
        

1. Sayfa xiv ve xv “K›saltmalar” cetvelindeki düzeltmeler afla¤›da flekilde daire içinde gösterilmifltir.

‹MKB : ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (Borsa ‹stanbul)

MarKHK : 556 Say›l› Markalar›n Korunmas›na ‹liflkin KHK

SPK : Sermaye Piyasas› Kurulu

TSY : Ticaret Sicili Yönetmeli¤i

2. Ünite 1, Sayfa 4, “Gelir Düzeyine Göre Esnaf ‹flletmesi-Ticari ‹flletme Ayr›m›” bafll›¤› alt›nda 9. sat›rdaki
“düzeyine” kelimesi “düzeyi” olarak afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

... Böyle olunca, gelir düzeyi yönünden esnaf› tacirden ay›rabilmek için net bir ölçüte gereksinim vard›r.

3. Ünite 1, Sayfa 5, “Ba¤›ms›zl›k” bafll›¤› alt›nda 4. sat›rdaki “mümeyyiz” kelimesi “sezgin (ay›rt›m gücüne
sahip)” olarak afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

... Ayn› flekilde, ticari temsilci, pazarlamac› ve iflletmeyi sezgin (ay›rt›m gücüne sahip) küçük veya k›s›tl› ad›na iflleten
yasal temsilci, ba¤›ms›z bir iflletme sahibi olmad›¤› için tacir de¤ildir (TTK m.13). ...

4. Ünite 1, Sayfa 7, 1. paragraf afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Çeflitli kanun maddelerinde flubeye de¤inilmifl olmas›na ra¤men (TTK. m.40/3-4, 48, 371/3, ayr›ca BK. m. 549), TTK,
flubenin tan›m›na ve unsurlar›na yer vermemifltir. Bununla birlikte, TTK. hükümleri ve özellikle ticaret sicil uygula-
mas› aç›s›ndan esas al›nabilecek bir flube tan›mlamas›, TSY. m.118/1’de yap›lm›flt›r : “Bir ticari iflletmeye ba¤l› olup
ister merkezinin bulundu¤u sicil çevresi içerisinde isterse baflka bir sicil çevresi içerisinde olsun, ba¤›ms›z sermaye-
si veya muhasebesi bulunup bulunmad›¤›na bak›lmaks›z›n kendi bafl›na s›nai veya ticari faaliyetin yürütüldü¤ü yerler
ve sat›fl ma¤azalar› flubedir”.

Baflka baz› düzenlemelerde flube tan›m› ve ölçütlerine de¤inilmifl (bkz. 5174 Say›l› TOBB ile Odalar ve Borsalar K.
m.9; 5411 Say›l› Bankac›l›k K. m.3) ise de, özetle, bu hükümlerin kendi özel uygulanma alanlar› aç›s›ndan geçerli ol-
du¤u, TTK. uygulamas› aç›s›ndan da geçerlilik tafl›yan genel düzenlemeler olmad›¤› söylenebilir.

5. Ünite 1, Sayfa 7, “Dikkat” metnine son cümleden sonra afla¤›daki flekilde yaz› eklenmifltir.

Yönetim ayr›l›¤› sonucu olarak, flubenin hesap ve defterleri merkezden ayr›d›r. Ancak bu, muhasebenin merkezde
tutulmas›na ve defterlerin merkezde bulunmas›na engel oluflturmaz. Bu arada, flube için ayr› bir sermaye tahsis edil-
mesinde kural olarak zorunluluk bulunmad›¤› (istisna, Serbest Bölgeler Kanunu m.13), tacirin isterse flube için bir
sermaye ay›rabilece¤i söylenebilir (Yarg›tay 1982’de verdi¤i bir kararda flubeye ayr› sermaye tahsisini zorunlu gör-
müfl, fakat bu karar doktrinde elefltirilmifltir). Ayr›ca, 6103 Say›l› Kanun, m.12, merkezi yurt d›fl›nda bulunan ifllet-
melerin flubelerinin tescilinde “flubeye ayr›lm›fl sermaye tutar›” ndan söz etmektedir. TSY. m.118 ise, ba¤›ms›z ser-
mayesi veya muhasebesi bulunup bulunmad›¤›na bak›lmayaca¤›n› aç›kça vurgulam›flt›r.

6. Ünite 1, Sayfa 11, “Rehnin Kurulmas›” adl› bafll›k afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Rehnin Kurulmas› ve Sonuçlar›

7. Ünite 1, Sayfa 12, “Tacir S›fat›n›n Kazan›lmas›” bafll›¤› alt›ndaki paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Tacir s›fat›n›n kazan›lmas› yönünden, gerçek kifliler, tüzel kifliler, donatma ifltiraki ve hâkim teflebbüs fleklinde dört-
lü bir ay›r›m yap›lmas› ve bu s›fat›n kazan›lma koflullar›n›n ele al›nmas› gerekmektedir:
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8. Ünite 1, Sayfa 14, “Donatma ‹fltirakinin Tacir S›fat›” bafll›¤›ndan sonra “Hâkim Teflebbüsün Tacir S›fat›”
bafll›kl› konu afla¤›daki flekilde eklenmifltir.

Hâkim Teflebbüsün Tacir S›fat›

TTK. m.195, f.1-3, bir ticaret flirketinin di¤er bir ticaret flirketi ile iliflkisi konusunda bir tak›m hâkimiyet ölçütleri
getirerek, flirketler toplulu¤unu düzenlemifl ve hâkim (ana) flirkete do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l› bulunan (yav-
ru) flirketlerin, ana flirket ile birlikte flirketler toplulu¤u oluflturaca¤›, m.195/4’te hükme ba¤lanm›flt›r. Fakat, flirket-
ler toplulu¤unun hâkiminin, merkezi yurt içinde veya yurt d›fl›nda bulunan bir teflebbüs olmas› halinde de, flirketler
toplulu¤una dair hükümler uygulanacak ve hâkim teflebbüsü tacir say›lacakt›r (TTK. m.195/5). Bu hüküm kapsam›n-
da gerçek kiflilerin, özel veya kamu hukuku tüzel kiflilerinin, hatta tüzel kiflili¤e sahip olmayan oluflumlar›n hâkim te-
flebbüs ve dolay›s›yla tacir say›lmalar› mümkündür.

Önemle eklemeliyiz ki, TTK’da flirketler toplulu¤unu oluflturacak flirketler için asgari say› öngörülmemifl iken, TSY.
m.105/1, bir flirketler toplulu¤unun, bir ticaret flirketi ile buna do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l› bulunan en az iki
ticaret flirketinden oluflaca¤›n› düzenlemifl; “ticaret flirketi olmayan bir teflebbüse, do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤-
l› bulunan ticaret flirketleri say›s›n›n ikiyi aflt›¤› durumlarda da Kanunun 195 inci maddesinin beflinci f›kras› anlam›n-
da flirketler toplulu¤u meydana gelir ve teflebbüs, toplulu¤un hâkimi olur” hükmüne yer vermifltir.

9. Ünite 1, Sayfa 18 “Mal›n Ay›pl› Olmas› Hâlinde Al›c›n›n Yükümlülükleri” bafll›¤› alt›ndaki 3. paragraf›n ilk
cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Tüketicinin ay›pl› maldan do¤an seçimlik haklar› bak›m›ndan paralel bir düzenleme, Tüketicinin Korunmas› Hakk›n-
da Kanun’da yer almaktad›r (TKHK. m.11). Sat›c› tacir olmas›na ra¤men tüketiciye yap›lan sat›fllarda TTK de¤il, özel
hüküm olmas› itibar›yla TKHK hükümleri uygulanacakt›r. 

10. Ünite 1, Sayfa 21 son paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

TTK.m.7/2 hükmüne, tüketici kefillerinin korunmas› yönünden istisna getiren düzenlemelerden birisi TKHK’n›n 4/6
›nc› maddesinde yer almaktad›r. Bu düzenlemeye göre, “Tüketici ifllemlerinde, tüketicinin edimlerine karfl›l›k olarak
al›nan flahsi teminatlar, her ne isim alt›nda olursa olsun adi kefalet say›l›r”. Benzer bir hüküm, banka kart› veya kre-
di kart› hamillerinin kefili yönünde BKKK’n›n 24 üncü maddesinde mevcuttur.

11. Ünite 1, Sayfa 21 “Ticari ‹fllerde Teselsül Karinesi” bafll›¤› alt›ndaki 2. paragrafta 3. sat›rdan itibaren cümle
ç›kar›larak paragraf afla¤›daki fleklide düzeltilmifltir.

Ticari borçlarda ise taraflar aksini kararlaflt›rmam›fllarsa müteselsil sorumluluk vard›r. Bu hükmün amac›, kredi dü-
zeninin ve ticari hayatta güvenin korunmas›d›r.

12. Ünite 1, Sayfa 23 2. paragraf 6. sat›rdan bafllayan “TC. Merkez Bankas›n›n belirledi¤i avans faiz oran›
01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, bu oran y›ll›k %17.75’tir.” cümlesi ç›kar›larak paragraf
afla¤›daki fleklide düzeltilmifltir.

Temerrüt faizi oran›na dair FK m. 2 uyar›nca, bir miktar paran›n ödenmesinde temerrüde düflen borçlu, sözleflme
ile aksi kararlaflt›r›lmad›kça, FK m.1’de belirtilen oran üzerinden faiz isteyebilir. FK m.2/2 uyar›nca, Merkez Banka-
s›n›n önceki y›l›n 31 Aral›k günü k›sa vadeli avanslar için uygulad›¤› faiz oran› FKm.1’deki miktardan fazla ise, arada
sözleflme olmasa bile ticari ifllerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Böylece, ticari ifllerde, adi ifllerde-
kinden daha yüksek oranda temerrüt faizi talep edilebilir. Hükmün sözünden de anlafl›ld›¤›na göre bu yüksek ora-
n›n ticari ifllerde uygulanmas› için flüpheye yer vermeyecek flekilde talep edilmesi flartt›r. Aksi takdirde, örne¤in ya-
sal faiz istenmesi hâlinde, avans oran› de¤il, adi ifllerdeki oran uygulanacakt›r. 
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13. Ünite 1, Sayfa 24 “Özel Kanun Hükümleri Gere¤i Ticari Say›lan Davalar” bafll›¤› alt›ndaki paragraf
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

Özel baz› kanunlar, düzenledikleri hususlar›n ticari dava konusu olaca¤›n› veya ticaret mahkemesinde görülece¤ini
aç›kça düzenlemifltir. Örne¤in: Kooperatifler Kanunu’na dayanan davalar (KoopK. m.99), ‹flas davas› (‹‹K. m.154) ve
ticari iflletme rehninden do¤an davalar (T‹RK. m.22) gibi. 

14. Ünite 1, Sayfa 25 “Ticari Davalar›n Görülebilece¤i Yerel Mahkemeler” bafll›¤› alt›nda 2. paragraf 5.
sat›rdaki “mahkelemeleri” kelimesi “mahkemeleri” olarak afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

Aksine özel bir hüküm bulunmayan hâllerde, ticari davalar, e¤er Ticaret Mahkemesi varsa orada; yoksa Asliye Hukuk
Mahkemesinde görülür (HMK m.2, TTK m.5/1).Sulh hukuk mahkemeleri ile asliye hukuk (ticaret) mahkemeleri aras›n-
da görev ayr›m› bulundu¤u gibi, asliye ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk ve di¤er hukuk mahkemeleri aras›nda da gö-
rev ayr›m› bulundu¤u hükme ba¤lanm›flt›r (TTK m.5/3). Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde, bir ticari dava-
da görev itiraz› yap›lmam›fl olmas›, görevsizlik karar› verilmesini gerektirmez (TTK m. 5/4). 

