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************ 

DÜZELTMELER 

 

Sayın okuyucu,  

Bu kitabın birinci baskısı Mayıs 1999 da, ikinci baskısı  Haziran 2002 

de yapılmıştır. Bu süreçte mevzuatta bazı değişiklikler olduğu 

malumlarınızdır. İkinci baskıda bazı düzeltmeler yapılmıştır. Bu 

yüzden parasal rakamlar, Damga Vergisi ile ilgili konular v.b. de olan 

değişiklikler göz önüne alınarak, konular buna göre 

değerlendirilmelidir. Bütün değişiklikleri düzeltemediğimiz için özür 

dileriz.   
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S U N U Ş 

 Yasaların “tüzel kişi” yada “hükmi şahsiyet” olarak 

tanımladığı şirketler de, tıpkı gerçek kişiler gibi yaşam sürecinde çok 

yönlüdürler. Kuruluş-işleyiş-sona erme süreci,  gerçek kişilerin 

doğum-yaşam-ölüm sürecine paralel benzerlikler taşır. Gerçek kişiler  

nasıl günlük yaşamın içinde birçok olay ve  yasalar ile iç içe ise,  

şirketlerde aynı şekilde birçok yasa ile iç içedirler. Bu nedenle, 

şirketleri  ilgilendiren birçok yasa vardır. Uygulayıcıların ise bu yasa 

hükümlerini bir arada bulması  genellikle mümkün olmamaktadır. Bu 

kitabın hazırlanması, uygulamada karşılaşılan bu sorunların çözümüne 

yöneliktir. 

 Şirketlerin kuruluşuna teşebbüsten itibaren, karşılaşılması 

muhtemel bütün olayları ve ilgili yasa hükümlerini bir arada vermeye  

çalıştık. Şirketlerle ilgilenen herkese, özellikle muhasebece-mali 

müşavirlere yardımcı olabilmek amacıyla bu çalışmaya girdik. 

Şüphesiz ki, meslek yaşamımız boyunca karşılaştığımız olaylar bize 

yol gösterdi. Buna rağmen, gerekli olan herşeyi bu kitaba sığdırdığımız 

iddiasında değiliz. Eksikliklerimiz mutlaka vardır. Bunlar içinde iyi 

niyetimizin kabulü ile okuyucularımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz. 

 Elinizdeki kitap bir akademik eser değildir. Böyle bir iddiamız 

yok. Amacımız, uygulayıcılara  kolaylık sağlamaktır. Bunu 

sağlayabildiğimiz ölçüde kendimizi mutlu hissedeceğiz. 

 Kitabın hazırlanmasında beni teşvik eden; başta Gaziantep 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı, değerli dostum 

Sayın Bayram Hamiş’e, katkılarından dolayı  Sanayi ve Ticaret 

Gaziantep İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Celal Şenocak’a,  kitabın 

hazırlanışında üstün çaba gösteren yardımcılarım Sayın Adil 

Tabanıyastıoğlu, Sayın Serkan Kalkankıran ve Özgecan Kaya’ya 

teşekkürlerimi sunarım.  

 Meslektaşlarıma ve okuyucularıma hayırlı olması dileği ile, 

                                                                              Mehmet KAYA 

                                                                     Gaziantep,  15 Mayıs 1999       
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İKİNCİ    BASKI    İÇİN 

ÖNSÖZ 

 

 Kitabımızın ilk baskısı 1999 Mayıs ayında yapıldı. Geçen üç 

yıllık sürede, Türkiye’nin dört yanındaki,  Edirne’den Van’a kadar  

yüzlerce meslektaşımıza ulaşma imkanına sahip oldu. 

Meslektaşlarımızdan gelen övgü dolu mesajları, arşivimizde onurla 

saklıyoruz. 

 

 Şirketler Mevzuatı’nı hazırlarken bu kadar çok ilgi göreceğini 

doğrusu pek tahmin etmiyorduk. Ancak, meslektaşlarımızdan 

aldığımız mesajlar, kitabın, masa üstü bir başvuru kaynağı olma 

işlevini yerine getirdiğini bizlere gösterdi. 

 

 Yorgunluğumuzu çıkaran bir başka olayda; kitabın bize 

yüzlerce yeni dost kazandırması oldu. Kitabın ulaştığı kitlenin 

yaklaşık dörtte biri bizi telefonla, faksla, mail ile arayarak ilgilerini 

belirttiler. Tebriklerin yanında eleştirilerde aldık. Bu eleştirilerde bize 

güç kattı. Kısaca, kitabımız bize yeni dostlar kazandırmakla, 

mutluluğumuza mutluluk kattı. Bunun için herkese teşekkürlerimi bir 

kez de buradan yinelemek istiyorum. 

 

 Bu ilgiye tanık olan; yayıncı Sayın Şener Hikmet Erten’in  

ikinci baskı önerisine zevkle “evet” dedik.  Böylece; Şirketler 

Mevzuatı ikinci baskısıyla karşınıza geldi. Beni teşvik ve 

yardımlarından dolayı Sayın Şener Hikmet Erten’e teşekkürlerimi 

sunarım. 

 

 İkinci baskıdan en büyük beklentim, bana yeni dostlar 

kazandırmasına devam etmesidir. Bu nedenle, her konuda mail’ler 

beklemekteyim. Mesleki konularda yöneltilecek her soruyu, gücümün 

yettiğince cevaplamaya çalışacağım. 

 

 Meslektaşlarıma başarılar dileğimle, 

 

Gaziantep, 01 Haziran 2002     

         Mehmet Kaya  

    Yeminli Mali Müşavir 

E-mail: ymmmk@ttnet.net.tr   ymm @ymm-mehmetkaya.com 

mailto:ymmmk@ttnet.net.tr
mailto:ymm-mk@turmob.org.tr
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         B İ R İ N C İ     B Ö L Ü M 

 B İ R İ N C İ    K I S I M 

“A” TİCARİ İŞLETME – TACİR – ESNAF – ADİ ORTAKLIKLAR 

 A.1. GENEL BİLGİ  

 A.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI 

               A.2.1. Ticari İşletme 

             A.2.2. Tacir 

             A.2.3. Esnaf 

             A.2.4. Adi Ortaklıklar 

 A.3. KURULUŞ – YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER -------------  

            A.3.1. Ticari İşletmenin Kurulması 

            A.3.2. Tacir Kaydı 

            A.3.3. Esnaf Kaydı 

            A.3.4. Adi Ortaklıklar – Adi Şirketler 

 A.4. İŞLEYİŞİ  

            A.4.1. Ticari İşletmenin İşleyişi 

            A.4.2. Tacirin İşleyişi 

            A.4.3. Esnafın İşleyişi 

               A.4.4. Adi Ortaklıkların İşleyişi ----------------------------------  

http://www.mehmetkaya.150m.com/birinci.htm
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A.5. MUHASEBE YAPISI   

             A.5.1. Ticaret İşletmesinin Muhasebe Yapısı 

             A.5.2. Tacirin Muhasebe Yapısı 

             A.5.3. Esnafın Muhasebe Yapısı 

             A.5.4. Adi Ortaklıkların Muhasebe Yapısı 

 A.6. VERGİ VE MALİ SORUMLULUKLARI 

            A.6.1. Ticari İşletmenin Vergi ve Diğer Yasal Sorumlulukları 

            A.6.2. Tacirin Vergi ve Diğer Yasal Sorumlulukları 

            A.6.3. Esnafın Vergi ve Diğer Yasal Sorumlulukları 

            A.6.4. Ortakların Vergi ve Diğer Yasal Sorumlulukları 

 A.7. SONA ERME 

            A.7.1. Ticari İşletmenin Sona Ermesi 

            A.7.2. Tacirin Sona Ermesi 

            A.7.3. Esnafın Sona Ermesi 

            A.7.4. Adi Ortaklıkların Sona Ermesi ------------------------------  

İ K İ N C İ    K I S I M 

“B” KOLLEKTİF ŞİRKET – KOMANDİT ŞİRKET 

B.1. GENEL BİLGİLER 

B.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI  
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               B.2.1. Kollektif Şirketin Tanımı ve Hukuki Yapısı --------------   

            B.2.2. Komandit Şirketin Tanımı ve Hukuki Yapısı 

                     B.2.2.1. Adi Komandit Şirketin Tanımı ve 

                                 Hukuki Yapısı 

                     B.2.2.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş 

                                 Komandit Şirketin Tanımı 

B.3. KURULUŞ – YAPILMASI GEREKEN İŞLER 

           B.3.1. Kollektif Şirketin Kuruluşu Yapılması Gereken İşler  

           B.3.2. Komandit Şirketin Kuruluşu Yapılması Gereken İşler 

B.4. İŞLEYİŞİ 

           B.4.1. Kollektif Şirketin İşleyişi 

           B.4.2. Komandit Şirketin İşleyişi 

B.5. MUHASEBE SİSTEMİ   

           B.5.1. Kollektif Şirketin Muhasebe Sistemi 

            B.5.2. Komandit Şirketin Muhasebe Sistemi ---------------------  

B.6. VERGİ VE MALİ SORUMLULUKLARI  

            B.6.1. Kollektif Şirketin Mali ve Diğer Vergi Sorumlulukları 

            B.6.2. Komandit Şirketin Vergi ve Diğer Mali Sorumlulukları 

B.7. SONA ERME   

             B.7.1. Kollektif Şirketin Sona Ermesi 
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             B.7.2. Komandit Şirketin Sona Ermesi 

Ü Ç Ü N C Ü     K I S I M 

“C” LİMİTED ŞİRKET 

C.1. GENEL BİLGİ   

C.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI   

C.3. KURULUŞ – YAPILMASI GEREKEN İŞLER   

C.4. İŞLEYİŞİ   

C.5. MUHASEBE SİSTEMİ  

C.6. VERGİ VE DİĞER MALİ SORUMLULUKLAR   

C.7. SONA ERME   

D Ö R D Ü N C Ü    K I S I M 

“D” ANONİM ŞİRKET 

D.1. GENEL BİLGİ  

D.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI   

D.3. KURULUŞ – YAPILMASI GEREKEN İŞLER   

              D.3.1. Anonim Şirketlerin Ani Şekilde Kurulması  

            D.3.2. Anonim Şirketin Tedrici Olarak Kurulması 

D.4. İŞLEYİŞİ (ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI) 

            D.4.1. Yönetim Kurulu 
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            D.4.2. Denetçiler 

            D.4.3. Genel Kurul 

              D.4.3.1. Genel Kurulun Devredemeyeceği Görev ve Yetkileri 

              D.4.3.2. Gündem 

               D.4.3.3. Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması 

               D.4.3.4. Genel Kurul Toplantısının Yapılması  

               D.4.3.5. Toplantı Mahallinde Hazır Bulundurulacak Belgeler 

               D.4.3.6. Hazirun Cetveli  

               D.4.3.7. Toplantıda Bulunma Zorunluluğu– Katılma-Oy 

Hakkı 

                D.4.3.8. Toplantı ve Karar Nisapları  

                D.4.3.9. Toplantının Açılıp Gündemin Görüşülmesi 

                D.4.3.10. Toplantı Sonrası Yapılacak İşler 

             D.4.4. Sermayenin Artırılıp-Azaltılması Ana Sözleşme 

Değişiklikleri -------------------------------------------------------------------  

 D.5. MUHASEBE SİSTEMİ  

               D.5.1. Ani Şekilde Kuruluşta Açılış Kayıtları 

             D.5.2. Tedrici kuruluşta Yevmiye Maddeleri 

             D.5.3. Kar Dağıtımında Yevmiye Maddesi Kaydı 

 D.6. VERGİ VE DİĞER MALİ SORUMLULUKLARI  

 D.7. SONA ERME   
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B E Ş İ N C İ    K I S I M 

“E” HOLDİNGLER 

E.1. GENEL BİLGİ  

E.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI   

E.3. KURULUŞ – YAPILMASI GEREKEN İŞLER   

E.4. İŞLEYİŞİ   

E.5. MUHASEBE SİSTEMİ   

E.6. VERGİ VE MALİ SORUMLULUKLARI   

E.7. SONA ERME   

A L T I N C I    K I S I M 

“F” İŞ ORTAKLIKLARI 

F.1. GENEL BİLGİ 

F.2. TANIMLAR-HUKUKİ YAPI 

F.3. KURULUŞ-YAPILMASI GEREKEN İŞLER 

F.4. İŞLEYİŞİ 

F.5. MUHASEBE SİSTEMİ  

F.6. VERGİ VE MALİ SORUMLULUKLARI 

F.7. SONA ERME 
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Y E D İ N C İ   K I S I M 

“G” YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER 

G.1. GENEL BİLGİ 

G.2. HUKUKİ DAYANAKLAR   

G.3. KURULUŞU   

            G.3.1. Genel Esaslar --------------------------------------------------  

            G.3.2. Yapılması Gereken İşler 

G.4. İŞLEYİŞİ   

G.5. İRTİBAT BÜROSU AÇILMASI   

İ K İ N C İ    B Ö L Ü M 

NEV’İ DEĞİŞTİRME (DÖNÜŞÜM) – DEVİR (BİRLEŞME)  

“A” NEV’İ DEĞİŞTİRME (DÖNÜŞÜM) 

A.1. GENEL BİLGİ   

A.2. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDEN SERMAYE  ŞİRKETLERİNE  

DÖNÜŞÜM 

            A.2.1. Hukuki Dayanakları ------------------------------------------  

                       A.2.1.1. Türk Ticaret Kanunun Yönünden  

                       A.2.1.2. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden  

                       A.2.1.3. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden 

http://www.mehmetkaya.150m.com/ikinci.htm
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                       A.2.1.4. Damga Vergisi Kanunu Yönünden --------------  

                       A.2.1.5. Harçlar Kanunu Yönünden -----------------------  

                       A.2.1.6. Taşıt Alım Vergisi Kanunu Yönünden ----------  

            A.2.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları -------------------------------  

            A.2.3. Yapılması Gereken İşler 

            A.2.4. Muhasebe Kayıtları 

A.3. FERDİ İŞLETME YADA ADİ ORTAKLIKTAN SERMAYE 

ŞİRKETİNE DÖNÜŞÜM  

           A.3.1. Hukuki Dayanakları -------------------------------------------  

                      A.3.1.1. Türk Ticaret Kanunu Yönünden ------------------  

                      A.3.1.2. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden -----------------  

                      A.3.1.3. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden  

                      A.3.1.4. Damga Vergisi Kanunu Yönünden ---------------  

                      A.3.1.5. Harçlar Kanunu Yönünden ------------------------  

                      A.3.1.6. Taşıt Alım Vergisi Kanunu Yönünden -----------  

           A.3.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları -------------------------------  

           A.3.3. Yapılması Gereken İşler 

           A.3.4. Muhasebe Kayıtları 

A.4. LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM  

           A.4.1. Hukuki Dayanakları -------------------------------------------  
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                      A.4.1.1. Türk Ticaret Kanunu Yönünden ------------------  

                      A.4.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden ------------  

                      A.4.1.3. Katma Değer Vergisi-Damga Vergisi- Harçlar 

K.-TAV yönünden  

            A.4.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları -------------------------------  

            A.4.3. Yapılması Gereken İşler 

            A.4.4. Muhasebe Kayıtları 

A.5. ANONİM ŞİRKETTEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM 

            A.5.1. Hukuki Dayanakları ------------------------------------------  

                       A.5.1.1. Türk Ticaret Kanunu Yönünden  

                       A.5.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden  

A.5.1.3. Katma Değer Vergisi-Damga Vergisi-Harçlar- Taşıt 

Alım Vergisi Kanunu Yönünden 

            A.5.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları -------------------------------  

            A.5.3. Yapılması Gereken İşler 

            A.5.4. Muhasebe Kayıtları 

A.6. KOOPERATİFLERİN NEV’İ DEĞİŞTİRMESİ  

A.6.1. Genel Bilgi  

 A.6.2. Hukuki Dayanakları --------------------------------------------------  

             A.6.3. Vergi ve Mali Sorumlulukları 

             A.6.4. Yapılması Gereken İşler 
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             A.6.5. Muhasebe Kayıtları 

“B” BİRLEŞME (DEVİR) 

B.1. GENEL BİLGİ  

B.2. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ  

           B.2.1. Hukuki Dayanakları -------------------------------------------  

                     B.2.1.1. Türk Ticaret Kanunu Yönünden  

                     B.2.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden  

           B.2.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları --------------------------------  

           B.2.3. Ticaret Sicil Nizamnamesi Yönünden 

B.2.4. Yapılması Gereken İşler 

            B.2.5. Muhasebe Kayıtları 

                      B.2.5.1. Katılan Şirket Muhasebe Kayıtları 

                      B.2.5.2. Katılınan Şirket Muhasebesi Kayıtları 

 B.3. ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ   

            B.3.1. Hukuki Dayanakları   -----------------------------------------  

            B.3.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları 

            B.3.3. Yapılması Gereken İşler 

            B.3.4. Muhasebe Kayıtları 

 B.4. FERDİ İŞLETME YADA 

      ADİ ORTAKLIKLARIN BİRLEŞMESİ   



 15 

             B.4.1. Hukuki Dayanakları -----------------------------------------  

             B.4.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları 

             B.4.3. Yapılması Gereken İşler 

             B.4.4. Muhasebe Kayıtları 

 B.5. KOOPERATİFLERİN BİRLEŞMESİ   

             B.5.1. Hukuki Dayanakları -----------------------------------------  

             B.5.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları 

             B.5.3. Yapılması Gereken İşler 

             B.5.4. Muhasebe Kayıtları 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BİRİNCİ KISIM 

E K L E R  

01.  Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Kapsamında Olmayanlar  

İKİNCİ KISIM  

 Ö R N E K L E R  

 01.  Kollektif Şirket Ana Sözleşme Örneği --------------------------------  

 02.İmza Sirküleri 

 03.Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği 

 04.Anonim Şirket Ana Sözleşme Örneği 

http://www.mehmetkaya.150m.com/ucuncu.htm
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04.a. Amaç ve Konu Madde Örneği ------------------------------------  

04.b. Amaç ve Konu Madde Örneği ------------------------------------  

04.c. Amaç ve Konu Madde Örneği ------------------------------------  

04.d. Amaç ve Konu Madde Örneği ------------------------------------  

04.e. Amaç ve Konu Madde Örneği ------------------------------------  

04.f. Kollektif Şirketten Anonim Şirkete Dönüşümde Kuruluş ve 

Sermaye Maddeleri -------------------------------------------------------  

      04.g. Değer Artış Fonunun İlavesi İle Sermaye  Artırımında 

Sermaye Maddesinin Yeni Şekli ---------------------------------------------  

      04.h. Kurulacak Şirkete Ayın Nev’inden Sermaye Konulması -----  

      04.ı. Kurulacak Şirketin Ferdi Bir İşletmeyi Devir Alması ----------  

      04.j. Sermaye’nin Nakit Olarak Arttırılması ---------------------------  

      04.k.Sermaye Arttırımına Ayın Nev’inden Sermaye Konulması ---  

      04.l. Sermaye Arttırımına Ferdi İşletmenin Devralınması -----------  

      04.m.Safi Kârın Sermayeye Eşit Dağıtılması Düşünülmüyorsa, 

Sermaye ve Kârın Tevzi Maddelerinin Örneği 

05. Özsermaye İçin Mahkemeye Müracaat Dilekçesi 

 06. Bilirkişi Raporu 

 07. Dönüşüm Sonrası Vergi Dairesine Verilecek Taahhütname Örnek 

 08.Yönetim Kurulu İş Bölümü ve Temsil İçin Karar Örneği  -----------  

 09.Şirketin Kuruluşu İçin İzin Talebi --------------------------------------  
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 10.Şirket Kuruluşu İçin Ticaret Siciline Müracaat Dilekçesi 

 11.Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı 

 12.Genel Kurul Daveti İçin Yönetim Kurulu Kararı 
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Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. 

 
Lütfen devam ediniz. 
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Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. 
 

Lütfen devam ediniz. 
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Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. 
 

Lütfen devam ediniz. 
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Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. 
 

Lütfen devam ediniz. 
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Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. 
 

Lütfen devam ediniz. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
  

“A” BİRİNCİ KISIM 
  

TİCARİ İŞLETME – TACİR – ESNAF – ADİ  
ORTAKLIKLAR 

  
A.1. GENEL BİLGİ : 
  
 Üretmek, satmak, satın almak günlük 
yaşamımızın kaçınılmaz birer parçasıdır. Bu işlerin 
genel adı, ticaret ve sanayidir. Günlük yaşam içinde 
satın aldığınız en küçük bir emtia ile oluşan ticaretin bir 
parçası durumundasınız. Bu emtianın size 
sunulabilmesi için öncelikle üretilmesi daha sonra size 
ulaştırılması gerekir. İşte bu işlem, sanayi ve ticaret 
sürecinin safhalarıdır. 
  
