “ Sermaye Piyasas› Mevzuat›
uyar›nca sermaye piyasas› araçlar›n›n halka arz yoluyla sat›fllar›nda; sermaye
piyasas› araçlar›n› ihraç ve halka arzeden ihraçc›lar ile halka arza arac›l›k eden
arac› kurulufllar›n yönetim kurulu baflkan› ve üyeleri, kanuni denetçileri,
murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yard›mc›lar› ve görevleri
sebebiyle bilgi sahibi olabilecek di¤er personel ile bunlar›n eflleri ile birinci
derecede kan ve s›hri h›s›mlar› sözkonusu sermaye piyasas› araçlar›n› do¤rudan
veya dolayl› olarak sat›n alamazlar.” Yaz›lacakt›r.
11.Halka Arzda Yat›r›mc›lara Tahsis ve Da¤›t›m Esaslar›: Varsa, halka arz
edilecek hisse senetlerinin belirli bir yat›r›mc› grubuna, ihraçç›n›n çal›flanlar›na,
ticari-organik ba¤› bulunan yat›r›mc› kitlesine, veya ihraçç›n›n/hissedar›n
belirleyece¤i bir yat›r›mc› kitlesine yap›lan tahsisat ve bir gruptan di¤er gruba
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kayd›rma esaslar› hakk›nda ayr›nt›l› aç›klama verilmelidir. Herhangi bir
yat›r›mc› grubuna tahsisat yap›lmayacak ise, (büyük harfle) “HERHANG‹ B‹R
YATIRIMCI GRUBUNA TAHS‹SAT YAPILMAYACAKTIR” aç›klamas›na
yer verilmelidir.

12.Halka Arz Nedeniyle Toplanan Bedellerin Nemaland›r›l›p
Nemaland›r›lmayaca¤›, Nemaland›r›lacaksa Esaslar›: Yat›r›mc›lardan
halka arz süresi içinde al›nan bedeller, nemaland›r›lmayacaksa (büyük harfle)
“NEMALANDIRILMAYACAKTIR” yaz›lacakt›r. Nemaland›r›lacaksa, hangi
süreler içinde nemaland›r›laca¤›, hangi yat›r›m arac› yoluyla nemaland›r›laca¤›
hususlar›na ve konuyla ilgili yat›r›mc›lar› ayd›nlat›c› di¤er bilgilere yer
verilmelidir.
13. Halka arz edilecek hisse senetleri üzerinde, senetlerin devir ve tedavülünü
k›s›tlay›c› veya senet sahibinin haklar›n› kullanmas›n› engel olacak
kay›tlar bulunmamaktad›r: Bu aç›klama aynen yaz›lacakt›r.

14. Borsada ‹fllem Görme: ‹MKB’de ifllem görmek üzere halka arz edilen hisse
senetleri için: “Halka arz edilen hisse senetlerinin sat›fl tamamland›ktan sonra
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görebilmesi ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› Mevzuat›n›n ilgili hükümleri çerçevesinde ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› Yönetim Kurulu’nun verece¤i olumlu karara ba¤l›d›r.”
Aç›klamas›na aynen yer verilecektir.
15.Halka Arzdan Sonra Dolafl›mdaki
Art›r›lmamas›na ‹liflkin Taahhüt::

Hisse

Senedi

Miktar›n›n

Ortakl›k Taraf›ndan Verilen Taahhüt: Ortakl›k, halka aç›lmadan sonra
belirli bir süre sermaye art›r›m› yoluyla dolafl›mdaki hisse senedi say›s›n›
art›rmamay› taahhüt ediyorsa, buna iliflkin yetkili organ karar ve say›s› ve
karar›n içeri¤i (taahhüdün ne kadar süreyle geçerli oldu¤u ve önemli di¤er
bilgiler.) hakk›nda bilgi verilir.

Ortaklar Taraf›ndan Verilen Taahhüt: fiirketin mevcut ortaklar›n›n halka
arzdan sonra belirli bir süre için hisse senetlerini satmayarak dolafl›mdaki hisse
senedi miktar›n› art›rmayacaklar›n› taahhüt etmeleri halinde, söz konusu
ortaklar›n sahip olduklar› hisse senetlerinin nominal de¤erleri toplam›, varsa
grubu, flirketin mevcut ve (farkl›ysa) halka arz sonras› sermayesine oran›,
taahhütte bulunan ortaklar›n ad›-soyadlar› veya tüzel kifliyse unvanlar› ve tüzel
kifli ortaklar›n yetkili organ karar› (yönetim kurulu karar›) hakk›nda bilgi
verilir.
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16. Halka arz edilecek hisse senetlerinin devrine iliflkin bilgi: Hamiline yaz›l›
hisse senetlerinin teslimle, nama yaz›l› hisse senetlerinin ise beyaz ciro+
teslimle devredilebilece¤ine dair aç›klamada bulunulacakt›r.
17. Halka arz sirkülerlerinin ‹lan Edilece¤i Gazeteler:

18. Temettü Alma Hakk›nda Zamanafl›m›: Bu bölüme, “ Ortaklar ve kara
kat›lan di¤er kimseler taraf›ndan tahsil edilmeyen nakit kar pay› bedelleri ile
ortaklar taraf›ndan tahsil edilmeyen temettü avans› bedelleri da¤›t›m tarihinden
itibaren befl y›lda zaman afl›m›na u¤rar. Zaman afl›m›na u¤rayan temettü ve
temettü avans› bedelleri hakk›nda 2308 say›l› fiirketlerin Müruru Zamana
U¤rayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye ‹ntikali
Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r. Temettü hisse senedi biçiminde
veriliyorsa buna iliflkin süre s›n›rlamas› bulunmamaktad›r.” ‹fadesi aynen
yaz›lacakt›r.
19. Ek Sat›fl: Bu bölüm, yaln›zca ilk halka arzlarda bulunacak, ikincil halka
arzlarda tümden silinecektir. Seri:I, No:26 say›l› Tebli¤in 21. maddesinde
tan›mlanan ek sat›fl›n planlanmas› halinde tüm bölüm 15 punto büyüklü¤ünden
az olmamak kofluluyla izahnamenin di¤er bölümlerinde kullan›lan puntodan en
az 3 punto büyük, di¤er bölümlerde kullan›lan karakterin ayn›s› kullan›larak,
koyu bir biçimde verilmelidir. Ek sat›fl›n planlanmamas› durumunda ise
yaln›zca A bendi izahnamenin genelinde kullan›lan punto ve karakterlerle
doldurulacak, di¤er bendler silinecektir. Ek sat›fl›n tamam› veya bir k›sm›n›n
arac› kurumca ortaklardan ödünç al›nacak hisse senetlerinin sat›fl› yoluyla
gerçeklefltirilmesinin planland›¤› durumda C bendi doldurulacak,
planlanm›yorsa bu bend tamamen silinecek ve D bendi C bendi olarak
de¤ifltirilecektir.

C bendinin doldurulmas› halinde afla¤›daki esaslara uyulacakt›r:

b alt bendinde, taraflar, süre, yükümlülü¤ün kapat›lma yöntemleri, varsa
koflullar ve di¤er önemli hususlara yer verilecektir.

c alt bendinde ödünç al›ml› sat›fl ifllemini üstlenen arac› kurumun ticaret unvan›
bofllu¤a yaz›larak, izahnamede yer alan aç›klamalar›n ayn›s›na, alt› çizili
alanlara da dikkat edilerek yer verilecektir.

d alt bendinde ödünç al›ml› sat›fl ifllemini üstlenen arac› kurumun ticaret unvan›
bofllu¤a yaz›larak, izahnamede yer alan aç›klamalar›n ayn›s›na yer verilecektir.
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20. Fiyat ‹stikrar›na ‹liflkin ‹fllemler: Bu bölüm, yaln›zca ilk halka arzlarda
bulunacak, ikincil halka arzlarda tümden silinecektir. Seri:I, No:26 say›l›
Tebli¤in 21/A maddesinde tan›mlanan fiyat istikrar›na iliflkin ifllemlerin
planlanmas› halinde tüm bölüm 15 punto büyüklü¤ünden az olmamak
kofluluyla izahnamenin di¤er bölümlerinde kullan›lan puntodan en az 3 punto
büyük, di¤er bölümlerde kullan›lan karakterin ayn›s› kullan›larak, koyu bir
biçimde verilmelidir. Fiyat istikrar› ifllemlerinin planlanmamas› durumunda ise
yaln›zca A bendi izahnamenin genelinde kullan›lan punto ve karakterlerle
doldurulacak, di¤er bendler silinecektir. Fiyat istikrar› ifllemlerinin planlanmas›
halinde, C-G bendlerinde, boflluklara bu ifllemi gerçeklefltirecek arac› kurumun
ticaret unvan›n›n yaz›lmas›, ilgili fl›kk›n iflaretlenmesi ve alt› çizili alanlara
dikkat edilmesi suretiyle, izahnamede yer alan aç›klamar›n ayn›s›na yer
verilecektir.
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MAL‹ DURUM ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
V/A. MAL‹ TABLOLAR

Bu bölümde ortakl›¤›n konsolide edilmemifl mali tablo ve aç›klamalar›na yer
verilecektir.

1-2. Bilanço ve Gelir Tablolar›: Ortakl›¤›n son üç y›ll›k bilanço ve gelir tablolar›
ile Kurul’a baflvuru tarihine en yak›n üç ayl›k ara döneme (31 Mart, 30 Haziran,
30 Eylül veya 31 Aral›k tarihi itibariyle) ait mali tablolara bir önceki y›l›n ayn›
dönemi ile karfl›laflt›rmal› olarak yer verilmelidir.(Örne¤in 30.06.2003 ve
30.06.2002 gibi)

3-4. Kar Da¤›t›m ve Kaynak Kullan›m Tablolar›: Ortakl›¤›n Kurulumuzun
Seri:XI, No:1 say›l› Tebli¤i’nde yer alan esaslara uygun olarak haz›rlanan son üç
y›la ait kar da¤›t›m tablolar› ile son üç y›la ve ilgili ara dönemlere ait kaynak
kullan›m tablolar›na bu bölümlerde yer verilir.
V/B.MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR

Aç›klamalarda yer alan “ifltirak” terimi, flirketin sermayesinin %10’undan az›na
sahip oldu¤u ve bir y›l içinde elinde ç›karmak niyetinin olmad›¤› finansal duran
varl›klar ile sermayesinin %10 ve fazlas›na sahip oldu¤u tüm finansal duran
varl›klar› içermektedir.
Aç›klamalarda geçen “hesap dönemi” , 1 Ocakta bafllay›p 31 Aral›kta sona eren
bir y›ll›k dönemi (özel hesap dönemi kullanan ortakl›klar için söz konusu dönem
farkl› tarihler aras›nda olacakt›r.) ifade etmektedir.

1-11. maddelerde yer alan bilgiler, izahnamede yer alan tüm mali tablo dönemleri
için doldurulacakt›r.

12-16. maddelerde yer alan bilgiler, hem izahnamede yer alan son hesap dönemi
hem de son durumu içerecek flekilde, iki ayr› tablo halinde verilecektir. Söz
konusu bilgiler, izahnamade yer alan en yeni mali tablo tarihinden sonra
de¤iflmemiflse, ikinci bir tablo düzenlenmeyerek son bilanço tarihinden sonra
de¤ifliklik olmad›¤› bilgisine yer verilecektir. E¤er maddede istenilen bilgi ortakl›k
için geçerli de¤ilse (yoksa), doldurulan tablo VAR/YOK fleklinde ikili fl›k
içeriyorsa “VAR” ifadesi ç›kar›lacak , ikili fl›k içermeyen tablolarda (büyük
harfle) “YOKTUR” denilecek ve her iki durumda da tabloya yer verilmeyecektir.
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17. madde son mali tablo tarihinden sonra meydana gelen de¤ifliklikleri içerecek
flekilde düzenlenecektir.

18-20. maddeler, 12-16. maddeler için yap›lan aç›klamalar çerçevesinde
doldurulacakt›r. 18. A ve 18.B maddelerinde, flirket lehine oluflacak gelir ve
kazançlar ile ilgili olarak yap›lacak aç›klamalarda kurulun Seri:XI, No:1 say›l›
tebli¤i md.9 ile düzenlenen “ihtiyatl›l›k “ kural›na uyulmas› gerekmektedir.
20.A ve 20.B’de yer alan bilgilere ortakl›¤›n ifltirakin yönetiminde do¤rudan ya da
dolayl› söz sahibi olmas›, sahip bulundu¤u hisse senetlerinin defter de¤erlerinin
ortakl›¤›n özkaynaklar›n›n en az %10’unu temsil etmesi veya ortakl›¤›n net
kazanc›ndaki pay›n›n en az %10 oldu¤u durumda da yer verilmesi zorunludur.
Ancak, söz konusu bilgilere ortakl›¤›n, ifltirakin geçici oldu¤unu kan›tlamas›
halinde yer verilmez.
21. madde, son mali tablo tarihi itibariyle düzenlenecektir. Örnek Aç›klama:

Ortakl›¤›m›z bilançolar›nda yer alan X…A.fi. maliyet bedeliyle de¤erlenmifl olup
söz konusu flirketin maliyet bedeli ile borsa rayicinin karfl›laflt›r›lmas› afla¤›da
verilmektedir:
Menkul K›ymet/Finansal Duran

Bilanço (Maliyet De¤eri)

Borsa Rayici

X….A.fi.

5.000.000.000 TL.

15.000.000.000 TL.

Varl›k

22. maddedeki bilgi, son mali tablo tarihi itibariyle verilecek, son durum itibariyle
bilgilerde de¤ifliklik olup olmad›¤› belirtilecek, de¤ifliklik varsa son duruma iliflkin
bilgi de verilecektir.

23. maddede yer alan bilgi, son hesap dönemi ile hesap döneminin sona erdi¤i
tarih – son durum aral›¤›nda verilmeli, maddede istenilen bilgi, ortakl›k için
geçerli de¤ilse (yoksa) “VAR” ifadesi ç›kar›lmal›d›r. Ortakl›¤›n ifltiraki (flirketin
sermayesinin %10’undan az›na sahip oldu¤u ve bir y›l içinde elinde ç›karmak
niyetinin olmad›¤› finansal duran varl›klar ile sermayesinin %10 ve fazlas›na sahip
oldu¤u tüm finansal duran varl›klar) bulunmuyorsa (büyük harfle)
“‹fiT‹RAK‹M‹Z YOKTUR” fleklinde aç›klama yaz›lmal›d›r.

24. madde ifltiraklerin genel temettü politikalar›n› içermelidir: (Kar da¤›t›p
da¤›tmad›klar›, da¤›t›yorlarsa % kaç oran›nda da¤›tt›klar›, nakit mi yoksa hisse
senedi biçiminde mi da¤›tt›klar› gibi). Ortakl›¤›n ifltiraki bulunmuyorsa (büyük
harfle) “‹fiT‹RAK‹M‹Z YOKTUR” fleklinde aç›klama yaz›lmal›d›r.
25. maddedeki bilgi, her bir ifltirak için ayr› ayr› verilmelidir. Ortakl›¤›n ifltiraki
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bulunmuyorsa (büyük harfle) “‹fiT‹RAK‹M‹Z YOKTUR” fleklinde aç›klama
yaz›lmal›d›r.

26-27. maddelerde yer alan bilgiler, hem izahnamede yer alan son hesap dönemi
hem de son durumu içerecek flekilde, iki ayr› tablo halinde verilecektir. Söz
konusu bilgiler, izahnamede yer alan en yeni mali tablo tarihinden sonra
de¤iflmemiflse, ikinci bir mali tablo düzenlenmeyerek son bilanço tarihinden sonra
de¤ifliklik olmad›¤› bilgisine yer verilecektir. E¤er maddede istenilen bilgi ortakl›k
için geçerli de¤ilse tablo bafll›¤› b›rak›larak karfl›s›na (büyük harfle) “YOKTUR”
denilecek ve tabloya yer verilmeyecektir.

28. madde, henüz vadesi gelmemifl menkul k›ymetler için doldurulacak, varsa,
hisse senedi ile de¤ifltirilebilir borçlanma araçlar› için, tablodaki bilgilere ek
olarak, karfl›l›klar›nda ihraç edilecek hisse senedi tutar›na, de¤ifltirme hakk› olan
yat›r›mc› gruplar›na ve de¤ifltirme koflullar›na iliflkin bilgi verilecektir. Hisse
senedi d›fl›nda ihraç edilen ve vadesi dolmayan menkul k›ymet yoksa sadece tablo
bafll›¤› b›rak›larak “VAR” ifadesi ç›kar›lacak ve tabloya yer verilmeyecektir.
29. maddedeki bilgiler, baflvuru tarihinden geriye do¤ru bir y›l içindeki menkul
k›ymetleri kapsamal›, söz konusu süre içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden
menkul k›ymet yoksa sadece tablo bafll›¤› b›rak›larak “VAR” ifadesi ç›kar›lacak
ve tabloya yer verilmeyecektir.
30-36. maddede yer alan bilgiler, izahnamede yer alan son mali tablolar için
verilecek, e¤er maddede istenilen bilgi ortakl›k için geçerli de¤ilse (yoksa),
(büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

37. Mali tablolar›n, ortakl›¤›n mal varl›¤›n›, mali durumunu ve faaliyet sonuçlar›n›
do¤ru olarak yans›tmamas› durumunda verilmesi gerekli bilgiler: Bu durumda,
ba¤›ms›z denetim raporundaki “görüfl bildirmeme” ve “flart” oluflturan hususlara
iliflkin aç›klamalara yer verilecektir. Söz konusu bilgiye, izahnamede yer alan tüm
mali tablo dönemleri için yer verilecektir.

38. maddede yer alan bilgiler, izahnamede yer alan ve ba¤›ms›z denetimden
geçmifl tüm mali tablo tablolar için verilmeli ve yer verilen tüm dönemler için
görüflün niteli¤i(olumlu/olumsuz/flartl›/görüfl bildirmeyen) aç›klanmal›d›r.
‹zahnamede yer alan mali tablolardan bir veya birkaç› ba¤›ms›z denetimden
geçmeyip di¤erleri geçtiyse, ba¤›ms›z denetimden geçmemifl mali tablolar için söz
konusu mali tablolar›n ba¤›ms›z denetimden geçmedi¤i aç›klamas›ndan
bulunulacakt›r. ‹zahnamede ara mali tablolar›n bulunmamas› halinde ara
dönemlere iliflkin sat›rlar silinecektir.
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E¤er tüm mali tablolar olumlu görüfl içermekteyse, 38. maddenin B fl›kk›na (büyük
harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

39. madde izahnamede yay›mlanan son mali tablo tarihinden sonra meydana gelen
geliflmeleri içerecek, böyle bir önemli geliflme olmam›flsa (büyük harfle)
“YOKTUR” yaz›lacakt›r.
V/C. KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLAR VE AÇIKLAMALARI

Konsolide mali tablo düzenleyen ortakl›klar, konsolide mali tablo ve dipnotlar›na
bu bölümde yer vereceklerdir. Konsolide mali tablolar, mümkün oldu¤unca
konsolide olmayan mali tablolarla ayn› dönemleri kapsamal›d›r
MAL‹ ORANLAR

Mali oranlar, konsolide olmayan mali tablolar esas al›narak haz›rlanm›flt›r.

Mali oranlar›n hesaplama yöntemleri afla¤›da ayr›nt›l› olarak aç›klanmaktad›r:
1. Likidite Oranlar›:

Cari Oran: Döner de¤erlerin k›sa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle
hesaplan›r.

Likidite Oran›: Nakit ve nakde kolayl›kla çevrilebilen de¤erler (haz›r
de¤erler), k›sa vadeli borçlara bölünür. Haz›r de¤erler; kasa, banka, serbest
menkul de¤erler ve k›sa vadeli alacaklardan oluflur.
Nakit Oran›: Para ve para benzerleri (kasa, banka, serbest menkul de¤erler...),
k›sa vadeli borçlara bölünür.

2. Faaliyet Oranlar›:

Aktif Devir H›z›: Net sat›fllar›n aktif toplam›na bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
Söz konusu oran 3 ayl›k ara mali tablolar için hesaplan›yorsa formülün sonucu
dörtle çarp›lmal›, 6 ayl›k ara mali tablolar için hesaplan›yorsa formülün sonucu
2 ile çarp›lmal›, 9 ayl›k ara mali tablolar için hesaplan›yor ise de formülün
sonucu 4/3’le çarp›lmal›d›r.

Alacak Devir H›z›: Net sat›fllar, k›sa vadeli ticari alacaklara bölünür. Ancak bu
oran›n hesab›nda k›sa vadeli alacaklar, ilgili y›l için her ay sonu itibariyle
ç›kar›lacak k›sa vadeli ticari alacaklar toplam›n›n 12’ye bölünmesi suretiyle
ortalama olarak dikkate al›n›r. Söz konusu oran 3 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yorsa formülün sonucu dörtle çarp›lmal›, 6 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yorsa formülün sonucu 2 ile çarp›lmal›, 9 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yor ise de formülün sonucu 4/3’le çarp›lmal›d›r.
229

Alacaklar›n Tahsil süresi: 365/ Alacak Devir H›z› fleklinde hesaplan›r.

Stok Devir H›z›: Sat›lan mal maliyetinin ortalama stoklara bölünmesi suretiyle
hesaplan›r. Ortalama stoklar, ilgili y›l için her ay sonu itibariyle ç›kar›lacak
stoklar toplam›n›n 12’ye bölünmesi suretiyle bulunur. Söz konusu oran 3 ayl›k
ara mali tablolar için hesaplan›yorsa formülün sonucu dörtle çarp›lmal›, 6 ayl›k
ara mali tablolar için hesaplan›yorsa formülün sonucu 2 ile çarp›lmal›, 9 ayl›k
ara mali tablolar için hesaplan›yor ise de formülün sonucu 4/3’le çarp›lmal›d›r.

3. Finansal Yap› Oranlar›:

Toplam Borçlar/Öz Sermaye: Toplam borçlar›n öz sermayeye bölünmesi
suretiyle hesaplan›r.

K›sa Vadeli Borçlar/ Aktif Toplam›: K›sa vadeli borçlar›n aktif toplam›na
bölünmesi suretiyle hesaplan›r.

Uzun Vadeli Borçlar/ Aktif Toplam›: Uzun vadeli borçlar›n aktif toplam›na
bölünmesi suretiyle hesaplan›r.

Maddi Duran Varl›klar/ Öz Sermaye+ Uzun Vadeli Borçlar: Maddi duran
varl›klar›n öz sermaye ile uzun vadeli borçlar toplam›na bölünmesi suretiyle
hesaplan›r.

4. Karl›l›k Oranlar›:

Net Dönem Kar›/ Aktif Toplam›: Net dönem kar›n›n aktif toplam›na
bölünmesi suretiyle hesaplan›r. fiirketin dönemi zararla kapamas› halinde, bu
oran negatif olarak yer almal›d›r. Söz konusu oran 3 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yorsa formülün sonucu dörtle çarp›lmal›, 6 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yorsa formülün sonucu 2 ile çarp›lmal›, 9 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yor ise de formülün sonucu 4/3’le çarp›lmal›d›r.

Net Dönem Kar›/Öz Sermaye: Net dönem kar›n›n öz sermayeye bölünmesi
suretiyle hesaplan›r. fiirketin dönemi zararla kapamas› halinde, bu oran negatif
olarak yer almal›d›r. Söz konusu oran 3 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yorsa formülün sonucu dörtle çarp›lmal›, 6 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yorsa formülün sonucu 2 ile çarp›lmal›, 9 ayl›k ara mali tablolar için
hesaplan›yor ise de formülün sonucu 4/3’le çarp›lmal›d›r.

Brüt Kar Marj›: Brüt sat›fl kar›n›n net sat›fllara bölünmesi suretiyle hesaplan›r.
fiirketin dönemi brüt sat›fl zarar›yla kapamas› halinde, bu oran negatif olarak
yer almal›d›r.
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Ödenen Vergi vb./Dönem Kar›: Ödenen vergi vb. yükümlülüklerin vergi
öncesi dönem kar›na bölünmesi suretiyle hesaplan›r. fiirket zarar etti¤i halde
vergi ödediyse, bu oran negatif olarak yer almal›d›r.

5. Mali Yükümlülükleri Karfl›lama Oranlar›:

Mali Yükümlülükleri Karfl›lama Oran›: Faaliyet kar›, finansman
giderleri(gelir tablosundaki tutar+ aktiflefltirilen finansman giderleri), cari y›l
amortismanlar› ve dönem içinde ayr›lan k›dem tazminat› karfl›l›¤› toplam›,
finansman giderleri (gelir tablosundaki tutar+ aktiflefltirilen finansman
giderleri) toplam›na bölünür.

Borç Karfl›lama Oran›: Faliyet kar›, finansman giderleri(gelir tablosundaki
tutar+ aktiflefltirilen finansman giderleri), cari y›l amortismanlar› ve dönem
içinde ayr›lan k›dem tazminat› karfl›l›¤› toplam› finansman giderleri(gelir
tablosundaki tutar+ aktiflefltirilen finansman giderleri) ve UV kredi taksit ve
faizleri toplam›na bölünür.

Pay Bafl›na Bilgiler: (Kar Pay› ‹mtiyaz›na Sahip Olmayan Hisse Senetleri
‹çin):

Pay Say›s›: ‹lgili dönem sonu itibariyle, ödenmifl veya ç›kar›lm›fl sermayeyi
temsil eden pay say›s› yaz›l›r. Ancak, ortakl›klar›n esas sözleflmesine göre bir
pay›n nominal de¤erinin 1.000 TL’ndan farkl› olmas› durumunda pay say›s›, bir
pay›n nominal de¤eri 1.000 TL olarak kabul edilerek ödenmifl veya ç›kar›lm›fl
sermayenin 1.000’e bölünmesi suretiyle hesaplan›r ve pay›n gerçek nominal
de¤eri ile birlikte hesaplamalar için nominal de¤erin 1.000 TL olarak kabul
edildi¤i belirtilir (Örne¤in ödenmifl sermayesi her biri 5.000 TL nominal
de¤erde 1 milyon paydan oluflan bir ortakl›k için pay say›s› “1 milyon adet”
de¤il, “5 milyon adet” olarak yaz›l›r).
Afla¤›da yer alan di¤er oranlar›n hesaplanmas›nda da, yukar›da aç›klanan
flekilde hesaplanan pay say›s› dikkate al›n›r.
Pay Bafl›na Net Sat›fllar: Net sat›fllar›n, bilanço tarihindeki pay say›s›na
bölünmesi suretiyle hesaplan›r.

Pay Bafl›na Net Kar: Net dönem kar›n›n toplam pay say›s›na bölünmesi
suretiyle hesaplan›rfiirketin zarar etmesi halinde, bu bölüme (büyük harfle)
“ZARAR” yaz›lacakt›r.
Pay Bafl›na Düzeltilmifl Net Kar: Son mali y›l için; hisse senetlerinin sermaye
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art›r›m› yoluyla halka arz› söz konusuysa, sermaye art›r›m›n›n pay bafl›na net
kar üzerinde yarataca¤› sulanma etkisi göz önüne al›narak hesaplanan pay
bafl›na net kar belirtilmeli ve kullan›lan formül aç›kça yaz›lmal›d›r. Sulanma
etkisi yoksa, ilgili hücreye (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

Pay Bafl›na Temettü: fiirket temettü da¤›tm›flsa da¤›t›lan veya da¤›t›lmak
üzere ayr›lan temettü tutar›n›n toplam pay say›s›na bölünmesi suretiyle
hesaplan›r fiirketin zarar etmesi halinde, bu bölüme (büyük harfle) “ZARAR”
yaz›lacakt›r. fiirketin temettü da¤›tmamas› halinde, ilgili hücreye bu bilgi
yaz›lacakt›r. Temettü da¤›t›lm›fl olmas› halinde tablonun alt›na, her bir y›l için
temettüün nakden mi yoksa hisse senedi biçiminde mi da¤›t›lm›fl veya
da¤›t›lacak oldu¤u hususu yaz›lacakt›r. Ara dönemler için ilgili hücreler
doldurulmayarakt›r.

Pay Bafl›na Düzeltilmifl Temettü: Son mali tablo tarihi itibariyle; hisse
senetlerinin sermaye art›r›m› yoluyla halka arz› söz konusuysa, sermaye
art›r›m›n›n pay bafl›na temettü üzerinde yarataca¤› sulanma etkisi göz önüne
al›narak hesaplanan pay bafl›na temettü belirtilmeli ve kullan›lan formül aç›kça
yaz›lmal›d›r. Sulanma etkisi yoksa, ilgili hücrelere (büyük harfle) “YOKTUR”
yaz›lacakt›r.
Bir Pay›n Defter De¤eri: Dönem sonu öz sermaye toplam›, pay say›s›na
bölünür.
Kar Pay› ‹mtiyazl› Paylar ‹çin Pay Bafl›na Bilgiler

Kar Pay› ‹mtiyaz›n›n bulunmas› halinde, ilgili sat›rlar yukar›da Pay Bafl›na
Bilgiler bölümünde yer alan aç›klamalar ›fl›¤›nda doldurulacak, kar pay›
imtiyaz› yoksa, ilk sat›ra (büyük harfle) “KAR PAYI ‹MT‹YAZI
BULUNMAMAKTADIR” yaz›lacak, di¤er sat›rlar silinecektir.
Büyüme Oranlar›:

Bu bölümdeki oranlar, ilgili y›l için hesaplanan söz konusu tutarlar›n
(oranlar›n) bir önceki y›l için hesaplanan tutarlar (oranlar) dan fark›n›n, bir
önceki y›l tutarlar›na (oranlar›na) bölünmesi suretiyle hesaplanacakt›r.
Hesaplanan oranlar›n (-) olmas› halinde (-) de¤erlere yer verilecektir.
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VII YÖNET‹ME ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER

Ortakl›¤›n Genel Organizasyon fiemas›: Bu bölüme ortakl›¤›n yönetim
kademelerinin birbiriyle olan ba¤lant›lar›na flematik olarak yer verilmelidir.
Basitlefltirilmifl bir organizasyon flemas› örne¤i afla¤›da verilmektedir:
GENEL MÜDÜR
F‹NANSMAN MÜDÜRÜ

YÖNET‹M KURULU

PAZARLAMA MÜDÜRÜ

ÜRET‹M MÜDÜRÜ

• Yönetim Kurulu Üyeleri Hakk›nda Bilgiler: “Görevi” sütununa ortakl›k
içinde fiilen yürütülen görev (yönetim kurulu üyesi baflkan›, üyesi vs.), “Mesle¤i”
sütununa ihtisas konusu (iflletmeci, ekonomist, mühendis, tüccar, vb.), “Sermaye
Pay›” sütununa ise bir tüzel kifli orta¤› temsil ediyorsa orta¤›n unvan›, de¤ilse
kendisinin sermayedeki pay›, adresi sütununa yaz›flma adresi yaz›lacakt›r. fiirketin
kuruluflundan itibaren 5 y›ldan az bir süre geçtiyse, kurucular›n adresleri de
verilecek ve bu durumda görevi sütununa “kurucu” ”, tablonun bafll›¤›ndaki
“Yönetim Kurulu Üyelerinin” yan›na “ve kurucular›n” yaz›lacakt›r.
• Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortakl›k D›fl›nda Yürüttükleri Görevler: Bu
bölümde yönetim kurulu üyelerinin ortakl›k d›fl›nda yürüttükleri görevlere yer
verilecektir. Örne¤in .... A.fi. genel müdürü, serbest muhasebeci mali müflavir, vb.
Yönetim kurulu üyelerinin ortakl›k d›fl›nda görevi bulunmuyorsa (büyük harfle)
“YOKTUR” yaz›lacakt›r.

• Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Hakk›nda Bilgiler: Yönetim kurulu
üyeleri d›fl›nda, fiirket yönetiminde söz sahibi olan kiflilerin “Görevi” sütununa
ortakl›k içinde fiilen yürüttükleri görev (genel müdür, genel müdür yard›mc›s›
vs.), “Mesle¤i” sütununa ihtisas konular› (iflletmeci, ekonomist, mühendis vb.),
“Sermaye Pay›” sütununa sermayedeki paylar›, ortakl›k d›fl›nda ald›¤› görevler
sütununa VII/3’de yer alan aç›klamalar çerçevesinde gerekli bilgiler yaz›lacakt›r.

• Yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile genel koordinatör, murahhas üye,
murahhas müdür, genel müdür ve genel müdür yard›mc›s› gibi üst düzey
yöneticilere grup flirketlerinden sa¤lanan menfaatler de dahil son durum itibar›yle
sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar›: fiirketin üst düzey
yöneticilerine, her ne ad alt›nda olursa olsun, izahnamenin haz›rland›¤› y›l içinde
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sa¤lanan, ücret, prim, lojman, vb gibi menfaatlerin parasal tutar› aç›klanacak, bu
tutar›n kaç ayl›k süre içerisinde verildi¤i belirtilecektir. Menfaatin flirketten de¤il
de grup flirketlerinden birinden gelmesi halinde grup flirketlerinden gelen
menfaatlerin tutar› da ayr›ca belirtilmelidir.

• Yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile genel koordinatör, genel müdür ve
genel müdür yard›mc›s› gibi üst düzey yöneticiler ile yönetimde söz sahibi
personelin, bir önceki hesap dönemi ve son durum itibar›yle ortakl›kla
yapt›klar›, ortakl›¤›n normal faaliyet konusuna girmeyen ifllemlerden
kaynaklanan al›m, sat›fl, -duran varl›k edinimi ya da devri gibi- ifllemlerinden
sa¤lad›klar› menfaatlerin nitelikleri ve tutarlar›: Üst düzey yöneticilerin hem
izahnamenin haz›rland›¤› dönemde, hem de bir önceki hesap döneminde ortakl›kla
gerçeklefltirdikleri ve ortakl›¤›n normal faaliyet konusuna girmeyen ifllemlerden
sa¤lad›klar› menfaatler, her iki dönem için ayr› ayr› ve ifllemin niteli¤i, menfaatin
tutar› ve yöneticinin ad-soyad›, menfaatin parasal tutar› verilmek suretiyle
aç›klanacakt›r. fiirketin kuruluflundan itibaren 5 y›ldan az bir süre geçtiyse bu
bilginin kurucular için de verilmesi ve tablonun bafll›¤›na, “ve kurucular›n”
ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.

• Yönetim kurulu baflkan ve üyeleri ile genel koordinatör, genel müdür ve
genel müdür yard›mc›s› gibi üst düzey yöneticiler ile yönetimde söz sahibi
personelin, bir önceki hesap dönemi ve son durum itibar›yle ortakl›kla
yapt›klar›, ortakl›¤›n normal faaliyet konusuna giren ifllemlerden
kaynaklanan al›m, sat›fl ifllemlerinden sa¤lad›klar› menfaatlerin nitelikleri ve
tutarlar›: Üst düzey yöneticilerin hem izahnamenin haz›rland›¤› dönemde, hem
de bir önceki hesap döneminde ortakl›kla gerçeklefltirdikleri ve ortakl›¤›n normal
faaliyet konusuna giren ifllemlerden sa¤lad›klar› menfaatler, her iki dönem için
ayr› ayr› ve ifllemin niteli¤i, menfaatin tutar› ve yöneticinin ad-soyad›, menfaatin
parasal tutar› verilmek suretiyle aç›klanacakt›r. fiirketin kuruluflundan itibaren 5
y›ldan az bir süre geçtiyse bu bilginin kurucular için de verilmesi ve tablonun
bafll›¤›na, “ve kurucular›n” ibaresinin eklenmesi gerekmektedir.
VIII FAAL‹YET HAKKINDA B‹LG‹LER

1. Faaliyet Gösterilen Sektör, Fiili Faaliyet Konusu ve Ortakl›¤›n Sektör
‹çerisindeki Yeri: Bu bölümde ortakl›¤›n fiili faaliyet konusu/konular›, faaliyet
gösterilen sektörün ad› ve kaynak gösterilmek suretiyle ortakl›¤›n sektör
içerisindeki konumuna iliflkin bilgilere yer verilecektir. E¤er önemli nitelikte iki
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veya daha fazla faaliyet birlikte yürütülüyorsa her bir faaliyetin ortakl›k için göreli
önemi belirtilecektir. Ortakl›¤›n sektör içindeki konumuna yönelik bilgilerde
mutlaka ba¤›ms›z kaynak gösterilmesi gerekmektedir.

2. Her bir ana ürün grubu için ayr› ayr› olmak üzere, gerçeklefltirilen mal ve
hizmet üretim miktarlar› ve önceki döneme göre de¤iflimi: ‹zahnamede yer
alan mali tablolara iliflkin her dönem için iflletmenin gerçeklefltirdi¤i mal ve
hizmet üretimi ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Ayn› sektör içerisinde farkl›
mamullerin üretilmesi (örne¤in beyaz eflya sektöründe buzdolab›, çamafl›r
makinesi, f›r›n bulafl›k makinesi gibi) durumunda üretim miktarlar› her bir mamul
için ayr› ayr› belirtilecektir.

3. Her bir ana ürün grubu için ayr› ayr› olmak üzere, gerçeklefltirilen mal ve
hizmet sat›fl miktarlar› ve önceki döneme göre de¤iflimi: ‹zahnamede yer alan
mali tablolara iliflkin her dönem için iflletmenin gerçeklefltirdi¤i mal ve hizmet
sat›fl› ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Ayn› sektör içerisinde farkl› mamullerin
sat›lmas› (örne¤in beyaz eflya sektöründe buzdolab›, çamafl›r makinesi, f›r›n
bulafl›k makinesi gibi) durumunda sat›fl miktarlar› her bir mamul için ayr› ayr›
belirtilecektir.

4. Son üç y›lda gerçeklefltirilen net ciro tutar›n›n faaliyet alan›na ve pazar›n
co¤rafi yap›s›na göre da¤›l›m›: fiirket faaliyetlerini birden fazla alan içinde ve
co¤rafi olarak da¤›n›k pazarlarda yürütüyorsa son üç y›ldaki net sat›fllar rakam›n›n
faaliyet alan› ve co¤rafi alan itibariyle da¤›l›m›na iki ayr› tablo halinde yer
verilecektir. E¤er, flirketin faaliyetleri birden fazla alan içinde ve co¤rafi olarak
da¤›n›k pazarlarda yürütülmüyorsa, veya söz konusu da¤›l›mlar birbirlerine göz
ard› edilebilecek kadar yak›nlarsa buna iliflkin bilgi verilecektir.
5. Sat›fl has›lat›n›n veya üretimin %10 ve fazlas›n›n üretildi¤i/meydana
getirildi¤i tesislerin yeri ve büyüklü¤ü: Sat›fl has›lat›n›n veya üretimin %10 ve
fazlas›n›n üretildi¤i/meydana getirildi¤i tesislerin m2 olarak büyüklü¤üne,
niteli¤ine (fabrika, atölye, çiftlik, vb.) ve adresine yer verilecek, ortakl›k satt›¤›
ürün/hizmeti baflka bir kurulufltan al›yorsa buna iliflkin bilgi verilecektir.

6. Teflvik ve sübvansiyonlar, vb. hakk›nda bilgi: Ortakl›¤›n yararland›¤› teflvik,
sübvansiyon veya herhangi baflka bir ad alt›nda ald›¤› destek ve yard›mlar
hakk›nda varsa tutar, tarih vb bilgileri de verilerek ayr›nt›l› bilgi verilecek, böyle
bir destek ve yard›m yoksa, (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.
7. Madencilik ve benzeri faaliyetlerle u¤raflan ortakl›klar›n stoklar›,
ekonomik olarak iflletilebilecek rezerv tahmini ve tahmini kullan›m süresi,
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imtiyaz›n süresi ve koflullar›, iflletim için gerekli koflullar, fiili iflletme
hakk›nda bilgi: Madencilik ve benzeri faaliyetlerle u¤raflan ortakl›klar, söz
konusu maddede istenen hususlarla ilgili ayr›nt›l› bilgi verecekler, di¤er
ortakl›klar ise, “Ortakl›¤›m›z, madencilik veya benzeri bir faaliyetle
u¤raflmamaktad›r” aç›klamas›nda bulunacaklard›r.
8. Kullan›lan üretim veya imalat teknolojisine iliflkin özet bilgi: Kullan›lan
üretim veya imalat teknolojisi, aç›k ve anlafl›l›r bir dille aktar›lmal›d›r.

9. Önemli nitelikte yeni ürün ve faaliyetler: fiirketin önemli nitelikte gördü¤ü
yeni ürün ve faaliyetlerin neler oldu¤u, bu ürün ve faaliyetlerden beklenen faydaya
iliflkin aç›klama yap›lacak, böyle bir ürün veya faaliyet yoksa (büyük harfle)
“YOKTUR” yaz›lacakt›r.

10. Faaliyetler veya karl›l›¤a önemli katk›s› olan yeni üretim/hizmet sürecine
iliflkin bilgi: Faaliyet veya karl›l›¤a önemli katk›s› olan yeni üretim veya hizmet
süreci varsa buna iliflkin bilgi verilecek, yeni sürecin katk›lar› anlat›lacak, böyle
bir süreç yoksa (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.
11. Kategorileri itibariyle geçmifl 3 y›l ve son durum itibariyle çal›flan
personelin ortalama say›s›: Geçmifl üç y›l ve son durum itibariyle personelin
idari personel, sendikal› personel, sendikas›z personel ayr›m› verilerek, dönem
bafl› ve dönem sonu personel say›lar› belirtilecektir.

12. Geçmifl üç y›l ve son durum itibariyle çal›flan personelin belli bafll› faaliyet
alanlar› itibariyle da¤›l›m›: Birden fazla alanda faaliyette bulunan ortakl›klar,
son üç y›l ve son durum itibariyle personelinin belli bafll› faaliyet alan› itibariyle
say› olarak da¤›l›m›n› verecek, tek bir faaliyet konusuyla u¤raflan ortakl›klar ise,
“Ortakl›¤›m›z tek bir faaliyet alan›nda (....(faaliyet alan› belirtilecektir)) faaliyet
göstermektedir” aç›klamas›nda bulunacaklard›r.

13. A. Sahip olunan gayrimenkuller ile ilgili bilgiler: Son hesap dönemi ve son
durum itibariyle sahip olunan gayrimenkul ile ilgili bilgi verilecektir. A
bölümündeki tabloda, gayrimenkuller üzerindeki ayni haklar vb, ve bunlar›n
de¤eri sütununda gayrimenkuller üzerinde bulunan haciz, ipotek, intifa gibi haklar
hakk›nda bilgi verilecek, böyle bir hak söz konusu de¤ilse (büyük harfle)
“YOKTUR” yaz›lacakt›r. Sahip olunan gayrimenkul yoksa (büyük harfle)
“YOKTUR” yaz›lacak ve tabloya yer verilmeyecektir.
B. Duran varl›k hareketleri: Bu bölümde, son üç y›l ve son dönem itibariyle,
duran varl›k hareketlerine yer verilecek, söz konusu bilginin mali tablo
dipnotlar›yla tutarl› olmas›na dikkat edilecektir.
C. Duran varl›klarda son üç y›lda yap›lan yeniden de¤erleme tutarlar›: Bu
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bölümde, duran varl›klarda yap›lan yeniden de¤erleme tutarlar›na son üç y›l
itibariyle yer verilecektir, yeniden de¤erleme yap›lmam›flsa, ilgili y›l(lar) için
(büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.
14. Kiralanan veya kiraya verilen gayrimenkullere iliflkin bilgiler: Bu
bölümde her sözleflme baz›nda kiraya verilen ve kiralanan gayrimenkuller için,
kimden kiraland›¤›/kiraya verildi¤i, gayrimenkulun cinsi, bulundu¤u yer, m2
olarak büyüklü¤ü, kullan›m flekli, kira tutar›, kira dönemi ve önemli di¤er hususlar
hakk›nda son hesap dönemi ve son durum itibar›yle bilgi verilecek, kiralanan ve
kiraya verilen gayrimenkul yoksa (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacak ve tabloya
yer verilmeyecektir.

15. Finansal Kiralama yoluyla edinilen k›ymetlere iliflkin bilgi: Bu bölümde,
son üç y›l ve son durum itibar›yle finansal kiralama (leasing) yoluyla edinilen
k›ymetler iliflkin bilgi verilecek, finansal kiralama yoluyla edinilen k›ymet yoksa
(büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacak ve tabloya yer verilmeyecektir.
16. Hammadde temin koflullar› ve temin koflullar›ndaki olas› de¤ifliklikler:
Ortakl›¤›n üretimde kulland›¤› hammadde(ler)nin ne(ler) oldu¤u, bu
hammaddenin yurt içinden mi, yurtd›fl›ndan m› elde edildi¤i, yurtd›fl›ndan elde
ediliyorsa sat›n al›nan ülke, gümrük vergi oran› belirtilecek, varsa hammadde
sat›c›s›n›n tekel konumuna, temin koflullar›ndaki olas› de¤iflikliklere ve temin
koflullar›na iliflkin di¤er önemli hususlarla ilgili bilgi verilecektir.

17. Sat›fl koflullar› ve son y›lda sat›fl politikas›nda meydana gelen de¤ifliklikler,
ihracat yap›lan ülkeler: Sat›fllar›n peflin mi vadeli mi yap›ld›¤›, vadeliyse kaç
gün vadeli yap›ld›¤› ya da ortalama vade, varsa sat›fl politikas›nda son y›lda
meydana gelen de¤ifliklik, son y›lda sat›fl politikas›nda herhangi bir de¤ifliklik
yap›lmad›ysa buna iliflkin bilgi ve ihracat yap›lan ülkeler, ihracat yap›lm›yorsa
buna iliflkin bilgi ile sat›fllar›n do¤rudan m› yoksa bir pazarlama flirketi kanal›yla
m› yap›ld›¤›, varsa sat›fl anlaflmalar›, ödenen komisyon v.b. bilgilere bu bölümde
yer verilmelidir.
18. Patent, lisans, s›nai-ticari, mali vb. anlaflmalara iliflkin özet bilgi: Bu
bölümde patent, lisans, s›nai-ticari, mali vb. sözleflmelerin her bir sözleflme türü
için ayr› ayr› belirtilmek üzere; tarihi, süresi, menflei (ülke, flirket), yap›lan
ödemeler, bu sözleflmeler çerçevesinde üretilen ürünün/verilen hizmetin sat›fl
has›lat› içerisindeki yeri gibi hususlara yer verilecektir. Böyle bir anlaflma yoksa
(büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.
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19. Varsa, son 3 y›ldaki yeni ürün/hizmetler ve üretim/hizmet sürecine iliflkin
araflt›rma gelifltirme politikas›: Son üç y›ldaki tüm yeni ürün/hizmetler hakk›nda
bilgi verilecek, son üç y›lda meydana getirilen yeni ürün/hizmet yoksa bu bilgiye
yer verilecek, fiirketin üretim veya hizmet sürecine iliflkin araflt›rma-gelifltirme
politikas›yla ilgili bilgi verilecek, araflt›rma-gelifltirmeye iliflkin bir politikas›
yoksa bu bilgiye yer verilecektir.