15. Ünite 1, Sayfa 27 “Kendimizi S›nayal›m” 3. soru afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir yerin flube say›lmas›n›n sonuçlar›ndan de¤ildir?

a. fiube, flube oldu¤unu belirterek merkezin ticaret unvan›n› kullan›r.

b. fiubenin ticaret unvan›na flubeyle ilgili ek yap›labilir.

c. Ticari temsilcinin temsil yetkisi flubeyle s›n›rlanabilir.

d. ‹flletmenin devri halinde flube devre dahil de¤ildir.

e. fiubenin ifllemlerinden do¤an uyuflmazl›klarda flubenin oldu¤u yerde dava aç›labilir.

16. Ünite 1, Sayfa 28 “Kendimizi S›nayal›m” 10. sorunun “c” fl›kk› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir. 

c. Vekalet sözleflmesi

17. Ünite 2, Sayfa 33 ‹lk paragraf sat›r 5 ve 6’da, 3. paragraf sat›r 4’te, 4. paragraf sat›r 2’de ve Yana Ç›kmada-
ki “Tüzük” ifadeleri “Yönetmelik” olarak düzeltilmifltir.

... “Ticaret Sicili Yönetmeli¤i”nde düzenlenmifl bulunan ticaret sicili de aç›klay›c›, kurucu ve kan›tlay›c› ifllevler gö-
ren genel bir sicildir. ...

... Bu sayede, sicil kay›tlar›n›n elektronik ortamda tutulmas›, internet yoluyla sicil kay›tlar›na rahatl›kla ulafl›lmas› ve
ayr›nt›lar› yönetmelik ile belirlenecek flekilde, birçok ifllemin internet üzerinden gerçeklefltirilebilmesi mümkün k›-
l›nm›fl olmaktad›r. 

TTK m.24/2 uyar›nca, sicil kay›tlar›n›n elektronik ortamda tutulabilmesi için usul ve esaslar, bir yönetmelikte gös-
terilecektir. ...

Yönetmelik: Bir kanunun uygulanmas›n› göstermek veya emretti¤i iflleri belirtmek üzere kanuna ayk›r› olmamak
flart›yla ve Dan›fltay incelenmesinden geçirilerek Bakanlar kurulunca ç›kar›lan yaz›l› hukuk kurallar›d›r.

18. Ünite 2, Sayfa 34  “Sicile Kayd› ve ‹lân› Gerekli Hususlar” bafll›¤› alt›nda 2. paragraf 7. sat›rdaki “Tüzük”
ifadesi “Yönetmelik”,  4. paragraf 1. sat›rdaki “TST” ifadesi “TSY” olarak afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

... me¤er ki kanunda veya yönetmelikte ilân edilmeyece¤ini öngören bir hüküm bulunsun. 

Kanunlarda ve TSY’de tescil (ve bazen ayr›ca ilân) edilece¤i gösterilenler d›fl›nda kalan hususlar, ticaret siciline tes-
cil ve ilân olunamaz. ...
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19. Ünite 2, Sayfa 34  “Sicil ‹fllemleri” bafll›¤› alt›nda  3. maddedeki “(TST m.9/2)” ifadesi afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

3. Terkin: Mevcut kayd›n silinmesidir (TSY m. 28/2). Afla¤›da, her defas›nda tekrardan kaç›nmak amac›yla tescil
hakk›nda yapaca¤›m›z aç›klamalar, tadil ve terkin hakk›nda da geçerli olacakt›r. 

20. Ünite 2, Sayfa 35 ilk paragraf 3. sat›rdaki “(TST m.49-51)” ifadesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ticaret sicili ifllemleri, kural olarak talep üzerine yap›l›r. ‹stisnaen, ticaret sicili müdürü resen (TTK m.32/4 uyar›n-
ca geçici kayd› resen silme gibi) ya da yetkili kurum ve kuruluflun bildirimi üzerine de (TSY m. 21/1, 26 uyar›nca if-
lâs›n aç›lmas› ve kapanmas›nda iflâs memurunun bildirimi gibi) hareket edebilir (TTK m.27). Harca tabi ifllemlerde
tescil an›n›n saptanmas›nda, harç makbuz tarihi esas al›n›r; m.34 hükmü sakl›d›r (TTK m.27/1).

21. Ünite 3, Sayfa 65 “TTK Uyar›nca Tutulacak Defterler” bafll›¤› alt›nda 2. paragraf 6. sat›rdaki cümle
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ticari defterlerin fiziki ortamda tutulmas› hâlinde, kullan›lmaya bafllanmadan önce aç›l›fl onaylar›, noter taraf›ndan
yap›l›r. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki aç›l›fl onaylar›, defterlerin kullan›laca¤› faaliyet döneminin ilk
ay›ndan önceki ay›n sonuna kadar notere yapt›r›l›r. Pay defteri ile genel kurul toplant› ve müzakere defteri yeterli
yapraklar› bulunmak kayd›yla izleyen faaliyet dönemlerinde de aç›l›fl onay› yapt›r›lmaks›z›n kullan›lmaya devam edi-
lebilir. Yevmiye defterinin kapan›fl onay›, izleyen faaliyet döneminin alt›nc› ay›n›n sonuna kadar, yönetim kurulu ka-
rar defterinin kapan›fl onay› ise, izleyen faaliyet döneminin birinci ay›n›n sonuna kadar notere yapt›r›l›r. Ticaret flir-
ketlerinin ticaret siciline tescili s›ras›nda defterlerin aç›l›fl› ticaret sicili müdürlükleri taraf›ndan da onaylanabilir. Aç›-
l›fl onay›n›n noter taraf›ndan yap›ld›¤› hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundad›r (TTK m.64/3).

22. Ünite 4, Sayfa 96 “Sermaye Unsuru” bafll›¤› alt›ndaki 3. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ticaret flirketlerine, ekonomik de¤er tafl›yan her fleyin sermaye olarak konulabilece¤i kural›n›n kanunlardan veya
uygulamadan do¤an istisnalar› da vard›r. Gerçekten baz› flirket türlerine konulabilecek sermaye konusunda özel dü-
zenlemeler vard›r. Örne¤in, halka aç›k anonim ortakl›klarda, halktan toplanan sermayenin nakit olmas› zorunludur
(SerPK m.12/1); bankalar›n nakit sermaye ile kurulmas› gerekmektedir (BanK m.7/b); menkul k›ymetler yat›r›m or-
takl›¤› da ancak nakit sermaye ile kurulabilir (SerPK m.49/c). 

23. Ünite 4, Sayfa 97 “Affectio Societatis Unsuru” bafll›¤› alt›ndaki 2. cümle afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Asl›nda TBK m.620’de yap›lan tan›mda bulunmamakta ise de, bu unsur, yukar›da de¤inilen dört unsura, ö¤reti tara-
f›ndan eklenmifltir Söz konusu kavram ile ortak amac› gerçeklefltirmek için ortaklar›n birlikte çaba gösterme niyeti
kastedilmektedir. Bu unsur flah›s flirketlerinde çok a¤›rl›kl›d›r. Çünkü bu flirketlerde ortaklar›n birbirlerini iyi tan›-
malar›, güven duymalar› ve iflbirli¤i içerisinde çaba göstermeleri gerekir. Oysa sermaye flirketlerinde ve özellikle hal-
ka aç›k anonim flirketlerde bu unsur oldukça zay›flamaktad›r. 

24. Ünite 4, Sayfa 98 “Ortakl›klar›n S›n›fland›r›lmas›” bafll›¤› alt›ndaki 3. madde afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

3. Kifli (flah›s)/sermaye ortakl›¤› ayr›m›, bir ortakl›kta, ortaklar›n kimlik ve iliflkilerinin mi, yoksa sermayenin mi ilk
planda önem tafl›d›¤›na dayal›d›r. Eski TK’dan farkl› olarak yeni TTK’da bu ayr›m aç›kça düzenlenmifl ve ayr›ma ba-
z› sonuçlar ba¤lanm›flt›r. TTK m. 124/2’de, kollektif ve adi komandit ortakl›klar flah›s, anonim, limited ve payl› ko-
mandit ortakl›klar ise sermaye ortakl›¤› olarak say›lm›flt›r. Ayr›ca TTK, flirketlerin genel hükümlerinin uygulanmas›,
ortaklar›n kiflisel alacakl›lar›n›n durumu ve baz› yükümlülükler yönünden bu ayr›ma önemli sonuçlar ba¤lam›flt›r.

25. Ünite 4, Sayfa 99 ilk paragraf ilk cümle afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ortaklar›n sorumlu oldu¤u hâllerde de, bu sorumluluk, s›n›rl› veya s›n›rs›z olabilir. ...



5

26. Ünite 4, Sayfa 113, 3. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ortakl›k Borçlar›ndan Sorumluluk: fiirket borçlar›ndan dolay› flirket, malvarl›¤› ile sorumludur. Asl›nda bunun aksi dü-
flünülemeyece¤i için tan›mda belirtilmese de olurdu. Ortaklar›n sorumlulu¤u ise, taahhüt etmifl bulunduklar› serma-
ye pay› ile s›n›rl› ve yaln›zca flirkete karfl›d›r. Ancak istisnai olarak, Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›ndaki Ka-
nunun “Limited fiirketlerin Amme Borçlar›” bafll›kl› 35 inci maddesine göre; “Limited flirket ortaklar›, flirketten ta-
mamen veya k›smen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece¤i anlafl›lan amme alaca¤›ndan sermaye hisseleri ora-
n›nda do¤rudan do¤ruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gere¤ince takibe tabi tutulurlar”.

27. Ünite 4, Sayfa 115, “Yetkileri ve Yetki S›n›rlar›” bafll›¤› alt›ndaki ilk paragraf afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

Yetkileri ve Yetki S›n›rlar›: TTK. m.616/1’de, öncelikle genel kurulun devredilemez nitelikteki yetkileri say›lm›fl;
TTK. m.616/2’de ise flirket sözleflmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun devredilemez yetkileri aras›na gi-
recek konular belirtilmifltir. Genel kurul, münhas›r (yaln›zca kendisine özgü) olmayan yetkilerini müdürlere/ yöne-
tim komitelerine b›rak›labilir; fakat TTK. m.616’da say›lan münhas›r nitelikteki yetkilerini b›rakamaz.

28. Ünite 4, Sayfa 118, “Müdürlerin Yükümlülükleri” bafll›¤› alt›ndaki 2. paragraf afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

Müdürlerin Eflit ‹fllem Yükümlülü¤ü: Müdürler, ortaklara eflit flartlar alt›nda eflit ifllem yaparlar. Bu yükümlülü¤e ay-
k›r› olarak al›nan müdür kararlar› ise bat›ld›r (TTK. m.644 atf›yla TTK. m.391). 

