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YENT TURK TICARET KANUNU BAGLAMINDA ANONiM
ORTAKLIKLARDA KAMU DENETiMiNiN
DEGERLENDiRiLMESi
Yrd. Doq. Dr. Ash E. GURBUZ USLUEL*

6ZET
Anonim ortakliklarin Ulke ekonomisindeki yeri ve bnemi, bunlar uzerinde
kamu denetimini gerekli kilmaktadir. Bu kapsamda Yeni Turk Ticaret Kanunu'nda
Guimruk ve Ticaret Bakanligi'na ve ticaret sicil mUdurlUklerine yeni gdrev ve
yetkilerin verildigi gorUlmektedir. Bu qahmada yeni Tirk Ticaret Kanunu'nun kamu
denetimine ili~kin htikimleri incelenmi ve kanuna yeni getirilen hikUmlerin
degerlendirmesi yapilmi~tir.
Anahtar Kelimeler: Gumruik ve Ticaret Bakanligi, ticaret sicili, ticaret
sicili mUdUru, fesih davasi, Bakanlik izni, kamu denetimi.
ABSTRACT
It is necessary to have joint stock companies under state inspection and
supervision since they are the key actors in the nation's economy. In this respect,
new duties and powers are vested in the "Ministry of Customs and Trade" and "Trade
Registry Offices" by the new Turkish Commercial Code (TCC). In this article,
provisions regarding state supervision that are contained in the TCC are examined
and newly-added provisions are evaluated.
Keywords: Ministry of Customs and Trade, trade registry, trade registry officer, action for dissolution, ministry authorization, state inspection and supervision.

GiRi$
13.01.2011 tarihinde TUrkiye BUyUk Millet Meclisi'nde kabul
edilen, 6102 sayfih Turk Ticaret Kanunu t (TTK), ticaret ortakliklari ve
6zellikle anonim ortakliklar (AO) agisindan reform niteliginde hukamler
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ongormektedir. Soz konusu duzenlemelerde, kaynak isviqre ve Alman
hukuklarinda meydana gelen degi§iklikler g6z 6nune alnmq ve Avrupa
Birligi muktesebatiyla uyumlu bir Ticaret Kanunu hazjrlanmttur. Bu
baglamda 6zellikle AO'lara ili~kin olarak getirilen yeni dtuzenlemelerle
de Bakanhga, AO'nun kurulu§unda, faaliyetlerinde ve sona ermesinde
yeni g6zetim, denetim ve ikincil duzenlemeler yapma yetkileri tanindligi
g6rUlmektedir. Bunun yaninda ticaret sicili mudUrlUklerinin yetkileri
artirilarak kapsamli bir kamu denetimi getirilmektedir.
TTK'nin bu duzenlemeleri iigimda, AO'lar aisindan Bakanliga ve
sicil muidurluklerine taninan yetkilerin, ba§ka bir ifadeyle kamu denetiminin degerlendirilmesi bu galhmanin kapsammi olu~turmaktadir. Bu
qerqevede, 6752 sayfli Turk Ticaret Kanunu hukumleriyle karslatirma
yapilmj§, Bakanhigin ve ticaret sicili muidUrluklerinin TTK kapsaminda
yetkileri degerlendirilmi§, Sermaye Piyasasi Kanunu (SerPK) ile TTK'nn
kar~ilikh etkile~imi g6z 6ninde tutularak, yeri geldigi ve konuyla
baglantili oldugu 619ide Sermaye Piyasasj Kurulu'nun (SPK) dUzenlemelerine yer verilmi~tir.
I. ANONiM ORTAKLIKLARIN KURULU5 VE FAALiYETINDE KAMU DENETiMINiN AMACI
AO'lar kurulmaya ba§ladjklari ilk gunden itibaren modern kapitalist ve karma ekonomilerin vazgeqilmez kurulu§lari olmu~lardir.
AO'lardaki sinirli sorumluluk ilkesi sayesinde, ortaklarin yalnizca sermaye
paylan tehlikeye girmekte, kijqUk yatirimcilarin az miktarlardaki sermayeleri toplanarak buyuik meblaglar elde edilebilmektedir. B6ylece, ki~isel
sermayeyle gerqekle~tirilemeyecek pek qok giri~im, AO'lar sayesinde
buyuk sermayeye dbnbitbrUlebilmekte ve uiretim alanina aktarilabilmektedir 2 . Bu yolla kbqik yatirimcilar qok az sermaye, az derecede bilgi
ve hemen hemen hiqbir tecrobeleri olmaksizin biyUk i~lere
giri§ebilmektedirier. Ozellikle kiiqiik yatirimcilarin tasarruflarnm menkul
kiymetlere yatirmasi suretiyle sermayenin yatirimlara kanalize edilmesi
saglanmaktadir.
Bununla birlikte, ktiqk yatirimcilarn amaglani yogu zaman sadece
tasarruflarini degerlendirmek oldugu igin, onlar genellikle genel kurula
katilmamakta, boylece anonim ortakhigin y6netimi belli bir grup veya or(2) Bkz. imregiin, 0.: Anonim Ortakliklar, Istanbul 1989, s. I; Poroy, R.
(Tekinalp, U./Qamoglu, E.): Ortakliklar ve Kooperatif Hukuku, istanbul 2005, N. 441.
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taklar tarafindan gerqekletirilmektedir. Ote yandan, AO'nun k6tu
y6netimi yalnizca pay sahipleri uzerinde degil, aym zamanda ortaklik alacaklilari, qaianlari, ortaklikla ili§kide bulunan diger kiwi ve kurulu~lar,
daha geni§ bir baki agisiyla, ulusal ekonomi uzerinde de olumsuz etki yaratabilecektir 3 . Tarihte ve gUnUmUzde, AO'larin y6netiminde meydana
gelen olumsuzluklar ve y6netimin k6tuye kullanilmasi nedeniyle biyik
skandallar yasanmi§, bunlar ekonomik yikima neden olmutur. I~te
AO'larin gerek yatirimcilar, gerek alacaklilar ve gerekse ekonomide oynadigi bu buiyuk rol nedeniyle ulkeler hemen hemen her hukuk sisteminde bu duruma kayitsiz kalmami ve AO'larm kurulu~unda, faaliyetlerinde ve sona ermesinde kamu agirlikh denetimini saglayan hikumler
koymu~tur.
II. 6752 SAYILI KANUN ACISINDAN ANONiM ORTAKLIKLARIN KURULU$, FAALiYET VE SONA ERMELERiNDE
KAMU DENETIMI
1. Kurulu§ta Kamu Denetimine ilikin Sistemler
AO'larin Ulke ekonomisindeki onemli rolu nedeniyle bu ortakliklarin faaliyetlerinde oldugu gibi kurulu§unda da kamu mudahalesi
gerekli gorulmui§, bunun sonucu olarak da, qe~itli gozetim ve denetim
sistemleri ortaya qikmi tir. Bu sistemler ferman, izin ve normatif olmak
uzere ti ba~hk altinda toplanmaktadir 4 . Ferman sisteminde AO'lar devletin verdigi yardim ve imtiyazlarla kurulurken, izin sisteminde kanunlarda
yer alan hikUmlere uyulmasmin yaninda, yetkili makamin izinin alnmasl
gerekmektedir. Normatif sistemde ise AO'lar kanunun 6ng6rdubg
§artlari yerine getirmek suretiyle kurulabilmektedir.
2. Anonim Ortakiklarin Kuruluunda Kamu Denetimi
1956 tarihli ve 6752 sayili Turk Ticaret Kanunu'nda (ETK)
AO'larin kurulu~unda kamu denetimi U9Il bir sistem ile gerqekle§mekteydi. Bunlardan ilki, ETK m. 274'de duzenlenen AO'nun kurulu
(3) imregiin, s. 7.
(4) Bu sistemlere ili§kin ayrintili bilgi iqin bkz. Hire, E.: Ticaret Hukuku
Dersleri, istanbul 1946, s. 248; Arslanli, H. : Anonim ;irketler Hukuku, C. I, Urmumi
Hiiktmler, istanbul 1960, s. 2; Ansay, T.: Anonim $irketler Hukuku, Ankara 1975, s. 39;
imregiin, s. 7; Tekil, F.: Anonim $irketler Hukuku, istanbul 1998, s. I11; Poroy
(Tekinalp/Qamoglu), N. 447; Bahtiyar, M./Biger, L.: Anonim Ortaklik Kurulu§ Sistemleri
ve TTK m. 273 Degiikligi, Prof. Dr. Ayferi Goze'ye Armagan, Maltepe Universitesi
Hukuk Fakdltesi Dergisi, istanbul 2004, s. 410.
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aamasinda Sanayi Bakanligi'ndan alinacak izin, ikincisi m. 299'da
duzenlenen ve Bakanlik'tan alinan izni takiben ticaret mahkemesinin
kurulu~u onamasi ve en son olarak da §irketin ticaret siciline tescil ve
ilariyla tuzel ki~ilik kazanmasi (m. 300) ve bu tescilden once sicil
memurunun tescil talebinin usulune uygun yapilip yapilmadigini ve
gerekli belgelerin olup olmadigini incelemesiydi (m.34).
1995 yilinda 559 sayfli Kanun Htikmtinde Kararname (KHK) ile
ETK m. 299'da duzenienen, ticaret mahkemesinin AO'larin kurulu~undaki onamasi kaldirilmi§tir.
ETK'da yer alan bu 69I sistem ve ETK m. 280/1I'de yer alan
"Iktisat ve Ticaret Vekaleti esas mukavelelerin kanunun miiffessir
hUkiamlerinden ayrildigint ileri sirerek izinden imtina edemez" hikmu
ogretide, TUrk hukukunda AO'larin kurulu~lari agisindan Bakanligin yapacag j incelemenin niteligi, dolayisiyla kurulu~ta hangi sistemin benimsendigi konusunda gorb, ayriligina neden olmu§, bu gord, ayriliklari ETK
m. 299'un yuruirlukten kaldirilmasindan sonra da devan etmi~tir. Kimi
yazarlar, Bakanligin kurulu~ta yapacagi incelemenin kamu yarari
aqisindan, ba~ka bir deyi§le ekonomik olmasi gerektigini savunmu§ 5 , bazi
yazarlar incelemenin emredici hikumler dahilinde olmasi gerektigini belirtmi§ 6 , kimi yazarlarsa bu incelemenin, hem ekonomik hem de emredici
hUktimlere uygunluk aqisindan yapilmasi gerektigini savunmu§tur 7 .
Uygulamada Bakanligin, ETK m. 280/11 hAkmiune uygun hareket
etmedigi, kendi yetkisine girmeyen pek qok alanda miudahalede bulunarak, AO'larin kurulu~unu zorla~tirdigi belirtilmektedir 8 . Bunun yaninda
Bakanlik incelemesini, ana sozle~menin emredici hukumlere aykirl olup
olmadigi yonunde yapmaktadir. Ancak, son donemlerde bu incelemede

(5) Arslanli, s. 47, 48; Ansay, s. 57, 58; imregiin, s. 12, 13.
(6) Tekinalp, U.: Anonim Ortakiklarn Yonetim Kurullarinda Tuizel Ki~ilerin
Temsili, Ankara 1965, s. 65, 70; Karayalfin, Y.: Ticaret Hukuku I1, irketler Hukuku,
Ankara 1973, s. 24; DomaniC, H.: Anonim irketler Hukuku ve Uygulamasi TTK 5erhi 11,
Istanbul 1988, s. 245; Poroy (Tekinalp/Qamoglu), N. 490; Bahtiyar/Bifer,s. 410.
(7) Tekil, F.: 5irketler Hukuku, Anonim 5irketler, C. 11, istanbul 1978, s. 207215; Gdle, C.: Anonim Ortakliklarda Ticaret Bakanlignin lzni ve Dani~tay, Batider
1979, C. X, S. 2, s. 449; U9gipk, G.: Halka Aqik irketlerin Di§ Denetimi, TTK'nun 30.
YI Semineri, istanbul 1988, s. 150.
(8) BahtiyarlBiger, s. 404.
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Bakanligin, ana s6zle§menin, yayinladigi 6rnek metindeki kelimelere ve
ibarelere uygun olup olmadigini ara.tirmakla yetinmesi ele§tirilmektedir 9 .
Bununla birlikte, Turk 6gretisinde AO'larin kurulu§unda benimsenen sistem ve Bakanhigin inceleme yetkisine illkin tartimalar devam
ederken, 4884 sayfli kanunla 1 0 ETK m. 273'te yer alan "Anonim irket
Iktisat ve Ticaret Vekaletince verilecek izinle kurulur" hfikmu
degi~tirilmi~tir. 4884 sayhi Kanunla getirilen degi§iklikle, yalnizca Sanayi
ve Ticaret Bakanhiginca yayimlanacak tebligle faaliyet alanlari tespit ve
ilan edilecek AO'larin Bakanligin izni ie kurulmasi, bunun dilindaki
AO'larin kurulu§unun ve esas s6zle~me degi~ikliklerinin Bakanligin
iznine tabi olmayacagi hukum altina ahinmi§tir.
ETK'nin 273. maddesinde yapilan bu degi~iklik dogrultusunda,
Sanayi ve Ticaret Bakanligi tarafindan i Ticaret 2003/3 sayili "Anonim
$irketlerin Kurulu5 ve Anasbzle~me Degi~ikligi !ilemlerine Ili§kin Esaslar
Hakkinda Tebligi' '" qikarilmitir. Bu teblig, i Ticaret 2007/1 sayfih
tebligle 12 degi§iklige ugrami ve son §eklini almitir. 2003/3 sayilh teblig
m. 5'e g6re: "4884 sayh Kanunun 2 nci maddesi ile de~i~ik Tiirk
Ticaret Kanununun 273 Uncii maddesi geregince; bankalar, katlim bankalari, finansal kiralama irketleri,faktoring irketleri, tiiketicifinansmani
ve kart hizmetleri irketleri, varlik yonetim irketleri, sigorta irketleri,
holdingler, ddviz biifesi i~leten irketler, umumi magazacilikla ugra~an
irketler, lisansh depoculukla ugraan irketler, tarim iirnleri lisansi depoculuk irketleri, Uriin ihtisas borsasi irketleri, Sermaye Piyasast
Kanununa tabi ve halka agik irketler ile serbest bdlge kurucusu ve
i~leticisi irketlerin kurulu~lari ve ana sozleme degifiklikleri Sanayi ve
Ticaret Bakanhginin iznine tabidir."
Goruildug

gibi ETK m. 273'de yapilan degi§iklikle birlikte,

AO'nun kurulu§unda Bakanlik'tan alinan izin kismen kaidirilml§ olmaktadir. Ancak, Teblig'de belirtilen ortakliklar aqjsindan kurulu~ta izin
zorunlulugunu devam ettirmektedir. Poroy'a gore, yapilan bu degi~iklik
Hle ETK'da normatif sisteme yakin olan sinirhi izin sistemine geqilmi§tir.
Bu sistemin istisnali normatif sistem olarak adlandirilmasi da
(9) Kendigelen, A.: Genel Hijktmler ve Anonim Ortakligin Kurulu~u,
Makalelerim, C. 1, istanbul 2006, s. 298.
(10) RG, 17.06.2003, S. 25141.
(1I)RG, 25.07.2003, S. 25179.
(12) RG, 15.03.2006, S. 26463.