20. Bu bölümün 1, 2, 3, 5, 7 ve 12. maddelerinde yer alan hususlar›n
ola¤anüstü koflullardan etkilenmesi halinde konuya iliflkin bilgi: Faaliyet
gösterilen sektör ve faaliyet konusunun; üretim ve sat›fl miktarlar›n›n, üretim
tesislerinin, madencilikle u¤raflan flirketlerin stoklar›n›n, rezerv tahminlerinin,
rezervlerin kullan›m sürelerinin, imtiyazlar›n›n, iflletim için gerekli ekonomik
koflullar›n, fiili iflletmenin, personelin belli bafll› faaliyet alan› itibariyle
da¤›l›m›n›n ola¤anüstü koflullardan etkilenmesi halinde, bu koflullar›n neler
olabilece¤i, bu alanlar›n söz konusu koflullardan nas›l etkilenebilece¤i, bunun için
flirket taraf›ndan ne tür önlemler al›nd›¤› gibi bilgilere yer verilecek, bu alanlar›n
ola¤anüstü koflullardan etkilenmemesi halinde ise, bu bilgiye yer verilecektir.
21. Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemifl veya etkileyebilecek, ifle
ara verme haline iliflkin bilgiler ile sendikal faaliyet ve toplu sözleflmeye
iliflkin bilgi: Bu bölümde son bir y›ldaki ifle ara verme haline iliflkin bilgilerin yan›
s›ra, varsa toplu sözleflmenin bafllang›ç tarihi ve süresine ve flartlar›na, görüflmeler
devam ediyorsa hangi aflamada oldu¤una, grev ve lokavt karar› al›nm›flsa bu
durumun yarataca¤› olas› etkilere iliflkin bilgilere yer verilecektir.

22. Son durum ve Yak›n Geçmiflteki (Geçmifl Üç Y›l) Önemli Uyuflmazl›klar:
Ortakl›¤›n, mevcut durum itibariyle ortaklar›yla, personeliyle, di¤er resmi kurum
ve kurulufllar ya da di¤er gerçek ve tüzel kiflilerle olan uyuflmazl›klar›n›n konusu
ve tutar›, hangi aflamada oldu¤una iliflkin bilgi ile ortakl›¤›n mali durumunu
önemli ölçüde etkilemifl veya etkileyebilecek, yak›n geçmiflteki(geçmifl üç y›l)
önemli uyuflmazl›klar›na bu bölümde yer verilecek, ortakl›¤›n böyle bir
anlaflmazl›¤› yoksa, ilgili hücreye (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

23. A. Ortakl›¤›n yap›lmakta olan yat›r›mlar›n›n niteli¤i ile yararlanmakta
oldu¤u teflvikler ve koflullar hakk›nda bilgi: Son hesap dönemi ve son durum
itibariyle ortakl›¤›n yap›lmakta olan yat›r›mlar›yla ilgili bilgiler doldurulacak,
yat›r›mda bulunulmuyorsa bu hususa iliflkin bilgi verilecek ve tabloya yer
verilmeyecektir.
238

Doldurulmas› gereken hücrelerde fiirketle ilgili olmayan bölüme “-“ yaz›lacakt›r
(Örne¤in flirketin teflvik belgesinin olmamas› durumunda “Teflvik Belge Tarihi”
hücresine “-“ yaz›lacakt›r.).

B. Son durumda ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indiriminin
toplam tutar›: Cari ve gelecek dönemlerde yararlan›lacak yat›r›m indirimlerinin
tutar›, son durum, gelecek dönem ve toplam olmak üzere ayr› ayr› verilecek,
yat›r›m indiriminden yararlan›lm›yorsa, (büyük harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.
C. Ortakl›¤›n yat›r›m politikas›: Ortakl›¤›n genel yat›r›m politikas› hakk›nda
bilgi verilecektir.

24. Planlanan önemli yat›r›mlara iliflkin bilgi: Henüz fiilen bafllamam›fl olmakla
birlikte, flirket yönetimince bafllamas› için önemli ad›mlar at›lan yat›r›mlar
hakk›nda bilgi verilecek, planlanan yat›r›m bulunmamas› halinde (büyük
harfle)”YOKTUR” yaz›lacakt›r.

25. Son 3 y›ldaki finansal yat›r›m politikalar›: Son üç y›l içinde di¤er flirketlerin
hisse senetleri, borçlanma araçlar›, vb’na yap›lan yat›r›mlara iliflkin olarak, tutarlar
belirtilerek bilgi verilecek, son üç y›l içinde böyle bir yat›r›mda bulunulmam›flsa,
“Son üç y›lda finansal yat›r›m yap›lmam›flt›r” yaz›lacakt›r.
IX. GRUP HAKKINDA B‹LG‹LER

1. Grubun flirketlerinin faaliyet konular› ve ortakl›¤›n grup içindeki yeri:
fiirket veya ortaklar›n›n do¤rudan veya dolayl› paylar›n›n ve/veya yönetimde söz
haklar›n›n oldu¤u flirketler, grup flirketi olarak ele al›nmal›, grup flirketlerinin
faaliyet konular›na, ortakl›¤›n grup içinde ciro olarak büyüklük s›ralamas›na yer
verilmelidir. fiirket, herhangi bir gruba dahil de¤ilse, “fi‹RKET‹M‹Z HERHANG‹
B‹R GRUBA DAH‹L DE⁄‹LD‹R YAZILACAK ve afla¤›daki 2-15. maddeler
silinecektir.

2. Son hesap dönemi ve son durum itibariyle iflletmenin ortaklar, ifltirakler,
ba¤l› ortakl›klar ve di¤er grup flirketleri ile olan borç-alacak iliflkisi: Di¤er
grup flirketleri, muhasebe standartlar› tebli¤inde yer alan ifltirak ve ba¤l› ortakl›k
tan›m› içinde yer almay›p, flirket ve ortaklar›yla do¤rudan ve/veya dolayl› olarak
yönetim ve sermaye iliflkisi içinde olan flirketleri ifade etmektedir. Tabloda yer
alan bilgiler, son hesap dönemi ve son durum itibariyle ayr› ayr› doldurulmal›d›r.
Böyle bir iliflki yoksa (büyük harfle)”YOKTUR” yaz›lacak ve tabloya yer
verilmeyecektir.
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3. Ortakl›k taraf›ndan al›n›p ba¤l› ortakl›k ve/veya ifltiraklere devredilen
krediler hakk›nda bilgi: Söz konusu tablodaki bilgiler son hesap dönemi içinde
ve son durumda al›nan kredilerle ilgili doldurulacak olup, böyle bir kredi devri söz
konusu de¤il ise, (büyük harfle)”YOKTUR” yaz›lacak ve tabloya yer
verilmeyecektir.
4. Ba¤l› ortakl›k ve/veya ifltirakler taraf›ndan al›n›p, ortakl›¤a kulland›r›lan
krediler hakk›nda bilgi: 3’te yer alan aç›klamalar çerçevesinde doldurulacakt›r.

5. Ortakl›k taraf›ndan al›n›p grup içi di¤er flirketlere devredilen krediler
hakk›nda bilgi: 2 ve 3’te yer alan aç›klamalar çerçevesinde doldurulacakt›r.
6. Grup içi di¤er flirketler taraf›ndan al›n›p, ortakl›¤a kulland›r›lan krediler
hakk›nda bilgi: 2 ve 3’te yer alan aç›klamalar çerçevesinde doldurulacakt›r.

7. Son hesap dönemi ve son durum itibariyle ortaklar, ifltirakler, ba¤l›
ortakl›klar ve grup flirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans,
ciro gibi yükümlülüklerin tutar›: Söz konusu bilgi son hesap dönemi ve son
durum itibariyle, 2’deki tan›m çerçevesinde verilecek olup, ad›/soyad›/ticaret
unvan› sütununa ortak, ifltirak, ba¤l› ortakl›k veya grup flirketinin ad› veya unvan›
yaz›lacak, yükümlülük türüne yükümlülü¤ün garanti mi, taahhüt mü, kefalet mi,
vb oldu¤u belirtilecek, yükümlülük belirli bir tarihte sona eriyorsa söz konusu
vade ilgili sütuna yaz›lacakt›r. Böyle bir yükümlülük söz konusu de¤ilse (büyük
harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

8. Son hesap dönemi ve son durum itibar›yle , ortakl›k taraf›ndan ifltirak,
ba¤l› ortakl›k ve grup içi di¤er ortakl›klara ödenen ve al›nan, dan›flmanl›k,
yönetim, vb. hizmet ücretleri hakk›nda bilgi ve ödenen tutarlar: Söz konusu
bilgi, V. Bölümde verilen son hesap dönemi ve son durumu içerecek flekilde, 2’de
yer alan tan›m çerçevesinde, ifltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er grup içi ortakl›klara
ödenen dan›flmanl›k, vb gibi ücretlerin tutarlar›n›, söz konusu ücretin ödendi¤i
ortakl›klar ve al›nan hizmet ve ödenen tutarlar ayr› ayr› belirtilmek ve toplam tutar
gösterilmek suretiyle verilecektir. Böyle bir hizmet al›nm›yorsa (büyük harfle)
“YOKTUR” yaz›lacakt›r.

9. Ortakl›k yöneticilerine ortakl›k, ifltirak, ba¤l› ortakl›k, ve grup içi di¤er
ortakl›klar taraf›ndan verilen kredilerin son hesap dönemi ve son durum
itibar›yle tutar›, uygulanan faiz oran› ve yöneticiler ad›na verilen, faaliyet
konusu ile ilgili olmayan garantiler: Söz konusu bilgi, 2’de verilen tan›m
çerçevesinde, krediyi alan/garanti verilen yönetici, birden fazla kredi/garanti varsa
her bir kredi/garanti ve krediyi veren taraf belirtilmek suretiyle belirlenir. fiirketin
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kuruluflundan itibaren 5 y›ldan az bir süre geçtiyse, kurucular›n ald›¤› kredilere de
yer verilecek ve bu durumda maddenin bafl›na “ortakl›k yöneticilerine ve
kurucular›na....” yaz›lacakt›r. Böyle bir kredi/garanti yoksa, bu husus da aç›kça
yaz›l›r.

10. Ortakl›¤›n, ifltirak, ba¤l› ortakl›k ve grup içi di¤er ortakl›klar›n
yöneticilerine verdi¤i kredilerin son hesap dönemi ve son durum itibariyle
tutar›, uygulanan faiz oran› ve yöneticiler ad›na verilen faaliyet konusu ile
ilgili olmayan garantiler. Söz konusu bilgi, 2’de verilen tan›m çerçevesinde,
krediyi alan/garanti verilen yönetici, birden fazla kredi/garanti varsa her bir
kredi/garanti belirtilmek suretiyle belirlenir. Böyle bir kredi/garanti yoksa, (büyük
harfle) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

11. Herhangi bir ifltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er grup üyesi ortakl›¤a
özkaynak ve/veya yabanc› kaynak transferine yönelik projeler: Söz konusu
bilgi, 2’de verilen tan›m çerçevesinde, ilgili ortakl›¤a sermaye art›r›m›na kat›l›m
veya borç verme yoluyla ve benzeri yollarla kaynak transferi hakk›nda aç›klama
yap›larak, aktar›lmas› öngörülen tutar, tarih ve ilgili ortakl›k unvan› belirtilerek
verilecektir. Böyle bir proje söz konusu de¤ilse, (büyük harfle) “YOKTUR”
yaz›lacakt›r.
12. Ortakl›¤›n son üç y›lda ve son durum itibariyle, ifltirak, ba¤l› ortakl›k ve
di¤er grup ortakl›klar›yla yapt›¤›, ifltirak hissesi ve/veya gayrimenkul al›m
sat›m›na iliflkin bilgiler: V. Bölümde belirtilen üç y›ll›k mali tablo dönemleri ve
son durum itibariyle, 2’de verilen tan›m çerçevesinde, her bir ifllem için ayr› ayr›
bilgi verilecektir. Ortakl›¤›n unvan› sütununa ifllem yap›lan ortakl›k, ifllemin
niteli¤i sütununa, gayrimenkul al›m›, ifltirak sat›fl›, vb yaz›lacak, al›fl ve sat›fllar
ayr› gruplar halinde verilecektir. ‹lgili y›lda böyle bir ifllem olmamas› halinde ilgili
hücrelere “-“ yaz›lacakt›r.
13. Son hesap dönemi ve son durum itibariyle bilançoda menkul k›ymetler ve
ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri
ba¤l› ortakl›klar› ve di¤er grup flirketleri taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan
menkul k›ymet tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar: Söz konusu bilgi, 2’de
yer alan tan›m çerçevesinde verilecek, böyle bir menkul k›ymet bulunmuyorsa
(büyük harfler) “YOKTUR” yaz›lacakt›r.

241

14. Son üç y›l ve son durum itibariyle, ortaklar, ba¤l› ortakl›klar, ifltirakler ve
di¤er grup flirketlerine yap›lan al›m ve sat›mlar (Toplam tutar içindeki
paylar› %20’yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir): Söz konusu bilgi, 2’de yer alan
tan›m çerçevesinde verilecek, al›fl ve sat›fllar›n ilgili y›ldaki toplam tutarlar› ile söz
konusu tutarlar içinde pay› %20’yi aflan ifllemlerin karfl› taraf›, tutar› ve niteli¤i
ayr›ca belirtilecektir. ‹lgili y›lda böyle bir ifllem yap›lmam›flsa, ilgili hücreye “-“
yaz›lacakt›r.
15. Son üç y›l ve son durum itibariyle ortaklar, ba¤l› ortakl›k, ifltirak ve di¤er
grup içi flirketlerden al›nan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri
(toplam tutar içindeki aylar› %20’yi aflanlar ayr›ca gösterilecektir): 14’te yer
alan aç›klamalar çerçevesinde, ilgili tablo doldurulacakt›r.
X. D‹⁄ER HUSUSLAR

‹zahnamenin bu bölümündeki aç›klamalar aynen yaz›lacak, .... fleklinde bofl
b›rak›lan yere fiirket’in merkez adresi yaz›lacakt›r.
XI. H‹SSE SENETLER‹YLE ‹LG‹L‹ VERG‹LEND‹RME ESASLARI

Söz konusu aç›klamalar, vergi düzenlemelerindeki de¤ifliklikler dikkate al›narak,
belirli aral›klarla yenilenmekte ve Kurulumuz web sitesindeki izahname formatlar›
buna göre de¤ifltirilmektedir. Ortakl›klar›n bu bölüm için Kurul web sitesini
kontrol etmelerinde fayda bulunmaktad›r.
Aç›klaman›n sonunda vergi stopaj›n›n ortakl›k taraf›ndan kesilmesi gerekti¤ine
iliflkin bildirimde bulunulacakt›r.
‹ZAHNAMEN‹N SORUMLULU⁄UNU YÜKLENEN K‹fi‹LER

Bu bölümde, ortakl›¤›, ba¤›ms›z denetim kuruluflunu, arac› kuruluflu temsile yetki
kiflilerin isim soyadlar›, unvanlar› ve adresleri belirtilecektir. Birden fazla
ba¤›ms›z denetim flirketi ya da arac› kuruluflun kat›l›m› söz konusu ise ilgili tüm
ba¤›ms›z denetim flirketi ve arac› kurulufllara iliflkin bilgi burada yer alacakt›r.
Ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ve arac› kurulufllar›n merkez adreslerine burada yer
verilecektir.
‹zahnameden k›smen sorumlu kiflilerin isim veya unvanlar› ile hangi bölümden
sorumlu olduklar›na iliflkin bilgi verilecektir. Örne¤in ba¤›ms›z denetim flirketinin
mali bilgilerden sorumlu oldu¤u gibi.

Varsa, mali tablo d›fl›nda ba¤›ms›z denetçi taraf›ndan denetlenen bilgilere iliflkin
aç›klama yap›lacak, yoksa (büyük harfle) “YOKTUR” denilecektir.
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‹zahnamenin tüm sayfalar› flirket , arac› kurulufl ve ba¤›ms›z denetim firmalar›
yetkililerince kaflelenerek imzalanacakt›r.
MEVCUT H‹SSE SENETLER‹N‹N HALKA ARZI

Hisse Senetlerinin halka arz›na iliflkin temel düzenlemeler 15.11.1998 tarih ve
23524 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Seri:I, No:26 say›l› “Hisse Senetlerinin
Kurul Kayd›na Al›nmas›na ve Sat›fl›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” ile 27.10.1993 tarih
ve 21741 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Seri:VIII, No:22 say›l› “Sermaye
Piyasas› Araçlar›n›n Halka Arz›nda Sat›fl Yöntemlerine ‹liflkin Esaslar Tebli¤i”
nde yer almaktad›r. (Söz konusu Tebli¤lere Sermaye Piyasas› Kurulu’nun web
sayfas›ndan ulafl›labilir).
Yukar›da verilen düzenlemeler kapsam›nda, mevcut hisse senetlerinin halka
arz›na iliflkin uygulama esaslar›, ifllemin süreci dikkate al›narak afla¤›da
verilmektedir.
ÖNfiARTLAR

Özellefltirme kapsam›nda olanlar dahil ve hisse senetleri daha önce halka arz
edilmemifl ortakl›klar›n ve hisse senetleri Borsada ifllem görmeyen halka aç›k
ortakl›klar›n hisse senetlerinin Borsa da devaml› ifllem görebilmesi hissedarlar›n›n
sahip olduklar› hisse senetlerini halka arz edebilmeleri için,
A) Ortakl›k sermayesinin tamam›n›n ödenmifl olmas›,

B) Hisse senetlerinin nominal de¤erleri toplam›n›n, Kurula baflvuru tarihi
itibar›yla ortakl›¤›n nominal sermayesine oran›n›n en az (Detayl› Bilgi ‹çin
T›klay›n›z)
1) Sermayeleri 10 trilyon Türk liras›na kadar olan ortakl›klar için %25,

2) Sermayeleri 10 trilyon Türk liras› ile 50 trilyon Türk Liras› aras›nda olan
ortakl›klar için %15,

3) Sermayeleri 50 trilyon Türk liras› ve daha fazla olan ortakl›klar için ise %5
olmas›,

C) Hisse senetlerinde rehin veya teminata verilmek suretiyle devir veya
tedavülünü k›s›tlay›c› ve senet sahibinin haklar›n› kullanmas›na engel teflkil
edici kay›tlar›n olmamas›,
D)Hisse senetlerinin, Kurulun hisse senetlerinin flekil flartlar›na iliflkin
düzenlemelerine uygun olmas›, zorunludur.

243

ARACILIK YÜKLEN‹M SÖZLEfiMES‹

Hisse senetlerini satacak olanlar (Hissedar tüzel kifli ise yönetim kurulu karar›
alarak) ile arac› kurulufl aras›nda yaz›l› bir arac›l›k sözleflmesi imzalan›r. Bu
sözleflmede arac› kurulufl taraf›ndan sirkülerde belirtilen sat›fl fiyat› üzerinden
yüklenilmesi zorunlu olan k›s›m Seri:I, No:26 Tebli¤i Ek madde 1’de ayr›nt›l›
olarak belirlenen düzenlemeler çerçevesinde hesaplan›r.

Arac› Kurumlarla yap›lacak çerçeve sözleflmelerine iliflkin genel esaslar ile halka
arza arac›l›k sözleflmesinde bulunmas› gereken unsurlara SPK web sitesinden
ulafl›labilir.
KURUL’A BAfiVURU

Hissedarlar›n hisse senetlerini satacak olan arac› kurulufl Baflvuru Formu B ile
Kurul’a hisse senetlerinin kayda al›nmas› talebi ile baflvurur.

Seri:I No:26 Tebli¤i hükmü gere¤i fiirket yönetim kurulu, halka arz›
gerçeklefltirecek arac› kuruma gerekli belgeleri sa¤lamak ve sat›fl s›ras›nda,
üzerine düflen mükellefiyetleri yerine getirmek zorundad›r.

Bu aflamada ayr›ca, ortakl›k yönetim kurulunun, fiirket’in esas sözleflmenin Kurul
düzenlemelerine ve Sermaye Piyasas› Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun hale
getirilmesi için gerekli de¤ifliklikleri içeren madde tadil tasar›lar›n› haz›rlayarak,
Baflvuru Formu A ile Kurula baflvurmas› da yararl› olacakt›r.
ÖN TALEP TOPLAMA

Kurul’a baflvurulduktan sonra arac› kurulufllar, belirli bir fiyat aral›¤›ndan,
yat›r›mc›lar›n olas› taleplerini, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve
ba¤lay›c›l›k oluflturmaks›z›n, en fazla 30 gün süre ile toplayabilirler.
Ön talebin toplanaca¤› yerlerde, fiirket, arac› kurulufl ve ba¤›ms›z denetim
kuruluflu taraf›ndan onaylanm›fl ön izahnameden yeterli say›da bulundurulur.

Ön talep toplamadan elde edilen sonuçlar reklam amac›yla kullan›lamaz. Ön talep
toplama duyuru ilan› yoluyla veya ilans›z olarak yap›labilir. Ön talepte
bulunanlara sat›flta öncelik tan›nacaksa, ön talep toplama duyurusunun ilan›
zorunludur.
Duyuru ‹lan› Yoluyla Ön Talep Toplama

Ön talep toplama, ön izahnameye Kurul’ca ön onay verilmesinden sonra, Kurul’ca
onaylanan ön talep toplama duyurusunun ilan› ile bafllar. Ön talep toplama
duyurusu, halka arza iliflkin ilanlar›n yap›laca¤› gazetelerde ilan edilir.
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Ön talep toplama sonuçlar›, ön talep toplama süresinin bitimini takip eden 2 ifl
günü içerisinde ve sat›fla bafllanmadan önce arac› kurulufl taraf›ndan Kurul’a
iletilir. Sonuçlar ilan edilmek istenirse, ilanlarda ve bas›n yay›n organlar›na
yap›lacak aç›klamalarda EK/1‘de verilen forma uyulur.
Ön talep toplama duyurusunun ilan›ndan sonra hisse senetlerinin halka arz›ndan
vazgeçilmesi halinde, bu husus ön talep toplama duyurusunun ilan edildi¤i
gazetelerde ilan edilir.
Duyuru ‹lan› Yap›lmaks›z›n Ön Talep Toplama

Ön talep toplama bafllang›ç ve bitifl tarihi, ön talep toplanmaya bafllanmadan en az
1 iflgünü önce Kurul’a bildirilerek ve Kurul’ca onaylanmam›fl ön izahnameler,
talep toplama yerlerinde bulundurularak, ön talep toplama ifllemine bafllan›r.
Ön talep toplama sonuçlar› ilan edilemez. Ön talep toplama sonuçlar›, ön talep
toplama süresinin bitimini takip eden 2 ifl günü içerisinde ve sat›fla bafllanmadan
önce arac› kurulufl taraf›ndan Kurul’a iletilir.
‹NCELEME VE BORSA GÖRÜfiÜ

30 günlük inceleme süresinin içinde baflvurular Kurul’ca sonuçland›r›l›r. Bu
sürenin hesaplanmas›nda Kurul’ca istenen ek bilgilerin Kurul’a gönderilmesi için
geçen süre dikkate al›nmaz.

‹nceleme s›ras›nda Borsa’ya, izahname ve sirkülere yaz›lmak üzere, fiirket’in
hisse senetlerinin Borsa’da hangi pazarda ifllem görece¤i hususunda görüfl sorulur
(Detayl› Bilgi ‹çin T›klay›n›z). ‹zahname ve sirkülerde Borsa görüflü hakk›nda
bilgi yer alaca¤›ndan hisse senetlerinin kayda al›nmas› için Borsa görüflü beklenir.
KAYDA ALMA

Kurul, baflvurular› izahname ve sirkülerlerin, ortakl›k ve halka arz olunacak hisse
senetlerine iliflkin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermedi¤ini dikkate
alarak, kamunun ayd›nlat›lmas› çerçevesinde inceler ve uygun görülen hisse
senetleri Kurul kayd›na al›n›r. ‹ncelemeler sonucunda aç›klamalar›n yeterli
olmad›¤› ve gerçe¤i dürüst biçimde yans›tmayarak halk›n istismar›na yol açaca¤›
sonucuna var›l›rsa, gerekçe gösterilerek, baflvuru konusu hisse senetlerinin Kurul
kayd›na al›nmas›ndan imtina edilebilir.
Kayda Alma Ücreti

Kurulumuzca halka aç›lan flirketlerin sermayesinin, halka sat›lacak k›sm›n› temsil
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eden hisse senetlerinin sat›fl fiyat›, kalan k›sm›n› temsil eden hisse senetlerinin
nominal de¤erleri üzerinden % 0,2 oran›nda Kurul kayda alma ücreti, % 0,1
oran›nda finansal faaliyet harc› al›nmaktad›r. Kurul’un % 0,2 oran›ndaki kay›t
ücreti T.C. Merkez Bankas› (TCMB) Ankara fiubesi nezdindeki 350 109 000-9
no’lu hesaba, % 0,1 oran›ndaki finansal faaliyet harc› ise TCMB Ankara fiubesi
350 940 000 numaral› hesaba yat›r›l›r.
‹ZAHNAMEN‹N TESC‹L VE ‹LANI

Hisse senetlerinin Kurul kayd›na al›nmas› ile arac› kurulufl, ortakl›¤› temsile
yetkili kifliler ve varsa konsorsiyum üyeleri taraf›ndan kaflelenerek imzalanm›fl
izahname Kurulca onaylan›r. ‹zahnamede yer alan, denetlenen dönemlere iliflkin
mali tablolar›n, ba¤›ms›z denetleme kurulufllar›nca onaylanmas› gerekmektedir.
‹zahname, kay›t belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde ortakl›¤›n kay›tl›
bulundu¤u Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG)’nde
ilan ettirilmelidir.
TALEP TOPLAMA SÜRES‹ VE S‹RKÜLER‹N ‹LANI

‹zahnamenin tescilinden itibaren 15 gün içinde sirküler yay›mlan›r.
Halka arz süresi 2 ifl gününden az, 30 günden fazla olamaz.

Halka arz›n talep toplama yöntemi ile gerçeklefltirilmesi durumunda, talep
toplama süresi sirküler ilan›ndan itibaren en az 3, en çok 5 iflgünü geçtikten sonra
bafllar. Talep toplama süresi en az 2 iflgünü olarak belirlenir.
SATIfi F‹YATININ KAMUOYUNA DUYURULMASI

Sat›fl fiyat› kamuya duyurulan izahname ve sirkülerde yer al›r.

Sat›fl fiyat›n›n bir fiyat aral›¤› olarak belirlenmesi halinde, kesin sat›fl fiyat›, talep
toplaman›n tamamlanmas›n› takip eden ilk ifl günü Kurul’a bildirilir ve sirkülerin
daha önce ilan edildi¤i gazetelerde yay›mlan›r.
Ön talep toplama yönteminin kullan›lmas› halinde sat›fl fiyat›n›n, hisse
senetlerinin Kurul kayd›na al›nmas›ndan önce Kurula bildirilmesi zorunludur.
‹LAN VE REKLAMLAR

Hisse senetlerinin halka arz› dolay›s›yla, yap›lacak tüm ilan ve reklam metinleri,
yay›m tarihinden en az 2 iflgünü önce Kurul’a sunulur. ‹lan, reklam ve her türlü
aç›klamalarda (Prospektüs de dahil) izahname sirkülerde yer alan bilgiler d›fl›nda
herhangi bir bilgiye yer verilemez.
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Kurulun 15.08.1996 tarih ve 37/1061 say›l› toplant›s›nda, hisse senetleri halka
arzedilen flirketler hakk›nda, mali, hukuki bilgileri içeren ve halka arz öncesi
da¤›t›m›na bafllanan prospektüs ismi verilen broflürde, Kurulumuzca izahnameye
konulmas› istenen bilgilerin de yer almas›na karar verilmifltir.

Sirküler veya ön talep toplama duyurusu yay›mlanmadan önce de, Kurul’dan onay
almak kayd›yla, sadece flirketin faaliyet konusu, sektörü, sektördeki yeri ve
ürünleri hakk›nda ilan ve reklam yap›labilir ve bu bilgilerle s›n›rl› olmak üzere,
bas›n yay›n organlar›na aç›klamada bulunulabilir.
Ön talep toplama duyurusunun ilan edilmesinden sonra yap›lacak ilan ve reklam
metinlerinde ön izahnamenin, hisse senetlerinin Kurul kayd›na al›nmas›ndan sonra
yap›lacak ilan ve reklam metinlerinde ise, izahname ve sirkülerlerin temin
edilece¤i yerler belirtilir.
HALKA AÇIKLANAN KONULARDA MEYDANA GELEN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

‹zahname ve sirkülerle, halka aç›klanan konularda sat›fla bafllamadan veya sat›fl
süresi içinde ortaya ç›kan, bildirilmemesi halinde yat›r›mc›n›n zarar›na neden
olabilecek de¤iflikliklerin ve yeni hususlar›n, ortakl›k taraf›ndan bunlar›n
ö¤renildi¤i tarihte her durumda sat›fla bafllamadan önce veya sat›fl süresi içinde
sat›fl durdurularak veya sat›fl›n arac› kurulufllar vas›tas›yla yap›l›yor olmas› halinde
sat›fl› yapan arac› kurulufllar›n sat›fl› durdurmalar› sa¤lanarak yaz›l› flekilde en seri
haberleflme vas›tas›yla Kurula bildirilmesi zorunludur.
Kuruldan onay al›nd›ktan sonra izahnamedeki de¤iflikliklerin Ticaret Siciline
tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan›, sirkülerdeki de¤iflikliklerin ise, bu sirkülerlerin
ilan edildi¤i gazetelerde yay›mlanmas› zorunludur.
HALKA ARZ VE SATIfi

Halka Arzda K›s›tlamalar

‹zahname ve sirkülerde belirtilmek kayd›yla; halka arz edilecek sermaye piyasas›
araçlar› yat›r›mc› grubuna, ihraçc›n›n çal›flanlar›na, ticari organik ba¤› bulunan
yat›r›mc› kitlesine veya ihraçc›n›n/hissedar›n belirleyece¤i bir yat›r›mc› kitlesine
sat›lmak üzere s›n›rland›r›labilir.

Sat›fl s›ras›nda talep edilebilecek sermaye piyasas› arac› miktarlar›na Kurul’ca
uygun görüldü¤ü takdirde ihraçc›n›n yönetim kurulunca veya hissedar taraf›ndan
asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek s›n›rlamalar ihraçc›,
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hissedar veya arac› kurulufl ile sermaye, yönetim denetim ve benzeri flekillerde
iliflkisi bulunan kiflilere menfaat sa¤lamak amac›yla kullan›lamaz. Baflvurular›n
belirli bir yat›r›m kitlesi ile s›n›rl› tutulmufl olmas› halinde yat›r›mc›lar baflvuru
için aranan nitelikleri tafl›d›klar›na dair izahname ve sirkülerde öngörülen bir
belgeyi talep formuna eklerler.
Halka arzda belirli gruplara tahsisat yapmak isteyen ihraçc›lar, halka arz edilecek
sermaye piyasas› arac› miktar›n›n en az %50 sini küçük bireysel yat›r›mc›lara
tahsis etmek zorundad›rlar. Bu gruptan yeterli talep olmamas› halinde artan k›s›m
di¤er gruplara tahsis edilebilir.
Sat›fl Yöntemleri

Halka aç›lmak veya halka aç›k olup da Borsa’da sürekli ifllem görmek üzere hisse
senedi sat›fl› yapacak ortakl›klar›n hissedarlar›n›n “Talep Toplama” veya
“Borsa’da Sat›fl “ yöntemlerinden birini kullanmalar› zorunludur.
Kurul gerekli görmesi halinde, Talep Toplama ya da Borsa’da Sat›fl yönteminin
kullan›lmas›n› zorunlu tutabilir veya bu zorunlulu¤u ortadan kald›rabilir.

“Borsa’da Sat›fl” yöntemi Kurul’un onay› üzerine ‹MKB Yönetmeli¤i
çerçevesinde gerçeklefltirilir. ‹lk defa halka arzedilecek hisse senetlerinin Borsa’da
sat›lmas›, sat›fltan en az 20 ifl günü önce Borsa taraf›ndan gerekli belgelerle birlikte
Borsa’ya yap›lacak baflvurunun, Borsa yönetim kurulunca kabulü ve ilan edilmesi
ile mümkündür.
“Talep Toplama” yöntemi ise;

Sabit Fiyatla Talep Toplama

1)Fiyat Aral›¤› Yoluyla Talep Toplanmas›,

2)Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama,
olarak ikiye ayr›l›r.

“Sabit Fiyatla Talep Toplama” da talepler belirlenmifl tek bir fiyat üzerinden
toplan›r.
“Fiyat Aral›¤› Yoluyla Talep Toplama” yönteminde hisse senetlerinin taban fiyat›
ile tavan fiyat› aras›ndaki marj %20’yi geçmemek flart›yla hisse senetleri bir aral›k
olarak belirlenip, talep tavan fiyat›ndan toplan›r.
“Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama” yönteminde asgari bir sat›fl fiyat›
tespit edilip, üzerindeki fiyat teklifleri toplan›r. Ön talep toplama yönteminin
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kullan›lmas› halinde, talep toplama yöntemlerinden birinin kullan›lmas›
zorunludur.
Sabit Fiyatla Talep Toplama Yönteminin Kullan›lmas› Durumunda Talebin
Toplanmas›

Sat›fla sunulan sermaye piyasas› arac›ndan almak isteyen yat›r›mc›lar almak
istedikleri miktara iliflkin bedelleri sirkülerde belirtilen banka hesab›na yat›r›rlar
ve halka arz› yürüten arac› kurumlara baflvurarak talep formunu imzalarlar (Talep
Formu Örne¤i EK/2’de verilmektedir). Arac› kurulufllar›n talep formunu kabul
etmeden önce yat›r›mc›lar›n kimlik bilgilerini tespit edip, bir örne¤ini talep
formuna eklemeleri gerekmektedir. Yat›r›mc›lar istedikleri takdirde talep
formunda almak istedikleri miktara iliflkin bir alt s›n›r belirleyebilirler.
Talep toplama süresi sonunda, varsa konsorsiyum üyelerinden toplanan talepler,
konsorsiyum lideri taraf›ndan konsolide edilir.
Da¤›t›m Kurallar›

Baflvuru taleplerinin sat›fla sunulan hisse senedi tutar›ndan az olmas› halinde bütün
talepler karfl›lan›r. Taleplerin sat›fla sunulan sermaye piyasas› arac› tutar›ndan
fazla olmas› durumunda ise da¤›t›m› afla¤›da flekilde gerçeklefltirilir;
Genel Yöntem

Varsa belirli bir yat›r›mc› kitlesi için ayr›lan k›sm› hariç olmak üzere sat›fla
sunulan toplam tutar, talep eden yat›r›mc› say›s›na bölünür ve bu suretle bulunan
tutar ve alt›ndaki al›m talepleri karfl›lan›r.

Kalan tutar, talebi tamamen karfl›lanamayan yat›r›mc› say›s›na bölünerek ayn›
flekilde da¤›t›l›r. Bu flekildeki da¤›t›m ifllemine sat›fla sunulan sermaye piyasas›
araçlar›n›n tamam› da¤›t›l›ncaya kadar devam olunur. Da¤›t›m sonucunda ortaya
ç›kan miktarlar, miktar konusunda bir alt s›n›r koyan yat›r›mc›lar aç›s›ndan
gözden geçirilir, ortaya ç›kan miktar›n bu alt s›n›r›n alt›nda kalmas› halinde
yat›r›mc› iste¤ine uygun olarak listeden ç›kar›l›r ve bu miktarlar tekrar da¤›t›ma
tabi tutulur. Da¤›t›m hesaplamalar›nda küsurat ortaya ç›kmas› durumunda küsurat
tama ibla¤ edilerek talebi tamamen karfl›lanamayan yat›r›mc›lar aras›nda yönetim
kurulunun veya hissedar›n uygun gördü¤ü flekilde da¤›t›m yap›l›r.
Talep toplama sonucunda sermaye piyasas› araçlar›n›n da¤›t›m› s›ras›nda bir
defadan fazla talepte bulunan yat›r›mc›lar›n en yüksek miktarl› talep tutarlar›
hesaplamada dikkate al›n›r ve di¤er talepleri iptal edilir.

Kendileri için belirli bir miktar hisse senedi ayr›lm›fl yat›r›mc›lar aras›nda da¤›t›m,
varsa ön talep toplama duyurusu ile izahname ve sirkülerde aç›klanan esaslar
çerçevesinde yap›l›r.
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Oransal Da¤›t›m Yöntemi

Sabit fiyatla veya fiyat aral›¤› yoluyla talep toplama yönteminin uyguland›¤› halka
arzlarda istenmesi halinde oransal da¤›t›m yönteminin de kullan›lmas›
mümkündür.

Herhangi bir yat›r›mc› grubuna tahsis edilmifl bulunan toplam sermaye piyasas›
arac› miktar›n›n bu gruba gelen toplam talep miktar›na bölünmesi ile arz›n talebi
karfl›lama oran› bulunur. Söz konusu oran yat›r›mc›lar›n talep ettikleri tutar ile
çarp›larak, her bir yat›r›mc›n›n talebi arz›n talebi karfl›lama oran›nda sermaye
piyasas› arac› tahsis edilmesi suretiyle karfl›lan›r.
Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yönteminin Kullan›lmas›
Durumunda;

Bu tür halka arzlarda sabit fiyatla talep toplama yönteminden farkl› olarak ihraçc›
veya hissedar taraf›ndan; asgari bir sat›fl fiyat› belirlenir ve üzerindeki fiyat
teklifleri toplan›r(Bu yöntemde kullan›labilecek Talep Formu örne¤i EK/3’de
verilmektedir. Fiyat teklifi alma yoluyla hisse senedi sat›fl›nda, fiyat teklifleri en
yüksek fiyat teklifinden en düflük fiyat teklifine do¤ru olmak üzere her fiyat
düzeyinde talep edilen miktarlar ile birikimli miktarlar› gösteren bir tabloya
dönüfltürülür. Birikimli olarak en çok hisse senedinin sat›labilece¤i fiyat sat›fl
fiyat› olarak belirlenir. Belirlenen fiyat düzeyinde talep edilen toplam hisse senedi
miktar›n›n sat›fla sunulundan fazla olmas› durumunda, en yüksek fiyatl› talepten
bafllamak suretiyle da¤›t›m ifllemi yap›l›r.
Bedel ‹adesi ve Teslim

Talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 ifl günü içerisinde arac› kurulufl,
bedelini bankaya ödeyerek sermaye piyasas› arac› almak isteyen yat›r›mc›lar›n
ad›-soyad›n›, TC Kimlik numaras›n›, adresini, yat›r›m fonlar›n›n adlar›n›, yat›r›m
ortakl›klar›n›n ve di¤er tüzel kiflilerin ticaret unvanlar›n›, talep ettikleri sermaye
piyasas› arac› miktar›n›, miktar alt s›n›rlar›n›, hesaba para yat›rd›klar› tarih ve
zaman› ve sermaye piyasas› araçlar›n›n yat›r›mc›lar aras›ndaki da¤›t›m›n› gösterir
bir liste düzenleyerek hissedara verir.

Paylar›n› satan hissedar, da¤›t›m listesinin teslimini izleyen 2 iflgünü içinde listeyi
onaylayarak arac› kurulufla teslim eder. Ayr›ca karfl›lanamayan taleplere ve bedel
iadelerine iliflkin bir listede ayn› sürede bankaya iletir. Banka, bu listeyi ilgili
flubelerde ilan ederek, karfl›lanamayan taleplere iliflkin bedel iadelerini ihraçc›n›n/
hissedar›n bildirim tarihinden itibaren hemen yapar.
Halka arz nedeniyle toplanan tutarlar›n nemaland›r›l›p nemaland›r›lmayaca¤›
hususuna iliflkin esaslar izahname ve sirkülerde yer al›r.
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Hisse senetleri sat›fl an›nda teslim edilece¤inden, sat›fltan önce bast›r›lm›fl olmalar›
gerekmektedir. Onaylanan da¤›t›m listesini alan arac› kurulufl ise karfl›lanan
taleplere iliflkin sermaye piyasas› araçlar›n›n teslimini yerine getirir.

Fiyat aral›¤› ile talep toplanmas› durumunda gerçekleflen fiyat ile tavan fiyat›
aras›ndaki fark›n talepte bulunanlara iadesine iliflkin esaslar izahname ve halka arz
sirkülerinde belirtilir.
EK SATIfi HAKKI

Halka arzda talep toplama yönteminin kullan›lmas› durumunda toplanan kesin
talebin sat›fla sunulan hisse senedi miktar›ndan fazla olmas› halinde fazla talebin
karfl›lanmas› amac›yla azami miktar› daha önce belirlenen ve izahname de kamuya
duyurulan paylar›n da¤›t›ma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktar›na ilave
edilmesine ek sat›fl denilmektedir.
Ek sat›fla konu toplam hisse senetleri, ek sat›fl öncesi halka arz edilen hisse senedi
miktar›n›n %15’ini aflamaz.

Ek sat›fl hakk›n›n kullan›lmak istenmesi halinde talep toplama süresinin bitimini
izleyen iki ifl günü içerisinde ek sat›fla konu hisse senetlerinin ayda al›nmas›
talebiyle Kurula baflvurulmas› ve söz konusu hisse senetlerinin halka arz edilecek
hisse senetleri ile ayn› haklar› tafl›mas› zorunludur.
Ek sat›fla konu hisse senetleri, ortaklar taraf›ndan sat›labilece¤i gibi, halka arza
arac›l›k eden arac› kurumlardan biri taraf›ndan ortaklardan ödünç al›narak ödünç
al›ml› sat›fl yoluyla da sat›labilir. Ödünç al›ml› sat›fl yönteminin ayr›nt›s› afla¤›da
verilmektedir:
Ödünç Al›ml› Ek Sat›fl

Ek sat›fla konu hisse senetlerinin halka arza arac›l›k edecek arac› kurumlardan biri
taraf›ndan ödünç al›mla sat›lacak olmas› halinde, arac› kurumla ortaklar aras›nda
imzalanacak ödünç sözleflmesi çerçevesinde, hisse senetleri sat›fl› gerçeklefltiren
arac› kurum taraf›ndan mevcut ortaklardan ödünç al›narak tasarruf sahiplerine
teslim edilir.
Bu durumda an›lan arac› kurumun ödünç iflleminden kaynaklanan yükümlülü¤ünü
hisse senetlerinin Borsada ifllem görmeye bafllad›¤› tarihten itibaren otuz gün
içerisinde kapatmas› zorunludur.

Bu ifllem için yap›lacak ödünç sözleflmesinin ödünç al›nan hisse senetlerinin arac›
kurum taraf›ndan hisse senetlerini ödünç veren ortaklardan halka arz fiyat›ndan
sat›n al›nmas›n› kapsayan bir al›m hakk›n› içermesi zorunludur. Al›m hakk›n›
kullanma süresi en çok otuz gün olarak belirlenebilir ve bafllang›c› hisse
senetlerinin Borsada ifllem görmeye bafllad›¤› tarihtir.
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Sözleflmeyi imzalayan arac› kurum, ödünç ald›¤› hisse senetlerine iliflkin ödünç
verene olan taahhüdünü;

- Borsada ifllem görmeye bafllad›ktan sonra al›m hakk› kullan›m süresi içinde
hisse senetlerini Borsadan sat›n alarak,

- Sözleflme çerçevesinde al›m hakk›n› kullanmak suretiyle ortaklara ilgili hisse
senetlerinin bedellerini ödeyerek,
kapatabilir.

Arac› kurumun ödünç sözleflmesinden kaynaklanan taahhüdünü kapatmak için
Borsada gerçeklefltirebilece¤i al›mlarda fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlerde
uygulanan emir ve fiyat kurallar›na uymas› zorunludur. Fiyat istikrar›n› sa¤lay›c›
ifllemler hakk›nda afla¤›da ilgili bölümde ayr›nt›l› bilgi sunulmaktad›r.

Ek sat›fl›n tamamlanmas›n› takip eden ifl günü, Seri:I, No:26 Tebli¤i Ek-7/A ‘da
yer alan bilgiler arac› kurum taraf›ndan Borsaya bildirilir. Borsa, belirleyece¤i
yöntemle söz konusu bilgileri kamuya duyurur.

Ödünç sözleflmesinden kaynaklanan yükümlülü¤ün kapat›ld›¤› gün, Seri:I, No:26
Tebli¤ Ek-7/B’de yer alan bilgiler, ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum taraf›ndan
kamuya aç›klanmak üzere Borsaya bildirilir. Ödünç sözleflmesinin flartlar›nda
veya uygulamas›ndaki her türlü de¤iflikli¤in, ayn› gün içinde Kurula ve Borsaya
bildirilmesi zorunludur. Borsa, belirleyece¤i yöntemle söz konusu bilgileri
kamuya duyurur.
Yukar›da belirtilen ödünç al›ml› sat›fl ifllemlerinde “Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n
Kredili Al›m, Aç›¤a Sat›fl ve Ödünç Alma ve Verme ‹fllemleri Hakk›ndaki Tebli¤”
hükümleri uygulanmaz.