29. Ünite 4, Sayfa 118, “Denetim” bafll›¤› alt›ndaki paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

TTK. m.397’nin befl ve alt›nc› f›kralar› d›fl›nda kalan, anonim flirketin denetçiye, denetime ve özel denetime iliflkin hü-
kümleri limited flirkete de uygulan›r. (TTK. m.635).  Bu nedenle tekrardan kaç›nmak için denetçilerle ilgili olarak ano-
nim flirketler k›sm›nda yapt›¤›m›z aç›klamalar›m›za at›f yapmakla yetiniyoruz.

30. Ünite 4, Sayfa 121, “Ç›kar›lma” bafll›¤› alt›ndaki 2. madde afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

2. fiirket sözleflmesinde öngörülen ç›karma sebeplerinin gerçekleflmesi ile (TTK. m.640/1). Bir orta¤›n flirketten
ç›kar›lma sebeplerinin sonradan flirket sözleflmesine konulabilmesine dair sözleflme de¤iflikli¤inin, flirket sermayesi-
ni temsil eden tüm ortaklar›n genel kurul toplant›s›nda oy birli¤i ile karar almas›yla mümkün olaca¤›, kanunda hük-
me ba¤lanm›flt›r (TTK. m.621/3).

31. Ünite 4, Sayfa 122, “Yan Edim Yükümlülü¤ü” bafll›¤› ve paragraf› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülü¤ü

TTK. m.537/2’de ortaklar›n flirket borçlar›ndan sorumlu olmay›p sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylar›n›
ödemekle ve flirket sözleflmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü
olacaklar› düzenlenmifltir. Limited flirket orta¤›na ek ödeme ve yan edim yükümlülü¤ü getirilebilmesi için bu husu-
sun flirket sözleflmesinde öngörülmüfl olmas› flartt›r.

Ek ödeme yükümlülü¤ünün flirket sözleflmesinde öngörülmesi ancak flirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler
toplam›n›n flirket zarar›n› karfl›layamamas›, flirketin bu ek araçlar olmaks›z›n ifllerine gere¤i gibi devam›n›n mümkün
olmamas›, flirket sözleflmesinde tan›mlanan ve özkaynak ihtiyac› do¤uran bir halin gerçekleflmifl bulunmas› hallerin-
de istenebilir (TTK. m.603/1). Bu yükümlülük flartlar›n gerçekleflmesi durumunda ortaklara yaln›zca flirkete karfl›
nakdi ödemede bulunma borcu yükler. Bu tutar esas sermaye pay›n›n itibari de¤erinin iki kat›n› aflamaz (TTK.
m.603/3). ‹flas›n aç›lmas› ile ek ödeme yükümlülü¤ü muaccel olur (TTK. m.603/2). Ek ödeme yükümlülü¤ü kural ola-
rak orta¤›n flirketten ayr›lmas› ile o ortak yönünden muaccel olur. Ancak flirket, orta¤›n ayr›lmas›ndan itibaren iki
y›l içinde iflas etmiflse bu durumda ayr›lan ortak bak›m›ndan yüküm devam eder. Ek ödeme yükümlülü¤ü, halef ta-
raf›ndan yerine getirilmemiflse, orta¤›n sorumlulu¤u, yükümlülü¤ü gerçekleflti¤i tarihte orta¤a karfl› ileri sürülebile-
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ce¤i ölçüde devam eder (TTK. m.604). Yerine getirilen ek ödeme yükümlülü¤ünün k›smen veya tamamen geri ve-
rilebilmesi için ek ödemeye iliflkin tutar›n, serbestçe kullan›labilecek yedek akçeler ile fonlardan karfl›lanabilir olma-
s› flartt›r (TTK. m.605).

32. Ünite 4, Sayfa 128, “Kendimizi S›nayal›m” 5, 6, 7, 9 ve 10. sorular›ndaki “Limited fiirket” ifadeleri “Limited
Ortakl›k” olarak afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

5. Limited ortakl›klarda asgari ve azami ortak say›s› nedir?

6. Afla¤›dakilerden hangisi anonim ve limited ortakl›klara sermaye olarak getirilebilir?

7. Limited ortakl›klar›n asgari sermaye miktar› nedir?

9. Afla¤›dakilerden hangisi limited ortakl›klarda müdürlerin yükümlülüklerinden de¤ildir?

10. Afla¤›dakilerden hangisi limited ortakl›klarda ortaklar›n kiflisel haklar›ndan de¤ildir?

33. Ünite 5, Sayfa 131, “Anonim Ortakl›¤›n›n Önemi, Yarar ve Sak›ncalar›” bafll›¤› alt›ndaki 2. maddenin son
cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

2. Asgari bir sermayeyle kurulmas› mümkün, ortaklar›n›n sorumlulu¤u s›n›rl› ve paylar›n devri flah›s flirketlerine
oranla kolay ve tek kifli ile kurulmas› mümkün oldu¤u için, çok say›da kiflinin bir araya gelmesine ve dolay›s›yla çok
büyük sermayelerin toplanmas›na da elverifllidir. Pay sahibi say›s›n›n 500’ü aflmas›, flirketin, halka aç›k anonim ortak-
l›k hükümlerine tabi olmas›na (bir baflka deyiflle s›n›f de¤ifltirmesine) yol açar (SerPK. m.16/1).

34. Ünite 5, Sayfa 131, “Anonim Ortakl›¤›n Önemi, Yarar ve Sak›ncalar›” bafll›¤› alt›naki 3. paragraf afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.

Ayr›ca, anonim ortakl›¤a iliflkin kanun hükümleri, yap›lan at›flar nedeniyle di¤er baz› ortakl›klarda da uygulanmakta-
d›r ki; bu da ilgili hükümlerin önem ve uygulamas›n› daha da art›rmaktad›r. Gerçekten, payl› komandit ortakl›klara
dair TTK. 565/2, 567, 569-570; limited ortakl›¤a dair TTK. 584, 585, 592, 610, 617/3, 622, 629/1, 633, 635, 643-
644 ve kooperatiflere dair KoopK. 98, anonim ortakl›k hükümlerine at›flar içermektedir.

35. Ünite 5, Sayfa 132, “Sermaye Unsuru ve Özelllikleri” bafll›¤› alt›naki 1. madde afla¤›daki flekilde düzeltil-
mifltir.

1. Kay›tl› sermaye sistemi, anasözleflmede gösterilen alt ve üst limitler aras›nda, yönetim kurulu karar› ile ve ana-
sözleflme de¤iflikli¤i usulüne uyulmaks›z›n sermaye art›r›m›na izin veren bir sistemdir (TTK. 460 vd.). Alt limit, bafl-
lang›ç sermayesi; üst limit, kay›tl› sermaye ve bu ikisi aras›nda, fiilen ulafl›lan, yani karfl›l›¤›nda pay oluflturulmufl olan
rakama da ç›kar›lm›fl sermaye denilmektedir (TTK. 332/1-2; SerPK. 3/b,d,l). Bu sistemi benimseyen Afi’lerde, ser-
maye art›r›m› için anasözleflme de¤iflikli¤i usulüne uymak gerekmemekte; flirketin ihtiyaçlar› ve piyasa flartlar› do¤-
rultusunda, yönetim kurulu kararlar› ile kolayca sermaye art›r›m› yap›labilmektedir. 

36. Ünite 5, Sayfa 135, son paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Örne¤in, Bankalar Kanunu’nda (m.7) bankalar›n; 6362 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu’nda yat›r›m ortakl›klar›n›n
(m.43), ipotek finansman kurulufllar›n›n (m. 60), varl›k kiralama flirketlerinin (m.61), merkezi takas kurulufllar›n›n
(m.77), merkezi saklama kurulufllar›n›n (m. 80), Sigortac›l›k Kanunu’nda (m. 3/2) sigorta ve reasürans flirketlerinin;
6361 say›l› Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman fiirketleri Kanunu’nda (m.2) “finansal kiralama flirketi”, “fak-
toring flirketi” veya “finansman flirketi”nin; Umumi Ma¤azalar Kanunu’nda (m. 2) iflletici flirketlerin, Ödünç Para
Verme ‹flleri Hakk›nda 90 Say›l› KHK.’da (m.12) finansman ve faktoring flirketlerinin anonim ortakl›k tipinde olma-
s› gerekti¤i düzenlenmifltir.

Özel hüküm olmayan hususlarda, bu gruptaki anonim ortakl›klar için de, genel hüküm olarak TTK. hükümleri uy-
gulan›r.
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37. Ünite 5, Sayfa 136, “Halka Aç›k Olup Olmama” bafll›¤› alt›ndaki 3. paragraf afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

HAAO’lar da kendi içerisinde, pay senetleri borsada  (‹MKB’de) ifllem görenler (Borsa flirketleri) ve görmeyenler
fleklinde ikiye ayr›l›r. Borsa flirketleri, SerPK. yan›nda Borsa mevzuat›na ve denetimine de tabidirler. Paylar› borsa-
da ifllem görmeyen anonim ortakl›klar, halka aç›k ortakl›k statüsünü kazand›ktan sonra en geç iki y›l içinde paylar›-
n›n ifllem görmesi için borsaya baflvurmak zorundad›rlar (SerPK. m.16/2). Yeni Kanunun da bazen halka aç›k olma-
ya, bazen ise borsaya kay›tl› bulunmaya sonuçlar ba¤lad›¤› görülmektedir (Örne¤in bkz. m. 332, 346, 360/1, 361,
378, 411, 421/5, 430, 460, 487/1, 493-495 vd., 531, 559, 1527/5 ve 1529 gibi). 

38. Ünite 5, Sayfa 148, 7. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ayr›ca, SerPK. m. 18/6 hükmüne göre, yönetim kurulunun bu maddedeki esaslar çerçevesinde ald›¤› kararlar aley-
hine, 6102 say›l› Kanunun genel kurul kararlar›n›n iptaline iliflkin hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ve
haklar› ihlâl edilen pay sahipleri, karar›n ilan›ndan itibaren otuz gün içinde, ortakl›k merkezinin bulundu¤u yer tica-
ret mahkemesinde iptal davas› açabilirler.

39. Ünite 5, Sayfa 153’den Sayfa 154’e devam eden “Kiflisel Haklar” bafll›¤› alt›ndaki ilk paragraf afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.

Bunlar, mali nitelik tafl›mayan ve üyeler için ayn› zamanda birer borç (yükümlülük) niteli¤inde olan haklard›r: YK.
toplant›lar›na, yönetim ve temsile kat›lma, görüfl bildirme, oy kullanma (m. 365), bilgi alma ve inceleme (m. 392),
YK toplant›s› yap›lmas›n› ve gündeme madde ilave edilmesini talep etme hakk› (m. 392/7), uygulanmas› kiflisel so-
rumlulu¤una yol açabilecek GK. kararlar›na karfl› iptal davas› açma hakk› (m. 446/1,d) ve kay›tl› sermaye sisteminde
yönetim kurulu kararlar›na karfl› iptal davas› açma hakk› (m. 460/5 ve SerPK. 18/6) gibi. 

40. Ünite 5, Sayfa 157, 2. madde afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

2. TTK. uyar›nca, kuruluflu ve anasözleflme de¤iflikli¤i izne tabi bulunan anonim ortakl›klar›n genel kurul toplant›-
lar›nda Bakanl›¤›n temsilcisi haz›r bulunur; di¤er ortakl›klarda, hangi hallerde Bakanl›k temsilcisinin bulunaca¤› ile il-
gili usul ve esaslar› Bakanl›k taraf›ndan yay›mlanan yönetmelikle belirlenmifltir (m. 407/3, 1527/5; Anonim fiirket Ge-
nel Kurul Toplant›lar›n›n Usul ve Esaslar› ‹le Bu Toplant›larda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Temsilcileri
Hakk›nda Yönetmelik, m.32). 