BATIDER/GORBOZ USLUEL

jYjl 2012

mtmkindr 1 3 . Her ne kadar ETK m. 273'te yapilan degi~iklikle istisnah
normatif sistem kabul edilmi, olsa da, diger hukuk sistemlerinde on
dokuzuncu yuzyilda terk edilen izin sistemi Turk hukukunda 2003/3
sayih tebli gde duzenlenen ortakiklar agisindan halen uygulanmaktadir.
Boylece, AO'lar aglsindan Bakanlik ve sicil memuru olmak Uzere ikili inceleme yapilmaktadir. Bakanlik ve sicil memurunun yetkileri kapsamindaki konularda fikir ayriligina dtimesi durumunda, yine Bakanlik
denetiminde olan sicil memurunun, Bakanlik'tan farkh bir karar vererek,
tescilden kaginma olasiligi oldukqa d0tyiktir 14 . Bunun yaninda, Bakanlik
i~lemierinin idari yargi, sicil memurunun ilemlerinin ise adli yargi denetimine tabi tutulmasi AO'lara kurulu~ta verilen izin bakimindan qeliki
dogurmaktadir.
3. Anonim Ortakliklarin Faaliyetinde Kamu Denetimi
A- Denetimin Kapsami
ETK m. 274'de "Anonim irketlerin muameleleri bir nizamname
ile tayin olunacak ekilde ilgili vekalet tarafindan murakabe edilir"
hukmu yer almaktaydi. Soz konusu hukUmde geqen ilgili vekalet ifadesi
tek bir bakanligi ifade etse de, denetim AO'nun konusuna gore birden
qok bakanligi ilgilendiriyorsa, denetimin bu bakanhklarin tumunce ya da
ayri ayri yapilabilecegi ogretide savunulmu tur 1 5 . Bunun yaninda,
AO'nun ilemlerine ilikin denetim ,eklinin bir tuzUkle duzenlenmesi
16 ' '
ongordilmij, bu kapsamda "Ortakliklarin Denetimine Dair Tdzuk
(ODT) dUzenlenmi~tir. Bu Tuzuik halen yUrurlUktedir [Tirk Ticaret
Kanununun YbrurlUgu ve Uygulama Sekli Hakkinda Kanun 17 (YurK) m.
71.
559 sayilh KHK ile ETK m. 274 hiikmfinde degi~iklik yapdmi§ ve
bu degi~iklik ile AO'nun denetiminde yalnizca Sanayi ve Ticaret
Bakanligi ticaret miifetti~lerinin yetkili oldugu a9ikqa belirtilmi~tir 1 8 .
(13) Poroy (Tek-inalp/Camogilu), N. 480a.
(14) Kendigelen, Makalelerim, C. I, s. 300.
(15) Karayalpn, Ticaret Hukuku 11,s. 25; imregiin, s. 14.
(16) RG. 07.08.1972, S. 14269.
(17) RG. 14.01.2011, S. 27846.
g o190de diger
(18) Yapilacak denetimde iletme konulari gerekli klldg
bakanliklarin da denetime katilmasi ve g rolerinin alinmasi gerektigi y6nUnde bir
duizenleme yapilmasina ihitiyaq oldugu yonunde bkz. Kendigelen, Makalelerim, C. 1, s.
301.
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BOylece, AO'nun denetiminde hangi bakanligin yetkili oldugu konusundaki belirsizlik ortadan kalkml§, denetim yetkisi Sanayi ve Ticaret
Bakanligi'na verilmi§tir 19 . Bunun yaninda 559 sayili KHK ile getirilen
degi~iklikle, Bakanllkqa yapilacak denetimin kapsami belirlenmi§, denetimin bilanqonun aqiklik ve dogruluk esaslari gergevesinde yapilacak incelemeyi de kapsayacagi ifade edilmi~tir. Soz konusu denetimin konulari
ODT'de duzenlenmi§, denetim, kurulu§tan ba§layarak infisah ve tasfiyeyi
de kapsayan geni§ bir aqida ele ainmi§tr 2 0 . Bu kapsamda kamu denetimini esas sozle~me degi§ikligi, komiser bulundurma, fesih davas] agma ve
kamu tbzel ki~ilerinin katilimi ba§hklarj altinda incelemek mumkundur:
B- Esas Sozlesme Degiikligine izin
ETK m. 273'te esas sozle~me degi~ikliklerinin Bakanigin iznine
bagh oldugu diuzenlenmi§, m. 386'da ise genel kurulun esas s6zle~menin
degi tirilmesi iqin toplantiya gagirilmasi halinde, degi~ikliii igeren metnin
6ncelikle Bakanhga sunulmasi ve Bakanlik izninin alinmasi gerektigi belirtilmi§tir. Ancak s6z konusu hukUmde duzenlenen Bakanlik denetimi
yalnizca, 2003/3 sayfli Teblig'de yer alan AO'larin esas s6zieme degi§ikliklerini kapsamaktadir.

(19) AO'larin denetimi Sanayi ve Ticaret Bakanliginca yapilsa da, belirli
faaliyetlerde bulunan AO'larin ayrica 6zel bir denetime tabi tutulmalari gerekli
grdilmiitir. Ornegin, bankalarin, kuirulu§ veya Ttirkiye'de ube ve temsilcilik agma ve
faaliyet izinlerini Bankacilik Duzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) alacaklar
Bankacilik Kanunu'nda (BankK) duzenlenmi§, sigorta ve reasurans §irketlerinin kurulu§
ve faaliyet denetiminin nasil yapilacagi Sigortacilik Kanunu'nda (SK) yer alml§, yetkili
makam Hazine Mtistearligi olarak g6sterilmitir. Bunun yaninda halka aqik AO'larin
denetimi Bakanlik yetkilerinin yanisira SerPK uyarica Sermaye Piyasi Kurulu (SPK)
tarafindan gerqekletirilmektedir.
(20) ODT'de ieitli konular, yonetim kurulu, denetqiler, genel kurul hisse
senetleri, tahviller, infisah ve tasfiye, ortaklik hesaplan ba§iklani altinda (m. 9-16)
denetimin hangi konu ve i§lemleri kapsayacagi g6sterilmi§tir. Bunun yaninda, ODT m.
8/B'de "Denetim sonunda duzenlenecek ayri bir raporla; ortaklik qalmalarinin ulusal
ekonominin gereklerine ve sosyal amaglara uygun olup olmadigi, kalkinma planlari
y6nunden yararli bulunup bulunmadjgi ve serbest rekabeti bnleyici veya daralticl
nitelikte olup olmadigi Bakanliga bildirilir" hukmui yer almaktadir. Ortaklk
qahmalarinin ulusal ekonominin gereklerine ve sosyal amaglara uygun olup olmadigi,
kalkinma planlari y6nunden yararh bulunup bulunmadiginin planlama uzmanlarinin ii
oldugu, ancak her miifettiin planlama uzmani olamayacagi, bu nedenle boyle bir
denetime gidilecekse, denetimlerin ihtisas sahipleri tarafindan yapilmasi, kamu yararinin
hukuk o1iqUsUnde kesinlikle belirlenmesi ve onceden belli yaptirimlar uygulanmasi
gerektigi y6nUnde bkz. Poroy (Tekinalp/Qamoglu), N. 656.
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C- Toplantilarda Komiser Bulundurma
ETK m. 378'e gore genel kurul kararlarnin geqerli olmasi iqin tutanaklarin m. 297'ye gore tutulmasi §arttir. ETK m. 297 ise genel kurul
kararlarnin geqerli olmasi igin, toplantida Bakanligin bir komiserinin bulunmasi ve bu komiserlerin, zabitlarin kanuna uygun olarak tutulmasina
nezaret etmesi gerektigi huikme baglanmiltir. Ba~ka bir ifadeyle, komiserlerin zabitlan imzalamamalari durumunda genel kurul kararlari geqerli
olmaz.
D- Organlarda Temsilci Bulundurma
ETK m. 275 kamu tUzel ki~ilerine, AO'nun esas s6zle~melerinde
hukum bulunmasi kaydiyla, pay sahibi olmasalar bile, konusu kamu hizmeti olan AO'larda y6netim ve denetim kurullarna uye g6nderme hakki
tanimaktadir. Uye g6nderme hakki genellikle AO'nun konusunun kamu
yararini yakindan ilgilendirdigi durumlarda, Bakanigin esas s6zle~meye
bu y6nde hukum konulmasini talep etmesiyle gerqekle~mektedir 2 1 . Bu
yolla devlet ve kamu tuzel ki§ileri, konusu kendilerini ve kamu yararinj
yakindan ilgilendiren AO'lan, igerden izleme ve denetleme imkanina sahip olmaktadirlar.
4. Anonim Ortaklklarin Sona Erme Safhasinda Kamu Denetimi
559 sayili KHK ile 274/1I'de yapilan degisiklik sonucu AO'lar
aleyhine fesih davasi agma yetkisi Bakaniga verilmi, ve Bakanligin dava
agma alam geni~letilmi~tir. Boylece Bakanliga, kanuna, esas s6zle§meye
veya kamu duizenine aykir ilemler ve faaliyetlerde bulundugu anla~ilan
AO'lar aleyhine fesih davast agma hakki taninmi§tlr.
III. 6102 SAYILI
ONGORDUJGU SiSTEM

TURK

TICARET

KANUNU'NUN

1. Tim Ticaret Ortakliklar Afisindan
TTK'njn "Sanayi ve Ticaret Bakanhigin 2 2 DUzenleme ve
Denetleme Yetkisi" bahgi altindaki 210. maddesi, ETK m. 274'in
(21) Ansay, s. 157; Kendigelen, Makalelerim, C. 1, s. 305.
(22) ETK ve TTK'da kamu denetimini yogunlukla gerqekle~tiren makam olan
Sanayi ve Ticaret Bakanlig'na iliskin 3143 saydli Sanayi ve Ticaret Bakaniginin
Tekilat ve Gbrevleri Hakkinda Kanun (RG, 18.01.1985, S. 18639), 635 sayfli Bilim
Sanat ve Teknoloji Bakanliginin Te§kilat ve Gorevieri Hakkinda KHK (RG, 08.06.201 I,
S. 27958) ile yorurliikten kaldmIlmitir. Bununla birlikte 08.06.2011 tarihinde Resmi