Ödünç al›ml› sat›fl ifllemini gerçeklefltirebilecek arac› kurumlara iliflkin flartlar
Kurul taraf›ndan belirlenmifl olup, fiyat istikrar›na iliflkin bölümde ayr›nt›s›
verilmektedir.
Ödünç al›ml› sat›fl ifllemine iliflkin kay›tlar, ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum
taraf›ndan tutulur ve ifllemlerin sona ermesinden itibaren en az befl y›l süreyle
hisse senetlerini halka arz eden orta¤›n incelemesine aç›k tutulur.
Ödünç al›ml› sat›fl ifllemlerinin Kurul Tebli¤inde belirtilen esaslar çerçevesinde
yürütülmesinden ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum sorumludur.
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SATILAMAYAN H‹SSE SENETLER‹N‹N SATIN ALINMASI

Sat›fl süresi sonunda sat›lamayan hisse senetlerinin kalmas› durumunda, yüklenim
esaslar› çerçevesinde taahhüt edenlerce sat›n al›n›r.
BORSA’DA ‹fiLEM GÖRME

Borsa yönetim kurulunun sat›fl sonuçlar›n› inceleyerek, hisse senetlerinin tedavül
hacminin Borsa’da ifllem görecek düzeyde olup olmad›¤›n› dikkate alarak verece¤i
karar›n ard›ndan, hisse senetleri Borsa’da ifllem görmeye bafllar.
HALKA ARZ SONRASI F‹YAT ‹ST‹KRARINI SA⁄LAYICI ‹fiLEMLER

Halka arz talep toplama yönteminin kullan›lmas› durumunda, hisse senetleri
Borsada ifllem görmeye bafllad›ktan sonra, halka arza iliflkin izahnamede gerekli
aç›klamalar›n yap›lm›fl olmas› kofluluyla, halka arza arac›l›k eden ve izahnamede
belirtilen arac› kurum taraf›ndan fiyat istikrar›n› sa¤lamak amac›yla al›mda
bulunulabilir.
Halka arz sonras› fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemler ilgili hisse senedinin Borsada
ifllem görmeye bafllad›¤› tarihten itibaren en çok otuz gün süreyle
gerçeklefltirilebilir.

Fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlerde halka arz fiyat›n›n üzerinde emir verilemez.
Belirlenen ifllem süresi içerisinde, ifllem fiyat› halka arz fiyat›n›n alt›na
düfltü¤ünde, halka arza arac›l›k eden ve izahnamede belirtilen arac› kurum
taraf›ndan al›mda bulunulabilir. Söz konusu ifllemlerde uygulanacak emir ve fiyat
kurallar› Borsa düzenlemeleriyle belirlenir.
Ek sat›fl hakk›n›n ödünç al›ml› sat›fl suretiyle gerçeklefltirilmesi halinde fiyat
istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemler ile ödünç al›ml› sat›fl›n ayn› arac› kurum taraf›ndan
gerçeklefltirilmesi zorunludur.
Bilgi Verme Yükümlülü¤ü

Fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlere iliflkin sürenin sona ermesini takip eden ifl
günü, Seri:I, No:26 Tebli¤i Ek-7/C’de yer alan bilgiler, ifllemi gerçeklefltiren arac›
kurum taraf›ndan Borsaya bildirilir. Ancak, arac› kurum; fiyat istikrar› sa¤lay›c›
ifllemleri izahnamede öngörülen ifllem süresi tamamlanmadan sona erdirmeyi
kararlaflt›r›rsa, bu durumu, Seri:I, No:26 Tebli¤i Ek-7/C’nin (1-6) nc›
maddelerinde yer alan bilgiler ve gerekçesiyle birlikte ayn› ifl günü Kurula ve
Borsaya bildirir. Borsa, belirleyece¤i yöntemle söz konusu bilgileri kamuya
duyurur.
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Arac› kurum, fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemler çerçevesinde sat›n ald›¤› hisse
senetlerinin sat›fl›nda piyasan›n ola¤an iflleyiflinin etkilenmemesi için azami özen
ve dikkati gösterir ve fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemler çerçevesinde sat›n ald›¤›
hisse senetlerini izahnamede ilan edilen istikrar sa¤lay›c› ifllemlere iliflkin süre
boyunca halka arz fiyat›n›n alt›nda bir bedelle satamaz.

Fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlere iliflkin kay›tlar›n tümü ifllemleri gerçeklefltiren
arac› kurum taraf›ndan tutulur ve ifllemlerin sona ermesinden itibaren en az befl y›l
süreyle hisse senetlerini halka arz eden orta¤›n incelemesine aç›k b›rak›l›r.
Halka arz sonras›nda fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlerin Kurul Tebli¤inde
belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesinden ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum
sorumludur.
Fiyat ‹stikrar› ve Ödünç Al›ml› Sat›fl› Kullanabilecek Arac› Kurumlara
‹liflkin Esaslar

Tebli¤ uyar›nca fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemleri gerçeklefltirebilecek arac›
kurumlara iliflkin flartlar Kurul taraf›ndan belirlenecektir. An›lan flartlar Kurul
taraf›ndan, belirlenerek, 26.01.2004-30.01.2004 tarih ve 2004/5 say›l› Haftal›k
Bülten ile kamuya duyurulmufl olup, Tebli¤in 21 ve 21/A maddeleri uyar›nca
halka arzlar s›ras›nda ek sat›fl hakk› kapsam›nda ödünç al›ml› sat›fl ve fiyat
istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlerde bulunacak halka arza arac›l›k yetki belgesine sahip
arac› kurumlardan;
1) Halka arz faaliyetine bafllanmas›ndan önceki son 3 ay boyunca sermaye
yeterlili¤i yükümlülüklerini yerine getirmifl olanlar›n fiyat istikrar› sa¤lay›c›
ifllemlerde bulunmaks›z›n sadece ödünç al›ml› sat›fl ifllemlerinde
bulunabilmelerine,

2) Asgari özsermayesi, tüm yetki belgelerine sahip olunmas› durumunda
bulundurulmas› gereken asgari özsermaye tutar›n›n en az 3 kat›, sermaye
yeterlili¤i taban› ve likidite oran› olmas› gerekenin en az %20 fazlas› olan ve bu
k›staslar› halka arz faaliyetine bafllanmas›ndan önceki son 3 ay sonu itibariyle
haz›rlanm›fl olan sermaye yeterlili¤i tablolar›nda sa¤lam›fl olanlar›n sözkonusu
ifllemlerde kullan›lacak kayna¤a iliflkin olarak Kurul’a bilgi vermesi ve
izahname ile sirkülerde bu ifllemlerin özkaynaklarla m› yoksa yabanc›
kaynaklarla m› yap›laca¤›n› aç›klamas› kayd›yla, ödünç al›ml› sat›fl ve fiyat
istikrar› sa¤lay›c› ifllemlerde bulunabilmelerine,
3) Ödünç al›ml› sat›fl ve/veya fiyat istikrar› sa¤lay›c› ifllemlerde bulunacak
olanlar›n bu faaliyetlerde bulunulan süre boyunca sermaye yeterlili¤i tablolar›n›
günlük olarak Kurul’a göndermelerine,
karar verilmifltir.
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ARACI KURULUfiUN
MÜKELLEF‹YET‹

HALKA

ARZA

‹L‹fiK‹N

B‹LD‹R‹M

Hisse senetlerinin halka arz›na arac›l›k eden arac› kurulufllar›n; da¤›t›m listesinin
kesinleflti¤i günü takip eden iflgünü özel durum aç›klama formu ile, halka arz
edilen hisse senetlerinin %5’den fazlas›n› sat›n alan kifli ve kurumlar› Kurul’a ve
Borsa’ya bildirmeleri zorunludur. Ayr›ca;

- ‹zahname ve sirkülerler ile ilan ve reklamlar›n yay›mland›¤› gazetelerin birer
nüshas›n›, her ilan› izleyen,
- Sat›fl sonuçlar› hakk›ndaki bilgileri sat›fl süresinin sona ermesinden itibaren, 6
iflgünü içinde, Kurul’a gönderirler.
- Ön talep toplanmas› halinde ise;

- Ön talep toplama sonuçlar›, ön talep toplama süresinin bitimini takip eden 2 ifl
günü içerisinde ve sat›fla bafllamadan önce,
- Varsa ön talep toplama duyurusu ile sonuçlar›n ilan edildi¤i gazeteler, ilan›
izleyen 2 ifl günü içerisinde,
Kurul’a iletilir.

ORTAKLIKLARIN MÜKELLEF‹YET‹

Hisse senetleri Kurul kayd›na al›nan ortakl›klar daha önceden Kurul onay›n›
ald›klar› gerekli esas sözleflme de¤iflikliklerini halka arz iflleminin
tamamlanmas›n› müteakiben yap›lacak ilk genel kurul toplant›s›nda karara
ba¤lamalar› gerekir.
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EKLER
EK/1
ÖN TALEP TOPLAMA SONUÇLARI B‹LD‹R‹M FORMU(*)
- T‹CARET UNVANI :
- SERMAYES‹ :
- ARACI KURULUfiLARIN UNVANI :
- TALEP TOPLAMANIN BAfiLANGIÇ
VE B‹T‹fi TAR‹HLER‹ :
- TALEP TOPLAMA ÖNCES‹NDE
HALKA ARZI PLANLANAN H‹SSE SENETLER‹N‹N M‹KTARI :
- TALEP TOPLAMADA ÖNGÖRÜLEN
F‹YAT ARALI⁄I :
- F‹YAT BAZINDA GELEN TALEP TUTARLARI :
- YATIRIMCI GRUPLARI BAZINDA TALEB‹N DA⁄ILIMI (**) :
a) KURUMSAL :
b) B‹REYSEL :
c) YABANCI :
d) D‹⁄ER (***) :
ÖN TALEP TOPLAMA, SADECE SATILAB‹LECEK H‹SSE SENED‹
M‹KTARI VE F‹YATININ TESP‹T‹ AMACIYLA UYGULANAN ANKET
N‹TEL‹⁄‹NDE B‹R ‹fiLEM OLUP, KES‹N TALEB‹N VE SATIfiIN AYNI
TUTARDA GERÇEKLEfiECE⁄‹ ANLAMINA GELMEMEKTED‹R. AYRICA,
F‹YAT VE M‹KTAR KES‹N SATIfi SIRASINDA DE⁄‹fiT‹R‹LEB‹L‹R.
KANUN‹ YETK‹ VE SORUMLULUKLARIMIZ DAH‹L‹NDE VE
GÖREV‹M‹Z ÇERÇEVES‹NDE, BU FORMDA YER ALAN B‹LG‹ VE
VER‹LER‹N GERÇE⁄E UYGUN OLDU⁄UNU VE BU B‹LG‹LER‹N
ANLAMINI DE⁄‹fiT‹RECEK N‹TEL‹KTE B‹R EKS‹KL‹K ‹ÇERMED‹⁄‹N‹
BEYAN EDER‹Z.
ARACI KURULUfi
Yetkili ‹mzalar
(*) Bu metindeki bütün ifadeler ayn› karakter ve büyüklükte yaz›lacakt›r.
(**) Talepte bulunan kiflilerin ad› veya unvan› verilmeyecektir.
(***) Di¤er yat›r›mc› gruplar› ayr› ayr› belirtilmelidir.
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EK/2
SAB‹T
F‹YATLA
TALEP
TOPLANMASI
DURUMUNDA
KULLANILACAK TALEP FORMU ÖRNE⁄‹
.......................................
(‹hraçc›n›n Unvan›)
.......................................
(Talep Edilen Sermaye Piyasas› Arac›n›n Türü)
TALEP FORMU (Seri: VIII, No: 33 say›l› Tebli¤ ile de¤iflik)
Yat›r›mc›n›n
Ad› Soyad› :................. (Bu Bölüm Yaln›zca Sat›fl› Yapanlar
Taraf›ndan Doldurulacakt›r)
Adresi :.................
Telefonu :................. 1- Kabul No :........................
Talep Edilen................. 2- Kabul Edilen
Sermaye Piyasas› Sermaye Piyasas›
Arac› Miktar›................ : Arac› Miktar› :
Kabul Edilebilecek 3- Tahsil Edilen Tutar :
Asgari Miktar
(‹stendi¤inde 4- ‹ade Edilecek Tutar :
Doldurulacakt›r):.......... : ...............................
Kabul Edilen
Birim Fiyat (Borç
Senetlerinde
Faiz Oran›) :.................
Ödenen Toplam Bedel............... :
Hisse Senetlerinin Teslim fiekli:
Fiziken.
..........A.fi.’ndeki ............no.’lu hesaba virman.
Bu formda yer alan talebimi ..../..../....... tarihinde ................. Gazetesinde ilan
edilen sirkülerdeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen flartlar› kabul ederek
yap›yorum.
...................
(Tarih)
..................
(‹mza)
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EK/3
F‹YAT TEKL‹F‹ YOLUYLA TALEP TOPLANMASI DURUMUNDA
KULLANILACAK TALEP FORMU ÖRNE⁄‹
.......................................
(‹hraçc›n›n Unvan›)
.......................................
(Talep Edilen Sermaye Piyasas› Arac›n›n Türü)
TALEP FORMU (Seri: VIII, No: 33 say›l› Tebli¤ ile de¤iflik)
Yat›r›mc›n›n
Ad› Soyad› :................. (Bu Bölüm Yaln›zca Sat›fl› Yapanlar
Taraf›ndan Doldurulacakt›r)
Adresi :.................
Telefonu :................. 1- Kabul No :........................
Talep Edilen................. 2- Kabul Edilen
Sermaye Piyasas› Sermaye Piyasas›
Arac› Miktar›................ : Arac› Miktar› :
Kabul Edilebilecek 3- Tahsil Edilen Tutar :
Asgari Miktar
(‹stendi¤inde 4- ‹ade Edilecek Tutar :
Doldurulacakt›r):..........
Teklif Verilen
Birim Fiyat (Borç
Senetlerinde
Faiz Oran›) :.................
Ödenen
Toplam Bedel............... :
Hisse Senetlerinin Teslim fiekli:
Fiziken.
..........A.fi.’ndeki ............no.’lu hesaba virman.
Bu formda yer alan talebimi ..../..../....... tarihinde ................. Gazetesinde ilan
edilen sirkülerdeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen flartlar› kabul ederek
yap›yorum.
...................
(Tarih)
..................
(‹mza)
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SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA HALKA ARZ

Hisse Senetlerinin halka arz›na iliflkin temel düzenlemeler 15.11.1998 tarih ve
23524 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Seri:I, No:26 say›l› “Hisse Senetlerinin
Kurul Kayd›na Al›nmas›na ve Sat›fl›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” ile 27.10.1993 tarih
ve 21741 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Seri:VIII, No:22 say›l› “Sermaye
Piyasas› Araçlar›n›n Halka Arz›nda Sat›fl Yöntemlerine ‹liflkin Esaslar Tebli¤i”
nde yer almaktad›r. (Söz konusu Tebli¤lere Sermaye Piyasas› Kurulu’nun web
sayfas›ndan ulafl›labilir).

Sermaye art›r›m› yoluyla halka arza iliflkin uygulama esaslar›, ifllemin süreci de
dikkate al›narak afla¤›da verilmektedir.
ÖNfiARTLAR

Halka aç›k olmayan ortakl›klar, yapacaklar› sermaye art›r›mlar›nda, ortaklar›n
yeni pay alma haklar›n› k›smen veya tamamen k›s›tlayarak hisse senetlerini halka
arz edebilirler. Kurula baflvuru öncesinde, hisse senetlerinin nominal de¤erleri
toplam›n›n, Kurula baflvuru tarihi itibar›yla ortakl›¤›n nominal sermayesine
oran›n›n en az (Detayl› Bilgi için T›klay›n›z)
1) Sermayeleri 10 trilyon Türk liras›na kadar olan ortakl›klar için %25,

2) Sermayeleri 10 trilyon Türk liras› ile 50 trilyon Türk Liras› aras›nda olan
ortakl›klar için %15,

3) Sermayeleri 50 trilyon Türk liras› ve daha fazla olan ortakl›klar için ise %5
olmas›,
gerekmektedir.

ESAS SÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹Ç‹N KURUL ONAYININ ALINMASI
VE BAKANLIK ‹ZN‹

Yönetim kurulu esas sözleflmenin Kurul düzenlemelerine ve Sermaye Piyasas›
Kanununun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için gerekli de¤ifliklikleri ve
sermaye maddesinin de¤iflikli¤ini içeren madde tadil tasar›lar›n› haz›rlayarak,
Baflvuru Formu A ile Kurula baflvurur ve esas sözleflme de¤iflikli¤i için Kurul
onay›n› al›r.
Bu ifllemin ard›ndan Kurul onay› ile baflvurulan Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›ndan
madde de¤iflikli¤i için izin al›n›r.
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YETK‹L‹ ORGAN KARARI

Esas sermaye sisteminde bulunan flirketlerin TTK hükümleri dahilinde genel
kurullar›nda ve kay›tl› sermaye sisteminde bulunan flirketlerin de, esas
sözleflmelerinde hüküm bulunmak kayd›yla, yönetim kurullar›nda, sermayenin
art›r›lmas›na ve yeni pay alma haklar›n›n s›n›rland›r›lmas›na iliflkin karar al›n›r
(Detayl› Bilgi ‹çin T›klay›n›z).
ARACILIK YÜKLEN‹M SÖZLEfiMES‹

‹hraçç› ile arac› kurulufl aras›nda yaz›l› bir arac›l›k sözleflmesi imzalan›r ve bu
sözleflmede arac› kurulufl taraf›ndan sirkülerde belirtilen sat›fl fiyat› üzerinden
yüklenilmesi zorunlu olan k›s›m Seri:I, No:26 Tebli¤i Ek madde 1’de yer alan
düzenlemeler çerçevesinde hesaplan›r.
Arac› Kurumlarla yap›lacak çerçeve sözleflmelerine iliflkin genel esaslar ile halka
arza arac›l›k sözleflmesinde bulunmas› gereken unsurlara SPK web sitesinden
ulafl›labilir.
KURUL’A BAfiVURU

Ortakl›k, Baflvuru Formu B hisse senetlerinin kayda al›nmas› talebiyle Kurul’a
baflvurur.
ÖN TALEP TOPLAMA

Kurul’a baflvurulduktan sonra arac› kurulufllar, belirli bir fiyat aral›¤›ndan,
yat›r›mc›lar›n olas› taleplerini, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve
ba¤lay›c›l›k oluflturmaks›z›n, en fazla 30 gün süre ile toplayabilirler.
Ön talebin toplanaca¤› yerlerde, fiirket, arac› kurulufl ve ba¤›ms›z denetim
kuruluflu taraf›ndan onaylanm›fl ön izahnameden yeterli say›da bulundurulur.

Ön talep toplamadan elde edilen sonuçlar reklam amac›yla kullan›lamaz. Ön talep
toplama duyuru ilan› yoluyla veya ilans›z olarak yap›labilir. Ön talepte
bulunanlara sat›flta öncelik tan›nacaksa, ön talep toplama duyurusunun ilan›
zorunludur.
Duyuru ‹lan› Yoluyla Ön Talep Toplama

Ön talep toplama, ön izahnameye Kurul’ca ön onay verilmesinden sonra, Kurul’ca
onaylanan ön talep toplama duyurusunun ilan› ile bafllar. Ön talep toplama
duyurusu, halka arza iliflkin ilanlar›n yap›laca¤› gazetelerde ilan edilir.

Ön talep toplama sonuçlar›, ön talep toplama süresinin bitimini takip eden 2 ifl
260

günü içerisinde ve sat›fla bafllanmadan önce arac› kurulufl taraf›ndan Kurul’a
iletilir. Sonuçlar ilan edilmek istenirse, ilanlarda ve bas›n yay›n organlar›na
yap›lacak aç›klamalarda EK/1‘de verilen forma uyulur.
Ön talep toplama duyurusunun ilan›ndan sonra hisse senetlerinin halka arz›ndan
vazgeçilmesi halinde, bu husus ön talep toplama duyurusunun ilan edildi¤i
gazetelerde ilan edilir.
Duyuru ‹lan› Yap›lmaks›z›n Ön Talep Toplama

Ön talep toplama bafllang›ç ve bitifl tarihi, ön talep toplanmaya bafllanmadan en az
1 iflgünü önce Kurul’a bildirilerek ve Kurul’ca onaylanmam›fl ön izahnameler,
talep toplama yerlerinde bulundurularak, ön talep toplama ifllemine bafllan›r.
Ön talep toplama sonuçlar› ilan edilemez. Ön talep toplama sonuçlar›, ön talep
toplama süresinin bitimini takip eden 2 ifl günü içerisinde ve sat›fla bafllanmadan
önce arac› kurulufl taraf›ndan Kurul’a iletilir.
‹NCELEME VE BORSA GÖRÜfiÜ

30 günlük inceleme süresinin içinde baflvurular Kurul’ca sonuçland›r›l›r. Bu
sürenin hesaplanmas›nda Kurul’ca istenen ek bilgilerin Kurul’a gönderilmesi için
geçen süre dikkate al›nmaz.

‹nceleme s›ras›nda Borsa’ya, izahname ve sirkülere yaz›lmak üzere, fiirket’in
hisse senetlerinin Borsa’da hangi pazarda ifllem görece¤i hususunda görüfl sorulur
(Detayl› Bilgi ‹çin T›klay›n›z). ‹zahname ve sirkülerde Borsa görüflü hakk›nda
bilgi yer alaca¤›ndan hisse senetlerinin kayda al›nmas› için Borsa görüflü beklenir.
KAYDA ALMA

Kurul, baflvurular› izahname ve sirkülerlerin, ortakl›k ve halka arz olunacak hisse
senetlerine iliflkin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermedi¤ini dikkate
alarak, kamunun ayd›nlat›lmas› çerçevesinde inceler ve uygun görülen hisse
senetleri Kurul kayd›na al›n›r. ‹ncelemeler sonucunda aç›klamalar›n yeterli
olmad›¤› ve gerçe¤i dürüst biçimde yans›tmayarak halk›n istismar›na yol
açacaca¤› sonucuna var›l›rsa, gerekçe gösterilerek, baflvuru konusu hisse
senetlerinin Kurul kayd›na al›nmas›ndan imtina edilebilir.
Kayda Alma Ücreti

Kurulumuzca halka aç›lan flirketlerin sermayesinin, halka sat›lacak k›sm›n› temsil
eden hisse senetlerinin sat›fl fiyat›, kalan k›sm›n› temsil eden hisse senetlerinin
nominal de¤erleri üzerinden % 0,2 oran›nda Kurul kayda alma ücreti, % 0,1
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oran›nda finansal faaliyet harc› al›nmaktad›r. Kurul’un % 0,2 oran›ndaki kay›t
ücreti T.C. Merkez Bankas› (TCMB) Ankara fiubesi nezdindeki 350 109 000-9
no’lu hesaba, % 0,1 oran›ndaki finansal faaliyet harc› ise TCMB Ankara fiubesi
350 940 000 numaral› hesaba yat›r›l›r.
‹ZAHNAMEN‹N TESC‹L VE ‹LANI

Hisse senetlerinin Kurul kayd›na al›nmas› ile arac› kurulufl, ortakl›¤› temsile
yetkili kifliler ve varsa konsorsiyum üyeleri taraf›ndan kaflelenerek imzalanm›fl
izahname Kurulca onaylan›r. ‹zahnamede yer alan, denetlenen dönemlere iliflkin
mali tablolar›n, ba¤›ms›z denetleme kurulufllar›nca onaylanmas› gerekmektedir.
‹zahname, kay›t belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde ortakl›¤›n kay›tl›
bulundu¤u Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG)’nde
ilan ettirilmelidir.
YEN‹ PAY ALMA HAKLARININ KULLANIMI

Ortakl›klar›n sermaye art›r›mlar›nda yeni pay alma haklar› tamamen
k›s›tlanmam›flsa, izahnamenin tescilinden itibaren 15 gün içinde, “yeni pay alma
sirküleri” ilan edilir. Yeni pay alma haklar›, 15 günden az 60 günden fazla
olmamak üzere sirkülerde belirlenen süre ve esaslar dahilinde kullan›l›r.
TALEP TOPLAMA SÜRES‹ VE TASARRUF SAH‹PLER‹ S‹RKÜLER‹

Tasarruf sahipleri sirküleri; yeni pay alma hakk› kullan›m süresinin bitiminden
veya yeni pay alma hakk› kulland›r›lm›yorsa izahnamenin tescilinden itibaren, 15
gün içinde yay›mlanarak hisse senetleri sat›fla sunulur.
Halka arz süresi 2 ifl gününden az, 30 günden fazla olamaz.

Halka arz›n talep toplama yöntemi ile gerçeklefltirilmesi durumunda, talep
toplama süresi sirküler ilan›ndan itibaren en az 3, en çok 5 iflgünü geçtikten sonra
bafllar. Talep toplama süresi en az 2 iflgünü olarak belirlenir.
SATIfi F‹YATININ KAMUOYUNA DUYURULMASI

Sat›fl fiyat› kamuya duyurulan izahname ve sirkülerde yer al›r.

Sat›fl fiyat›n›n bir fiyat aral›¤› olarak belirlenmesi halinde, kesin sat›fl fiyat›, talep
toplaman›n tamamlanmas›n› takip eden ilk ifl günü Kurul’a bildirilir ve sirkülerin
daha önce ilan edildi¤i gazetelerde yay›mlan›r.
Ön talep toplama yönteminin kullan›lmas› halinde sat›fl fiyat›n›n, hisse
senetlerinin Kurul kayd›na al›nmas›ndan önce Kurula bildirilmesi zorunludur.
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‹LAN VE REKLAMLAR

Hisse senetlerinin halka arz› dolay›s›yla, yap›lacak tüm ilan ve reklam metinleri,
yay›m tarihinden en az 2 iflgünü önce Kurul’a sunulur. ‹lan, reklam ve her türlü
aç›klamalarda (Prospektüs de dahil) izahname sirkülerde yer alan bilgiler d›fl›nda
herhangi bir bilgiye yer verilemez.
Kurulun 15.08.1996 tarih ve 37/1061 say›l› toplant›s›nda, hisse senetleri halka
arzedilen flirketler hakk›nda, mali, hukuki bilgileri içeren ve halka arz öncesi
da¤›t›m›na bafllanan prospektüs ismi verilen broflürde, Kurulumuzca izahnameye
konulmas› istenen bilgilerin de yeralmas›na karar verilmifltir.

Sirküler veya ön talep toplama duyurusu yay›mlanmadan önce de, Kurul’dan onay
almak kayd›yla, sadece flirketin faaliyet konusu, sektörü, sektördeki yeri ve
ürünleri hakk›nda ilan ve reklâm yap›labilir ve bu bilgilerle s›n›rl› olmak üzere,
bas›n yay›n organlar›na aç›klamada bulunulabilir.
Ön talep toplama duyurusunun ilan edilmesinden sonra yap›lacak ilan ve reklam
metinlerinde ön izahnamenin, hisse senetlerinin Kurul kayd›na al›nmas›ndan sonra
yap›lacak ilan ve reklam metinlerinde ise, izahname ve sirkülerlerin temin
edilece¤i yerler belirtilir.
HALKA ARZ VE SATIfi

Halka Arzda K›s›tlamalar

‹zahname ve sirkülerde belirtilmek kayd›yla; halka arz edilecek sermaye piyasas›
araçlar› yat›r›mc› grubuna, ihraçc›n›n çal›flanlar›na, ticari organik ba¤› bulunan
yat›r›mc› kitlesine veya ihraçc›n›n/hissedar›n belirleyece¤i bir yat›r›mc› kitlesine
sat›lmak üzere s›n›rland›r›labilir.

Sat›fl s›ras›nda talep edilebilecek sermaye piyasas› arac› miktarlar›na Kurul’ca
uygun görüldü¤ü takdirde ihraçc›n›n yönetim kurulunca veya hissedar taraf›ndan
asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek s›n›rlamalar ihraçc›,
hissedar veya arac› kurulufl ile sermaye, yönetim denetim ve benzeri flekillerde
iliflkisi bulunan kiflilere menfaat sa¤lamak amac›yla kullan›lamaz. Baflvurular›n
belirli bir yat›r›m kitlesi ile s›n›rl› tutulmufl olmas› halinde yat›r›mc›lar baflvuru
için aranan nitelikleri tafl›d›klar›na dair izahname ve sirkülerde öngörülen bir
belgeyi talep formuna eklerler.
Halka arzda belirli gruplara tahsisat yapmak isteyen ihraçc›lar, halka arz edilecek
sermaye piyasas› arac› miktar›n›n en az %50 sini küçük bireysel yat›r›mc›lara
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tahsis etmek zorundad›rlar. Bu gruptan yeterli talep olmamas› halinde artan k›s›m
di¤er gruplara tahsis edilebilir.
Sat›fl Yöntemleri

Yeni pay alma haklar›n›n kullan›lmas›ndan sonra kalan paylarla ilgili olarak yeni
pay alma hakk› kullan›m süresinin bitiminden, yeni pay alma hakk›
kulland›r›lmayan hallerde ise izahnamenin tescilinden itibaren 15 gün içinde,
“tasarruf sahipleri sirküleri” yay›mlanarak hisse senetleri sat›fla sunulur.(6) Yeni
pay alma haklar›n›n kullan›lmas›ndan sonra kalan paylar›n halka arz süresi 2 ifl
gününden az, 30 günden fazla olamaz. Kurul’dan uygun görüfl almak suretiyle
halka arz süresi uzat›labilir.
Tasarruf sahiplerine sat›fl ifllemleri, Seri:VIII No:22 “Sermaye Piyasas›
Araçlar›n›n Halka Arz›nda Sat›fl Yöntemlerine ‹liflkin Esaslar Tebli¤i”
çerçevesinde yerine getirilir. Ortakl›klar›n sat›fl›n tamamlanmas›ndan sonra, TTK
hükümleri çerçevesinde art›r›m ve esas sözleflme de¤iflikli¤ini ilgili Ticaret
Sicili’ne tescil, TTSG’de ilan ettirmeleri gerekmektedir.

Halka aç›k olmayan ortakl›klar›n sermaye art›rarak, art›r›lan sermayeyi temsil
eden paylar›n› k›smen veya tamamen halka arz etmeleri durumunda hisse
senetlerinin sat›fl›nda “Talep Toplama” veya “Borsa’da Sat›fl” yöntemlerinden
birisini kullanmalar› zorunludur. Kurul gerekli görmesi halinde, Talep Toplama ya
da Borsa’da Sat›fl yönteminin kullan›lmas›n› zorunlu tutabilir veya bu zorunlulu¤u
ortadan kald›rabilir.
Kurul gerekli görmesi halinde, Talep Toplama ya da Borsa’da Sat›fl yönteminin
kullan›lmas›n› zorunlu tutabilir veya bu zorunlulu¤u ortadan kald›rabilir.

“Borsa’da Sat›fl” yöntemi Kurul’un onay› üzerine ‹MKB Yönetmeli¤i
çerçevesinde gerçeklefltirilir. ‹lk defa halka arzedilecek hisse senetlerinin Borsa’da
sat›lmas›, sat›fltan en az 20 ifl günü önce Borsa taraf›ndan gerekli belgelerle birlikte
Borsa’ya yap›lacak baflvurunun, Borsa yönetim kurulunca kabulü ve ilan edilmesi
ile mümkündür.
“Talep Toplama” yöntemi ise;
Sabit Fiyatla Talep Toplama

1) Fiyat Aral›¤› Yoluyla Talep Toplanmas›,

2) Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama,
olarak ikiye ayr›l›r.
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“Sabit Fiyatla Talep Toplama” da talepler belirlenmifl tek bir fiyat üzerinden
toplan›r.
“Fiyat Aral›¤› Yoluyla Talep Toplama” yönteminde hisse senetlerinin taban fiyat›
ile tavan fiyat› aras›ndaki marj %20’yi geçmemek flart›yla hisse senetleri bir aral›k
olarak belirlenip, talep tavan fiyat›ndan toplan›r.

“Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama” yönteminde asgari bir sat›fl fiyat›
tespit edilip, üzerindeki fiyat teklifleri toplan›r. Ön talep toplama yönteminin
kullan›lmas› halinde, talep toplama yöntemlerinden birinin kullan›lmas›
zorunludur.
Sabit Fiyatla Talep Toplama Yönteminin Kullan›lmas› Durumunda Talebin
Toplanmas›

Sat›fla sunulan sermaye piyasas› arac›ndan almak isteyen yat›r›mc›lar almak
istedikleri miktara iliflkin bedelleri sirkülerde belirtilen banka hesab›na yat›r›rlar
ve halka arz› yürüten arac› kurumlara baflvurarak talep formunu imzalarlar (Talep
Formu Örne¤i EK/2’de verilmektedir. Arac› kurulufllar›n talep formunu kabul
etmeden önce yat›r›mc›lar›n kimlik bilgilerini tespit edip, bir örne¤ini talep
formuna eklemeleri gerekmektedir. Yat›r›mc›lar istedikleri takdirde talep
formunda almak istedikleri miktara iliflkin bir alt s›n›r belirleyebilirler.
Talep toplama süresi sonunda, varsa konsorsiyum üyelerinden toplanan talepler,
konsorsiyum lideri taraf›ndan konsolide edilir.
Da¤›t›m Kurallar›

Baflvuru taleplerinin sat›fla sunulan hisse senedi tutar›ndan az olmas› halinde bütün
talepler karfl›lan›r. Taleplerin sat›fla sunulan sermaye piyasas› arac› tutar›ndan
fazla olmas› durumunda ise da¤›t›m› afla¤›da flekilde gerçeklefltirilir;
Genel Yöntem

Varsa belirli bir yat›r›mc› kitlesi için ayr›lan k›sm› hariç olmak üzere sat›fla
sunulan toplam tutar, talep eden yat›r›mc› say›s›na bölünür ve bu suretle bulunan
tutar ve alt›ndaki al›m talepleri karfl›lan›r.
Kalan tutar, talebi tamamen karfl›lanamayan yat›r›mc› say›s›na bölünerek ayn›
flekilde da¤›t›l›r. Bu flekildeki da¤›t›m ifllemine sat›fla sunulan sermaye piyasas›
araçlar›n›n tamam› da¤›t›l›ncaya kadar devam olunur. Da¤›t›m sonucunda ortaya
ç›kan miktarlar, miktar konusunda bir alt s›n›r koyan yat›r›mc›lar aç›s›ndan
gözden geçirilir, ortaya ç›kan miktar›n bu alt s›n›r›n alt›nda kalmas› halinde
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yat›r›mc› iste¤ine uygun olarak listeden ç›kar›l›r ve bu miktarlar tekrar da¤›t›ma
tabi tutulur. Da¤›t›m hesaplamalar›nda küsurat ortaya ç›kmas› durumunda küsurat
tama ibla¤ edilerek talebi tamamen karfl›lanamayan yat›r›mc›lar aras›nda yönetim
kurulunun veya hissedar›n uygun gördü¤ü flekilde da¤›t›m yap›l›r.
Talep toplama sonucunda sermaye piyasas› araçlar›n›n da¤›t›m› s›ras›nda bir
defadan fazla talepte bulunan yat›r›mc›lar›n en yüksek miktarl› talep tutarlar›
hesaplamada dikkate al›n›r ve di¤er talepleri iptal edilir.

Kendileri için belirli bir miktar hisse senedi ayr›lm›fl yat›r›mc›lar aras›nda da¤›t›m,
varsa ön talep toplama duyurusu ile izahname ve sirkülerde aç›klanan esaslar
çerçevesinde yap›l›r.
Oransal Da¤›t›m Yöntemi

Sabit fiyatla veya fiyat aral›¤› yoluyla talep toplama yönteminin uyguland›¤› halka
arzlarda istenmesi halinde oransal da¤›t›m yönteminin de kullan›lmas›
mümkündür.

Herhangi bir yat›r›mc› grubuna tahsis edilmifl bulunan toplam sermaye piyasas›
arac› miktar›n›n bu gruba gelen toplam talep miktar›na bölünmesi ile arz›n talebi
karfl›lama oran› bulunur. Söz konusu oran yat›r›mc›lar›n talep ettikleri tutar ile
çarp›larak, her bir yat›r›mc›n›n talebi arz›n talebi karfl›lama oran›nda sermaye
piyasas› arac› tahsis edilmesi suretiyle karfl›lan›r.
Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplama Yönteminin Kullan›lmas› Durumunda;

Bu tür halka arzlarda sabit fiyatla talep toplama yönteminden farkl› olarak ihraçc›
veya hissedar taraf›ndan; asgari bir sat›fl fiyat› belirlenir ve üzerindeki fiyat
teklifleri toplan›r (Bu yöntemde kullan›labilecek Talep Formu örne¤i EK/3’de
verilmektedir). Fiyat teklifi alma yoluyla hisse senedi sat›fl›nda, fiyat teklifleri en
yüksek fiyat teklifinden en düflük fiyat teklifine do¤ru olmak üzere her fiyat
düzeyinde talep edilen miktarlar ile birikimli miktarlar› gösteren bir tabloya
dönüfltürülür. Birikimli olarak en çok hisse senedinin sat›labilece¤i fiyat sat›fl
fiyat› olarak belirlenir. Belirlenen fiyat düzeyinde talep edilen toplam hisse senedi
miktar›n›n sat›fla sunulundan fazla olmas› durumunda, en yüksek fiyatl› talepten
bafllamak suretiyle da¤›t›m ifllemi yap›l›r.
Bedel ‹adesi ve Teslim

Talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 ifl günü içerisinde arac› kurulufl,
bedelini bankaya ödeyerek sermaye piyasas› arac› almak isteyen yat›r›mc›lar›n
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ad›-soyad›n›, TC Kimlik numaras›n›, adresini, yat›r›m fonlar›n›n adlar›n›, yat›r›m
ortakl›klar›n›n ve di¤er tüzel kiflilerin ticaret unvanlar›n›, talep ettikleri sermaye
piyasas› arac› miktar›n›, miktar alt s›n›rlar›n›, hesaba para yat›rd›klar› tarih ve
zaman› ve sermaye piyasas› araçlar›n›n yat›r›mc›lar aras›ndaki da¤›t›m›n› gösterir
bir liste düzenleyerek hissedara verir.

Paylar›n› satan hissedar, da¤›t›m listesinin teslimini izleyen 2 iflgünü içinde listeyi
onaylayarak arac› kurulufla teslim eder. Ayr›ca karfl›lanamayan taleplere ve bedel
iadelerine iliflkin bir listede ayn› sürede bankaya iletir. Banka, bu listeyi ilgili
flubelerde ilan ederek, karfl›lanamayan taleplere iliflkin bedel iadelerini ihraçc›n›n/
hissedar›n bildirim tarihinden itibaren hemen yapar.
Halka arz nedeniyle toplanan tutarlar›n nemaland›r›l›p nemaland›r›lmayaca¤›
hususuna iliflkin esaslar izahname ve sirkülerde yer al›r.
Hisse senetleri sat›fl an›nda teslim edilece¤inden, sat›fltan önce bast›r›lm›fl olmalar›
gerekmektedir. Onaylanan da¤›t›m listesini alan arac› kurulufl ise karfl›lanan
taleplere iliflkin sermaye piyasas› araçlar›n›n teslimini yerine getirir.

Fiyat aral›¤› ile talep toplanmas› durumunda gerçekleflen fiyat ile tavan fiyat›
aras›ndaki fark›n talepte bulunanlara iadesine iliflkin esaslar izahname ve halka arz
sirkülerinde belirtilir.
EK SATIfi HAKKI

Halka arzda talep toplama yönteminin kullan›lmas› durumunda toplanan kesin
talebin sat›fla sunulan hisse senedi miktar›ndan fazla olmas› halinde fazla talebin
karfl›lanmas› amac›yla azami miktar› daha önce belirlenen ve izahname de kamuya
duyurulan paylar›n da¤›t›ma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktar›na ilave
edilmesine ek sat›fl denilmektedir.
Ek sat›fla konu toplam hisse senetleri, ek sat›fl öncesi halka arz edilen hisse senedi
miktar›n›n %15’ini aflamaz.

Ek sat›fl hakk›n›n kullan›lmak istenmesi halinde talep toplama süresinin bitimini
izleyen iki ifl günü içerisinde ek sat›fla konu hisse senetlerinin ayda al›nmas›
talebiyle Kurula baflvurulmas› ve söz konusu hisse senetlerinin halka arz edilecek
hisse senetleri ile ayn› haklar› tafl›mas› zorunludur.
Ek sat›fla konu hisse senetleri, ortaklar taraf›ndan sat›labilece¤i gibi, halka arza
arac›l›k eden arac› kurumlardan biri taraf›ndan ortaklardan ödünç al›narak ödünç
al›ml› sat›fl yoluyla da sat›labilir. Ödünç al›ml› sat›fl yönteminin ayr›nt›s› afla¤›da
verilmektedir:
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Ödünç Al›ml› Ek Sat›fl

Ek sat›fla konu hisse senetlerinin halka arza arac›l›k edecek arac› kurumlardan biri
taraf›ndan ödünç al›mla sat›lacak olmas› halinde, arac› kurumla ortaklar aras›nda
imzalanacak ödünç sözleflmesi çerçevesinde, hisse senetleri sat›fl› gerçeklefltiren
arac› kurum taraf›ndan mevcut ortaklardan ödünç al›narak tasarruf sahiplerine
teslim edilir.
Bu durumda an›lan arac› kurumun ödünç iflleminden kaynaklanan yükümlülü¤ünü
hisse senetlerinin Borsada ifllem görmeye bafllad›¤› tarihten itibaren otuz gün
içerisinde kapatmas› zorunludur.

Bu ifllem için yap›lacak ödünç sözleflmesinin ödünç al›nan hisse senetlerinin arac›
kurum taraf›ndan hisse senetlerini ödünç veren ortaklardan halka arz fiyat›ndan
sat›n al›nmas›n› kapsayan bir al›m hakk›n› içermesi zorunludur. Al›m hakk›n›
kullanma süresi en çok otuz gün olarak belirlenebilir ve bafllang›c› hisse
senetlerinin Borsada ifllem görmeye bafllad›¤› tarihtir.
Sözleflmeyi imzalayan arac› kurum, ödünç ald›¤› hisse senetlerine iliflkin ödünç
verene olan taahhüdünü;
—Borsada ifllem görmeye bafllad›ktan sonra al›m hakk› kullan›m süresi içinde
hisse senetlerini Borsadan sat›n alarak,

—Sözleflme çerçevesinde al›m hakk›n› kullanmak suretiyle ortaklara ilgili hisse
senetlerinin bedellerini ödeyerek,
kapatabilir.

Arac› kurumun ödünç sözleflmesinden kaynaklanan taahhüdünü kapatmak için
Borsada gerçeklefltirebilece¤i al›mlarda fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlerde
uygulanan emir ve fiyat kurallar›na uymas› zorunludur. Fiyat istikrar›n› sa¤lay›c›
ifllemler hakk›nda afla¤›da ilgili bölümde ayr›nt›l› bilgi sunulmaktad›r.

Ek sat›fl›n tamamlanmas›n› takip eden ifl günü, Seri:I, No:26 Tebli¤i Ek-7/A ‘da
yer alan bilgiler arac› kurum taraf›ndan Borsaya bildirilir. Borsa, belirleyece¤i
yöntemle söz konusu bilgileri kamuya duyurur.

Ödünç sözleflmesinden kaynaklanan yükümlülü¤ün kapat›ld›¤› gün, Seri:I, No:26
Tebli¤ Ek-7/B’de yer alan bilgiler, ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum taraf›ndan
kamuya aç›klanmak üzere Borsaya bildirilir. Ödünç sözleflmesinin flartlar›nda
veya uygulamas›ndaki her türlü de¤iflikli¤in, ayn› gün içinde Kurula ve Borsaya
bildirilmesi zorunludur. Borsa, belirleyece¤i yöntemle söz konusu bilgileri
kamuya duyurur.
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Yukar›da belirtilen ödünç al›ml› sat›fl ifllemlerinde “Sermaye Piyasas› Araçlar›n›n
Kredili Al›m, Aç›¤a Sat›fl ve Ödünç Alma ve Verme ‹fllemleri Hakk›ndaki Tebli¤”
hükümleri uygulanmaz.

Ödünç al›ml› sat›fl ifllemini gerçeklefltirebilecek arac› kurumlara iliflkin flartlar
Kurul taraf›ndan belirlenmifl olup, fiyat istikrar›na iliflkin bölümde ayr›nt›s›
verilmektedir.
Ödünç al›ml› sat›fl ifllemine iliflkin kay›tlar, ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum
taraf›ndan tutulur ve ifllemlerin sona ermesinden itibaren en az befl y›l süreyle
hisse senetlerini halka arz eden orta¤›n incelemesine aç›k tutulur.
Ödünç al›ml› sat›fl ifllemlerinin Kurul Tebli¤inde belirtilen esaslar çerçevesinde
yürütülmesinden ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum sorumludur.
HALKA AÇIKLANAN KONULARDA MEYDANA GELEN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

‹zahname ve sirkülerle, halka aç›klanan konularda sat›fla bafllamadan veya sat›fl
süresi içinde ortaya ç›kan, bildirilmemesi halinde yat›r›mc›n›n zarar›na neden
olabilecek de¤iflikliklerin ve yeni hususlar›n, ortakl›k taraf›ndan bunlar›n
ö¤renildi¤i tarihte her durumda sat›fla bafllamadan önce veya sat›fl süresi içinde
sat›fl durdurularak veya sat›fl›n arac› kurulufllar vas›tas›yla yap›l›yor olmas› halinde
sat›fl› yapan arac› kurulufllar›n sat›fl› durdurmalar› sa¤lanarak yaz›l› flekilde en seri
haberleflme vas›tas›yla Kurula bildirilmesi zorunludur.
Kuruldan onay al›nd›ktan sonra izahnamedeki de¤iflikliklerin Ticaret Siciline
tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan›, sirkülerdeki de¤iflikliklerin ise, bu sirkülerlerin
ilan edildi¤i gazetelerde yay›mlanmas› zorunludur.
SATILAMAYAN PAYLARIN ARACI KURULUfiCA SATIN ALINMASI

Sat›fl süresi sonunda sat›lamayan hisse senetleri kal›rsa, Arac› Kurulufl sirkülerde
belirtilen sat›fl fiyat› üzerinden sat›n al›r.
BORSA’DA ‹fiLEM GÖRME

Borsa yönetim kurulunun sat›fl sonuçlar›n› inceleyerek, hisse senetlerinin tedavül
hacminin Borsa’da ifllem görecek düzeyde olup olmad›¤›n› dikkate alarak verece¤i
karar›n ard›ndan, hisse senetleri Borsa’da ifllem görmeye bafllar. HALKA ARZ
SONRASI F‹YAT ‹ST‹KRARINI SA⁄LAYICI ‹fiLEMLER
Halka arz talep toplama yönteminin kullan›lmas› durumunda, hisse senetleri
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Borsada ifllem görmeye bafllad›ktan sonra, halka arza iliflkin izahnamede gerekli
aç›klamalar›n yap›lm›fl olmas› kofluluyla, halka arza arac›l›k eden ve izahnamede
belirtilen arac› kurum taraf›ndan fiyat istikrar›n› sa¤lamak amac›yla al›mda
bulunulabilir.
Halka arz sonras› fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemler ilgili hisse senedinin Borsada
ifllem görmeye bafllad›¤› tarihten itibaren en çok otuz gün süreyle
gerçeklefltirilebilir.

Fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlerde halka arz fiyat›n›n üzerinde emir verilemez.
Belirlenen ifllem süresi içerisinde, ifllem fiyat› halka arz fiyat›n›n alt›na
düfltü¤ünde, halka arza arac›l›k eden ve izahnamede belirtilen arac› kurum
taraf›ndan al›mda bulunulabilir. Söz konusu ifllemlerde uygulanacak emir ve fiyat
kurallar› Borsa düzenlemeleriyle belirlenir.
Ek sat›fl hakk›n›n ödünç al›ml› sat›fl suretiyle gerçeklefltirilmesi halinde fiyat
istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemler ile ödünç al›ml› sat›fl›n ayn› arac› kurum taraf›ndan
gerçeklefltirilmesi zorunludur.
Bilgi Verme Yükümlülü¤ü

Fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlere iliflkin sürenin sona ermesini takip eden ifl
günü, Seri:I, No:26 Tebli¤i Ek-7/C’de yer alan bilgiler, ifllemi gerçeklefltiren arac›
kurum taraf›ndan Borsaya bildirilir. Ancak, arac› kurum; fiyat istikrar› sa¤lay›c›
ifllemleri izahnamede öngörülen ifllem süresi tamamlanmadan sona erdirmeyi
kararlaflt›r›rsa, bu durumu, Seri:I, No:26 Tebli¤i Ek-7/C’nin (1-6) nc›
maddelerinde yer alan bilgiler ve gerekçesiyle birlikte ayn› ifl günü Kurula ve
Borsaya bildirir. Borsa, belirleyece¤i yöntemle söz konusu bilgileri kamuya
duyurur.

Arac› kurum, fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemler çerçevesinde sat›n ald›¤› hisse
senetlerinin sat›fl›nda piyasan›n ola¤an iflleyiflinin etkilenmemesi için azami özen
ve dikkati gösterir ve fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemler çerçevesinde sat›n ald›¤›
hisse senetlerini izahnamede ilan edilen istikrar sa¤lay›c› ifllemlere iliflkin süre
boyunca halka arz fiyat›n›n alt›nda bir bedelle satamaz.

Fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlere iliflkin kay›tlar›n tümü ifllemleri gerçeklefltiren
arac› kurum taraf›ndan tutulur ve ifllemlerin sona ermesinden itibaren en az befl y›l
süreyle hisse senetlerini halka arz eden orta¤›n incelemesine aç›k b›rak›l›r.
Halka arz sonras›nda fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlerin Kurul Tebli¤inde
belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesinden ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum
sorumludur.
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Fiyat ‹stikrar› ve Ödünç Al›ml› Sat›fl› Kullanabilecek Arac› Kurumlara
‹liflkin Esaslar

Tebli¤ uyar›nca fiyat istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemleri gerçeklefltirebilecek arac›
kurumlara iliflkin flartlar Kurul taraf›ndan belirlenecektir. An›lan flartlar Kurul
taraf›ndan, belirlenerek, 26.01.2004-30.01.2004 tarih ve 2004/5 say›l› Haftal›k
Bülten ile kamuya duyurulmufl olup, Tebli¤in 21 ve 21/A maddeleri uyar›nca
halka arzlar s›ras›nda ek sat›fl hakk› kapsam›nda ödünç al›ml› sat›fl ve fiyat
istikrar›n› sa¤lay›c› ifllemlerde bulunacak halka arza arac›l›k yetki belgesine sahip
arac› kurumlardan;
1) Halka arz faaliyetine bafllanmas›ndan önceki son 3 ay boyunca sermaye
yeterlili¤i yükümlülüklerini yerine getirmifl olanlar›n fiyat istikrar› sa¤lay›c›
ifllemlerde bulunmaks›z›n sadece ödünç al›ml› sat›fl ifllemlerinde
bulunabilmelerine,

2) Asgari özsermayesi, tüm yetki belgelerine sahip olunmas› durumunda
bulundurulmas› gereken asgari özsermaye tutar›n›n en az 3 kat›, sermaye
yeterlili¤i taban› ve likidite oran› olmas› gerekenin en az %20 fazlas› olan ve bu
k›staslar› halka arz faaliyetine bafllanmas›ndan önceki son 3 ay sonu itibariyle
haz›rlanm›fl olan sermaye yeterlili¤i tablolar›nda sa¤lam›fl olanlar›n sözkonusu
ifllemlerde kullan›lacak kayna¤a iliflkin olarak Kurul’a bilgi vermesi ve
izahname ile sirkülerde bu ifllemlerin özkaynaklarla m› yoksa yabanc›
kaynaklarla m› yap›laca¤›n› aç›klamas› kayd›yla, ödünç al›ml› sat›fl ve fiyat
istikrar› sa¤lay›c› ifllemlerde bulunabilmelerine,
3) Ödünç al›ml› sat›fl ve/veya fiyat istikrar› sa¤lay›c› ifllemlerde bulunacak
olanlar›n bu faaliyetlerde bulunulan süre boyunca sermaye yeterlili¤i tablolar›n›
günlük olarak Kurul’a göndermelerine,
karar verilmifltir.
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ARACI KURULUfiUN B‹LD‹R‹M MÜKELLEF‹YET‹

Hisse senetlerinin halka arz›na arac›l›k eden arac› kurulufllar›n, da¤›t›m listesinin
kesinleflti¤i günü takip eden iflgünü özel durum aç›klama formu ile, halka arz
edilen hisse senetlerinin %5’den fazlas›n› sat›nalan kifli ve kurumlar› Kurul’a ve
Borsaya bildirmeleri zorunludur. Ayr›ca, sat›fl sonuçlar› hakk›ndaki bilgileri sat›fl
süresinin sona ermesinden itibaren 6 ifl günü içinde, Kurul’a gönderirler.
Ön talep toplanmas› halinde ise;

· Ön talep toplama sonuçlar›, ön talep toplama süresinin bitimini takip eden 2 ifl
günü içerisinde ve sat›fla bafllamadan önce,
· Varsa ön talep toplama duyurusu ile sonuçlar›n ilan edildi¤i gazeteler, ilan›
izleyen 2 ifl günü içerisinde,
Kurul’a iletilir.

ORTAKLIKLARIN MÜKELLEF‹YETLER‹

Hisse senetleri Kurul kayd›na al›nan ortakl›klar;

· Sermaye art›r›m›n›n tesciline iliflkin ilan›n yer ald›¤› T.T.S.G.’nin bir nüshas›n›
ilan› izleyen,
· Art›r›m sonras› oluflan yeni ortakl›k yap›s›na iliflkin bilgiyi sat›fl süresinin
bitiminden itibaren,

· ‹zahname ve sirkülerler ile ilan ve reklamlar›n yay›mland›¤› gazetelerin birer
nüshas›n›, her ilan› izleyen,
· Sat›fl sonuçlar› hakk›ndaki bilgileri sat›fl süresinin sona ermesinden itibaren,
6 iflgünü içinde, Kurul’a gönderirler.

H‹SSE SENETLER‹N‹N TESL‹M‹

Hisse senetleri, kaydi sistem esaslar› sakl› kalmak flart›yla, kay›tl› sermayeli
ortakl›klar›n sermaye art›r›mlar›nda sat›fl an›nda teslim edilir. Esas sermayeli
ortakl›klarda ise sermaye art›r›m›n›n ticaret siciline tescilinden itibaren; hisse
senetlerinden hamiline yaz›l› olanlar 30 gün, nama yaz›l› olanlar ise 90 gün içinde
teslim edilir.
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EKLER
EK/1

ÖN TALEP TOPLAMA SONUÇLARI B‹LD‹R‹M FORMU(*)
- T‹CARET UNVANI :
- SERMAYES‹ :
- ARACI KURULUfiLARIN UNVANI :
- TALEP TOPLAMANIN BAfiLANGIÇ
VE B‹T‹fi TAR‹HLER‹ :
- TALEP TOPLAMA ÖNCES‹NDE HALKA ARZI PLANLANAN H‹SSE
SENETLER‹N‹N M‹KTARI :
- TALEP TOPLAMADA ÖNGÖRÜLEN F‹YAT ARALI⁄I :
- F‹YAT BAZINDA GELEN TALEP TUTARLARI :
- YATIRIMCI GRUPLARI BAZINDA TALEB‹N DA⁄ILIMI (**) :
a) KURUMSAL :
b) B‹REYSEL :
c) YABANCI :
d)D‹⁄ER (***) :
ÖN TALEP TOPLAMA, SADECE SATILAB‹LECEK H‹SSE SENED‹
M‹KTARI VE F‹YATININ TESP‹T‹ AMACIYLA UYGULANAN ANKET
N‹TEL‹⁄‹NDE B‹R ‹fiLEM OLUP, KES‹N TALEB‹N VE SATIfiIN AYNI
TUTARDA GERÇEKLEfiECE⁄‹ ANLAMINA GELMEMEKTED‹R. AYRICA,
F‹YAT VE M‹KTAR KES‹N SATIfi SIRASINDA DE⁄‹fiT‹R‹LEB‹L‹R.
KANUN‹ YETK‹ VE SORUMLULUKLARIMIZ DAH‹L‹NDE VE
GÖREV‹M‹Z ÇERÇEVES‹NDE, BU FORMDA YER ALAN B‹LG‹ VE
VER‹LER‹N GERÇE⁄E UYGUN OLDU⁄UNU VE BU B‹LG‹LER‹N
ANLAMINI DE⁄‹fiT‹RECEK N‹TEL‹KTE B‹R EKS‹KL‹K ‹ÇERMED‹⁄‹N‹
BEYAN EDER‹Z.
ARACI KURULUfi
Yetkili ‹mzalar
(*) Bu metindeki bütün ifadeler ayn› karakter ve büyüklükte yaz›lacakt›r.
(**) Talepte bulunan kiflilerin ad› veya unvan› verilmeyecektir.
(***) Di¤er yat›r›mc› gruplar› ayr› ayr› belirtilmelidir.
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EK/2

SAB‹T F‹YATLA TALEP TOPLANMASI DURUMUNDA
KULLANILACAK TALEP FORMU ÖRNE⁄‹
.......................................
(‹hraçc›n›n Unvan›)
.......................................
(Talep Edilen Sermaye Piyasas› Arac›n›n Türü)
TALEP FORMU (Seri: VIII, No: 33 say›l› Tebli¤ ile de¤iflik)
Yat›r›mc›n›n
Ad› Soyad› :............. (Bu Bölüm Yaln›zca Sat›fl› Yapanlar
Taraf›ndan Doldurulacakt›r)
Adresi :.............
Telefonu :............. 1- Kabul No ... :
Talep Edilen.............. 2- Kabul Edilen
Sermaye Piyasas› Sermaye Piyasas›
Arac› Miktar›............. : Arac› Miktar› :
Kabul Edilebilecek 3- Tahsil Edilen Tutar :
Asgari Miktar
(‹stendi¤inde 4- ‹ade Edilecek Tutar :
Doldurulacakt›r):....... : ...............................
Kabul Edilen
Birim Fiyat (Borç
Senetlerinde
Faiz Oran›) :.............
Ödenen
Toplam Bedel............ :
Hisse Senetlerinin Teslim fiekli:
Fiziken.
..........A.fi.’ndeki ............no.’lu hesaba virman.
Bu formda yer alan talebimi ..../..../....... tarihinde ................. Gazetesinde ilan
edilen sirkülerdeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen flartlar› kabul ederek
yap›yorum.
...................
(Tarih)
..................
(‹mza)
274

EK/3
F‹YAT TEKL‹F‹ YOLUYLA TALEP TOPLANMASI DURUMUNDA
KULLANILACAK TALEP FORMU ÖRNE⁄‹
.......................................
(‹hraçc›n›n Unvan›)
.......................................
(Talep Edilen Sermaye Piyasas› Arac›n›n Türü)
TALEP FORMU (Seri: VIII, No: 33 say›l› Tebli¤ ile de¤iflik)
Yat›r›mc›n›n
Ad› Soyad› :............. (Bu Bölüm Yaln›zca Sat›fl› Yapanlar
Taraf›ndan Doldurulacakt›r)
Adresi :.............
Telefonu :............. 1- Kabul No ... :
Talep Edilen.............. 2- Kabul Edilen
Sermaye Piyasas› Sermaye Piyasas›
Arac› Miktar›............. : Arac› Miktar› :
Kabul Edilebilecek 3- Tahsil Edilen Tutar :
Asgari Miktar
(‹stendi¤inde 4- ‹ade Edilecek Tutar :
Doldurulacakt›r):.......
Teklif Verilen
Birim Fiyat (Borç
Senetlerinde
Faiz Oran›) :.............
Ödenen
Toplam Bedel............ :
Hisse Senetlerinin Teslim fiekli:
Fiziken.
..........A.fi.’ndeki ............no.’lu hesaba virman.
Bu formda yer alan talebimi ..../..../....... tarihinde ................. Gazetesinde ilan
edilen sirkülerdeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen flartlar› kabul ederek
yap›yorum.
...................
(Tarih)
..................
(‹mza)
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64- H‹SSE SENETLER‹N‹N ELDEN ÇIKARILMASINDAN DO⁄AN
KAZANÇLARIN VERG‹SEL BOYUTU
H‹SSE SENETLER‹ :

1- Elden Ç›kar›lmas›ndan Do¤an Kazançlar:

‹vazs›z olarak iktisap edilenler, Türkiye’de kurulu menkul k›ymet borsalar›nda
ifllem gören ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef
kurumlara ait olan ve bir y›ldan fazla sureyle elde tutulan hisse senetleri hariç,
menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar (Üç ayl›k süreyi bir
y›la kadar ç›kartmaya veya tekrar kanuni süreye kadar indirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.) de¤er art›fl kazanc›d›r.
Üç ayl›k süre s›n›r› aç›s›ndan hisse senedinin ‹MKB de ifllem görmesi kayd›yla
tam veya dar mükellef kurumlara ait olmas›n›n bir önemi yoktur.

Söz konusu hisse senetlerinin dar mükellef kurumlara ait olmas› durumunda ise
elden ç›kar›lmalar›ndan do¤an kazanc›n de¤er art›fl› kazanc› olarak
vergilendirilmesi için herhangi bir süre s›n›r› bulunmamaktad›r. ‹MKB de ifllem
görmeyen dar mükellef kurumlara ait hisse senetleri iktisap tarihinden itibaren
ister ertesi gün isterse 5 y›l sonra elden ç›kar›ls›n elde edilen kazanç de¤er art›fl›
kazanc› olarak vergilendirilecektir.
Geçici ‹lmühaberlerde ise;

Tam mükellef bir kuruma ait hisse senedinin yerini almak üzere ç›kart›lan geçici
ilmühaberler yerini tuttu¤u hisse senedi ister ‹MKB’de ifllem görecek olsun isterse
ifllem görecek olmas›n bir y›l içerisinde elden ç›kar›lmalar› halinde vergiye tabi
olacakt›r.
2- De¤er Art›fl› Kazanc›n›n Tespiti:

De¤er art›fl› kazanc›nda vergilendirilecek kazanca “safi de¤er art›fl›” denmektedir.
Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 81. maddesi hükmü uyar›nca; de¤er art›fl›nca safi
kazanç, elden ç›karma karfl›l›¤›nda al›nan para ve ay›nlarla sa¤lanan ve para ile
temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutar›ndan, elden ç›kar›lan mal ve haklar›n
maliyet bedelleri ile elden ç›karma dolay›s›yla yap›lan ve sat›c›n›n uhdesinde
kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçlar›n indirilmesi suretiyle bulunur.
‹ktisap Bedeli;
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Hisse senedi ve di¤er menkul k›ymetlerin elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanc›n
tespitinde iktisap bedeli olarak, bunlar›n iktisab› karfl›l›¤›nda ödenen bedel dikkate
al›n›r. Söz konusu iktisap bedeli içine, menkul k›ymetin al›m› dolay›s›yla ödenen
bedelle birlikte al›m s›ras›nda ödenen komisyon ve vergi benzeri masraflar da
dahil olacakt›r.
Yabanc› Kaynak Gider veya Maliyeti De¤er Art›fl› Kazanc›n›n Tespitinde Dikkate
Al›namaz.
Zarar Mahsubu;

Bir y›l içinde birden fazla menkul k›ymet al›m sat›m ifllemi yap›lmas› halinde, bu
ifllemlerden elde edilen kar veya zarar tutarlar› birlikte de¤erlendirilecektir.
Dolay›s›yla ifllemin ayn› y›l içinde yap›lmas› kofluluyla bir ifllem nedeniyle do¤an
zarar›n, di¤er ifllemler dolay›s›yla elde edilen kardan mahsup edilir.
Ancak, di¤er kazanç ve irat guruplar› içerisinde do¤acak zararlar›n di¤er gelir
kaynaklar›ndan do¤acak karlara mahsubu Gelir Vergisi Kanununun 88.madde
hükmü uyar›nca mümkün de¤ildir.
De¤er Art›fl› Kazanc›n›n Enflasyondan Ar›nd›r›lmas›;

De¤er art›fl› kazançlar›nda, kazançlar›n enflasyondan kaynaklanan k›sm›n›
ar›nd›rmak için iki farkl› müessese bulunmaktad›r. Bunlar;
• Endeksleme

• Kur Fark› Ar›nd›rmas› olarak s›ralan›r.
Genel ‹stisna;

De¤iflik kaynaklardan bir y›l içerisinde elde edilen de¤er art›fl kazançlar›
toplam›n›n 12 milyar lira tutar›ndaki k›sm› 2004 y›l› için vergiden istisnad›r.
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65- TAHV‹LLER

Anonim flirketler ,amaçlar›n› gerçeklefltirmek için sermayeye ihtiyaç duyabilir
Anonim

fiirketin amac›n› gerçeklefltirebilmesi için gerekli olan nakit ihtiyac› çeflitli yollar
ile giderilir. Bunlar;
1-Sermaye

2-Boçlanmad›r.

TTK ‘nun 420.md.sine göre tahvil :”Anonim flirketlerin ödünç para bulmak için
itibari K›ymetleri eflit ve ibareleri ayn› olmak üzere ç›kard›klar› borç
senetlerine(tahvil)denir.
1 Alacak hakk›n› temsil eder.Alacak senedidir.
2 Seri halde ç›kar›lan k›ymetli evrakt›r.
3 Nama yaz›l› olarak düzenleneblir.

4 Emre yaz›l› düzenlenemez.TTK md 425/5-428
5 Hamiline düzenlenebilir.TTK 409/1-425/5
A)TAR‹F‹

MADDE 420 – Anonim flirketlerin ödünç para bulmak için itibari k›ymetleri eflit
ve ibareleri ayn› olmak üzere ç›kard›klar› borç senetlerine (Tahvil) denir.
B)TAHV‹L ÇIKARMA
I – fiARTLAR

1.‹K‹NC‹ ÇIKARMA

MADDE 421 – Ç›kar›lan tahvillerin bedelleri tamamen al›nmad›kça ikramiyeli
veya ikramiyesiz yenileri ç›kar›lamaz.
2.EN ÇOK M‹KTAR

MADDE 422 – Anonim flirketlerin ç›karacaklar› tahviller, esas sermayenin
ödenen ve tasdik olunmufl son bilânçoya göre mevcudiyeti anlafl›lan miktar›n›
aflamaz.
3.UMUM‹ HEYET KARARI

MADDE 423 – (De¤iflik: 3585 – 16.6.1989) Esas mukavele, tahviller
ç›kar›lmas›na müsait bulunsa bile, bu hususta umumî heyet taraf›ndan karar
verilmesi laz›md›r. Bu karar›n muteber olmas› için 388 inci maddenin üçüncü
f›kras›ndaki müzakere nisab›n›n ve son f›kras›ndaki ekseriyetin vücudu flartt›r.
Umumi heyetçe verilen karar, tescil ve ilan edilmedikçe infaz edilemez.
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II – SATINALMA TAAHHÜTLER‹
1.MAHKEMEN‹N TASD‹K‹

MADDE 424 – (24 Haziran 1995 tarih ve KHK/559 say›l› Kanun Hükmünde
Kararnamenin 13 üncü maddesiyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r.)
2.‹ZAHNAME

MADDE 425 – Tahvil ç›karmak için halka müracaat etmek istiyen idare meclisi
afla¤›daki konular› kapsayan bir izahname yay›nlamak zorundad›r:
- fiirketin unvan›, mevzuu, merkez ve müddetini;
- Esas sermayenin miktar›n›;

- Esas mukavele tarihini ve bunda de¤ifliklikler yap›lm›flsa bunlar›n da tarihiyle
ilân edildikleri tarihleri;
- fiirketçe tasdik edilmifl son bilânçoya göre flirketin durumunu;

- Ç›kar›lm›fl ve ç›kar›lacak tahvillerin itibari k›ymetlerinin tutar›n› ve bu
k›ymetlerin flirkete ödeme suretini ve her tahvilin itibari k›ymetiyle verilecek
faizin miktar›n›, nama yaz›l› veya hâmiline ait oldu¤unu ve tahvillerin itfa
sureti ve zaman›n›;
- Tahvil ç›kar›lmas›na dair umumi heyet karar›n›n tescil ve ilân tarihini;

- fiirketin menkul veya gayrimenkulleri, evvelce ç›kar›lan tahvillerden veya
di¤er bir sebepten dolay› rehin edilmifl veyahut teminat gösterilmiflse bu
cihetleri.
Bu izahnamenin tahvillerin tedavül mevkiine ç›kar›lmas›ndan en az on befl gün
önce neflir ve ilân edilmesi lâz›md›r.
3-TAAHHÜDÜN fiEKL‹

MADDE 426 – Tahvillerin sat›n al›nmas› taahhüdü yukar› ki maddede an›lan
izahnameyi ihtiva eden ve iki nüshadan ibaret varaka üzerine yaz›l›p imzalanmak
suretiyle yap›l›r.
III – TAHV‹LLER‹N fiEKL‹

MADDE 427 – Tahvillere izahnamede zikri gereken hususlardan baflka tahvillerin
ana sermaye ve faizlerinin ödeme flartlar› ve varsa itfa plân› yaz›lmak lâz›md›r.

Tahvillerin flirket nam›na imza etmeye salâhiyetli olanlardan en az ikisi taraf›ndan
imza edilmifl olmas› flartt›r. ‹mza damga veya mühür fleklinde olabilece¤i gibi
matbu dahi olabilir.
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IV – TAHV‹L DEFTER‹
MADDE 428 – Tahvil ç›kar›ld›¤› takdirde flirketçe nama yaz›l› tahvillerin kayd›na
mahsus bir defter tutulur.
C)TAHV‹L SAH‹PLER‹N‹N UMUM‹ HEYET‹
I – TOPLANTIYA DAVET
MADDE 429 – ‹dare meclisi veya murak›plar, tahvil sahiplerini umumi heyet
halinde icab›nda toplant›ya davet edebilirler. Tedavülde bulunan tahvillerin
bedelleri tutar›n›n beflte birine sahip olanlar›n talebi halinde de umumi heyeti
toplant›ya davete mecburdurlar. Tahvil sahiplerinin toplant›ya daveti, ve toplanma
talebinde bulunanlar›n ihtiyaç halinde mahkemeden izin alma salâhiyetleri flirket
umumi heyetinin toplant›ya daveti hakk›ndaki hükümlere tabidir.
II – UMUM‹ HEYET‹N SALAH‹YETLER‹
MADDE 430 – Tahvil sahiplerinin umumi heyeti afla¤›daki hususlar hakk›nda
müzakere yap›p karar vermek yetkisine sahiptir:
-Tahvil sahiplerine ait hususi teminat›n azalt›lmas› veya kald›r›lmas›;
-Faiz vâdelerinden bir veya birkaç›n›n uzat›lmas›, faiz miktar›n›n indirilmesi veya
ödenme flartlar›n›n de¤ifltirilmesi;
-‹tfa müddetinin uzat›lmas› ve itfa flartlar›n›n de¤ifltirilmesi;
-Tahvil sahiplerinin alacaklar›na mukabil hisse senedi almalar›n›n kabul edilmesi;
-Yukar› ki hususlar›n icras›na ve gayrimenkul teminat› azalt›lmas›na veya
kald›r›lmas›na dair muamelelerde tahvil sahiplerini temsil etmek üzere bir veya
müteaddit temsilci tâyini.
III – EKSER‹YET
MADDE 431 – Yukar› ki maddenin 1, 2, 3, ve 4 say›l› bentlerinde yaz›l› hususlara
ait kararlar›n bütün tahvil sahipleri hakk›nda muteber olmas› için tedavülde
bulunan tahvillerin üçte ikisini temsil eden tahvil sahiplerinin reyi flartt›r.
5 inci bentte söz edilen temsilcinin tâyini için, mezkûr tahvillerin yar›s›n› temsil
eden tahvil sahiplerinin reyi kâfidir.
IV – CETVEL
MADDE 432 – Tahvil sahipleri umumi heyetin toplant›s›ndan önce, idare meclisi
tedavülde bulunan tahvillerin bir cetvelini yaparak tahvil sahiplerinin
görebilecekleri bir yere asar.
D)‹DARE MECL‹S‹ AZALARININ MESUL‹YET‹
MADDE 433 – Bu k›s›mda yaz›l› hükümlere ayk›r› harekette bulunan idare
meclisi âzalar›, ilgililere karfl› 336 ve sonraki maddeler hükümlerince mesuldürler.
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66- D‹⁄ER MENKUL KIYMETLER

KAR ZARAR ORTAKLI⁄I BELGES‹

Kar ve zarar ortakl›¤› belgeleri ,anonim ortakl›klar›n ,karlar›na ve zararlar›na Ortakl›k
sa¤layarak,u¤rafl› alanlar›na giren tüm faaliyetlerinin gerektirdi¤i finansman ihtiyac›n›
Karfl›lamak üzere ihraç edebilecekleri ve halka arz yoluyla satabilecekleri menkul
k›ymetlerdir. (SPK Tebli¤leri Seri III, No: 27 say›l› Tebli¤)
GEL‹R ORTAKLI⁄I SENED‹

Gelir ortakl›¤› senetleri ,kamu yat›r›mlar›n›n finansman›n›n sa¤lanmas› için,kamu
kurum ve kurulufllar›n›n alt yap› tesislerinin gelirlerine ,gerçek ve tüzel kiflilerin ortak
olmalar› için Ç›kar›lacak senetleri ifade eder.
F‹NANSMAN BONOSU

Finansman bonolar› ,anonim ortakl›klar,kamu iktisadi teflebbüsleri,mahalli idareler ile
Bu idarelerle ilgili özel mevzuat uyar›nca faaliyet gösteren kurulufl,idare ve
iflletmelerin borçlu s›fat›yla düzenleyip Sermaye Piyasas› Kurulu’nun kayd›na
al›nmak suretiyle ihraç ederek satt›klar› Menkul k›ymet niteli¤indeki k›ymetli
evrakt›r.
Bu bonolar ,emre veya hamiline yaz›l› olarak düzenlenebilir.(Tebli¤, Seri III, No: 23)
BANKA BONOLARI VE BANKA GARANT‹L‹ BONOLAR

Bu tür bonolar› ,kalk›nma ve yat›r›m bankalar› ,sermaye piyasas›ndan kaynak
sa¤lamak amac›yla ç›kar›rlar.

Banka Bonolar›:Bankan›n borçlu s›fat›yla düzenleyip ,Sermaye Piyasas› Kurulu’nca
Kayda al›nmas›n› müteakip ihraç etti¤i emre veya hamiline yaz›l› k›ymetli evrakt›r.

Banka Garantili Bonolar:Bankadan kredi kullanan ortakl›klar›n ,bu kredilerin teminat›
Olarak,borçlu s›fat›yla düzenleyip,alacakl› bankaya verdikleri emre muharrer
senetlerden ,bu krediyi Kulland›rm›fl olan bankaca,kendi garantisi alt›nda ve Sermaye
Piyasas› Kurulu’nca kayda Al›nmas›n› müteakip ihraç edilen k›ymetli evrakt›r. (Seri
III, No: 16,22 Tebli¤ler.)
VARLI⁄A DAYALI MENKUL KIYMETLER

Genel finans ortakl›klar›,bankalar,finansman flirketleri ve finansal kiralamaya yetkili
Kurulufllar ile gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar›n›n kendi ticari ifllemlerinden do¤mufl
alacaklar› veya Tebli¤ hükümleri çerçevesinde temellük edecekleri alacaklar
karfl›l›nda ihraç edebilecekleri Senetlerdir. (Seri III, No: 15,17,18,21,25 Tebli¤ler.) (
3794 say›l› 2499 say›l› SPK’ nun 13-A ve 22-C md. ve 39 md.)
GAYR‹MENKUL SET‹F‹KALARI

‹hraçç›lar›n bedellerini infla edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin
finansman›nda kullan›lmak üzere ihraç ettikleri menkul k›ymettir. SPK’nun 3/b
bendinin 2.f›kras›ndaki Menkul k›ymet tan›m›na uygun olarak sadece hamiline yaz›l›
olarak düzenlenirler ve nominal de¤erleri de birbirlerine eflittir.
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67-SINA‹ MÜLK‹YET HAKLARI (MARKA)

Bulufllar›n ve yeniliklerin yeni tasar›mlar›n ve özgün çal›flmalar›n ilk
uygulay›c›lar› ad›na ticaret alan›nda üretilen ve sat›lan mallar›n üzerlerindeki
üreticisinin veya sat›c›s›n›n ay›rt edilmesini sa¤layacak iflaretlerin sahipleri ad›na,
kay›t edilmesini ve böylece bu kiflilerin ürünü üretme ve satma hakk›na belirli bir
süre sahip olmalar›n› sa¤layan gayri maddi bir hakk›n tan›m›d›r. S›nai mülkiyet
haklar› ;
• Patentler ve Faydal› Modelleri,
• Ticaret ve Hizmet Markalar›n›,
• Co¤rafi ‹flaretleri,

• Endüstriyel Tasar›mlar›,

• Entegre Devre Topo¤rafyalar›, kapsamaktad›r.

S›nai Mülkiyet Haklar› Konusunda Yap›lan Yasal Düzenlemeler;

Türk Patent Enstitüsü kurulduktan sonra, s›nai mülkiyet haklar›n›n etkin bir
flekilde korumas›n› sa¤lamak üzere, yeni ve uluslar aras› mevzuata uygun yasal
düzenlemelerin haz›rlanmas›na bafllam›flt›r. Bu düzenlemeler 27.06.1995 tarihili
Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e konulmufltur.
Yürürlü¤e giren yasal düzenlemeler;

551 Say›l› Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname;

554 Say›l› Endistriyel Tasar›mlar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname;
555 Say›l› Co¤rafi ‹flaretlerin Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname;
556 Say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname;

ihlalinde verilecek cezalar› belirlemek amac› ile 03.11.1995 tarihinde 4128 say›l›
Kanun da yürürlü¤e konulmufltur.
Yukar›da belirtilen Kanun Hükmünde Kararnamelerin uygulama fleklini gösterir
yönetmelikler de yine 1995 y›l›nda uygulamaya konulmufltur.
556 Say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname;

556 say›l› K.H.K’ye göre marka flu flekilde tan›mlanm›flt›r. Marka; bir teflebbüsün
mal veya hizmetlerini bir baflka teflebbüsün mal veya hizmetlerinden ay›rt etmeyi
sa¤lamas› kofluluyla kifli adlar› dahil, özellikle sözcükler flekiller, harfler,
say›lar,mallar›n biçimi ve ambalajlar› gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer
biçimde ifade edilebilen bask› yoluyla yay›nlanabilen ve ço¤alt›labilen her türlü
iflaretlerdir. Marka, mal veya ambalaj› ile tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya
ambalaj›n tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sa¤lamaz.
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Markan›n koruma süresi baflvuru tarihinden itibaren 10 y›ld›r. Bu süreler 10’ar
y›ll›k dönemler halinde yenilenebilir.

556 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen yenilikleri flu flekilde
s›ralamak mümkündür. Marka korumas›ndaki k›s›tlamalar kald›r›lm›flt›r. (Marka
örne¤i üzerinde 5’ten fazla kelimenin bulunmas› ve yabanc› kelimelerin marka
olarak tescil edilmesi), tescilli markalarda, tescil tarihinden itibaren befl y›l
içerisinde kullanma zorunlulu¤u, Marka baflvurular›n›n, tescil öncesi ilan sistemi,
Türk Patent Enstitüsünün arabuluculuk yapmas›, cezalar›n cayd›r›c› hale
getirilmesi ve ‹htisas Mahkemelerinin kurulmas› ilkeleri getirilmifltir. Bu
kararnameye göre tescil edilemeyecek iflaretler flunlard›r,
• Markan›n tan›m›na girmeyen iflaretler,

• Ayn› veya ayn› türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmifl veya
daha önce tescil için baflvurusu yap›lm›fl bir marka ile ayn› veya ay›rt
edilemeyecek kadar ayn› olan markalar,

• Mal veya hizmetlerin niteli¤i, kalitesi veya üretim yeri, co¤rafi kayna¤› gibi
konularda halk› yan›lt›c› iflaretler ve adlar,
• Ticaret alan›nda cins, çeflit, vas›f, kalite, miktar, amaç, de¤er ve co¤rafi kaynak
belirten iflaretler,
• Ticaret alan›nda herkes taraf›ndan kullan›lan veya belirli bir meslek sanat veya
ticaret grubuna mensup olanlar› ay›rt etmeye yarayan iflaretler,
• Mal›n özgün do¤al yap›s›ndan ortaya ç›kan fleklini veya bir teknik sonucu elde
etmek için zorunlu olan iflaretler.
• Paris sözleflmesine üye ülkelerin hükümranl›k iflaretleri, bayraklar› veya
flamalar›,
• Tarihi ve kültürel de¤erleri bak›m›ndan halka mal olmufl iflaretler ve adlar,
• Sahibi taraf›ndan izin verilmeyen tan›nm›fl markalar,
• Dini de¤erleri ve sembolleri içeren markalar,

• Kamu düzenine ve genel ahlaka ayk›r› markalar,

S›nai mülkiyet haklar›ndan; Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde ikametgah› olan
veya s›nai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kifliler, veya Paris
Sözleflmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kurulufl Anlaflmas›na üye ülke
vatandafllar› ile bu anlaflmalara üye olmad›¤› halde, Türkiye Cumhuriyeti
uyru¤undaki kiflilere kanunen veya fiilen s›nai mülkiyet haklar› korumas› tan›nm›fl
yabanc› devletlerin gerçek veya tüzel kiflileri de karfl›l›kl›l›k ilkesi uyar›nca
Türkiye’de s›nai mülkiyet haklar› korumas›ndan aynen yararlan›r.
283

4128 Say›l› Cezalara ‹liflkin Kanun

03.11.1995 tarih ve 4128 say›l› yasa ile hak sahibine tan›nan münhas›r yetkilerin,
üçüncü kifliler taraf›ndan izinsiz kullan›m› tecavüz olarak de¤erlendirilmifl ve bu
durum hukuk ve ceza davalar› ile yapt›r›ma ba¤lanm›flt›r. Hukuk davalar›nda
tecavüzün önlenmesi, kald›r›lmas›, maddi ve manevi tazminat, ceza davalar›nda
ise cayd›r›c›l›¤› sa¤lay›c› nitelikte para ve hapis cezalar› ile iflyerinin kapat›lmas›
ve ticaretten men cezas› öngörülmüfltür. Bu cezalar suçun niteli¤ine göre bir y›ldan
dört y›la kadar hapis, üçyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezas›
fleklinde uygulanmaktad›r.
Marka Baflvurular› ‹çin Gerekli Belgeler:

1. Baflvuru dilekçesi;, ( bir nüsha ekteki örne¤e uygun olarak A4 normunda düz
(antetsiz ) beyaz ka¤›da daktilo veya bilgisayar yaz›c›s›yla doldurulmufl ve
imzalanm›fl olacakt›r.)
2. Marka örne¤i ( Maksimum 8x8 cm boyutlar›nda 20 (yirmi) adet )
3. Baflvuru ücretinin ödendi¤ini gösterir belge asl›

4. Marka tescil ücretinin ödendi¤ini gösterir belge asl›
5. Faaliyet belgesi
6. ‹mza sirküleri

7. Vekil varsa vekaletname

NOT: Marka baflvurusunun geçerli say›labilmesi için, 1, 2 ve 3 numaral›
belgelerin birlikte verilmesi gerekir. 4, 5, 6 ve 7 numaral› belgeler tescil
aflamas›nda da verilebilir.
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TÜRK PATENT ENST‹TÜSÜ
Markalar Dairesi Baflkanl›¤›

BAfiVURU SAH‹B‹N‹N

Ad›, Soyad› veya Ünvan›(1)
:………………………………………………………...
Gerçek kifli ise Do¤um Yeri ve Tarihi
:………………………………………………………...
Uyru¤u
:………………………………………………………...
Telefon Numaras›(2)
Numaras›(2):….….…....

:………………………Telefax

Adresi(2)
:………………………………………………………...
………………………………………………………...
VEK‹L‹N

Ad›, Soyad› veya Ünvan›(1)
:………………………………………………………...
Telefon Numaras›(2)
Numaras›(2):….….…....

:………………………Telefax

Adresi(2)
:………………………………………………………...
………………………………………………………...

Markan›n Çeflidi(3)
:………………………………………………………...
Marka Yabanc› Kelime ‹htiva Ediyorsa

Anlam› ve Telafuzu(4)
:………………………………………………………...
Markan›n Üzerinde Kullan›laca¤› Mal

Veya Hizmetlerin S›n›flar› ve Listesi(5)
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:………………………………………………………...
………………………………………………………...
………………………………………………………...
………………………………………………………...
Rüçhan Talebi Var m›?(6)
Var,Sergiye Dayan›yor

Var,Baflvuruya Dayan›yor
Yok

Marka Baflka Ülkede Tescilli mi?(7) Evet

Hay›r

556 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yukar›da
bilgileri verilen markan›n tescilini arz ederiz.
Tarih / ‹mza

(1) Ünvan k›saltma yap›lmaks›z›n tam ve aç›k olarak yaz›lacakt›r.
(2) Adreslerle telefon ve telefax numaralar› alan kodlar› ile tam olarak
yaz›lacakt›r.
(3) Marka çeflidi, Ticari, Hizmet, Ortak, Garanti markalar›ndan birisi
yaz›lacakt›r.
(4) Marka yabanc› kelime ihtiva ediyorsa anlam› ve telafuzu aç›kça
belirtilecektir.
(5) Mal veya hizmetler genel tabirler kullan›lmadan Uluslararas› N‹S
Anlaflmas›’n›n ekinde yer alan mal ve hizmet listesinden al›narak aç›k olarak
yaz›lacakt›r. Gerekti¤inde ek ka¤›t kullan›labilir.
(6) Rüçhan talebi baflvuruya dayan›yorsa, rüçhan hakk› ile ilgili baflvurunun
yap›ld›¤› ülkenin ad›, baflvuru tarih ve numaras› ayr›ca belirtilecektir. Rüçhan
talebi sergiye dayan›yorsa, serginin aç›ld›¤› ülkenin, eyaletin, ilin veya ilçenin
ad› teflhir ve resmi aç›l›fl tarihi ayr›ca belirtilecektir.
(7) Baflvurusu yap›lan marka baflka ülkelerde tescilli ise ülkenin ad›, tescil tarihi
ve numaralar› ayr›ca belirtilecektir.
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Marka Üzerindeki Haklar›m Nelerdir?

Tescilli marka firma veya flah›slar için bir sermayedir. Sahibinin marka üzerindeki
kanuni haklar› devam etti¤i sürece devredilebilir, teminat olarak gösterilebilir, mal
veya hizmetlerin bir k›sm› için lisansa konu olabilir.
Markam Tescilli De¤il Ne Yapmal›y›m?

Markan›z tescilli de¤ilse önce Türkiye’de Türk Patent Enstitüsünde markan›z›
tescil ettirin. Hemen sonra da ihracat yapt›¤›n›z ya da yapmay› planlad›¤›n›z
ülkelerde tescil ettirin. Böylece söz konusu ürünleri gönül rahatl›¤› ile üretebilir,
koruman›n olmad›¤› ülkelere ihracat yapabilirsiniz. Tescil benzer bir markan›n
varl›¤› veya di¤er nedenlerle mümkün olam›yorsa yeni ve özgün bir kelime ,
kelime grubu veya iflareti hem Türkiye’de hem de yabanc› ülkelerde tescil
ettirebilirsiniz.

‹hracat yap›lan ülkede ayn› mallar için tescilli benzer bir marka varsa ,
gümrüklerde mallara el konma riski vard›r. Ayn› risk iç piyasada da mevcuttur.
Ayr›ca afla¤›da say›lan cezai ve hukuki yapt›r›mlara da maruz kalabilirsiniz
iflinizin marka tescili için küçük oldu¤unu asla düflünmeyiniz. Boyutu ne olursa
olsun markan›z›n tescili size her zaman kazand›racakt›r. Art›k Türkiye’deki
firmalar da marka tescilinin önemini anlam›fllarsa da geliflmifl ülkeler seviyesine
henüz ulafl›lamam›flt›r.
MARKA

Ticaret ve hizmet sektöründe, mal ve hizmetleri birbirlerinden ay›rmak ve
tan›tmak için kullan›lan markalar, 556 say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararname kapsam›nda korunarak güvence alt›na al›narak
korunmal›d›r. Türkiye’de 1995 y›l› Haziran ay›nda Avrupa Birli¤ine girifl
sürecinde yeniden düzenlenerek uygulamaya konan 556 say›l› Markalar›n
Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname ile uluslararas› alanda
y›llardan bu yana korumas› olan, ticaret markas› yan›nda hizmet markas›n›n da
tesciline imkan verilerek Avrupa ve Dünyan›n di¤er geliflmifl ülkeleri ile ayn›
standartlar yakalanm›fl bulunmaktad›r.

Firmalar›n üretmifl olduklar› ürün ve sunmufl olduklar› hizmetlerin tan›t›m›nda ve
tüketicinin zihninde yer edebilmesinde önemli bir yere sahip olan markalar›n tescil
edilerek korunmas›, marka sahiplerine hukuki anlamda hak talep etmeleri ve özel
kanuni düzenlemelerden yar arlanmalar› imkan›n› vermektedir.
Marka Tescil Belgeniz olmadan, TSE belgesi, üretim izin belgesi, Garanti belgesi,
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e-mail adresi alamayaca¤›n›z gibi, daha bir çok konularda Marka tescil belgesi
talebi karfl›n›za ç›kacakt›r.
Herhangi bir ibarenin veya iflaretin marka olarak de¤erlendirilebilmesi için ;

Bir teflebbüsün mal veya hizmetlerini bir baflka teflebbüsün mal veya hizmetlerinde
ay›rt etmeyi sa¤lamas› kofluluyla,
- Kifli adlar›
– Sözcükler
– fiekiller
– Harfler
– Say›lar

çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, bask› yoluyla
yay›nlanabilen ve ço¤alt›labilen her türlü iflaretleri içermesi durumunda marka
tescil edilerek korunur.
Yukar›da belirtilen kriterleri haiz markalar, konuda uzman kifliler taraf›ndan
koruma talep edilen ürün ve hizmetler için tescil edilebilirlik aç›s›ndan ön
araflt›rmaya tabi tutulmal›d›r.
Marka araflt›rmas›, markan›n tescili yolunda ilk ve en önemli ad›mlardan birisidir.
Bu araflt›rmadan da herhangi bir engele tak›lmadan ç›kan marka için,
uygulamadaki emtia listesindeki mal ve hizmet s›n›fland›rmalar› ve
grupland›rmalar› dikkate al›narak baflvurular haz›rlan›r.

Sonraki aflamada marka müracaat evrak›n›n üzerindeki tüm ifllemler, koruma talep
edilen mal ve hizmetler için tescilli ve tescil baflvurusu yap›lm›fl markalar dikkate
al›narak resmi dairece inceleme ve de¤erlendirmeye tabi tutulacakt›r.
Türkiye’deki marka baflvurular› ;
1. Ticaret Markas›

2. Hizmet Markas›
3. Ortak Marka

4. Garanti Markas›

olmak üzere dört ana gruba ayr›larak tescil edilmektedir.

Hangi tür seçilirse seçilsin, markan›n koruma süresi baflvuru tarihinden itibaren 10
(on) y›ld›r. Bu süre onar y›ll›k dönemler halinde yenilenerek istenildi¤i kadar
uzat›labilir.

Müracaat› yap›lacak marka için konuda uzman kifliler taraf›ndan marka
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baflvurusunun en can al›c› k›sm› olan koruma talep edilen mal ve hizmetler
s›n›fland›r›ld›ktan sonra dosya haz›rlamas› önemlidir.

Bu aflamada dikkat edilmesi gereken tescil edilerek koruma talep edilecek
markan›n, kuruluflun faaliyet alan› ile ilgili mal ve hizmetleri dikkate alacak
flekilde müracaat eki mal ve hizmet listesinin haz›rlanmas›d›r.
Marka baflvurusunun istenilen korumay› sa¤layabilmesi amac›yla, mal ve hizmet
listesinin konu ile ilgili e¤itim alm›fl ehliyetli kifliler taraf›ndan haz›rlanmas› büyük
önem tafl›maktad›r.