41. Ünite 5, Sayfa 157, “Ba¤›ms›z Denetim ‹le ‹lgili Mevcut Özel Düzenlemeler” bafll›¤› alt›naki ilk paragraf
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Son y›llarda, baflta ABD. olmak üzere birçok ülkede yaflanan muhasebe yolsuzluklar› ve ortaya ç›kan ekonomik kriz-
ler nedeniyle zarar gören halk, finansal piyasalara güvensizlik duymaya bafllam›fl; bu nedenle özel düzenlemeler ya-
p›lm›fl, üst kurullar oluflturulmufl ve ilgili yasalara tabi ortakl›klar›n ba¤›ms›z denetimlerine iliflkin s›k› baz› önlemler
getirilmifllerdir. Bu düzenlemeler, genellikle birbirine paralel kurallar içermektedir. Türk Hukukundan baz› örnek-
ler vermek gerekirse, 6362 say›l› SerPK m. 62 vd, 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu, m. 15, 33, 36, 39/II ve 93 ve ‹lgili
Yönetmelik, 5684 s.l› Sigortac›l›k Kanunu m. 18/II, 4632 say›l› Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanu-
nu m. 21 ve ilgili Yönetmelikler, 4628 say›l› Elektrik Piyasas› Kanunu, 1163 s.l› Kooperatifler Kanunu m. 91 ve 3568
s.l› Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler.

42. Ünite 5, Sayfa 158, “Denetime Tabi Ticaret Ortakl›klar›” bafll›¤› alt›na afla¤›daki flekilde 2. paragraf eklen-
mifltir.

TTK m.397/5 uyar›nca, Bakanlar Kurulu karar› ile getirilen ölçütleri sa¤lamayan anonim ortakl›klar GTB taraf›ndan
haz›rlanan ve Bakanlar Kurulu taraf›ndan yay›mlanan yönetmelikle düzenlenecek denetim ilkelerine tâbidirler. TTK
m.397/6’ye göre, bu denetimin yapt›r›lmamas› halinde, finansal tablolar ile yönetim kurulunun y›ll›k faaliyet raporu
düzenlenmemifl hükmünde say›lacakt›r. Yine, Kanun ile TTK.’n›n 635 inci maddesi de¤ifltirilmifl, limited ortakl›klar
TTK. m.397/5'de belirtilen denetimin d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. 
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43. Ünite 6, Sayfa 174, 3. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

SerPK. M. 29/5'te, TTK.’n›n 411 inci maddesinde azl›¤a tan›nm›fl bulunan gündeme madde ekletme hakk›n›n, halka
aç›k ortakl›klarda gündem maddelerine iliflkin karar taslaklar›n›n görüflmeye sunulmas›n› da kapsayaca¤› belirtilmifltir.

44. Ünite 6, Sayfa 174, “Kayy›m” bafll›¤› alt›ndaki paragraf›n 3. cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

TTK m.412 d›fl›nda, genel hükümler uyar›nca da kayy›m atanmas› gündeme gelebilir. Ortakl›k yönetim organ›ndan
yoksun kalm›fl ve mahkemece, TMK m.426/4 uyar›nca yönetim kurulu yerine kayy›m atanm›fl ise, kayy›m da toplan-
t› ça¤r›s› yapabilir. Anonim fiirket Genel Kurul Toplant›lar›n›n Usul ve Esaslar› ‹le Bu Toplant›larda Bulunacak Güm-
rük ve Ticaret Bakanl›¤› Temsilcileri Hakk›nda Yönetmelik, m.9/5; (ayr›ca bkz. m.36/1,ç) uyar›nca da, herhangi bir
nedenle organs›z kalan flirketlerde ve ayr›ca azl›k pay sahiplerinin, genel kurulun toplant›ya ça¤r›lmas›na iliflkin tale-
binin yönetim kurulu taraf›ndan reddedilmesi veya yedi ifl günü içerisinde olumlu cevap verilmemesi üzerine Kanu-
nun 412 nci maddesi gere¤ince genel kurul mahkemece atanm›fl kayy›mlar taraf›ndan toplant›ya ça¤r›labilir.

45. Ünite 6, Sayfa 174, “Ça¤r›l› Genel Kurul” bafll›¤› alt›ndaki paragraf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltir-
ilmifltir.

Bir ça¤r› (davet) üzerine yap›lacak toplant›larda ça¤r› flekli, m. 414’de belirlenmifltir. Davet ilân›, anasözleflmede gös-
terilen flekilde ve TTSG’de yay›mlanacak ilân ile yap›l›r. TTK m.414’de ilân›n ayr›ca flirketin internet sitesinde de yer
alaca¤› belirtilmifltir. Ancak, 6335 Say›l› Kanun’un 34’üncü maddesi ile TTK m.1524 tamamen de¤ifltirilmifl ve inter-
net sitesi oluflturma zorunlulu¤u, TTK m.397/4 uyar›nca denetime tabi sermaye flirketleri ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu-
na göre, internet sitesinde genel kurul ça¤r› ilân›n›n yer almas› gereklili¤i de, internet sitesi kurma zorunlulu¤u olan
flirketler için söz konusu edilebilir. Ça¤r›, ilan ve toplant› günleri hariç olmak üzere, toplant› tarihinden en az iki
hafta önce yap›l›r. Bu süre, SerPK. m.29/1'de halka aç›k anonim ortakl›klarda üç hafta olarak belirlenmifltir.  TTK.
m.414/2’de, ça¤r› konusunda SerPK. m.11, f. 6 hükmünün sakl› oldu¤u belirtilmifl ise de, 2499 say›l› SerPK. yürür-
lükten kald›r›larak yerine 6362 say›l› SerPK. kabul edildi¤inden bu atf› eski SerPK.'n›n 11/6. hükmüne karfl›l›k gelen
29 uncu  madde olarak anlamak gerekir. Ancak yap›lan bu at›f,  TTK. 330 karfl›nda gereksizdir. 

46. Ünite 6, Sayfa 175, “Ça¤r›s›z Genel Kurul” bafll›¤› alt›ndaki 2. paragraf›n ilk cümlesi afla¤›daki flekilde
de¤ifltirilmifltir.

TTK. m.416’ya göre, davetsiz bir genel kurul, toplant› yetersay›s› var oldu¤u sürece karar alabilir. fiu hâlde, ça¤r›s›z
genel kurulun karar alabilmesi için gerekli toplant› yetersay›s› (tüm paylar›n temsili zorunlulu¤u), sadece toplant›n›n
aç›l›fl›nda de¤il, toplant› süresince de aran›r.

47. Ünite 6, Sayfa 175, “Genel Kurul Toplant›lar›na Kat›lma Yetkisi, Haz›r Bulunanlar Listesi ve Oy Hakk›”
bafll›¤› alt›ndaki 1., 3. ve 5. paragraflar afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

TTK. 415/1’e göre, genel kurul toplant›s›na, yönetim kurulu taraf›ndan düzenlenen “haz›r bulunanlar listesi”nde ad›
bulunan pay sahipleri kat›l›r. Haz›r bulunanlar listesinde ad› yer alan senetsiz (ç›plak) paylar›n, ilmuhaberlerin, nama
yaz›l› pay senetlerinin (karfl. madde metninde nama yaz›l› pay denilmesi kan›m›zca hatal›d›r) sahipleri ve SerPK. m.
30/2 uyar›nca kayden izlenen pay sahipleri, bizzat veya temsilci arac›l›¤› ile genel kurul toplant›s›na kat›labilirler.
Gerçek kifliler kimlik, tüzel kifli temsilcileri vekaletname sunmak zorundad›rlar (m. 415/2).  

Genel kurula kat›lma ve oy kullanma hakk›, pay sahipli¤ini kan›tlayan belgelerin veya pay senetlerinin depo edilmesi flar-
t›na ba¤lanamaz (m. 415/4; SerPK. 30/1).

Yönetim kurulu, SerPK. 30/2 uyar›nca genel kurula kat›labilecek kayden izlenen paylar bak›m›ndan haz›r bulunanlar
listesini, Merkezi Kay›t Kuruluflundan sa¤layaca¤› “pay sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler (TTK. 417/1). Bu çizelge-
nin Merkezi Kay›t Kuruluflundan sa¤lanmas›na iliflkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan bir tebli¤
ile düzenlenir (TTK. 417/5). Haz›r bulunanlar listesindeki eksiklik ve hatalardan, YK.’n›n ve kayden izlenen paylar
nedeniyle ise Merkezi Kay›t Kuruluflunun sorumlu olmas› gerekir. 
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48. Ünite 6, Sayfa 176, 7. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

TTK. m.436’ya göre, pay sahipleri, kendileri ve belirli derecedeki yak›nlar› ile ortakl›k aras›ndaki ifllere dair görüfl-
melerde oy kullanamayacaklar› gibi, pay sahibinin ve say›lan yak›nlar›n›n orta¤› olduklar› flah›s flirketleri ya da haki-
miyetleri alt›ndaki sermaye ortakl›klar› ile anonim ortakl›k aras›ndaki kiflisel nitelikteki bir ifle ve iflleme iliflkin ko-
nularda da oy kullanamayacaklard›r. SerPK. m.29/6’ da, TTK. 436 nc› maddeye at›f yapmak suretiyle oydan yoksun-
lu¤u düzenlemifltir. fiirket yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görevli imza yetkilileri de, yönetim kurulu üyeleri-
nin ibras›na iliflkin kararlarda, kendilerine ait paylardan do¤an oy haklar›n› kullanamazlar.

49. Ünite 6, Sayfa 178, “Kurumsal Temsilci” bafll›¤› alt›ndaki 2. paragraf›n son cümlesinden sonra afla¤›daki
flekilde cümle eklenmifltir.

Yönetim kurulu, genel kurul toplant›s›na ça¤r› ilân›n›n Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yay›mlanaca¤› ve flirket in-
ternet sitesinde yer alaca¤› tarihten en az k›rk befl gün önce, yapaca¤› bir ilân ve internet sitesine koyaca¤› yönlen-
dirilmifl bir mesajla, pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulafl›labilecek adres ve
elektronik posta adresi ile telefon numaralar›n› en fazla yedi gün içinde flirkete bildirmeye ça¤›r›r. Ayn› ça¤r›da ku-
rumsal temsilcili¤e istekli olanlar›n da flirkete baflvurmalar› istenir. Kurumsal temsilcilik, bir pay sahipli¤i giriflimidir;
meslek olarak ve ivaz karfl›l›¤› yürütülemez (TTK m.428/2-3). Organ›n temsilcisi, ba¤›ms›z temsilci ve kurumsal
temsilciye iliflkin 428. madde, SerPK. kapsam›nda uygulanmaz (SerPK. m.30/4, son cümle). 

50. Ünite 6, Sayfa 181, “Yetersay›lar›n Anasözleflme ile De¤ifltirilmesi” bafll›¤› alt›na afla¤›daki flekilde 2. para-
graf eklenmifltir.