C. XXVlll Sa. I1I

ANONIM ORTAKLIKLARDA KAMU DENErIMI

kar§ligi niteligindedir. 210. maddenin ilk iki fikrasi ETK m. 274 ile
paralellik gostermektedir. Ancak, Bakanigin dUzenleme ve denetleme
yetkisine iliikin bu hukum ETK'dan farkh olarak, AO'larj duzenleyen
(ikinci kitap, dorduncu kisim, birinci b6lUrm) hukumler arasinda degil,
ticaret ortakiklariyla ilgili genel hukumier (ikinci kitap, birinci kisim)
arasinda yer almaktadir. Boylece, Bakanigin duzenleme ve denetleme
yetkisi artik yalnizca AO'lari degil turn ticaret ortakliklarini
kapsamaktadir.
TTK m. 210/I'de Bakanigin, TTK'nin ticaret §irketterine ilikin
hukumlerinin uygulanmasiyla ilgili tebligler yayimlamaya yetkili oldugu
belirtildikten sonra, ticaret sicili mudurliukleri ve §irketlerin bu tebliglerle
bagh oldugu dtzenlenmi~tir. Ayni fikranin son cumlesinde ise, ticaret ortakliklarinin ilemlerinin, ilkelerinin ve usulUn bir tuzik ile belirlenerek
Bakanik denetim elemaniarinca denetlenecegi hikme baglamtir. TTK
m. 210'un gerekqesinde ise, SPK, BDDK gibi 6zerk kurulu~larin kural
koyma yetkisi kanunla taninirken, Bakanllga bu yetkinin taninmamasinin
yapisal bir qeliski yaratacagi ifade edilmi~tir.
ETK m. 274 htikmti ile karlia§tmldiginda kismen yeni bir fikra niikincil mevzuati qikarmada hangi mateligi ta~iyan TTK m. 210/I ile
kamin yetkili oldugu konusuna aqlkik getirilmi§, kari iklik giderilmeye
qahqilmi§ ve bu konuya ilikin gerekli sinirlar qizilmi~tir. Soz konusu
htiktim ie diger bakanlik kurum, kurul, kurulu~larin ancak kendilerine
kanunla taninan yetki ile ortakiklara ilikin doizenlemeler yapabilecekleri
belirtilmi~tir. Gerekqede ise, hukuk devieti ve hukukun Ustinlouii ilkeleriyle bagda§mayan, uygulamada qogu zarnan bakanlik, kurum, kurul ve
kurulularin, i~letme konusuyla ya da sermaye piyasasiyla ilgileri dolayisiyla, ortakiklarin kurulu§ ve esas sozle~me degiiklikierinde izin
verme isteklerinin ve bunu esas sbzie~meye madde eklenmesi gibi §artlara
baglamalarinin onune gegilmeye gal~iildjgi ifade edilmi~tir. Bunun
Gazete'de yayinlanan 640 sayili Giimrtok ve Ticaret Bakaniginin Tekilat ve G6revIeri
Hakkinda KHK'de (RG, 08.06.2011, S. 27958) geqici madde 2/5 le "mevzuatta Gamriik
Miistearigina ve Sanayi ve Ticaret Bakaniginin bu Kanun Hiikmiinde Kararname ile
Giimriik ve Ticaret Bakanligina devredilen birimlerinin gdrev ve yetkileri nedeniyle
Sanayi ve Ticaret Bakanligina yaptImtq olan atiflar Giimriik ve Ticaret Bakanligina
yapilmiq saythr" ifadesi yer almaktadir. Ba§ka bir ifade ile artik Sanayi ve Ticaret
Bakanigi'ndan anlaidmasi gereken Gumruk ve Ticaret Bakanigi'dir. TTK'da halen
"Sanayi ve Ticaret Bakanigi" ifadesi kullandsa da, qahimamizda, "Bakanlik" kelimesiyle Giimriik ve Ticaret Bakanligi kastedilmi~tir.
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yaninda, izin vermenin denetlemek anlamina gelmedi gi vurgulanmi;tir 2 3 .
TTK m. 210/II'nin ilk cUmlesinde diger kurum ve kurulu~iarin yapabilecegi idari duzenlemelerin sinir belirlenmekle birlikte, idari duzenlemelerin sniri ancak duzenleme yetkisi tanlyan ozel kanunlarla qizilebilir. Bu
nedenle, TTK'ca bir smirin belirlenmesi s6z konusu olmamalidir. Zira,
TTK'nin normlar hiyerar~isinde aym seviyede bulundugu bir baka
kanunun uygulama alanin smirlandirmasi mumkun degildir 2 4 .
Bu hokumde ayrica, yapilan duzenlemelerin TTK'nin ilkelerine ve
sistemine aykiri olamayacagi ifade edilmi~tir. Ancak hukukun temel ilkeleri ve normlar hiyerar~isi qerqevesinde ikincil dizenlemelerin kanunlara
aykri olamayacagi zaten agiktir. Dolayisjyla kanun koyucunun ikincil
duzenlemelere ili~kin smirlanr net §ekilde belirlemek amaciyla hukme ekledigini dU§flndtiren bu cumlenin, soz konusu huikUmde tekrar edilmesinin bir anlami yoktur 2 5 .
Bunun yaninda, aynl ETK m. 274/1'de oldugu gibi, diger bakanlik,
kurum, kurul, kurulu~larca hazirlanan ve TTK'nin ortakliklara ili§kin
hukumierini ilgilendiren konularda Bakanligin uygun gorUtintin alinmasl
hikme baglanmitir. TTK m. 210'a, ETK m. 274'den farkli olarak,
"Bakanlik diizenlemeyi kanuna uygunluk yoniinden inceleyerek
goriiiinii en ge 9 otuz giin iginde yazill olarak ilgili bakanlik, kurum, kurul veya kurulu~a bildirir; siiresi iginde bildirilmemise gdrii olumlu kabul edilir" cumlesi eklenmi~tir. Ancak Bakanligin, ikincil diizenlemeler
konusunda hukuka uygunluk denetimi yapmaya yetkili olmamasi noktasinda, "kanuna uygunluk yoniinden" ifadesinin huikumde yer almasi
isabetli olmami~tir 2 6 .
TTK m. 210/111, Bakanlhk tarafindan ticaret ortakliklarina
aqilabilecek olasi fesih davasi nedenlerini ve bu davayi aqmak igin gerekli
sureyl duizenlemi§ olmakia birlikte, ETK m. 274/II'de dizenlenen fesih
davasina ili§kin ogretide eletiri konusu olmu§ bazi noktalardaki
tarti§malarin devam edecegini duijunmekteyiz. Zira TTK m. 210/III'de ti(23) Bkz. TTK m. 210, madde gerekqesi.
(24) Bkz. Manavgat, Q.: Tork Ticaret Kanunu Tasarismin Sermaye Piyasasini
Etkileyen Ybnleri, Tdrk Ticaret Kanunu Tasarsi Sempozyumu, Yeditepe Universitesi
Hukuk FakUltesi Dergisi 2005, C. 1, S.I, s. 531, 532.
(25) Bkz. Kendigelen, A.: Yeni Tirk Ticaret Kanunu, Degiiklikler, Yenilikler ve
ilk Tespitler, Istanbul 2011, s. 109, 110.
(26) Kendigelen, YTK, s. 110.
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caret ortakliklarinin kamu dUzenine veya i~letme konusuna aykiri
ilemlerde bulundugunda veya bu yonde hazirliklari s6z konusu
oldugunda ve hatta ortakliklarin muvazaah i§ ve faaliyetlerde bulunduklari
belirlendiginde Bakanigin fesih davasi agabilecegi duzenlenmektedir.
TTK m. 210/II ozellikle iki noktada ele~tiriye mahkfimdur. ilk olarak,
ortakliklar aisindan agir bir yaptirim te~kil eden fesih davasi, AO'lar da
kapsamina alan trm ticaret ortakliklari aisindan duzenlenmektedir.
Hiukum Adalet Komisyonunca degi§tirilmeden once, Bakanligin fesih davasi ama yetkisi yalnizca sermaye ortakliklarini kapsamaktayd12 7 . Madde
gerekgesinde de ahis ortakliklarinin kamu dizenine aykiri ilem
gergekle~tirmelerinin dii~ik bir olasilik oldugu hakh olarak belirtilmekteydi. Dolayislyla bu huikmun, Adalet Komisyonu'nun yaptigi
degi~iklikten onceki haliyle kalmasi ve sadece sermaye ortakliklarini
kapsamasi kanaatimizce daha isabetli olurdu. Ikinci olarak, s6z konusu
hukum, ETK'da yer alan, Bakanligin fesih davasi agma nedenlerini
kanuna, esas s6zleme hukUmlerine ve kamu duzenine aykiri i~lemlerde
bulunmak olarak gosteren ve kapsarmninn geni~ligi nedeniyle ogretide
ele~tirilen 2 8 ETK m. 274/II htkmi kapsamindan da daha geni olan bir
dizenleme getirmektedir. Kendigelen'in2 9 de belirttigi uzere, TTK ile
ultra vires ilkesi kaldirilmi§ iken, iletme konusuna aykin faaliyetlerde,
hatta bu yonde hazirliklarda bulunmanin, Adalet Komisyonunca fesih
davasi agma nedenleri arasinda sayilmasi isabetsiz olmu;tur. Adalet
Komisyonunca yapilan bu degi~ikligin gerekqesi olarak deneyimlerden
hareket edildigi belirtilmi, bu nedenle kamu duzenine ve iletme
konusuna aykir ilemler igin hazirlik yapilmasinin hUkmun kapsarmuna
alndigi ifade edilmi~tir. Ancak boylece TTK'nin benimsedigi genel
(27) Adalet Komisyonunca yaplan degi ikligin gerekqesi §u ,ekilde
aqikIanmi§tir: "!4lemlerin denetlenmesine ili~kin Tiiziigiin uygulama alaninin Mm ticaret
irketlerini kapsayacak ekilde geni~letilmesinin daha uygun olacagi, basitleptirilmiv
ekilleriyle de olsa Tirk Muhasebe Standartlarmin uygulanmasna ili~kin yeni ve reform
niteligindeki sistemin de bunu ayrica gerekli ktldtt diiiiniilerek birinci fikranm ikinci
ciimlesi 'ticaret §irketlerinin' olarak degitirilmi~tir.Maddenin ii~iinciifikrasinin birinci
ciimlesi dipnda "devamh saydlabilecek ekilde" ibaresi hiikmiin alanini daraittigi ve
uygulamada giigliikler doguracagi gerekfesiyle tasaridan p'karlmitir. Aynt gerekge ile
'sermaye §irketleri' ibaresi '4irketler'e evrilmiptir."
(28) Tekinalp (Poroy/amoglu), N. 1557; Pula~1h, H.: ;irketder Hukuku, Adana
2003, s. 957; Kendigelen, Makalelerim, C. 1, s. 300; Ayrica bkz. Alqkan, M.: TUrk
Ticaret Kanunu'na Gore Sanayi ve Ticaret Bakanhg'nin Anonim *irketleri Denetlemesi
ve Ilgili Fesih Davalari, istanbul 2007, s. 196-200.
(29) Kendigelen, YTK, s. 109.
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sistem gozardi edilmi~tir. Bunun yaninda, Adalet Komisyonunca,
muvazaalh i~lem yapan ticaret hayatindan silinsin mantigiyla eklenen ve
muvazaah i§ ve faaliyette bulunan ticaret ortakliklari aleyhine fesih davasi
a9imasi imkanim saglayan s6z konusu hukum, muvazaah i~lemlerin zaten
gegersizlik yaptirlmina tabi olmasi bakimindan da isabetsizdir 30 .
TTK m. 210/III'dn getirdigi yeniliklerden biri de feshi davalannin
ailabilmesi igin bir yllhk sure 6ngormti olmasidir. Soz konusu maddeden farklh olarak, ETK m. 274/I1'de fesih davasi aqllmasi herhangi bir
sureye baglanmaml§ ve hukum bu noktada da ele~tirilmi~tir 3 1 . TTK m.
210/1II'de belirlenen bir yillik surenin niteligi hukUmde belirtilmemi§,
fakat gerekqede bu surenin niteliginin saptanmasi yargi kararlarina ve
ogretiye birakilmirnur 3 2 .
TTK m. 210/III'deki bir yillik surenin niteligi degerlendirildiginde
ogretide de ifade edildigi 3 3 gibi sure koyan hukmun amaci (ratio legis)
g6zonunde tutulmalidir. Bu hikUmdeki amaq, kanunda belirtilen hususlarin ger9ekle~mesi halinde kamu mudahalesi saglanarak, Bakanligin
denetim faaliyetini yerine getirmesidir. Oncelikle hukmuin lafzindan fesih
davasi aqabilmek adina Bakanligin hazirlik ve faaliyetlere gegilmesini
6grendigi tarihten itibaren bir yilhk surede davayi aqmasi gerektigi
anla~ilmaktadir. Hakdtircd surede hak sahibi, kendisine taninan belirli
bir sure iqinde kanun tarafindan ongorulen bir davranl§ta bulunmazsa
(dava aqmak gibi) hakkini kaybeder 34 , Bu baglamda, Bakanigin hakkini
kullamp tuketmek iqin bir yillik sire iqinde harekete geqmesi, kanunun
ongordbidi §ekilde bu sure zarfinda davayi aqmasi gerekir. Her ne kadar
hikUmden bir yillik surenin devam ettigi surece Bakanigin dava hakkinin
da var oldugu ve dolayisiyla bu surenin niteliginin zamanaimi olabilecegi
gibi bir sonuq ykarilabilse de, fesih davasinin ticaret §irketleri aisindan
qok agir bir yaptirim olmasi hakimin bu sureyi re'sen goze almasim ge-

(30) Kendigelen, YTK, s. 109.
(31) Bkz. Kendigelen, Makalelerim, C. 1, s. 305.
(32) Bkz. TTK m. 210, madde gerekqesi.
(33) Oguzman, K.iBarlas, N.: Medeni Hukuk, Giri,, Kaynaklar, Temel Kavramlar,
istanbul 2010, s. 220; Oguzman, K./Oz, T.: Borqlar Hukuku Genel Hdkuimler, istanbul

2009, s. 464, 465.
(34) Oguzman/Barlas,s. 218; OguzmanlOz, s. 464; Kocayusufpa~aoglu, N.:
Borglar Hukukuna Giri§, Hukuki 1,hem, Sozle§me, C. I, istanbul 2008, § 5, N. 12.
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35
rekli kilmaktadir. Dolayisjyla bu huikuimde belirlenen bir yillik surenin
hakdtiiiruic sire olarak nitelendirilmesi gerekmektedir.