 Bu safhanın oluşması, bir veya daha çok 
müessesenin oluşmasını doğurur. Bu müesseseler, 
sanayi ve ticaret işletmeleridir. 
  
 Günlük yaşamınızda alış veriş ettiğiniz yerlere bu 
açıdan baktığınızda, mutlaka, bu kitapta adı geçen bir 
işletme ile karşılaşacaksınız. 
  
 Yasa koyucumuz, bu işletmeleri sıralarken 
küçükten büyüğe bir seyir takip etmiştir. Yani, önce 
ferdi işletmeler düzenlenmiş, daha sonra şirketlere yer 
verilmiştir.  
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 Bu mantık içinde; yukarıda başlıkta verilen “ticari 
işletme” ve “tacir” konuları Türk Ticaret Kanunu’nun 
birinci kitap birinci faslında yer almıştır. “Esnaf” tabiri, 
aşağıda belirtileceği gibi değişik yasalara konu edilmiş, 
“Adi Ortaklık” tabiri ise Borçlar Kanunu’nda 
düzenlenmiştir.  
  
A.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI  : 
  
 A.2.1. Ticari İşletme : 
  

Türk Ticaret Kanunu 11. Maddede Ticari İşletme 
hakkında şu bilgiyi veriyor: “Ticarethane veya fabrika 
yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari 
işletme sayılır”. 

 
  Görülmektedir ki, bu bir tanım değildir. Sadece 
nelerin Ticari İşletme sayılabileceğini belirten bir 
cümledir. Yasanın diğer maddeleri de gözönüne 
alınarak şöyle bir tanıma ulaşılabilir: “Ticari İşletme, 
devamlı gelir sağlamak amacı ile oluşturulan, büyüklük 
itibariyle esnaf işletmesini aşan kuruluşlardır”. 

  
A.2.2. Tacir : 

TTK madde-14 taciri şu şekilde tanımlamaktadır: 
“Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına 
işleten kimseye tacir denir”. 

  Bu tanıma göre tacirin, sadece gerçek kişiler 
olabileceği sonucu çıkmaktadır. Oysa, adi ortaklık  
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yada şirket şeklinde tüzel kişiliği olan ticari 
müesseselerde vardır. Bu tür müesseselerde tacir 
kime denecek? Bize göre; bu kuruluşları işletenler, 
yaptıkları işlerden dolayı kişisel sorumlu 
olmadıklarından tacir sayılmazlar. Ancak, sorumluluk 
alan tüzel kişilerin tacir sıfatını alması hukuki açıdan 
daha doğru gözükmektedir. Bu durumda, yukarıda 
belirtilen tanımın yetersiz olduğu anlamını vermektedir. 
Yukarıda verilen tanım eksikliğini, TTK madde-18 
gidermekte, ticaret gayesine varmak için ticari işletme 
işleten tüzel kişilerin de tacir sayılacağı, bunları 
işletenlerin ise tacir sayılmayacağı hüküm altına 
alınmaktadır. 

Gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanı, bunların ad 
ve soyadlarından oluşur.  

  
A.2.3. Esnaf : 
  

Esnaf tanımı, hukukumuzda değişik yerlerde 
yapılmıştır. 507 sayılı Esnaf ve küçük Sanatkarlar 
Kanunu Madde-2 de bu tanımı vermiştir. Türk Ticaret 
Kanunu ise; esnafı madde –17 de, tacir sayılmayanlar 
şeklinde tarif etmiş, madde 1463’ de küçük tacir-esnaf 
farklılığı şeklinde tanımlamaya çalışmış, sonuç olarak 
da, esnaf tanımını yapmaya Bakanlar Kurulunu yetkili 
kılmıştır. Bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu 
25.01.1986 tarih ve 86/10313 sayılı kararında esnafı 
şu şekilde tanımlamıştır: 
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“Gelir Vergisinden muaf olanlar ile kazançları 
götürü usulde vergilendirilen ve işletme hesabına göre 
defter tutanlardan iktisadi faaliyetleri nakdi 
sermayelerinden ziyade bedeni çalışmalarına dayanan 
ve kazançları ancak geçimlerini sağlamaya yetecek 
derecede az olan ve Vergi Usul Kanunu’nun 177. 
maddesinin birinci fıkrasının bir ve üç numaralı 
bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, iki 
numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını 
aşmayanlar esnaf ve küçük sanatkâr sayılacaklardır”. 

  
A.2.4. Adi Ortaklıklar: 

  Ticaret Şirketleri ile ilgili hükümleri Türk Ticaret 
Kanunu düzenlerken, adi ortaklıklar yada adi şirketleri 
Borçlar Kanunu hüküm altına almıştır. Borçlar Kanunu 
Madde-520 de adi şirketler şöyle tanımlanmıştır: 

“Şirket, bir akittir ki, onunla iki veya ziyade 
kimseler, sayilerini ve mallarını müşterek bir gayeye 
erişmek için birleştirmeyi iltizam ederler”. 

  

Bir şirket, Ticaret Kanununda tarif edilen şirketlerin 
mümeyyiz vasıflarına haiz değil ise, bu bab ahkamına 
tabi adi şirket sayılır. 

  

Adi ortaklığı ticaret şirketlerinden ayıran hususlar: 

Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur, unvanı yoktur, iflasa 
tabi değildir. Ticaret siciline kaydedilmez. 
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A.3.KURULUŞ–YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER: 

A.3.1. Ticari İşletmenin Kurulması: 

  Ticaret Sicili Nizamnamesi 14. Maddesinde, TTK 
12-13 maddelerde sayılan ticari işletmelerin Ticaret 
Siciline kaydolunmak zorunda olduğunu, TTK madde-
17 de tanımlanan, esnaf faaliyetini aşmayan 
faaliyetlerin ticari işletme sayılmayacağını ve ticaret 
siciline kaydolunmayacağını belirtmektedir. 

  Buna göre; ticari işletme sahibi gerçek ve tüzel 
kişiler, bir ticaret unvanı alarak Ticaret Siciline 
kaydolacaklardır. 

  Ticaret siciline kayıt için gerekli belgeler, Ticaret 
Sicil memurluklarında matbu olarak mevcuttur. Bunlar, 
dilekçe, kayıt formu, imza sirküleri, sabıka kayıt örneği, 
nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ilmühaberidir.  

  A.3.2. Tacir Kaydı : 

  Bir önceki bölümde anlatılan işlemler, bu bölüm 
içinde aynen geçerlidir. Tacirler, ticaret unvanlarının 
seçiminde ad ve soyadlarını kullanmak zorundadırlar. 
Tacirler unvanlarına, bir şirket intibaı verecek ilaveler 
yapamazlar. Unvan, işletmenin gerçek durumunu 
yanlış aksettirici türde olamaz. 
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A.3.3. Esnaf Kaydı : 

Yukarıda anlatılan bilgiler ışığında, esnafın 
ticaret siciline kaydı mümkün değildir. Esnaf, Esnaf 
Siciline kaydolacaktır. Esnaf siciline kayıttan önce, ilgili 
esnaf odasına kayıt yaptırılmalı, bilahare, il 
merkezlerinde bulunan Esnaf Siciline kayıt olunmalıdır. 
Kayıt için, (3.1.)bölümde belirtilen belgeler ibraz 
edilmelidir. 

  A.3.4. Adi Ortaklıklar – Adi Şirketler  : 

  Adi ortaklıklar yada diğer adı ile adi şirketlerin 
kuruluşu için, öncelikle, yukarıda belirtilen tacir yada 
esnaf tanımına uyum araştırılmalıdır. Eğer, esnaf 
tanımına giriliyorsa, ortaklar kendi adları ile esnaf 
siciline kayıt olacaklardır. Tacir tanımına giriliyorsa, 
ortaklar ayrı ayrı ticaret siciline tescil yaptıracaklardır. 

  Adi ortakların kuruluşunda bir şekil şartı yoktur. 
Adi ortaklık sözleşmesi yazılı olabileceği gibi, sözlü de 
olabilir. Ancak, ileride çıkacak ihtilafların halli için, 
sözleşmenin yazılı olarak yapılması tavsiye 
edilmektedir. Yazılı olan bu sözleşmenin herhangi bir 
kuruma ibrazı yada noterde tanzimi zorunlu değildir. 

  A.4. İŞLEYİŞİ : 

  A.4.1. Ticari İşletmenin İşleyişi : 

  Ticari işletmenin işleyişi son derece basittir. 
Bütün mal ve hizmet alışları için fatura talep edileceği 
tabidir. Satış yada hasılat işleminde kullanmak üzere  
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fatura, perakente satış vesikası için vergi dairesine 
müracaat edilerek basım izni alınmalıdır. Bu belge beş 
gün için geçerlidir. Belgeler hazırlandıktan sonra, 
bütün satış yada hasılat için belge tanzim edilerek 
karşı tarafa verilmelidir. 

A.4.2. Tacirin İşleyişi : 

  Bir üst bentte anlatılanlar, bu bölüm içinde aynen 
geçerlidir. 

  A.4.3. Esnafın İşleyişi : 

  (A.4.1.) Bendi aynen geçerlidir. 

  A.4.4. Adi Ortaklıkların İşleyişi : 

  (A.4.1.) Bendi aynen geçerlidir. 

 A.5. MUHASEBE YAPISI : 

  A.5.1. Ticari İşletmenin Muhasebe Yapısı: 

  Yeni kurulan bir ticari işletme, VUK 177’de  
belirtilen hadleri aşıncaya kadar, ikinci sınıf tüccarların 
tutacağı defterleri tutmakla yetinebilir. Ticari işletme 
sahibinin tüzel kişi olması halinde; işletme hesabına 
göre defter tutabilmeleri için, Maliye Bakanlığından izin 
alınmalıdır. Ticari işletme sahibinin, Türk Ticaret 
Kanunu’na göre kurulmuş bir şirket olması halinde 
işletme hesabına göre defter tutması mümkün değildir. 
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A.5.2. Tacirin Muhasebe Yapısı :  

Tacir gerçek kişi olduğuna göre, yukarıda 
belirtildiği gibi, VUK 177’de belirtilen hadleri aşıncaya 
kadar işletme defteri tutmakla yetinebilir. 

İşletme defterinin tutulması son derece basit 
olduğu için, örnek verilmeye gerek duyulmamıştır. 
Ancak, şu noktalara dikkat çekmek faydalıdır. Tacirin 
sermayesinin, işletme defterine kaydı diye bir mefhum 
yoktur. Gerek ilk kuruluşta, gerekse daha sonra 
alınacak sabit kıymetler, işletme defterinin arka 
sayfasında takip edilmelidir. 

  A.5.3. Esnafın Muhasebe Yapısı : 

  Esnafın tanımında; Götürü usul yada VUK 
177’de belirtilen hadlerin yarısını geçmeme şartından 
bahsettik. Buna göre, esnaf ya götürü usule tabi 
olacak, yada işletme defteri tutacaktır. 

  Götürü usul kavramı, 4369 sayılı yasa ile 
01.01.1999 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Bunun 
yerine basit usul getirilmiştir. Basit usulde ise 
muhasebe sistemi şöyle işleyecektir: Basit usule tabi 
esnaf, Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeleri almak 
ve vermek zorundadır. Bu belgeler dönem sonlarında 
Esnaf Odalarında oluşturulan muhasebe bürolarına 
verilecek, böylece muhasebe kayıtlarının buralarda 
tutulması sağlanacaktır. 
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A.5.4. Adi Ortaklıkların Muhasebe Yapısı   : 

  Yukarıda belirtildiği gibi adi ortaklıklarda, VUK. 
177 de belirtilen hadleri aşmadığı sürece işletme 
defteri tutabilirler. Ancak, ortakların gerek duyması 
yada fayda görülmesinde, bilanço usulünde defter 
tutulabilir. Bilanço usulünde defter tutma hakkında 
ileride ki bölümlerde bilgi verilecektir.  

A.6. VERGİ VE MALİ SORUMLULUKLARI : 

         A.6.1.Ticari İşletmenin Vergi ve Diğer Yasal 
Sorumlulukları: 

  Ticari işletmenin vergisel boyutu, sahibinin 
kimliğiyle yakın ilgilidir. Ticari işletmenin sahibi gerçek 
kişi ise, gelir vergisine tabi olacaktır. Tüzel kişi ise 
kurumlar vergisine tabi olacaktır. Her iki halde de, 
yapılması gereken işlemler şöyledir:  “işe başlamadan 
önce bağlı bulunulan vergi dairesine İşe Başlama 
Bildirimi verilmelidir. Form halinde ki bu bildirimde, işe 
başlama tarihi, kimlik bilgileri, gelir vergisi ve Katma 
Değer Vergisi mükellefiyet dönemleri dikkatle 
işaretlenmelidir. Bu bildirimde ayrıca, ticaret sicil kaydı, 
ikametgah ilmühaberi, sorumluların kimlik suretleriyle 
imza sirküleri eklenmelidir. İş yeri kira ise kira 
kontratosu sureti, mülkiyet ise tapu sureti verilmelidir.” 

  Ticari işletme sahibi; Gelir Vergisi ve Katma 
Değer Vergisi sorumluluğunun yanında, GVK Madde 
94 e göre Gelir Vergisi Stopajı da yapmak zorundadır.  
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Bu madde de belirtilen ve özetle; ödenen ücretler, 
kiralar, serbest meslek ücretinden kesilecek vergiler 
Muhtasar Beyanname ile beyan edilmeli ve 
ödenmelidir. 

Ticari işletme sahibi; Vergi Usul Kanunda 
belirtilen belgeleri kullanmak zorundadır. Bu belgeler 
kısaca, fatura,sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi (ücretle 
taşımacılık yapılması halinde) gider pusulası, 
müstahsil makbuzu,perakende satış pusulası yada 
ödeme kaydedici cihazdır. Perakende satış vesikası 
yada ödeme kaydedici cihaz, perakende satış 
yapılması halinde gereklidir. Bazı hallerde perakende 
satış yada hasılat olması halinde de ödeme kaydedici 
cihaz kullanılmayabilir. Bu iş dallarının neler olduğu, 
ödeme kaydedici cihaz tebliğlerinde mevcuttur. (EK01) 

  İşe başlamadan önce kullanılması gerekli 
defterler,  ticari işletmenin bulunduğu yerdeki notere 
tasdik ettirilmelidir.  

  Belge basımı ve yazar kasa satın alınması için 
vergi dairesinden önceden izin alınması zorunludur. 

  Vergi levhası da, mükellefiyet tesisinden sonra 
vergi dairesine tasdik ettirilerek ticari işletmeye 
asılmalıdır.  

  Kuruluşta ayrıca, bağlı bulunulan Belediyeye 
müracaat edilerek İş Yeri Açma İzin Belgesi alınmalıdır. 
Hafta tatillerinde çalışma zorunluluğu varsa, bunun 
içinde gerekli izin alınmalıdır. İş yerine  
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tabela asılması halinde, ilan-reklam mükellefiyeti tesis 
ettirilmelidir. Aynı şekilde, Çevre Temizlik Vergisi 
Mükellefiyeti de tesis ettirilmelidir.  

A.6.2.Tacirin Vergi ve Diğer Yasal 
Sorumlulukları  : 

  Yukarıda ticari işletme bahsinde belirtilen 
konuların tamamı bu bölüm için de aynen geçerlidir.  

  A.6.3.Esnafın Vergi ve Diğer Yasal 
Sorumlulukları   : 

  Esnafın basit usulde Gelir Vergisine tabi 
olduğunu daha önce belirttik. Bu usule tabi 
olanlar,Vergi Usul Kanunun defter tutma ile ilgili 
bölümleri dışında ki diğer bütün hükümlerinden 
sorumludurlar. Buna göre, yukarıda (6.1) bölümde 
belirtilen hususlar esnaf içinde geçerlidir. 

  A.6.4.Adi Ortaklıkların Vergi ve Diğer Yasal 
Sorumlulukları   : 

  Adi ortaklıklarda; ortaklar ayrı ayrı Gelir Vergisi 
mükellefiyeti tesis ettireceklerdir. Gelir Vergisinin 
dışında ki diğer mükellefiyetler adi ortaklık adına tesis 
ettirilecektir. 

  (A.6.1.) bölümünde belirtilen hususların tamamı 
adi ortaklıklar içinde, Gelir Vergisi Mükellefiyeti dışında 
aynen geçerlidir.  
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A.7. SONA ERME : 

A.7.1.Ticari İşletmenin Sona Ermesi   : 

  Ticari işletmenin hukuken sona erebilmesi için, 
öncelikle stok ve maddi duran varlıklarının sıfırlanması 
gerekir. Envanterinde emtia stoku yada sabit kıymet 
bulunan bir işletmenin sona erdiğini kabul etmek 
mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle bunların 
tasfiyesi gerekir. Eğer tasfiye edilemiyorsa,işletme 
sahibi kendi adına fatura keserek ticari işletmenin 
aktifinden çıkışını yapmalıdır. 

Bu şekilde stokları sıfırlanan ticari işletmenin 
Ticaret Sicilinden TERKİNİ için müracaat edilir. Ticaret 
Sicili Terkin kaydı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayınlanır. Ticaret Sicilinde Tasdikli Terkin yazısı ile 
birlikte vergi dairesine işi terk bildirimi verilir.  Vergi 
Levhası vergi dairesine ibraz edilir. Basımı izne tabi 
belgelerden, kullanılmayıp işletmede mevcut olanların 
vergi dairesine ibraz ile iptali sağlanır. İşi terk tarihine 
kadar verilmesi gereken beyannameler vergi dairesine, 
yasal sürelerinde verilir. Vergi borçları yasal vadesinde 
ödenir. Ödeme Kaydedici Cihazın satışı yapılırken, 
vergi dairesinde mali hafıza tespiti yapılmalı ve ödeme 
kaydedici cihaz belgesi vergi dairesine iade edilmelidir.   

  A.7.2.Tacirin Sona Ermesi : 

  Tacir sıfatının sona ermesi Ticaret Siciline tescil 
ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması  ile 
olur. Bu amaçla yapılması gereken işler, yukarıda 
(A.7.1.) bendinde belirtildiği gibidir.  
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  A.7.3.Esnafın Sona Ermesi  : 

  Esnaf sıfatının sona ermesi, Esnaf Sicilinden 
Terkin ile mümkün olur. Bu nedenle, yukarıda (A.7.1) 
bendinde anlatılan işler aynen geçerlidir. Sadece esnaf, 
Ticaret  Sicili yerine esnaf siciline müracaat edecektir.  

A.7.4.Adi Ortaklıkların Sona Ermesi  : 

  Adi ortaklıkların sona ermesi de, prensip olarak 
yukarıda (A.7.1) bendinde belirtilen şekle tabidir. 
Yalnız, burada sıkça sorulan bir soru vardır. Adi 
ortaklıkta, ortak sayısı bire düşerse, ortağın durumu ne 
olur? Doğaldır ki, bu duruma ortaklık denemez. Kalan 
ortağın işe devam etmesi ferdi işletme hükmündedir. 
Bu durumda da, adi ortaklık envanterini sıfırlamak 
zorundadır.  Adi ortaklık tasfiye edilirken stokta ki 
mevcutlar kimler tarafından alındı ise, onların adına 
fatura kesilerek stoklar sıfırlanmalıdır. Bu tür 
paylaşımda mutlaka Katma Değer Vergisi ve Gelir 
Vergisi matrahı oluşur. İleride ki konularda anlatılacağı 
gibi; bu durumda; aynı işletme devam ettiği için Katma 
Değer Vergisinde belirtilen teslim işleminin olmaması 
savı kabul edilemez.  
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İKİNCİ KISIM 

“B”   KOLLEKTİF ŞİRKET – KOMANDİT ŞİRKET 

B.1.GENEL BİLGİ : 

 Bir ihtiyacın doğması, çözümünü de beraberinde 
getirir. Ferdi işletme yada adi ortaklık şeklinde 
çalışmalarını yeterli görmeyen kişiler, emek ve 
sermayelerini birleştirerek büyüme yolunu 
araştırmışlardır. Bu ihtiyacın çözümü olarak ta 
şirketleşme gündeme gelmiştir. Kollektif ve Komandit 
şirketler bu ihtiyaca cevap veren ilk müesseselerdir.  