T‹CARET MARKALARININ ÖZELL‹KLER‹

Ticaret Markas›, bir iflletmenin imalat›n› ve/veya ticaretini yapt›¤› mallar›, baflka
iflletmelerin mallar›ndan ay›rt etmeye yarayan iflarettir.
H‹ZMET MARKALARININ ÖZELL‹KLER‹

Hizmet Markas›, bir iflletmenin hizmetlerini di¤er iflletmelerin hizmetlerinden
ay›rt etmeye yarayan iflarettir.
ORTAK MARKALARIN ÖZELL‹KLER‹

Ortak Marka, üretim veya ticaret veya hizmet iflletmelerinden oluflan, bir grubun
mal veya hizmetlerini di¤er iflletmelerin mal veya hizmetlerinden ay›rt etmeye
yarayan iflarettir.
GARANT‹ MARKALARININ ÖZELL‹KLER‹

Garanti Markas›, marka sahibinin kontrolü alt›nda bir çok iflletme taraf›ndan o
iflletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, co¤rafi menflelerini ve kalitesini
garanti etmeye yarayan iflarettir.
Alt bafll›klar› alt›nda ilgili kanun ve yönetmeliklerde tarif edilen marka türlerinden
Türkiye’de en çok bilinen ve tescil ettirilerek koruma al›nan marka türü, “Ticaret
Markas›” ve “Hizmet Markas›” ‘d›r. Son y›llarda hizmet sektörünün h›zl› bir
geliflim trendi içinde olmas› kurulufllar› sahip olduklar› markalar› faaliyet alanlar›
ile ilgili ve alakal› hizmetleri de kapsayacak flekilde tescil ettirmeye yöneltmifltir.
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TANINMIfi BAZI F‹RMALARIN P‹YASA VE MARKA DE⁄ERLER‹
AfiA⁄IDA YAZILDI⁄I G‹B‹D‹R.
MARKA

COCA COLA

MARKA DE⁄ER‹ ($)
72.537.000.000

MICROSOFT

70.197.000.000

NOKIA

38.528.000.000

IBM

Mc DONALD’S

HEWLETT PACKARD
COMPAQ

NESCAFE

PEPSI COLA

APPLE COMPUTER
BURGER KING

F‹RMA DE⁄ER‹ ($)
142.163.000.000

420.992.000.000

53.184.000.000

194.236.000.000

27.859.000.000

44.012.000.000

20.572.000.000

14.602.000.000

13.681.000.000

6.637.000.000

6.594.000.000

2.702.000.000

239.828.000.000

124.875.000.000

43.405.000.000

64.035.000.000
17.047.000.000

MARKA TESC‹L‹ SAH‹B‹NE HANG‹ HAKLARI SA⁄LAMAKTADIR

“ Markan›n korunmas›, marka sahibinin izni olmaks›z›n baflkas› taraf›ndan
kullan›lmamas›; aksine hareketin markaya tecavüz say›lmas› demektir.

“ Tescilli bir markan›n sahibi, 556 Say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname’nin sa¤lad›¤› haklardan ve korumadan yararlan›r. Tescilli
bir marka, sahibine münhas›r hak sa¤lar. Marka tescilinin yay›m tarihinden
itibaren 556 Say›l› KHK’nin sa¤lad›¤› haklardan ve korumadan yararlan›labilir.
“ Tescilli bir markan›n koruma süresi baflvuru tarihinden itibaren 10 (on) y›ld›r. Bu
süre talep üzerine onar y›ll›k dönemler halinde sonsuza kadar yenilenebilir.
“ Koruma süresi içerisinde, markan›n tescili kapsam›na giren AYNI veya
BENZER‹ MAL veya H‹ZMETLERLE ilgili olarak, tescilli markan›n
BENZER‹N‹N veya KARIfiTIRILMA ‹HT‹MAL‹ OLAN HERHANG‹ B‹R
‹fiARET‹N tescilli markan›n itibar›ndan dolay› HAKSIZ AVANTAJ ELDE
EDECEK veya TESC‹LL‹ MARKANIN AYIRT ED‹C‹ KARAKTER‹NE
ZARAR VERECEK N‹TEL‹KTEK‹ herhangi bir iflaretin izinsiz kullan›lmas›
önlenir.
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“ Tescilli bir marka sahibinin, izni al›nmadan markas›n›n kullan›lmas›n›n
önlenmesini isteme yetkisi vard›r. Bu yetki;
- ‹flaretin mal veya ambalaj› üzerine konulmas›n›n,

- ‹flareti tafl›yan mal›n piyasaya sürülmesinin veya bu amaçla stoklanmas›n›n,
teslim edilebilece¤inin teklif edilmesinin veya o iflaret alt›nda hizmetlerin
sunulmas›n›n veya sa¤lanmas›n›n,
- ‹flareti tafl›yan mal›n ithalinin veya ihrac›n›n,

- ‹flaretin, teflebbüsün ifl evrak›nda veya reklamlar›nda kullan›lmas›n›n
engellenmesini isteme haklar›n› kapsar.

“ Marka Olarak Tescil Edilmifl Bir ‹flaretin Sahibinin ‹zni Olmaks›z›n Üçüncü
Kifliler Taraf›ndan;

- Mal veya ambalaj› üzerine konulmas›,

- ‹flareti tafl›yan mal›n piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanmas›, teslim
edilebilece¤inin teklif edilmesi veya o iflaret alt›nda hizmetlerin sunulmas› veya
sa¤lanmas›,
- ‹flareti tafl›yan mal›n ithali veya ihrac›,

- ‹flaretin, teflebbüsün ifl evrak›nda veya reklamlar›nda kullan›lmas›,

durumlar›nda, markaya tecavüz fiilinin varl›¤› söz konusudur. Bu durumda marka
sahibi HUKUK VE CEZA MAHKEMELER‹NDE çeflitli davalar açabilir.
MARKA SAH‹B‹N‹N HUKUK VE CEZA MAHKEMELER‹NDE
AÇAB‹LECE⁄‹ DAVALAR VE TALEPLER‹
1 – Hukuk Mahkemelerinde;

- Marka sahibi, marka hakk›na tecavüz fillerinin TESP‹T‹ için dava açabilir.
– Marka hakk›na tecavüz fillerinin DURDURULMASINI dava edebilir.

– Üretilmesi veya kullan›lmas› cezay› gerektiren MALLARA ve bu mallar›
ÜRETMEYE YARAYAN ARAÇLARA EL KONULMASINI, bunlar›n
üzerindeki MARKALARIN S‹L‹NMES‹N‹ veya silinmesi mümkün de¤ilse
‹MHASINI talep edebilir.
– Marka sahibi, el konulan TAKL‹T ÜRÜNLER‹N MÜLK‹YET‹N‹N
KEND‹S‹NE VER‹LMES‹N‹ talep edebilir.
– Marka sahibi, el konulan ürün ve araçlar›n üzerindeki talep edebilir.

– Marka sahibi , markay› izinsiz kullananlardan MADD‹ ve MANEV‹
TAZM‹NAT talebinde bulunabilir.
– Marka sahibi , mahkemeden, maddi ve manevi tazminat›n yan›nda ayr›ca
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YOKSUN KALDI⁄I KARI talep edebilir. Yoksun kal›nan kar; marka hakk›na
tecavüz edenin rekabeti olmasayd›, marka sahibinin markan›n kullan›lmas› ile
elde edebilece¤i muhtemel gelire göre hesaplan›r. Bu muhtemel gelir ise; marka
hakk›na tecavüz edenin markay› kullanmak yoluyla elde etti¤i kazanca veya
marka hakk›na tecavüz edenin markay› bir lisans anlaflmas› ile hukuka uygun
flekilde kullanm›fl olmas› halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre
belirlenir.
– Marka mahkeme karar›n›n yay›n yoluyla kamuya duyurulmas›n›, masraflar›n›n
tecavüz eden karfl›lanmas›n› talep edebilir.
– Marka sahibi taklit ürünlere, ithalat veya ihracat s›ras›nda gümrük idarelerince
ihtiyati tedbir niteli¤inde el konulmas›n› talep edebilir.
2– Ceza Mahkemelerinde;
Markaya tecavüz fiilleri ayn› zamanda suç teflkil eder. Bu nedenle,
- Marka sahibi, Cumhuriyet Savc›l›klar›na, marka taklit suçunu iflleyenler
hakk›nda flikayette bulunarak , Savc›l›k karar›yla güvenlik güçlerince taklit
ürünlere el konulmas›n› ve taklit ürünleri üretenler ve satanlar hakk›nda KAMU
DAVASI aç›lmas›n› talep edebilir.
Markaya Tecavüz Fiillerini ‹flleyenlere Verilecek Cezalar:
Baflkas›n›n tescilli markas›n› taklit eden, taklit markal› mallar› satan, ithal veya
ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakk›nda, marka sahibinin
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na flikayette bulunmas› sonucunda, güvenlik güçlerince
taklit mallara el konularak, suçlular hakk›nda Savc›l›k taraf›ndan KAMU
DAVASI aç›lmaktad›r. Taklitçiler hakk›nda hangi cezalar›n uygulanaca¤› 4128
Say›l› kanunla düzenlenmifltir.
Bu cezalar flunlard›r:
- ‹ki y›ldan dört y›la kadar HAP‹S cezas›,
- Alt› yüz milyon liradan bir milyar liraya kadar PARA CEZASI,
- Bir y›ldan az olmamak üzere ‹fiYER‹N‹N KAPATILMASI ve bir y›l
T‹CARETTEN MEN CEZASI,
Asliye Ceza Mahkemelerince verilecek aç›lan kamu davalar› sonucunda verilen bu
cezalar›n d›fl›nda, markaya tecavüz edenler hakk›nda Hukuk Mahkemelerinde,
taklit markal› ürün miktar› da dikkate al›narak milyarlarca Türk Liras› maddi ve
manevi tazminat›n taklitçiden al›narak, marka sahibine verilmesine karar
verilmektedir.
TESC‹LS‹Z MARKA
Tescilsiz marka kullananlar (markas› tescil edilmemifl olanlar), yukarda belirtilen
bu haklardan yararlanamazlar.
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7- KOOPERAT‹FLER VE DERNEKLER

Kooperatifler; tüzel kiflili¤i haiz olmak üzere ortaklar›n›n belirli ekonomik
menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar›n› karfl›l›kl› yard›m,
dayan›flma ve kefalet suretiyle sa¤lay›p korumak amac›yla gerçek ve kamu tüzel
kiflileriyle özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler taraf›ndan
kurulan de¤iflir ortakl› ve de¤iflir sermayeli teflekküllerdir. Kooperatifler en az 7
ortak taraf›ndan imzalanan ana sözleflme ile kurulur.
70- TÜRLER‹NE GÖRE KOOPERAT‹FLER VE KURULUfi ‹fiLEMLER‹

1163 Say›l› Kooperatifler Kanunu esaslar›na göre kurulacak olan Kooperatiflerden
Valilik taraf›ndan istenecek belge ve bilgiler afla¤›dad›r.
A-Konut Yap› Ve Toplu ‹flyeri Yap› Kooperatifleri
1-Dilekçe

2-Kurucular›n imzalar›n› tafl›yan Noter onayl› 10 adet ana sözleflme

3-Kurucu ortaklar›n tamam›n›n ikametgah belgeleri ve nüfus örnekleri
4-Kooperatif Kurulufl Bilgi Formu

B-Turizm,Tüketim,Temin Tevzi, ‹flletme Ve Yay›nc›l›k Kooperatifi

Bu kooperatif kurulufllar›nda istenen belgeler konut yap› kooperatiflerinde istenen
belgelerin ayn›s›d›r. Ancak ortaklar›n ana sözleflmede belirlenen nitelikleri
tafl›malar› gerekmektedir.
C –Küçük Sanayi Sitesi Yap› Kooperatifi ‹le Küçük Sanat Kooperatifi
1-Dilekçe

2- Kurucular›n imzalar›n› tafl›yan Noter onayl› 10 adet ana sözleflme.

3- Kurucu ortaklar›n tamam›n›n ikametgah belgeleri ve nüfûs örnekleri.
4- Kooperatif Kurulufl Formu.

5-Kurucu ortaklar›n ortakl›k flartlar›n› tafl›d›klar›na dair Dernek veya Ticaret
Odalar› ile Vergi Dairesinden al›nm›fl bir belge.
D-Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi
1-Dilekçe

2- Kurucular›n imzalar›n› tafl›yan Noter onayl› 10 adet ana sözleflme

3- Kurucu ortaklar›n tamam›n›n ikametgah belgeleri ve nüfus örnekleri.
4- Kooperatif Kurulufl Bilgi Formu.
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5- Kurucular›n tafl›y›c›l›¤›n› fiilen meslek edinmifl floför esnaf› olduklar›na dair
kay›tl› olduklar› mahalli fioförler Odas›ndan veya Esnaf ve Sanatkarlar
Odas›ndan verilmifl belge.

6- Kurucular›n sahip olduklar› arabalar›n ‹l Trafik fiubesine kay›tl› olduklar›na
iliflkin sicil cüzdanlar›n›n (Ruhsatnamelerinin) Noterden tasdikli birer sureti.

7- Kurucular›n Mahalli Ticaret Sicili Memurlu¤una kay›tl› olmad›klar›na dair
Ticaret Sicil Memurlu¤undan al›nm›fl belge.
E- Deniz Motorlu Tafl›y›c›lar,Üretim Pazarlama,Esnaf Ve Sanatkarlar,
Hamallar Tafl›ma, Tahmil Tahliye, Kooperatifleri Ve Kooperatif Birlikleri

Yukar›da ad› geçen kooperatiflerde ilgili meslek grubuna dahil olduklar›na dair
Kay›tl› olduklar› odalardan ve vergi dairelerinden o iflle ilgili faaliyet
gösterdiklerini belirten belgeler ayr›ca istenir. Bunlardan Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi Kefalet Kooperatifleri ile Kooperatif Birliklerinin kurulmas› için Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› Teflkilatland›rma Genel Müdürlü¤ünden izin al›n›r. Kooperatif
türünün ve ana sözleflmenin tümünün de¤ifltirilmesi izni de Teflkilatland›rma
Genel Müdürlü¤üne aittir.
Kurulufl ‹fllemleri

1- Dilekçe (yetkililer taraf›ndan imzalanmal›, ekindeki evrak dökümünü
içermelidir. Vekaleten imzalanm›fl ise vekaletin asl› veya tasdikli sureti
eklenmelidir.)
2- ‹lgili Bakanl›k taraf›ndan onaylanm›fl ana sözleflme kitapç›¤› (2 adet)
3- Bakanl›k izin yaz›s›

4- Kurucular›n nüfus suretleri (noter veya muhtar onayl› – 1 nüsha)

5- Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvan› alt›nda imza beyannameleri (1 adet)
6- Noter onayl› ana sözleflme özeti (2 nüsha)

7- Taahhütname (yetkililer taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›d›r)
8- Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmas› ve ortaklar›n resimleri
bulunmal›d›r)
_ 10.1.2003 Tarih 24984 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan 24.01.2002 tarih
2002/5089 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince; 1163 say›l› kooperatifler
kanununa tabi kooperatiflerde 1 ortakl›k pay›n›n de¤eri 1.000.000.TL
yükseltilmifltir.
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Kooperatif ana sözleflmesinde bulunmas› gerekli hususlar flunlard›r:
- Ana sözleflme onay tarihi,

- Kooperatifin unvan› ve merkezi,

- Kooperatifin amac› ve çal›flma konular›

- Ortakl›k s›fat›n› kazand›ran ve kaybettiren hal ve flartlar,

- Ortaklar›n pay tutar› ve kooperatif sermayesinin ödenme flekli, nakdi
sermayenin
en az 1/4 ünün peflin ödenmesi,

- Ortaklar›n ayni sermaye koyup koymayacaklar›,

- Kooperatifin yükümlülüklerinden dolay› ortaklar›n sorumluluk durumu ve
derecesi,
- Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlar›n›n görev, yetki ve
sorumluluklar›,
- Kooperatifin temsiline ait hükümler,

- Y›ll›k gelir gider farklar›n›n hesaplama ve kullan›m flekilleri,
- Kurucular›n ad›, soyad›, ifl ve konut adresleri.
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71- KOOPERAT‹FLERDE ANASÖZLEfiME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹, GENEL
KURUL, fiUBE AÇILIfi VE MERKEZ NAKL‹ ‹fiLEMLER‹
Anasözleflme De¤iflikli¤i

- Dilekçe (yetkililer taraf›ndan imzalanmal›, ekindeki evrak dökümünü
içermelidir. Vekaleten imzalanm›fl ise vekaletin asl› veya tasdikli sureti
eklenmelidir)
- Genel kurul tutana¤› (2 nüsha)
- Hazirun cetveli

- Bakanl›k temsilcisi atama yaz›s› asl›
- Tadil mukavelesi (2 nüsha)

- Tadile ait bakanl›k izin yaz›s› asl›.
Genel Kurul

- Dilekçe (yetkililer taraf›ndan imzalanmal›, ekindeki evrak dökümünü
içermelidir. Vekaleten imzalanm›fl ise vekaletin asl› veya tasdikli sureti
eklenmelidir)
- Genel kurul toplant› tutana¤› (2 nüsha)
- Hazirun cetveli

- Bakanl›k temsilci atama yaz›s› asl›

- Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzam›n›n ne flekilde olaca¤›na dair
yönetim kurulu karar› (2 nüsha). Yetkililerin kooperatif unvan› alt›nda
düzenlenmifl imza beyannamesi (1 nüsha) .Yönetim kurulu üyelerinin nüfus
cüzdan suretleri (noter veya muhtar onayl› – 1 nüsha)

- Genel kurul ve yönetim kurulu karar›nda üyelerin adlar› k›salt›lmadan
yaz›lmal›d›r. Sicil gazetesi ilan›nda yaflanan güçlük nedeniyle genel kurul
tutana¤› okunakl› yaz›lmal›d›r.
Merkezi Baflka Bir Sicilin Görev Alan›nda Bulunan Kooperatifin fiubesinin
Aç›l›fl›

- Dilekçe (Kooperatif kaflesi ile yetkili taraf›ndan imzalanmal›, ekindeki evrak
dökümünü içermelidir)

- Ana sözleflme, ana sözleflme de¤iflikliklerine iliflkin tadil mukaveleleri, tadil
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mukavelelerinin kabul edildi¤i ve son yönetim kurulu seçimine iliflkin genel
kurul tutanaklar› ile bunlar›n ilan edildi¤i Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin
onayl› suretleri

- fiube aç›l›fl›na iliflkin 2 nüsha noter onayl› yönetim kurulu karar›. (bu kararda
flubenin ticaret unvan›, aç›k adresi, temsilcileri ve temsil flekli aç›kça
belirtilecektir)
- fiube temsilcilerinin flube unvan› alt›nda düzenlenen imza beyannameleri ve
noter veya muhtar onayl› nüfus cüzdan suretleri (1 nüsha)

- Merkezin sicil memurlu¤undan sicil tüzü¤ünün 55. maddesine göre al›nan
belge
- Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmas›, flube müdürünün resmi
bulunmal›d›r)
- Taahhütname (yetkili taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›d›r)

Merkezi Baflka Bir Sicilin Görev Alan›nda Bulunan Kooperatifin fiirketin
Baflka Bir ‹l’e Merkez Nakli

- Dilekçe (Kooperatif kaflesi ile yetkili taraf›ndan imzalanmal›, ekindeki evrak
dökümünü içermelidir)

- Merkezin bulundu¤u sicil memurlu¤unca tescil edilen hususlara ait evrak ile
bunlar›n yay›mland›¤› Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onayl› suretleri
- Genel kurul toplant› tutana¤› (2 nüsha)
- Bakanl›k izin yaz›s› asl›
- Tadil metni (2 nüsha)

- Bakanl›k temsilcisi atama yaz›s› asl›
- Hazirun cetveli

- Eski sicil memurlu¤undan sicil tüzü¤ünün 47. maddesine göre al›nan merkez
nakli belgesi

- Temsil yetkisine sahip olanlar›n kooperatif unvanl› imza beyannamesi (1
nüsha)

- Oda kay›t beyannamesi (Yetkililerce ‹mzalanmas›, ortaklar›n resimleri
bulunmal›d›r)
- Taahhütname (yetkili taraf›ndan imzalanarak damga pulu yap›flt›r›lm›fl
olmal›d›r)
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72- KOOPERAT‹FLERDE TASF‹YE ‹fiLEM‹
Tasfiyeye Girifl

- Dilekçe (yetkililer taraf›ndan imzalanmal›, ekindeki evrak dökümünü
içermelidir. Vekaleten imzalanm›fl ise vekaletin asl› veya tasdikli sureti
eklenmelidir)
- Genel kurul toplant› tutana¤› (2 nüsha)
- Hazirun cetveli

- Bakanl›k temsilci atama yaz›s› asl›

- Tasfiye Memurlar›n›n tasfiye halinde ibaresi ile bafllayan
düzenlenmifl imza beyannamesi

ünvan alt›nda

_ Tasfiye giriflinin tescili sonras›nda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
alacakl›lara ça¤r›ya ait ilan›n yap›lmas› gereklidir. Bu yap›lmad›¤› takdirde
tasfiye süresinin uzamas› durumu ortaya ç›kmaktad›r. Memurlu¤umuzda
bulunan ilan formlar› kafle ve tasfiye memurunun imzas› ile ilana verilmelidir.
_ Tasfiye ifllemleri kooperatif merkezinden farkl› bir adreste yürütülecek ise
merkez bu adrese nakledilmelidir.
Tasfiye Sonu
- Dilekçe

- Tasfiye sonuna iliflkin genel kurul toplant› tutana¤› (2 nüsha)
- Hazirun cetveli

- Bakanl›k temsilci atama yaz›s› asl›

- ‹.‹.K’nun 44.maddesine istinaden düzenlenmifl mal beyan› (2 nüsha –
kooperatif kaflesi ile tasfiye memuru taraf›ndan imzalanm›fl ve damga pulu
yap›flt›r›lm›fl olmal›)
_ Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacakl›lar›
3.defa davetten itibaren 1 y›l sonra toplanabilir.
_ Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplant›da evvelce
yap›lmayan ola¤an genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüflülerek ibra
edilmesi gerekmektedir.
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73- DERNEKLER‹N KURULUfiU VE ‹fiLEMLER‹
Dernek Kurma

Dernekler kazanç paylaflma d›fl›nda Kanunlarla yasaklanmam›fl belirli ve ortak bir
gayeyi gerçeklefltirmek üzere en az 7 gerçek kiflinin bilgi ve çal›flmalar›n› sürekli
olarak birlefltirmeleri suretiyle kurulur.
Medeni haklar› kullanma ehliyetine sahip ve 18 yafl›n› bitirmifl olan herkes,
önceden izin almaks›z›n dernek kurabilir.
Dernek Kurmas› Yasak Olanlar

*Yüksek Mahkeme Üyeleri, Hakim Savc›lar, Say›fltay Meslek Mensuplar› ile
Savc› ve Yard›mc›lar›, Mülki ‹dare Amirli¤i hizmetlerine dahil kadrolarda
çal›flanlar,

* Türk Silahl› Kuvvetleri ile Genel ve Özel Kolluk Kuvvetleri Mensuplar›, resmi
ve özel ilk ö¤retim okullar›,lise ve dengi okullar ö¤retmen ve yöneticileri, Milli
E¤itim Bakanl›¤› Merkez ve ‹ller Kurulufllar›nda çal›flan ö¤retmenler ile di¤er
personeli ve özel kanunlarda dernek kuramayacaklar› belirtilen kamu hizmeti
görevlileri ile resmi ve özel orta okul ve orta ö¤renim ö¤rencileri .
*Affa u¤ram›fl olsalar bile ;

1. Zimmet, ihtilas, irtikap, rüflvet, h›rs›zl›k , doland›r›c›l›k, sahtecilik, inanc›
kötüye kullanma, dolanl› iflas gibi yüz k›zart›c› suçlar ile istismal ve istihlak
kaçakç›l›¤› d›fl›nda kalan kaçakç›l›k suçlar› ve resmi ihale ve al›m sat›mlara
fesat kar›flt›rma suçlard›n biri ile mahkum olanlar,
2. Türk Ceza Kanununun 2. kitab›n›n birinci bab›nda yaz›l› suçlardan veya bu
suçlar›n ifllenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlar›ndan biri ile mahkum
olanlar,
3. Türk Ceza Kanunu 312. maddesinin ikinci f›kras›nda yaz›l›; Halk› s›n›f, ›rk,
din, mezhep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek kin ve düflmanl›¤› aç›kça tahrik
etme suçlar›yla, ayn› kanunun 316, 317 ve 318. maddelerinde yaz›l› kalpazanl›k
suçlar›ndan biriyle mahkum olanlar,
4. Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin 1,2 ve 3. f›kralar›nda yaz›l› fiillerle
ayn› Kanunun 537. maddesinin 1,2,3,4 ve 5. f›kralar›nda yaz›l› fiilleri siyasi ve
ideolojik amaçlarla ifllemekten mahkum olanlar.

* Herhangi bir suçtan dolay› a¤›r hapis veya taksirli suçlar hariç 5 y›l ve daha
fazla hapis cezas›na mahkum olanlar,
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* Sürekli olarak kurulmas› yasaklanm›fl dernekleri kuranlar ve yönetenler ile
dernekler için yasaklanm›fl faaliyetlerde bulunmalar› sebebiyle Mahkemece
kapat›lmas›na karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma karar›n›n
kesinleflti¤i tarihten, 2820 say›l› Siyasi Partiler Kanunun 101’nci maddesinin d
bendi gere¤ince bir siyasi partiden kesin olarak ç›kar›lan veya fiilleriyle bir
siyasi partinin kapat›lmas›na sebep olan parti üyeleri de ç›karma karar›n›n veya
Anayasa Mahkemesinin kapatma karar›n›n yaz› ile bildirilmesinden itibaren 5
y›l süre ile, dernek kuramazlar.
Dernek Kurmak ‹çin Gerekli Belgeler

* Dernek kurucular›n›n imzalar›n› tafl›yan 4 adet Dernek Kurulufl Bildirisi,

* Dernek kurucular› taraf›ndan haz›rlanm›fl ve imzalanm›fl 4 adet Dernek
Tüzü¤ü,
* Dernek kurucular›n›n ikifler adet onayl› nüfus cüzdan örne¤i.
* Kurucular›n birer adet adli sicil belgeleri,

* Kurucular›n ayr› ayr› düzenledikleri dernek kurucusu olabilme flartlar›n›
tafl›d›klar›n› belirten imzal› beyannameleri,
* Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaz›flma ve tebligat almaya yetkili kiflilerin
ad›, soyad›, adreslerini ve imzalar›n› belirten liste,

* Kurucular aras›nda yabanc› uyruklu kimseler varsa bunlar›n Türkiye’de ikamet
etme hakk›na sahip olduklar›n› gösterir belgelerin onayl› örnekleri. Say›lan
belgeler 4 er nüsha haz›rlanarak dilekçeye ekli olarak mülki amire verilir.
Kurulmas› Yasak Olan Dernekler

Anayasan›n bafllang›ç k›sm›nda belirtilen temel ilkelere ayk›r› olarak dernek
kurulamaz.
* Türk Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmak

* Dil , ›rk, s›n›f , din ve mezhep ayr›m›na dayan›larak nitelikleri Anayasa’da
belirtilen Türkiye Cumhuriyetinin varl›¤›n› tehlikeye düflürmek veya ortadan
kald›rmak,
* Anayasa’daki temel hak ve hürriyetleri ortadan kald›rmak,

* Kanunlara, Milli Egemenli¤e, Milli Güvenli¤e, Kamu Düzenine ve genel
asayifle, kamu yarar›na genel ahlaka ve genel sa¤l›¤›n korunmas›na ayk›r›
faaliyette bulunmak,
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* Bölge, ›rk, sosyal s›n›f, din ve mezhep esas›na veya ad›na dayanarak faaliyette
bulunmak,

* Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi üzerinde, ›rk, din, mezhep, kültür veya dil
farkl›l›¤›na dayana az›nl›klar bulundu¤unu ileri sürmek veya Türk Dilinden
veya kültüründen ayr› dil ve kültürleri korumak, gelifltirmek veya yaymak
suretiyle az›nl›k yaratmak veya s›n›f›n veya belli bir din veya mezhepten
olanlar›n di¤erlerine hakim veya di¤erlerinden imtiyazl›
olmas›n› sa¤lamak,
* Atatürk’ün kiflili¤ini, ilkelerini, çal›flmalar›n› veya an›lar›n› kötülemek veya
küçük düflürmek,

* Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya aleyhinde çal›flmak, siyasi partiler
aras›nda iflbirli¤i aras›nda iflbirli¤i sa¤lamak Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyeli¤i, Mahalli ‹dareler veya Mahalle Muhtarlar› veya ‹htiyar Heyeti
Seçimlerinde bir siyasi partiyi veya adaylar›ndan birini veya bir kaç›n› veya
ba¤›ms›z bir aday› veya adaylar› desteklemek veya kazanmalar›n› önlemek
veya bunlar aras›nda iflbirli¤i sa¤lamak dahil olmak üzere, her türlü siyasi
faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufllar› veya vak›flarla bu amaçla ortak hareket etmek gayesi ile,
* Türkiye Devletinin manevi flahsiyetini kötülemek veya küçültmek,
* Suç ifllemek veya suç ifllemeyi teflvik veya telkin etmek,

* Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 174 üncü maddesinde say›lan ink›lap
kanunlar›n› kald›rmak, de¤ifltirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususlar›
yeniden canland›rmak,
Amac›yla dernek kurulamaz.

Derneklerin Tutmas› Gereken Defter Ve Kay›tlar›

Dernekler afla¤›da yaz›l› ve noter onayl› defterleri tutarlar.
a) Üye Kay›t Defteri

b) Yönetim Kurulu Karar Defteri
c) Gelen – Giden Evrak Defteri
d) Gelir – Gider Defteri

e) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço defteri
f) Demirbafl Defteri

g) Al›nd› Belgesi Kay›t Defteri
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74- DERNEK ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMES‹ KURULMASI
Dernekler Taraf›ndan Kurulacak ‹flletmelerin Tescili
- Dilekçe,

- Noterden onayl› derne¤in yetkili organ› taraf›ndan al›nan 2 nüsha karar sureti,

(Derne¤in amac›nda ticari faaliyette bulunmak gibi bir husus yoksa bu karar›n
derne¤in genel kurulu taraf›ndan al›nmas› gereklidir.), bu kararda iflletmenin
ünvan›, aç›k adresi, sermayesi, temsilcileri, bunlar›n uyruklar› ve ev adresleri,
temsilin flekli, iflletme konusu aç›kça gösterilecektir,

- Derne¤in kurulufluna izin veren valilik izin yaz›s›n›n asl› veya noter onayl›
sureti,
- Dernek tüzü¤ünün yay›nland›¤› gazetenin asl› veya noter onayl› sureti,
- Dernek tüzü¤ünün noter onayl› son flekli,

- ‹flletme temsilcilerinin imza beyannameleri,

- Ticaret Sicili Tüzü¤ü’nün 29. maddesine göre düzenlenen damga pulu
yap›flt›r›lm›fl taahhütname,
- Oda Kay›t Beyannamesi (Daktilo ile doldurulacak) ile baflvurulur.
KARAR TAR‹H‹ ……..:

Yönetim Kurulu Karar›
............

KARAR NO……………: ......

NEREDEN GELD‹⁄‹.. : Yönetim Kurulu

KONU………………….: Dernek ad›na iktisadi iflletme kurulmas›.
YÖNET‹M KURULU..:
BAfiKAN VE ÜYELER

I-) Dernek Yönetim Kurulu ................ tarihinde toplanarak afla¤›da tüzü¤ü
Belirtildi¤i gibi bir iktisadi iflletme kurmaya karar vermifltir.
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…………. DERNE⁄‹ ‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMES‹ ANA TÜZÜ⁄Ü
AMAÇ

MADDE 1-) Bu iflletme ………. Derne¤i’ne ba¤l› olarak kar ve hizmet amac›
güderek konusu ile ilgili olarak ticari faaliyette bulunmak, derne¤e gelir getirmek,
lojistik hizmetinde herhangi bir bofllu¤u doldurarak hizmetteki aksamalara engel
olacak hizmetler yapmak.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETME ÜNVANI

MADDE 2-) Bu iflletmenin ünvan› “ ……………. DERNE⁄‹ ‹KT‹SAD‹
‹fiLETMES‹ “dir.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N MERKEZ‹

MADDE 3-) ‹ktisadi iflletmenin merkezi ‹STANBUL ili ........‹lçesi ……….
Mahallesi ……… ……….Caddesi No:…… ‹lçe – ‹l ad› dur.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N AMACI

MADDE 4-) ‹ktisadi iflletmenin amac› afla¤›da belirtilen ifllemleri yapmakt›r.

a) ‹ktisadi iflletme lojistik konusu ile ilgili tan›t›c› ve e¤itici her türlü hediyelik
eflyay› Almak, satmak, pazarlamak, imalat›n› yapmak.

b) Konusu ile ilgili ulusal ve uluslar aras› düzeyde sempozyum, seminer, kongre
ve Konferans düzenlemek, bunlar için sponsorluk destekleri almak, kurslar
açmak ve e¤itim vermek, e¤itim kurumlar›, mesleki kurulufllar, endüstriyel ve
ticari kurumlar ile iflbirli¤i yapmak, gelir artt›r›c› projeler için tesisler, okullar,
e¤itim ve araflt›rma üniteleri kurmak, iflletmek.
c) Konusu ile ilgili fuarlar, sergiler düzenlemek.

d) Konusu ile ilgili broflür, bülten, dergi, gazete ve kitap vb.yay›nlar haz›rlamak
bu Yay›nlara reklam ve sponsorluklar almak, bu yay›nlar›, ço¤altmak,
bast›rmak ve satmak.
e) Konusu ile ilgili olarak ücreti karfl›l›¤› projeler, raporlar ve mütalaalar
haz›rlamak, bu Dökümanlar› pazarlamak ve satmak.

f) Konusu ile ilgili her türlü organizasyonlar yapmak, yemekli ve yemeksiz
toplant›lar Düzenlemek, bu tür organizasyonlar için kat›l›m ücreti almak.

g) Lojistik sektörü profesyonelleri ve üyelerine yönelik piyango, balo, e¤lence,
temsil, Konser, yar›flma vb. düzenlemek.
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h) Konusu ile ilgili olmak üzere dan›flmanl›k hizmeti vermek, gerekti¤inde
d›flardan Dan›flmanl›k hizmeti almak
i) Lojistik teknolojileri içeren elektrik, elektronik, mekanik, araç ve gereçleri
almak, Satmak, ithal etmek, ihraç etmek, kiralamak, imalat›n› yapmak.
j) Konusu ile ilgili araflt›rmalar yapmak,

k) Konusu ile ilgili teknik ve sosyal amaçl› gezi organizasyonlar› düzenlemek.
l) Konusu ile ilgili personel istihdam› sa¤lamak,

m)Çay oca¤›, lokal, kantin vb.açmak bunlar›n iflletmecili¤ini yapmak. Bunlarla
ilgili ‹haleye girmek.
n) Kitapl›k, kütüphane hizmetleri vermek, ço¤altma ifllemleri yapmak.

o) Konusu ile ilgili olarak ifl ve eleman bulma, kariyer planlama v.b. insan
kaynaklar› Hizmetleri yapmak.
p) Yukar›da say›lan konularla ilgili ihalelere girmek .

q) ‹ktisadi iflletme lojistik sektöründe kullan›lmak üzere her türlü tafl›n›r ve
tafl›nmaz mal almak, satmak, kiralamak, tafl›nmazlar üzerine her türlü lojistik
hizmeti veren gayrimenkuller yapmak, yapt›rmak, baflkalar›na ait hisseli ve
müstakil arsalar almak, satmak, lehte ve aleyhte ipotekler tesis etmek, terkin
etmek, ipotek karfl›l›¤› tafl›nmazlar göstererek borç para ve krediler almak,
hisseli veya müstakil mallar› ipotek vermek, teminat göstermek, rehin etmek,
her türlü haklar (tesis) etmek ve kald›rmak.
r) ‹ktisadi iflletmeye her türlü nakil vas›tas› almak, kiralamak, satmak.

s) Lojistik derne¤inde bütün sosyal haklar› ‹ktisadi ‹flletme taraf›ndan
karfl›lanmak üzere Gerekli görülen birimlerde personel çal›flt›rmak.

t) ‹ktisadi iflletmenin menfaatleri ve …….. Derne¤i Yönetim Kurulunun alaca¤›
kararlar do¤rultusunda her türlü ticari faaliyette bulunmak.
YETK‹ VE SORUMLULUK

MADDE 5-) ‹ktisadi iflletmenin mali, idari, hukuki her türlü sorumlulu¤u ……….
Derne¤i Yönetim Kurulu’na aittir.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N SERMAYES‹

MADDE 6-) ‹ktisadi iflletmenin sermayesi ................. TL.dir.
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‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N ORGANLARI

MADDE 7-) ‹ktisadi iflletmenin organlar› afla¤›daki kurulufllard›r.
a)

b)
c)

……….. Derne¤i Yönetim Kurulu

‹ktisadi ‹flletme Müdürü

Yeterince ‹dari Personel

‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N ÇALIfiMA ESASLARI

MADDE 8-) ‹flletmenin çal›flma flekli 7.maddede belirtilen organlarca yürütülür.

a) ………. Derne¤i Genel Merkezi fiubelerce kurulacak ‹ktisadi ‹flletmesinin
kuruluflunu onaylar ve izin verir.

b) ‹flletmenin en yetkili organ› ………. Derne¤i olup fiube yönetim kurulu iktisadi
iflletmenin çal›flmas› da personel al›m›nda, iktisadi iflletmenin müdürünün
görüflü ve onay› al›nd›ktan sonra personel ç›kar›lmas›nda ,denetiminde tam
yetkili olup iktisadi iflletmenin ana mukavelesinde gerekli tadilat ve düzenleme
yapmaya, iktisadi iflletmenin iflletme flekline çal›flma flekline, idari ifllerini, mali
ifllerini, faaliyet alanlar›n› yürütmeye ve denetlemeye iktisadi iflletmeye gelir
getirici önlemleri almaya tam yetkili olup 7.maddedeki a,b,c bentlerinde
belirtilen ifllemler yap›ld›ktan sonra genel merkeze konu hakk›nda yaz›l› bilgi
verir.
c) ‹ktisadi ‹flletme müdür …… Derne¤i Yönetim Kurulu’nca atan›r ve iktisadi
iflletme tüzü¤ünün 4.maddesinde belirtilen hususlar› yürütür ve gerekli
tedbirleri al›r.
d) Müdür yapm›fl oldu¤u hizmetlerden dolay› da ………. Derne¤i Yönetim
Kurulu’na karfl› tam sorumludur. Müdür atanmas›nda, gere¤inde bir sözleflme
yap›l›r ve bu sözleflmeye taraflar› ba¤lay›c› hükümler konulabilir.
e) MAL‹ ‹fiLER

1) ‹flletmeler kurumlar vergisine tabi oldu¤undan mahallin vergi dairesine
mükellefiyet kayd› yapt›r›l›r. Dernek vergi numaras›ndan ayr› bir vergi
numaras› al›n›r.

2) Herhangi bir bankada, iflletme ad›na hesap açarak hesab›n iflleyifli belirlenir. Bu
hesap biri yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki imza ile yürütülür. ‹mza
sirküleri ilgili bankaya verilir.
3) Kararla kendilerine ifllemlerin yürütülmesi sorumlulu¤u verilen personel
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taraf›ndan kay›tlar zaman›nda tutulur ve ayl›k mizan ç›kart›l›r. Ayda bir iflletme
hakk›nda Yönetim Kurulu’na bilgi verilir. Türk Vergi Hukukuna göre
zaman›nda verilmeyen beyannamelerden ve di¤er ifllemlerden do¤an gecikme
zamlar› ve cezalardan ‹ktisadi iflletme müdürü sorumludur.

4) ‹ktisadi iflletmenin y›l sonu kar›ndan vergiler ödendikten sonra net kar derne¤i
irat kaydedilir.
PERSONEL ‹fiLER‹

Personel Dernek Personel Yönetmeli¤ine uygun olarak al›n›r ve çal›flt›r›l›r.
‹flletmenin flekli, tipi , ifl hacmi, ve sair hususlar göz önünde bulundurularak
personelin say›s› ve niteli¤i tespit edilir.

‹flletmede çal›flt›r›lan personel her türlü özlük haklar›, mali, hukuki ve idari
sorumlulu¤u iflletmeye ve ba¤l› oldu¤u flubeye aittir. Bütün giderleri iflletme
hesab›ndan ödenir.

Dernek personel yönetmeli¤ine göre kadrolaflan flubelerde, iflletmenin iflleri
dernek personeline yapt›r›labilece¤i gibi, ek görevle baflka Personele de
yapt›r›labilir.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N TEMS‹L‹

MADDE –9) ‹ktisadi iflletmenin temsili; ……… Derne¤i taraf›ndan atanacak bir
müdür ile dernek yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin atacaklar› çift
imza ile temsil ve ilzam olunur .fiu kadar ki izin hastal›k gibi herhangi bir nedenle
iktisadi iflletme müdürüne ulafl›lamamas› halinde, iktisadi iflletme; ………..
Derne¤i yönetim kurulu üyelerinden en az iki üyenin imzas› ile temsil ve ilzam
edilir. Geçici olarak iktisadi iflletme müdürü olarak ……… ………… atanm›flt›r.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N TOPLANTI VE KARARLARI

MADDE 10-) ‹ktisadi iflletme her ay en az …….. Derne¤i yönetim kurulu ile
iktisadi iflletme müdürünün kat›l›m› ile bir kere toplan›r toplant›ya lüzum
görüldü¤ünde Muhasebe Müdürü veya (fiefi) de kat›labilir. ………. Derne¤i gerek
gördü¤ü zaman ayda bir kere olmak kayd› ile iktisadi iflletme müdürü ile her an
toplant› yapabilir.
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‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEDE VEK‹L TAY‹N‹

MADDE 11-) ‹ktisadi iflletme müdürünün izin hastal›k veya herhangi bir sebepten
dolay› görevi b›rakmas› halinde ……… Derne¤i Yönetim Kurulu’nca yeni bir
müdür atan›r.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N TASF‹YES‹

MADDE 12-) ‹ktisadi iflletmenin tasfiyesi Lojistik Derne¤i Yönetim Kurulu’nca
medeni kanunun ve Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre yap›l›r.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEN‹N YÜRÜRLÜ⁄Ü

MADDE 13-) Bu yönetmelik tescil ve ilan tarihinden itibaren geçerlidir.
‹KT‹SAD‹ ‹fiLETMEDE YÜRÜTME

MADDE 14-) Bu yönetmelik ........ Derne¤i Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

II-Yukar›daki iktisadi iflletme Tüzü¤ü’ nün tescil ve ilan›na oy birli¤i ile karar
verildi.
Not: Yönetim Kurulu Üyelerinin ‹simleri Aç›larak ‹mzalanacakt›r .
Esas sermaye alt s›n›r› yoktur.
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8-SERMAYE fi‹RKETLER‹NDE YEDEK AKÇELER

Türk Ticaret Kanunu’ nun 465. maddesinde kefaletten ve garanti taahhütlerinden
do¤an mükellefiyetler ve üçüncü flah›s lehine tesis olunan rehinler, bilânçoda veya
ilavesinde birer kalem olarak ayr› ayr› gösterilir, bunlardan veya ilerde yerine
getirilecek teslim veya tesellüm mükellefiyetlerinden veyahut bunlara benzer
taahhütlerden oluflacak muhtemel zararlara karfl›l›k olmak üzere bilânçoya yedek
akçe konulaca¤› belirtilmifltir.
Esas sermaye ve hususi akçeler:

Türk Ticaret Kanunu 463. Maddesi gere¤ince esas sermaye ile yedek akçe, itfa,
yenileme, yard›m ve hay›r iflleri ve benzeri cihetlere ayr›lm›fl muhtelif akçeler
pasif tablosuna yaz›l›r.
Esas sermayenin henüz ödenmemifl olan k›sm›, aktif tablosuna ayr› olarak
geçirilir.
80- YASAL YEDEK AKÇELER
I.Tertip yasal yedek akçe :

Anonim ve Limited flirketlerin her y›l ödenmifl sermayesinin yirmide birini
buluncaya kadar safi kardan % 5 yedek akçe ayr›lmas› zorunludur. (TTK
M.466/1)
Uygulamada TTK’nun 466/1.maddesine göre ayr›lan yasal yedek akçe için 1.tertip
yasal yedek akçe terimi de kullan›lmaktad›r.
T.T.K.nu yasal yedek akçenin safi kardan ayr›laca¤›n› öngörmüfl olmakla beraber,
“ safi kar” tan›m›n›n yasada yer almam›fl olmas› uygulamada iki ayr› durumun
ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›r.
Bir görüfle göre safi kar deyimi flirketin bir hesap döneminde elde etmifl oldu¤u
kardan ödenmesi gereken vergi yükümlülükleri ç›kt›ktan sonra kalan ve pay
sahiplerine da¤›t›labilir hale gelen net kar› ifade etmektedir.
‹kinci bir görüfle göre de kar üzerinden ödenmesi zorunlu vergiler düflülmeden
önceki kar, baflka bir deyiflle vergisi düflülmemifl dönem kar›d›r.

Safi kar›n yukar›da belirtildi¤i gibi fark› iki flekilde yorumu flirket kar›ndan
ayr›lacak yasal yedek akçe tutar›n› etkilemektedir.

Ülkemizde yedek akçenin hangi kardan ayr›laca¤› konusunda genellikle kabul
edilmifl bir ilke olmad›¤›ndan yasal yedek akçenin dönem kar›ndan veya net
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kardan (vergiler düflüldükten sonraki kardan) ayr›lmas› fleklinde farkl› iki
uygulama süregelmektedir.

fiirketin geçmifl y›l zararlar› varsa 1.tertip yasal yedek akçenin ilgili hesap dönemi
kar›ndan geçmifl y›l zararlar› indirildikten sonra kalan safi kar› üzerinden ayr›lmas›
gerekmektedir.
T.T.K.nu 1.tertip yasal yedek akçe için bir s›n›r öngörmüfltür. Buna göre söz konusu
yasal yedek akçe flirketin ödenmifl esas sermayesinin beflte birini (%20 sini ) buluncaya
kadar ayr›lacakt›r.

Bu s›n›r›n üstünde yedek akçe ayr›lmaya devam edilmesi halinde ayr›lan yedek
akçe art›k yasal de¤il ihtiyari yedek akçe olarak nitelendirilecektir.