2. Anonim Ortakliklar Aqisindan
A- Kurulu§ta Izin Verilmesi
TTK m. 333'de "Devietin Gozetimi" ba~hg altinda, aynen ETK
m. 273'de oldugu gibi, Bakanlhkqa duzenlenecek bir tebligle faaliyet
alanlari belirlenecek AO'larin Bakanhk kurulu§ ve esas sbzle~me
degi~ikliklerinin kamu g6zetimine tabi olmasi duizenienmi~tir. Boylece
4884 saydli Kanunla getirilen dar istisnah normatif sistem bu Kanun'da da
aynen korunmu~tur 3 6 . Hukumde Bakanligin denetiminin ETK m.
273'den farkh olarak, sadece kanunun emredici hikumlerine aykiri bulunup bulunmadigi yoniunden yapilabilecegi ifade edilerek, 6gretide bu
konuya ili~kin yapilagelen tartimalara son verilmi~tir. TTK m. 333'e,
ETK m. 273'den farkh olmak uzere eklenen cumle le hukuki konumu,
niteligi ve iletme konusu ne olursa olsun AO'nun kurulu~unun ve esas
sbzle~me degi~ikliklerinin herhangi bir makamin iznine tabi olmayacagi
ifade edilmi~tir. Bu husus, TTK m. 333 madde gerekqesinde §u §ekilde
agiklanmaktadir: "Anonim firketin kuruluunun ve esas stzle~me
degifikliginin higbir makamin iznine tdbi tutulamayacagi kesin bir tarzda
belirtilerek normatif sistemin, hikiimdeki istisna ditnda mutlak olarak
uygulanmast vurgulanmitgir. Bu kesin kural SPK ve BDDK bata olmak
uzere dier dzerk kurumlari da kapsar. Kamu menfaati yniinden, kontroliin gerekli oldugu hallerde ilgili makam, isteklerini STB araciligi ile
gergekletirebilir.Boylece Devlet kontroliinde biitiinliik salanmq, Cok
ba~hlik ve oznellik hukukun iistiinlifiine aykirl kabul edilmi ve ana sistemin istisnalarlayoz1aptirilmasina engel olunmugtur."
Ancak belirtmek gerekir ki, TTK m. 333'e normatif sistemin mutlak uygulanmasini vurgulamak amaciyla eklenen bu ifade, TTK m.
330'da yer alan "5zel kanunlara tabi anonim ortakliklara, zel
hiikimler dinda bu kisim hiikiimleri uygulantr" hikmiiyle qeliki iginde
g6zuikmektedir 3 7 . Benzer ve temel bir qeli~kinin, TTK m. 330 le
(35) Bir yillik sUrenin yeterli olmadigi, her halde i~lemin yapilmasindan itibaren
i~ieyecek bir Ust stireye ihtiyaq oldugu y6ntinde bkz. Kendigelen, YTK, s. 109.
(36) Bkz. TTK m. 333, madde gerekqesi.
(37) Bkz. Moroglu, E.: Turk Ticaret Kanunu le Yiriirltik ve Uygulama Kanunu
Tasardari, Degeriendirmeler ve Oneriler, istanbul 2009, s. 133; Pash, A.: Yeni TUrk
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kaynagini Alman Payli Ortakliklar Kanunu'nun oluturdugu TTK m. 340
arasinda da bulundugunu s6ylemek mumkundir. Zira TTK m. 340'da,
esas sozlemenin, TTK'nin anonim §irketlere ili~kin hukUmlerinden ancak Kanun'da buna aqikqa izin verilmi~se sapabilecegi, diger kanunlarin
ise, ongorulmesine izin verdigi tamamlayici esas sbzleme hukumlerinin o
kanuna bzgdlenmi§ olarak hukum doguracagi belirtilmektedir. iki madde
arasindaki somut qeli~ki ozellikle SerPK m. 12 ve SerPK m. 15'de kendini gostermektedir. Kdr dagitim oram ve avans kr dagitiminin esas
sozlemede yer almasi SerPK m. 15'in geregidir. K.r dagitim ve avans
kar dagitimina ili~kin htkumler SerPK'nin yanisira, TTK'nin kr dagitiml,
kdrin hesaplanmasi, yedek akqeler ve organ yetkilerini de ilgilendirmekte
olup, tek baina SerPK'da hikuim ve sonuq doguracagi one sUrUlemez 38 .
Bu nedenle, TTK m. 340'daki son cumlenin madde metninden
qikarilmasi ve TTK m. 330'a paralel bir hukim konulmasi gerekmektedir 3 9 . Bunun yaninda, rUihan hakkinin esas sozle§meyle
sinirlandirilmasinin yasakianmasi, SerPK m. 12 ile TTK m. 330, 340 ve
460/I arasinda qeli~ki yaratan ba~ka bir husustur. Belirttigimiz uzere,
TTK m. 330'un temel hikum oldugu kabul edilerek, TTK m. 340
hukmUnun bu madde le uyumla~tirilmasiyla sorunun giderilmesi
momkun olacaktir.
Bunun yaninda TTK m. 333 hukuimden ve maddenin gerekqesinden SPK, BDDK ve EPDK gibi ozerk kurumlarin kendi alanlarina
giren AO'lar aglsindan kuruluta izin yoluyla gerqekle§tirdikleri denetim
kaldirilmi§ olmaktadir. Ote yandan, soz konusu degi~iklik SerPK m. 4, 5,
6, kayitli sermayeye geqi~te izni ongoren m. 12 ve dolayisiyla SerPK m.
12'yi saklh tutan TTK m. 332/IV ve bankalarin kurulusunda izni
duizenleyen BankK m. 6 ile qeli~kilidir 40 . Hatta SerPK'nin ve BankK'nin
s6z konusu hukimlerinin yuirurlukte olup olmadigi tartjmalidir.
Ticaret Kanunu Anonim Ortaklik Hikimlerinin Tanitilmasi (I), YTK Kitap 2-Kisim 4Boltim 1, Genel Hiiktimler ve Temel Ilkeler, Batider 2011, C. XXVII, S. 3, s. 155.
(38) Aytav, Z.: Sermaye Piyasasj Hukuku Baglaminda Ttirk Ticaret Kanunu
Tasarisi ve Pay Sahipliki Haklarj, Avrupa Birligi Perspektifinden Tirk Ticaret Kanunu
Tasarisinin Sermaye Piyasasina Etkileri, Uluslararasi Konferans (Ed. Korkut Ozkorkut),
Ankara 2010, s. 96.
(39) Aytaf, Pay Sahipligi Haklari, s. 96.
(40) Moroglu, s. 133. Manavgat aksi bir goruile, TTK m. 333 huikminin
uygulama aqisindan bir sorun dogurmayacagini belirtmekte, SerPK uygulamasi aq1sindan
Bakanlik izinin esas oldukunu, SerK m. Il /son hukmuinde, Bakaniga bavurmadan
SPK'nin uygun goritinlin alinmasinin zorunlu kilindigim, bu durumun Bakanligin
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B- Kamu Tiizel Ki~ilerinin Ynetim Kuruluna Temsilci
Gondermesi
Kaynagi 1936 tarihli isviqre Borglar Kanunu'nun 762. maddesi
olan ETK'nin 275. maddesi, YTK'nin bitunuyle uyumlu hale gelmesi
igin yapilan iki degi~iklik diinda YTK m. 334'de aynen korunmu~tur.
Bu degi~ikliklerden ilki ETK m. 275/1'de yer alan denetim kurulunda
temsilci bulundurma ifadesinin metinden kaidirilmasidir. Boylece, TTK ile
benimsenen yeni denetim sistemine uyum saglanmi§tir. Yapilan
degi~ikliklerden bir digeri ise ETK m. 275/III'de yer alan kamu tUzel
ki~ilerini y6netim kurulunda temsil eden y6netim kurulu uyelerinin pay
senetleri tevdi etmekten muaf olduklarini belirleyen ifadenin huikUmden
qikartilmasidir. Gerqekten, ETK m. 313 huikmuine TTK'da yer verilmemesi nedeniyle, kamu tizel ki~ilerinin de pay senetlerini tevdi etmekten
muaf olduklarina ili~kin hukmiun anlami kalmami~tir.
C- Fesih Davasi A ;iabilmesi
TTK'ya yeni eklenen m. 353 ile daha 6nce 559 sayili KHK ie
yururlikten kaldirilan TTK m. 299/5-6'ya paralel bir duizenleme getirilmi~tir. Bu duizenleme, Avrupa Ekonomik Toplulugu'nun (AET)
§irketlere ili§kin 68/151/AET sayil Birinci Y6nergesi'nin 11 ve 12.
maddelerine de uyum g6stermektedir. Hukim ayni zamanda, 1svBK m.
643/IIl'den esinlenilerek kaleme alinmi~tir.
TTK m. 353/I'de, AO'larin butlanina ve yokluguna karar verilemez
huikmiyle fesih davasinin 6nu agilmi§, ortakliin kurulmasi sirasinda kanun
hikumlerine aykir hareket ederek, alacaklilan, pay sahiplerini ve kamu
menfaatlerini 6nemli bir §ekilde tehlikeye dtiiiren veya ihial eden
AO'lar aleyhine fesih davasi agdiacagi 6ngorulmtid§tir. TTK m. 353
hukmUnUn konulu§ amaci, AO'nun kurulu~unda kanun hukumlerine
aykir hareket edilmesi nedeniyle menfaatleri tehlikeye diiven geni, bir
ilgili gevresinin korunmasidir. "Onemli" kelimesi hem menfaati hem de
ihiali kapsamaktadir 41 .
TTK m. 353'iun gerekqesinde AO'lar aleyhine fesih davasi
agilmasina ili§kin diizenlenmenin nedeni §u §ekilde ifade edilmi{tir:
incelemesini saglikh yapmasina da hizmet ettigini ancak, TTK m. 333'Un normlar
hiyerar{isinde eit seviyede bulundugu diuzenleme huktimleri karisinda uygulama alani
bulamayacagini belirtmektedir (s. 532).
(41) TTK m. 353, madde gerekqesi.
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"Kurulu~tan itibaren, aylarla ifade edilen 9ok kisa bir siire gegtikten
sonra anonim irketin butlanina veya yokluguna karar verilememesi,
tescilin her tarlii hukukf sakatligi onarmasi (sagliga kavu turmasi) ilkesi,
i~lem giivenliginin korunmasi gereginin zorunlu sonucu ve anonim
irketler hukukunun bir temel ilkesidir. Bu ilkenin Tiirk Medeni
Kanununun 47 nci maddesinin ikinci ftkrasi hiikmii dzqinda istisnasi
yoktur. TUrk Medenf Kanununun 47 nci maddesinin ikinci fikrasinin
anonim sirketlere uygulanmast ise sorgulanabilir.Bu sebeple, lsv. MK 52
(3) hikmiine dayanilarak lsvigre doktrininde savunulan gegersizlik hallerini Tiirkiye'ye uygulamak, tarttitlmasi gereken bir konudur. Diger yan42
dan fesih menfaatler dengesine daha Vok uymaktadtr ."
Fesih davasim a maya yetkili olanlar sinirli sayi ilkesi qeryevesinde
sayilmit, alacakilarin, pay sahiplerinin, yonetim kurulunun ve Bakanhigin
dava aqmaya yetkili oldugu befirtilmi~tir. ETK m. 299/5'de Bakaniga
fesih davasi aqma yetkisi taninmazken, TTK m. 353'de Bakanigin yetkili
kilinmasi, TTK m. 210'da kurulu~ta Bakanhiga taninan fesih davasi aqma

(42) Bylece, Turk hukukunda, amaci hukuka veya ahlAka aykir olan kisi ve mal
topluluklarinin tizel ki~ilik kazanamayacaginin dtizenlendiki Medeni Kanun (MK) m.
47/1I'nin AO'lar aisindan uygulamp uygulanmayacagi sorusu gUndem'e gelmektedir. Bu
konunun ayrintil incelemesi ah, mamizin sinirlarini a§acaktir. Bu nedenle konuya
ilikin bgretide ileri stirtilen gerekqelere kisaca yer vermekle yetinecegiz. Tescil, ticaret
ortakliklarinda ve dolayisiyla AO'nun kurulu~unda kurucu etkiye sahiptir. Tescilin kurucu
etkisi hukuki sakatliklani ortadan kaldirmakta, her ttiOrti hukuki sakatligi onarmaktadir.
Amaq hukuki goriintl geregince i§lem givenligini saglamaktir. Bu ilkenin istisnasm da
MK m. 47/1I oluturmaktadir. Genel olarak kabul edilen gbrtU~e gore tescil ie her tiirlti
hukuki sakatlhk onarilmakta, dolayisiyla, hukuka ya da ahlkka aykiri olarak kurulan
AO'nun ex nunc (ileriye dtntik) olarak tasfiyesi saglanmaktadir (Tekinalp, U.: Yeni
Anonim ve Limited Ortakliklar Hukuku ie Tek Kii Ortakliginin Esaslari, Istanbul 2011,
N. 10-81; Pula~Ii, H.: 6102 Sayil Tirk Ticaret Kanununa Gore Yeni *irketler Hukuku
Genel Esaslar, Ankara 2012, § 21, N. 98). Butlan ve yokluk yaptirimlarinin AO'lar
aqisindan geqerli olmamasinin ve fesih davasi aqdimasinin tercih edilmesinin nedeni
budur. Bkz. Tekinalp, Tek Ki§ilik Ortaklik, N. 10-81. Aksi grti§te olan Akin'a gore, MK
m. 47/ll'nin AO'lara uygulanmasi tartimah degildir. MK m. 47/lI htikmu AO'lar
aqisindan da uygulama alam bulacaktir. Bu nedenle TTK m. 353 hoikminin kaleme alin
tarzi talihsizdir. "AO'nun yokluguna ve butlanina karar verilmez" htikmti ile yok veya
batil olan bir AO'nun bu halinin tespiti kanunla yasaklanmi gibidir (Akin, M. Y.:
tsviqre Orneginde Turk Medeni Kanunu Madde 47/I1 ile Turk Ticaret Kanunu Tasarisi 353
Uzerine DtUnceler, Batider 2010, C. XXVI, S. 1, s. 220). Kanaatimizce, TTK m. 353
kapsaminda fesih davasiyla ileriye donUk olarak olarak duzenlenen tasfiye, ilem
goivenligi aqisindan yerinde olup, sicilin sagliga kavuturucu etkisi de gbz onune
alindiginda, AO'nun yokluguna ve butlanina karat verilemeyecek olmasi isabetlidir.
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hakki ite paralel ve uyumlu bir duzenleme olmu§tur 4 3 . Boylece kurulu~ta,
Bakanligin denetiminde bulunmayan AO'lar agsindan da, kurulmanin
hemen ardindan Bakanliga bir denetim yetkisi getirilmi~tir. Bununla birlikte Bakanlik, AO'lar igin oldukga agir bir yaptirim olan fesih davasim
agarken, ozellikle kamu menfaatlerini onemli bir ekilde tehlikeye
diiiirme veya ihial etme §artiln titiz bir §ekilde degerlendirmelidir. Ote
yandan maddenin AO'nun tescili ve tuzel ki~ilik kazanmasindan sonra
agilacak fesih davasim duzenlemesi nedeniyle, tizel ki~iligin kazanilmasini
duzenleyen TTK m. 355'ten sonra gelmesi daha isabetli olurdu 44 .
Fesih davasinin agilabilmesi
on gor Ilmektedi r4 5 .