Halka aç›k ortakl›klar›n genel kurul toplant›lar›nda, ortakl›k merkezinin yurt d›fl›na tafl›nmas› ile bilanço zararlar›n›n
kapat›lmas› için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, TTK. m.418 uygulan›r (SerPK.
m.29/3). Halka aç›k ortakl›klarda yeni pay alma haklar›n›n k›s›tlanmas›na, kay›tl› sermaye sisteminde yönetim kurulu-
na yeni pay alma haklar›n› k›s›tlama yetkisinin verilmesine, sermaye azalt›m›na ve 23 üncü maddenin birinci f›kras›na
göre belirlenen önemli nitelikteki ifllemlere iliflkin kararlar›n genel kurulca kabul edilebilmesi için, toplant› nisab› aran-
maks›z›n, ortakl›k genel kuruluna kat›lan oy hakk›n› haiz paylar›n üçte ikisinin olumlu oy vermesi flart› aran›r. Ancak,
toplant›da sermayeyi temsil eden oy hakk›n› haiz paylar›n en az yar›s›n›n haz›r bulunmas› hâlinde, toplant›ya kat›lan
oy hakk›n› haiz paylar›n ço¤unlu¤u ile karar al›n›r (SerPK. m.29/6). Anasözleflme ile daha a¤›r nisaplar öngörülebilir.

51. Ünite 6, Sayfa 181, “Kat›l›m ve Bakanl›k Temsilcisi” bafll›¤› alt›ndaki 2. paragraf›n sonuna afla¤›daki flekilde
cümle eklenmifltir.

TTK m.407/3’de, m. 333 gere¤ince, kuruluflu ve anasözleflme de¤ifliklikleri izne ba¤lanan flirketlerin genel kurul top-
lant›lar›nda “Bakanl›k Temsilcisi”nin yer alaca¤›, di¤er anonim flirketler için hangi durumlarda Bakanl›k temsilcisinin
bulunaca¤› ile görevlendirme esaslar›, görev, yetki ve ücretlerinin Bakanl›kça ç›kar›lacak bir yönetmelikle düzenle-
nece¤i hükme ba¤lam›flt›r. Anonim fiirket Genel Kurul Toplant›lar›n›n Usul ve Esaslar› ‹le Bu Toplant›larda Buluna-
cak Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Temsilcileri Hakk›nda Yönetmelik, 28 Kas›m 2012 tarihli ve 28481 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

52. Ünite 6, Sayfa 182, “Toplant› Yönetimi” bafll›¤› alt›ndaki son paragrafa afla¤›daki flekilde cümle
eklenmifltir.

Karar al›nmas› için yap›lacak oylama, kural olarak aç›k ve el kald›rma yoluyla yap›l›r. Ortaklar›n talep etmesi du-
rumunda oylaman›n flekli, genel kurulca belirlenir (bkz. Bakanl›k Temsilcisi Yön. 20).

53. Ünite 7, Sayfa 200, “Nakit/Ay›n Karfl›l›¤›” bafll›¤› alt›ndaki paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Kural olarak, pay sahiplerinin anonim ortakl›¤a getirecekleri sermayenin nakit (para) olmas› zorunlulu¤u yoktur;
para d›fl›ndaki de¤erlerin de sermaye konulmas› mümkündür (TTK. 128, 342; istisnai örnek olarak bkz. BanK. 7;
SerPK. m.12 ve m.49/c).
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54. Ünite 7, Sayfa 200, “Dikkat” metni afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Eski SerPK. m.14/A hükmüne göre oydan yoksun pay ç›kar›lmas› mümkün idi. Yeni SerPK'da ise, bu konuda bir dü-
zenlemeye yer verilmemifltir.

55. Ünite 7, Sayfa 201, 6. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ayr›ca SerPK m. 18/6, kay›tl› sermaye sistemine geçmifl HAAO’larda, anasözleflmeye hüküm konulmak suretiyle,
imtiyazl› paylar ç›karma ve mevcut imtiyazlar› k›s›tlama yetkilerinin yönetim kuruluna tan›nabilmesine de olanak ver-
mektedir.

56. Ünite 7, Sayfa 207, ilk paragraf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

TTK m. 481 uyar›nca, pay bedelleri ortaklardan, yönetim kurulunca ve anasözleflmede aksine hüküm yoksa ilân yo-
luyla istenir. ‹landa, borç miktar› ile ödeme tarihi ve ödeme yeri de aç›kça gösterilmek gerekir. Bakiye sermayenin
ödenmesinde ortaklar aras›nda haks›z farkl›l›klar yarat›lmas›, eflit ifllem ilkesine ayk›r›l›k do¤urur; sorumluluk dava-
s› (m. 553 vd.) ve butlan›n tespiti (m. 391/1,a) veya kay›tl› sermaye sistemindeki HAAO’larda iptal davas›na yol aça-
bilir (SerPK m. 18/6).

57. Ünite 7, Sayfa 208’den Sayfa 209’a devam eden son paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Kar pay›na iliflkin temel düzenlemeler TTK’da yer almakla birlikte, SerPK.’da da halka kapal› anonim flirketler bak›-
m›ndan da uygulama alan› bulabilecek kar pay› avans› kurumuna iliflkin düzenlemeler yer almaktad›r (SerPK. m.20).
TTK. m.509/3’de konuya iliflkin esaslar›n Bakanl›k taraf›ndan ç›kar›lacak bir Tebli¤ ile düzenlenece¤i ifade edilmifltir.
Bakanl›k “Kar Pay› Avans› Da¤›t›m› Hakk›nda Tebli¤i” yay›nlam›flt›r. (RG. 09.08.2012, S. 28379).

58. Ünite 7, Sayfa 209 4. paragraf “d)” maddesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

d) Kâr pay›n›n nakden ödenmesi gerekir. Anasözleflmede aksine hüküm yoksa, ortaklar›n kâr paylar›, esas serma-
yeye mahsuben ortakl›¤a yapt›klar› ödemelerle orant›l› olarak hesap ve tespit edilir (m.508/1). Kâr pay› talep hak-
k›, befl y›ll›k zamanafl›m›na tabidir (BK. m.147/4). TTK, kar pay› avans›n›n, Bakanl›kça bir tebli¤ ile düzenlenmesini
hükme ba¤lam›fl (TTK. m.509/3) ve bu yolu, halka kapal› flirketler için de açm›flt›r. Yukar›da da ifade edildi¤i üzere
bu Tebli¤ yay›nlanm›flt›r. fiirketlerin kâr pay› avans› da¤›tabilmeleri için, flirket genel kurulunca kâr pay› avans› da¤›-
t›lmas›na iliflkin karar al›nmas› ve kâr pay› avans› da¤›t›lacak hesap döneminde haz›rlanan üç, alt› veya dokuz ayl›k
ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmifl olmas› gereklidir Tebli¤ m.5). Da¤›t›lacak kâr pay› avans›; varsa geç-
mifl y›llar zararlar›n›n tamam›n›n, vergi, fon ve mali karfl›l›klar›n, kanunlara ve sözleflmeye göre ayr›lmas› gereken ye-
dek akçelerin, varsa imtiyazl› pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra kat›lan di¤er kimseler için ayr›lacak tutar-
lar›n, oluflan ara dönem kâr›ndan indirilmesi suretiyle hesaplan›r. Ödenecek kâr pay› avans›, bu flekilde hesaplanan
tutar›n yar›s›n› geçemez (Tebli¤ m.7).

59. Ünite 7, Sayfa 210 “2. Kâr Da¤›t›m Zorunlulu¤u Sorunu ve HAAO’larda Kâr Pay›:” olarak bafllayan para-
graf afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

2. Kâr Da¤›t›m Zorunlulu¤u Sorunu ve HAAO’larda Kâr Pay›: Yukar›da da de¤indi¤imiz üzere, yeni Kanun-
da, birinci kanunî yedek akçe d›fl›nda, “pay sahipleri için % 5 kâr pay› ödendikten” sonra ikinci kanunî yedek akçe ay-
r›lmas› düzenlenmifltir (m. 519/2,c). Buradan hareketle, asgari de olsa, bir da¤›t›m zorunlulu¤u getirildi¤i düflünülebilir. 

Eski SerPK. m.15/1, pay senetleri halka arz yoluyla sat›lan anonim ortakl›klar›n anasözleflmelerinde birinci temettü
oran›n›n gösterilmesini zorunlu k›lmaktayd›. Hüküm bu oran›n Kurul’ca belirlenecek ve tebli¤lerle ilan edilecek oran-
dan afla¤› olamayaca¤›n›, Kurulun, temettü da¤›t›m zorunlulu¤unu kald›rma veya erteleme yetkisine de sahip oldu¤u-
nu düzenlemekteydi. Ayn› maddenin ikinci f›kras› da kanun hükmüyle ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile anasözlefl-
mede gösterilen birinci temettü ayr›lmad›kça, baflka yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kâr aktar›lmas›na ve yönetim
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iflçilere kârdan pay da¤›t›lmas›na karar verilemeyece¤ini hükme ba¤lam›flt›.
Eski SerPK.’n›n getirdi¤i bu düzenleme, ortakl›k kaynaklar›n›n yeterlili¤i kofluluyla pay sahiplerinin birinci temettü aç›-
s›ndan mutlaka tatmin edilmesini sa¤lamay› amaçlam›fl ve pay sahiplerinin birinci temettü hakk›na öncelik tan›m›flt›. 
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Yeni SerPK’da halka aç›k anonim ortakl›klar›n, kârlar›n› genel kurullar› taraf›ndan belirlenecek kâr da¤›t›m politika-
lar› çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak da¤›tacaklar› ifade edilmifltir. Kurul halka aç›k anonim
ortakl›klar›n kâr da¤›t›m› politikalar›na iliflkin olarak, benzer nitelikteki ortakl›klar baz›nda farkl› esaslar belirleyebi-
lecektir (SerPK. m.19). 

60. Ünite 7, Sayfa 211 3., 4., ve 5. paragraflar afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

SerPK. kapsam›ndaki ortakl›klarda da yeni pay alma hakk› mevcut ve TTK hükümleri bu ortakl›klara da esas itiba-
riyle uygulanmakta ise de, istisna olarak SerPK., kay›tl› sermayeli ortakl›klar›n sermaye art›r›mlar›nda, yeni pay alma
hakk›n› ortadan kald›rmas› veya k›s›tlamas› için, anasözleflme ile yönetim kuruluna yetki verilebilmesini düzenlemek-
tedir (SerPK. m.18/5). Anasözleflmede bu yönde bir hüküm yoksa veya olmas›na ra¤men yönetim kurulu, bu yetki-
sini kullanmam›flsa, ortaklar bu hakka sahip olacakt›r. Yönetim kurulunun hakk› k›s›tlamas› veya kald›rmas› duru-
munda iptal davas› açmak mümkündür (SerPK. m.18/6). 

Yeni pay alma hakk›, d›fl kaynaklardan ve yeni pay oluflturulmas› yoluyla yap›lan sermaye art›r›mlar›nda söz konusu
olur. ‹ç kaynaklardan art›r›mlar ile, d›fl kaynaklardan, fakat yeni pay oluflturmadan (mevcut paylar›n itibari de¤erle-
rini yükselterek) yap›lan art›r›mlarda gündeme gelmez.

Bu hak, bedelsiz bir hak de¤ildir. Yeni pay alma hakk›n› kullanmak isteyen ortaklar›n, öngörülen süre içerisinde ta-
lepte bulunmas› ve alaca¤› yeni paylar›n bedelini ödemesi gerekir (m. 461, SerPK. m.18). Bu yönden de, iç kaynak-
lardan art›r›mlardaki bedelsiz pay alma hakk›ndan (TTK. m.462/3) nitelik itibariyle tamamen farkl›d›r. 