 Aşağıda açıklanacağı gibi; kollektif ve komandit 
şirketlerde sermayeden çok, ortakların kişisel gücü ön 
plandadır. Bu nedenle bu tür şirketlere şahıs şirketleri 
denilmektedir. Unvanlarında, ortakların isimlerinin 
bulunma zorunluluğu da, kişilerin şahsi güçlerine 
verilen önem dolayısıyladır.  

 Bu tür şirketler, sanayi ve ticarette 
kurumlaşmanın ilk aşamasında daha çok görülür. 
Kurumlaşma kavramının yerleşmesi sonucu, kollektif 
ve komandit şirketler yerini daha çok sermaye 
şirketlerine bırakırlar. Türkiye’de 1980’li yıllara kadar 
şirket denildiğinde akla ilk olarak kollektif ve komandit 
şirketler gelirdi. Bu yıllara kadar ticari teamülde, 
şirketlerin kimliğinden çok ortaklarının kimliği önemli idi. 
1980’lerden itibaren yurdumuzda kollektif ve komandit 
şirket sayısında azalma, sermaye şirketleri sayısında 
ise çoğalma görülmüştür. Aşağıda,  
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“Birleşme-Dönüşüm” bahsinde belirtileceği gibi, bu 
tarihten itibaren yasalarımızda, kollektif - komandit’ten 
sermaye şirketine dönüşümü teşvik etmeye 
başlamıştır.  

 Bu gelişme de açıkça göstermektedir ki, 
yurdumuzda artık kurumlaşmaya daha çok önem 
verilmeye başlanmıştır.   

B.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI : 

B.2.1.Kollektif Şirketin Tanımı ve Hukuki Yapısı  : 

  Kollektif Şirketi, Türk Ticaret Kanunu 153-242. 
Maddelerinde düzenlemiştir. TTK Madde-153 e göre 
tanımı şu şekildedir: “Ticari bir işletmeyi bir ticaret 
unvanı altında işletmek maksadıyla hakiki şahıslar 
arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin 
mesuliyeti, şirket alacaklarına karşı tahdit edilmemiş 
olan şirket, kollektif şirkettir.”  

  Bu tanımdan açıkça anlaşıldığı gibi, kollektif 
şirketin en önemli özelliği “şirket ortaklarından 
hiçbirisinin alacaklılara karşı sorumluluğunun sınırlı 
olmamasıdır.”  Şirket borçlarına karşı her ortak bütün 
mal varlığıyla müteselsil olarak sorumludur.  

 Kollektif şirket mukavelesi mutlaka yazılı 
olmalıdır. Ayrıca, mukavelede ki imzalar da noterce 
onaylanmalıdır.  
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 Kollektif şirketi ana prensip olarak bütün ortaklar 
ayrı ayrı idare ederler. Ancak, bu hak ortaklardan bir 
veya birkaçına da bırakılabilir. 

 Bir kollektif şirket ortağı, diğer ortaklarının yazılı 
izni olmadan, şirket mevzuna giren işleri ayrıca kendi 
adına yapamaz. Aynı şekilde, aynı işi yapan başka 
şirketlere ortak da olamaz. 

 B.2.2.Komandit Şirketin Tanımı ve Hukuki 
Yapısı  : 

B.2.2.1. Adi Komandit Şirketin Tanımı ve 
Hukuki Yapısı     : 

  Komandit şirket TTK’nun 243-268 maddelerinde 
düzenlenmiştir. Buna göre tarifi şu şekildedir: “Ticari 
bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek 
maksadıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı 
ortaklardan bir veya birkaçının mesuliyeti tahdit 
edilmemiş ve diğer ortak veya ortakların mesuliyeti 
muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiş olan şirket 
komandit şirkettir.” 

  Bu tanıma göre anlaşılması gereken şudur: 
“Şirket alacaklarına karşı Komandit Şirkette bir kısım 
ortaklar, tıpkı kollektif şirkette olduğu gibi bütün 
malvarlığı ile sorumlu, diğer bir kısım ortaklar ise 
sadece taahhüt ettikleri sermaye miktarınca 
sorumludurlar. Ortaklar böylece iki kısma ayrılırken 
komandite ve komanditer adını alırlar. Komandite  
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ortaklar sınırsız sorumlu, komanditer ortaklar sınırlı 
sorumludurlar. Sınırsız sorumlu ortaklar ise tüzel kişi 
olamazlar.” 

  Şirketi komandite ortaklar idare ve temsil ederler. 
Komandite ortaklar, tıpkı kollektif şirkette olduğu gibi, 
şirket konusuna giren işleri kendi adlarına yapamazlar, 
aynı işi yapan başka şirketlere ortakta olamazlar. 
Komanditer ortaklar için ise böyle bir kısıtlama yoktur. 
Şirketi komandite ortakların idare etmesinin doğal 
sonucu olarak, komanditer ortaklar şirket hesaplarını 
devamlı olarak kontrol edemezler. Ancak, her hesap 
dönemi sonunda komanditer ortağın kendisi yada 
vekaletini haiz müşaviri şirketin hesaplarını kontrol 
edebilir. Komanditerlerin, şirket konusuna giren işleri 
yapması yada aynı işi yapan bir şirkete ortak olması 
halinde, şirket hesaplarını inceleme haklarını kayıp 
ederler.  

B.2.2.2.Sermayesi Paylara Bölünmüş 
Komandit Şirketin Tanımı  : 

  Türk Ticaret Kanununun 475-484. Maddeleri, 
sermayesi paylara bölünmüş Komandit şirket 
hakkındadır. Buna göre tanımı şu şekildedir: 
“Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, 
sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya 
birkaçı şirket alacaklarına karşı  bir kollektif şirket, 
diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi mesul olan 
şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sadece 
birden çok komanditerin iştirak nisbetlerini göstermek  
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maksadıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa adi 
komandit şirket hükümleri tatbik olunur.” 

Her iki komandit şirket arasındaki fark sadece, 
sermayenin paylara bölünmesindedir. Bunun sonucu 
olarak ta, komanditer ortakların anonim şirket ortağı 
gibi kabul edilmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak ta, 
birçok konuda anonim şirket hükümleri tatbik olunur. 
Bu özelliğinden dolayı, sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirkette Genel kurul ve Denetçi müesseseleri 
mevcuttur. 

  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 
(hisseli komandit şirket) için bahsedilebilecek başka bir 
konu olmadığından, uygulamada da artık pek fazla 
rastlanılmadığından, bu konuda başkaca bilgiye yer 
verilmeyecektir. 

 B.3. KURULUŞ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLER : 

  B.3.1.Kollektif Şirketin Kuruluşu-Yapılması 
Gereken İşler: ( Sözleşmenin Hazırlanması)  

  Kollektif şirketin kuruluşu için öncelikle 
mukavelesi yazılı olarak hazırlanmalıdır. Mukavele 
hazırlanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

  Kollektif şirketin unvanında; “Bütün ortakların, hiç 
değilse ortaklardan birinin adı ve soyadı ile “Kollektif 
Şirket” ibaresi bulunmalıdır.” 
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Mukavelede bulunması zorunlu olan diğer 
hususlar şunlardır: “Ortakların ad ve soyadları ile 
ikametgah ve tâbiiyetleri, şirketin ticaret unvanı ve 
merkezi, şirketin mevzuu, her ortağın sermaye 
taahhüdü, şirketi temsile yetkili kişilerin isim ve temsil 
şekilleri: Mukavele hazırlandıktan sonra notere imzalar 
tasdik ettirilmelidir. Bu aşamada, temsil yetkilileri imza 
sirkülerini de hazırlatmalıdır.” 

  Ticaret siciline tescil sırasında verilecek evraklar 
şunlardır: “Noter tasdikli ana sözleşme, temsil 
yetkililerinin imza sirküleri ve sabıka kaydı, ortakların 
nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ilmühaberleri, form 
dilekçe.”  

  Ticaret siciline tescilin yapıldığı gün, vergi 
dairesine işe başlama form dilekçesi verilmelidir. 
Ayrıca, kullanılacak defterler de aynı gün notere tasdik 
ettirilmelidir.   

  İşe başlamayı müteakiben ilgili belediyeye 
müracaatla, işyeri açma izin belgesi alınmalıdır. Çevre 
temizlik vergisi ve varsa, ilan-reklam vergisi içinde 
müracaat edilmelidir. 

  Vergi dairesine, müracaatı müteakiben yapılacak 
yoklama sonucunda şirket adına vergi sicil numarası 
alınmalıdır, vergi levhası tasdik ettirilmelidir. Daha 
sonra, evrak basım izni alınarak gerekli belgeler 
hazırlatılmalıdır. Perakende satış olması halinde, bir 
ay içinde ödeme kaydedici cihaz izni alınarak, daha 
sonra cihaz alınmalı ve kullanılmalıdır. 
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Kollektif şirket ortakları Bağ-Kur üyesi olmak 
zorundadır. Eğer, ortağın öteden beri SSK sigortalılığı, 
Emekli Sandığı üyeliği yoksa, yada herhangi bir resmi 
sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almıyorsa, 
işe başlama tarihi itibariyle Bağ-Kur giriş formunu 
doldurarak, vergi dairesi ve ticaret siciline onaylatıp 
Bağ-Kur il müdürlüğüne vermesi gerekir. 

  B.3.2.Komandit Şirketin Kuruluşu - Yapılması 
Gereken İşler     : 

  Komandit şirketin kuruluşunda; kollektif şirketin 
kuruluşundaki hususların tamamı geçerlidir. Burada 
fark olarak sadece unvan değişiktir. Buna göre 
komandit şirketin unvanında, sınırsız sorumlu 
ortakların hiç değilse birinin adı ve soyadı ile komandit 
kelimesi bulunmalıdır. 

  Komandit şirket ortakları da Bağ-Kur üyesi olmak 
zorundadır. Bir üst paragrafta belirtilen hususlar 
gözönüne alınarak, gerekiyorsa Bağ-Kur üyeliği için 
müracaat edilmelidir. 

B.4. İŞLEYİŞİ : 

B.4.1. Kollektif Şirketin İşleyişi  : 

Kollektif şirketin işleyişi tıpkı adi ortaklıklar gibidir. 
Vergi sorumlulukları dışında, yıl içinde yapılması 
gereken başkaca bir işlem yoktur. Sadece fark olarak, 
ortaklar şirketi temsil ve ilzam ederken, daha önce 
noterde düzenlenen ve ticaret siciline tescil ve ilan 
ettirilen imza sirkülerini kullanırlar. Adi  
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ortaklıkta, ortaklığı temsilen bir imza sirküleri tanzimi 
mümkün değildir. 

Şirketin kuruluşunda yapılan kuruluş giderleri, 
istenirse şirketin kuruluşunu müteakiben gider 
yazılabilir. Ancak, tamamı bir kerede gider yazılmasız 
aktifleştirilmesi ve beş yılda itfa edilmesi de 
mümkündür. 

  Kollektif şirketin işleyişi sırasında, işin gereğine 
göre ortaklardan ödünç para alması mümkündür. Bu 
durumda ortaklar cari hesabına alacak verileceği 
tabidir. Cari hesaptaki bu rakamlardan dolayı, 
ortakların şirketten faiz yada kâr payı talep etme hakkı 
yoktur. Şu kadar ki, ana sözleşmeye bir madde 
eklenerek bu hak verilebilir. Cari hesapta ortağın 
alacak rakamının bulunmasının vergisel açıdan bir 
sakıncası yoktur. Ancak, Gelir Vergisinin 4369 sayılı 
yasa ile yapılan değişiklik sonrası,ortağın şirkette 
yüksek miktarda borç para vermesi, harcama ve 
tasarrufun izahı prensibine göre soruya muhatap 
olabilir. 

  B.4.2. Komandit Şirketin İşleyişi  : 

  Yukarıda belirtildiği gibi, komandit şirketi 
komandite ortaklar idare ederler. Şirketi temsil ve ilzam 
yetkisi sadece bunlara aittir. Komanditerler yıl sonunda 
ödenen sermaye nispetinde kâr paylarını isteyebilirler. 
Komanditer ortak payını bir başkasına devir edebilir. 
Ancak, bu halde diğer ortakların tamamının yazılı 
muvafakatı şarttır. Komanditer ortağın ölmesi halinde, 
yerine varisleri devam edebilir. Komanditer ortakların 
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tamamının şirketten ayrılması halinde, komandit şirket 
kollektif şirkete dönüşür. 

Kollektif şirketin işleyişinde bahsedilen diğer 
hususlar, komandit şirket için de aynen geçerlidir. 

 B.5. MUHASEBE SİSTEMİ : 

  B.5.1. Kollektif Şirketin Muhasebe Sistemi  : 

  Kollektif şirketler, VUK madde 177/4 gereğince 
birinci sınıf tacir sayılırlar ve bilanço usulüne göre 
defter tutarlar . Halbuki adi ortaklıklar, belirli hadler 
aşılıncaya kadar işletme hesabı esasına göre defter 
tutabilmekteydi. 

  Kollektif şirketin kuruluş yevmiye kayıtları şu 
şekildedir  : 
--------------------------------    /    ------------------------------ 
501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 
 501.01 - Ortak  A  Sermaye Taahhüdü 
 501.02 - Ortak  B  Sermaye Taahhüdü 
 501.03 - Ortak  C  Sermaye Taahhüdü 
    500-SERMAYE HESABI 
    500.01 - Ortak  A  Sermaye Hs. 
    500.02 - Ortak  B  Sermaye Hs. 
    500.03 - Ortak  C  Sermaye Hs. 
Ortakların sermaye taahhütleri. 
-------------------------------   /   --------------------------------- 
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 131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 
 131.01 – Ortak  A  Cari Hs. 
 131.02 – Ortak  B  Cari Hs. 
 131.03 – Ortak  C  Cari Hs. 
501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 
           501.01–Ortak A Sermaye Taahh. 
          501.02–Ortak B Sermaye Taahh. 
          501.03–Ortak C Sermaye Taahh. 
Sermaye taahhütlerinin cari hesaplara aktarılışı. 

  Bu işlemden sonra; ortakların sermayelerini 
nakdi, aynî, banka, çek, senet gibi ödeme araçları ile 
yapmasına göre, o hesaba borç cari hesaba alacak 
verilir. 

  Kollektif şirkette sermaye artırımı yapılması 
halinde, yukarıdaki kayıt artırılan sermaye miktarı için 
yapılacaktır. 

  B.5.2. Komandit Şirketin Muhasebe Sistemi  : 

  Kollektif şirkette olduğu gibi; Komandit Şirkette 
bilanço esasına göre defter tutmak zorundadır. 
Muhasebe kayıtları da dahil olmak üzere, kollektif 
şirket bahsinde geçenlerin tamamı komandit şirket 
içinde  geçerlidir. 

 B.6. VERGİ VE MALİ SORUMLULUKLAR : 

  B.6.1. Kollektif Şirketin Mali ve Diğer Vergi 
Sorumlulukları  :Kollektif şirketler; Katma Değer Vergisi 
ve Gelir Vergisi stopajı açısından direkt mükelleftirler.  
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Bu vergiler ile ilgili beyanname şirket adına 
verilir.(Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve 
Muhtasar Beyanname) 

  Kollektif şirket, GVK Madde-94 kapsamında 
yaptığı ödemelerden vergi tevkif etmeye, bunları 
muhtasar beyanname ile beyan ve ödemeye 
mecburdur. Bu kesintilerin başlıkları; çalışanların 
ücretlerinden tevkifat, kira stopajı, serbest meslek 
ödemelerinden tevkifat ve müstahsile yapılan 
ödemelerden yapılan tevkifatlardır. 

  Kollektif şirket; Sahip olduğu sabit değerleri, VUK 
mükerrer madde – 298 hükümlerine göre yeniden 
değerleyebilir. Bu zorunlu değil, isteğe bağlıdır. Şu 
kadar ki, yeniden değerleme yapılması halinde, değer 
artış fonunda birikecek rakamlar hiçbir zaman şirketten 
çekilemez ve sermayeye ilave edilemez. Bu hesaptan 
aktarma yapılması halinde, aktarılan rakam işlemin 
yapıldığı yılın kazancı sayılarak gelir vergisine tabi 
tutulur. Yeniden değerleme yapılması halinde 
amortisman yeni değerler üzerinden ayrılır. Şu kadar ki, 
bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki 
kıymetleri üzerinden amortismana tabi tutulur.(V.U.K. 
Mükerrer Madde 298-4) 

  Gelir Vergisi açısından ise; Şirket ortakları direkt 
mükelleftir. Gelir vergisi ve geçici vergiler ortaklar 
tarafından, şirketteki hisseleri oranında beyan ile 
ödenir. Her ortak, kendi hissesine düşen oranda 
sorumludur. Ortakların gelir vergisi açısından direkt 
kollektif şirkete müracaat edilemez. Ancak, ortağın 
şirketteki hissesi üzerine müracaat edilebilir. 
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B.6.2. Komandit Şirketin Vergi ve Diğer Mali 
Sorumlulukları  :  

  Komandit şirketin vergi sorumluluğu, şirketin 
kendisi ve komandite ortak açısından, tıpkı kollektif 
şirkette olduğu gibidir. Komanditer ortağın kâr payı ise, 
gelir vergisi açısından  farklı bir konumdadır. 
Komanditer ortağın kâr payı menkul sermaye iradı 
niteliğindedir. Ancak, burada gelir vergisi stopajı yoktur. 
Bu nedenle, elde edilen kâr payı, ortak tarafından 
bizzat menkul sermaye iradı olarak beyan edilmelidir.  

  Kollektif şirket konusunda anlatılan diğer 
hususlar burada da aynen geçerlidir. 

 B.7. SONA ERME : 

  B.7.1. Kollektif Şirketin Sona Ermesi  : 

 Kollektif şirket şu nedenlerle sona erebilir: 

- Ortakların ittifak kararı ile, 

- Şirketin iflası ile, 

- Sermayenin 2/3 ünün eksilmesi ve tamamlanmaması halinde, 

- Diğer bir şirket ile birleşmesi halinde,  

- Ortaklardan birinin iflası halinde, 

- İki kişilik bir şirkette ortaklardan birinin ölümü ve mirasçılarının 
şirkete devam etmek istememesi halinde, 

- Şirketin süresinin dolması ve yeniden uzatılmaması halinde, 
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-   Ortaklardan birinin üzerine düşen görevi layiki ile yerine 
getirememesi ve şirkete karşı kötü niyetinin tespiti halinde 

  Bu nedenlerin oluşması halinde kollektif şirket 
sona erebilir. Sona erme işleminin başlaması için, 
ortakların tasfiye kararının noterce tasdik edilmesi ve 
ticaret siciline tescil ile ilanı gerekir. Bu şekilde sicilden 
terkini yapılan kollektif şirket için, tescil tarihinden 
itibaren bir ay içinde vergi dairesine işi terk bildirimi 
verilmelidir. Kullanılmayan basımı izne bağlı belgeler, 
vergi dairesine ibraz ile imha ettirilmelidir. Aynı şekilde, 
belediyede mevcut mükellefiyet kaydı da terkin 
ettirilmelidir. 

  Gelir Vergisi açısından ortaklar mükellef 
olduğundan, terkin sonrası ortaklarda vergi dairesine 
bir dilekçe vererek, ortaklığın sona erdiğini 
bildirmelidirler. 

  Birinci kısımda belirtildiği gibi, kollektif şirketinde 
sona erebilmesi için, aktifinde mevcut değerlerin 
tasfiye edilmesi, pasifinde bulunan borçların ödenmesi 
gerekir. Aksi halde, sona erme işlemi tamamlanamaz.  

 B.7.2. Komandit Şirketin Sona Ermesi  : 

  Komandit şirkette, kollektif şirketin tabi olduğu 
hükümlerle sona erebilir. Burada tek fark, komanditer 
ortağın ölümü komandit şirketin sona erme nedeni 
değildir. Varislerin iştiraki ile komandit şirket devam 
eder.    
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

“C”LİMİTED ŞİRKET 

 C.1. GENEL BİLGİ  : 

  Şirketlerin sınıflandırılmasında limited şirket, 
sermaye şirketi kategorisine dahil edilmiştir. Buna göre, 
limited şirkette ortakların kişisel özelliğinden çok, 
sermaye mefhumunun ön plana çıkması gerekir. Daha 
az sermaye ve az sayıda ortak tarafından 
kurulabilmesi, bu sınıflandırmaya rağmen ortakların 
kişisel özelliklerini ön plana çıkarmaktadır. 