iqin u9 aylik hakdbtirticU sure

D- Genel Kurulda Temsilci Bulundurma
ETK m. 360/I'de yapilan kapsamh degi~iklikle dizenlenen TTK m.
407'nin iiqUncU fikrasinda Bakanliga, AO genel kurul toplantisina temsilci
bulundurma yetkisi verilmi§tir. Ancak hemen belirtelim, Bakanigin temsilci bulundurma yetkisi trm AO'lari kapsamamakta, ozellikle TTK m.
333 hUkmune gore kurulu~lari Bakanigin iznine tabi olan AO'lar
iqermektedir. Bunun yaninda, kurululart Bakanligin denetimine tabi olmayan diger AO'larda hangi durumda Bakanlik temsilcisinin bulunacagi,
Bakanik tarafindan gikarilacak bir y6netmelikle dizenlenecektir. Boylece
bazi kapah AO'lar aisindan gerek maliyetin azaltimasi gerek zaman
kaybinin onlenmesine ilikin kolaylik getirilmeye qali§imitir 4 6 . Ogretide
tek paysahipli AO'larda, paysahibinin tek baina genel kurulu meydana
getirmesi ve tek paysahibinin turm genel kurul yetkilerine sahip olmasi,
dolayisiyia trm bu yetkileri genel kurul olarak toplanak karara baglamasi
nedeniyle, soz konusu AO'larin genel kurulunda hokumet temsilcisinin

(43) Kendigelen, YTK, s. 203 dn. 30, Yazar, y6netim kuruluna neden b6yle bir
hak tanindigina ilikin TTK m. 353'Un madde gerekqesinde herhangi bir aqiklama
bulunmadigini, y6netim kurulunca aqflacak fesih davasinda ortakligin kim tarafindan
ternsil edilecegi sorusunun cevapsiz kaldigini belirtmektedir.
(44) Moroglu, s. 154.
(45) Pula~li, i~lem gtivenligi agisindan iiq aylik stirenin kisa olmadigini
belirtmektedir (YTK, § 21, N. 102), isviqre hukuku a isindan aksi g6rtite olan yazarlar
iqin bkz. Ayni yazar, § 21, N. 102 dn. 306.
(46) Kendigelen, YTK, s. 261. Bakanlik temsilcisi genel kurul toplantilarinda
yer almayacak olan AO'lar aqisindan, uygulamada pek fazla kullanlmayan genel kurul
toplanti ve mtizakere defterinin bneminin artacagi ybntinde bkz. anlan yazar, s. 261.
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bulunmasi gerektigi ileri stirtilmUttir 4 7 . Ancak TTK m. 407/III hukmu
atlktir. Bu bakimdan kurulu~lari Bakanligin denetimine tabi olmayan
kapali ve tek paysahipli AO'lar aqisindan genel kurulda Bakanik
temsilcisi bulunup bulunmayacagi, Bakanllk tarafindan qlkarllacak
ybnetmelik sonrasinda belirlilik kazancaktir.
Hukumde ETK doneminde kullanlan "komiser" ifadesinin uygulamada kanrikliga yol aqmasindan dolayi, "Bakanlik Temsilcisi" ifadesi
kullanllwa~tir.
E- Yonetim Kurulunca i
Unsurlarin Belirlenmesi

Yonerge Hazirlanmasinda Asgari

TtmUyle yeni bir dtUzenleme niteligindeki TTK m. 419/I ile her
AO'ya genel kurulun qalima esas ve usullerine ili~kin bir iq yonerge
hazirlama zorunlulugu getirilmi,, bu iq yonergenin asgari unsurlarnin
Bakanhk tarafindan belirlenecek kurallar qerqevesinde yanetim kurulu tarafindan hazirlanacagi belirtilmi~tir. Hazirlanan iq yonergenin genel kurulun onayina sunulmasinin ardindan ticaret sicilinde tescil ve ilan edilecegi
hokme baglanmitir.
Ancak yonetim kurulu tarafindan hazirlanacak soz konusu iq
yonergenin, gogunluk pay sahipleri tarafindan manipule edilmesi
olasiliginin yuiksek olmasi, iq yonergenin objektifligini etkileyebilecegi
gibi, AO'lar aglsindan farkli karar alma mekanizmalarinin ortaya
9lkmasina da neden olabilecektir 4 8 . Bu nedenle kanaatimizce iq yonerge
hazirlanmasi konusundaki yetkinin tUmuyle Bakanliga verilmesi daha verimli bir sonug ortaya qikaracaktir 4 9 .
F- Esas Sdzle~me Degi§ikligine izin Verilmesi
ETK m. 386'nin kar ihlgi olan TTK m. 453'de, esas sozle~me
degi~ikligi soz konusu oldugunda, TTK m. 333'e gore Bakanlik'tan izin
almasi gerekli AO'larn esas sbzle~me degi~ikligine ili§kin Bakanhk izni
almi§ olmasi gerektigi ifade edilmi~tir. Diger AO'larda ise yonetim kurulunca karara baglanmi§ degi~iklik taslaginin, degi~tirilecek mevcut
hikUmlerle birlikte TTK m. 414/1'de ongoruldigi §ekilde ilan edilmesi
gerektigi dtzenlenmi~tir. TTK m. 453'in ilk cUmlesinin usul yoninden
(47) Tekinalp, Tek Ki~ilik Ortakhk, N. 13-02.
(48) Moroglu, s. 222.
(49) Moroglu, s. 223.
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karipkliga yol acma ihtimali vardir. Zira, sbz konusu hiukumde "Genel
kurul, esas suzlqmenin degitirilmesi igin toplantiya 9agrildig takdirde;
333 inci madde uyarinca Sanayi ve Ticaret Bakanliginin izninin
alinmasinin gerekli oldugu irketlerde izni ahnmiq..." ifadesi kullanilmitir. Ancak, esas sozlesme degi~ikliginde Bakanlik'tan alinacak izin,
genel kurul toplantiya gagirildigi takdirde degil, toplanti qagirisindan once
alinr 50 .
Bunun yaninda ogretide TTK m. 453'un "Sanayi ve Ticaret
Bakanligmin izni ve genel kurul karari" ifadesini taiyan alt kenar ba~higi,
huikmuin ortaklara yapilacak ilani diizenlemesi 51 ve baligin iqerige ve
i~lem sirasina uygun olmamas15 2 nedeniyle eleotirilmi~tir. Gerqekten de,
soz konusu maddenin ortaklara ilan yukiminu dtizenlemesi nedeniyle
madde alt kenar ba§liginin "ilan" §eklinde belirlenmesi daha isabetli
olurdu.
G- Sermayenin Artirilmasinda izin
a- Esas Sermaye Sisteminde
TTK m. 456 lIe sermayenin artirilmasi dtizenlenmi , ETK'da yer
alan ve sOz konusu maddenin kariligi niteliginde olan m. 391'de kapsamlh degi~iklik yapmlitir. Sermayenin artirilmasina ilikin kamu denetimi
TTK m. 456/11 ve IV'de yer almaktadir. Buna gore TTK m. 456/I1'de
esas sermaye sisteminde genel kurulun, kayitll sermaye sisteminde ise
yOnetim kurulunun sermaye artirimina karar verecegini duzenleyen
hukim, esas sozle~me degioikligine ili~kin Bakanhk izninin alinmasindan
sonra, Bakanligin izin verdigi metnin genel kurulda degiotirilerek kabul
edilmesi durumunda, soz konusu degi~ik metni Bakanligin tekrar
onaylamasinin §art oldugunu hUkme baglami~tir. Muhtemelen sadece
rakamsal degi~ikliklerin soz konusu olacagi bu gibi degi iklikler iqin
Bakanligin tekrar onayinin alinmasi isabetli degildir 5 3 .
TTK m. 456/IV ile TTK m. 353'te duzenlenen fesih davasi ve TTK
m. 354'de tescil ve TTK m. 355'de duzenlenen tuzel ki~iligin kazanilmasinda benimsenen ilkelerin sermaye artiriminda da kiyasen uygulanmasi benimsenmiotir. Boylece, TTK m. 353'de Bakanliga taninan fesih
(50) Moroglu, s. 250.
(51)

Kendigelen, YTK, s. 302.

(52) Moroglu, s. 250.
(53) Bkz. Kendigelen, YTK, s. 309.
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davasi aqma yetkisi, sermaye artiriminda kanun hukUmlerine aykiri hareket ederek, alacaklilari, pay sahiplerini ve kamu menfaatlerini tehlikeye
dditiren veya ihlal eden ortakliklar aqisindan da geqerli olacaktir 54 .
b- Kayitli Sermaye Sisteminde
Kapali AO'larda kayitll sermaye sistemini duzenleyen ve yeni
hukum niteligindeki 5 5 TTK m. 460'da, kayitlh sermaye sisteminde
sermaye artiriminin s6z konusu olmasi iqin TTK m. 333 uyarinca,
s6zle§me degi§ikligine ilikin Bakanlik izninin alinmasi gerektigi
dozenlenmektedir.
H- Finansal Tablolar, Ynetim Kurulunun Yillik Faaliyet
Raporu ve Kar Dagitlmi Belgelerinin Gonderilmesi
TTK m. 524 y6netim kuruluna kamuyu aydinlatma ilkesi
qerqevesinde AO'nun ve toplulugun finansal tablolarini, yonetim kurulu
yillik faaliyet raporunu, k~r dagitimina ilikin genel kurul kararm, denetqinin TTK m. 403'e gore verdigi g6rtiU~nU ve genel kurulun buna
illkin kararinm, bilanqo ginunden itibaren alti ay iqinde, ticaret sicili
gazetesinde ilan ettirme ve §irket internet sitesine koyma yokUmlilig
getirmi~tir. Hukurmden de anla~lldigi uzere bu ytikurmluilUgUn yerine getirilmemesinden dogan sorumluluk y6netim kuruluna aittir.
Maddenin son cumlesinde bu belgelerin Bakaniga verilmesine
ill§kin hukumler sakl tutulmu~tur. !fade §u an igin oldukqa belirsizdir.
Bu belirsizligi yaratan ise Bakanligin ikincil duzenlemelerinin henuz
ytirirl-ge girmemi, olmasidir.
TTK m. 524'un madde gerekqesinde soz konusu hukmun tum
AO'lar iqin 6ngbrdild U, SPK'nin gorev ve yetkilerinin duzenlendigi

(54) Sermaye artirimi duzenlenirken, kurulu§ hikumlerine yollama yapilmasinin
uygulamada hukuki sorunlara yol aqacagi ybnUnde bkz. Moroglu, s. 257.
(55) Ancak TTK'ya getirilen bu olumlu yeniligin qe~itli sakincalarn
olabilecektir. Zira, kayth sermaye sistemi, sermaye artrimi ve buna bagh olarak primli
pay ihraci, rtiqhan hakkinin kisitlanmasi, imtiyazli pay ihraci gibi kararlarin ahnmas
yetkisinin ybnetim kuruluna birakilabilmesi nedeniyle, pay sahiplerinin haklarmin
zedelenmesi tehlikesini ta iyan bir sistemdir. Bu nedenle, yonetim kuruluna verilen
yetkinin azami be§ yflla smirlandirilmasinin ve bu sUrenin yine be§ yil sureyle
uzatilmasinin hiikme baglanmasi gerekir. Boylece genel kurulun y6netim kuruluna
verdigi izni donemsel olarak tekrar degerlendirmesi saglanacaktur. Bkz. Manavgat, s.
548.

C. XXVIII Sa. I I

ANONIM ORTAKLIKLARDA KAMU DENETIMI

SerPK m. 22/e'den 5 6 farkh bir kapsami olduku ifade edilmi ve ana
hukum olduku belirtilrni~tir. Boylece kanun koyucu ilgili belgelerin, ticaret sicil gazetesinde yayintni, internet sitesine koyulmasini ve halka aqlk
AO'lar aqisindan, bunlari faaliyetleri sirasinda denetim ve g6zetim yetkisine sahip olan SPK'ya verilmesini yeterli gbrmemi , ayrica Bakanllga
verilmesini de dbzenlemi~tir. Agjkqasi bu hikum, 6zellikle de halka aik
AO'da, burokrasiyi artiran bir hukuimdur. Zira yukarida ifade edilen tr
ilernlerin yapilmasindan hatta internet sayfasina koyulmasindan sonra
trm belgelerin bir de Bakanhga verilmesi kanaatimizce gereksizdir. Bu
ihtiya9 SPK ile Bakanhk arasindaki ileti§imle giderilebilirdi. Ote yandan,
TTK m. 330 hUkmunun kapsami da daralmi§ olmaktadir. Kaldi ki bu husus diger ozel statulu AO'larda da gundeme gelecektir.
I- Organ Eksikliginde Dava Aqma
Organ eksikligi ve bunun hukuki sonuqlarinin doizenlendigi TTK
m. 530'un kaynagim, ETK m. 435 olu~turmakta olup, TTK m. 530'da
kapsamlh degi iklik yapilmritir 5 7 . TTK m. 530/I'e g6re: "Uzun siireden
beri irketin kanunen gerekli olan organlarindanbiri mevcut degilse veya
genel kurul toplanamiyorsa,pay sahipleri,#irket alacakilari veya Sanayi
ve Ticaret Bakanliginin istemi uzerine, irket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, ydnetim kurulunu da dinleyerek firketin
durumunu kanuna uygun hale getirmesi igin bir siire belirler. Bu siire
i'inde durum dizeltilmezse, mahkeme firketin feshine karar verir."
Bu hikrimle, pay sahiplerine, §irket alacaklilarina ve Bakanliga verilen fesih davasi aqma hakkinin kullanlmast i~in 6ncelikle AO'nun gerekli
organlari mevcut olmamah veya genel kurulu toplanamamalidir. Huikme
eklenen "uzun sUre" ifadesinin uygulamada sorunlara yol aqmasi
(56) SPK'nin g~rev ve yetkilerinin duizenlendigi SerPK m. 22/e htiktimi ,byledir:
"Kamunun zamaninda yeterli ve dogru olarak aydinlatilmasint saglanmak amactyla, genel
ve &izelnitelikte kararlaralmak ve her tiirlii mali tablo ve raporlar ile bunlarin baglmsiz
denetimlerinin, sermaye piyasasi araglartnin halka arzinda yayimlanacak izahname ve
sirkiilerin ve arailarin degerini etkileyebilecek 6nentli bilgilerin kapsantn,
standartlarm ve Han esaslarint tesbit ve bu konularda tebligler yayunlamak."