61. Ünite 7, Sayfa 212 “Kiflisel Haklar” bafll›¤› alt›ndaki 3. paragraf afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Bir ortak, ancak hakl› nedenlerin varl›¤› halinde ve son önlem olarak genel kurul toplant›lar›ndan ç›kar›labilir. Bu du-
rum, nadir rastlanan bir istisna oluflturur. Bunun d›fl›nda tüm ortaklar an›lan haktan yararlan›r. Hatta, oydan yok-
sunluk hallerinde (bkz. TTK. m.436) dahi, yoksun kifli, yine toplant›lara kat›l›r, görüfl belirtir; fakat oy kullanamaz.

62. Ünite 7, Sayfa 212 “Kiflisel Haklar” bafll›¤› alt›ndaki 4. paragraf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde
ç›kar›lm›flt›r.

Genel kurula kat›lma, görüfl ve önerilerde bulunma hakk›na ba¤l› haklar›n en önemlisi oy hakk›d›r. TTK. m.434 uya-
r›nca her pay, sahibine en az bir oy hakk› verir; anasözleflme ile oyda imtiyazl› paylar oluflturularak, baz› paylara, di-
¤erlerinkinden daha fazla oy hakk› tan›nabilir (TTK. m.478-479). 

63. Ünite 7, Sayfa 213 2. paragraf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Sermaye Piyasas› Kanunu m. 22/5 yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine iliflkin olarak birikimli oya ilifl-
kin düzenlemeleri yapma konusunda Sermaye Piyasas› Kurulunu yetkilendirmifl, SPK da Seri: IV, No:29 Say›l› Teb-
li¤i ile “Birikimli Oy” kullan›m›na iliflkin esaslar› belirlemifltir. Yeni Kanunda, Bakanl›¤a, halka kapal› flirketlerde bi-
rikimli oyu, tebli¤ ile düzenleme yetkisi tan›nm›flt›r (TTK. m.434/4). Bakanl›k “Halka Aç›k Olmayan Anonim fiir-
ketlerin Genel Kurullar›nda Birikimli Oy Kullan›m›na ‹liflkin Esaslar Hakk›nda Tebli¤”i yay›nlam›flt›r (RG.
29.08.2012, S. 28396).

64. Ünite 7, Sayfa 217 “Anonim Ortakl›klarda Menkul K›ymetler” bafll›¤› alt›ndaki paragraflar afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.

Menkul k›ymet kavram›n›n tan›m›, Eski SerPK. m.3/b’de yap›lm›flt›. Buna göre: “Menkul k›ymetler, ortakl›k veya ala-
cakl›l›k sa¤layan, belli bir mebla¤› temsil eden, yat›r›m arac› olarak kullan›lan, dönemsel gelir getiren, mislî nitelikte,
seri halinde ç›kar›lan, ibareleri ayn› olan ve flartlar› Kurulca belirlenen k›ymetli evrakt›r”. Menkul k›ymetin tan›m›n-
da flu unsurlar yer almaktayd›:

• Ortakl›k veya alacakl›l›k sa¤lamak,

• Belirli bir mebla¤› temsil etmek,
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• Yat›r›m arac› olarak kullan›lmay› amaçlamak,

• Dönemsel gelir (faiz, kâr pay› gibi) getirmeyi amaçlamak,

• Misli nitelikte ve seri halinde ç›kar›lmak.

Yeni SerPK. m.3/1/o’da menkul k›ymetlerin, para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere, paylar, pay benzeri di¤er
k›ymetler ile söz konusu paylara iliflkin depo sertifikalar›n› ve borçlanma araçlar› veya menkul k›ymetlefltirilmifl var-
l›k ve gelirlere dayal› borçlanma araçlar› ile söz konusu k›ymetlere iliflkin depo sertifikalar›n› ifade etti¤i hükme ba¤-
lanm›flt›r. Görüldü¤ü üzere, yeni düzenlemede menkul k›ymetin tan›m› yap›lmam›fl, yaln›zca menkul k›ymet say›labi-
lecekler belirlenmifl ve eski düzenlemeden farkl› olarak bunlar›n k›ymetli evrak niteli¤i aç›kça belirtilmemifltir. An-
cak SerPK’da kabul edilen bu ifade de¤iflikli¤i nedeniyle menkul k›ymetlerin k›ymetli evrak say›lmayaca¤›na iliflkin bir
tespit yap›lmamal›d›r. Kan›m›zca TTK m.645’deki flartlar› tafl›yan bir menkul k›ymet, k›ymetli evrak olarak say›lacak-
t›r. Yine kanun koyucu kambiyo senetlerinin menkul k›ymet say›lmayaca¤›n› aç›kça belirtti¤ine göre, di¤er menkul
k›ymetler k›ymetli evrak say›labilecektir. Ö¤retide menkul k›ymet kavram›n›n nitelendirilmesi bak›m›ndan halen
menkul k›ymet tan›m›n› veren Eski SerPK düzenlemesinin dikkate al›nmas› gerekti¤i de ifade edilmektedir.

SerPK m.3/1/o’da say›lan menkul k›ymet türleri s›n›rl› olarak gösterilmemifltir. Zira SPK’ya, sermaye piyasas›n›n geliflme-
sini teminen yeni sermaye piyasas› kurumlar›na ve araçlar›na iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek ve bunlar› denetlemek
yetkisi verilmifltir (SerPK m.128/1/e). Kan›m›zca Kurul bu kapsamda yeni menkul k›ymet türleri oluflturabilecektir.

Afla¤›da, AO taraf›ndan ç›kar›lan menkul k›ymetler aras›nda en yayg›n ve önemlisi sayabilece¤imiz pay senetleri ya-
n›nda, ilmühaberler, tahviller ve intifa senetleri hakk›nda da genel bir bilgi sunmaya çal›flaca¤›z.

65. Ünite 7, Sayfa 218 “Pay (Hisse) Senetleri” bafll›¤› alt›ndaki 2. madde afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

2. Hakk›n senetten önce var olup olmamas› aç›s›ndan yap›lan, kurucu/aç›klay›c› k›ymetli evrak ayr›m›nda aç›klay›c›
senet grubunda yer al›r. Çünkü senet düzenlenmeden önce, kuruluflun veya sermaye art›r›m›n›n tescili ile pay ve
pay sahipli¤i geçerli olarak do¤ar (TTK. 486/1,4; karfl. SerPK. m.12). 

66. Ünite 7, Sayfa 219 ilk paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Paya iliflkin ilkeler konusunda aç›klad›¤›m›z üzere, TTK, hamiline pay senedi bast›r›lmas›n› zorunlu k›lm›fl, fakat na-
ma yaz›l› senetler için, az›nl›¤›n talebi flart›na ba¤l› bir zorunluluk öngörmüfltür. SerPK. ise senet ç›karma zorunlu-
lu¤u getirmifl (SerPK. m.12); ayr›ca kaydi sistemi düzenlemifltir (SerPK. m.13).

67. Ünite 7, Sayfa 219 “Dikkat” metni afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Bu konudaki yasal düzenleme için SerPK. m.13, “Merkezi Kay›t Kuruluflunun Kurulufl, Faaliyet, Çal›flma ve Denetim
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” (RG. 21.6.2001) ve SPK S. IV, N. 28 Say›l› Tebli¤ (RG. 22.12.2002) bak›n›z. 

68. Ünite 7, Sayfa 219’dan Sayfa 220’ye devam eden paragraf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

An›lan mevzuat çerçevesinde kaydi sisteme ba¤lanm›fl pay sahipli¤i haklar›n›n devrinde, alaca¤›n devri hükümleri
(TBK m. 183 vd) uygulanacak ve taraflar›n, yaz›l› bir devir sözleflmesi yapmalar› gerekecektir (TBK m. 184). Daha
sonra, merkezi kay›t kurulufluna yap›lacak baflvuru ile, devralan›n malik olarak kayd› sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, SerPK m.
10/A, hem, nama ve hamiline yaz›l› hesaplar ayr›m› yapt›¤›, hem de nama yaz›l› senetlerde pay defterine kay›t ile il-
gili TTK hükümlerini de¤ifltirmedi¤inden devrin ortakl›¤a karfl› ileri sürülmesi aç›s›ndan, devralan›n pay defterine
kayd›na da ihtiyaç vard›r. SerPK 13, bu durumda pay defterine kay›t için taraflar›n baflvurusunu dahi zorunlu gör-
memifl ve Merkezi Kay›t Kuruluflunun kay›tlar›n›n esas al›nmas›n› öngörmüfltür.

69. Ünite 7, Sayfa 222 “Ba¤l› Nama Yaz›l› Pay Senetleri” bafll›¤› alt›ndaki ilk paragraf›n 2. cümlesi afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.

TTK m. 490 hükmüne göre, nama yaz›l› senetler, anasözleflmede aksine hüküm bulunmad›kça devredilebilirler. TTK
m.499/4’te de devrin ortakl›¤a karfl› ancak pay defterine kay›t ile geçerli olaca¤› ve ortakl›k s›fat›n›n pay defterine
göre belirlenece¤i düzenlenmifltir. Ortakl›k devir keyfiyetini anasözleflmede gösterilen nedenlerle pay defterine kay-
detmekten kaç›nabilir. Ancak bu kaç›nman›n herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin yap›labilmesi art›k mümkün de-
¤ildir (TTK m. 493, 495). 
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70. Ünite 7, Sayfa 222 “Ba¤l› Nama Yaz›l› Pay Senetleri” bafll›¤› alt›ndaki 7. paragraftan itibaren afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

Birincisi, TTK. m.493/1 uyar›nca önemli sebeptir. fiirket, anasözleflmede aç›kça öngörülmüfl önemli bir sebebi ileri
sürerek devri reddedebilir. TTK. m.493/2’de de, “Pay sahipleri çevresinin bileflimine iliflkin esas sözleflme hüküm-
leri, flirketin iflletme konusu veya iflletmenin ekonomik ba¤›ms›zl›¤› yönünden onay›n reddini hakl› gösteriyorsa,
önemli sebep oluflturur” denilmifltir. Hükmün sözüne bak›l›rsa, önemli sebep say›lacak hallerin s›n›rl› say›da olma-
d›¤›, pay sahipleri çevresinin bileflimine dair anasözleflme hükümlerinin örnek olarak verildi¤i ve bu tür anasözlefl-
me hükümlerinin, iki ek flarttan birisini daha karfl›lamas› gerekti¤i izlenimi do¤maktad›r. Oysa hükmün ifadesinin ya-
n›lt›c› veya baflar›s›z oldu¤u, gerekçedeki aç›klaman›n da yan›lt›c› oldu¤u belirtilerek, amac›na ve kayna¤›na uygun yo-
rumland›¤›nda, anasözleflmede önemli sebep olarak, sadece, pay sahipleri çevresinin bileflimine dair hükümlerin gös-
terilebilece¤i veya sistemin temelinde bu bileflimin korunmas› amac›n›n bulundu¤u kabul edilmektedir. Bu durumda,
pay sahipleri çevresinin bileflimine dair anasözleflme hükümleri de, ortakl›¤›n iflletme konusu veya iflletmenin eko-
nomik ba¤›ms›zl›¤› yönünden onay›n reddini hakl› gösterdi¤i takdirde önemli sebep oluflturur. 