  Limited şirketin kurulması kolaydır. İşleyişi ise, 
anonim şirkete göre daha pratiktir. Daha kolay ve hızlı 
karar alınabilir. Bu özelliklerinden dolayı, bazı iş kolları 
için özellikle tercih edilir. Örneğin; sigorta aracılık 
hizmetleri, küçük kapasiteli ticari ve sınai işletmeler 
için limited şirket kurulması tavsiye edilebilir.  

  Ortaklar, alacaklılarına karşı taahhüt ettikleri 
sermaye miktarı kadar sorumlu olmalarına rağmen, 
genel olarak şirket alacaklısı konumunda olan Amme 
alacaklarına karşı, borcun tamamı için taahhüt ettikleri 
sermaye yüzdesi ile sorumludurlar. Sorumluluk 
mefhumunun böyle karıştırılması, kurum olma 
mantığına aykırıdır. Ancak, uygulamada karşılaşılan 
kötü niyetli amaçların önüne geçmenin de bir yolunun 
bulunması şüphesiz ki gereklidir. 

  Limited şirketin sermaye ve ortak sayısının az 
olabilmesi, bu şirket türünün asıl amacı dışında kötü 
niyetli kişilerce istismarına neden olmuştur. Gelir 
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Vergisi uygulamasında Hayat Standardı 
müessesesinden kaçmak isteyenler ile, diğer bazı kötü 
niyetli girişimciler genelde bu şirket türünü seçmişlerdir. 
Gelir Vergisi mevzuatından hayat standardı 
müessesesinin çıkarılması, bu amaçla şirket kuranları 
amaçsız bırakmıştır.     

 C.2. TANIMLAR - HUKUKİ YAPI : 

  Limited şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 503-556. 
Maddelerinde düzenlenmiştir. TTK madde 503’e göre 
tanımı şu şekildedir: “iki veya daha fazla hakiki veya 
hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında 
kurulup ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt 
ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi 
muayyen olan şirkete Limited Şirket  denir.”   

  Bu tanımdan anlaşıldığı gibi; Limited şirkette, 
şirketin borçlarına karşı ortakların sorumluluğu, 
koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile 
sınırlıdır.(Bu sınırın istisnası Amme borçları olup, 
ileride ayrıca bahsedilecektir.) 

  Limited şirketler; bankacılık ve sigortacılık 
(sigorta acenteliği hariç) yapamazlar. Bunun dışındaki 
her türlü yasal faaliyet için kurulabilirler. 

  Limited şirket en az iki, en çok elli kişi tarafından 
kurulabilir. Burada, şahıs şirketlerinin aksine, bütün 
ortaklar tüzel kişi olabilir. Yani, limited şirketin 
kurucuları arasında başka bir limited şirket, anonim 
şirket yada tüzel kişiliğe haiz başka kuruluşlar da 
bulunabilir. 
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Limited şirketin sermayesi en az beşyüz milyon lira 
olmalıdır. Hisse miktarı farklı olabilir. Şu kadar ki, bir 
hissenin en az yirmibeş milyon lira yada bunun katları 
olması zorunludur. 

  Limited şirket; müdürler tarafından idare edilir. 
Şirket müdürleri ortakların bizzat kendileri olabileceği 
gibi, dışarıdan atanacak kişilerde olabilir. Bu hususlar 
ana sözleşme ile tespit ve ticaret siciline tescil, ilan 
ettirilmek zorundadır. 

  Limited şirketin ana sözleşmesinde şu hususların 
bulunması yasal zorunluluktur: 

 - Şirketin ticaret unvanı ile merkezi, 

-  İşletmenin konusu, 

-  Esas sermaye ile her ortağın koymayı taahhüt ettikleri 
sermaye miktarı, 

-  Şirketin yapacağı ilanların şekli, 

-   Şirketin müddeti, (Limited şirketler süresiz olarak 
kurulamazlar.) 

  Şirketin merkez adresinin açıkça yazılması 
gerekmektedir. Ayrıca, şirketin şubeleri varsa bunların 
da adresi belirtilmelidir. 

  Şirketin amaç ve konuları, belirli iş kolları ile 
sınırlandırılmalıdır. Örneğin; Şirketin hem inşaat 
sektöründe, hem tekstil sektöründe, hem gıda 
sektöründe hem de hizmet sektöründe bulunacağını 
belirtmek uygulamada pek gerçekle bağdaşmaz. Bu 
nedenle, amaç konusunda değişik sektörler bulunan 
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limited şirketlerin kuruluşuna izin verilmemektedir. Öte 
yandan, amaç konu ile, bu amaç konunun 
gerçekleşmesini sağlayacak sermaye arasında yakın 
ilişki vardır. Bu nedenle, şirket sermayeside amaç 
konunun gerçekleşmesini sağlayacak düzeyde 
bulunmalıdır. 

Öte yandan; bazı özel kanunlar, limited şirketin 
iştigal konusunu sınırlandırabilir. Kuruluşta bu hususa 
da dikkat etmek gerekir. Örneğin:14.12.1994 Tarih ve 
22141 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sigorta 
Acenteliği Yönetmeliği” madde 8’e göre; “Sözleşme 
yapma veya prim tahsil etmeye yetkili tüzel kişi sigorta 
acenteliklerinin ana sözleşmelerinde Sigorta 
acenteliği dışında başka bir ticari faaliyetle iştigal 
edeceklerine dair hüküm bulunmaması şartı 
aranmaktadır.” Aynı şekilde; 3568 sayılı yasaya dayalı 
olarak çıkarılan ve 26.01.1996 tarih ve 22535 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan (Mecburi Meslek 
Kararlarına İlişkin Genelge 1996/1) madde 7’ye göre, 
bu yasada belirtilen işleri yapacak kişilerin kuracağı 
limited şirketlerin unvanı, ortakların meslek unvanı ve 
yapabileceği işler hüküm altına alınmıştır. Buna 
uyulması zorunludur. 

  Limited şirketler hisse senedi ve tahvil 
çıkaramazlar. 

 C.3. KURULUŞU – YAPILMASI GEREKEN İŞLER  : 

  Limited şirketin kuruluşu için yapılması gereken 
işlemler şunlardır: 
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-  Yedi nüsha halinde ana sözleşme hazırlanır. Notere 
tasdik ettirilir. 

-  Şirketi temsil ve ilzam edeceklerin noterde imza 
sirküleri hazırlanır.  

-  Yedi nüsha ana sözleşmenin bir nüshası noterde 
kalır. Altı adedi bir dilekçe ekinde Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüğüne verilerek, kuruluş için izin alınır. Ana 
sözleşmenin bir nüshası burada kalır. 

-  Ticaret siciline tescil ve ilan için müracaat edilir. 
Ticaret Siciline verilecek evraklar şunlardır: “Üç nüsha 
noter tasdikli ana sözleşme, izin yazısı, temsilcilerin 
imza sirküleri, temsilcilerin sabıka kaydı, kurucuların 
nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ilmühaberi, form 
dilekçe” 

-  Vergi dairesine işe başlama bildirimi, ticaret siciline 
tescilin yapıldığı gün verilmelidir. 

-  Kullanılacak defterler notere tasdik ettirilmelidir. 
Tasdik ettirilecek defterler şunlardır: “Yevmiye defteri, 
Defteri kebir (tasdiki ihtiyaridir),Envanter defteri, 
Ortaklar karar defteri, Ortaklar pay defteri” 

-  Vergi dairesince yoklamayı müteakip vergi numarası 
alınmalı, vergi levhası tasdik ettirilmeli, evrak basım 
izni alınmalıdır. Perakende satış yada tüketiciye 
hasılat söz konusu ise, otuz gün içinde ödeme 
kaydedici cihaz kullanılması zorunludur.(ÖKCGT’de 
muaf tutulanlar hariç) 
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-  Belediye vergileri için, ilgili belediyeye müracaat 
edilmelidir. 

-  Limited şirketin kurucu ortakları Bağ-Kur üyesi olmak 
zorundadır. Kurucu ortakların önceden Bağ-Kur üyeliği 
yoksa, başlama bildirimi düzenlenerek ilgili müdürlüğe 
verilmelidir. Kurucu ortakların eskiden beri devam 
eden SSK çalışması mevcut ise yada Emekli Sandığı 
üyesi olmaları yada emekli olmaları halinde ayrıca 
Bağ-Kur’a kayıt olmalarına gerek yoktur. 

 C.4. İŞLEYİŞİ  : 

  Limited şirketleri müdürler yönetirler. Şirket 
ortaklarının tamamı müdürlük görevini yüklenebilir. 
Müdür olmayan ortakların, şirket hesaplarını 
denetleme hakkı vardır. Ortak sayısının yirmiden fazla 
olması halinde bu denetim görevini, anonim şirketlerde 
olduğu gibi denetçiler yerine getirirler.  

  Limited şirketin en üst karar mercii ortaklar genel 
kuruludur. Ortaklar kurulu, işlerin gerektirdiği her 
zaman toplanabilir. Ancak, hesap döneminden sonraki 
üç ay içinde olmak üzere, en az senede bir defa 
toplanması zorunludur. Ortaklar kurulunda alınan 
kararlar, ortaklar karar defterine yazılarak imza altına 
alınır. Limited şirket ortak sayısı yirmiyi aşmadığı 
müddetçe, ortaklar kurulunun toplanması merasime 
tabi değildir. Ortakların tamamının iştiraki ile her türlü 
karar alınabilir. Bu toplantılara Bakanlık Temsilcisi 
katılması gerekmez. Ortak sayısı yirmiyi geçmesi 
halinde, ortaklar kurulunun toplantısı, anonim 
şirketlerin genel kurul hükümlerine tabidir. 
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  Limited şirketlerde hisse devri şekle bağlıdır. 
Hisseyi devir edenle devir alanın noterde hisse devir 
sözleşmesi yapması gerekir. Devir alan ve devir eden 
ortağın dışında başka bir ortak mevcut ise, bu 
ortağında devire muvafakat etmesi gerekir. Noterde 
tanzim edilen bu hisse devir senedinin kabulü 
hakkında ortaklar karar defterine ve ortaklar pay 
defterine kayıt yapılmalıdır. Aynı şekilde devir olayı 
ticaret siciline de tescil ettirilmelidir. 

  Limited şirketler; her yıl ocak ayında Ticaret 
Siciline, ortaklarının isim ve hisse miktarlarını bir yazı 
ile bildirirler. Ortak ve hisse miktarında değişiklik 
olmasa dahi, durum bir yazı ile mutlaka bildirilmelidir. 

 C.5. MUHASEBE SİSTEMİ  : 

  Limited şirketler; VUK madde 177 uyarınca 
bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadır. 
Yevmiye defterinde açılış kayıtları şu şekildedir:  

--------------------------------   /   ----------------------------------- 
501 – ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 
 501.01 – Ortak  A  Sermaye Taahhüdü 
 501.02 – Ortak  B  Sermaye Taahhüdü 
 501.03 – Ortak  C  Sermaye Taahhüdü 
   500 – SERMAYE HESABI 
    500.01–Ortak A Sermaye Hs. 
    500.02–Ortak B Sermaye Hs. 
    500.03–Ortak C Sermaye Hs. 
Ortakların sermaye taahhüdü. 
                                             / 
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---------------------------------   /   ---------------------------------- 
131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 
 131.01 – Ortak  A  Cari Hesabı 
 131.02 – Ortak  B  Cari Hesabı 
 131.03 – Ortak  C  Cari Hesabı 
   501 – ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 
    501.01–Ortak A Sermaye Taah. 
    501.02–Ortak B Sermaye Taah. 
    501.03–Ortak C Sermaye Taah. 
Sermaye taahhütlerinin cari hesaba alınması. 

--------------------------------    /    --------------------------------- 
262 – KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİD. HS. 
 262.01 – İlk Kuruluş Giderleri 
770 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 
 770.01 – Oda Aidatları 
  131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 
   131.01 – Ortak  A  Cari Hesabı 
  360 – ÖDENECEK VERGİLER HESABI 
   360.01 – Ödenecek Damga Vergisi 
x........ Mk.la Noter Ücreti 
x........ Mk.la Ticaret Sicil Harcı 
x........ Mk.la Ticaret Sicil Gazetesine  
Ödenecek Ana sözleşme Damga Vergisi 
x........Mk.la Ticaret Odası Aidatı 
---------------------------------   /   ------------------------------- 

 Bu maddeden sonra, ortakların şirket emrine 
verdikleri aktif değerler kayda alınmalıdır. Örneğin; 
Ortak sermaye taahhüdünü nakit olarak ödemiş ise 
Kasa borçlu – Ortaklardan Alacaklar Alacaklı, bankaya 
ödeme yapmış ise Bankalar Borçlu – Ortaklardan 
Alacaklar alacaklı şeklinde. 

 Yukarıdaki maddede, ilk kuruluş masrafları 
aktifleştirilerek (262) hesaba alınmıştır. Bu giderlerin 
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aktifleştirilmesi düşünülmüyorsa, (262) hesap yerine 
doğrudan (770) hesaba kayıt yapılabilir. İlk kuruluş 
masraflarının doğrudan gider yazılması ilgili yasalara 
göre mümkündür. 

  Madde, ana sözleşmeden doğan Damga 
Vergisinin noterde peşin ödenmemesi esasına göre 
düzenlenmiştir. Damga Vergisi noterde ödendi ise 
direkt ilgili  hesaba borç verileceği tabidir. Damga 
Vergisi Kanunu’nun 22/a maddesi, limited ve anonim 
şirketlerin kuruluşunda ödenmesi gereken damga 
vergisinin üç ay içinde ilgili vergi dairesine makbuz 
karşılığı ödenmesine cevaz vermektedir. 

  Örnek madde de, sermaye miktarı ortak bazında 
takip edilmiştir. Bunun yerine doğrudan “Ödenmiş 
Sermaye” alt hesabı da kullanılabilir. 

  Bu sistemde, ortakların hisse devri halinde şu 
maddenin yapılması gerekir.  

              /    

500 – SERMAYE HESABI 

 500.01 – Ortak  A  Sermaye Hesabı 

   500 – SERMAYE HESABI 

    500.04– Ortak  D  Sermaye Hs. 

Ortak  A’nın Ortak  D’ye Hisse Devri Nedeniyle 

                                                                              / 
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 Şirketin sermaye artırımı yapması halinde, 
yapılacak muhasebe kaydı, kuruluş kaydında olduğu 
gibidir. Bu durum da kayıt, artırılan miktar için 
yapılacaktır.      

C.6. VERGİ VE DİĞER MALİ SORUMLULUKLARI  : 

  Limited şirketler KURUMLAR VERGİSİ 
mükellefidir. Bu nedenle vergi dairesine verilecek işe 
başlama form dilekçesine, Kurumlar Vergisi 
mükellefiyeti bölümü işaretlenmelidir. Aynı şekilde, 
gelir vergisi stopaj ve Katma Değer Vergisi 
mükellefiyeti de belirtilmelidir. (Sadece sigorta 
acenteliği yapmak üzere kurulan limited şirketler 
Katma Değer Vergisi mükellefi olmayıp, Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefidirler.) 

  Limited şirketlerin Damga Vergisi mükellefiyeti 
tesis  ettirmesi ihtiyaridir. Kurulacak şirketin, damga 
vergisi ile ilgili işlemlerinin yoğun olacağı 
düşünülüyorsa, bu mükellefiyette tesis ettirilerek, 
damga vergisi pul yapıştırmak yerine vergi dairesine 
makbuz karşılığı ödenebilir. Bu mükellefiyetin tercih 
edilmesi halinde, damga vergisi defteri de notere 
tasdik ettirilerek kullanılmalıdır. 

  Kurumlar; yıllık gelirlerini kurumlar vergisi 
beyannamesi ile beyan ederler. Bu beyanname her yıl 
nisan ayında vergi dairesine verilir, tahakkuk eden 
vergi nisan, temmuz, ekim aylarında ödenir. (Özel  
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dönem kullanan mükellefler, özel dönemin bittiği ayı 
takip eden dördüncü ayda bu beyannameyi verirler.) 

  Limited şirketler de geçici vergi mükellefidirler. 
Ocak – Mart döneminin geçici bilançosuna göre tespit 
edilecek matraha göre bulunan geçici vergi, mayıs 
ayının onbeşine kadar beyan ile ödenir. Ocak-Haziran 
döneminin geçici vergisi, çıkarılan matraha göre 
hesaplanır, bir önceki dönemde ödenen mahsup edilir, 
bakiyesi 15 Ağustos gününe kadar ödenir. Üçüncü ve 
dördüncü dönemlerin geçici vergileri de aynı mantık 
içinde hesaplanır ve dönem son gününden itibaren en 
geç kırk beşinci günde ödenir.  

  Limited şirketler; GVK  94. Madde hükmü 
gereğince vergi tevkifatı yapmak zorundadırlar. Ücret, 
serbest meslek kazancı, kira stopajı, müstahsil stopajı 
dışında; limited şirketin ortaklara kâr dağıtması halinde 
de, gelir vergisi stopajı yapılarak, muhtasar 
beyanname ile beyan edilmelidir. 

  Limited şirketin kâr dağıtımı ile ilgili muhasebe 
kayıtları ve gelir vergisi stopajı ile ilgili daha detaylı 
bilgiler, anonim şirketler bahsinde verilecektir.(Bölüm 
D.5.3.) 

  Limited şirketin en belirgin özelliği, şirketin 
üçüncü kişilere olan borçlarında ortakların koymayı 
taahhüt ettikleri sermaye miktarınca sorumlu olmasıdır. 
Bunun istisnası, şirketin kamuya karşı olan 
borçlarındadır. 6183 sayılı yasanın 35. Maddesi (4369 
sayılı yasa ile değiştirilen şekli) bu konuda şöyle 
demektedir: “Limited şirket ortakları, şirketten tahsil  
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imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye 
hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar 
ve bu kanun hükümleri gereğince takibe tabi 
tutulurlar.” 

  Bu konuyu bir örnekle açıklarsak; İki ortaklı bir 
limited şirkette ortak  A  sermayenin %5’ine sahiptir, 
ortak  B  ise sermayenin %95’ine sahiptir. Şirketin 
toplam sermayesi beşyüz milyon lira olup tamamı 
ödenmiştir. Şirketin beşmilyar lira vergi borcu vardır ve 
şirket tüzel kişiliğinden tahsil imkanı kalmamıştır. Bu 
durumda beşmilyarın %5’i olan ikiyüzelli milyon lirayı 
ortak  A, %95’i olan dörtmilyaryediyüzelli milyon lirayı 
ortak  B  ödeyecektir. Ortak  B’nin şirket yönetiminde 
bulunup bulunmaması bir anlam ifade etmez. 

 C.7. SONA ERMESİ  : 

  Limited şirket şu nedenlerle sona erer: 

 - Şirket mukavelesinde yazılı sebeplerle, 

 - Esas sermaye ile daha yüksek nisap 
öngörülmemişse, şirket sermayesinin 3/4 ‘üne sahip 
olanların kararı ile,  

 - Şirketin iflasına karar verilmesi halinde, 

 - Ortakların birinin haklı nedeni varsa,  Mahkeme 
Kararı ile, 

- Başka bir şirketle birleşmesi halinde, 

  - Ana sözleşmede belirtilen sürenin dolması halinde,  
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 İflas ve başka şirketle birleşme dışındaki sona 
ermeler tasfiye hükmündedir. Bu nedenle şirketin 
birleşme dışındaki sona erme nedenleri halinde tasfiye 
edilmesi gerekir. Limited şirketlerin tasfiyesi ile ilgili 
prosedür şu şekildedir: 

  Tasfiyeye giriş günü itibariyle şirketin bilançosu 
çıkarılır. Ortaklar kurulu tasfiye kararını yazılı olarak 
alır. Bu kararda, tasfiye memurları tayin edilir. Tasfiye 
memurları şirket müdürü yada müdürleri olabileceği 
gibi, dışarıdan da olabilir. Karar defterinin tasfiye ile 
ilgili sayfasının sureti notere tasdik ettirilir. Ticaret 
siciline tasfiyeye giriş bir dilekçe ile bildirilir. Dilekçeye, 
tasfiyeye giriş bilançosu,tasfiye hakkındaki ortaklar 
kurulu kararının noter tasdikli sureti, tasfiye 
memurların imza sirküleri eklenir. Bu hususlar ticaret 
siciline tescil ile ilan edilir. Tasfiye kararının ticaret 
siciline tescilini müteakip, tasfiye memurları şirket 
alacaklı ve borçlularına çağrı ilanı yapar. Bu ilan, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile üç 
defa yayınlanır. Üçüncü ilanın yayınlanmasından 
itibaren bir yıl beklenir. Bir yılın sonunda, tasfiye 
memurları tasfiye bitiş bilançosunu çıkarırlar. Ortaklar 
kurulunu toplayarak tasfiye sonucunu bildirirler. 
Tasfiyenin tamamlandığına dair bu kararın ticaret 
siciline tescil ve ilanını müteakip tasfiye tamamlanmış 
olur. 