(57) TTK'da kabul edilen tek ki~ilik AO'lar nedeniyle, ETK m. 435'te yer alan
gerqek pay sahiplerinin sayisinin besten aagi dti~mesi sona erme sebebi olmaktan
qikarn§, gerekli organlarm bulunmamasi ve genel kurulun toplanamarnasina ili kin
olarak " uzun siireden beri" ifadesi eklenmi§, maddede yetkili mahkeme aqik a belirlenmi§
ve mahkemeye kararim vermeden 6nce y6netim kurulunu dinleme ytiktimliiluti
getirilmi§tir.

BATiDERIGORBUZ USLUEL

[Yll 2012

mumkuindur. Zira, a idan davalarin "uzun sUrenin" geni§ yorumlanmasi
sonucunda reddedilmesi ihtimali oldukqa yoksektir 5 8 .
Bunun yaninda, TTK m. 530'da yer alan "kanunen gerekli organ
ifadesi"nin ne anlama geldigi gerekqede aqiklanmami, ogreti ve yargiya
birakilmi§, bu hususun denetqinin organ niteliginin bulunup bulunmadiginin belirlenmesinden sonra aqikliga kavu~acagi ifade edilmi~tir 5 9 .
Kanaatimizce TTK agisindan yonetim kurulu ve genel kurul kanuni zorunlu organlardir; denetqi AO'nun zorunlu organi olmaktan 91karilmtr.
Bunun nedeni TTK sisteminde denetqinin AO'nun kurumsal yapisinin bir
parqasi olmamasi, bagimsiz olmasi, gorevinin sadece denetlemekten ibaret
bulunmasi ve bu sebeple yonetime ili~kin hiqbir gorev almamasi olarak
a iklanabilir 6 ° . Ote yandan, TTK m. 530'un gerekqesinde TTK m.
378'de duzenlenen komitenin de nitelendirilmesi gerektigi belirtilmi~tir.
TTK m. 378'de paylari borsada i§lem goren ortakliklarda y6netim kurulunun, ortakligin varligini, gelirmesini ve devamini tehlikeye dUi§iUren sebeplerin erken saptanmasi, bunun i9in gerekli onlemler ie qarelerin uygulanmasi ve riskin erken yonetimi iqin uzman bir komite kurmasi
bngrdlmiitiir. Bunun yaninda, denet9i gereklilik ortaya qiktigi takdirde
komitenin kurulmasini, hisse senetleri borsada i~lem gormeyen bir ortaklktan da isteyebilir. Riskin erken saptanmasina ili§kin komitenin TTK
m. 378 huikmu uyarinca yalnizca pay senetleri borsada i~lem goren
anonim ortaklar agisindan duzentenmesi ve diger ortakliklar a9lsindan
gerekli gorutldug takdirde kurulmasi noktasinda bunun kanuni zorunlu
(58) Kendigelen, YTK, s. 309; TTK m. 530 madde gerekqesinde bu surenin ne
kadar olacagi §Oyle aqiklanmitir: "Devamiliktan ne kadar bir siirenin anlapimast
gerektigi hususunda kdtiiye kullanmalarin 5niine gepmek ve somut olayin prtlarinagdre
serbest hareket edebilme imkfint tantmak i'in takdir yetkisi hakime btrakilmitpir.
Gergekten, siire konulmast halinde k~tiiniyetli ki~ilerin hem siirenin varigini hem de
mahkeme siirecini hesaba katarak haksiz uygulamalar igerisine girebilecekleri dii#iniilmiitir."
(59) TTK m. 530, madde gerekqesi. Gerekqe'de bunun yaninda, gerekli organin
mevcut olmamasi ile kastedilenin bu organin gerqekten bulunmamasi oldugu
belirtildikten sonra, ydnetim kurulunun stiresi sona ermi§ olmasina ragmen, yeni bir
ydnetim kurulunun seqil(e)memi olmasinda veya ydnetim kurulu ilyelerinin istifalar ile
kurulun bosalmasinda ve yerlerini doldurma imkkninin bulunmasinda y6netim organinin
mevcut olmadiginin kabul edilmesi gerektigi belirtilmektedir.
(60) Tekinalp, Tek Ki§ilik Ortaklik, N. 11-05; Denetqinin zorunlu bir organ
olmadigi ytintinde ayrica bkz. Kdksal, A.: Turk Ticaret Kanunu Tasarisi'nin 397 ila 406
Maddeleri Arasinda Dtizenlenen Denetqinin Anonim Ortakigin Bir Organi Olup Olmadigi
Sorunu, Prof. Dr. Firat Oztan'a Armagan, Ankara 2010, s. 1406.
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organ niteliginde oldugundan bahsetmek mumkun degildir. Komitenin
olu~turulmamasi durumunda y6netim kurulunun sorumluluguna gidilir,
ancak organ yoklugu soz konusu olmaz. Bu nedenle soz konusu komite
nispi anlamda zorunlu kanuni organ olarak nitelendirilmelidir 6 1 .
Dolayisiyla Bakaniga taninan fesih davasi a9ma hakkinin kullanilabilmesi
iqin zorunlu kanuni organlar olan genel kurul ve y6netim kurulunun
mevcut olmamasi gerekir. Ote yandan, TTK m. 378'de pay senetleri borsada i~lem goren ortakliklar aisindan riskin erken saptanmasi komitesinin
kurulmasinin zorunlu tutulmu, olmasi, s6z konusu komiteyi kanuni zorunlu organ haline getirmemektedir. Anilan nedenlerle bu ortakliklar
aqisindan da riskin erken saptanmasi komitesi nispi anlamda zorunlu kanuni organ niteligindedir.
B6ylece Bakanlik organ eksikligi s6z konusu oldugunda, AO'nun
merkezinin bulundugu yer asliye ticaret mahkemesinde fesih davasi aqma
hakkina sahiptir 6 2 . Fesih talebi uzerine mahkeme 6ncelikle y6netim kurulunu dinler ve §irketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi iqin bir
sure belirer. Mahkeme, bu sure iqinde durum duzeltilmezse, ortakligin
feshine karar verir.
J- Tasfiye Memurlarinin G6revden Alinmasi
Kaynagini ETK m. 441'in olu~turdugu, tasfiye memurlarinin atanmasina ili§kin TTK m. 536'ya eklenen d6rduncu fikra le ortakligi temsile
yetkili tasfiye memurlarindan en az birinin Turk vatanda~i olmasi ve
yerle~im yerinin Turkiye'de bulunmasi §arti getirilmi~tir. Soz konusu
fikrada belirtilen tasfiye memurlari iqin aranan ko~ullarin aym ki§ide toplanmasi, ba§ka bir ifade le Turk vatanda i olan tasfiye memurunun
Turkiye'de yerle~im yerinin bulunmasi ve ona §irketi temsil yetkisinin
verilmi§ olmasi gerekmektedir 63 .
Bu hikme paralel olarak, ETK m. 442'nin kariligi olan TTK m.
537'ye d6rdincu fikra eklenmi§ ve tasfiye memurunun gorevden
alinmasinda kamu denetimi getirilmi§tir. Buna gore, AO'yu temsile yetkili tasfiye memurlarinin hiqbirisinin Turk vatanda§i olmamasi halinde
veya Turkiye'de yerle~im yeri bulunmamast durumunda, pay sahiplerine,
(61) Tekinalp, Tek Kiilik Ortaklik, N. 11-09.
(62) TTK m. 530, madde gerekqesinde Bakanliga taninan fesih davasi aqma
hakkinin kamu mtidalesi gibi g6rebilecegi ancak Bakanligin bu yetkisini istisnaen ve
buyuk bir bzenle kullandiginin belirlendigi ifade edilmitir.
(63) Bkz. TTK m. 536, madde gerekqesi.
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ortaklik alacaklilarina veya Bakanhiga TTK m. 536/IV'de ongorUlen
artlara uygun bir ki~inin atanmasi iqin mahkemeye ba~vurma hakki
tanlnmi~tr.

K- Denet~ilerin Kamu Adina Denetlenmesi
Adalet Komisyonunca eklenen TTK geqici m. 3'de, kamu adina
denetleyici ttizel ki iligi haiz bir Ust kurum kurulana kadar, denetqilerin
Bakanlik tarafindan denetlenecegi dtizenlenmi~tir. Bu ust denetime ili~kin
usul ve esaslar TTK m. 400 kapsaminca Bakanhigin qikaracagi yanetmelikle belirlenir.
L- Teblig ve Yonetmelik Diizenleme
TTK'nin birqok maddesinde Bakanliga yonetmelik ve teblig
hazirlama yetkisi verilmi,, boylece bu duzenlemeler araciligiyla AO'nun
faaliyetlerinde kamu denetimine irmkan saglanmi§tir. TTK'da Bakanhga
taninan yonetmelik ve teblig hazirlama yetkisi §u ba~hklar altinda toplanabilir:
a- Bagimsiz Denetleme Kuruluqlarinin Kurulu§ ve ( ahirma Esaslari
lie Denetleme Elemanlarinin Nitelikleri Hakkinda Yonetmelik
Bagimsiz dj§ denetimin benimsendigi TTK'da, kimlerin denetqi
olabilecegi TTK m. 400'de dozenlenmi~tir. Buna gore, denet9ilerin ancak yeminli mali mdiavir veya serbest muhasebeci mali md~avir unvanim
ta§iyan bir bagimsiz denetleme kurulu§u olabilecegi belirlendikten sonra,
bagimsiz denetleme kuruluslarinn kurulu§ ve galima esaslari ile denetleme elemanlarinin niteliklerinin Bakanlkga hazirlanan ve Bakanlar
Kurulunca yirirloge konulacak bir ycnetmelikle duzenlenecegi hukme
bagianmi tir.
b- Tevdi Olunan Ki~iler Hakkinda Yonetmelik
TTK m. 429'da tevdi eden temscilcisi dUzenlenmi§, bu maddenin
son fikrasinda ise tevdi olunan ki§iler, bagh olacaklari esaslar ve temsil
belgesinin igeriginin Bakanlikca hazirlanacak bir yonetmelikle
duzenlenecegi belirtilmi~tir. Bakanlikca hazirlanacak yonetmeligin amaci
tevdi eden temsilciligini doizenlemek degil, tevdi eden temsilcisinin
gorevini, kimlerin bu i~levi yerine getirdiklerini belirlemek, ilgili kurallari
getirmek ozellikle temsil yetkisi belgesinin iqerigini dUzenlemektedir 6 4 .
(64) TTK m. 429, madde gerekqesi.
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c- Birikimli Oy Hakkinda Teblig
TTK m. 434 htiktimii ie birikimli oy 6 5 halka aqik olmayan AO'lar
aqisindan da benimsenmi , bu htikmbn son fikrasinda halka aqik olmayan
AO'lar aqisindan Bakanligin birikimli oyu diuzenleyebilecegi belirtilmitir. Ancak soz konusu hUkmun kaleme ahni§ tarzindan qikan sonuq
Bakanliga bu konuda takdir yetkisi tanindigi, Bakanligin gerekli g6rmesi
durumunda teblig duzenleyecegidir. Madde metninde Bakaniga teblig
hazirlamak konusunda takdir yetkisi taninmasi yerine tebligin
hazirlanmasinda zorunluluk ongorulmesinin daha isabetli olacagi belirtilmelidir 6 6 .
d- Kar Payi Avansi Hakkinda Teblig
TTK'nin getirdigi yeniliklerden bir tanesi ise kar payi avansin
halka kapali AO'lar agisindan da dUzenlemesidir 67 . Kar payi avansi, hesap
donemi sona ermeden veya yetkili organ kAr dagitimi karari almadan,
gerqekle~mesi muhtemel kArdan, her payin oranina gore mahsuben avans
odemesi yapilmasidir 6 8 . ETK m. 457 ve Vergi Usul Kanunu'nun 174.
maddeleri, kapah AO'lar aqisindan kir payi avansinin hukukumuzda uygulanmasinin onunde engel oluturmaktaydj. Ancak TTK m. 509
hokmuyle bu engel kalkml§tir. TTK m. 509 hukmuinde kafr payi avansina
ili§kin esaslarin Bakanlikqa hazirlanacak bir tebligle duzenlenecegi belirtilmektedir.
e- YOnetim Kurulunun Yillik Faaliyet Raporuna Iifikin YOnetmelik
TTK m. 509, yOnetim kurulunca hazirianacak faaliyet raporunun
igerigini dizenlemektedir. Bu htikme TBMM Genel Kurul gbrUiimelerinde eklenen Ii9Uncoi fikra ie anonim §irketler ve §irketler toplulugu
(65) Birikimli oy halka aqik AO'lar aqisindan, SerPK m. 22/V hukmine
dayandarak Sermaye Piyasast Kurulu tarafindan yikarilan Seri: IV, No: 29 Sermaye
Piyasasi Kanununa Tabi Anonim Ortaklhklarmn Gene] Kurullarida Birikimli Oy
Kullarnmina [likin Esaslar Hakkinda Teblig" (RG, 18.02.2003, S. 25024) ie
dozenlenmektedir.
(66) Kendigelen, YTK, s. 287.
(67) SerPK m. 15'e gbre temettui avansindan sadece pay sahipleri
yararlanabilmektedir. SPK'nin temettti avansini dtizenleyen "IV/27 Sayil Sermaye
Piyasasi Kanununa Tabi Olan Halka Aqik Anonim Ortakliklarin Temetto ve Temetti
Avansi Dagitimda Uyacaklari Esaslar Hakkinda Teblig" (RG, 13.11.2001, S. 24582)
bulunmaktadir.