1.tertip yasal yedek akçe s›n›rlar›n› doldurmufl olan flirketlerin ödenmifl
sermayeleri artt›kça, yasal yedek akçe ay›rma s›n›rlar›n›n geniflleyece¤i de aç›kt›r.
Ortaklara birinci temettü (kar pay›)

fiirketin ödenmifl sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve ana sözleflmesi gere¤i
ortaklar›na da¤›taca¤› birinci tertip temettü (kar pay›) kar da¤›t›m tablosunda yer
al›r.
T.T. Kanunu’na göre ana sözleflmede pay senetlerinin baz› nevilerine tan›nan
öncelik haklar›yla, kuruculara ve di¤er kiflilere tan›nan özel yararlar sakl› kalmak
üzere, her pay sahibi, da¤›t›lmaya ayr›lan net kazanca, sermaye pay› oran›nda
ifltirak hakk› da sakl›d›r.
Yine ana sözleflmede aksine hüküm yoksa, bu kar paylar›n›n hesaplanmas›nda
ortaklar›n ana sermayeye mahsuben ortaklara yapm›fl oldu¤u ödemeler esas
tutulur. (TTK. Md.455/456)

Yukar›da belirtildi¤i gibi ancak yasalarla ana sözleflmede öngörülen yedek
akçelerin ayr›lmas›ndan sonra kar pay› da¤›t›m› yap›lmas› olanakl›d›r. (TTK
md.469)

Anonim fiirketlerde flirket genel kurulu, Limited flirketlerde yönetim kurulu ana
sözleflme ve yasalarda belirtilenler d›fl›nda da yedek akçe ay›rmaya yetkili
bulunmaktad›r. Uygulamada görüldü¤ü gibi , genel kurullar, ve yönetim kurullar›
bu yetkilerine dayanarak bazen kar da¤›t›m› yapmamakta, kar›n tamam›n› yedek
akçelere eklenmesini kararlaflt›rabilmektedirler. fiirket ana sözleflmesinde hüküm
bulunmas›na karfl›n genel kurulun ve yönetim kurulunun kar da¤›tmama karar›
almas›, özellikle kapal› anonim ortakl›klarda ve limited flirketlerde görülmekte
genel kurul ve yönetim kurulu bu yönde oy birli¤i ile karar alabilmektedir.
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T.T. Kanunu’ nun 466. maddesinde sözü edilen ödenmifl sermayenin % 5 oran›nda
kar pay›n›n (1.temettü) ortaklara da¤›t›lmas›n›n zorunlu olup olmad›¤›
tart›flmal›d›r. Ancak bu konuda genel e¤ilim, söz konusu 1.kar pay›n›n çok ortakl›
Anonim fiirketlerde da¤›t›lmas›n›n zorunlu oldu¤u, halka kapal› Anonim
fiirketlerde ise, genel kurulca aksine karar al›nabilece¤i yönündedir.

SPK, TTK ‘dan ayr› olarak pay senetleri halka arz yolu ile sat›lan Anonim
fiirketlerde kar da¤›t›m esaslar›n› belirlemifltir. (SPK M.15) Buna göre, sözü
edilen Anonim fiirketlerin ana sözleflmelerinde 1.temettü oran›n›n gösterilmesi
zorunludur ve bu oran SPK taraf›ndan belirlenen miktardan afla¤› olamaz.
Sermaye Piyasas› Kurulu an›lan yasan›n verdi¤i yetkiye dayanarak birinci temettü
oran›n› afla¤›daki flekilde saptam›flt›r.

Halka aç›k anonim ortakl›klar›n birinci temettü tutar›, hesap dönemi net kar›ndan
vergi ve benzerleri düflülmek suretiyle bulunan da¤›t›labilir kar›n yar›s›ndan az
olamaz.
Ancak halka aç›k anonim ortakl›klardan ;

a) Hisse senetleri Borsa’da ifllem görenler; birinci temettü nakten ve/veya hisse
senedi biçiminde da¤›tmak veya da¤›tmak konusunda serbesttir. Kurul bu
ortakl›klardan gerekli gördüklerine birinci temettünün nakden da¤›t›lmas›
zorunlulu¤u getirebilir.
b) Hisse senetleri borsada ifllem görmeyenler; birinci temettüyü nakden da¤›tmak
zorundad›rlar.
Temettü da¤›t›m› ortaklarca, hesap dönemini izleyen 5.ay›n sonuna kadar
tamamlanmak zorundad›r.

Temettü da¤›t›m›na iliflkin bilgiler bu ifllemlerin tamamlanmas›ndan itibaren bir
ay içinde Kurul’a ulaflt›r›l›r.
Di¤er Kiflilere temettü ( Kar Pay› )

Anonim fiirket oy hakk›ndan yoksun hisse senedi (OYHS), intifa senedi, kat›lma
intifa senedi (K‹S), kara ifltirakli tahvil, kar-zarar ortakl›¤› belgesi (KZOB)
ç›karm›fl olabilir. Kuruculara, di¤er ortaklardan farkl› tutarda kar da¤›t›m›
kararlaflt›r›labilir. Kardan pay alacak bu tür hak sahiplerinin varl›¤› halinde, söz
konusu kiflilere da¤›t›lacak kar tutar› kar da¤›t›m tablosunda ayr› bir bölüm olarak
yer almal›d›r.
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OYHS Sahiplerine kar pay›

OYHS ç›karm›fl Anonim fiirketlerde OYHS sahiplerine kar pay›nda imtiyaz
tan›nmas› zorunludur. OYHS sahipleri, di¤er ortaklarla birlikte kanun ve tebli¤de
belirtilen miktarda Birinci temettüden paylar› oran›nda yararlan›rlar. OYHS
sahipleri da¤›t›lan birinci temettüye ek olarak kalan kardan pay bafl›na düflen
temettünün esas sözleflmede belirtilen oran›nda kar pay› al›rlar.
Kuruculara Kar Pay›

fiirketin ana sözleflmesinde yer almas› kofluluyla, kuruculara di¤er ortaklardan
farkl› tutarda kar pay› da¤›t›labilir. (TTK md.455) Ancak flirket ana sözleflmesinde
belirlenen kurucular kar pay›n›n, safi kardan birinci tertip yasal yedek akçe ile pay
sahipleri için % 5 kar pay› ayr›ld›ktan sonra kalan tutar›n›n % 10 nunu geçmemesi
gerekmektedir. (TTK md.298)

Kuruculara bu menfaatler ( kurucu kar pay›) için verilecek senetlerin nama yaz›l›
olmas› gerekmektedir. Kuruculara verilecek söz konusu senetlerin intifa senedi
olarak anlafl›lmas› gerekti¤i ileri sürülmektedir. Kurucu kar paylar›, ana
sözleflmede yer almas› kofluluyla, kurucular için kazan›lm›fl hak oldu¤undan ve
flirket genel kurulu taraf›ndan azalt›lamayaca¤›ndan, ana sözleflmede belirtilen
biçimde hesaplan›p kar da¤›t›m tablosunda veya eklerinde gösterilmelidir.
Kuruculara verilecek senetler, intifa senedi olarak yorumland›¤› taktirde kar
da¤›t›m›nda kurucular ile intifa senedi sahipleri aras›nda bir ayr›m yap›lmamas›
gerekir.
‹ntifa Senedi Sahiplerine Kar Pay›

Anonim fiirket Genel Kurulu ana sözleflme gere¤ince veya sözleflmeyi
de¤ifltirerek, bedeli itfa olunan paylar›n sahipleri, alacakl›lar, kurucular veya
bunlara benzer bir nedenle flirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri
ç›kar›lmas›na karar verebilmektedir. (TTK md.402) E¤er flirket intifa senedi
ç›karm›flsa ve intifa senetleri sahiplerine verilecek olan kar paylar› ana sözleflmede
yer al›yorsa kar da¤›t›m tablosunun düzenlenmesi s›ras›nda intifa senedi
sahiplerine da¤›t›lacak kar paylar› da bu bölümlerde belirtilecektir.
Kat›lma ‹ntifa Senedi Sahiplerine Kar Pay›

Kat›lma intifa senedi (K‹S) sahiplerinin kardan pay alma hakk› bulunmaktad›r.
K‹S ç›karm›fl anonim ortakl›klar›n kar da¤›t›m tablosunda K‹S sahiplerine
ödenecek kar paylar› da yer alacakt›r.
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K‹S sahiplerine kar da¤›t›m›, ortakl›k ana sözleflmesi ile düzenlenecektir. Ancak
düzenleme yap›l›rken Sermaye Piyasas› Kurulu’nun konuya iliflkin tebli¤inin
getirdi¤i esaslar›n dikkate al›nmas› zorunludur.
Personele Temettü

Ana sözleflmeye veya genel kurul karar›na göre personele da¤›t›lacak kar pay›n›
simgeler.

SP mevzuat›na göre personele temettü ödenmesinin ana koflulu personele kardan
pay verilece¤inin ana sözleflmede yer almal›d›r. (SPK m.15) Personele ödenen kar
paylar›, veri mevzuat› aç›s›ndan, ücret say›l›r. (GVK m.61) ve kurum kazanc›ndan
indirilebilir. Tahakkuk ettirilmesi 335 no.lu hesapta izlenir.
Yönetim Kuruluna Temettü

Anonim ve Limited flirketlerde Ana sözleflme veya genel kurul karar›na göre
yönetim kurulu üyeleri da¤›t›lacak kar pay›n› kapsam›na al›r. SP mevzuat›na tabi
ortakl›klarda yönetim kurulu üyelerine kardan pay verilebilmesi için, personele
temettüde oldu¤u gibi bu hususun yer almas› zorunlulu¤u vard›r. (SPK m.15)
Vergi mevzuat› aç›s›ndan yönetim kurulu üyelerine ödenen kar paylar› menkul
sermaye irad› (MS‹) say›lmaktad›r. (GVK m.75/3) Kar pay›n›n tahakkuk
ettirilmesi 336 no.lu hesapta izlenir.
Ortaklara 2.Temettü

Limited fiirketlerde yönetim kurulu, Anonim fiirketlerde Genel Kurul Karar› ile
ortaklara da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lan 2.kar pay›d›r. Bu kar pay› tahakkuk
ettirildi¤inde 331 no.lu hesapta izlenir.
II. Tertip Yasal Yedek Akçe

TTK.’ nun 466 ›nc› maddesinin 2 inci f›kras›n›n 3 üncü bendine göre ortaklara
ödenmifl sermayelerinin üzerinden hesaplanan “ I. Yasal temettü hariç olmak
üzere “, kardan “ da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›sm›n onda biridir. Buradaki
“kardan da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›sm›n” yerine SPK n›n mant›¤›na uygun
olarak “ dönem kar›ndan veya yedeklerden da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›sm›”
ifadesinin kullan›lmas› daha uygundur. Nedeni, II. Tertip yasal yedek akçe
ayr›lmas› için da¤›t›m›n kardan yap›lma zorunlulu¤unun olmamas›d›r. Serbest
yedeklerden da¤›t›lsa da II. Yasal yedek akçenin ayr›lma zorunlulu¤u vard›r.
II.yasal yedek akçenin matrah›na TTK.ya göre ayr›lan % 5 I.yasal temettü dahil
edilmez.
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Kar da¤›t›m›n›n kayna¤› “ dönemi ticari kar›” ise, da¤›t›m› kararlaflt›r›lm›fl olan
toplamdan % 5 I.yasal temettü düflülür veya I.yasal temettü hariç olmak üzere
kardan da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan paylara ait tutarlar›n toplam› al›n›r ve
I.yasal temettü d›fl›nda kalan bu toplam tutar esas al›narak II.yasal yedek akçe
hesaplan›r.
Kar da¤›t›m›n›n kayna¤› “ yedekler” ise, da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›sm›n
tamam› üzerinden II.yasal yedek akçenin hesaplanmas› söz konusu olur.
II. yasal yedek akçe ayr›lmas› 540 no.lu hesapta kayda al›n›r.
81-STATÜ YEDEKLER‹

Ana sözleflmeye göre ayr›lmas› gereken yedek akçeleri kapsam›na almaktad›r.
Statü yedekleri 541 no.lu hesapta izlenir. TTK md.467/2 hükmü gere¤idir.
82-OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER (da¤›t›lmam›fl karlar)

Ola¤anüstü durumlarda kullan›lmak üzere Genel Kurul karar› ile ayr›lan ihtiyari
yedek akçeleri veya geçmifl dönemlerle ilgili olan ve da¤›t›m› yap›lmayarak
iflletmede b›rak›lan (aktar›lan) karlar› ifade eder. TTK md. 469/2 “ fiirketin
devaml› inkiflaf› veya mümkün mertebe istikrarl› kar paylar›n›n da¤›t›lmas›n›
temin bak›m›ndan münasip ve faydal› oldu¤u takdirde umumi heyet kar pay›n›n
tesbiti s›ras›nda kanun ve esas mukavelede zikredilenlerden baflka yedek akçeler
ayr›lmas›na ve yedek akçelerin kanun ve esas mukavele ile muayyen haddinin
artt›r›lmas›na karar verebilir. Bu yedek akçeler 542. no.lu hesapta izlenir.
Yedeklerden Da¤›t›m

Yedek kavram› genifl anlamda kullan›d›¤›nda “ serbest yedeklerden” dar anlamda
kullan›ld›¤›nda “aktar›lan (da¤›t›lmayan) karlardan” ve “ da¤›t›m› k›s›tlanmam›fl”
ola¤an di¤er özkaynak unsurlar›ndan yap›lan da¤›t›m, bu k›s›mda yer almaktad›r.
542,548,570 vb. hesaplarda yer alan özkaynak unsurlar› bu k›s›mda da¤›t›m› söz
konusu olan yedeklere örnek olarak gösterilebilir.
Bu k›s›mda afla¤›daki befl kalem yer almaktad›r.
Da¤›t›lan Yedekler

Yedek kavram›n›n genifl ve dar anlamda kullan›lmas›na göre yedeklerden yap›lan
ve yukar›da aç›klanan özkaynak unsurlar›na ait da¤›t›m, bu k›sm›n kapsam›na
girmektedir. 542,548,570 vb. özkaynak unsurlar›ndan yap›lan da¤›t›mlar burada
yer alacakt›r.
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II. Tertip Yasal Yedekler

Da¤›t›lan yedeklerle ilgili II.Tertip yedek akçe, da¤›t›m› kararlaflt›r›lm›fl olan
yedek, aktar›lan kar, dönem kar› d›fl›nda kalan ve da¤›t›m› k›s›tlanmam›fl olan
di¤er özkaynak unsurlar›n›n onda birini kapsam›na almaktad›r.
Burada II.tertip yasal yedek akçe, da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan tutar›n tamam›
üzerinden ayr›l›r. Daha önce de aç›kland›¤› gibi ortaklara bu tür yedeklerden % 5
oran›nda 1.yasal temettü da¤›t›lsa da, ticari kar›n da¤›t›m›nda oldu¤u gibi I.yasal
temettü matrah d›fl› b›rak›lmaz.
Bu flekilde ayr›lan II.tertip yasal yedek akçeler 540 no.lu hesapta izlenir.
Ortaklara Kar pay›

Serbest yedeklerden, aktar›lan karlardan ve dönem kar› d›fl›nda kalan ve da¤›t›m›
k›s›tlanmam›fl olan di¤er özkaynak unsurlar›ndan ortaklara yap›lan da¤›t›m bu
k›s›mda yer al›r. Ortaklara yap›lan da¤›t›mla ilgili tahakkuk ifllemi 331. Nolu
hesapta takip edilir.
Personel Pay›

Özkaynak unsurlar›ndan personele yap›lan tutarlar burada yer al›r. Da¤›t›m›n
kayda al›nmas› 335 no.lu hesapta izlenir.
Yönetim Kuruluna Pay

Özkaynak unsurlar›ndan yönetim kurulu üyelerine yap›lan da¤›t›m› temsil eder.
Da¤›t›m›n tahakkuku 336 no.lu hesapta muhasebelefltirilir.
Hisse Bafl›na Kar

Da¤›t›labilecek (da¤›t›m konusu) kardan hisse bafl›na düflen pay› kapsam›na
almaktad›r.

Pay sahiplerine henüz da¤›t›m› yap›lmayan, ancak, kar da¤›t›m kapasitesini
göstermek bak›m›ndan önemli olan “ hisse bafl›na kar” dönem net kar›n› (ticari
kardan devlet pay›n›n düflülmesinden sonraki kar›n) esas al›narak hisse say›s›na
bölünmesi yolu ile hesaplanmas› daha uygundur. Nedeni, hisse bafl›na kar
kavram›n› bir fiil da¤›t›lan de¤il, da¤›t›labilecek kar ile hisse senetleri aras›nda
iliflki kurmak istemesidir. Birikmifl ticari zarar ile, I.yasal yedek akçe düflülmeden
kar da¤›t›m› yap›lamayaca¤›na göre, ticari kardan vergi ve fon paylar›n›n devlet
pay›n›n düflülmesi sonucunda elde edilen net kar ile (vergiden sonraki karla) hisse
senedi aras›nda iliflki kurman›n “kar da¤›t›m potansiyelini” belirlemek bak›m›ndan
anlaml› oldu¤u söylenemez.
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Hisse Bafl›na Temettü

Da¤›t›lan kardan hisse bafl›na (pay alanlar›na) düflen k›sm› ifade etmektedir.
Buradaki amaç hisse bafl›na kar da¤›t›m potansiyelini de¤il, hisse bafl›na fiilen
da¤›t›m› yap›lan kar pay›n›

( temettüyü) belirlemektir. Hisse bafl›na temettü hesaplamas› yap›l›rken ortaklara
fiilen da¤›t›lm›fl olan temettü toplam› hisse adedine bölünür.
2004 y›l› itibariyle yürürlü¤e giren 5024 say›l› yasa ile uyumlu olmas› bak›m›ndan
Türk Ticaret Kanunu’nda yasal yedekler ile ilgili yeni düzenleme yap›lmal›d›r.
I. Tertip Yedek Akçe Ayr›lmas›

(X) A.fi.’ nin 2003 y›l› dönem kar› 100.000.000.000.- TL’ dir. Geçmifl y›llar
zarar› 10.000.000.000.- TL’ dir. Ödenmifl sermayesi 250.000.000.000.- TL’ dir.
Birikmifl I . tertip yedek akçe toplam› 47.000.000.000.- TL’ d›r.

I. Tertip yedek akçe ay›rabilme üst s›n›r›: 250.000.000.000.-X %20 =
50.000.000.000.Birikmifl I . tertip yedek akçe toplam› .............................................. =
47.000.000.000.2003 y›l›nda ayr›labilir I. Tertip Yedek Akçe tutar›.........................
3.000.000.000.-

=

2003 y›l› safi kar tutar›= 100.000.000.000-10.000.000.000 = 90.000.000.000.- TL
(I.tertip yedek akçe matrah›)

2003 y›l› I. Tertip Yedek Akçe tutar›= 90.000.000.000.- X % 5 = 4.500.000.000.- TL.

(X) A.fi. 2003 y›l›nda I.tertip yedek akçe olarak en fazla 3.000.000.000.- TL
ay›rabilece¤inden , 4.500.000.000.- TL hesaplanm›fl olmas›na ra¤men
3.000.000.000.- TL’s›n›

I.tertip yedek akçe tutar› olarak dikkate alacakt›r. Fazla hesaplanan tutar
1.500.000.000.- TL ise ay›rmaya devam edildi¤i takdirde “ iste¤e ba¤l› yedek
akçe” olarak kay›tlara al›n›r.

Not: Hesaplamalar TTK hükümlerine göre yap›lm›fl olup Kurumlar Vergisi
dikkate al›nmam›flt›r. Safi kar›n tespitinde kurumlar vergisinin dikkate al›n›p
al›nmayaca¤› konusunda farkl› yaklafl›mlar bulunmaktad›r. Kurumlar vergisi
dikkate al›nd›¤› takdirde; dönem kar›ndan geçmifl y›l zarar› ile birlikte kurumlar
vergisi tutar› da indirilerek
safi kar tutar› (I.tertip yedek akçe matrah›)
hesaplanmal›d›r. Bu durumda ise ayr›lacak I.tertip yedek akçe tutar› azalacakt›r.
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Ticari defterler, tacirin özellikle kendi lehine kan›t olmas›n› sa¤lamas› olas›l›¤›
bulunan ve tacirin bizzat kendisi taraf›ndan haz›rlanan araçlard›r. Bu nedenle,
Ticaret Kanunu ticari uyuflmazl›klarda ticari defterlerin kan›t teflkil etmesi için bir
tak›m flartlar belirtmifltir. Muhasebe tekni¤i yönünden ticari defterlerdeki
kay›tlar›n birbirini tutmas› gerekir, kay›tlar›n birbirini tutmamas› halinde bunlar›n
geçerlili¤i flüpheli görüldü¤ü gibi hukuki yönden de defter kay›tlar›n›n birbirini
tutmamas›, kay›tlar›n do¤rulu¤u hakk›nda hakimin vicdan›nda tereddütler
uyand›r›r. Bu bak›mdan, ticari defterlerin kan›t teflkil etmesi için bunlardaki
kay›tlar›n birbirini do¤rulamas›, kanunen flartt›r.
90TAC‹RLER‹N
DEFTER
TUTMA
YÜKÜMLÜLÜ⁄ÜNE
UYMAMALARI SONUCU ORTAYA ÇIKAN SORUMLULUK VE
YAPTIRIMLAR

Ticari defterlerin kanuna uygun bir flekilde tutulmamas›ndan veya hiç
tutulmamas›ndan dolay› ortaya ç›kan sorumluluk; tüzel kifli tacirlerde yönetim
kurulu üyeleri ya da yönetimde yetkili olan kimselere, gerçek kifli tacirlerde
iflletme sahibine, tüzel kiflili¤i olmayan ticari iflletme ve kurulufllarda onlar›
yönetmeye yetkili olan kiflilere aittir. Bu kifliler, memur ve müstahdemlere kusuru
yükleyerek sorumluluktan kurtulamazlar.

Türk Ticaret Kanunu aç›s›ndan, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri,
karar defteri ve iflletme defteri tutmakla yükümlü bulunan tacirler, bu
yükümlülüklerini hiç ya da kanuna uygun olarak yerine getirmezse a¤›r para
cezas› ile cezaland›r›l›rlar (TTK.md. 67/3) Belirli zorunlu ticari defterleri tutmakla
yükümlü olan tacirler taraf›ndan bunlar› tutmakla vazifelendirilmifl olan kimseler
dahi, bu defterlerin kanuna uygun olarak tutulmamas›ndan dolay› ayn› cezaya
mahkum edilirler. Di¤er kanunlar da bulunan cezai hükümler ise mahfuzdur.
Defter tutma yükümlülü¤ünün hiç veya gere¤i gibi yerine getirilmemesinden
do¤an cezai sorumluluk, Türk Ticaret Kanunu' nun 66. maddesinin 1 ve 3.
bentlerinde say›lan ticari defterler hakk›ndad›r. Dolay›s›yla, iflletmenin mahiyet
ve önemi aç›s›ndan tutulmas› mecburi olan belirsiz zorunlu defterlerin ise
(örne¤in, pay defteri gibi) hiç veya kanuna uygun flekilde tutulmam›fl olmas› cezai
bir sorumluluk meydana getirmez. ‹lgili kanun maddesinde yetkili mahkeme
belirtilmedi¤inden ceza konusunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir.
Böyle durumlarda Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan kamu davas› aç›l›r. Mahkeme
karar vermeden önce genellikle bilirkifliden görüfl alma yoluna gitmektedir.
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91- T‹CAR‹ DEFTERLER‹N TASD‹K‹

Tutulmas› zorunlu olan defterler ve bunlar›n tasdikine iliflkin hükümler Türk
Ticaret Kanunu’nda ve Vergi Usul Kanunu’ nda düzenlenmifltir.
Kapan›fl (Görülmüfltür) tasdiki ise sadece TTK’ da düzenlenmifl olup defterlerin
kullan›ld›klar› dönem sona erdikten yapt›r›lan tasdik ifllemidir.

Vergi Usul Kanunu’ na göre defterlerin kapan›fl tasdikinin yapt›r›lmas›
zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Kapan›fl (görülmüfltür) tasdikinin yapt›r›lmas›
Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bir zorunluluk olup, sadece yevmiye defteri ve
envanter defteri için söz konusudur.

TTK’ na göre kapan›fl tasdikine tabi olan defterlerden yevmiye defterinin en geç
yeni y›l›n Ocak ay› sonuna kadar tasdik iflleminin yapt›r›lmas› gerekmektedir.
(TTK. Md. 70) Bu tasdik iflleminden sonra yevmiye defterine nakit ile ilgili
ifllemlere iliflkin yevmiye kayd› yap›lamaz. Ancak, 31.12 ….. tarihli mahsup
fifllerinin yevmiye kay›tlar› yap›labilir.

TTK’ na göre iflletmede y›l sonu itibariyle ç›kar›lacak envanter ve bilançonun,
yeni y›l›n ilk üç ay› içinde tamamlanm›fl olmas› gerekmektedir. Envanter defterine
kaydedilen envanter ve bilançonun da yetkililer taraf›ndan imzalanarak notere
ibraz edilmesi ve noter taraf›ndan da yukar›da yevmiye defteri için yap›l›fl flekli
belirtilen tasdik iflleminin yap›lmas› gerekmektedir. (TTK. Md. 72) Buna göre
envanter defterinin kapan›fl (görülmüfltür) tasdiki ise , yeni y›l›n Mart ay› sonuna
kadar yapt›r›labilmektedir.
Yevmiye ve Envanter defterlerinin, kapan›fl tasdiklerinin yapt›r›lmamas›n›n
müeyyideleri , afla¤›da belirtilmifltir.

- TTK, kanuna uygun olarak tutulan ve birbirini teyit eden ticari defterlerin,
sahibi lehine kan›t olarak kullan›lmas›na olanak tan›m›flt›r. (TTK md. 85)
Kapan›fl tasdiki de kanuni bir zorunluluk oldu¤undan, kapan›fl tasdikinin
yapt›r›lmamas› halinde söz konusu defterlerin sahibi lehine kan›t olarak
kullan›lmas› söz konusu olmayacakt›r.

- TTK’ da , kanunda belirtilen defterleri hiç veya kanuna uygun flekilde
tutmayanlar›n a¤›r para cezas› ile cezaland›r›lmalar› öngörülmüfltür. (TTK md.
67/3) Kapan›fl tasdiki yapt›r›lmas› da kanunda öngörülen bir zorunluluk
oldu¤undan, bu zorunlulu¤a uymayan tacirlerin a¤›r para cezas› ile
cezaland›r›lmalar› söz konusu olabilecektir.
317

- ‹cra ‹flas Kanunu’ na göre, belirli zorunlu ticari defterlerini hiç ya da kanuna
uygun olarak tutmayan tacir, iflas ederse, “taksiratl› müflis” say›lmaktad›r.
Taksiratl› müflis say›lan tacir ise Türk Ceza Kanunu’ nun 507. maddesine göre
cezaland›r›lmaktad›rlar. (‹‹K md.310-5) Dolay›s›yla söz konusu hüküm,
yevmiye ve envanter defterlerine kapan›fl tasdiki yapt›rmayan tacir aç›s›ndan
da geçerlidir.
- ‹cra ‹flas Kanunu’ nun 285. maddesi gere¤ince, konkordato talep eden
borçlunun ‹cra Tetkik Merciine verece¤i konkordato projesine ekleyece¤i
cetvelde, TTK’ nun 66. maddesi gere¤ince tutulmas› zorunlu defterlerin
hepsinin tutulmufl olup olmad›klar› gösterilir. Bu defterlerin kanuna uygun
olarak tutulmam›fl olmas› halinde tetkik mercii, ilgili borçlunun konkordato
mühleti talebini reddeder. (‹‹K.md. 286) Bu hüküm, kapan›fl tasdiki ile ilgili
zorunlulu¤a uyulmamas› halinde de söz konusu olmaktad›r.
92- T‹CAR‹ DEFTERLER‹N KANIT N‹TEL‹⁄‹ -‹SPAT KUVVET‹Kati (Kesin) Delil

TTK ‘ nun 82. maddesinde ticari defterlerin, bu kanunun devam eden 83, 84, 85
ve 86. maddelerinde belirtilen flartlar› tafl›malar› halinde kan›t olarak
kullan›labilece¤i belirtilmifltir. Di¤er bir ifadeyle , bu maddeler birlikte
de¤erlendirildi¤i takdirde ticari defterlerin kesin kan›t olma koflullar›
gerçekleflmifl olmaktad›r.

“ Ticari ifllerden dolay› tacir s›fat›n› haiz olan kimseler aras›nda ç›kan ihtilaflarda
ticari defterler afla¤›daki maddelerde gösterilen flartlar dairesinde delil olarak
kabul olunur.
Tasdike tabi olmayan defterler ancak 69’ uncu madde gere¤ince tasdike tabi olup
da tasdik edilmifl olan ilgili defterlerle birlikte delil olarak kabul olunur.

Bir tacirin tuttu¤u bütün defterlerin birbirini teyit etmesi flartt›r, aksi takdirde
defterler delil olmaktan ç›kar. “ (TTK. md. 82).

Ticari defterlerin kan›t olmas›, bu defterlerin Ticaret Kanunu’ nun öngördü¤ü
flartlar içinde tacirin lehinde veya aleyhinde olarak kullan›lmas› ve ticari bir
uyuflmazl›¤›nda hükme esas teflkil etmesidir. Böylelikle, ticari bir uyuflmazl›kta
ticari defter kayd›, uyuflmazl›¤›n çözümünde yaz›l› bir kan›t arac›d›r. TTK’ nun
82. maddesinde “kat’i delil” bafll›¤› alt›nda, ticari defterlerin kan›t teflkil etmesi
için gereken genel flartlar düzenlenmifltir.
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Ticari Defterlerin Kesin Kan›t Olmas› ‹çin Gereken fiartlar:
1) Uyuflmazl›k, ticari ifllerinden do¤an bir uyuflmazl›k olmal›d›r.

2) Uyuflmazl›k, tacir s›fat›na sahip kimseler aras›nda ç›km›fl bulunmal›d›r.
3) Tacirin tuttu¤u bütün defterlerdeki kay›tlar birbirini teyit etmelidir.

4) Tasdike tabi olmayan defterler (bildirime ba¤l› bulunan defterler) ancak tasdike
tabi bulunan defterlerle birlikte kan›t olarak kabul olunur.
Yemin

“ Mahkeme afla¤›daki hükümler gere¤ince, defter münderecat›n› sahibi lehine
hükme medar görmüflse kanaatini kuvvetlendirmek için o kayd›n do¤ru oldu¤una
ve davac›n›n halen daval›da yerine getirilmesi gereken hakk› bulundu¤una dair
defter sahibine tamamlay›c› bir yemin verir.

Taraflardan biri hasm›n ticari defterlerinin münderecat›n› kabul edece¤ini
mahkeme huzurunda beyan etmifl iken hasm› ticari defterlerini ibrazdan imtina
ederse, mahkeme defterlerin ibraz›n› istemifl olan tarafa iddias›n›n s›hhati
hakk›nda bir yemin verir.” (TTK. md. 83).
TTK’ nun 83. maddesine göre; Davac› tacirin defterleri, mahkemece kendisi
lehine kan›t olarak kabul edildi¤i zaman, defter sahibine kay›tlar›n do¤rulu¤u ve
halen daval›da alaca¤› oldu¤u hususunda tamamlay›c› bir yemin verdirilir.
Ticari Defterlerin Sahibinin Aleyhinde Kan›t Olmas›

Kanuna uygun olarak tutulmufl defterler bir bütün oluflturdu¤undan sahibi
aleyhindeki kay›tlarla , lehindeki kay›tlar birlikte de¤erlendirilir. Bunlar
birbirinden ayr›lamaz. Kanuna uygun olarak tutulmam›fl defterler sadece sahibi ve
halefleri aleyhine kan›t olmaktad›r. Bu tür defterler lehe kan›t olamamaktad›r.
Örne¤in, bir tacirin yevmiye defterinde, “ 320- SATICILAR HS. , Sat›c› X’ e ,
…………….. TL borçlu “ oldu¤unu belirten bir kay›t varsa, bu yevmiye defteri
tasdikli de olsa, olmasa da , bu kay›t, o tacirin aleyhine kan›t olarak kabul edilir.

“ Kanuna uygun olarak veya olmayarak tutulmufl olan ticari defterlerin
münderecat›, sahibi ve halefleri aleyhinde delil say›l›r. fiu kadar ki, kanuna uygun
olan defterlerde sahibi lehine olan kay›tlar dahi aleyhindeki kay›tlar gibi muteber
olup bunlar birbirlerinden ayr›lamaz.” (TTK. md. 84)
Ticari Defterlerin Sahibinin Lehinde Kan›t Olmas›

“ Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbirini teyid eden ticari defterlerin
münderecat› sahibi lehine delil ittihaz olunur ; flu kadar ki, has›m taraf›n keza
kanuna uygun surette tutulmufl olan ve birbirlerini teyid eden defterleri buna ayk›r›
olur veya bu hususta hiçbir kayd› havi bulunmazsa yahut iddian›n dayand›¤›
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kayd›n aksi, vesika veya di¤er muteber delillerle ispat edilirse sözü geçen kayd›n
ispat kuvveti kalmaz.” (TTK. md. 85)

Ticaret Kanunu’ na göre ticari defterlerin sahibi lehinde kan›t olabilmesi için genel
flartlardan baflka , bir k›sm› olumlu, di¤er bir k›sm› da olumsuz olmak üzere iki
grup flart›n varolmas› gerekmektedir.
1) Olumlu fiartlar

a) Ticari defterler , kanuna uygun olarak tutulmufl olmal›d›r. (TTK. md. 85)
- Ciltli olmal›,

- Tasdik ifllemi yapt›r›lmal›,
- Türkçe tutulmal›,

- Sicil defter beyannamesi verilmelidir.

b) Bütün defterlerdeki kay›tlar›n birbirini do¤rulamas› gerekir. (TTK. md. 85)

c) ‹flletmenin yap› ve öneminin gerektirdi¤i bütün defterler tutulmufl olmal›d›r.
(TTK.md.1465)
2) Olumsuz fiartlar

Ticaret Kanunu, defterlerin lehinde kan›t teflkil etmesi için olumlu flartlardan
baflka, baz› olumsuz flartlar da öngörmüfltür. Bu olumsuz flartlar, karfl› taraf›n
ticari defterleri ile ilgilidir. Bu flartlar›n, karfl› taraf yönünden varolmas›, di¤er
taraf›n defterlerindeki kay›tlar›n ispat gücünü ve dolay›s›yla lehe kan›t olmas›
özelli¤ini ortadan kald›r›r; bunlar›n karfl› taraf›n defterlerinde bulunmamas› ise,
tacirin defterlerindeki kay›tlar›n lehte kan›t olma niteli¤ini belirlemifl olur. Bunun
için bu flartlara olumsuz flartlar denilmektedir.
Karfl› taraf›n kanuna uygun olarak tutulmufl bulunan ve birbirini teyit eden
defterleri;
a) Tacirin kan›t olarak ileri sürdü¤ü defter kay›tlar›na ayk›r› olursa,

b) Taraflar aras›ndaki anlaflmazl›k konusunda hiç bir defter kayd› bulunmazsa,

c) Sav›n dayand›¤› kayd›n aksi, karfl› tarafça, belge veya muteber kan›tlar ile ispat
edilirse, tacirin kan›t olarak ileri sürdü¤ü defterlerdeki kay›tlar›n ispat kuvveti
kalmaz.

Ticari bir uyuflmazl›kta kendi ticari defterlerine dayanan tarafa karfl›l›k, tacir
hasm›n da (karfl› taraf) kendi defterlerini kan›t olarak mahkemeye ibraz etmesi
durumunda;

E¤er karfl› taraf›n kanuna uygun olarak tutulmufl ve birbirini teyit eden
defterlerindeki kay›tlar, kendi ticari defterlerine dayanan taraf›n defterlerindeki
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kay›tlar› do¤ruluyorsa defterlerindeki kay›tlar sahibi lehine kan›t teflkil eder. Bu
durumda mahkeme , defterlerine dayanan tarafa sadece “tamamlay›c› yemin”
verdirmek suretiyle ticari defterleri sahibi lehine kan›t olarak kabul edecektir.

E¤er karfl› taraf›n kanuna uygun olarak tutulmufl ve birbirini teyit eden
defterlerindeki kay›tlar, kendi defterlerine dayanan taraf›n defterlerindeki
kay›tlara ayk›r› ise,o halde kendi defterlerine dayanan taraf›n defterlerinin sahibi
lehine ispat kuvveti kalmaz.

Kanun, bir baflka durumda da , ticari defterlerin bir taraf lehinde ve di¤er taraf
aleyhinde kan›t olabilece¤ini kabul etmifltir. Taraflardan birinin defterleri kanuna
uygun olur da,di¤er taraf›n ki ;
- Kanuna uygun olmaz,

- Hiç defteri bulunmaz, ya da

- Defterlerini ibraz etmek istemezse

bu durumda, defterleri düzenli olan tacirin, birbirini do¤rulayan defterlerindeki
kay›tlar›, di¤er taraf aleyhinde kan›t olur. Karfl› taraf, aleyhinde kan›t olarak kabul
olunan kayd›n aksini muteber kan›tlarla ispat edebilir.
Ticari Defterlerin Di¤er Taraf›n Aleyhinde Kan›t Olmas›

“ Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun olup da di¤erinin ki olmaz veya hiç
defteri bulunmaz, yahut ibraz etmek istemezse; defterleri muntazam olan tacirin
birbirini teyit eden defterlerindeki kay›tlar, di¤eri aleyhine delil olur. Has›m taraf
, aleyhinde delil ittihaz olunan kayd›n aksini muteber delillerle ispat edebilir. “
(TTK. md. 86)
Ticari defterlerin kan›t olmas›, bu defterlerin Ticaret Kanunu’ nun öngördü¤ü
flartlar içinde tacirin lehinde veya aleyhinde olarak kullan›lmas› ve ticari bir
uyuflmazl›¤›nda hükme esas teflkil etmesidir. Böylelikle, ticari bir uyuflmazl›kta
ticari defter kayd›, uyuflmazl›¤›n çözümünde yaz›l› bir kan›t arac›d›r.
Tacirin tuttu¤u bütün defterlerdeki kay›tlar›n birbirine uygun olmas›; birbirini
tutmas› ve do¤rulamas› flartt›r. Tacirin defterlerindeki bütün kay›tlar›n bölünmez
bir bütün olduklar› unutulmamal›d›r. Ayr›ca ticari defterlerin kanuna uygun
olarak tutulmufl olmas› yan›nda , tasdike tabi olan ticari defterlerin aç›l›fl ve
kapan›fl tasdiklerinin de Ticaret Kanunu’ nda belirtilen sürelerde ve flekillerde
yap›lm›fl olmas› gerekmektedir. Aksi takdirde ticari defterler , sahipleri lehine
kan›t olma niteliklerini kaybederler.
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10-YABANCI UYRUKLU fi‹RKETLER

100-YABANCI UYRUKLU fi‹RKETLER‹N TÜRK‹YE fiUBELER‹

Merkezleri yurt d›fl›nda bulunan yabanc› uyruklu, sermayesi paylara bölünmüfl
anonim flirketlerin Türkiye’de flube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için,
30.11.1914 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüfl fiirketler
Hakk›nda Kanun hükümlerine göre, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ‹ç Ticaret Genel
Müdürlü¤üne baflvurmalar› gerekmektedir.
Yabanc› uyruklu flirketlerle ilgili ifllemler afla¤›da ana bafll›klar alt›nda
toplanm›flt›r.
• fiube Açma,

• Merkez flubeye ba¤l› tâlî flubeler açma,
• Türkiye vekillinin de¤ifltirilmesi,

• Unvan, faaliyet konusu ve adres de¤ifltirilmesi,
• fiube sermayesinin art›r›lmas›,
• fiube tasfiyesi (kapat›lmas›)

Bu ifllemlerle ilgili bilgiler s›ras›yla afla¤›da verilmifltir.
fiube Açma

Yabanc› uyruklu flirketler Türkiye’de flube açmak istedikleri takdirde, ilk önce
ikametgah› Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin ederek, afla¤›daki
belgelerle birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’ne
baflvurmalar› gerekmektedir.
1-Dilekçe (flirket veya vekili taraf›ndan yaz›lm›fl afla¤›daki bilgileri içeren)
a)fiirketin unvan›
b) Kurulufl tarihi
c) Uyru¤u

d) Sermayesi

e) Türkiye vekilinin ad›, soyad›, adresi ve uyru¤u

f) Vekilin Türkiye s›n›rlar› dahilinde yapaca¤› ifllerde kanun ve mevzuat
hükümlerine

g) fiubenin adresi

uyaca¤›na yönelik taahhüt

h) fiubenin faaliyet konusu
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2) fiirketin yetkili organ›n›n flube açma karar› (as›l ve tercüme birer nüsha olarak)
3) fiirket ana sözleflmesi (as›l ve tercüme edilmifl bir nüsha olarak)

4) fiirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlar›na göre kuruldu¤una
iliflkin kay›tlar› içeren kurulufl evrak› ile halen faaliyetini sürdürdü¤üne dair
faaliyet belgesi (as›l ve tercüme edilmifl bir nüsha olarak)

5) Türkiye vekilinin vekaletnamesi (afla¤›daki hususlar› kapsayan, as›l ve tercüme
ikifler nüsha olarak)
a) fiirket ana sözleflmesinde gösterilmifl olan ifllemleri yerine getirme
b) fiirketi temsil etme

c) fiirket ad›na yap›lacak ifllerden do¤acak davalarda flirketi davac›, daval› ve
üçüncü flah›s s›fat› ile tüm mahkemelerde temsil etme

d) Türkiye’den geçici olarak ayr›lmas› durumunda, sahip oldu¤u yetkilerle vekil
tayin etme

e) Merkez flubeye ba¤l› olarak aç›lacak tâlî flubelere vekil tayin etme konular›nda
yetkili bulundu¤unun belirtilmesi

6) Sermayenin Türkiye’ye getirildi¤ine ve kurulacak flube ad›na aç›lan döviz
tevdiat hesab›nda tutuldu¤una dair banka dekontu veya döviz al›m belgesi ,ya
da sermaye taahhüt belgesi

7) Türkiye vekili yabanc› uyruklu ise, çal›flma izninin ve ikamet belgesi (1 adet,
noter onayl› suret olarak)

2, 3, 4 ve 5 maddelerde yaz›l› belgelerin flirketin tâbi bulundu¤u ülkedeki noterler
taraf›ndan ve o ülkedeki Türk konsoloslu¤u veya Türkiye’de D›fliflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan ya da Lahey Devletler Özel Hukuku Konferans›
çerçevesinde haz›rlanan “Yabanc› Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kald›r›lmas› Sözleflmesi” hükümlerine göre onaylanm›fl olmas› ve söz konusu
onaylar, belirtilen belgelerin noterden onayl› Türkçe tercümeleri için de
yapt›r›lm›fl olmal›d›r.
Merkez fiubeye Ba¤l› Tâlî fiubeler Açma

Türkiye’de flube açm›fl yabanc› uyruklu flirketlerin, ilk flubelerinin bulundu¤u il
içinde veya d›fl›nda yeniden flube açmak istemeleri halinde, afla¤›da belirtilen
belgelerle birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’ne
baflvurarak bu flubeler için gerekli izni almalar› gerekmektedir.
1) fiirket merkezi veya Türkiye vekilince düzenlenecek vekaletname (as›l ve
tercüme edilmifl noterden onayl› 2 nüsha olarak)
2) Vekil yabanc› uyruklu ise, ikamet belgesi (noter onayl› birer örnek olarak)
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Türkiye Vekilinin De¤ifltirilmesi

Yabanc› uyruklu flirketlerin Türkiye’de flube açmalar› ve faaliyette
bulunabilmeleri, ancak ikametgah› Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin
etmeleri flart›yla mümkündür. Bu vekilin istifa, flirket taraf›ndan azli vb. gibi
sebeplerle görevlerinden ayr›lmas› halinde, söz konusu flirketlerin ayr›lan veya
ifline son verilen vekilin yerine ayn› nitelikte en az bir vekil tayin etmeleri
gerekmektedir.
Vekil de¤iflikli¤i veya say›s›n›n art›r›lmas› durumunda Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’ne verilmesi gereken belgeler afla¤›da
gösterilmifltir.
1) Dilekçe

2) fiube açma maddesinde yer verilen hususlara ilâve olarak, görevinden ayr›lan
veya ifline son verilen vekile önceden verilmifl yetkilerin iptal edildi¤inin
belirtildi¤i vekaletname (asl› ve tercüme edilmifl 2 nüsha olarak)
3) Türkiye vekili yabanc› uyruklu ise noterden onayl› ikametgah ve çal›flma
belgesi
Unvan, Faaliyet Konusu ve Adres De¤iflikli¤i

• Yabanc› uyruklu flirketlerin flubeleri, merkezlerinin bulundu¤u yer ile flubenin
bulundu¤u yerin ad›n› ilâve etmek suretiyle kendi merkezlerinin unvan›n›
kullanmak zorundad›rlar. fiirket merkezinin unvan›n›n de¤ifltirilmesi
durumunda, flubenin unvan›n›n da de¤ifltirilmesi gereklidir.
• Unvan de¤iflikli¤i için Bakanl›¤›m›za verilecek belgeler afla¤›da belirtilmifltir:

1) fiirketin yetkili organ›n›n unvan de¤iflikli¤i yönündeki karar› (as›l ve tercüme
edilmifl iki nüsha olarak)
2) fiirketin unvan de¤iflikli¤inin tescil veya onayland›¤›na dair yetkili kurumdan
al›nacak belge (as›l ve tercüme edilmifl iki nüsha olarak)

• fiubenin faaliyet konusunun de¤ifltirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹ç
Ticaret Genel Müdürlü¤ü’ne verilecek belgeler afla¤›da belirtilmifltir.
fiirketin yetkili organ›n›n karar› (as›l ve tercüme edilmifl iki nüsha olarak)

• Ticaret sicili memurlu¤u s›n›rlar› içinde adres de¤iflikli¤i yap›lmas› halinde bu
de¤iflikli¤in do¤rudan ticaret siciline tescil ettirilmesi ve Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel Müdürlü¤ü’ne bilgi verilmesi; flube merkezinin
324

baflka bir ticaret sicili memurlu¤unun bulundu¤u yere nakledilmesi halinde ise,
buna iliflkin as›l ve tercüme edilmifl iki nüsha halinde flirket yetkili organ›n›n
ald›¤› karar ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel
Müdürlü¤ü’ne baflvurulup izin al›nmas› gerekmektedir.

fiube Sermayesinin Art›r›lmas›

fiubeye tahsis edilmifl bulunan sermayenin art›r›lmas›na karar verildi¤i takdirde,
izin için afla¤›daki belgelerle birlikte Bakanl›¤›m›za baflvurulmas› gerekmektedir.
1) fiirketin yetkili organ›n›n karar› (as›l ve tercüme edilmifl iki nüsha olarak)

2) Art›r›lan sermayenin Türkiye’ye döviz olarak getirildi¤ine ve flubeye ait döviz
tevdiat hesab›nda tutuldu¤una dair banka dekontu veya döviz al›m bordrosu

3) Sermaye art›r›m›n›n flubenin iç kaynaklar›ndan karfl›lanmas› halinde, yeminli
mali müflavirlik raporu
fiube Tasfiyesi

fiubenin kapat›lmas›na karar verildi¤i takdirde, buna iliflkin flirketin yetkili
organ›n›n karar› ve tasfiye memuruna verilecek vekaletnamenin asl› ile tercüme
edilmifl ikifler nüshas›n›n, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel
Müdürlü¤ü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu kararda, flubenin
tasfiyesine memur edilen kifli veya kiflilerin ad›, soyad›, ikametgah adresleri ve
tasfiyenin yürütülece¤i adres aç›kça belirtilmifl olmal›d›r.