  Son ilandan sonra kısa bir sürede tasfiyenin fiilen 
tamamlanması halinde, Mahkemeden izin alınarak bir 
yıllık süre beklenmeye bilinir. 
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Tasfiyeye giriş kararının ticaret siciline tescili 
anından itibaren, şirketin unvanının önünü “Tasfiye 
Halinde” ibaresi konularak işlem yapılır. Bu kararın 
ticaret siciline tescil edildiği gün vergi dairesine de 
müracaat ederek tasfiyeye girildiği bildirmelidir. Vergi 
dairesine verilecek dilekçeye, tasfiyeye giriş bilançosu, 
ticaret sicili tarafından tasdikli ortaklar kurulu kararı, 
tasfiye memurlarının imza sirküleri eklenir. Tasfiyenin 
başladığı gün, VUK’nun gerektirdiği defterler notere 
tasdik ettirilerek, tasfiye halinde bu yeni defterler 
kullanılmalıdır. 

  Hesap dönemi başlangıcından tasfiyeye giriş 
gününe kadar olan sürenin bilançosu çıkarılarak, 
tasfiyeye giriş gününü takip eden dört ayda kurumlar 
vergisi beyannamesi verilmelidir. Bazı yazarlar bu 
dönemin beyanname verme zamanını, tasfiyeye girişin 
gerçekleştiği takvim yılını takip eden genel beyan 
dönemi olarak yorumlamaktadırlar. Ancak, mali 
idarenin görüşü bu yönde değildir. Verilen değişik 
muktezalar da, beyannamenin tasfiyeye girişi takip 
eden dört ay içinde verilmesi istenmektedir. 

  Tasfiyenin tamamlanmasından sonra tasfiye 
memurları; tasfiye dönemi ile ilgili son Kurumlar Vergisi 
Beyannamesini onbeş gün içinde vergi dairesine 
verirler. KVK’nun 35. Maddesine göre; tasfiye dönemi 
kayıtlarının incelenmesini vergi idaresinden talep 
ederler. Talebin yapılmasından sonra bir ay içinde 
vergi incelemesine başlanılmalıdır. İnceleme 
sonuçlanana kadar  tasfiye memurlarının sorumluluğu 
devam eder. 
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  Tasfiye memurları isterlerse, incelemenin talebi 
yerine, tasfiye dönemi kayıtlarını Yeminli Mali 
Müşavire incelettirerek YMM raporunu vergi dairesine 
sunar. 3568 sayılı yasaya istinaden çıkarılan 18 no.lu 
tebliğ bu incelemeyi, “..kamunun yetkili memurlarınca 
incelenmiş.”olarak kabul etmektedir. 

  Tasfiye memurları kurumun tahakkuk etmiş 
vergileri ve tasfiye beyannamesine göre hesaplanan 
vergileri tamamen ödemeden yada bunlar için karşılık 
ayırmadan alacaklılara ve ortaklara ödeme 
yapamazlar. 

  Her türlü vergi ve diğer borçların ödenmesinden 
sonra artan miktar prensip olarak tasfiye 
tamamlandığında ortaklara dağıtılır .  Ancak, ödenecek 
borç kalmadığı kanaati oluşursa, dönem sonu 
beklenmesizde dağıtım yapılabilir. Bu durumda ortaya 
çıkacak borçlardan tasfiye memurları sorumlu olurlar. 

  Tasfiye memurları; Tasfiye dönemi muamele-
lerinden, VUK’nun Kanuni Temsilcide aradığı şekilde 
sorumludurlar. Tasfiye dönemi öncesi muamelelerden 
ise,fiilin olduğu dönemdeki ortaklar hisseleri nispetinde 
sorumludurlar. 

  Şirketin tasfiyesinin tamamlanması, defter ve 
belgelerinin muhafaza görevini ortadan kaldırmaz. 
Tasfiye dönemi evrakları da dahil olmak 
üzere,saklanması zorunlu bütün belgeler, yasaların 
aradığı süre ile muhafaza edilmelidir. Bu süre VUK’a 
göre beş yıl, TTK göre on yıldır. 
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  Tasfiye Beyannamesi verilmesini müteakip vergi 
dairesine işi terk bildirimi verilerek mükellefiyet terkin 
ettirilmelidir. Aynı şekilde, Belediye vergileri için de ilgili 
belediyelere işi terk bildirimi verilmelidir. Şirket, SSK ve 
İş Kanunu’na tabi ise, ilgili yerlere de tasfiyenin bittiği 
bildirilmelidir.     
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

“D” ANONİM ŞİRKET 

D.1. GENEL BİLGİ  : 

Anonim şirket, sermaye şirketi tanımına tam 
olarak uymaktadır. Burada, ortak ve yöneticilerinin 
kişisel özelliğinden çok   SERMAYE mefhumu daha ön 
plandadır.  

  Sermayenin daha geniş bir tabana yayılabilmesi 
ve hisse devrinin çok kolay olması anonim şirketi 
kurumlaşmanın vazgeçilmez unsuru haline 
getirmektedir. Bu nedenle, sanayi kuruluşları için ve 
büyük kapasiteli ticari yada hizmet işletmeleri içinde 
anonim şirket kurulması tavsiye edilmektedir.  

  Anonim şirketlerin bir başka özelliği de, tahvil 
çıkarma hakkının bulunmasıdır. Bu hak başka şirket 
türüne verilmemiştir. Bu özellik, anonim şirkete kaynak 
bulma yönünden ve tasarrufun yatırıma dönüşmesine 
fırsat vermesi açısından çok önemlidir.  

  Amme alacaklarına karşı limited şirket 
ortaklarının da sorumlu olmasına karşın, anonim 
şirketlerde ortakların böyle bir sorumluluğu yoktur. 
Anonim şirketlerde amme alacağına karşı sorumluluk 
sadece, anonim şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlara 
aittir. Anonim şirket ortaklarının şirketin her türlü 
borçlarına karşı sorumluluğu, sadece taahhüt ettikleri 
sermaye tutarı kadardır.  
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  Anonim şirketlerde ortak sayısının fazla olması, 
şirket muamelelerini ortaklar adına denetleyecek bir 
müessesenin oluşturulması gereğini doğurmuştur. 
Bunun sonucu olarak, anonim şirkette “denetçi” 
bulundurulma zorunluluğu vardır.  

  Aşağıda anonim şirketlerin sermaye miktarı 
genel olarak verilmiştir. Bunun istisnaları da vardır. 
Özel kanun yada tebliğ-sirkülerler ile bazı iş kollarında 
faaliyet gösterecek anonim şirketlerin sermaye 
miktarının artırılması mümkündür. Örneğin; Bankacılık, 
sigortacılık, yabancı ortaklı şirketler, döviz büfeleri için, 
ilgili kuruluşların tebliğine bakmak gerekir. Aynı şekilde; 
Fuarcılık şirketleri ile tüketici günleri düzenleme yetki 
belgesi alacak şirketlerinde en az sermaye 
bulundurma zorunluluğu vardır. 24.12.1998 tarih ve 
23563 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 1998/2 tebliğe göre; 
Fuarcılık şirketlerinin en az ödenmiş sermayesi 20 
milyar TL, Tüketici günleri düzenleyicileri içinde en az 
sermaye 4 milyar liradır. (A.Ş.’lerde 5 milyar TL.)  
Rakamların devamlı olarak değişmesi gözönüne 
alındığından, diğerleri için asgari sermaye miktarı 
verilmekten kaçınılmıştır. 

 D.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI  : 

  Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun 269-502 
maddelerinde düzenlenmiştir. TTK madde 269’a göre 
tanımı şu şekildedir: “Anonim şirket, bir unvana sahip, 
esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve 
borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan 
şirkettir.” 
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  Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları 
sermaye payları ile sınırlıdır. 

  Anonim şirketler, kanunen yasak olmayan her 
türlü iktisadi amaç ve konular için kurulabilirler. Ancak, 
şirket konusu ana sözleşmede açıkça belirtilmelidir. 
Ana sözleşmeye, şirketin gerçekten faaliyet 
göstereceği en azından sektör bazında belli bir konu 
yazılmalıdır. Her konuyu kapsayacak tarzda bir ana 
sözleşme düzenlenmemelidir. Şirket ana sözleşmesine 
yazılabilecek amaç ve konular ticaret unvanında 
gösterilen konu ile sınırlıdır. 

  Anonim şirketlerin kurulabilmesi için; özel 
kanunlarında aksine bir hüküm yoksa sermayelerinin 
en az beş milyar lira olması ve kurucu ortak sayısının  
en az beş kişi (Gerçek veya Tüzel) olması gerekir.  
Ortakları gerçek kişiler olabileceği gibi, tüzel kişilerde 
olabilir. Hatta, ortaklarının tamamı tüzel kişilerden 
oluşabilir. Anonim şirkete ortak olacak gerçek kişilerin, 
medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması 
gerekir. Bu durumda olmayanlar, yasal vasilerince 
temsil edilirler. Anonim şirketin kurucuları arasında 
yabancı uyrukluların bulunması halinde; Hazine 
Müsteşarlığından izin alınması gerekir. 

  Anonim şirketin unvanında; ana sözleşmede 
belirtilen amaç ve konunun ağırlıklı bölümünün ve 
“Anonim Şirket” ibaresinin bulunması gerekir. Örneğin: 
ABC Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gibi. 
Unvanda, (Türk, Milli, Cumhuriyet) kelimelerinin 
bulunması Bakanlar Kurulunun özel iznine bağlıdır. 
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  Ticaret unvanları, Türkiye genelinde 
korunduğundan; belirlenen unvanın daha önce her 
hangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması 
gerekir. Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir.  

  Anonim şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
izni ile kurulurlar. Anonim şirketin muameleleri, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir. Bu 
denetimin nasıl yapılacağı tüzükle belirlenmiştir. 
Denetimin bir devamı olarak ta, anonim şirket genel 
kurullarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması 
zorunludur.  

  Anonim şirketler ya ani, yada tedrici olarak 
kurulurlar. Ani kuruluşta; şirket paylarının tamamı 
kurucular tarafından taahhüt edilir. Tedrici kuruluşta 
ise; bir kısım paylar kurucular tarafından taahhüt edilir, 
geri kalan kısım için ise halka müracaat edilir. 

  Anonim şirket ana sözleşmesinin yazılı olarak 
yapılması, kurucuların imzalarının noter tarafından 
tasdiki ve ana sözleşmeye şu hususların konulması 
zorunludur: 

- Şirketin ticaret unvanı ile merkez adresi, varsa şube 
adresleri, 

- Şirketin amaç ve konusu, 

- Şirketin esas sermayesinin miktarı, her payın itibari 
kıymeti, pay miktarı, tartışmasız taahhüt miktarı, 
ödeme şekli ve koşulları, 
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- Paradan başka kıymetin sermaye olarak konulması 
halinde, değerinin nasıl tespit edileceği,  

- Şirketi yöneteceklerin ve denetçilerin ne şekilde 
seçileceğinin tespiti,  

- Genel kurulun toplantıya davet şekli, zamanı, karar 
verilebilmesinin özel şartları, 

- Şirketin süresi, (Anonim şirket süresiz olarak 
kurulabilir.) 

- Şirkete ait ilanların ne şekilde yapılacağı, 

- Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine yada diğer 
kimselere şirket kazancından sağlanacak hususi 
menfaatler,  

- Şirket kârının dağıtılma şekli, 

 D.3.KURULUŞ – YAPILMASI GEREKEN İŞLER: 

  D.3.1. Anonim Şirketlerin Ani Şekilde Kurulması  : 

  Ana sözleşme yedi suret halinde hazırlanır ve 
notere onaylatılır. Şirketi temsil ve ilzam edecek kişiler 
noterde imza sirkülerini hazırlatır. Noterden altı nüsha 
halinde alınan sözleşme, bir dilekçe ekinde Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın izin vermeye yetkili İl  
Müdürlüğüne verilir. Bu, müdürlükten beş nüsha 
halinde, izin verildiğini belirten yazı ile birlikte ana 
sözleşmelerin alınmasını müteakip en geç onbeş gün 
içerisinde Ticaret Siciline müracaat edilir. Ticaret  
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Siciline şu belgeler verilir: “üç nüsha noter tasdikli, izin 
alınmış ana sözleşme, şirketi temsil ve ilzama yetkili 
kişilerin imza sirküleri, bu kişilerin sabıka kaydı, üç 
nüsha ikametgah ilmühaberi, üç nüsha nüfus cüzdanı 
sureti, form dilekçe”, Ticaret Siciline gerekli harçlar 
yatırıldıktan, Tüketiciyi koruma fonu ödendikten sonra 
sicile tescil işlemi tamamlanır ve ana sözleşme ile 
imza sirküleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 
yayınlatılır. Bu şekilde anonim şirket tüzel kişilik 
kazanmış olur. 

Ticaret siciline tescilin yapıldığı gün, şirket 
merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine işe 
başlama bildirimi verilir. Kullanılacak defterler notere 
tasdik ettirilir. Tasdiki gereken defterler şunlardır : 
“Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defteri Kebir 
(tasdiki VUK  göre ihtiyaridir), Yönetim Kurulu Karar 
Defteri, Ortaklar Pay Defteri, Genel Kurul Karar Defteri, 
Damga Vergisi Defteri, Demirbaş ve Amortisman 
Defteri.”   

  Aynı şekilde; Belediye vergileri açısından, bağlı 
bulunulan belediyeye işe başlama bildirimi verilir. 
(Çevre Temizlik Vergisi, İlan-Reklam Vergisi) 

  Anonim şirket tüketiciye dönük bir faaliyette 
bulunacaksa, ödeme kaydedici cihaz alınmalıdır. 
Belge basımı için gerekli müracaatlar yapılmalıdır. 
Vergi levhası tasdik ettirilerek merkez ve şubelere 
asılmalıdır. 
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Anonim şirketin kurucu ortakları Bağ-Kur üyesi 
olmak zorundadır. Kurucuların  içinde emekli, emekli 
sandığı üyesi, SSK üyesi olmayanların Bağ-Kur üyeliği 
kuruluşun yapıldığı ayda yapılmalıdır. 

  D.3.2. Anonim Şirketin Tedrici Olarak 
Kurulması  : 

  Kurucular ana sözleşmeyi hazırlayarak notere 
tasdik ettirirler. (D.3.1.) bölümde belirtildiği gibi Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, İl Müdürlüğünden gerekli izni 
alırlar. Daha sonra, halkı iştirake davet için bir 
izahname hazırlayarak bunu ilan ettirirler. Bu 
izahnamede; şirketin maksat, mevzuu ve müddeti, 
esas sermayenin miktarı ile her payın değeri, kurucu 
yada yönetim kurulu üyelerine sağlanan özel 
menfaatler, sermaye olarak konulan âyınlar, bu 
âyınların bedeli ve tespit şekli, iştirake müracaat şekli 
belirtilir. 

  Halkın şirket sermayesine iştirak talebi,ana 
sözleşmede belirtilen miktara ulaşıncaya kadar 
beklenir. Sermayenin tamamının muvazaadan ari 
olarak taahhüt edildiği anlaşıldığında, kuruluş genel 
kurulu toplantıya davet edilir. Genel kurulun 
toplanması ile ilgili hususlar daha ileriki bölümlerde 
belirtilecektir. 

  Bu aşamadan sonra yapılması gereken işler, 
(D.3.1.) bölümde belirtildiği gibidir. 
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Anonim şirketin kurucuları arasında yabancı 
uyruklu gerçek ve tüzel kişi var ise, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından izin alınmadan önce, Hazine 
Müsteşarlığına müracaat edilerek ön izin alınmalıdır. 
Bu ön izin yazısı da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl 
Müdürlüğüne izin için müracaat edilirken verilmelidir. 

  Anonim şirket amaç ve konuları arasında; 
Yapılması bir başka merciin iznine tabi iş var ise, 
öncelikle o merciden ön izin alınmalıdır. Bu ön izin 
yazısıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne 
izin isteme sırasında verilmelidir.(Bankacılık, 
sigortacılık gibi) 

D.4. İŞLEYİŞİ  : (ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI) 

  Anonim şirketi yönetim kurulu yönetir. Şirketin 
temsil ve ilzamı prensip olarak yönetim kuruluna aittir. 
Yönetim kurulu, sorumluluk kendisinde kalmak üzere 
bu yetkilerinin bir bölümünü yada tamamını murahhas 
üyelere, yada müdürlere bırakabilir. Bütün bu hususlar 
Ticaret Siciline Tescil ve ilan edilmek zorunluğundadır. 
Anonim şirketin yürütme organı yönetim kurulu 
olduğuna göre, yönetim kurulu hakkında şu hususlarda 
bilinmelidir.  

  D.4.1. Yönetim Kurulu   : 

  Yönetim kurulu en az üç üyeden oluşur. Üye 
sayısı ana sözleşme ile, yada genel kurul kararı ile 
artırılabilir. Sağlıklı karar alabilmesi için yönetim kurulu 
tek sayılı olmalıdır. (3-5-7-9 gibi) Yönetim kurulu  
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üyeleri mutlaka şirkete üye olmak zorundadır. Üyeliğin 
başlayabilmesi için, en az bir hisse senedinin şirkete 
tevdi zorunluluğu vardır. Yönetim kurulu üyeleri genel 
kurul tarafından seçilir. İlk yönetim kurulu üyeleri, ana 
sözleşme ile atanabilir. Atanan bu üyelerin görev 
süresi de belirtilmelidir. Seçilen yönetim kurulu 
üyelerinin görev süresi genel kurulca belirlenir. Bu süre 
üç yıldan fazla olamaz. Süresini dolduran üye yeniden 
seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında herhangi bir 
nedenle boşalma olur ise, geri kalan üyeler toplanarak 
ortaklar arasından bir başka kişiyi yönetim kuruluna 
atayabilir. Atanan yeni üye, toplanacak ilk genel 
kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu üyelerinin 
mutlaka gerçek kişi olması zorunluluğu vardır. Ortaklar 
arasında tüzel kişiler varsa, bunlar gerçek kişi 
temsilcileri tarafından yönetim kurulunda temsil edilirler. 

Anonim şirketin temsil ve ilzamının yönetim 
kuruluna ait olduğunu belirttik. Yönetim kurulu bu 
temsil ilzamın nasıl olacağını kendi arasında, ana 
sözleşme kurallarına uygun olarak tespit ve ilan eder.  

  Yönetim kurulu işlerin gerektirdiği zamanlarda 
toplanır. Yönetim kurulu kararları, karar defterine 
yazılarak imza altına alınır. Yönetim kurulu, üyelerden 
yarısının bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Toplantıda 
hazır bulunanların ekseriyeti ile karar verilir. Yönetim 
kurulunda vekaleten oy kullanılamaz. Toplantı nisabı; 
üye sayısının üç olması halinde üç kişi, üye sayısının 
beş olması halinde dört kişi, üye sayısının yedi olması  
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halinde beş kişi, üye sayısının dokuz olması halinde 
altı kişidir. 

Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul kararı ile 
azledilebilir. Azlolunan üye tazminat isteyemez. 
(Md.316) 

  Yönetim kurulu üyeleri; şirketin amaç ve 
konusuna giren işleri kendi adlarına yapamazlar. Aynı 
türdeki başka şirketlerin yönetim kurulunda 
bulunamazlar. Bu hususlarda genel kuruldan izin 
alınması halinde, faaliyette bulunabilirler. Ancak, her 
halükarda şirketle ticari ilişkiye giremezler. 

Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca 
belirlenecek bir huzur hakkı ödenir. Bu huzur hakkı, 
gelir vergisi stopajına tabidir. 

  D.4.2. Denetçiler  : 

  Anonim şirketlerde sayısı beşi geçmemek üzere, 
bir veya birden fazla denetçi bulunur. Denetçiler ortak 
olabileceği gibi, ortak dışı da olabilirler. Süreleri ilk 
defa da bir yıldır. Sonraki yıllarda en fazla üç yıl için 
seçilebilirler. Denetçileri genel kurul seçer, 
gerektiğinde azleder. Denetçilere, genel kurulun tespit 
ettiği bir huzur hakkı ödenir. 

  Denetçiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
zorundadır. 
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Yönetim kurulu üyelerinin usul ve füruuundan 
biriyle eşi  ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri 
hısımları denetçi olamazlar. Şirket çalışanları da 
denetçi olamazlar. Medeni hakları kullanma ehliyetine 
sahip olmayanlar da denetçi olamazlar. (18 yaşından 
küçükler, hükümlüler, kısıtlılar) 

  Süresi dolan denetçi yeniden seçilebilir. Şu 
kadar ki, denetçi yada yönetim kurulu üyesi olarak 
daha önce ibrası tamamlanmamış kişiler yeniden 
seçilemezler. 

  Denetçiler, şirketin bütün işleri ve hesaplarını 
denetlemek yetkisine sahiptirler. Sık sık ve ansızın 
kasa sayımı yapmalıdırlar. Yönetim kurulu 
toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. 
Denetçiler, şirket bilançosunun çıkarılmasına nezaret 
ederler. Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu 
toplantıya çağırabilirler. Kendilerine gelen şikayetleri 
inceleyerek sonuçlandırırlar. Faaliyetlerini, genel 
kurula rapor vererek sonuçlandırırlar. Denetçiler, şirket 
sırlarını saklamakla yükümlüdürler. 

  D.4.3. Genel Kurul  : 

  Anonim şirketin en yüksek karar organı genel 
kuruldur. Genel kurul, olağan olarak senede bir kere, 
hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde 
toplanmalıdır. Ayrıca, işlerin gerektirdiğinde, 
olağanüstü olarak ta toplanabilir. Genel kurul, prensip 
olarak şirket merkezinde toplanır. Ancak, şirket  
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merkezinin uygun olmaması halinde şirket merkezinin 
bulunduğu ilde başka bir adreste de toplanması 
mümkündür. 

Genel kurulu toplantıya öncelikle yönetim kurulu 
davet eder. Yönetim kurulunun ihmali halinde denetim 
kuruluda toplantıya davet edebilir. Şirketin yönetim ve 
denetim kurullarının yetkisinin tartışılır olması 
durumunda, azınlığın talebi üzerine ilgili mahkeme 
toplantıya karar verebilir. Şirketin tasfiye halinde 
olması durumunda, toplantıya daveti tasfiye kurulu 
yapar. 

  Genel kurulun toplantıya daveti şekle tabidir. 
Buna göre; Davete ilişkin çağrı ilanının, Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayınlanması gerekir. Ana 
sözleşmede başka bir hüküm var ise buna da 
uyulması zorunludur. Örneğin: Davetin, Ticaret Sicili 
Gazetesi dışında ayrıca, mahalli bir gazetede de ilan 
edilmesi öngörülmüşse, bu şekle de uyulmalıdır. İlan, 
toplantı günü ve ilan günü hariç olmak üzere en az  
onbeş gün önceden yapılmalıdır. Ayrıca, nama yazılı 
hisse senetleri sahipleri ile adresi bilinen hamiline 
yazılı hisse senedi sahiplerine de en az onbeş gün 
önceden taahhütlü posta ile bildirim yapılmalıdır. 

  Toplantıda şirket ortaklarının asaleten yada 
vekaleten yüzde yüz nisapla temsil edilmesinin 
mümkün olması halinde, yukarıda belirtilen şekil 
şartına uyulmayabilir. (Türk Ticaret Kanunu, Madde 
370) 
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Toplantı ilanında bulunması gereken hususlar 
şunlardır: “Toplantı günü ve saati, toplantı yeri (hiçbir 
tereddüde mahal bırakmayacak şekilde), gündem, 
gündemde ana sözleşme değişikliği var ise değişen 
maddelerin eski ve yeni şekli (Bakanlıktan izin alınmış 
hali ile), davetin hangi organ tarafından yapıldığı, 
gündemde bilanço, faaliyet raporunun görüşülmesi var 
ise, ortakların incelemesine nerede ve ne şekilde açık 
tutulduğu, vekil vasıtası ile temsil ettirecekler için 
vekaletname örneği, ilk toplantının ertelenmesi sonucu 
yapılan toplantılarda ilk toplantının ertelenme nedeni 
ve bu toplantıda gerekli olan nisap.” 

D.4.3.1.Genel Kurulun Devredemeyeceği 
Görev ve Yetkileri  : 

  Genel kurul, aşağıda yazılı görev ve yetkilerini 
bir başka organ veya kişilere devredemez: 

 - Şirket ana sözleşmesini değiştirmek, 

-  Yönetim kurulu üyelerini seçmek, azletmek, ibra 
etmek yada etmemek, 

-  Denetçi yada denetçileri seçmek, azletmek, ibra 
etmek yada etmemek, 

-  Ana sözleşme ile yönetim kurulu ve denetim 
kurulunun görev süresi belirtilmemiş ise, bu süreleri 
tespit etmek, (Üç yılı aşmamak üzere) 

-  Ana sözleşme ile belirlenmemiş ise, yönetim kurulu 
ve denetçi sayısını belirlemek, 
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-  Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilere ödenecek 
huzur hakkını tespit etmek, 

-  Kâr dağıtımına karar vermek, 

-  Şirketin feshine karar vermek, 

-  Tasfiye memurlarını seçmek, azletmek, ibra etmek, 

  D.4.3.2. Gündem  : 

  Olağan genel kurul gündeminde bulunması 
gereken hususlar şunlardır: 

 - Açılış ve divan teşekkülü,  

-  Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana 
yetki verilmesi, 

-  Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi 
raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 

-  Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, 
müzakere edilmesi, tasdiki, 

-  Kâr dağıtımı ile ilgili hususun görüşülmesi ve karara 
bağlanması, 

-  Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibrası, 

-  Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilere ödenecek 
huzur hakkının tespiti, 



 79 

-  Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma 
olmuş ve yerine yeni üye atanmış ise, atamanın genel 
kurulca tasdiki, (T.T.K. Md.315) 

-  Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi, 
sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi, 

-  Görev süresi dolan denetim kurulu üyelerinin seçimi, 
sayı ve süre tespiti, 

-  Ana sözleşme değişikliği öngörülmekte ise; izin 
alınan tadil tasarısının görüşülmesi, tartışılması, karara 
bağlanması, 

-  Şirkete gayrımenkul alınması yada satılması 
düşünülüyorsa, yönetim kurulunun yetkisinin tespiti, 
satışa izin verilmesi, yeni yatırımlar öngörülüyorsa 
kapsamı ve yetki tespiti, 

-  Yönetim kurulu üyelerinin, şirket mevzuuna giren 
işleri yapmak istemesi halinde bunlara gerekli yetkinin 
verilmesi yada verilmemesi, (T.T.K.334-335) 

-  Görüşülmesinde fayda görülen diğer hususlar, 

-  Azınlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, 
görüşülmesini istedikleri diğer hususlar, 

-  Dilekler ve kapanış, 

  Gündemde gösterilmeyen hususlar genel 
kurulda görüşülemez. Azınlık hisse sahiplerinin 
gündeme madde ilavesini istemesi halinde, toplantıdan 
önce ilgili mercilere müracaatla bunu talep etmesi 
gerekir. Toplantıyı düzenleyenlerin bu talebe 
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uymaması halinde, müracaat Ticaret Mahkemesine 
(olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine) yapılır.  

  D.4.3.3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 
Bulundurulması   : 

  Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Temsilcisi (Hükümet Komiseri) bulunması 
mutlak zorunluluktur. Bakanlık Temsilcisi bulunmayan 
toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Toplantılara 
Bakanlık temsilcisini, toplantıyı düzenleyen merci 
davet eder. Bunun için yapılması gereken işler şu 
şekildedir: “Toplantıyı düzenleyen merci (yönetim 
kurulu, denetçiler yada ilgili mahkeme) Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek 
talepte bulunur. Bu dilekçede; toplantının tarihi, saati 
ve yeri açıkça belirtilir. Dilekçeye, talepte bulunanın 
imza sirküleri, kararın noter tasdikli bir örneği, gündem, 
komiser ücretinin ödendiğine dair banka dekontu 
eklenir. Toplantıların mesai, gün ve saatinde yapılması 
esastır. Hafta tatili yada mesai saati dışında yapılması, 
müracaat merciinin uygun görüşüne bağlıdır. 

D.4.3.4. Genel Kurul Toplantısının Yapılması  : 

  Genel kurul toplantısının yapılması sırasında şu 
kurallara uyulur: 

  Aşağıda belirtilen işlemler, sırası ile yerine 
getirilir. Bu şekilde, toplantının bir düzen içinde 
tamamlanması sağlanır. 

  D.4.3.5. Toplantı Mahallinde Hazır 
Bulundurulacak Belgeler  : 
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   Genel kurul toplantısı yapılacak yerde şu 
belgeler hazır bulundurulmalıdır: 

 - Şirket ana sözleşmesi, 

-  Ortaklar pay defteri, 

-  Toplantıya davetin yapıldığını gösteren gazete ve 
diğer belgeler, 

-  Yönetim kurulu faaliyet raporu, 

-  Denetçi raporu, 

-  Bilanço,gelir tablosu kâr ve zarar cetveli, 

-  Gündem, 

-  Hazirun Cetveli, 

-  Gündemde ana sözleşme değişikliği varsa, tadil 
tasarısının bakanlıktan izin alınmış şekli ve izin yazısı, 

-  Genel kurul erteleme üzerine yapılmakta ise, bir 
önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağı. 

  D.4.3.6.Hazirun Cetveli   : 

  Hazirun cetveli yönetim kurulu tarafından 
hazırlanarak, kayıtlara uygunluğu tasdik edilir. Hazirun 
cetveline nama yazılı hisse senedi sahiplerinin isim ve 
adresleri, pay miktarı, payın tutarı, asaleten yada 
vekaleten temsil edildiğine dair sütun ve imza yeri 
açılır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerinden, isim ve 
adresi bilinenler de yazılır. Hazirun cetvelinin altına, 
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şirketin toplam hisse sayısı ve tutarı belirtilir. Bu 
hisselerden ne kadarının asaleten ne kadarının 
vekaleten temsil edildiği belirtilerek katılım nisabı 
bulunur. Hazirun cetveli, toplantıya katılanlara 
imzalatılır. Bakanlık temsilcileri ve divan heyetince 
imza altına alınır. 

  D.4.3.7.Toplantıda Bulunma Zorunluluğu -
Katılma ve Oy Hakkı     : 

  Genel Kurul  toplantılarında, yönetim kurulu 
üyeleriyle denetçilerin hazır bulunması esastır. Olağan 
genel kurul toplantılarında yönetim kurulundan en az 
bir üyeyle, denetçilerden en az bir üyenin hazır 
olmaması halinde toplantı yapılamaz.  

  Her ortağın genel kurul toplantısına katılma 
hakkı vardır. Bu hak hiçbir şekilde engellenemez. Her 
ortak genel kurul toplantısına katılarak, hissesi 
oranında oy kullanır. Her pay sahibine bir oy hakkı 
verir. 

  Şirket ana sözleşmesinde aksine hüküm 
bulunmadıkça, genel kurulda oylama açık ve el 
kaldırma suretiyle yapılır. Ortakların talep etmesi 
halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından 
belirlenebilir.  

  Anonim şirket ortakları genel kurul toplantısına 
bizzat katılabilecekleri gibi, kendilerini bir vekil vasıtası 
ile de temsil ettirebilirler. Vekaletnamede; şirketin 
unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, 
vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile 
vekalet verenin adı soyadı yada unvanı bulunmalıdır. 
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Vekaletnameler ait olduğu toplantı için geçerlidir. Noter 
tasdikli olması zorunlu olmamakla birlikte, ihtilafları 
önleme açısından noterde düzenlenmesinde fayda 
vardır. 

  D.4.3.8.Toplantı ve Karar Nisapları   : 

  Ana sözleşmede  daha ağır hükümler yoksa, 
genel kurul toplantısında  gerekli olan toplanma ve 
karar nisabı şu şekildedir: 

  Olağan genel kurul toplantı gündemini oluşturan 
konuların görüşüleceği genel kurul toplantılarında 
toplantı nisabı 1/4 dür. (%25) Birinci toplantıda bu 
nisap yok ise ikinci toplantıda nisap aranmaz. Karar, 
katılanların ekseriyeti ile alınır. 

  Şirketin tâbiiyetini değiştirmek veya pay 
sahiplerinin taahhütlerini arttırmak hususunda ki 
toplantılarda toplantı ve karar nisabı yüzde yüzdür. 

Şirketin mevzuu veya nevinin değiştirilmesine 
ilişkin genel kurul toplantılarında şirket sermayesinin 
en az üçte ikisine sahip olan pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin bulunması şarttır. Karar, katılanların 
ekseriyetiyle verilir.  

Şirket sermayesinin arttırılması veya azaltılması 
için yapılarak genel kurul toplantılarında şirket 
sermayesinin en az yarısına sahip olanların veya 
temsilcilerinin katılması şarttır. Karar, katılanların 
ekseriyeti ile verilir.  
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Gündemde tahvil ihracı var ise katılma nisabı 
yüzde elli, karar nisabı katılanların çoğunludur.  

Şirketin tasfiyesi yada başka bir şirketle 
birleşmesi söz konusu ise, pay sahiplerinin en az 2/3 
ünün katılması zorunludur. Karar nisabı katılanların 
çoğunluğudur. 

  Şirket aktiflerinin satışı söz konusu ise, katılım 
nisabı yine yüzde ellidir. Karar nisabı ise, katılanların 
ekseriyetidir.  

  D.4.3.9.Toplantının Açılıp Gündemin 
Görüşülmesi:     

  Toplantı yer ve saatinde hazır bulunan evraklar 
Bakanlık Temsilcileri tarafından incelenir. Toplantının 
açılmasına engel bir durum görülmeyince toplantının 
açılması hususunda toplantıyı düzenleyene söz verilir. 
Toplantıyı düzenleyen (yönetim kurulu-denetçiler-
diğerleri) toplantıyı açar. Katılım miktarını belirtir, 
gündemi okur. Genel kuruldan, toplantıyı yönetecek 
divan başkanı, katip üye, oy toplayıcı için aday 
belirlenmesini ister. Belirlenen adayları genel kurulun 
oyuna sunar. Yeterli oyun sağlanması halinde divan 
heyetini göreve davet eder.  

  Divan heyeti gündem maddelerini sırasıyla 
uygular. Gündemde yer almayan konular genel 
kurulda görüşülemez. Şu kadar ki, katılımın yüzde yüz 
olması ve hiçbirinin itiraz etmemesi halinde gündeme 
madde eklenebilir. Gündeme madde ilavesi, divanın 
oluşmasından hemen sonra gündemin diğer 
maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yapılır. 
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  Genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler ve 
alınan kararlar bir tutanağa geçilir. Tutanak, divanın 
katip üyesi tarafından tutulur. Toplantı sırasında 
tutanağın daktilo ile yazılmasının mümkün olmaması 
halinde, divan üyeleri aldıkları notları imzalarlar, 
tutanak daha sonra hazırlandığında aldıkları notları 
karşılaştırarak asıl tutanağı imzalarlar. Toplantı 
tutanağını divan heyeti ile birlikte Bakanlık Temsilcileri 
de imzalarlar. Toplantı tutanaklarının imza yetkisi 
divan heyetine verilmemişse, toplantı tutanağı 
Bakanlık Temsilcileri ile birlikte toplantıya katılan bütün 
ortaklarca imzalanmalıdır.  

  Toplantı herhangi bir nedenle yapılmazsa, 
toplantının neden yapılmadığına dair bir tutanak 
düzenlenir. Bu tutanak Bakanlık Temsilcileri ve 
toplantıyı düzenleyenler tarafından müştereken 
imzalanır. 

         D.4.3.10.Toplantı Sonrası Yapılacak İşler : 

  Toplantı sonrasında; Bakanlık Temsilcileri 
tarafından verilecek AL.4 formu yönetim kurulunca 
düzenlenir. Temsilcilerle birlikte imza altına alınır. Bu 
form ekinde toplantı evraklarından birer nüsha 
Bakanlık temsilcilerine verilir. Genel Kurulda sermaye 
artırımı kararı alınmışsa AL.4 formu yerine AL.3 formu 
verilir yada daha sonra bir dilekçe ekinde Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğüne verilir.  
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Genel Kurul evraklarından birer nüsha ile, 
komiserin görevlendirilme yazısının bir örneği dilekçe 
ekinde Ticaret Siciline verilir. Tescil ve İlanı gereken 
hususlar Ticaret Siciline Tescil ile Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan ettirilir.  

  Genel kurul toplantısında sermaye artırımı ile 
ilgili bir karar alınırsa, bu işlemden doğan Damga 
Vergisi, Damga Vergisi Kanunun 22/a maddesi 
hükmüne göre üç ay içinde ilgili vergi dairesine beyan 
ile ödenmelidir.  

  Toplantıda yönetim kurulu seçimi var ise, 
yönetim kurulu derhal toplanmalı, kendi arasında iş 
bölümü yapmalı, şirketin temsil ve ilzam şeklini 
belirlemeli, noterde imza sirküleri tanzim ettirerek 
Ticaret Siciline Tescil ve İlan ettirilmelidir.  

D.4.4. Sermayenin Artırılıp – Azaltılması Ana 
Sözleşme  Değişiklikleri     : 

  Anonim şirketlerde sermayenin artırılıp-
azaltılması da sonuç olarak bir ana sözleşme 
değişikliğini gerektirir. Sermaye artırılması yada 
azaltılması ile, diğer ana sözleşme değişiklikleri 
arasında yapılacak işlemler açısından bir fark yoktur. 
Bu nedenle, aşağıda ana sözleşme değişiklikleri 
anlatılacaktır. 

 Ana sözleşme değişikliği için öncelikle yönetim 
kurulunun bu konuda bir karar alması gerekir. Karar 
toplantı ve nisap sayısı, yönetim kurulu bahsinde 
belirtildiği gibidir. Yönetim kurulu kararının hemen  
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altına, değiştirilmesi düşünülen maddenin mevcut şekli 
(maddenin eski şekli) başlığı ile yazılır. Altına da 
(maddenin yeni şekli) başlığı ile değişikliği düşünülen 
şekli yazılır. Yönetim kurulunun bu kararından noter 
tasdikli suret alınır. Ayrıca, tadil tasarısı yukarıda 
belirtildiği şekilde altı nüsha halinde yazılır. Altına, 
Damga Vergisi Genel Tebliğinde öngörülen miktarda 
damga pulu yapıştırılır. Yönetim kurulunca kaşe ve 
imza altına alınır.    

 Bu şekil hazırlanan ana sözleşme değişikliği tadil 
tasarısı, yönetim kurulu kararı bir dilekçe ekinde; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne verilerek 
izin istenir. Yazılı izin ile, onaylı tadil tasarıları 
alındıktan sonra, şirket genel kurulu toplantıya davet 
edilir. Toplantı gündemine tadil tasarısının görüşülmesi 
konulur. 

 Genel kurulca görüşülüp, kabul edilen tadil 
tasarısı, Ticaret Siciline tescil ve ilan ile yürürlüğe girer.   

 Tadil tasarısının sermaye artırımını içermesi 
halinde, artırılan bölüm için Damga Vergisi ve 4077 
sayılı Kanuna göre Tüketiciyi Koruma Fonu doğar. 
Damga vergisi üç ay içinde vergi dairesine, fon miktarı 
ise Ticaret Sicili havalesi ile Merkez Bankasına yatırılır. 
(D.V.K. Madde 22-a) 

 Anonim şirketler, mevcut sermayelerinin tamamı 
ödenmedikçe sermaye artırımı  yapamazlar. (T.T.K. 
Madde 391) Sermaye artırımı işlemine başlamadan 
önce, mevcut sermayenin tamamen ödendiğinin tespiti 
gerekir. Bunun için, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  
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yada Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip bir meslek 
mensubunun ‘Sermayenin Ödendiğine Dair Rapor’  
düzenlenmesi gerekir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl 
Müdürlüğünden izin alınırken bu raporunda dilekçeye 
eklenmesi gerekir.  

 Anonim şirketler, daha önce maddi duran 
varlıklarını yeniden değerleme sonucu oluşan değer 
artış fonları ile, maliyet artış sonucu oluşan değer artış 
fonlarını sermayelerine ekleyebilirler. Bu tür sermaye 
artırımı sonucu ortaklara hisseleri oranında bedelsiz 
hisse senedi verilir. Bu tür fonların sermayeye ilave 
edilmek istenmesi halinde, ana sözleşme tadil tasarısı 
buna göre düzenlenir. Ayrıca, sermayeye eklenecek 
miktar Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilir. Bu 
rapor, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin isteme 
sırasında ilgili müdürlüğe ibraz edilir.  