Pay sahipleri çevresinin anasözleflmede belirlenmesi gerekir: Örne¤in, flirketin pay sahipleri sadece bankalardan, mi-
marlardan, süt üreticilerinden, X ailesi mensuplar›ndan, Y bölgesinde yerleflenlerden oluflabilir. Bu bileflimin korun-
mas›n›n iflletme konusu ile iliflkilendirilmesine örnek olarak, paylar›n ancak belirli bir mesle¤e mensup kiflilere (mi-
marlara) devredilebilece¤ine iliflkin anasözleflme hükmü verilebilir. ‹flletmenin ekonomik ba¤›ms›zl›¤› ise, ortakl›¤› iç
ve d›fl yabanc›laflmadan korumak ve ortakl›¤›n d›flar›da bir gerçek veya tüzel kiflinin fiili veya hukuki kontrolüne gir-
mesini önlemek suretiyle sa¤lanabilece¤inden, örne¤in, rakip, rakibin efli, çocuklar›, çal›flanlar› gibi kiflilere devrin
reddedilece¤i anasözleflmede öngörülebilir. 

Eski TTK.’dan farkl› olarak, ba¤lam oluflturan önemli nedenin aç›k flekilde anasözleflmede düzenlenmifl olmas› gerekir.
Ancak paylar; miras, miras›n paylafl›m›, efller aras›ndaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gere¤i iktisap edilmifller-
se, ortakl›k, paylar› edinen kifliye, sadece paylar›n› gerçek de¤eri ile devralmay› önerdi¤i takdirde onay vermeyi redde-
debilir. Baflka bir ifadeyle, paylar›n irade d›fl› iktisab› halinde, anasözleflmede gösterilen önemli nedenlere dayan›larak,
devir reddedilemez. 

‹kincisi, TTK. m.493/1 uyar›nca, flirketin devredene, paylar›n› baflvuru an›ndaki gerçek de¤erinden, kendisi veya di-
¤er pay sahipleri ya da üçüncü bir kifli hesab›na almay› önermesidir. Bu öneri için anasözleflmede hüküm bulunma-
s›na gerek yoktur; bir kanuni önal›m hakk› söz konusudur. Dolay›s›yla pay sahibinin, pay›n› üçüncü bir kifliye dev-
retmek istemesi halinde, ortakl›k uygun görmedi¤i devir ifllemine, devredilmek istenen paylar› kendi veya di¤er pay
sahipleri ya da üçüncü kifliler hesab›na almay› önermek suretiyle onay vermekten kaç›nabilir. 

Öte yandan söz konusu hükümde, gerçek de¤er tan›mlanmam›fl olup; devralan, paylar›n gerçek de¤erinin belirlen-
mesini, giderleri ortakl›¤a ait olmak üzere, ortakl›¤›n merkezinin bulundu¤u yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden
talep edebilir (TTK. m.493/5). Doktrinde, bu imkandan ortakl›¤›n da yararlanabilece¤i belirtilmektedir. 

Mahkeme paylar›n gerçek de¤erlerini belirlerken, karar tarihine en yak›n tarihteki de¤erini esas al›r. Devralan, gerçek
de¤eri ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyat› reddetmezse, flirketin devralma önerisini kabul etmifl say›l›r
(TTK. m.493/6).

Üçüncüsü, m.493/3 uyar›nca, devralan›n paylar› kendi ad›na ve hesab›na ald›¤›n› aç›kça beyan etmemesi halinde de,
flirket devrin pay defterine kayd› talebini reddedebilir. Söz konusu düzenlemenin amac›, anasözleflmede yer alan
ba¤lam hükümlerinin dolan›lmas›n› önlemektir. Devralan›n, paylar› kendi ad›na ve hesab›na ald›¤› yönündeki beyan›-
n›n yanl›fl olmas›, aç›kça yapt›r›ma ba¤lanm›fl olup, beyan›n yanl›fl oldu¤unun belirlenmesi halinde, pay defterine ya-
p›lan kay›t silinebilir (TTK. m.500).

71. Ünite 7, Sayfa 231 “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›” 10. sorunun cevab› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Pay Sahibinin Borç ve Yükümlülükleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

72. Ünite 8, Sayfa 233 “Senet” bafll›¤› alt›ndaki 2. paragraf afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Ayr›ca, yeni gereksinimler ve Sermaye Piyasas› Mevzuat›ndaki de¤iflmeler sonucu, eskiden k›ymetli evraka konu olan
baz› haklar›n art›k senetsiz kullan›labilmesi ve devri amac›yla “Evraks›z K›ymetli Evrak veya K›ymet Haklar›” gibi ye-
ni kavram ve kurumlar gündeme gelmifltir (bkz. menkul k›ymetler için SerPK. m.3/1/o, menkul k›ymetlerde kaydi
sistem ve merkezi kay›t kuruluflu konusundaki SerPK. m.13 ve ilgili yönetmelik hükümleri). 
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73. Ünite 8, Sayfa 235 “K›ymetli Evrak›n S›n›rl› Say›da Olup Olmad›¤› Sorunu” bafll›¤› alt›ndaki paragraf›n
sonuna afla¤›daki flekilde cümle eklenmifltir.

K›ymetli evrak türlerinin s›n›rl› say› ilkesine tabi olup olmad›klar› doktrinde tart›flmal›d›r. Bir görüfl, k›ymetli evrak
tiplerinin kanunda düzenlenmifl oldu¤unu ve bunlar›n d›fl›nda yeni bir k›ymetli evrak türünün yarat›lamayaca¤›n› sa-
vunurken aksi görüfl, kanundaki tiplerden olmayan fakat k›ymetli evrak›n genel tan›m›na giren bir senedin düzenle-
nebilece¤i yönündedir. Bu görüflün dayanaklar›ndan birisi de, eTK döneminde, bankalarca ç›kar›lan ve kanunda dü-
zenlenmemifl bulunan mevduat sertifikalar›n›n Yarg›tay’›n 11. HD. T. 16.3.1982, 5485/1092 say›l› karar›nda k›ymet-
li evrak say›lm›fl olmas›d›r. TTK. m.831/1’de “imza edenin, yer, zaman ve tutar bak›mlar›ndan belirli nakdi ödeme-
lerde bulunmay› ve belirli miktarlarda misli fleyler teslim etmeyi borçland›¤› senetler, aç›kça emre yaz›l› olduklar›
takdirde ciro ile devredilebilirler” hükmü yer ald›¤›ndan, emre yaz›l› senetler aç›s›ndan s›n›rl› say› ilkesi tart›flmas›-
n›n sona erdi¤i söylenebilir.

74. Ünite 8, Sayfa 236 “‹çerdi¤i Hakk›n Türü Aç›s›ndan” bafll›¤› alt›ndaki paragraf›n son cümlesi afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.

‹çerdi¤i hakk›n türü bak›m›ndan k›ymetli evrak› üç gruba ay›rabiliriz: Alacak Senetleri (bir alacak hakk›n› temsil eden,
çek, bono, poliçe, tahvil, emre yaz›l› havale, emre yaz›l› ödeme vaadi gibi); ortakl›k senetleri (bir flirkette ortakl›k
haklar›n› içeren, anonim flirket pay senetleri ve bunlar›n yerine ç›kar›lan ilmühaberler gibi);eflya hukuku senetleri
(bir eflya üzerindeki mülkiyet ya da rehin hakk›n› temsil eden, varant, makbuz senedi, koniflmento, ipotekli borç se-
nedi, irad senedi gibi). 

75. Ünite 8, Sayfa 236 “Hakk›n Senetten Önce Var Olup Olmamas› Aç›s›ndan” bafll›¤› alt›ndaki paragraf
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

‹ki gruba ayr›l›r. Aç›klay›c› k›ymetli evrakta, hak, senetten önce do¤mufltur. Örne¤in, bir Afi’deki ortakl›k hakk›, se-
net düzenlenmeden önce, flirketin kuruluflunun veya esas sermaye art›r›m›n›n tescili ile do¤ar (TTK. 355, 455, 456,
karfl. SerPK. m.12/3). Daha sonra haklar›n (paylar›n) senede ba¤lanmas› hâlinde pay senetleri aç›klay›c› etki göste-
rir. Yarat›c› k›ymetli evrakta ise hak, k›ymetli evrakla beraber do¤ar. Kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe) gibi. 

76. Ünite 8, Sayfa 237 “Yat›r›m Amac› Tafl›y›p Tafl›mama Aç›s›ndan” bafll›¤› alt›ndaki paragraf 3. cümleden
sonra afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

K›ymetli evrak yat›r›m amac› tafl›yabilir veya tafl›mayabilir. Bu ayr›m, k›ymetli evrak ile menkul k›ymet kavramlar›
aras›ndaki iliflkiyi de ortaya koymaktad›r. K›ymetli evrak›n önemli bir bölümü, yat›r›m amac›na hizmet etmekte ve
“Menkul K›ymet” kavram› ile ifade edilmektedir. SerPK’ya göre para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere, pay-
lar, pay benzeri di¤er k›ymetler ile söz konusu paylara iliflkin depo sertifikalar›; borçlanma araçlar› veya menkul k›y-
metlefltirilmifl varl›k ve gelirlere dayal› borçlanma araçlar› ile söz konusu k›ymetlere iliflkin depo sertifikalar› men-
kul k›ymettir (SerPK. m.3/1/o). Söz konusu düzenleme eski düzenlemeden farkl› olarak menkul k›ymetin tan›m›na
ve unsurlar›na yer vermeyip, yaln›zca nelerin menkul k›ymet niteli¤ini tafl›yaca¤›n› belirtmifltir. Buna göre, hisse se-
netleri, ilmühaberler, tahviller, banka bonolar›, banka garantili bonolar, varl›¤a dayal› menkul k›ymetler bu kapsam-
dad›r. Menkul k›ymetlerle ilgili düzenlemeler Sermaye Piyasas› Kanunu’nda ve bu kanun uyar›nca kabul edilen mev-
zuatta yer almaktad›r. Yönetmelikler ve özellikle tebli¤ler gibi. 

77. Ünite 8, Sayfa 237 “Nama Yaz›l› K›ymetli Evrak” bafll›¤› alt›ndaki paragraf 5. sat›rdan itibaren afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

Bir senedin nama yaz›l› k›ymetli evrak olabilmesi için; belli bir kifli ad›na yaz›lm›fl olmas› (olumlu flart) ile senedin em-
re kayd›n› içermemesi ve kanunen emre yaz›l› senetlerden de say›lmamas› (olumsuz flart) gerekir. Kanunen emre
yaz›l› senetler, aksine bir kay›t olmad›¤› sürece kanunun emre yaz›l› sayd›¤› senetlerdir (TTK m.654). Örne¤in, bo-
no, poliçe, çek ve TTK. m.490/2’de ciro ile devredilece¤i öngörülen anonim flirket pay senetleri böyledir. Nama ya-
z›l› senetlerin devri temlik beyan› ile zilyetli¤in nakli yoluyla gerçeklefltirilir. Devir beyan›, senet üzerine ya da ayr›
bir ka¤›da yaz›labilir (TTK. m.647/2) ve uygun düfltü¤ü ölçüde, TBK. m.183 ve devam›nda düzenlenen alaca¤›n tem-
liki hükümleri uygulan›r. Alaca¤›n devrine iliflkin tüm hükümlerin nama yaz›l› senetlerin devrinde uygulanma olana¤›
yoktur. Örne¤in TBK.m.186’n›n nama yaz›l› k›ymetli evrak›n devrinde uygulanma olana¤› yoktur. Zira, nama yaz›l›
k›ymetli evrak borçlusu, ödeme yaparken alacakl› s›fat›n›n ispat edilmesini aramak zorundad›r (TTK. m.655). Bu ne-
denle borçlunun durumu a¤›rlaflm›flt›r.
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78. Ünite 8, Sayfa 242 “Zayi Olma Kavram› ve ‹ptal Davas›n›n Amac›” bafll›¤› alt›ndaki 2. paragraf afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.