Not: Tüm bu ifllemlerle ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan düzenlenerek flubeye veya vekiline gönderilen ilan ve
beyannamenin ilgili ticaret sicili memurlu¤una tescil ettirilip, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ile en az bir yerel gazetede ilan ettirilerek ilan›n yer ald›¤›
gazetelerin birer nüshas›n›n Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, ‹ç Ticaret Genel
Müdürlü¤ü’ne gönderilmesi zorunludur.
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101-YABANCI
PERSONEL
MÜEYY‹DELER‹

ÇALIfiTIRMA

PROSEDÜRÜ

ve

YABANCILARIN ÇALIfiMA ‹Z‹NLER‹
HAKKINDA KANUN

Kanun No : 4817
Kabul Tarihi : 27.02.2003
Resmi Gazete Yay›m Tarih ve Say›s› : 06.03.2003 / 25040
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan›mlar

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amac›, yabanc›lar›n Türkiye’deki çal›flmalar›n› izne
ba¤lamak ve bu yabanc›lara verilecek çal›flma izinleri ile ilgili esaslar›
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun,
403 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanununun 29 uncu maddesinin 2 nci cümlesi ile
5680 say›l› Bas›n Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 say›l› Bas›n Yay›n ve
Enformasyon Genel Müdürlü¤ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin kapsam›na giren,
Bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar›nca kanunla verilen yetkiye dayanarak
çal›flma izni verilen veya istihdam edilen ve
Karfl›l›kl›l›k ilkesi, uluslararas› hukuk ve Avrupa Birli¤i hukuku esaslar› dikkate
al›narak çal›flma izninden muaf tutulan yabanc›lar d›fl›nda,
Türkiye’de ba¤›ml› ve ba¤›ms›z olarak çal›flan yabanc›lar›, bir iflveren yan›nda
meslek e¤itimi gören yabanc›lar› ve yabanc› çal›flt›ran gerçek ve tüzel kiflileri
kapsar.
Tan›mlar
Madde 3- Bu Kanunda geçen;
Bakanl›k : Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›,
Yabanc› : 403 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanununa göre Türk vatandafl›
say›lmayan kifliyi,
Ba¤›ml› çal›flan : Gerçek veya tüzel kiflili¤i haiz bir veya birden fazla iflveren
emrinde ücret, ayl›k, komisyon ve benzeri karfl›l›¤› çal›flan yabanc›y›,
Ba¤›ms›z çal›flan: Baflka flah›slar› istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve
hesab›na çal›flan yabanc›y› ifade eder.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM

‹zin Alma Yükümlülü¤ü ve ‹zin Verme Yetkisi

‹zin alma yükümlülü¤ü ve izin verme yetkisi

Madde 4- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerde aksi
öngörülmedikçe, yabanc›lar›n Türkiye’de ba¤›ml› veya ba¤›ms›z çal›flmaya
bafllamadan önce izin almalar› gerekir.
Ülke menfaatlerinin gerekli k›ld›¤› hallerde veya mücbir nedenlere ba¤l› olarak,
çal›flmaya bafllamadan önce ilgili makama bilgi vermek kofluluyla, çal›flma süresi
bir ay› geçmemek ve Bakanl›k onay› al›nmak suretiyle çal›flma izni ifle bafllad›ktan
sonra da verilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çal›flma ‹zinleri ile Çal›flma ‹zni Muafiyet ve S›n›rlamalar›

Süreli çal›flma izni

Madde 5- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerde aksi
öngörülmedikçe süreli çal›flma izni ifl piyasas›ndaki durum, çal›flma hayat›ndaki
geliflmeler, istihdama iliflkin sektörel ve ekonomik konjonktür de¤ifliklikleri
dikkate al›narak, yabanc›n›n ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya iflin
süresine göre, belirli bir iflyeri veya iflletmede ve belirli bir meslekte çal›flmak
üzere en çok bir y›l geçerli olmak üzere verilir.
Bir y›ll›k kanuni çal›flma süresinden sonra, ayn› iflyeri veya iflletme ve ayn›
meslekte çal›flmak üzere çal›flma izninin süresi üç y›la kadar uzat›labilir.

Üç y›ll›k kanuni çal›flma süresinin sonunda, ayn› meslekte ve diledi¤i iflverenin
yan›nda çal›flmak üzere, çal›flma izninin süresi alt› y›la kadar uzat›labilir.

Türkiye’ye çal›flmak üzere gelen bir yabanc›n›n beraberinde veya daha sonra
getirmifl oldu¤u efl ve bakmakla yükümlü oldu¤u çocuklar›na da, yabanc›n›n
kendisi ile birlikte en az befl y›l kanuni ve kesintisiz ikamet etmifl olmalar›
kayd›yla süreli çal›flma izni verilebilir.

Bakanl›k, süreli çal›flma izninin co¤rafi geçerlilik alan›n› geniflletebilir veya
daraltabilir.

Süresiz çal›flma izni

Madde 6- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerde aksi
öngörülmedikçe Türkiye’de en az sekiz y›l kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya
toplam alt› y›ll›k kanuni çal›flmas› olan yabanc›lara, ifl piyasas›ndaki durum ve
çal›flma hayat›ndaki geliflmeler dikkate al›nmaks›z›n ve belirli bir iflletme, meslek,
mülki veya co¤rafi alanla s›n›rland›r›lmaks›z›n süresiz çal›flma izni verilebilir.
Ba¤›ms›z çal›flma izni

Madde 7- Ba¤›ms›z çal›flacak yabanc›lara, Türkiye’de en az befl y›l kanuni ve
kesintisiz olarak ikamet etmifl olmalar› kofluluyla Bakanl›kça ba¤›ms›z çal›flma
izni verilebilir.
‹stisnai haller

Madde 8- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerde aksi
öngörülmedikçe;
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a. Bir Türk vatandafl› ile evli olan ve efliyle Türkiye’de evlilik birli¤i içinde
yaflayan veya evlilik birli¤i en az üç y›l sürdükten sonra sona ermifl olmakla
birlikte Türkiye’de yerleflmifl olan yabanc›lar ile bunlar›n Türk vatandafl›
eflinden olan çocuklar›na,
b. 403 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanununun 19, 27 ve 28 inci maddeleri
çerçevesinde Türk Vatandafll›¤›n› kaybedenler ve bunlar›n füruuna,

c. Türkiye’de do¤an veya kendi milli kanununa, vatans›z ise Türk mevzuat›na göre
rüflt yafl›n› doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek
okul veya üniversiteden mezun olan yabanc›lara,
d. 2510 say›l› ‹skan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul
edilen yabanc›lara,

e. Avrupa Birli¤i üyesi ülke vatandafllar› ile bunlar›n Avrupa Birli¤i üyesi
ülkelerin vatandafl› olmayan efl ve çocuklar›na,

f. Yabanc› devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklar›nda ve
uluslararas› kurulufllar›n temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik
personelin hizmetinde çal›flanlar ile karfl›l›kl›l›k ilkesi çerçevesinde olmak ve
görev süresiyle s›n›rl› kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçilikler,
konsolosluklar ve uluslararas› kurulufllar›n temsilciliklerinde görevlendirilen
diplomatlar›n ve idari ve teknik personelin efl ve çocuklar›na,

g. Bilimsel ve kültürel faaliyetler amac›yla bir ay› aflan ve sportif faaliyetler
amac›yla dört ay› aflan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabanc›lara,

h. Kanunla yetki verilen Bakanl›klar ile kamu kurum ve kurulufllar›nca sözleflme
veya ihale usulleriyle mal ve hizmet al›m›, bir iflin yapt›r›lmas› veya bir tesisin
iflletilmesi ifllerinde çal›flt›r›lacak kilit personel niteli¤indeki yabanc›lara,
bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaks›z›n çal›flma izni verilebilir.

Kanuni çal›flma süresine dahil edilecek süreler ile ikamette kesinti say›lan
süreler

Madde 9- Y›ll›k izinler, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k geçici ifl
göremezlik ödenekleri ile iflsizlik sigortas› ödene¤i al›nan süreler, kanuni çal›flma
süresine dahil edilir.
Yabanc›n›n toplam, alt› ay› geçmemek flart›yla Türkiye d›fl›nda bulunmas› çal›flma
süresini kesmez. Ancak Türkiye d›fl›nda geçirilen zaman çal›flma süresinden
say›lmaz. Türkiye’de bulunmas›na ra¤men ikamet tezkeresini alt› aydan fazla
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süreyle temdit ettirmeyerek ihmalde bulunan yabanc›n›n ikameti çal›flma izinleri
aç›s›ndan kesinti say›l›r.
Çal›flma izni muafiyet teyit belgesi

Madde 10- Türkiye’nin taraf oldu¤u ‹kili veya çok tarafl› sözleflmelerle sa¤lanan
haklar sakl› kalmak kayd›yla, çal›flma izninden muaf tutulan yabanc›lara, istekleri
halinde Bakanl›kça çal›flma izni muafiyet teyit belgesi verilir.
Çal›flma izninin s›n›rland›r›lmas›

Madde 11- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili veya çok tarafl› sözleflmelerle sa¤lanan
haklar sakl› kalmak kayd›yla ve karfl›l›kl›l›k ilkesi çerçevesinde çal›flma izinleri, ifl
piyasas›ndaki durum ve çal›flma hayat›ndaki geliflmeler, istihdama iliflkin sektörel
ve ekonomik konjonktür koflullar›n›n gerekli k›ld›¤› hallerde, belirli bir süre için,
tar›m, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iflkolu veya mülki ve
co¤rafi alan itibariyle s›n›rland›r›labilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

‹zinlerin Verilmesi, Uzat›lmas›, Reddi, ‹ptali ve Yarg› Yoluna Baflvurma

‹zinlerin verilmesi veya uzat›lmas›

Madde 12- Türkiye d›fl›nda ikamet eden yabanc›lar, çal›flma izni baflvurular›n›
bulunduklar› ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar.
Temsilcilikler bu baflvurular› do¤rudan Bakanl›¤a iletirler. Bakanl›k ilgili
mercilerin görüfllerini alarak 5inci maddeye göre baflvurular› de¤erlendirir;
durumu uygun görülen yabanc›lara çal›flma izni verir. Bu izin ancak gerekli
çal›flma vizesi ile ikamet izninin al›nmas› halinde geçerlidir. Çal›flma izin
belgesini alan yabanc›lar›n, bu belgeyi ald›klar› tarihten itibaren en geç doksan
gün içinde ülkeye girifl vizesi talebinde bulunmalar›, ülkeye girifl yapt›klar›
tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ‹çiflleri Bakanl›¤›na ikamet tezkeresi almak
için baflvurmalar› zorunludur.
Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabanc›lar veya bunlar›n iflverenleri
baflvurular›n› do¤rudan Bakanl›¤a yapabilirler.

Çal›flma izinleri, ikamet sahibi yabanc›lar veya bunlar›n iflverenlerinin Bakanl›¤a
yaz›l› talebi üzerine, bu Kanun ve bu Kanuna göre ç›kar›lan yönetmelik
hükümlerine göre verilir ve uzat›l›r.
Baflvurular Bakanl›k taraf›ndan en geç doksan gün içinde cevapland›r›l›r

‹lgili mercilerden görüfl al›nmas›

Madde 13- Yabanc›lara, bu Kanunla getirilen koflullara ba¤l› olarak
çal›flabilecekleri meslek, sanat veya ifllerle ilgili çal›flma izinleri, ilgili mercilerin
mesleki yeterlilik dahil görüflleri al›nmak suretiyle Bakanl›kça verilir.
Di¤er kanunlarda yer alan, yabanc›lar›n çal›flamayaca¤› ifl ve mesleklere dair
hükümler sakl›d›r.
‹zin isteminin reddi

Madde 14- Çal›flma izni veya çal›flma izninin uzat›lmas› istemi

a. ‹fl piyasas›ndaki durum ve çal›flma hayat›ndaki geliflmeler ve istihdama

iliflkin sektörel ve ekonomik konjonktür de¤iflikliklerinin çal›flma izni
verilmesine elveriflli olmamas›,

b. Baflvurulan ifl için ülke içinde, 4 haftal›k süre içerisinde o ifli yapacak ayn›
niteli¤e sahip kiflinin bulunmas›,
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c. Yabanc›n›n geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmamas›,

d. Bir iflyeri, iflletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabanc›n›n ayn›
iflyeri, iflletme veya ayn› meslek için izin talebinin reddedildi¤i tarihten itibaren
bir y›l geçmeden yeniden izin talebinde bulunmas›,
e. Yabanc›n›n çal›flmas›n›n milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayifl, kamu
yarar›, genel ahlak ve genel sa¤l›k için tehdit oluflturmas›,
Hallerinde reddedilir.

Çal›flma izninin iptali

Madde 15- Yabanc›n›n 11 ve 13 üncü maddede say›lan s›n›rlamalara ayk›r› olarak
çal›flmas› veya 14 üncü maddede öngörülen hallerden birinin varl›¤›n›n veya
yabanc›n›n ya da iflvereninin, çal›flma izni talep dilekçesinde eksik veya yanl›fl
bilgi verdi¤inin sonradan tespit edilmesi halinde, Bakanl›k verdi¤i çal›flma iznini
iptal eder ve durumu ilgili Bakanl›¤a bildirir.
Çal›flma izninin geçerlili¤ini kaybetmesi

Madde 16- Çal›flma izni, geçerlilik süresinin sona ermesi d›fl›nda;

a. Yabanc›n›n ikamet tezkeresinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ya
da geçerlilik süresinin uzat›lmamas›,
b. Yabanc›n›n pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik
süresinin uzat›lmamas›, (‹çiflleri veya D›fliflleri Bakanl›klar›n›n uygun
görüfllerinin bulunmas› hali hariç)

c. Yabanc›n›n mücbir sebepler d›fl›nda aral›ks›z olarak alt› aydan fazla yurt d›fl›nda
kalmas›,
Hallerinde de geçerlili¤ini kaybeder.
Yarg› yoluna baflvurma hakk›

Madde 17- Bakanl›k çal›flma izni verilmesi ya da uzat›lmas› talebinin
reddedilmesi, çal›flma izninin iptal edilmesi ya da çal›flma izninin geçerlili¤inin
kaybedilmesine iliflkin karar›n›, yabanc›ya veya varsa iflverenine 7201 say›l›
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ eder.

Bakanl›kça verilecek kararlara karfl› ilgililer taraf›ndan tebli¤ tarihinden itibaren
otuz gün içinde itiraz edilebilir. ‹tiraz›n Bakanl›kça reddedilmesi hallerinde idari
yarg› yoluna baflvurulabilir.
332

BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Bildirim Yükümlülü¤ü, Denetleme ve Düzenleme Yetkisi ile
Cezai Hükümler
Bildirim yükümlülü¤ü
Madde 18– a) Ba¤›ms›z çal›flan yabanc›lar, çal›flmaya bafllad›klar› tarihten ve
çal›flman›n bitiminden itibaren,
b) Yabanc› çal›flt›ran iflverenler yabanc›n›n çal›flmaya bafllad›¤› tarihten, çal›flma
izninin verildi¤i tarihten itibaren otuz gün içerisinde çal›flmaya bafllamamas›
halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin
sona erdi¤i tarihten itibaren, en geç on befl gün içerisinde durumu Bakanl›¤a
bildirmekle yükümlüdürler.
Bakanl›¤a bilgi verilmesi
Madde 19- Yabanc›lara çal›flma izni verme yetkisi bulunan bakanl›klar ile kamu
kurum ve kurulufllar›, çal›flma iznini verdikleri, çal›flma izin süresini uzatt›klar› ve
çal›flma iznini iptal ettikleri tarihten, yabanc› istihdam eden bakanl›klar ile kamu
kurum ve kurulufllar› ise çal›flt›rmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en geç otuz gün
içinde yabanc› ile ilgili tüm bilgileri Bakanl›¤a bildirirler.
Denetleme yetkisi
Madde 20- Bu Kanun kapsam›na giren yabanc›lar›n ve iflverenlerin bu Kanundan
do¤an yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanl›k ifl müfettiflleri ve
Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiflleri taraf›ndan denetlenir.
Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin teftifl ve denetim
elemanlar› kendi mevzuatlar› gere¤ince iflyerlerinde yapacaklar› her türlü denetim
ve incelemeler s›ras›nda, yabanc› çal›flt›ran iflverenlerle yabanc›lar›n bu Kanundan
do¤an yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini de denetler. Denetim
sonuçlar› ayr›ca Bakanl›¤a bildirilir.
Cezai hükümler
Madde 21- 18 inci maddeye göre bildirim yükümlülü¤ünü süresi içinde yerine
getirmeyen ba¤›ms›z çal›flan yabanc› ile yabanc› çal›flt›ran iflverene her bir yabanc›
için ikiyüzelli milyon lira idari para cezas› verilir.
Çal›flma izni olmaks›z›n ba¤›ml› çal›flan yabanc›ya beflyüz milyon lira idari para
cezas› verilir.
Çal›flma izni bulunmayan yabanc›y› çal›flt›ran iflveren veya iflveren vekillerine her
bir yabanc› için iki milyar beflyüz milyon lira idari para cezas› verilir. Bu durumda,
iflveren veya iflveren vekili yabanc›n›n ve varsa efl ve çocuklar›n›n konaklama
giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masraflar› ve gerekti¤inde sa¤l›k
harcamalar›n› karfl›lamak zorundad›r.
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Birinci, ikinci ve üçüncü f›kralarda say›lan fiillerin tekrar› halinde idari para
cezalar› bir kat art›r›larak uygulan›r.
Bu Kanuna göre verilmifl çal›flma izni olmaks›z›n ba¤›ms›z çal›flan yabanc›ya bir
milyar lira idari para cezas› verilir ve varsa iflyeri veya iflyerlerinin Bakanl›k bölge
müdürlerince kapat›lmas› karar› al›narak, bu karar›n uygulanmas› için durum ilgili
valili¤e bildirilir. Tekrar› halinde, varsa iflyeri veya iflyerlerinin kapat›lmas›n›n
yan› s›ra idari para cezas› bir kat art›r›larak uygulan›r.
Bu Kanunda öngörülen idari para cezalar› gerekçesi belirtilmek suretiyle Bakanl›k
bölge müdürlü¤ünce ilgililere 7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre
tebli¤ edilir. ‹dari para cezalar› tebli¤ tarihinden itibaren yedi gün içinde vergi
daireleri veya mal müdürlüklerine ödenir. ‹lgililer cezaya bu süre içinde yetkili
sulh ceza mahkemesi nezdinde itiraz edebilir. Baflvuru, cezan›n takip ve tahsilini
durdurmaz .
Bu Kanuna göre idari para cezas› ile cezaland›r›lan ba¤›ml› veya ba¤›ms›z çal›flan
yabanc›lar ile yabanc› çal›flt›ran iflverenler ‹çiflleri Bakanl›¤›na bildirilir.
Bu Kanuna göre süresi içinde ödenmeyen idari para cezalar› ve di¤er alacaklar›n
takip ve tahsilinde 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun
hükümleri uygulan›r.
Yönetmelik
Madde 22- Her türlü çal›flma izninin verilmesi, s›n›rland›r›lmas›, iptali, çal›flma
izninden muaf tutulacak yabanc›lar ile bildirim yükümlülüklerinin nas›l yerine
getirilece¤ine iliflkin usul ve esaslar bu Kanuna göre ç›kar›lacak yönetmelikle
düzenlenir.
Bu Kanunun uygulanmas›na iliflkin yönetmelik; Bakanl›k, ‹çiflleri Bakanl›¤›,
D›fliflleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤›, Turizm Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›, Hazine
Müsteflarl›¤›, Denizcilik Müsteflarl›¤› ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ile müfltereken,
ilgili görülen di¤er bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n da görüflleri al›nmak suretiyle Kanunun
yay›m› tarihini izleyen alt› ay içinde ç›kar›l›r.
Yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda yabanc›lar›n çal›flt›r›lmas›
Madde 23- 6224 say›l› Yabanc› Sermayeyi Teflvik Kanunu kapsam›nda kurulan
flirket ve kurulufllarda çal›flt›r›lmak istenen yabanc›lar, Hazine Müsteflarl›¤› ile
müfltereken ç›kart›lacak yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
Bakanl›kça verilen çal›flma izni ile çal›flt›r›labilirler.

334

ALTINCI BÖLÜM

Baz› Kanunlarda Yap›lan De¤ifliklikler

Madde 24- Ekli (1) say›l› listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 say›l›
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) say›l› cetvelin Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›na iliflkin bölümüne eklenmifltir.

Madde 25- 9/1/1985 tarihli ve 3146 say›l› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunun 9 uncu maddesine
afla¤›daki bent (h) bendi olarak eklenmifl ve mevcut (h) bendi (i) bendi olarak
teselsül ettirilmifltir.
“h) Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunda öngörülen iflleri
yapmak,”

Madde 26- 27/1/l954 tarihli ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i Kanununun 34 üncü maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde 34 – Yabanc› müteahhit veya yabanc› kurulufllar, Türkiyede Devlet
daireleri ile resmi ve özel kurulufl ve flah›slara karfl› re’sen veya yerli kurulufllarla
birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarl›kla ilgili ifllerde, yaln›z bu ifle
münhas›r kalmak kayd›yla, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›n›n ve Odalar Birli¤inin
görüflleri al›narak, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca verilen çal›flma izni
ile yabanc› uzman çal›flt›rabilirler.”
Madde 27- 6235 say›l› Kanunun 35 inci maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde 35 – 34 üncü madde kapsam›na girmeyen ifllerde yabanc› mühendis ve
yüksek mühendisler ile mimar ve yüksek mimarlar, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
ile Odalar Birli¤inin görüflleri al›narak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca
verilen çal›flma izni ile çal›flt›r›labilir.”
Madde 28- 7/3/1954 tarihli ve 6326 say›l› Petrol Kanununun 119 uncu maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde 119 – Petrol hakk› sahipleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› ile
‹çiflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca
verilen izinle yabanc› idari ve mesleki personel ile uzman personel çal›flt›rabilir.”

Madde 29- 8/6/1965 tarihli ve 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanununun 21
inci maddesine dördüncü f›kradan sonra gelmek üzere afla¤›daki f›kra eklenmifltir.

“Bu Kanun kapsam›nda çal›flacak yabanc›lar, Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›nda Kanun hükümlerine tabidirler.”
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Madde 30- 25/9/l981 tarihli ve 2527 say›l› Türk Soylu Yabanc›lar›n Türkiye’de
Meslek ve Sanatlar›n› Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurulufl veya
‹flyerlerinde Çal›flt›r›labilmelerine ‹liflkin Kanunun 3 üncü maddesi afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Madde3 – Türk soylu yabanc›lar›n, kanunlarda Türk vatandafllar›n›n
yapabilece¤i belirtilen meslek, sanat ve ifllerde çal›flabilme ve çal›flt›r›labilmeleri
için, özel kanunlarda aranan nitelikleri tafl›mak ve yükümlülükleri yerine getirmek
flart›yla, bu Kanun ve Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›ndaki Kanuna göre,
‹çiflleri ve D›fliflleri bakanl›klar› ile di¤er ilgili bakanl›k ve kurulufllar›n görüflleri
al›narak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca izin verilir.”
Madde 31- l2/3/l982 tarihli ve 2634 say›l› Turizmi Teflvik Kanununun 18 inci
maddesinin (a) f›kras›n›n birinci bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Belgeli iflletmelerde, Bakanl›k ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca verilen izinle yabanc› uzman personel ve
sanatkarlar çal›flt›r›labilir.”

Madde 32- 2634 say›l› Kanunun 26nc› maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifltir.

“Birinci f›kra kapsam›nda faaliyet gösterecek yabanc›lar, Yabanc›lar›n Çal›flma
‹zinleri Hakk›nda Kanun hükümlerine tabidir.”

Madde 33- 2/7/1964 tarihli ve 492 say›l› Harçlar Kanununa ba¤l› (6) say›l›
tarifenin bafll›¤› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir..

“Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, D›fliflleri Bakanl›¤› tasdik harçlar› ve yabanc›lara
verilecek çal›flma izin belgesi harçlar›.”

Madde 34- 492 say›l› Kanuna ba¤l› (6) say›l› tarifenin sonuna afla¤›daki bölüm
eklenmifltir.
IV- Yabanc›lara Verilecek Çal›flma ‹zin Belgeleri:
1-Süreli Çal›flma ‹zin Belgesi:

a)1 y›la kadar (1 y›l dahil)

b) 3 y›la kadar (3 y›l dahil)

Süre uzat›mlar› da ayn› miktarda harca tabidir.

2-Süresiz Çal›flma ‹zin Belgesi:

3-Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zin Belgesi:

50.000.000.- TL

150.000.000.- TL

250.000.000.- TL

500.000.000.- TL

Çal›flma izin belgesi harçlar›n›n tespitine, karfl›l›kl›l›k ilkesi esas› göz önünde
tutularak D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilidir.
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YED‹NC‹ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kald›r›lan hükümler

Madde 35- 11/6/1932 tarihli ve 2007 say›l› Türkiye’deki Türk Vatandafllar›na
Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakk›nda Kanun yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Geçici Madde 1 – Ba¤›ml› veya ba¤›ms›z olarak çal›flan yabanc›lara, bu Kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre verilmifl olan çal›flma
izinleri, bu Kanun uyar›nca Bakanl›kça iptal edilmedi¤i veya hükmünü
kaybetmedi¤i müddetçe sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce kamu kurum ve
kurulufllar›n›n çal›flma izni verdi¤i veya istihdam etti¤i yabanc›lara ait bilgiler izni
veren mercilerce, kanunun yürürlü¤e girmesinden itibaren doksan gün içinde
Bakanl›¤a bildirilir.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce çal›flma izni
baflvurusu yap›lan ve ifllemleri devam eden yabanc›lar›n çal›flma izinlerini,
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki yetkili kamu kurum ve kurulufllar›
verirler ve çal›flma izninin verilifl tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekli
bilgileri Bakanl›¤a iletirler.
Yürürlük

Madde 36- Bu Kanunun 24 üncü maddesi Kanunun yay›m› tarihinde di¤er
maddeleri ise yay›m› tarihinden itibaren alt› ay sonra yürürlü¤e girer.
Yürütme

Madde 37- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 05/03/2003
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Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun
Uygulama Yönetmeli¤i
B‹R‹NC‹ KISIM

Genel Hükümler

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmeli¤in amac›; 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›nda Kanun kapsam›nda, Türkiye’de çal›flacak yabanc›lar›n her türlü çal›flma
izinlerinin verilmesi, s›n›rland›r›lmas›, iptali, çal›flma izninden muaf tutulacak
yabanc›lar ile bildirim yükümlülüklerinin nas›l yerine getirilece¤ine iliflkin usul
ve esaslar› düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda
Kanunun 22 nci maddesine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar
Madde 3- Bu Yönetmeli¤in uygulanmas›nda;
Bakanl›k: Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›,
Kanun: 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunu,
Yönetmelik: Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun Uygulama
Yönetmeli¤ini,
Kanuni Çal›flma: Kanunlara uygun flekilde verilmifl çal›flma izni, ikamet ve di¤er
ilgili kanunlar ile mevzuat hükümlerince düzenlenen yükümlülüklerin yan› s›ra,
sosyal güvenlik primleri ödenmifl veya muaf olarak çal›flmay›,
Birlikte ‹kamet: Medeni Kanun hükümlerine göre aile birli¤i içinde ayn› çat›
alt›nda oturmay›,
‹lgili Merciler: ‹lgili görülen Bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›,
Akademik Yeterlilik: 2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kanununa istinaden, uzmanl›k
gerektiren mesleki hizmetler kapsam›nda hizmet sunmay› isteyen yurt d›fl›nda
lisans e¤itimi alm›fl olan yabanc›n›n, mesleki unvan›n› ispat edebilmesi amac›yla
al›nmas› gereken, mesleki yeterliliklerin tan›nmas›n›n ön koflulu olan belgeyi,
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Mesleki Hizmetler: Akademik ve mesleki yeterlilik gerekleri yerine getirilerek
sunulabilen uzmanl›k gerektiren hizmetleri, (Bu hizmetler, ulusal ve uluslar aras›
yeterlilik istemleri ve lisans istem ve prosedürlerine tabidir.)
Mesleki Yeterlilik: Hizmet kalitesinin sa¤lanabilmesi aç›s›ndan, hizmet
sunucusunun, akademik yeterlili¤in gere¤ini yerine getirdikten sonra, mesleki
yeterlilik istem ve prosedürlerini tamamlamas›n›, (Hizmet sunucusunun kendi
ülkesindeki meslek kurulufluna üye olmas›, mesle¤ini icra etti¤ine dair belgenin,
üyesi oldu¤u meslek kuruluflu taraf›ndan verilmesi ve çal›flaca¤› alanda yeterli
deneyime sahip olmas› mesleki yeterlili¤in ön koflullar›d›r.)
Yeterlilik ‹stemleri: Mesleki hizmet sunucusunun bir sertifika veya lisans almak
üzere yerine getirmesi gereken e¤itim, s›nav, uygulamal› staj, deneyim, dil veya
benzer istemleri,
Yeterlilik Prosedürleri: Yeterlilik istemlerinin tamamlanmas›na iliflkin idari
gereklilikler veya flekli süreçleri,
Lisans ‹stemleri: Yeterlilik istemlerinden farkl› olarak, bir hizmet sunucusunun bir
hizmeti sunmak için almas› gereken resmi iznin gere¤i olan ba¤›ms›z istemleri,
Lisans Prosedürleri: Bir lisans baflvurusu yap›labilmesine iliflkin baflvuru ve ifllem
süreci ile ilgili idari prosedürleri, (Bunlar, lisans baflvurusu için ifllem süresi, belge
say›s› veya bilgi miktar›n› kapsar.)
Kilit Personel: Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kiflili¤e sahip bir flirketin,
afla¤›daki flartlardan en az birini sa¤layan personeli “Kilit Personel” say›l›r;
1) fiirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çal›flmak,
2) fiirketin tamam›n› veya bir bölümünü yönetmek,
3) fiirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin ifllerini denetlemek veya
kontrol etmek,
4) fiirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin ifline son vermek veya bu
konularda teklif yapmak,
alanlar›ndan en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; flirket
orta¤›, yönetim kurulu baflkan›, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür
yard›mc›s›, flirket müdürü, flirket müdür yard›mc›s› ve benzeri mevkilerde görev
yapan kifliyi,
Uzman: Kuruluflun hizmetleri, araflt›rma cihazlar›, teknikleri ya da yönetimi için
temel say›lan, herkes taraf›ndan bilinmeyen bilgiye sahip olan kifliyi, ( Böyle bir
bilginin oldu¤unun irdelenmesi için, sadece kurulufla özgü olan veriler göz önünde
tutulmayacak, ayn› zamanda bu kiflinin özel teknik bilgi gerektiren bir iflle ilgili
yüksek nitelik düzeyine sahip olup olmad›¤› da ilgili merciler taraf›ndan
incelenecektir.)
ifade eder.
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‹zin ve ‹zin Uzatma Baflvurular›
Baflvuru Yap›lacak Merciler

Madde 4- Baflvurular, yurt d›fl›nda Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt
içinde do¤rudan Bakanl›¤a yap›labilir.
Baflvuru ve ‹znin Verilmesinde fiekil

Madde 5- Bu Kanun kapsam›nda yap›lacak tüm baflvurular›n yaz›l› olarak
Yönetmelikte belirlenen mercie dilekçe ile yap›lmas›, Yönetmelik eki form ve
belgelerin formun aç›klama bölümünde belirtilen flekilde doldurulmas› ve yine
form ekinde belirlenen tüm belgelerin baflvuru dilekçesine eklenmesi
gerekmektedir.
Bakanl›k taraf›ndan, bu Yönetmelikte istenilen belgeler d›fl›nda istenilecek
belgeler, ulusal mevzuat ve de¤iflen sosyo – ekonomik konjonktüre göre belirlenir.

Çal›flma izinleri, Bakanl›kça yaz›l› olarak verilir. Çal›flma izni verilen veya izni
uzat›lan yabanc› mesleki hizmet sunucusuna verilecek ikamet izninde, ilgili
meslek odas›na geçici üyelik koflulu aran›r.

Yurt D›fl›ndan Yap›lacak Baflvurular

Madde 6- Yabanc›lar, yurt d›fl›ndan çal›flma izni için baflvurular›n›, uyru¤unda
bulunduklar› veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
temsilciliklerine yaparlar.

Temsilcilikler, çal›flma izin talebine iliflkin olabilecek de¤erlendirmeleri ile
birlikte bu baflvurular› do¤rudan Bakanl›¤a iletirler.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile Bakanl›k, yurt d›fl›ndan yap›lacak çal›flma
izni baflvurular› ile ilgili ifllemleri, elektronik posta yolu ile yürütür. Baflvuru
s›ras›nda istenilen belgeler ise, yabanc›n›n temsilcili¤e baflvurdu¤u tarihten
itibaren en geç üç ifl günü içerisinde yabanc›n›n iflverenince Bakanl›¤a intikal
ettirilir.
Bu durumda Kanunun 12 nci maddesindeki doksan günlük süre tüm belgelerin
Bakanl›¤a intikal etti¤i tarih itibariyle bafllar.
Yurt ‹çinden Yap›lacak Baflvurular

Madde 7- Yurt içinden, sadece en az alt› ay süreli ikamet tezkeresi alm›fl ve bu
süresi sona ermemifl olan yabanc›lar veya bunlar›n iflverenleri, baflvurular›n›
do¤rudan Bakanl›¤a yapabilirler.
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Türkiye’de ö¤renim amac›yla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe
istinaden en az alt› ay süreli ikamet izni alm›fl olup da bu izin süresi içerisinde
çal›flma izni verilmifl yabanc›lardan, Türkiye’nin d›fl temsilcilikleri kanal› ile
çal›flma vizesi almas› koflulu aranmaz. Ancak, insan ticaretine konu olan veya
olabilecek alanlarda çal›flacak yabanc›lar için alt› ay süreyle ikamet etmifl olmas›
konusu dikkate al›nmayarak, her defas›nda d›fl temsilciliklerimizden çal›flma
vizesi almalar› koflulu aran›r.

Turistik vize ya da çal›flma amac› d›fl›ndaki vizelerle veya iki ülke aras›ndaki vize
muafiyeti program› ve di¤er vize kolayl›klar›ndan yararlanarak Türkiye’ye gelmifl
olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabanc›lar›n, çal›flma izni için yurt içinden
baflvurular› al›nmaz.
Uzatma Baflvurular›

Madde 8- Çal›flma izninin uzat›lmas› talebi, Yönetmeli¤in 5 inci maddesinde
aç›klanan esaslara göre; baflvuru formu ve Yönetmelik ekinde belirtilen belgelere,
önceki çal›flma izin belgesinin asl›n›n da eklenmesi suretiyle, yabanc› veya
iflvereni taraf›ndan do¤rudan Bakanl›¤a yap›l›r.

Süresi sona ermifl bir çal›flma izninin uzat›lmas› için, sürenin bitiminden itibaren
en geç onbefl gün içinde uzatma baflvurusunda bulunulmas› gerekir. Bu süreden
sonra yap›lan uzatma baflvurular›, ilk defa baflvuru yapan yabanc›lara uygulanan
esaslara tabidir.

Çal›flma izninin bitti¤i tarihten geriye do¤ru en fazla iki ayl›k sürede olmak
kayd›yla, izin süresi sona ermeden de uzatma baflvurusunda bulunulabilir.

Çal›flma izninin uzat›lmas› halinde, uzat›lan çal›flma izninin bafllang›ç tarihi, süresi
biten çal›flma izninin sona erdi¤i tarihtir.
Çal›flma izni uzatma baflvurusunda bulunan yabanc›lar, çal›flma izni uzatma
baflvurusunun sonuçlanmas›na kadar geçen zaman diliminde, alaca¤› görevin
mahiyeti de¤iflmemek kayd›yla ayn› iflyeri ve meslekteki çal›flmalar›n›
sürdürebilirler.

Bu yabanc›lar, iflyerinde fiilen çal›flt›klar› sürece geçerli olmak üzere uzatma
baflvurusunda bulunduklar›na iliflkin Bakanl›k taraf›ndan verilen belgeyi tafl›rlar.
Bu belge verilifl tarihinden itibaren doksan gün sonra geçerli¤ini yitirir. Bakanl›k,
belgeye konuyla ilgili bilgilendirici kayd› düfler.
Yabanc›n›n bu belgeyi tafl›d›¤› süre içerisindeki çal›flmas›, do¤uraca¤› sonuçlar
bak›m›ndan kanuni çal›flma olarak kabul edilir. Bu süre içerisinde yabanc›n›n,
ilgili mercilerin ve iflverenin kanuni yükümlülükleri devam eder.
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‹zin ve ‹zin Uzatma Baflvurular›n›n De¤erlendirilmesi
Bakanl›¤›n Eksik Evrak Tespiti
Madde 9- Baflvurunun eksik evrak ile yap›ld›¤›n›n Bakanl›kça tespiti halinde,
eksik evraklar›n tamamlanmas› istemiyle baflvuru sahibine bilgi verilir. Bu
durumda Kanunun 12 nci maddesindeki doksan günlük süre eksik evraklar›n
Bakanl›¤a intikal etti¤i tarih itibariyle bafllar.
‹lgili Mercilerden Görüfl Al›nmas›
Madde 10- Bakanl›k, baflvuruyu ilgili mercilere iletir ve görüfllerini al›r.
‹lgili merciler görüfllerini, Bakanl›k kay›t ç›k›fl tarihinden itibaren en geç otuz gün
içinde Bakanl›¤a bildirirler. ‹lgili merciler, zorunluluk halinde, makul ek süre
talebinde bulunabilirler.
Bakanl›k ve ilgili merciler, bildirimlerin nas›l yap›laca¤›na iliflkin, elektronik
posta dahil iletiflimi kolaylaflt›racak araç, gereç ve yöntemler konusunda aralar›nda
iflbirli¤i yaparlar.
Süresi ve verilen ek süre içinde bildirilmeyen görüfller, Bakanl›kça olumlu kabul
edilir.
Çal›flma izin uzatma baflvurular› için Bakanl›kça, ilgili mercilerin görüflleri
istenmez. Ancak bu durum, mesleki hizmetler kapsam›nda olmak üzere, sadece
yabanc›n›n alaca¤› görev mahiyetinin de¤iflmemesi kofluluyla geçerlidir.
‹lgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti
Madde 11- ‹lgili mercilerin eksik evraklar›n tamamlanmas› istemleri üzerine,
Bakanl›kça eksik evraklar›n tamamlatt›r›lmas›ndan sonra, ilgili mercilerden görüfl
al›nmas›na iliflkin prosedür tekrarlan›r. Bu durumda Kanunun 12 nci
maddesindeki doksan günlük süre eksik evraklar›n Bakanl›¤a intikal etti¤i tarih
itibariyle bafllar.
‹lgili Mercilerce Evraklar›n ‹ncelenmesi
Madde 12- Kanunun 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeleri uyar›nca
Bakanl›¤›n görüfl istedi¤i ilgili merciler, çal›flma izni baflvurusu ile ilgili
de¤erlendirmelerini yaparken, baflvuru eki bilgi ve evraklar›n kendi görev ve
yetkileri kapsam›nda gerekli incelemelerini de yaparlar.
‹lgili merciler bilgi ve evraklar›n muteberli¤ini incelerken, Yönetmeli¤in 22 nci
maddesinin birinci f›kras›nda yer alan çal›flma izninin iptaline iliflkin gerekçeleri
de dikkate al›rlar.
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‹zinlerin Verilmesi veya Uzat›lmas›nda De¤erlendirme
Madde 13- Bakanl›k ilgili mercilerin görüfllerini de dikkate almak suretiyle
çal›flma izni baflvurusunu de¤erlendirir. Ancak Yönetmeli¤in 10 uncu maddesinin
beflinci f›kras› hükmü sakl›d›r.
Bakanl›k, Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerde aksi
öngörülmedikçe, çal›flma izni ve izin uzatma baflvurular›n›n de¤erlendirilmesinde;
yabanc›n›n ikamet ve çal›flma izninin süresi ile hizmet akdinin ve iflin süresine
göre belirli bir iflyeri ya da iflletmede ve belirli bir meslekte, yaln›z bu ifle münhas›r
kalmak kayd›yla ifl piyasas›ndaki durum, çal›flma hayat›ndaki geliflmeler,
istihdama iliflkin sektörel, co¤rafi ve ekonomik konjonktür de¤iflikliklerini dikkate
al›r.
Bu de¤erlendirme kriterleri çerçevesinde, Kanunun 12 nci maddesine göre
Bakanl›¤›n yapaca¤› de¤erlendirmelerde dikkate al›nmak üzere; Türkiye’nin taraf
oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerin hükümleri de dikkate al›nmak
suretiyle; Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan periyodik olarak dört haftal›k sürelerde, il
baz›nda “yabanc›lar›n istihdam›n›n uygun görülmedi¤i ifl ve meslekler” Bakanl›¤a
rapor olarak bildirilir. Periyodik dönemler d›fl›nda olabilecek de¤erlendirmelerini
de, dört haftal›k raporlar› beklemeden ayr›ca bildirirler.
Bakanl›k, ülke içinden istihdam yerine yabanc› istihdam› için yapaca¤›
de¤erlendirmede, baflvuru s›ras›nda istenecek belgelerin yan› s›ra, yabanc›n›n
istihdam›n› hakl› k›lacak, iflin özel niteli¤i ile yabanc› personelin bonservis,
referans mektubu, görevlendirme yaz›s› ya da kabul yaz›s› gibi yetkili makamlarca
onayl› bilgi ve belgeleri de dikkate alarak karar verir.
Bakanl›k üçüncü ve dördüncü f›krada belirtilen de¤erlendirmesine esas olmak
üzere an›lan kuruma baflvuru ile ek bilgi ve evraklar› ileterek de görüfllerini
alabilir.
Kanuni Çal›flmaya Dahil Edilecek Süreler
Madde 14- Y›ll›k izinler, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k, geçici
ifl göremezlik ödenekleri ile iflsizlik sigortas› ödene¤i al›nan süreler, kanuni
çal›flma süresine dahil edilir.
Çal›flma Süreleri ve ‹kamet ‹zninde Kesinti
Madde 15- Çal›flma izinleri bak›m›ndan Kesintisiz ‹kamet kavram›ndan; ilgili
kanunlara uygun flekilde verilmifl ikamet izniyle Kanunun 9 uncu maddesinde
say›lan sürelerin de dahil oldu¤u ikamet ve çal›flma süreleri anlafl›l›r.
‹flvereni taraf›ndan geçici süre ile ve izinle ifl amaçl› yurt d›fl›na gönderilen ve
primleri Türk sosyal güvenlik kurumuna ödenen yabanc› çal›flan›n ülke d›fl›nda
geçen çal›flma süreleri ikamet ve çal›flma sürelerine dahil edilir.
Ancak Türkiye’de bulunmas›na ra¤men ikamet tezkeresini alt› aydan fazla süreyle
temdit ettirmeyen yabanc›n›n ikameti, çal›flma izinleri aç›s›ndan kesinti say›l›r.
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‹zin ve Uzatma Kararlar› ile Kararlar›n ‹lgili Mercilere Bildirimi
Karar

Madde 16- Bakanl›k; de¤erlendirme sonucunda, ilgili mercilerin görüfllerini de
dikkate alarak karar verir. Yönetmeli¤in 10 uncu maddesinin beflinci f›kras›
hükmü sakl›d›r.
Düzeltme Karar›

Madde 17- Bu Kanuna göre al›nan kararlarda maddi bir hata bulundu¤u sonradan
anlafl›l›rsa, Bakanl›k re’sen düzeltme veya de¤ifltirme karar› al›r. Gerekçeli karar
taraflara bildirilir.
Bakanl›k Karar›n›n ‹lgili Mercilere Bildirimi

Madde 18- Bakanl›k çal›flma izni karar›n›, yurt d›fl›ndan yap›lan baflvurularda;
baflvuruyu yapan yabanc›ya bildirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti temsilcili¤ine,
yurt içinden yap›lan baflvurularda; çal›flma izni ve uzatma karar›n› baflvuruyu
yapan yabanc›ya veya baflvuruyu yapan iflverenine bildirir.

Bakanl›kça, çal›flma izni ve uzatma ile ilgili olumlu kararlar ilgili mercilere de
bildirilir.

‹zin ve Uzatmaya ‹liflkin Üst S›n›r

Madde 19- Çal›flma izninin süresi, Kanunda ve Yönetmelikte yer alan çal›flma
izinlerinin verilmesi ve uzat›lmas›na iliflkin süreler de dikkate al›narak, hizmet
akdinin veya iflin süresinden daha uzun olamaz.
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BEfi‹NC‹ BÖLÜM

‹zinlerin S›n›rland›r›lmas›, Reddi, ‹ptali, ‹adesi,
Geçerlili¤ini Kaybetmesi

‹zinlerin S›n›rland›r›lmas› ve S›n›rland›rmaya ‹liflkin ‹stisnai Durumlar

Madde 20- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili veya çok tarafl› sözleflmelerle sa¤lanan
haklar sakl› kalmak kayd›yla ve karfl›l›kl›l›k ilkesi çerçevesinde çal›flma izinleri, ifl
piyasas›ndaki durum ve çal›flma hayat›ndaki geliflmeler, istihdama iliflkin sektörel
ve ekonomik konjonktür koflullar›n›n gerekli k›ld›¤› hallerde, belirli bir süre için,
tar›m, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iflkolu veya mülki ve
co¤rafi alan itibariyle s›n›rland›r›labilir.
Ancak Kanunun 6 nc› maddesinde öngörülen hüküm uyar›nca süresiz çal›flma
izninin verilmesinde bu s›n›rland›rma yap›lmaz.
Bakanl›k, s›n›rland›rmay› geliflmelere ve taleplere ba¤l› olarak re’sen yapabilir.
‹zin ‹steminin Reddi

Madde 21- Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen hükümler ile di¤er
kanunlarda yer alan yabanc›lar›n çal›flamayaca¤› ifl ve mesleklere dair hükümler
çerçevesinde ve ilgili ulusal ve uluslararas› mevzuata ayk›r› davran›ld›¤›n›n tespiti
halinde, ayr›ca Yönetmeli¤in 22 nci maddesinin birinci f›kras›nda yer alan
gerekçelerin varl›¤› halinde, çal›flma izni veya çal›flma izninin uzat›lmas› istemi
reddedilir.