D.5. MUHASEBE SİSTEMİ   : 

 Anonim şirketler; VUK’na göre bilanço usulüne göre defter 

tutmak ve Muhasebe Sistemi  Uygulama Genel Tebliğine göre de, Tek 

Düzen Hesap Planını uygulamak zorundadır. Buna göre, anonim 

şirketlerde örnek   muhasebe kayıtları şu şekilde olur.  

 D.5.1.Ani Şekilde Kuruluşta Açılış Kayıtları   :       

                                           /                        

501 – ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 

501.01 – Sermaye Taahhüdü 

     500 – SERMAYE HESABI 

   500.01 – Kayıtlı Sermaye 



 89 

 Sermayenin kurucularca taahhüdü 

                                  / 

131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. 

131.01 - Ortak A Cari Hesabı 

131.02 - Ortak B Cari Hesabı 

131.03 - Ortak C Cari Hesabı 

131.04 - Ortak D Cari Hesabı 

131.05 - Ortak E Cari Hesabı 

           501 -  ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 

501.01 – Sermaye Taahhüdü 

 Hisse senetlerinin ortaklara verilmesi.  

                                   /          

  262–KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS. 

 262.01- İlk Kuruluş Giderleri 

  770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS.  

 770.01 – Genel Giderler 

    131- ORTAKLARDAN ALACAK HS.  

           131.01- Ortak A Cari Hesabı 

      

x..... Mk.la Noter Ücreti 

x..... Mk.la Ticaret Sicili Harcı 

x..... Mk.la Ticaret Sicili Gazetesine 
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x..... Mk.la Ticaret Odası Aidatı 

x..... Mk.la Defter Tasdiki 

x..... Fatura ile Ticari Defter ve Kırtasiye Alışı 

 Kuruluş giderlerinin muhasebeleştirilmesi. 

                                                / 

  Bu maddelerde ilk kuruluş masrafları 
aktifleştirilmiştir. V.U.K. hükümlerine göre ilk kuruluş 
masrafları aktifleştirilmesiz direkt gider olarak 
kaydedilebilir. Bu durumun tercihi halinde, (262) hesap 
yerine doğrudan (770) hesabın kullanılması gerekir. 

  Bu maddelerden sonra, ortakların sermaye 
taahhütlerini yerine getirmeleri halinde, ortaklardan 
alınan değerler ilgili hesaba borç, ortaklardan alacaklar 
hesabına alacak verilmelidir. 

  D.5.2. Tedrici Kuruluşta Yevmiye Maddeleri  : 

                                                 / 

501 – ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI 

 501.01 – Çıkarılan Hisse Senetleri 

    500 – SERMAYE HESABI 

     501.01 – Kayıtlı Sermaye 

Çıkarılan hisse senetlerinin kaydı. 

                                                 / 
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 900 – NAZIM  HESAPLARI  

 900.01 – Satışa Sunulan Hisse Senetleri 

     900 – NAZIM HESAPLAR 

                 900.02–Çıkarılan Hisse Sen. 

Çıkarılan Hisse Senetlerinin Satışa Sunulması. 

                                               /                                                            

131 – ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

 131.01 – Kurucu Ortaklar      

       501–ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 

                501.01– Çıkarılan Hisse Sen. 

Kurucuların, Çıkarılan Hisse Senetlerinin %10’unu 
almaları. 

                                              /                                                                

900 – NAZIM HESAPLAR 

 900.02 – Çıkarılan Hisse Senetleri 

    900 – NAZIM HESAPLAR 

           900.01–Satışa Sunulan Hisse S. 

Kurucuların %10 Taahhütlerin. Yerine Getirilmesinden. 

                                      / 
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Tedrici kuruluşta; taahhüt edilen sermayenin en 
az %10’luk bölümünün kurucu ortaklarca taahhüt 
edilmesi gerekir. Öte yandan, halka arzedilen hisse 
senedi miktarının Nazım Hesaplar da takibi gerekir. Bu 
nedenle, yukarıdaki kayıtlarda önce sermayenin 
tamamının taahhüdü gösterilmiş, arkasından 
kurucuların %10’luk bölümü yerine getirmeleri kayda 
alınmıştır. 

  Anonim şirketler halka arz işlemini bankalar 
aracılığı ile yapar. Yukarıdaki kayıtlar, halka arz 
edilmek üzere bankaya hisse senedi tevdi edilmesinde 
yapılır. Bankadan, halka arz edilen hisse senetlerinin 
satış belgesi geldiğinde karşı kayıt yapılır. Bu kayıt, 
hisse senedi karşılığı bankaya yatan para için (102 
Bankalar Borçlu, 501 Ödenmemiş Sermaye Alacaklı) 
şeklindedir. Aynı şekilde, satılan miktar için nazım 
hesaplarda da ters kayıt yapılarak, halka arz edildiği 
halde satılamayan hisse senedi miktarları buradan 
takip edilir. 

  D.5.3. Kâr Dağıtımında Yevmiye Maddesi 
Kaydı   : 

  Anonim şirketlerde kâr dağıtımı hususu; Türk 
Ticaret Kanunu, Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasaları, 
Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) açılarından ayrı ayrı 
önem taşır. Bu nedenle, bu üç yasanın ilgili 
hükümlerinin bilinmesi gerekir. Bu amaçla şu 
tanımların bilinmesinde fayda vardır: 

  Ticari Kâr  : Gelir tablosunda yer alan satışlar ve 
faaliyet dışı diğer gelirler toplamından dönemin her 
türlü giderlerinin düşülmesiyle bulunan rakamdır. 
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Geçmiş yıl zararları mevcut ise, bu aşamada ticari 
kârdan tenzil edilir. Geri kalan rakam ticari kârdır. 
Ortaklara dağıtımda esas alınacak rakam budur. 

  Mali Kâr  : Kurumlar Vergisi Beyannamesine ithal 
edilen ticari kâra kanunen kabul edilmeyen giderlerin 
ilavesi ile bulunacak rakamdan, ticari kârın içinde 
bulunan vergiye tabi olmayan unsurların tenzili ile 
bulunan rakamdır. Kurumlar Vergisinin matrahı budur 
ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında bu rakam 
esas alınmalıdır. 

  Kanuni Yedek Akçe  : Ticari kârın %5’i ayrılarak 
(540) hesapta tutulur. Bu rakam, ödenmiş 
sermayenin %20’sini bulana kadar ayrılmaya devam 
edilir. Kanuni yedek akçe, kurumlar vergisi 
matrahından indirilemez. 

  İhtiyari Yedek Akçe (Statü Yedekleri)  : 
Dağıtılabilir kârın %10’u ticari kârdan ayrılarak (542) 
hesapta tutulur. 

  Bu bilgilerden sonra kâr dağıtımında yapılacak 
işlerin aşaması şöyledir: 31.12.xxxx tarihinde bütün 
gelir ve gider kalemleri (690) hesapta toplandıktan 
sonra, şu madde ile vergi ve diğer yasal yükümlülükler 
karşılığı öncelikle ayrılır: 

                              31.12.xxxx     

690-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 

690.01-xxxx Dönemi Kârı 



 94 

691-DÖNEM KÂRI VERGİ VE 
DİĞER YASAL YÜK.KARŞILIĞI 

691.01-Kurumlar Vergisi Karşı. 

    691.02-Fon Payı Karşılığı 

   692-DÖNEM NET KÂRI – ZARARI 

    692.01-xxxxDönemi Net K.ve Z. 

Dönem Kârından Karşılık Ayrılması. 

                                         31.12.xxxx                                                      

692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 

 692.01-xxxx Dönemi Net K.ve Zararı 

   590-DÖNEM NET KÂRI 

    590.01-xxxx Dönemi Net Kârı 

Dönem Net Kârının Bilanço Hesabına Alınması. 

                              31.12.xxxx                                                         

691-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI 

 691.01-Kurumlar Vergisi Karşılığı 

 691.02-Fon Payı Karşılığı 

370-DÖNEM KÂRI VERGİ VE 
DİĞER YY. KAR. 
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        370.01-Kurumlar Vergisi Karşıl. 

    370.02-Fon Payı Karşılığı 

Vergi karşılıklarının bilanço hesabına alınması.                                                           

  

        Kurumlar vergisi beyannamesi verilerek, 
vergilerin tahakkuku yapıldığında şu kayıt yapılır : 

    30.04.xxxx                                                            

370-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YY.KARŞILIĞI 

 370.01-Kurumlar Vergisi Karşılığı 

 370.02-Fon Payı Karşılığı 

    360-ÖDENECEK VERGİLER HS. 

          360.01-Ödenecek Kurumlar ver. 

          360.02-Ödenecek Fon Payı. 

 Xx/xxx Tahakkuk Fişi ile tahak. eden vergi ve fon payı. 

           / 

  

 Bu işlemde, geçici verginin mahsubu ihmal 
edilmiştir. Eğer, dönem ile ilgili peşin ödenen vergi ve 
fonlar var ise, (193) hesapta toplanan rakamlar bu 
hesabın alacağına (371) hesabın borcuna verilir. 
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Tahakkuk eden rakamlar da (371) hesabının alacağına 
verilerek, ödenmesi gereken vergi borcu bulunur. (360) 
Hesabının bakiyesi, tahakkuk fişinin “Ödenecek Olan” 
sütunundaki rakama eşit olmalıdır. Bir başka deyişle, 
ödenmesi gereken vergi borcu tutarınca olmalıdır. 

  

 Anonim şirketlerde kâr dağıtımına genel kurul 
karar verir. Genel kurulun, kâr dağıtımı konusundaki 
karar tercihi şu üç şekilden biri olabilir: 

  

-         -         Kârın tamamının dağıtılmayarak, şirkette 
olağanüstü yedek olarak tutulması, 

-         -         Kârın tamamının dağıtılması, 

-         -         Kârın bir kısmının dağıtılması, 

  

Kâr dağıtım maddesinden önce, kâr dağıtımında 
izlenecek yolu şematik olarak tekrarlayalım : 

Dönem Ticari Kârı              (+) 

Geçmiş dönem zararı (varsa)        (-) 

Kurumlar Vergisi ve Fonu (matrah üzerinden) (-) 

Gelir Vergisi Stopajı ve Fonu (Kâr dağıtılması halinde)
                 (-) 
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I.Tertip Yedek Akçe (Ticari Kârın%5’i)  (-) 

I.Temettü (Ödenmiş sermayenin %5’i)  (-) 

II.Tertip yedek akçe (Dağıtılabilir kâr x 10/110)  (-) 

 II.Temettü(Dağıtılmasına karar verilen kâr miktarı(-) 

  

Halka açık, hisse senetleri borsaya kote edilmiş 
anonim şirketlerin 1. Temettüsü, vergiler düşüldükten 
sonraki kârın %50 sinden az olamaz. 

  

Bu bilgiler ışığında yedek akçe ayırma ve kâr dağıtım 
maddesini şu şekilde yapabiliriz: 

  

    / 

590-DÖNEM NET KÂRI 

590.01-xxxx Dönemi Net Kârı 

   540-YASAL YEDEKLER 

    540.01-I. Tertip Yedek Akçe 

    540.02-II. Tertip Yedek  Akçe 

   331-ORTAKLARA BORÇLAR 

    331.01-I. Temettü 
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    331.02-II. Temettü 

Ayrılan yedek akçe ve dönem kârının dağıtılması. 

  

Yukarıda madde kârın tamamının dağıtılmasına göre 
yapılmıştır. Kârın dağıtılmamasına karar verilmiş ise, 
(331) hesap yerine (542) hesap kullanılır. Genel kurul 
kararı, kârın daha sonra dağıtılması şeklinde ise (331) 
hesap yerine (570) hesap kullanılır. 

D.6. VERGİ VE DİĞER MALİ SORUMLULUKLARI  : 

  

Anonim şirketlerin sorumlu olduğu vergiler şunlardır: 

  

Kurumlar Vergisi, 

Gelir vergisi stopajı, 

Damga vergisi, 

Katma Değer Vergisi (faaliyet tamamen BSMV tabi ise, 
KDV’ye tabi değil) 

Banka sigorta muamele vergisi (İştigal konusunun 
bankacılık ve sigortacılık olması halinde) 

  

Bu konuları kısaca tanımlamak istersek; 
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Kurumlar Vergisi : Anonim şirketler elde ettikleri mali 
kârdan dolayı Kurumlar Vergisi mükellefidirler. Dönem 
sonundan itibaren dördüncü ay içinde, bağlı 
bulundukları vergi dairesine Kurumlar Vergisi 
Beyannamesi vermek zorundadırlar. Dönem sonucu 
ödenecek vergi olmasa bile beyanname verilmesi 
zorunludur. Anonim şirketlerin bağlı oldukları vergi 
dairesi, şirket merkezinin bulunduğu adresteki vergi 
dairesidir. 

  

Gelir Vergisi Stopajı : Anonim şirketler, Gelir Vergisi 
Kanunu madde-94 kapsamında vergi stopajı yaparak, 
bunu, muhtasar beyanname ile beyan ve ödemek 
zorundadırlar. Ortaklara kâr dağıtılması da, gelir 
vergisi tevkifatı yapılmasını gerektirir. Muhtasar 
Beyannamenin verileceği vergi dairesi genel olarak, 
şirketin Kurumlar Vergisi açısından bağlı bulunduğu 
vergi dairesidir. Ancak, şirketin, merkezi dışında bir 
adreste vergi stopajı yapma durumu var ise, bu 
adreste doğan vergiler, buranın bağlı olduğu vergi 
dairesine beyan edilir. Örneğin; Şirketin merkezi 
İstanbul’da ise, şirket Kurumlar Vergisi ve merkezde 
doğan vergi stopajları açısından, İstanbul’daki adresin 
bulunduğu yerdeki vergi dairesine bağlıdır. Aynı 
şekilde, şirketin Gaziantep’te bir fabrikası var ise, bu 
fabrikadaki işlemlerden doğan gelir vergisi stopajı, 
Gaziantep’teki adresin bağlı olduğu vergi dairesine 
beyan ile ödenmelidir.  
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Damga Vergisi : Anonim şirketler işlemlerinden doğan 
Damga Vergisini pul yapıştırmak şeklinde 
ödeyebilecekleri gibi, makbuz karşılığı vergi dairesine 
de ödeyebilirler. Buna göre; Anonim şirketler Damga 
Vergisi Defteri tutmak zorundadırlar. Damga vergisine 
tabi işlemler doğdukça, bu deftere gerekli kayıt yapılır. 
Bir ay içerisinde doğan vergiler ertesi ayın yirminci 
gününe kadar, Damga Vergisi Beyannamesi ile beyan 
ile ödenmelidir. 

  

Katma Değer Vergisi : Katma Değer Vergisi 
Kanunu’na göre; Türkiye’de oluşan her türlü faaliyet 
Katma Değer Vergisine tabidir. Aynı yasa, bunun bazı 
istisnaları olduğunu da belirtmiştir. Anonim şirketin 
faaliyetinin bir bölümü bu istisnaları kapsasa dahi, 
beyanname verme zorunluluğu vardır. Örneğin; İhracat 
teslimleri ve yurt dışı taşımacılık faaliyetleri Katma 
Değer Vergisinden istisnadır. Ancak, bu tür teslimler 
içinde beyanname verilmesi zorunluluğu vardır. Katma 
Değer Vergisinden muaf işler için ise beyanname 
verilmez. Faaliyeti sadece bu işten oluşan şirketler 
Katma Değer Vergisi mükellefiyeti de tesis ettiremez. 
Bunun örneği de, Bankalar ile Sigorta ve Reasürans 
şirketleridir. Aynı şekilde, faaliyeti sadece sigorta 
aracılık hizmeti olan anonim şirketler de Katma Değer 
Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmezler. Bunun yerine, bir 
başka gider vergisi olan “Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi” mükellefiyetini tesis ettirirler. 
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Anonim şirketler ayrıca, Belediye Gelirleri Kanunu 
kapsamındaki vergilerinde mükellefidirler. Örneğin; 
Çevre Temizlik Vergisi, İşyeri Açma İzin Harcı, Hafta 
Tatilinde Çalışma Harcı gibi. Bu tür mükellefiyet 
kapsamında bulunulması halinde de gerekli 
mükellefiyetin tesis ettirilmesi gerekir. 

  

D.7. SONA ERME  : 

  

 Anonim şirketler şu nedenlerle sona erer: 

  

Ana sözleşmede belirtilen sürenin dolması halinde, 

Şirketin maksadının yerine gelmesi yada yerine 
gelmesinin imkansız olduğunun anlaşılması halinde, 

Şirket sermayesinin 2/3 ünün yok olması halinde, 

Pay sahiplerinin beş kişinin altına düşmesi halinde, 

Ana sözleşmede, bir fesih sebebi belirtilmiş ise bu 
sebebin oluşması halinde, 

Şirketin bir başka şirketle birleşmesi halinde, 

Şirketin iflasına karar verilmesi halinde, 

  Genel kurulca tasfiye kararı alınması halinde. 
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Şirketin iflası yada bir başka şirketle birleşmesi 
sebepleri dışındaki nedenlerle sona erme halleri 
tasfiye hükmündedir. 

  

Tasfiye durumu; (C.7.) bölümde belirtilen (Limited 
Şirketin Tasfiyesi) işlemlerinin aynısıdır. Şu kadar ki, 
limited şirkette “Ortaklar Kurulu” olarak belirtilen karar 
mercii, anonim şirketlerde “Genel Kurul” dur. 

  

Anonim Şirketlerde ortak sayısının 5’den aşağıya 
düşmesi sona erme nedeni olarak sayılmıştır. T.T.K. 
madde 435 konuyu şöyle düzenlemiştir: “Pay 
sahiplerinin sayısı beşten aşağıya düşer veya şirketin 
kanunen lüzumlu organlarından biri mevcut olmaz 
yahut umumi heyet toplanamazsa, pay sahiplerinden 
veya şirket alacaklılarından birinin yahut Ticaret 
Vekaletinin talebi üzerine, mahkeme şirketin durumunu 
kanuna uygun hale ifrağ için münasip bir müddet tayin 
eder ve buna rağmen durum düzeltilmezse şirketin 
feshine karar verir.” 

  

Yukarıdaki hüküm, sermaye miktarı asgari tutarın 
altında kalan şirketler için ne yapılması gerektiği 
hususuna da açıklık getirmektedir. Buna göre, 
sermayesi asgari tutarın altında kalan şirketlere yetkili 
mahkeme belirli bir süre vererek, noksanlığın 
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giderilmesini isteyecek buna rağmen sermaye artırımı 
yapılamazsa şirketin feshine karar verecektir. 

  

  

BEŞİNCİ KISIM 

  

“E” HOLDİNGLER 

  

E.1. GENEL BİLGİ  : 

  

Tarih boyunca ticari işler, kişilere bağlı olarak 

gelişmiştir. Kurulan ticari işletmeler babadan oğula 

geçerek devam etmiştir. Daha sonraki gelişmelerde 

adi ortaklıklar ortaya çıkmıştır. Bu sistemde, emek- 

sermaye bir araya gelerek adi ortaklıkları 

oluşturmuştur. Daha sonraki aşama şirketleşmeyi 

getirmiştir. 
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Sanayi devrimi sonrası büyük işletmelerin doğuşu, 

şirketlerin kaçınılmaz olduğu görüşünü getirmiştir. 

Şirketlerin ileri safhasında, sermayeye halkın 

katılımı şartları araştırılmış ve halka açık anonim 

şirketler oluşmuştur. Görülmektedir ki, her ihtiyaç 

yeni bir oluşumu meydana getirmiştir. Bu kuralın bir 

sonucu olarak ta HOLDİNG’ler ortaya çıkmıştır. 

Holding’ler aile şirketlerinin halka açılması 

gerektiğinin yanı sıra, yönetime sahip olma 

içgüdüsünün de bir sonucu olarak oluşmuştur. 

Sonraki aşamalarda diğer faydaları da gözönüne 

alındığında gelişim aşaması gerçekleşmiştir. 

  

Bir grubun birden çok şirkete sahip olması bazı 

sorunlar doğurmuştur. Bunların başlıcaları, grup 

yönetiminin şirket yönetimlerinde etkinliklerinin 

azalması, aynı türdeki hizmetlerin her şirkette ayrı 
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ayrı yapılması, bunun sonucu olarak da maliyetin 

artması gibi. 