Önemle vurgulamak gerekir ki iptal karar›, hakk›n içeri¤inde bir de¤ifliklik yaratmaz. Fakat hakk› senetten çözerek,
senedi zayi eden kifliye, hakk›n› “as›l borçluya karfl›” öne sürme olana¤› verir, yoksa “baflvuru borçlular›na” da öne
sürme olana¤› vermez (TTK m.764/2). Kanun koyucu, nama ve hamiline yaz›l› senetlerin iptal prosedürünü ayr› (TTK.
m.657 vd.), varant ve makbuz senedi d›fl›ndaki emre yaz›l› senetlerin iptal prosedürünü ise poliçenin iptaline iliflkin
hükümlere at›f yaparak (TTK. m.831/2, TTK.m.757-765) ayr› düzenlemifltir. TTK. m.757-765 aras›ndaki düzelmeme-
ler devir biçimleri ne olursa olsun tüm poliçelere yap›lan yollama gere¤i tüm bonolara (nama-emre) ve tüm çeklere
(nama-emre-hamiline) uygulan›r.

79. Ünite 8, Sayfa 249 “Bono” bafll›¤›ndan önce “Poliçede Zamanafl›m›” bafll›kl› konu afla¤›daki flekilde eklen-
mifltir.

Poliçede Zamanafl›m›

TTK. m.749’da kimin kime baflvurdu¤u esas al›narak üç tür zamanafl›m› süresi düzenlenmifltir. 

• Hamilin kabul eden muhataba karfl› açaca¤› davalar vadeden itibaren 3 y›l,

• Hamilin cirantalar ile düzenleyene veya bunlar›n avalistlerine karfl› açaca¤› davalar süresinde çekilen protesto
tarihinden, senette protestosuz kayd› varsa vadeden itibaren 1 y›l,

• Ödeyen cirantan›n kendisinden önceki cirantalar ile düzenleyene karfl› açaca¤› davalar, ödeme veya poliçenin
dava yolu ile kendisine karfl› ileri sürüldü¤ü (dava aç›ld›¤›) tarihten itibaren 6 ay geçmekle zamanafl›m›na u¤rar.

80. Ünite 8, Sayfa 255 “Avalin fiekli ve Taraflar›” bafll›¤› alt›ndaki paragraf›n ilk cümlesi afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

Aval, bono (poliçe) veya alonj üzerine, “Aval içindir” ya da benzeri bir ibarenin yaz›lmas› ve aval veren kifli taraf›n-
dan imzalanmas› suretiyle olur. Kimin lehine verildi¤inin de aval flerhinde gösterilmesi gerekir; aksi takdirde düzen-
leyen lehine verilmifl say›l›r. Muhatap ve düzenleyen d›fl›nda poliçenin ön yüzünde bir kiflinin sadece imzas› varsa ka-
nun bunu da aval flerhi saymaktad›r (m. 701/3). 

81. Ünite 8, Sayfa 255 “Avalin fiekli ve Taraflar›” bafll›¤› alt›ndaki 4. paragraf›n 3. sat›r› afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

Genellikle üçüncü kifliler aval verir. Gerçi senette imzas› olan birisinin de aval vermesine yasal bir engel yoktur (m.
700/2); ancak senette imzas› bulunan birisinin (örne¤in lehdar, düzenleyen, ciranta) aval vermesi ço¤unlukla anlams›z
ve yarars›zd›r. Ancak k›smen kabul eden muhatab›n ya da sorumsuzluk flart› koyan cirantan›n aval vermesi ifle yaraya-
bilir. Birden çok kiflinin birlikte aval vermesi de mümkündür. 

82. Ünite 8, Sayfa 255 “Avalin Hükümleri” bafll›¤› alt›ndaki paragraf›n 3. cümlesi afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

Sorumlulu¤u aç›s›ndan avalist, kimin lehine aval vermifl ise onunla ayn› flart ve derecede olmak üzere sorumludur (m.
702, 724). Lehine aval verilen kifliye baflvuru hakk› do¤du¤unda, onun lehine aval verene de baflvuru hakk› do¤ar. Ava-
list, bono (poliçe) bedelinden dolay› di¤er borçlularla birlikte müteselsilen sorumludur (m. 724). Dolay›s›yla hamil,
önce lehine aval verilen kifliye baflvurmak zorunda kalmaks›z›n do¤rudan aval verenden talepte bulunabilir.

83. Ünite 8, Sayfa 257 “Yeri” bafll›¤› alt›ndaki paragraf sonuna afla¤›daki flekilde cümle eklenmifltir.

Bono (poliçe) ödeme yerinde (m. 671/1,e) ibraz edilir. ‹braz, borçlunun varsa ticaret yerinde, yoksa konutunda ya-
p›l›r (m. 755). Ödeme yerinin mülki birim fleklinde senet üzerinde gösterilmesi zorunlu olmakla birlikte, borçlunun
ticari veya konut adresinin aç›kça yaz›lmas› flart olmad›¤›ndan borçlunun ticaret yeri veya konutun bulundu¤u yerin
hamil taraf›ndan TTK. m.755/2 uyar›nca araflt›r›lmas› gerekmektedir. 
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84. Ünite 8, Sayfa 258 “Hamile Karfl› Sorumlu Olanlar ve Sorumlulu¤un Niteli¤i” bafll›¤› alt›ndaki 2. madde
afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

2. Baflvuru borçlular›: Senette imzas› olan di¤er (kabul etmifl muhatap, varsa onun avalisti ile bunlar›n yetkisiz tem-
silcileri d›fl›ndaki) kifliler olup düzenleyen, cirantalar ve avalistler buraya girer. Senet as›l borçluya ibraz edilip öden-
mezse ya da ödeme tehlikeye düflerse, durumun kural olarak protesto çekilmek suretiyle tespiti üzerine, hamil, bafl-
vuru borçlular›na baflvurabilecektir. Hamilin baflvurdu¤u bir kifli ödeme yaparsa, o da kendisinden önceki sorumlu-
lara s›ra gözetmeksizin baflvurabilir (m. 726) ve bu flekilde yap›lan baflvurular düzenleyene kadar gelir. 

85. Ünite 8, Sayfa 258 “Maddi fiartlar” bafll›¤› alt›ndaki 1. ve 2. maddeler afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

1. Senedin Ödenmemesi: Zaman›nda ve usulünce ibraz edilen senet, ödeme gününde as›l borçlu taraf›ndan öden-
mez ise, hamil baflvuru borçlular›na gitme hakk›n› kazan›r (m.713/1).

2. Ödemenin Tehlikeye Düflmesi: Vadesi gelmifl olmamas›na ra¤men, senedin ödenmesi baz› hallerde tehlikeye dü-
flebilir. Ödenme konusunda ciddi kuflkular yaratan bu haller gerçekleflti¤inde, hamilin yine vadeyi beklemesine ge-
rek yoktur. Düzenleyen iflas eder veya ödemelerini tatil eder ya da aleyhindeki icta takibi semeresiz kal›rsa, hamil
vadeden önce baflvuru hakk›n› kullanabilir (m. 713/2,b). Söz konusu durumlarda, vadeden önce baflvuru hakk›n› kul-
lanan hamilin durumu gösteren protesto evrak›n› ya da aciz vesikas›n› (‹‹K. m.105,143) ya da sair di¤er belgeleri ta-
lebine eklemesi gerekir. Bunun d›fl›nda vadeden önce baflvuru hakk›n› do¤uran di¤er durumlar için bkz. TTK.
713/2,a ve 713/2,c. 

86. Ünite 8, Sayfa 258 “fiekli fiart (Protesto Çekilmesi)” bafll›¤› alt›ndaki paragraf afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir.

Protesto, poliçenin kabul edilmemesi (kabul etmeme protestosu ile ilgili olarak bkz. TTK. 714/2 ve TTK. 714/4) ile
bono ve poliçenin as›l borçlular› ya da avalistleri taraf›ndan ödenmemesi durumunda bunlar›n resmen tespit edil-
mesidir (m. 714/1). Bu tespit noter taraf›ndan yap›l›r ve protesto evrak›na kay›t edilir (m. 715 vd.). Kural olarak
protestonun çekilmesi baflvuru hakk›n›n kullan›lmas›n›n temel flart›d›r. Ancak istisnai hallerde, protesto çekilmeksi-
zin baflvuru hakk› kullan›labilir. Hamilin baflvuru hakk›n› kullanabilmesi için protesto düzenlemesine gerek olmayan
bu istisnai durumlar kanundan (TTK. m.714/6, 731) veya düzenleyenin ya da di¤er sorumlular›n iradesinden (TTK.
m.722) kaynaklanabilir.

87. Ünite 8, Sayfa 259 “Baflvuru Hakk›n›n Kullan›fl Yöntemi” bafll›¤› alt›ndaki paragraf›n ilk cümlesi afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.

Senet as›l borçluya ibraz edildikten ve protestodan muafiyet halleri mevcut de¤il ise protesto da çekildikten sonra
baflvuru hakk› kullan›l›r. Kime baflvuruluyorsa sorumsuzluk flart› olup olmad›¤›na da bak›lmal›d›r. Zira cirantalar öde-
memeden sorumsuz olacaklar›n› öngörebilirler (m. 679, 685). 

88. Ünite 8, Sayfa 261 “Bonoda Zamanafl›m›” bafll›¤› afla¤›daki flekilde düzeltilmifltir.

Bonoda Zamanafl›m› Süreleri

89. Ünite 8, Sayfa 261 “Çek” bafll›¤›ndan önce “Zamanafl›m›n›n Kesilmesi” bafll›kl› konu afla¤›daki flekilde
eklenmifltir.

Zamanafl›m›n›n Kesilmesi

Poliçe hükümlerine at›fta bulunan TTK. m.778/1 dolay›s›yla TTK. m.750’de say›lan nedenler burada da geçerlidir.
Buna göre, dava aç›lmas›, takip talebinde bulunulmas›, davan›n ihbar edilmesi, alaca¤›n iflas masas›na bildirilmesi ne-
denleri ile zamanafl›m› kesilir. Zamanafl›m›n› kesen sebep kim hakk›nda gerçekleflmifl ise ancak ona karfl› hüküm ifa-
de eder. Zamanafl›m› kesilince süresi ayn› olan yeni bir zamanafl›m› süresi bafllar (TTK. m.751/1; TTK. m.778/1-h). 

90. Ünite 8, Sayfa 274 “Yararlan›lan Kaynaklar” bafll›¤› alt›ndaki son kaynakta tarih de¤iflikli¤i afla¤›daki
flekilde düzeltilmifltir.
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