Mesleki hizmetler kapsam›nda çal›flacaklar için, yabanc›lar›n ulusal ve
uluslararas› mesleki örgütlerden, meslekten men cezas› almad›klar›n›, üye
olduklar›n›, mesleklerini icra ettiklerini ve mesleki yeterliliklerini gösterir son alt›
ay içerisinde alm›fl olduklar› belgeleri, baflvurular› s›ras›nda, baflvuru formlar›na
eklemeleri gerekmektedir. Meslekten men cezas› alm›fl olan ve akademik
yeterlili¤i olmayan yabanc›lar›n baflvuruda bulunmalar› mümkün de¤ildir.
Bakanl›k, çal›flma izni veya çal›flma izninin uzat›lmas› talebini; Yönetmeli¤in 13
üncü maddesinin üçüncü f›kras›nda belirtilen rapor içeri¤inde; çal›flma izni
talebinde bulunulan iflyerindeki ayn› ifl için ayn› nitelikte yurt içinden bir talep
oldu¤unun bildirilmesi halinde, Yönetmeli¤in 13 üncü maddesinin dördüncü
f›kras›na göre de¤erlendirmesini yapar. Yabanc›n›n niteliklerinin daha uygun
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olmamas› durumunda Kanunun 14 üncü maddesinin (b) f›kras› gere¤ince izin
istemini reddeder.

Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin üçüncü f›kras›nda belirtilen baflvuru yasa¤›na
ra¤men yap›lan baflvurular, Kanunun 12 nci ve 14/c maddeleri uyar›nca reddedilir.
‹znin ‹ptali

Madde 22- Yabanc›n›n Kanunun 11 ve 13 üncü maddesinde say›lan s›n›rlamalara,
Türkiye’deki ulusal mevzuata, ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine
ayk›r› olarak çal›flmas› ya da Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen hallerden
birinin varl›¤› ile yabanc›n›n ya da iflvereninin, çal›flma izni talep dilekçesinde
eksik, sahte veya yanl›fl bilgi ve belge verdi¤inin sonradan tespit edilmesi halinde
Bakanl›k verdi¤i çal›flma iznini iptal ederek durumu ilgili mercilere ve baflvuru
sahibine bildirir.
Ayr›ca, ilgili merciin gerekçeli talebi halinde, Bakanl›k iptale iliflkin
de¤erlendirmeyi yapar.
‹ptal Edilen ‹zin Belgesinin ‹adesi

Madde 23- Bakanl›k, çal›flma izni verilen yabanc› personelin çal›flmaya
bafllamamas› veya ayr› bir firmada çal›flmak üzere baflvuruda bulunmas› halinde,
nedenlerine iliflkin de¤erlendirme sonucunda, daha önce verdi¤i izin belgesinin
iade edilmesini talep edebilir.

‹ptal edilmifl çal›flma izinlerinin as›llar›n›n kullan›c› taraf›ndan, bildirim yap›ld›¤›
tarihten itibaren bir hafta içinde Bakanl›¤a iade edilmesi zorunludur.
‹znin Geçerlili¤ini Kaybetmesi

Madde 24- Çal›flma izinleri, Kanunun 16 nc› maddesinde düzenlenen hükümler
uyar›nca geçerlili¤ini kaybeder.
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‹K‹NC‹ KISIM

Çal›flma ‹zin Türleri
B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Süreli Çal›flma ‹zinlerinin Verilmesi ve Uzat›lmas›

Süreli Çal›flma ‹zni

Madde 25- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerde aksi
öngörülmedikçe süreli çal›flma izni; belirli bir iflyeri veya iflletmede ve belirli bir
meslekte çal›flmak ve en çok bir y›l geçerli olmak üzere verilir.
Süreli Çal›flma ‹zninin Co¤rafi Alan›

Madde 26- Bakanl›k, süreli çal›flma izninin geçerlilik alan›n› flehir, idari s›n›r veya
co¤rafi bölge gibi girdileri baz alarak geniflletebilir veya daraltabilir.

Bu durumun uygulanmas› halinde, Bakanl›k bu karar›n› çal›flma izni bildiriminde
bulundu¤u ilgili mercilere bildirir.

Süreli Çal›flma ‹zninin Uzat›lmas›

Madde 27- Süreli çal›flma izninin uzat›lmas›nda; Kanunun 5 inci maddesinde
öngörülen uzat›lmaya iliflkin süreler esas al›n›r.

Bir y›ll›k kanuni çal›flma süresinden sonra; ayn› iflyeri veya iflletme ve ayn›
meslekte çal›flmak üzere çal›flma izninin süresi en fazla iki y›l daha uzat›labilir.
Üç y›ll›k kanuni çal›flma süresinin sonunda, ayn› meslekte ve diledi¤i iflverenin
yan›nda çal›flmak üzere çal›flma izninin süresi en fazla üç y›l daha uzat›labilir.

Yabanc›n›n Efl ve Bakmakla Yükümlü Oldu¤u Çocuklar›n›n Süreli Çal›flma
‹zni Baflvurular›

Madde 28- Türkiye’ye çal›flmak üzere gelen bir yabanc›n›n efl ve bakmakla
yükümlü oldu¤u çocuklar›na da; yabanc›n›n kendisi ile birlikte en az befl y›l
kanuni ve kesintisiz ikamet etmifl olmalar› koflulu ile Kanun ve Yönetmelik
hükümlerine göre süreli çal›flma izni verilebilir.
Kanuni ve Kesintisiz ‹kameti Gösterir Belgenin ‹braz›

Madde 29- Kanunun 5 inci maddesi ile Yönetmeli¤in 28 inci maddesinde
öngörülen en az befl y›ll›k kanuni ve kesintisiz ikamet koflulunun yerine getirildi¤i
emniyet makamlar›ndan al›nacak belge ile kan›tlan›r. Bu belge di¤er belgelerle
birlikte Bakanl›¤a süreli çal›flma izni baflvurusu s›ras›nda iletilir. Befl y›l kanuni ve
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kesintisiz olarak ikamet koflulunun de¤erlendirilmesi,
maddesinde belirtilen hususlara tabidir.

Kanunun 9 uncu

Efl ve Çocuklar›n Kanuni ve Kesintisiz ‹kamet Sürelerinin Hesaplanmas›

Madde 30- Yabanc›n›n efl ve çocuklar›n›n Yönetmeli¤in 28 inci maddesine göre
en az befl y›l kanuni ve kesintisiz ikamet etmifl olmas› koflulunun yerine getirilip
getirilmedi¤i de¤erlendirilirken, ö¤renimde geçen süreleri ikametten say›l›r.
Ancak, çal›flabilmeleri için 2922 say›l› Türkiye’de Ö¤renim Gören Yabanc›
Uyruklu Ö¤rencilere ‹liflkin Kanun uyar›nca ç›kar›lm›fl olan Türkiye’de Ö¤renim
Gören Yabanc› Uyruklu Ö¤rencilere ‹liflkin Yönetmelik uyar›nca ö¤renci
olmamalar› koflulu aran›r.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM

Süresiz Çal›flma ‹zinlerinin Verilmesi ve Uzat›lmas› ile
Uzatman›n ‹kametle ‹liflkisi

Süresiz Çal›flma ‹zni

Madde 31- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili veya çok tarafl› sözleflmelerde aksi
öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz y›l kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya
toplam alt› y›ll›k kanuni çal›flmas› olan yabanc›lara, ifl piyasas›ndaki durum ve
çal›flma hayat›ndaki geliflmeler dikkate al›nmaks›z›n ve ilgili mercilerin uygun
görmesi durumunda; belirli bir iflletme, meslek, mülki veya co¤rafi alanla
s›n›rland›r›lmaks›z›n süresiz çal›flma izni verilebilir.
Kanuni ve Kesintisiz ‹kameti Gösterir Belgenin ‹braz›

Madde 32- Kanunun 6 nc› maddesinde öngörülen, yabanc›n›n en az sekiz y›l
kanuni ve kesintisiz ikamet etmifl olmas› koflulunun yerine getirildi¤i emniyet
makamlar›ndan al›nacak belge ile kan›tlan›r. Bu belge di¤er belgelerle birlikte
Bakanl›¤a süresiz çal›flma izni baflvurusu s›ras›nda iletilir. Sekiz y›l kanuni ve
kesintisiz ikamet koflulunun de¤erlendirilmesi Kanunun 9 uncu maddesinde
belirtilen hususlara tabidir.
Yabanc›n›n, Eflinin ve Çocuklar›n Kanuni ve Kesintisiz ‹kamet Sürelerinin
Hesaplanmas›

Madde 33- Yabanc›n›n en az sekiz y›l kanuni ve kesintisiz ikamet etmifl olmas›
koflulunun yerine getirilip getirilmedi¤i de¤erlendirilirken; ö¤renimde geçen
süreler dikkate al›nmaz. Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü f›kras›
uyar›nca, yabanc›n›n beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabanc› ile birlikte ikamet
eden, ayn› zamanda ö¤renim gören efl ve çocuklar›n›n, ö¤renim süreleri ikametten
say›l›r.
Ancak, çal›flabilmeleri için 2922 say›l› Kanun uyar›nca ç›kar›lan Türkiye’de
Ö¤renim Gören Yabanc› Uyruklu Ö¤rencilere ‹liflkin Yönetmelik uyar›nca
ö¤renci olmamalar› koflulu aran›r.
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Kanuni Çal›flma Süresinin Hesaplanmas› ve Bu Durumu Gösterir Belgenin
‹braz›

Madde 34- Kanunun 6 nc› maddesinde öngörülen yabanc›n›n toplam alt› y›ll›k
kanuni çal›flmas›n›n bulunmas› koflulunun yerine getirildi¤i hususu ilgili
mercilerden al›nacak belge ile kan›tlan›r ve bu belge di¤er belgelerle birlikte
Bakanl›¤a süresiz çal›flma izni baflvurusu s›ras›nda iletilir. Toplam alt› y›ll›k
kanuni çal›flma koflulu de¤erlendirilirken Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen
hususlar dikkate al›n›r.
Süresiz Çal›flma ‹znine Ba¤l› Olarak Verilecek ‹kamet ‹zni

Madde 35- Süresiz çal›flma izni verilen yabanc›lar›n ikamet izin süreleri,
yabanc›lar›n Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine iliflkin mevzuata göre ‹çiflleri
Bakanl›¤›nca belirlenir.
Süresiz çal›flma izni, kapsam›nda bir de¤ifliklik olmad›¤› sürece, ikamet izin
sürelerine ba¤l› olarak kullan›l›r.

Emniyet makamlar›nca, süresiz çal›flma iznine istinaden verilen ikamet izin
sürelerinin uzat›lmamas› halinde, Bakanl›¤a bilgi verilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zinlerinin Verilmesi ve Uzat›lmas› ile
Uzatman›n ‹kametle ‹liflkisi

Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zni

Madde 36- Ba¤›ms›z çal›flma izni; yabanc›lar›n, Türkiye’de en az befl y›l kanuni
ve kesintisiz olarak ikamet etmifl olmalar›, çal›flmalar›n›n, ekonomik kalk›nma
aç›s›ndan katma de¤er yaratmas› ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olmas›
kofluluyla verilebilir.

‹stihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüflleri de dikkate
al›n›r.

Mesleki hizmetler kapsam›nda kalan yabanc›lar, ilgili mevzuat çerçevesinde, ilgili
mercilerden ald›klar›, mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi di¤er belgelerin
yan› s›ra Bakanl›¤a ibraz ederler.

Kanuni ve Kesintisiz ‹kameti Gösterir Belgenin ‹braz›

Madde 37-Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen, yabanc›n›n en az befl y›l kanuni
ve kesintisiz ikamet etmifl olmas› koflulunun yerine getirildi¤i emniyet
makamlar›ndan al›nacak belge ile kan›tlan›r. Bu belge di¤er belgelerle birlikte
Bakanl›¤a ba¤›ms›z çal›flma izni baflvurusu s›ras›nda iletilir. Befl y›l kanuni ve
kesintisiz olarak ikamet etme koflulunun de¤erlendirilmesi Kanunun 9 uncu
maddesinde belirtilen hususlara tabidir.
Yabanc›n›n, Eflinin ve Çocuklar›n Kanuni ve Kesintisiz ‹kamet Sürelerinin
Hesaplanmas›

Madde 38- Yabanc›n›n en az befl y›l kanuni ve kesintisiz ikamet etmifl olmas›
koflulunun yerine getirilip getirilmedi¤i de¤erlendirilirken, ö¤renimde geçen
süreler dikkate al›nmaz. Di¤er taraftan, Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü
f›kras› uyar›nca, yabanc›n›n beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabanc› ile birlikte
ikamet eden, ayn› zamanda ö¤renim gören efl ve çocuklar›n›n, ö¤renim süreleri
ikametten say›l›r. Ancak, çal›flabilmeleri için 2922 say›l› Kanun uyar›nca ç›kar›lan
Türkiye’de Ö¤renim Gören Yabanc› Uyruklu Ö¤rencilere ‹liflkin Yönetmelik
uyar›nca ö¤renci olmamalar› koflulu aran›r.
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Ba¤›ms›z Çal›flma ‹znine Ba¤l› Olarak Verilecek ‹kamet ‹zni

Madde 39- Ba¤›ms›z çal›flma izni verilen yabanc›lar›n ikamet izin süreleri,
yabanc›lar›n Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine iliflkin mevzuata göre ‹çiflleri
Bakanl›¤›nca belirlenir.
Ba¤›ms›z çal›flma izni, iflin mahiyeti de¤iflmedi¤i sürece, yabanc› taraf›ndan
ikamet izin sürelerine ba¤l› olarak kullan›l›r.

Emniyet makamlar›nca, ba¤›ms›z çal›flma iznine istinaden verilen ikamet izin
sürelerinin uzat›lmamas› halinde, Bakanl›¤a bilgi verilir.

Ba¤›ms›z Çal›flma ‹znine Esas Belgelerin Yan› S›ra, ‹stenilebilecek Di¤er
Belgeler

Madde 40- Ba¤›ms›z çal›flma izninin de¤erlendirilmesinde dikkate al›nmak
üzere; yabanc›n›n faaliyetinin, ulusal ekonomiye sa¤layaca¤› katk› ve yabanc›n›n
icra edece¤i faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip oldu¤unu kan›tlayan
belgeler, di¤er belgelerle birlikte Bakanl›¤a iletilmesi istenebilir.
Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zni Müracaat Belgesi

Madde 41- Ba¤›ms›z çal›flma izni verilmesi uygun bulunan yabanc›ya, ba¤›ms›z
çal›flabilece¤ine iliflkin “Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zni Müracaat Belgesi” verilir.
Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zni Müracaat Belgesinin Geçerlili¤i

Madde 42- Ba¤›ms›z çal›flma izni müracaat belgesi, verildi¤i tarihten itibaren üç
ay süreyle geçerlidir. Yabanc›ya, iflyerini kurmas›n›n ard›ndan, ticaret sicil kayd›n›
Bakanl›¤a ibraz etmesi halinde ba¤›ms›z çal›flma izni verilebilir.

Yabanc›ya ba¤›ms›z çal›flma izni verilmemesi halinde, ticaret sicil kay›tlar›n› tutan
makama ve yabanc›n›n Türkiye’deki durumunun ikamet izni aç›s›ndan
de¤erlendirilebilmesi ve gerekti¤inde yabanc›n›n izinsiz ikametinin önlenmesi
amac›yla Bakanl›kça emniyet makamlar›na bilgi verilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
‹stisnai Haller

‹stisnai Haller

Madde 43- Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili veya çok tarafl› sözleflmelerde aksi
öngörülmedikçe; ulusal mevzuata ayk›r› davranmamak ve mesleki hizmetlere
iliflkin mevzuata uymak kayd›yla, ilgili mercilerin görüflleri de dikkate al›nmak
suretiyle, statüleri bu bölümün müteakip maddelerinde belirtilen yabanc›lara,
çal›flma izinleri istisnai olarak verilebilir.

‹stisnai çal›flma izinlerinin uzat›lmas› ve iptali,
Yönetmeli¤in genel
hükümlerindeki prosedüre tabidir. Ayr›ca, istisnai çal›flma izinleri, ilgili mesleki
mevzuat›n gereklerinin yerine getirilmedi¤inin tespit edilmesi halinde de iptal
edilir. ‹stisnai çal›flma izinlerinin verilmesi, iptali ve uzat›lmas›na iliflkin kararlar,
ilgili mercilere iletilir.

Türk Vatandafl› ile Evli Olanlar

Madde 44- Bir Türk vatandafl› ile evli olan ve efliyle Türkiye’de evlilik birli¤i
içinde yaflayan yabanc›lardan; ikamete iliflkin süre koflulu aranmaks›z›n
Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, do¤rudan Bakanl›¤a istisnai çal›flma izni
baflvurusunda bulunabilirler.

Evli kalma süresi üç y›l› doldurmadan evlili¤in sona ermesi veya evlili¤in aile
birli¤i kurmak amac›yla yap›lmad›¤›n›n belirlenmesi durumunda, çal›flma izin
belgesi geçerli¤ini kaybeder. Bu belge ile çal›flmaya devam edilmesi, kaçak
çal›flma ve çal›flt›rma kapsam›nda de¤erlendirilir. Bakanl›k, bu kapsamda verdi¤i
çal›flma izin belgelerine bu konuyla ilgili bilgilendirici kay›tlar› düfler.
Yerleflmifl Say›lan Yabanc›lar

Madde 45- Bir Türk vatandafl› ile olan evlilik birli¤i en az üç y›l sürdükten sonra
sona ermifl olmakla birlikte, Türkiye’de yerleflmifl olan yabanc›lar›n çal›flma
izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmalar› kayd›yla istisnai olarak verilebilir.

Yerleflmifl yabanc› kavram›ndan, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n ikamet izinleri aç›s›ndan
bu kapsamda mütalaa etti¤i kifliler anlafl›l›r. Bu yabanc›lar›n, emniyet
makamlar›ndan ald›klar› durumlar›n› kan›tlayan belgeyi di¤er belgelerle birlikte
baflvurular› s›ras›nda Bakanl›¤a iletmeleri gerekir.
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Yerleflmifl Say›lan Yabanc›lar›n Çocuklar›

Madde 46- Bir Türk vatandafl› ile olan evlilik birli¤i en az üç y›l sürdükten sonra
sona ermifl olmakla birlikte, Türkiye’de yerleflmifl olan yabanc›lar›n Türk
vatandafl› eflinden olan çocuklar›n›n çal›flma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak
bulunmalar› kayd›yla istisnai olarak verilebilir.
Türk Vatandafll›¤›n› Kaybedenler

Madde 47- 403 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanununun 19, 27 ve 28 inci maddeleri
kapsam›nda bulunan yabanc›lar›n çal›flma izni talebinde bulunmalar› halinde,
Bakanl›¤a baflvuru s›ras›nda durumlar›n› belgelemek kofluluyla çal›flma izinleri
istisnai olarak verilebilir.
Rüflt Yafl›n› Doldurmadan Türkiye’ye Gelerek E¤itimini Türkiye’de
Tamamlayanlar

Madde 48- Türkiye’de do¤an veya kendi millî kanununa, vatans›z ise Türk
mevzuat›na göre rüflt yafl›n› doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek
okulu, yüksek okul veya üniversiteden mezun olan yabanc›lar›n çal›flma izni
talebinde bulunmalar› halinde, Bakanl›¤a baflvuru s›ras›nda durumlar›n›
belgelemek kofluluyla çal›flma izinleri istisnai olarak verilebilir.
2510 Say›l› ‹skan Kanunu Kapsam›nda Olanlar

Madde 49- 2510 say›l› ‹skan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak
kabul edilen yabanc›lar›n çal›flma izni talebinde bulunmalar› halinde, Bakanl›¤a
baflvuru s›ras›nda durumlar›n› belgelemek kofluluyla çal›flma izinleri istisnai
olarak verilebilir.
Avrupa Birli¤i Üyesi Ülke Vatandafllar› ile Bunlar›n Efl ve Çocuklar›

Madde 50- Avrupa Birli¤i üyesi ülke vatandafllar› ile bunlar›n Avrupa Birli¤i
üyesi ülkelerin vatandafl› olmayan efl ve çocuklar›n›n çal›flma izni talebinde
bulunmalar› halinde, çal›flma izinleri istisnai olarak verilebilir.
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u-Türkiye Ortakl›k Konseyinin 1/80 say›l› Karar›n›n,
bu yabanc›lar›n ifl piyasas›na girmeleri ile ilgili daha lehte olan 6 nc› ve 7 nci
maddelerinin hükümleri, söz konusu Karar›n 11 inci maddesiyle ba¤lant›l› olarak
sakl›d›r.
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Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararas› Kurulufllar›n Türkiye’deki
Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Efl ve Çocuklar›

Madde 51- Yabanc› devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile
konsolosluklar›nda ve uluslararas› kurulufllar›n temsilciliklerinde görevli
diplomat, idarî ve teknik personelin hizmetinde çal›flanlar ile karfl›l›kl›l›k ilkesi
çerçevesinde olmak ve görev süresiyle s›n›rl› kalmak üzere Türkiye’de bulunan
büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararas› kurulufllar›n temsilciliklerinde
görevlendirilen diplomatlar›n ve idari ve teknik personelin efl ve çocuklar›n›n
çal›flma izinleri; D›fliflleri Bakanl›¤› kanal› ile Bakanl›¤a intikal eden baflvurular›
üzerine, an›lan Bakanl›¤›n görüflleri do¤rultusunda istisnai olarak verilebilir.
Bilimsel, Kültürel ve Sportif Amaçlarla K›sa Süreli Gelenler

Madde 52- Bilimsel ve kültürel faaliyetler amac›yla bir ay› aflan ve sportif
faaliyetler amac›yla dört ay› aflan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek
yabanc›lar›n çal›flma izni talebinde bulunmalar› halinde, Türkiye’de bulunacaklar›
süre için, çal›flma izinleri istisnai olarak verilebilir.
Kilit Personel Niteli¤indeki Yabanc›lar

Madde 53- Kanunla yetki verilen bakanl›klar ile kamu kurum ve kurulufllar›nca
sözleflme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet al›m›, bir iflin yapt›r›lmas› veya bir
tesisin iflletilmesi ifllerinde ayr›ca, yap›m ve her türlü inflaat iflinde çal›flt›r›lacak
kilit personel niteli¤indeki yabanc›lar›n çal›flma izni talebinde bulunmalar›
halinde, sözleflme veya ihalede belirtilen süre için çal›flma izinleri istisnai olarak
verilebilir.
Türkiye’de Bulunan Büyükelçilik veya Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet
Gösteren Okullardaki Yabanc› Ö¤retmenler, Kültür Kurumlar›nda
Görevlendirilenler ile Din Kurumlar›nda Görev Alacak Yabanc›lar›n
Çal›flma ‹zinleri

Madde 54- Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde
faaliyet gösteren okullardaki yabanc› ö¤retmenlere, Türkiye’de yabanc› ülkelerin
kültür kurumlar›ndaki görevlilerine, din kurumlar›nda görevlendirilecek din
görevlilerine, çal›flmak üzere ikamet izinleri ‹çiflleri Bakanl›¤›nca verilir.
Bu konulardaki izin baflvurular› D›fliflleri Bakanl›¤› kanal› ile yap›l›r.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Çal›flma ‹zni Muafiyetleri, Bildirim Yükümlülü¤ü,
Denetleme Yetkisi ve Harç Al›m›
B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Çal›flma ‹zni Muafiyetleri
Muafiyetler

Madde 55- Özel kanunlarda belirlenen hükümler sakl› kalmak ve yabanc› ile
iflverenin di¤er kanunlardan do¤an yükümlülüklerini yerine getirmeleri kayd›yla;

a) Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerle çal›flma izninden
muaf tutulanlar›n,

b) Daimi ikametgahlar› yurt d›fl›nda olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler
amac›yla bir aydan az, sportif faaliyetler amac›yla dört aydan az süre için geçici
olarak Türkiye’ye gelen yabanc›lar›n,
c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizat›n montaj›, bak›m ve onar›m›,
kullan›m›na iliflkin e¤itiminin verilmesi veya teçhizat› teslim almak amac›yla
üç ay› geçmemek ve bu durumu ibraz edece¤i belgeler ile kan›tlamak kofluluyla
gelenlerin,
d) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin
kullan›lmas›na iliflkin e¤itim amac›yla üç ay› geçmemek ve bu durumu ibraz
edece¤i belgeler ile kan›tlamak kofluluyla Türkiye’de bulunanlar›n,

e) Türkiye’de fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak üç ay› geçmemek
ve bu durumu ibraz edece¤i belgeler ile kan›tlamak kofluluyla bulunanlar›n,
f) Üniversiteler ile kamu kurum ve kurulufllar›nda bilgi ve görgülerini art›rmak
üzere gelen, üç ay› geçmemek ve durumunu ibraz edece¤i belgeler ile
kan›tlamak kofluluyla bulunanlar›n,
g) Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile e¤itim konular›nda bir ay› aflmayan bir
sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katk› sa¤layabilecekleri ilgili mercilerce
bildirilenlerin,çal›flma izni almalar›na gerek bulunmamaktad›r.
Ancak mesleki hizmetler kapsam›na giren muafiyet hükümlerine tabi yabanc›
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mimar, mühendis ve flehir planc›lar› hizmet sürelerinin bir ay› aflmas› durumunda;
Bakanl›ktan çal›flma izni almak, ilgili meslek odas›na geçici üye olmak ve ulusal
kurum ve kurulufllar›n uygulamalar›na uymak zorundad›r.
Muafiyet süreleri uzat›lamaz. Ayr›ca, yabanc›, muafiyet hükümlerinden ayn› y›l
içinde sadece bir kez yararlan›r.

Bu maddede say›lan yabanc›lar, gelifl amaçlar›n›, ne kadar süre ile ve nerede
kalacaklar›na iliflkin bilgileri, bulunduklar› yerin emniyet makamlar›na bildirirler.
Bu bildirimlerde flahsi baflvuru zorunlulu¤u yoktur.
Çal›flma ‹zni Muafiyet Teyit Belgesi

Madde 56- Çal›flma izninden muaf olan yabanc›lara istekleri halinde flekli ve
içeri¤i Bakanl›kça belirlenecek “Çal›flma ‹zni Muafiyet Teyit Belgesi” düzenlenir.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM

Bildirim Yükümlülü¤ü, Denetleme Yetkisi ve Harç Al›m›
Bildirim Yükümlülükleri

Madde 57- Kanunun 18 ve 19 uncu maddeleri ile Geçici 2 ve Geçici 3 üncü
maddelerinde düzenlenen bildirime iliflkin yükümlülükler, Kanunun öngördü¤ü
hallerde ve Kanunun öngördü¤ü süreler içerisinde, Yönetmelik ekindeki, Yabanc›
Personel Baflvuru Formunun doldurulmas› suretiyle yerine getirilir.
Bu bildirimler ayr›ca, Bakanl›¤a elektronik posta yolu ile de iletilir.

Denetleme Yetkisi

Madde 58- Kanun ve Yönetmelikte yabanc›lara ve yabanc›lar› çal›flt›ran
iflverenlere atfedilmifl yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmedi¤i, Bakanl›k ifl
müfettiflleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiflleri taraf›ndan,
yürürlükteki ‹fl Kanununun, Çal›flma Hayat›n›n Denetimi ve Teftifli bafll›kl›
bölümünde yer alan hükümlerine göre denetlenir.

Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin teftifl ve denetim
elemanlar›, kendi mevzuatlar› gere¤ince iflyerlerinde yapacaklar› her türlü denetim
ve incelemeler s›ras›nda, yabanc› çal›flt›ran iflverenlerle yabanc›lar›n Kanundan
do¤an yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini de denetler. Denetim
sonuçlar› ayr›ca Bakanl›¤a bildirilir.
Bakanl›k gerekli gördü¤ü hallerde, denetim sonuçlar›n› ilgili mercilere bildirir.

Harç Al›m›

Madde 59- Yabanc›lara verilecek çal›flma izin belgeleri ve süre uzat›mlar› 492
say›l› Harçlar Kanununa ba¤l› (6) say›l› tarifenin (IV) nolu bölümüne göre harca
tabidir.

Çal›flma izin belgesi harçlar›n› tespit etmeye, karfl›l›kl›l›k ilkesi göz önünde
tutularak D›fliflleri Bakanl›¤› yetkilidir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Di¤er Hükümler

Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu Kapsam›nda Çal›flacak Yabanc›lar›n
Çal›flma ‹zinleri

Madde 60- Kanunun 29 uncu maddesi uyar›nca; 8/6/1965 tarihli ve 625 say›l›
Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu kapsam›nda çal›flacak yabanc›lar, Kanun ve
Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu kapsamdaki yabanc›lar›n çal›flma izinleri,
Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyar›nca Bakanl›k taraf›ndan verilir. Çal›flma
izinlerinin verilmesinde Milli E¤itim Bakanl›¤› ile di¤er ilgili mercilerin görüflleri
al›n›r.
‹lgili Mercilerin ‹ç Mevzuat Düzenlemeleri

Madde 61- ‹lgili merciler Kanun ve Yönetmeli¤in uygulamas›na iliflkin iç
düzenlemelerini, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir ay içinde
yaparlar.
Mesleki Hizmetler Kapsam›nda Çal›flacak Yabanc›lar›n ‹lgili Meslek
Kurulufllar›na Üye Olmalar›

Madde 62- Mesleki hizmetler kapsam›nda yurt d›fl›ndan yap›lan baflvurularda
çal›flma izni alan mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n Türkiye’ye girifl
yapt›klar› tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, ilgili meslek odas›na üyelikleri
zorunludur.
Bu durumda olan yabanc›lar›n meslek odas›na üyelik yükümlülü¤ünün bafllang›c›,
yabanc›n›n Türkiye’ye girifl yapt›¤› tarih itibariyle bafllar.

Mesleki hizmetlerle ilgili çal›flma iznine ba¤l› ikamet izni verilmesinde, ilgili
meslek odas›na üyelik koflulu dikkate al›n›r.
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Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlarda Yabanc› Uyruklu Personel
‹stihdam› Hakk›nda Yönetmelik
B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeli¤in amac›, 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›nda Kanun uyar›nca; 4875 say›l› Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu
çerçevesinde faaliyette bulunan flirket, flube ve irtibat bürolar› kapsam›nda
istihdam edilecek yabanc› uyruklu personelin çal›flma izinlerine iliflkin usul ve
esaslar› belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda ve
irtibat bürolar›nda istihdam edilecek yabanc› uyruklu kilit personele uygulan›r.
Ancak,

a) Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda istihdam edilecek kilit personel
d›fl›nda kalan yabanc› uyruklu personel ile,
b) Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n d›fl›nda kalan do¤rudan yabanc›
yat›r›mlarda istihdam edilecek yabanc› uyruklu her türlü personelin, çal›flma
izinlerinde 4817 say›l› Kanun ve Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda
Kanunun Uygulama Yönetmeli¤i hükümleri uygulan›r.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda
Kanunun 23 üncü maddesi ile 4875 say›l› Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar
Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyar›nca haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar

Madde 4- Bu Yönetmeli¤in uygulanmas›nda;

Bakanl›k: Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n› ifade eder.

Özellik Arzeden Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar: 4875 say›l› Kanun kapsam›na
giren ve afla¤›daki flartlar›n en az birini sa¤layan flirket veya flubeyi ifade eder.
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a) Yabanc› ortaklar›n toplam sermaye pay›n›n en az 400 milyar Türk Liras› olmas›
kayd›yla, flirket veya flubenin son y›l cirosunun en az 30 trilyon Türk Liras›
olmas›,

b) Yabanc› ortaklar›n toplam sermaye pay›n›n en az 400 milyar Türk Liras› olmas›
kayd›yla, flirket veya flubenin son y›l ihracat›n›n en az 1 milyon ABD Dolar›
olmas›,
c) Yabanc› ortaklar›n toplam sermaye pay›n›n en az 400 milyar Türk Liras› olmas›
kayd›yla, flirket veya flubede son y›l içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kay›tl›
en az 250 personelin istihdam edilmesi,

d) fiirket veya flubenin yat›r›mda bulunacak olmas› halinde, öngörülen asgari sabit
yat›r›m tutar›n›n en az 10 trilyon Türk Liras› olmas›,
e) Ana flirketin merkezinin bulundu¤u ülke d›fl›nda en az bir ülkede daha do¤rudan
yabanc› yat›r›m› bulunmas›.

Kilit Personel : Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kiflili¤e sahip bir flirketin,
afla¤›daki flartlardan en az birini sa¤layan personeli “Kilit Personel” say›l›r;
a) 1)fiirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çal›flmak,
2) fiirketin tamam›n› veya bir bölümünü yönetmek,

3) fiirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin ifllerini denetlemek veya
kontrol etmek,
4) fiirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin ifline son vermek veya bu
konularda teklif yapmak,

alanlar›ndan en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; flirket
orta¤›, yönetim kurulu baflkan›, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür
yard›mc›s›, flirket müdürü, flirket müdür yard›mc›s› ve benzeri mevkilerde görev
yapan kifli,

b) fiirketin hizmetleri, araflt›rma cihazlar›, teknikleri ya da yönetimi için temel
say›lan bilgiye sahip kifli,
c) ‹rtibat bürolar›nda, yurt d›fl›ndaki ana flirket taraf›ndan ad›na yetki belgesi
düzenlenen en fazla bir kifli.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM
Çal›flma ‹zinlerinin Verilmesinde Özel Nitelikteki Usul ve Esaslar
Özellik Arzeden Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlarda Kilit Personel ‹stihdam›
Madde 5- Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda istihdam edilecek kilit
personele Bakanl›kça çal›flma izni verilir.
‹rtibat Bürolar›nda ‹stihdam
Madde 6- 4875 say›l› Kanun kapsam›nda faaliyet gösteren irtibat bürolar›nda,
yetki belgesi sahibi en fazla bir kifliye; büro faaliyetleri için son y›l içinde yurt
d›fl›ndan en az 200.000 ABD Dolar› veya karfl›l›¤› döviz getirilmifl olmas›
kayd›yla, Bakanl›kça çal›flma izni verilir.
Çal›flma ‹zni ‹çin Yurt D›fl›ndan Müracaat
Madde 7- Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda istihdam edilecek kilit
personel statüsündeki yabanc›lar, yurt d›fl›nda çal›flma izin baflvurular›n›
uyru¤unda bulunduklar› veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
temsilciliklerine yapabilirler.
Temsilcilikler, çal›flma izin talebine iliflkin olabilecek de¤erlendirmeleri ile
birlikte bu baflvurular› do¤rudan Bakanl›¤a iletirler.
Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ile Bakanl›k, yurt d›fl›ndan yap›lacak çal›flma
izni baflvurular› ile ilgili ifllemleri, elektronik posta yolu ile yürütür. Baflvuru
s›ras›nda istenilen belgeler ise, yabanc›n›n Temsilcili¤e baflvurdu¤u tarihten
itibaren en geç üç ifl günü içerisinde yabanc›n›n iflverenince Bakanl›¤a intikal
ettirilir.
Çal›flma ‹zni ‹çin Yurt ‹çinden Müracaat
Madde 8- Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda istihdam edilecek kilit
personel statüsündeki yabanc›lar veya bunlar›n iflverenleri; yabanc›n›n Türkiye’de
kanuni olarak bulunmas› halinde, çal›flma izni müracaatlar›n› do¤rudan Bakanl›¤a
yapabilirler.
Çal›flma Vizesinin Al›nmas›
Madde 9- Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda çal›flmak üzere çal›flma
izin belgesi alan kilit personelin, bu belgeyi ald›klar› tarihten itibaren en geç
doksan gün içinde Türkiye’nin d›fl temsilciliklerine çal›flma vizesi talebinde
bulunmalar› ve ülkeye girifl yapt›klar› tarihten itibaren en geç otuz gün içinde
‹çiflleri Bakanl›¤›na ikamet tezkeresi almak için baflvurmalar› zorunludur.
Türkiye’de ö¤renim amac›yla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe
istinaden en az alt› ay süreli ikamet izni alm›fl olup da bu izin süresi içerisinde
çal›flma izni verilmifl kilit personel için, Türkiye’nin d›fl temsilciliklerinden
çal›flma vizesi almas› koflulu aranmaz.
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Müracaatta Aranacak Belgeler
Madde 10- Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda istihdam edilecek kilit
personel statüsündeki yabanc›lar›n çal›flma izinleri için afla¤›daki belgelerle
müracaat edilir:
a) fiirket veya flubenin “özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›m” oldu¤una
iliflkin bilgi ve belgeler:
1) Yabanc› ortaklar›n toplam sermaye pay›n›n en az 400 milyar Türk Liras›
oldu¤una iliflkin belgeler (Defter kayd›n›n flirket onayl› sureti, flirket onayl›
bilançosu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi gibi belgeler),
2) fiirket veya flubenin yapt›¤› son y›l ihracat tutar›n›n en az 1 milyon ABD Dolar›
oldu¤una iliflkin belgeler (‹hracat bedeline iliflkin banka dekontu, banka yaz›s›,
döviz al›m belgesi fotokopisi, flirket onayl› gelir tablosu gibi belgeler),
3) fiirket veya flubenin son y›l cirosunun en az 30 trilyon Türk Liras› oldu¤una
iliflkin belgeler (fiirket onayl› gelir tablosu gibi belgeler),
4) fiirket veya flubede son y›l içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kay›tl› en az
250 personelin istihdam edilmesi durumunda, bu durumu belgeleyen Sosyal
Sigortalar Kurumu bordrosu gibi belgeler,
5) fiirket veya flubenin yat›r›mda bulunacak olmas› halinde, öngörülen asgari sabit
yat›r›m tutar›n›n en az 10 trilyon Türk Liras› oldu¤unu belgeleyen Yat›r›m
Teflvik Belgesi, Turizm Teflvik Belgesi gibi belgeler,
6) Ana flirketin, merkezinin bulundu¤u ülke d›fl›nda en az bir ülkede daha
do¤rudan yabanc› yat›r›m› bulundu¤unu gösteren Faaliyet Belgesi veya
Faaliyet Raporu veya ilgili ülke resmi makamlar›ndan al›nacak yaz› ile
istihdam edilecek kilit personelin yurt d›fl›ndaki ana flirket taraf›ndan
görevlendirildi¤ine iliflkin görevlendirme yaz›s›.
b) b) Yabanc› personelin kilit personel oldu¤una iliflkin bilgi ve belgeler:
1) Kilit personelin tan›m›n›n yap›ld›¤› 4 üncü maddenin (a) bendinde yer alanlar
için imza sirküleri fotokopisi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
yönetim kurulu veya ortaklar kurulu karar› fotokopisi gibi belgeler,
2) Kilit personelin tan›m›n›n yap›ld›¤› 4 üncü maddenin (b) bendinde yer alanlar
için bonservis ve tercümesi, diploma sureti ve tercümesi ile bu kapsamdaki
personelin istihdam edilece¤i alana yönelik di¤er belge ve bilgiler ve tercümesi
(Örne¤in ihracat elemanlar› için ülkeler baz›nda ihracat› gösteren ilgili bankaca
onayl› banka dekontu, banka yaz›s›, döviz al›m belgesi fotokopisi, flirket onayl›
gelir tablosu gibi belgeler),
c) ‹rtibat bürosu faaliyetleri için, son y›l içinde yurt d›fl›ndan en az 200.000 ABD
Dolar› veya karfl›l›¤› döviz getirilmifl oldu¤una iliflkin belgeler (Büro yetkilisi
için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu, banka yaz›s›, döviz
al›m belgesi fotokopisi gibi belgeler),
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d) Her biri eksiksiz ve okunakl› biçimde doldurulmufl, iflveren kaflesi ve yabanc›
personelin orijinal imzas›n› ve yabanc› personelin vesikal›k foto¤raf›n› içeren,
Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun Uygulama Yönetmeli¤i
ekinde yer alan Yabanc› Personel Bildirim Formu (4 adet),
e) Yabanc› Personel Bildirim Formunda iflveren ve yabanc› personelin her ikisinin
de orijinal imzas›n›n olmad›¤› durumlarda taraflar aras›nda yap›lm›fl bireysel
akit sözleflmesi veya iflverence yap›lan ifl teklifinin iflçi taraf›ndan kabul
edildi¤ine dair ifle kabul belgesi veya onayl› sureti,
f) Yabanc› personelin ilgili Türk Konsoloslu¤undan veya noterden onayl› ve
geçerlilik süresi dolmam›fl pasaport sureti ve tercümesi,
g) Yabanc› personelin Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun
Uygulama Yönetmeli¤i ekinde yer alan “özgeçmifl format›”na uygun olarak
doldurulacak özgeçmifl formu,
h) ‹flveren taraf›ndan haz›rlanacak çal›flma izni talep dilekçesi.
Çal›flma ‹zni Uzatma Baflvurular›
Madde 11- Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda istihdam edilecek kilit
personel statüsündeki yabanc›lar›n çal›flma izinleri süre uzat›m talepleri;
Yönetmeli¤in 10 uncu maddesi ©, (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde say›lan belgelere
önceki çal›flma izin belgesinin asl›n›n da eklenmesi suretiyle, yabanc› veya
iflvereni taraf›ndan do¤rudan Bakanl›¤a yap›l›r.
Süresi sona ermifl bir çal›flma izninin uzat›lmas› için, sürenin bitiminden itibaren
en geç onbefl gün içinde uzatma baflvurusunda bulunulmas› gerekir. Bu süreden
sonra yap›lan uzatma baflvurular›, Bakanl›¤a yap›lan ilk baflvuru gibi
de¤erlendirilir.
Çal›flma izninin bitti¤i tarihten geriye do¤ru en fazla iki ayl›k sürede olmak
kayd›yla, izin süresi sona ermeden de uzatma baflvurusunda bulunulabilir.
Çal›flma izninin uzat›lmas› halinde, uzat›lan çal›flma izninin bafllang›ç tarihi, süresi
biten çal›flma izninin sona erdi¤i tarihtir.
Çal›flma ‹zinlerinin De¤erlendirilme Süresi
Madde 12- Bakanl›k, özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlar ile bu
Yönetmeli¤in 6 nc› maddesinde belirtilen kapsamda bulunan irtibat bürolar›nda
istihdam edilecek kilit personel için yap›lan çal›flma izni veya süre uzat›m›
müracaatlar›n›, belgelerin tam ve eksiksiz olmas› kayd›yla, Bakanl›¤a müracaat
tarihinden itibaren en geç onbefl gün içinde sonuçland›r›r.
Baflvurunun eksik evrak ile yap›ld›¤›n›n tespiti halinde, eksik evraklar›n
tamamlanmas› istemiyle Bakanl›k taraf›ndan baflvuru sahibine bilgi verilir. Bu
durumda, onbefl günlük de¤erlendirme süresi eksik evraklar›n Bakanl›¤a intikal
etti¤i tarih itibariyle bafllar.
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Yurt d›fl›ndan yap›lan müracaatlarda, onbefl günlük süre, tüm belgelerin Bakanl›¤a
ulaflt›¤› tarihten itibaren bafllar.
Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda mesleki e¤itim alan›ndaki bir
görevde istihdam edilecek yabanc› uyruklu kilit personel için yap›lan çal›flma izni
müracaatlar›nda, birinci paragrafta geçen onbefl günlük de¤erlendirme süresine
iliflkin hüküm uygulanmaz.
Ask› Süresinin Uygulanmamas›
Madde 13- Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda istihdam edilecek kilit
personel statüsündeki yabanc›lar için, 4817 say›l› Kanunun 14 üncü maddesinin
(b) bendi hükmü uygulanmaz.
Mesleki E¤itim Alan› D›fl›ndaki Bir Görevde ‹stihdam
Madde 14- Özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda mesleki e¤itim alan›
d›fl›ndaki bir görevde istihdam edilecek yabanc› uyruklu kilit personel için, ilgili
mercilerden mesleki yeterlilik konusunda görüfl al›nmaz.
Bu kifliler; Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun Uygulama
Yönetmeli¤inde öngörülen mesleki yeterlilik istem ve yeterlilik prosedürleri ile
lisans istem ve prosedürlerine tabi de¤ildirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeflitli Hükümler

Çal›flma ‹zni Taleplerinin Reddi

Madde 15- Bakanl›k, bu Yönetmeli¤in 2 nci maddesinin ikinci f›kras›n›n (a) ve
(b) bentlerinde belirtilen kapsamdaki yabanc› uyruklu personelin çal›flma izin veya
süre uzat›m› taleplerini de¤erlendirirken, 4817 say›l› Kanunda yer alan s›n›rlay›c›
hükümleri dikkate al›r.
4875 say›l› Kanun kapsam›nda yat›r›m yap›lmas›, flirket ortaklar› dahil yabanc›
uyruklu personele mutlaka çal›flma izni verilmesini zorunlu k›lmaz.
‹statistiki Bilgilerin Bildirilmesi

Madde 16- Bakanl›k, do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›na iliflkin bilgi
sisteminin kurulmas› ve gelifltirilmesi amac›yla, do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda
istihdam edilen yabanc› personel hakk›ndaki istatistiki bilgileri üçer ayl›k
dönemler itibariyle Hazine Müsteflarl›¤› Yabanc› Sermaye Genel Müdürlü¤üne
bildirir.
De¤erlerin Güncellefltirilmesi

Madde 17- Bu Yönetmelikte, özellik arzeden do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n
niteli¤inin tespitinde kullan›lan ve Türk Liras› olarak belirtilen de¤erler, Maliye
Bakanl›¤›nca belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda her y›l art›r›l›r.
Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 18- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yabanc›lar›n Çal›flma
‹zinleri Hakk›nda Kanun ve Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun
Uygulama Yönetmeli¤i hükümleri uygulan›r.
Yürürlük

Madde 19- Bu Yönetmelik 6/9/2003 tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
yürütür.
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