(68) AytaC, Z.: Halka A{ik Anonim Ortakliklarda Kfr Dakitimi, Sermaye Piyasas
Kurulu 15. Yil Sempozyumu, Ankara 1998, s. 81.
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bakimindan yllhk faaliyet raporunun zorunlu asgari igeriginin Bakanlik
tarafindan bir yonetmelikle duzenlenecegi belirtilmi~tir. TTK m. 516'ya
TBMM Genel Kurul g6rtimelerinde eklenen gerekqede, yilik faaliyet
raporunun Avrupa Birligi duzenlemelerinde olduk9a ayrintili duzenlendigi ve slkqa degi~tirildigi iqin kanuna temel ilkelerin konulmasi ve
ayrintili duzenlemelerin idari tasarrufa birakilmasinin uygun goruldugi
ifade edilmi~tir.
f- Ol1eklerine Gore I§Ietmelerin Belirlenmesine Ili~kin Y6netmelik
TTK m. 1522 ve 1523'de ktigk ve orta biybklukteki iletmelerin
ve sermaye §irketlerinin 61qeklerinin, Bakanligin qikaracagi bir
yonetmelikle belirlenecegi dtzenlenmi~tir. Bakanigin bu Yonetmeligi
hazirlarken en onemli kaynagi, 2005/9617 sayfli "Kdiqdk ve Orta
Buyuklokteki !§Ietmelerin Tanimi, Nitelikleri ve Siniflandirilmasi Hakkinda
Y6netmelik 6 9 '' olacaktir 70 .
g- Internet Sitesinin Tescili ve Diger Hususlar Hakkinda
Yonetmelik
TTK m. 1524 lie sermaye ortakliklarina internet sitesi a9mak, ortakligin bir internet sitesi varsa TTK m. 1524'de belirlenen hususlarl bu
internet sitesinde yayinlama zorunlulugu getirilmi~tir. Bu kapsamda soz
konusu hukmUn dorduinco fikrasinca Bakanlik, internet sitesinin bir numara altinda tescili ve ilgili diger hususlari bir Yonetmelikle duzenleyecektir.
h- Oyun Gerqek Sahibi Tarafindan Kullanilmasina ve Uygulamaya
illikin Kurallar ile Pay Sahibinin Temsilcisine internet Sitesi Aracillgiyla
Talimat Vermesi Hakkinda Y6netmelik
TTK m. 1527 yeni bir duzenlemedir. Bu hukUtmde sermaye ortakiktari agisindan, ortaklik sbzle~melerinde dtizenlenmi§ olmasi §artiyla
yanetim kurulu ya da mudurler kurulu ile ortaklar kurulu veya genel kurul toplantilarinin elektronik ortamda yapilmasina olanak saglanmak-

(69) RG, 18.11.2005, S. 25997.
(70) Kendigelen, YTK, s. 527 dn. 7. Yazar, TTK m. 1522'de hazirlanacak
Ybnetmeligin Resmi Gazete'de yayinlanmasi gerektigine ilikin ifadenin anlamsiz
oldugunu, diger maddelerde bbyle bir ifade kullanilmadig iqin, ikincil mevzuatin
yayinlanmasinin gerekmedi6i gibi yanh§ bir kam uyandirabilecegini belirtmektedir (s.
527 dn. 8).
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tadir 7 1 . Boylece, uygulamada yaoanan gUq boslugu sorunlarinin 6nune
gegilmek istenmitir. Ancak TTK m. 1527'de belirlenen ilkelerin
uygulanabilmesi i in ikincil bir dUzenlemeye ihtiyaq duyulacaktir. Bu
nedenle Bakaniga oyun ger~ek sahibi tarafindan kullanilmasina ve
uygulamaya ilikin kurallar ie pay sahibinin temsilcisine internet sitesi
araciligiyla talimat vermesi esas ve usullerini bir yonetmelikle belirleme
yetkisi verilmi§tir.
M- Ticaret Sicil Miidirliigfince Yapdan Denetim
a- Denetim Baglaminda Sicil MudurlugiinUn Yetkileri ve Uygulama
5ekilleri
ETK m. 273'de 4884 sayli Kanunla yapilan degi~iklik ile kuruluta Bakanhk izninin kismi olarak kaldirilmasi ve dar istisnah normatif
sistemin benimsenmesiyle, sicil midurluoklerinin, AO'nun kurulu~unda
tescil oncesi inceleme gorevi 6nemini artirmitir. Sicil mudurne
yuklenen bu sorumluluk sicilin i~leyebilmesi ve fonksiyonlarinm yerine
getirebilmesi, hukuk kurallarinin uygulanmasi ve kanunlara aykirigin
onlenmesi agisindan da onem ta~imaktadir 7 2 . Bu bakimdan sicil
mudurunun inceleme gorevi ETK m. 34'in tekrari niteliginde olan TTK
m. 32'de duizenlenmi~tir. Sicil mudurui tescil i in aranan kanuni artlarin
var olup olmadigini incelemekle7 3 yokuimltidir (TTK m. 32/I). Ozellikle
AO'larda sicil miidurU, ortaklik s6zie~mesinin emredici hukumlere aykiri
olup olmadigi ve sOz konusu sozle~menin kanunun bulunmasinj zorunluluk olarak 6ngordugi hikimleri i9erip iqermedigini inceler (TTK m.
32/111). Sicil mUduru tescil taleplerini degerlendirirken, tescil edilecek hususun gergegi tam olarak yansitmasi, dtitincti ki~ilerde yanh izIenim
uyandirmamasi ve kamu dizenine aykiri olmamasi hususlarlna 6zellikle
dikkat etmelidir 7 4 .
(71) TTK m. 1527/V'de htikmtin uygulama esaslarinin bir tiizk ile dizenlenecegi
belirtildikten sonra, s6z konusu tozoitign yUrtirlkige girmesi le birlikte genel kurullara
elektronik ortamda katilma ve oy kullanma sisteminin uygulanmasinin pay senetleri
borsaya kote edilmi§ ,irketler ayisindan zorunlu h§.le gelecegi beirtilmi tir.
(72) Bilge, M. E.: Ticaret Sicili, istanbul 1999, s. 52.
(73) Yargitay verdigi bir kararda, sicil mtidorinin genel kurul kararinj sadece
emredici htiktimlere aykiri olup olmadigi ydntinde inceleme yetkisine sahip oldugunu
belirtmitir. Bkz. 11. HD, 24.04.1989, E. 9611, K. 2486 (YKD, 1990 C. 16, S. 1, s. 61).
(74) Bununla birlikte kamu ddzenine aykirhin sicil mtidiirtnce belirlenmesi
oldukqa zordur. Kamu doizenine aykirihk, aqikqa kanuna aykir olmayan hususlar iqin sbz
konusu olabilir. Ancak sicil mtidtirt, aqikqa kamu dtzenine aykirilik olmayan hallerde bu

BATIDER/GORBOZ USLUEL

IYdl 2012

Sicil muduru tescili zorunlu olup da kanuni §ekilde ve suresi iqinde
tescili istenmemi§ olan veya 32'nci maddenin Ugtincu fikrasindaki §artlara
uymayan bir hususu haber aldiginda, ilgilileri, belirleyecegi uygun bir
sure iqinde kanuni zorunluluklarim yerine getirmeye veya o hususun
tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadigini ispat etmeye qagirir (TTK m.
33/I). Ancak sicil mudurunce verilen sore iqinde tescil isteminde bulunmayan ve kaqmma sebeplerini de bildirmeyen kiwi, sicil muiduru tarafindan ikiytiz Turk Lirasindan dortbin Turk Lirasina kadar idari para
cezasiyla cezalandirihr (TTK m. 33/2).
TTK'da, AO'lar tescil yktimlIluIgUne tabi olduklari hususlarda,
sicil moidurlugUnce verilecek karara kar i itiraz hakkina sahiptirler. Soz
konusu itiraziar kararin kendilerine tebliginden itibaren sekiz gun iqinde
sicilin bulundugu yer asliye ticaret mahkemesinde yapilacaktir (TTK m.
34).
Sicil memurlarinin sorumlulugunu duzenleyen ETK m. 27/lI'de,
559 sayfli KHK ile degi;iklik yapilmadan 6nce, tapu sicilinin tutulmasindan dogacak zararlardan Hazine'nin sorumlu olacagini dizenleyen
eski MK m. 917'ye (MK m. 1007) atif yapilmaktaydi. Dolayisiyla Hazine,
ticaret sicilinin tutulmasindan dolayi sorumlu tutulmaktaydi. Ancak 559
sayih KHK ite yapilan degi iklikle, sicilin tutulmasi nedeniyle verilen zarardan dolayi Devletin sorumlulugu ortadan kaldirilmi§, bu sorumluluk
sicili tutan odaya yflklenmi~tir 7 5 . Degi~iklik sonrasinda ticaret sicil memurlarinin gorevlerinden dolayi devIet memuru gibi cezandirilacagi ve
sicil memurlarina kar i i§lenmi§ suqlarin devIet memuruna kar i i~lenmi
saylacagi ifade edilmi~tir. TTK m. 25/1I fikrasinda ETK m. 27'den farkh
olarak, ticaret sicilinin tutulmasindan dogan zarardan Deviet ve ilgili
odanin miteselsilen sorumlu olacagi dozenlenmistir. Ticaret sicillerin
Bakanigin gozetim ve denetiminde olmasi, ortak veri tabaninin TOBB ile
Bakanikqa olu~turulmasi ve sicil mudurluklerinin kurulmasi konusundaki
esaslarin Bakanllkqa duzenlenmesi nedeniyle Bakanhgin s6z konusu za-

yetkisini kullanmamalidir. Bkz. Karayalin, Y.: Ticaret Hukuku I, Giri§-Ticari !,1etme,
Ankara 1968, s. 301.
(75) Eski MK m. 917 (MK m. 1007) hijkmtind artik ETK m. 1'in MK'ya yaptigi
atifla dahi uygulanamayacagi y6nunde bkz. Ozkorkut, K.: Ticaret Sicilinin Hukuka AykIri
Tuitulmasindan Dogan Zarardan Devletin Sorumlulugu, Ali Bozer'e Armagan, Ankara
1998, s. 34.
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rardan sorumlu tutulmasi isabetli olmu~tur 7 6 . Bunun yaninda huikuimde
ETK m. 27'de duizenlendigi Uzere, ticaret sicili miduirUnUn g6revleriyle
ilgili suglardan dolayl kamu gorevlisi olarak cezalandirilacagi belirtilmi~tir.
b- Onemli Ornekler
TTK'da yer alan AO'larin kurulu§ ve faaliyetine ilikin
hukUmlerde pek qok konuda ticaret siciline tescil yokuimlulugu
getirilmi§, bunun bir sonucu olarak da sicil mdurune inceleme g6rev ve
yetkisi verilmi~tir.
Ticaret §irketlerine ili~kin genel hikumler kisminda yer alan TTK
m. 128 le sermaye taahhudanun hukuki sonuglari ddzenlenmi~tir.
Hukmon ikinci fikrasinda, ta§inmazlarin tapuya §erh verilmesi, fikri
mulkiyet hakiari ve diger degerlerin, varsa ozel sicillerine kaydedilmesi
halinde ayni sermayenin kabul olunacagi dozenlenmistir. TTK m. 128'in
madde gerekqesinde ise, huikumuin sermaye olarak konulan para diindaki
degerleri korumak, §irketin kurulu§ a~amasinda sorunlarla kar§ila~mamasinl saglamak amaciyla ongorildtigd, bu hiikuim uyarinca, ta§inmazlarin
ayni sermaye olarak kabul edilmeleri igin, taahhuitte bulunan ki§inin
taahhUdinu tapuya §erh olarak kaydettirmesi gerektigi, fikri mulkiyet
haklarinin, maden haklarnin, gemilerin, hava tait araqlarinin ozel sicillere
sahip oldugu, bu nedenle soz konusu sicillerde, ilgili degerin ayni
sermaye olarak konuldugu hususunda §erh verdirilmesi gerektigi
belirtilmi~tir. Huikmin altinci fikrasinda ise, mUlkiyet ve diger ayni haklarin tapu siciline tescili istemi le diger sicillere yapilacak tescillerle ilgili
bildirimlerin, ticaret sicili miduirunce, ilgili sicile re'sen ve hemen
yapilacagi huikme bagiami tir. $irketin tek tarafli istemde bulunabilme
hakki ise sakh tutulmu~tur. Sicil mUdUru diger sicillere ilgili bildirimleri
yapmamasindan dolayi sorumludur. TTK m. 25/lI'de sicilin tutulmasindan dogan butn zararlardan Devlet le ilgili odanin muteselsilen
sorumlu oldugu, bunlarin zararin dogmasindan dolayi kusuru bulunanlara
ruicu edecegi duzenlenmektedir. Bu noktada, hukumde geqen "sicilin
tutulmasindan" ifadesi nedeniyle, diger sicillere gerekli bildirimin
yapilmamasindan dogan sorumlulukta, soz konusu hokmuin uygulanip
uygulanmayacagi sorusu akla gelebilir. Ancak, ticaret siciline ilikin
(76) Yasaman, H.: Yeni Ticaret Kanununda Ticaret Sicili ile fIgili Getirilen Yeni

Dozenlemeler, Regesta 2011, S. 1, s. 11.
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TTK'da yer alan maddeler arasinda sorumlulukla ilgili ba~ka bir
hbkumun bulunmamasi sonucu, sicilin tutulmasi ifadesinin geni§ yorumlanmasi ve sicil mudurunun diger sicillere gerekli bildirimi yapmamasi
durumunda dogacak zarara ili§kin de TTK m. 25/II'nin uygulanmasi gerektigi kanaatindeyiz.
TTK m. 128/VI'da ETK'da oldugu gibi tasarruf a~amasina yonelik
bir i~lem gerqekle~mektedir. Tuzel ki~ilik kazanan irket adina bildirim
yapilmaktadir. S6z konusu bildirim tescil sirasinda ya da tescil ile AO'nun
tzel ki§ilik kazanmasindan sonra sicil midirince yapilacaktir. Bildirimin
tescil sirasinda ya da sonrasinda yapilcagi uygulama lie daha belirgin hale
gelecektir.
Ogretide, TTK m. 128/II'de ayni sermayenin kabulu igin getirilen
§erh veya kabul on artnin, iyiniyetli diqdncti ki~ilerin iyiniyetini ortadan
kaldiracagi, bu nedenle TTK m. 128/Vl'da sicil mUdurince tescili talebe
gerek kalmayacag1 7 7 haklh olarak ileri sUrulmekle birlikte, TTK m.
128'in madde gerekqesinde de aqikqa belirtildigi uzere bu hukumle,
ozellikle Anadolu'da sermaye olarak konulmu§ ta~inmazlarin §irket adina
yillarca tescillerinin yapilmamasindan dogan uyu~mazliklarin onune
gegilmeye qalllmaktadlr. Dolayisiyla TTK m. 128 ayn! sermayenin
AO'ya intikalini zorlayici niteliktedir.
YurK m. 16'da, TTK'nin ytirdirlbge girdigi tarihten once bazi
ta§inmazlar bir §irkete sermaye olarak konulmu§, ancak bunlarin tapu sicilinde tescillerinin §irket adina yapilmami§ olmasi h.linde, tescili talep
edebileceklerin sayisi artirllmi§tr. Buna gore §irket alacaklilari, ortaklarl
veya paysahipleri tescil isteminde bulunabilecekleri gibi, tescilin, ticaret
sicili mudurlerince yaptirilmasi talimatim Bakanlik da verebilecektir.
Ticaret ortakliklarinin birle~mesinde, birl~emenin ticaret siciline
tescili ve dolayisiyla sicil mUdurunun inceleme yetkisi oldukqa onem
ta§imaktadir. Zira birle~me, birle~menin ticaret siciline tescili lie gegerlilik
kazanir. Bbylece birle~meye katilan §irketlerin alacaklilari, tescilden sonraki 09 ay igerisinde istemde bulunduklari takdirde, devralan §irket alacaklarim teminat altina alir (TTK m. 157/1). Halbuki ETK m. 150/I'de
"ilandan once birle~en irketler bor~lartni ifa yahut borca tekabil eden
parayi Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasina yahut muteber diger bir
bankaya tevdi etmi veyahut alacaklilar irketlerin birlemesine razi
(77) Moroglu, s. 76; Kendigelen, YTK, s. 104.
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olmu ise birleqme karart ilan giiniinden itibaren hiukiim ifade eder"
hikmu yer almakta, alacaklilara tanman bu itiraz hakki, birle~meyi engellemekte ve geciktirmekteydi 7 8 . Yeni duzenleme niteligindeki TTK m.
149 ile tescilden orice, kapsami oldukqa geni§letilen ilgili ki~ilere sadece
inceleme hakki getirilmesi ve TTK m. 157 ile tescilden 6nceki itiraz
hakkinin kaldirilmasi, birlemelerin onundeki engellerin kaldirilmasi
aqisindan, TTK'nm olumlu duzenlemelerinden biridir.
B61inmede ise birle~menin aksine alacaklilarin tescil oncesinde,
TTK m. 174 uyarinca Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapilacak ve internet sitesine konulacak ilanlarla alacaklarim bildirmek ve guvence istemek igin ti kez davet edilecegi duzenlenmektedir. Madde gerekqesinde
bu. husus tam bolUnmenin alacaklilar agisindan borqlunun degi§mesi,
kismi bolUnmede ise §irketin malvarliginin ktidlmesi anlamna geldigi
igin boyle bir duzenleme yapma yoluna gidildigi ifade edilmektedir 7 9 .
Bolunme ticaret siciline tescil ile geqerlilik kazamr (TTK m. 179).
YurK m. 17'de birle~me, bolUnme ve tur degi§tirme gibi yapi
degi~iklikleriyle ilgili olarak tapu ve gemi sicili ile fikri mUlkiyete ilikin
sicillerde ve benzeri sicil ve kayit belgelerinde yapilmasi gerekli i§lemlerin
usul ve esaslar ile ba~vuruda bulunacak ki~iler ve ibrazi gerekli belgeler,
Turk Ticaret Kanunu'nun yaylmi tarihini izleyen alti ay iqinde, Kultur ve
Turizm Bakanigi, Denizcilik Mostearligi, Tapu ve Kadastro Genel
Miidtirlugu ve Turk Patent EnstitUsu'nun gOrUti alinarak, Bakanlik tarafindan hazirlanacak bir tebligle duzenlenecegi belirtilmi~tir. Ancak,
Bakanlik tarafindan §u an itibariyle yururluge sokulan herhangi bir
ikincil duizenleme bulunmamaktadir. Bunun gibi YUrK m. 17/II'de
birle~me, bolunme ve tur degi~tirmeyle ilgili §effafligi ve haklarm kullanilmasini saglayicj uygulama hukimlerinin Ticaret Sicili TuizUguyle
duzenlenecegi belirtilmise de yeni Ticaret Sicili TtizUgU halen yuruirlUge
girmemi;tir.
Bunun yaninda AO'larda asgari sayiyj dtzenleyen TTK m. 338
hukmu tescil ve sicil mudUrluigUntin gorevleri agisindan Onem arz etmektedir. Buna gore tek paysahipli AO'larin yonetim kurullarina, AO'nun
(78) Bkz. TTK m. 157, madde gerekqesi.
(79) Bkz. TTK m. 174, madde gerekqesi. Ancak madde gerekqesi yalnizca
b61inen ,irketin alacaklilari aqisindan kaleme alinmi,, bultinen malvarligini devralan
,irketin alacaklilarindan bahsedilmemitir. Bu konunun eletirisi iqin bkz. Kendigelen,
YTK, s. 129.
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tek paysahipli oldugu, tek paysahibinin adi, yerleim yeri ve vatanda~llgl
da tescil ve Han edilir. Bunun yaninda pay bedellerinin odenmesine
ilikin TTK m. 344'de "Nakden taahhiit edilen paylarin itibarf
degerlerinin en az yiizde yirmibeqi tescilden 6nce, gerisi de irketin tescilini izleyen yirmidort ay iginde odenir. Paylarin 9ikarma primlerinin tamami tescilden once odenir" hukmuyle sicil mudurune bu bedellerin
odenip 6denmedigine iliikin bir inceleme yukumltiluog getirilmi~tir.
TTK m. 344'tin bir geregi olarak dizenlenen TTK m. 345'te ise nakdi
6demelerin Bankacilik Kanunu'na tabi bir bankaya, yalnizca kurulmakta
olan ortaklik adina a ilacak 6zel bin hesaba sadece ortakligin
kullanabilecegi §ekilde yatirilacagini belir-ttikten sonra bankanin bu tutani,
ortakligin tuzel ki~ilik kazandigini bildiren sicil mUduru yazisiyla ortakliga
odeyecegini duzenlemi~tir.
TTK m. 354'de yeni bir hukumle, AO'nun esas sozlemesinin
tamaminin §irketin kurulu~unu izleyen otuz gun iqinde ortakligin bulundugu yer ticaret sicilinde tescil edilmesi ongorU1rnd, bu maddede sekiz bent halinde saydlanlar di§inda TTK m. 36/l'in, yani uquncU ki~iler
aqisindan tescilin olumlu etkisinin uygulanmayacagini hukme
baglamnitlr 8 ° . Dolayisiyla ui ~incii ki~iler ilan edilen turn esas sozlerme
hukimlerini degil, sadece TTK m. 354'de sayflan hususlani bilmekle
yukumli tutulmu~tur. Belirtrnek gerekir ki, sicil mudurunun esas
sozle~meyi inceleme yetkisi ve gorevi sadece TTK m. 354'de sekiz bentte
saydlan hususlarla sinirli olmayip, tum esas sOzle~meyi kapsayacak
§ekildedir.
Bunun yaninda sicil mudjrnn inceleme gorev ve yetkisini gerektiren bir diger hukum TTK m. 356'da yet almaktadir. Bu hukum
ETK m. 31 I'den alinmi§tir. Bu hukmun birinci fikrasina gore: "5irketin
tescilinden itibaren iki yil iginde bir iletme veya aynin, sermayenin onda
birini a~an bir bedel kar~lihginda devrahnmasina veya kiralanmasina
ili~kin sozlemeler, genel kurulca onaylanip ticaret siciline tescil edilmedikge gegerli olmaz. Bu sczlemelerin onaylanmasindan ve tescilinden
once, bunlarin ifast amactyla yaptltin olan odemeler ddhil, her tiirlii tasarruf gegersizdir." DOrduincui fikrada ise, sozle~menin genel kurul onay
karariyla birlikte tescil edilecegi dUzenlenmi~tir.
(80) Bu htikme ilikin eletiri ve bneriler iqin bkz. Akda, Giiney, N.: 6102 Sayill
TUrk Ticaret Kanunu Qerqevesinde Anonim *irket Esas Sbzle~mesinin ve Sdzleme
Deai;ikliginin Tescili ve Tescilin Etkileri, Regesta 2011, S. 1, s. 40 vd.
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TTK'da y6netim kurulunun dozenlendigi bazi hukumlerde de
tescil zorunlulugu getirilmi§tir. TTK m. 359 tuzel ki§inin y6netim kurulu
uyesi olmasl halinde bir gerqek kiinin ticaret siciline tescil edilecegini
duzenlemekte, TTK m. 373 ise temsile yetkili ki~ilerin tescilini
ongormektedir. Denetqiler aqisindan ise yonetim kuruluna, seqtigi denetqiyi ticaret siciline tescil ettirme yiikimltil6igti duizenlenmi~tir (TTK m.
399).
Diger taraftan, TTK'nin getirdigi yeniliklerden biri olan ve
y6netim kuruluna iq y6nerge hazirlama ytiktimliltigii getiren TTK m.
419, s6z konusu iq yonergenin tescil edilmesini ongormektedir. Bu noktada TTK m. 419'da bahsi geqen Bakanhkqa usul ve esaslari belirlemek
amaciyla hazirlanacak ikincil duzenlemenin, sicil mUdUrUnun yapacagi
inceleme aqisindan 6nemi bUyUk olacaktir. Genel kurul toplanti tutanaklan da yonetim kurulu tarafindan tescil ettirilmesi gereken hususlar
arasinda yer alir (TTK m. 422).
TTK ayrica, esas s6zle~me degi~ikliklerinde (m. 455, m. 471),
sermayenin artirilmasinda (m. 456), roghan hakkina ilikin hazirlanan raporda (m. 451), esas sermayenin azaltilmasinda (m. 473), hamiline yazili
pay senetlerinin bastirilmasina ilikin yonetim kurulu kararlarinda (m.
486), AO'nun sona ermesinde (m. 532), tasfiye memurlarinin atanmasinda (m. 536), ortaklik unvaninin sicilden silinmesinde (m. 545), ek
tasfiyede (m. 547) ve tasfiyeden donulmesinde (m. 548) tescil
ytikUmltilikleri duzenlemekte olup, bunlar sicil muidiirludg kararlyla bir
di§ denetim ve g6zetimin 6rnekleri olarak g6sterilebileceklerdir.
SONUC
6102 sayilj TTK'njn genel olarak liberal ve piyasa ekonomisinin
gereklerini dikkate aldigi, hikumlerini emredici nitelikte duzenledigi ve
istisnalh normatif sistemi benimsedigi g6rulmektedir. S6z konusu kanunda kamu denetimi gerek Gumruk ve Ticaret Bakanligi'na taninan
g6zetim, denetim ve ikincil duzenlemeler hazirlama yetkisi agisindan, gerek ticaret sicil mudurluklerinin gorevleri bakimindan artirilmintir. Ancak
Bakanligin ve ticaret sicil mudurloklerinin yetkilerinin artirilmasi AO'lar
aqlslndan burokrasiyi ve bdyuik bir mali ytikoi de beraberinde getirecektir.
Ayrica, Bakanllk tarafindan hazirlanacak tuzuk, y6netmelik ve
tebliglerin 6nemli bir yer tutacagi ve uygulama gorecegi aqiktir. $u an
itibariyle bu ikincil duzenlemelerin yururluge girmemi§ olmasi, TTK
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hikumlerin yorumlanmasi ve irdelenmesi agisindan eksiklik yaratmaktadir. Bunun bir sonucu olarak, SerPK gibi 6zerk kurumlarin duzenlemeleri le TTK'nin karilikh etkileimi de goz onuine alindiginda, bu
duzenlemelerin tasari le uyumiatrilmasi agisindan, ikincil duzenlemelerin
onemi artacak ve uygulama alani genileyecektir.
Kanimizca ozellikle trm ticaret ortakliklarini kapsayan Bakanigin
duzenleme ve denetleme yetkisini duzenleyen TTK m. 210 ve devietin
gozetimi baliki TTK m. 333 le TTK m. 330 ve 340'in uyumlatirilmasi,
Bakanliga taninan yetkilerin sinirnin belirlenmesi agisindan oldukqa
buyuik oneme sahip olup, uygulamada ortaya gjkabilecek karmaanin
boylece onune geqilebilecektir.
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