Bu problemlerin çözümü için holding sistemi 

geliştirilmiştir. Holdinglerde esas itibariyle bir anonim 

şirkettir. Amaç ve konusu ise, diğer şirketlerin hisse 

senetlerini portföyünde bulundurmasıdır. Bu yolda, 

grup yönetimi holding çatısı altında aldığı karar ve 

politikaları, alt şirketlere de uygulama imkanları 

bulmuştur. Bir örnekle açıklarsak, ABCDE isimli 

ortaklar X holdingin yönetim kurulunu 

oluşturmaktadır. X holdingi, ABC, BAC, CAB isimli 

şirketlerin %51 hissesine sahip bulunmaktadır. Bu 

sahiplik, bu şirketlerin yönetimine sahip olma 

anlamını da getirmektedir. Bu bağlantılar sonucu, X 

holding yönetim kurulu aldığı kararları ve tespit ettiği 

politikaları, yönetim sahipliğinden faydalanarak ABC, 

BAC, CAB şirketlerine de uygulama şansına sahiptir. 
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Böylece, bir merkezde alınan karar ve politikalar 

birden çok şirkette de geçerliliğini korumaktadır.  

  

Holdinglerin bir başka avantajı; belirli hizmetlerin tek 

merkezden yapılmasının çok ekonomik 

olmasındadır. Örneğin; muhasebe sistemleri, yeni 

pazar araştırma çalışmaları, dış merkezlerde 

temsilcilikler oluşturulması, araştırma geliştirme 

çalışmaları gibi önemli maliyet doğuran harcamalar 

tek merkezde yapılıp bütün kullanıcılara 

dağıtıldığında, maliyetin çok aşağıya ineceği açık bir 

gerçektir.  

  

Görülmektedir ki, gelişmenin doğal sonucu olarak 

şirket sayısının artması, şirket sayısının artmasının 

doğal sonucu olarak da holdingleşmenin getireceği 

avantajlar, ekonomiye olumlu yönde yansıyacaktır.  
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E.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI  : 

  

Türkiye Cumhuriyeti yasalarının hiçbirinde Holding 

kavramına direkt olarak yer verilmemiştir. Bu, husus, 

hukuk sistemimizin bir zaafıdır. Açıkça görülen 

şudur ki, gelişen ekonomik koşullara hukuk sistemi 

aynı hızda ayak uyduramamaktadır. 

  

Holding kelimesi gözümüze sadece Türk Ticaret 

Kanunu’nun 466. Maddesinin son paragrafında bir 

cümlenin içinde çarpmaktadır. Bu maddenin başlığı 

ise “Yedek Akçeler – Kanuni Yedek Akçe” dir. 

Burada holding’in dolaylı ve basit bir tanımıda vardır. 

Cümle şu şekildedir: “... gayesi esas itibariyle başka 

işletmelere iştirakten ibaret olan (holding) şirketleri 

hakkında...” dır. Bu madde hükmünden, holdingin 
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ana amacının başka işletmelere iştirak olduğu 

anlamı çıkarılmaktadır. 

  

Kanaatımıza göre holdingler; grupların büyüme 

arzusu, riski dağıtma amacı, bir merkezden birden 

fazla şirketi yönetme gerek ve ihtiyacı, birlikte ve 

büyük çapta hareket etme ile bazı müşterek 

giderlerin daha düşük maliyetle elde edilebilmesi 

gereğini yerine getirme amacı ile kurulmuştur. Bu 

uzun cümleyi biraz açarsak, holdinglerin kuruluş 

amacı ve faydaları şu şekilde sayılabilir: Şirketler 

büyürken rantabl  olabilmenin işbölümünü 

gerektirdiği gerçeği ile karşılaşmıştır. Böylece, bir 

işletmenin hem üreten hem pazarlayan olması 

yerine, bir işletmenin üretmesi, diğer kardeş 

işletmenin pazarlaması düşünülmüştür. Bu durumda 

görülmüştür ki, her iki şirketin ayrı ayrı büyüme hızı, 
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birlikte olması halindeki büyüme hızından fazladır. 

Öte yandan, bu sistemde riskte ikiye bölünmüştür. 

Halka açılmada pazara sunulacak meta çoğalmıştır. 

Çoğalmanın doğal sonucu olarak ta yönetimin elde 

tutulma sorunu gelmiştir. Bunun çözümü olarak ta 

holding ortaya çıkmıştır. Holding’in %51’ini elinde 

bulunduran grup, diğer şirketlerde %51’ini holding 

portföyüne aldığında, her üç şirketin de yönetiminde 

söz sahibi olmuştur. Böylece, bir merkezden bütün 

şirketlerin yönetimi yapılabilmiştir. 

  

Öte yandan; her şirketin ayrı ayrı yapmasında 

maliyeti artıran bazı yatırım ve hizmetler tek ve ilk 

elden yapılarak önce maliyet düşürülmüş, hizmetin 

kalitesi artırılmış ve sektörde güçlülük sağlanmıştır. 

Örneğin; Araştırma geliştirme hizmetleri, muhasebe 

sistemi, yeni pazar arama ve reklam giderleri tek 
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elden yapıldığında hem daha ucuza mal edilmiş, 

hemde daha büyük sonuçlar alınması gerçeği 

yakalanmıştır. 

  

Bütün bu nedenler holdingleşmeyi geliştirmiştir.   

  

E.3. KURULUŞ – YAPILMASI GEREKEN İŞLER   : 

  

Holdingler, hukuki açıdan anonim şirket 

statüsündedir. Sadece, amaç ve konuları, diğer 

şirketlere iştirak etmedir. Esas itibariyle holdingin 

sermayesi, diğer şirketlerin hisse senedini almaya 

ayrılmıştır. Yada, holdinge sermaye olarak, diğer 

şirketlerin hisseleri konulmuştur. 
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Belirtilen nedenle, holdingin kuruluşunda yapılması 

gereken iş ve izlenmesi gereken yol, aynen anonim 

şirketlerin kuruluşu bahsindeki gibidir. 

  

E.4. İŞLEYİŞİ  : 

  

Holdingin işleyişi de, anonim şirketlerin işleyişi 

gibidir. Anonim şirketteki organlar aynen burada da 

vardır. 

  

Holdinglerin bazı hizmetleri kendisi yaparak, bundan 

bağlı şirketlerin yararlandırmasının faydalarından 

bahsettik. Bu durumda, holdingin yaptığı giderleri, 

bağlı ortaklarına faydalandıkları oranda aktarması 

da doğaldır. Bu amaçla yapılan harcamalar bir 

hesapta toplanır, belirli dönemlerde faydalanma 
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derecesine göre bağlı ortaklıklara aktarılır. Böylece, 

yapılan harcama gerçekte faydalanan bağlı 

ortaklıkların maliyetine intikal eder. 

  

E.5. MUHASEBE SİSTEMİ  : 

  

Holdingler de, anonim şirketlerdeki muhasebe 

sistemine tabiidir. Muhasebe sisteminde, Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliğ uyarınca, tek düzen 

hesap planına uyulması zorunludur. Burada 

ayrıcalıklı husus, 132, 133, 240, 241, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 332, 333, 432, 433, 493, 523 kodlu 

hesapların sıkça kullanılmasıdır. Bu hesaplar 

“İştirakler” yada “Bağlı Ortaklıklar” adıyla 

başlamaktadır. Bu nedenle, iştirak ve bağlı 

ortaklıklar tanımını vermek gerekir. 



 113 

İştirakler : Sermayenin en fazla %50’sine sahip 

olunan şirketler iştirakler tanımına girmektedir. 

  

Bağlı Ortaklıklar : Sermayesinin %51 ve daha 

fazlasına sahip olunan şirketler bağlı ortaklıklardır. 

  

Muhasebe sisteminde gözönünde bulundurul-ması 

gereken bir hususta, dağıtılacak müşterek giderlerin 

sağlıklı olarak takip edilmesi ve dağıtım ölçülerinin 

iyi tespit edilmesidir. 

  

Holding kuruluş yevmiye maddeleri şu şekildedir: 

                             / 

501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI 

 501.01- Sermaye Taahhütleri 



 114 

  

   500- SERMAYE HESABI 

    500.01- Ödenmiş Sermaye  

Sermayenin taahhüt edilmesi. 

                                     / 

240- BAĞLI MENKUL KIYMETLER 

 240.01- “A” A.Ş. Hisse Senetleri 

242- İŞTİRAKLER 

 242.01- “B” A.Ş. Hisse Senetleri 

  

   501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 

    501.01- Sermaye Taahhütleri 

Portföye alınan hisse senetleri. 

     / 
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Sermaye artırımında da aynı kayıtların yapılacağı 

tabiidir. İştiraklerin sermaye  artırımında ise, taahhüt 

edilen miktar 245 hesaba borç, 246 hesaba alacak 

verilir. Taahhüt yerine getirildiğinde tersi yapılarak, 

taahhüt miktarı 246 hesapta takip edilir. 

  

 Kâr dağıtım yevmiye maddesi ise, anonim 

şirketler bahsindeki kayıtların aynısıdır. 

  

E.6. VERGİ VE MALİ SORUMLULUKLARI : 

  

 Holdinglerde; anonim şirketlerin tabi olduğu 

bütün vergi ve diğer mali sorumluluklara tabiidir. 

Holdingin ana konusunun diğer kurumların 

sermayesine iştirak etmek olduğunu belirttik. Bu 
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nedenle de, holdingin geliri iştirak ettiği şirketlerden 

alacağı kâr paylarından oluşacaktır. 

  

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8/1 maddesine 

göre; “İştirak kazançları kurumlar vergisinden 

istisnadır”. Bu istisnayı, 47 no.lu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliği çok açık şekilde anlatmıştır. Buna 

göre; “Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir 

kurumun sermayesine iştirakinden elde ettikleri 

kazançlar, kurumlar vergisinden istisnadır”. Burada 

önemli nokta, iştirak edilen şirketin tam 

mükellefiyete tabi olmasıdır. Bir dar mükellef 

kurumdan alınan kâr payı istisna kapsamında 

değildir. Kâr payını alan şirketin (holdingin) ise tam 

yada dar mükellef olması önemli değildir. 
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 Belirtilen istisna, Gelir Vergisi Kanunu madde-94 

kapsamındaki gelir vergisi stopajını da 

kapsamaktadır. Dolayısıyla, her iki vergi üzerinden 

alınması gereken fonlarda istisna kapsamındadır. 

  

  Bu istisnanın ana amacının çifte vergilendirmeyi 

önlemek olduğu açıktır. İştirak edilen kurumun 

kazancı yasal sınırlar içerisinde vergilendirildiğinden 

holding çatısı altında vergilenmesi ikinci vergiyi 

doğuracaktır. Bir başka deyişle, elde edilen kazanç 

iki defa kurumlar vergisine tabi tutulmuş olacaktır. 

  

 Holding’in, gerçek kişi olan kendi ortaklarına kâr 

payı dağıtması ise Gelir Vergisi Stopajına tabiidir. 

  

E.7. SONA ERME : 
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Holding’in sona erme nedenleri ve şeklide, aynen 

anonim şirketlerde olduğu gibidir. Bu nedenle 

burada tekrar edilmeyecektir. 

  

  

  

ALTINCI KISIM 

  

“F” İŞ ORTAKLIKLARI   

  

F.1. GENEL BİLGİ : 

  

 Holdingin doğma nedenleri, iş ortaklıklarının 

doğma nedenleri içinde geçerlidir. İş dünyasının 

gelişmesi, yeni ortaklık şekli arayışlarını doğurmuş, 
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bunun sonucu olarak ta bazı iş dallarında “İş 

Ortaklıkları”nın kurulmasını gerekli kılmıştır. Bazı 

işlerin, birden fazla kuruluşların bir araya gelmesiyle 

daha verimli yapılabilmesi gereği, iş ortaklıklarının 

doğmasına neden olmuştur. Ülkemizde son yıllarda 

sıkça rastlanan iş ortaklıklarının kurulması sonucu, 

gerek yurdumuzda gerekse yurtdışında birçok büyük 

projenin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Örneğin: 

Birçok otoyol ve barajlar kurulan iş ortaklıkları 

vasıtasıyla yapılmıştır. 

  

F.2. TANIMLAR – HUKUKİ YAPI : 

  

 Holdingin aksine, iş ortaklıkları konusunda 

hukukumuzda tanımlar mevcuttur. Türk Ticaret 

Kanunu’nda bu konuda bir tanım yoktur. Bu nedenle, 

iş ortaklıklarının kendi aralarındaki problemler, 
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Borçlar Kanunu’nun adi ortaklık hükümlerine göre 

çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu husus ise, Türk 

Ticaret hukukunun bir noksanıdır. 

  

 İş ortaklıkları konusunu Kurumlar Vergisi Kanunu 

Mükerrer madde 6. da ele almıştır. Buradaki tanım 

şu şekildedir: “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci 

maddesinin A, B, C ve D bentlerinde yazılı 

kurumların kendi aralarında, şahıs ortaklıkları veya 

gerçek kişilerle belli bir işin yapılmasını müştereken 

taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla 

kurdukları ortaklıklar iş ortaklığıdır. Bunların tüzel 

kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez”. 

  

 Görülmektedir ki, iş ortaklıklarının ortakları 

arasında kurumlar olabileceği gibi, gerçek kişi ve 

şahıs ortaklıkları da olabilir. Amaç ise, belli bir işin 
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yapılmasının müştereken taahhüt edilmesi ve 

kazancının paylaşılmasıdır. 

  

 “Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması 

mükellefiyetlerini etkilemez” ibaresi ile, iş 

ortaklılarına bir nevi kurum sıfatı verilmektedir. 

Ancak, tüzel kişiliklerinin var olduğunu gösteren bir 

yasa hükmü yoktur. 

  

 İş ortaklıklarının tanımında bulunan “belli bir işin 

yapılmasının müştereken taahhüt edilmesi” 

cümlesinden hareketle, iş ortaklıklarının, “her 

ortağın işin belli bir bölümünü yapmayı taahhüt 

etmesi” hususunun anlaşılmaması gerektiğinin altını 

çizmek gerekir. Birinci cümle “iş ortaklığını” 

tanımlarken, ikinci cümle “konsorsiyum” konusunu 
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tanımlamaktadır. Bu iki müessese ise, birbirinden 

farklıdır. 

  

F.3. KURULUŞ – YAPILMASI GEREKEN İŞLER : 

  

 İş ortaklıkları Borçlar Kanunu’nun tanımlandığı 

“Adi Ortaklıklar” hükmündedir. Bu nedenle 

kuruluşu ve kuruluşta yapılması gereken işler, adi 

ortaklıkta olduğu gibidir. 

  

 İş ortaklıklarının tüzelkişi olup olmadığı öğretide 

tartışılmaktadır. Ağırlıklı tez, iş ortaklığının tüzel 

kişiliğinin bulunmadığı yönündedir. Bu görüşe göre, 

iş ortaklıklarının bir unvan alması ve ticaret siciline 

tescil edilmesi mümkün değildir. 
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 İş ortaklıklarının temsil ve ilzamı ise, genellikle 

atanan yöneticilere aittir. (Kuruluş sözleşmesinde 

hüküm var ise) İş ortaklığına atanan bir yönetici 

bulunmaması halinde, temsil ve ilzamın bütün 

ortaklara ait olması gerekir. Ortakların hukuki 

yapısının farklı olduğu gözönüne alınırsa, hangi 

ortağın ne derecede sorumlu olduğunu bulabilmek 

son derece zor bir olaydır.  

  

 Yukarıdaki tanıma göre adi ortaklıktan farkı 

sadece, ortaklardan en az birinin "Kurum" 

statüsünde olmasıdır. Yani, iş ortaklığında 

taraflardan en az birinin, Kurumlar Vergisi Yasasının 

tanımladığı kurumlardan biri statüsünde olması 

gerekir. 
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 İş ortaklığı; belli bir işin birlikte yapılması 

amacıyla kurulmalıdır. Belli bir işin yapılması amacı 

da, iş ortaklığının süresini de bu işin yapılması ile 

sınırlı tutmaktadır. 

  

 Yapılacak iş birlikte taahhüt edilmeli ve birlikte 

yapılmalıdır. Bunun doğal sonucu olarak ta, işin kâr 

veya zararı önceden tespit edilen şekilde 

dağıtılmalıdır. Ortaklardan birinin zarara 

karışmayacak, sadece kârdan belirli bir pay alacak 

olması tanıma ters düşmektedir. 

  

 Borçlar Kanunu’na göre Adi Ortaklıkların 

kuruluşu şekil şartına tabi değildir. Yani, bir adi 

ortaklık sözlü olarak dahi kurulabilir. Bu gerçek 

karşısında iş ortaklıklarının da sözlü olarak 

kurulması, Borçlar Kanunu açısından mümkündür. 
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Ancak, yukarıda belirtilen şartların oluşumunun vergi 

idaresine ispatı  ve üçüncü kişilere karşı 

sorumluluklarının açıkça belirtilmesi gereğinden 

hareketle, iş ortaklıkları mutlaka yazılı olarak 

kurulmalı ve ortaklık sözleşmesi notere taktik 

ettirilmelidir. 

  

 Bu konunun, Ticaret Hukukumuzun bir noksanı 

olduğu hususunu tekrar etmek isteriz. İki gerçek 

kişinin bir araya gelerek, sermayeden çok kişisel 

çaba ile sonuç alma amacıyla kurdukları adi ortaklık 

ile, birden çok büyük kuruluşun bir araya gelmesiyle 

oluşan ortaklığı aynı ölçüde tutmak, doğacak 

sorunlara çözüm bulmaktan uzak olacaktır.  

  

F.4. İŞLEYİŞİ : 
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 İş ortaklıklarının işleyişi; ortaklardan enaz birinin 

kurum olması gerektiği ve amaçlanan işin büyük 

kapasitede olduğu düşünülürse, mutlaka iyi bir 

muhasebe sistemi ve organizasyona gerek olduğu 

gerçeğini getirmektedir.  

  

 İş ortaklıklarında müşterek bir gelir 

hedeflendiğine ve kurumlar vergisi kapsamına 

alındığına göre, mutlaka ayrı bir mükellefiyet 

tesisinin mecburi olduğu görülür. Bu nedenle, iş 

ortaklıkları bir anonim şirket gibi kurumlar vergisi 

mükellefiyetini tesis ettirmeli ve diğer vergi 

yasalarının amir hükümlerine uymalıdırlar. Ayrı 

defter tasdiki, beyannamelerin verilmesi gibi. 
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F.5. MUHASEBE SİSTEMİ : 

  

İş ortaklıkları bilanço esasına göre defter tutmak 

zorundadır. İş ortaklıklarının kurum sayılması ve 

yapılacak işin büyük boyutta olması bunu 

gerektirmektedir.  

  

F.6. VERGİ VE MALİ SORUMLULUKLARI : 

  

 İş ortaklığı, kuruluşundan sona ermesine kadar 

ayrı bir vergi mükellefidir. Kurumlar Vergisi, Katma 

Değer Vergisi ve Gelir Vergisi Stopaj sorumlusudur. 

  

 İş ortaklığının kendi ortakları ile münasebeti, 

holding – bağlı şirketler münasebeti gibidir. Bu 
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nedenle, iş ortaklığının kredi, avans türü 

ödemelerde bulunması, faiz talep etmesini gerektirir. 

  

 İş ortaklıkları, 231 no.lu VUK Genel Tebliğine 

göre yeniden değerleme yapabilirler. Ancak, 

yeniden değerleme değer artış fonunda birikecek 

rakamın özsermayeye ilavesi mümkün 

olmayacağından, ayrıca, iş ortaklıklarının belirli bir 

süre sonunda  sona erme zorunluluğu olduğundan, 

yeniden değerleme yapma işleminin önemli bir 

esprisi olmayabilir. 

  

 İş ortaklıkları, gerekli şartların sağlanması 

koşuluyla yatırım indirimi istisnasından 

faydalanabilirler. 
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 İş ortaklıklarının elde ettiği net kâr Kurumlar 

Vergisi ve Gelir Vergisi Stopajına tabi tutulur. Geri 

kalan bölüm ortaklara dağıtılır. Kâr payını alan 

ortağın kimliğine göre vergi sorumluluğu devam 

eder. Şöyle ki, kâr payını alan ortak kurum ise, KVK 

8/1’e göre aldığı pay Kurumlar Vergisinden istisnadır. 

Kâr payını alan ortak gerçek kişi ise, alınan kâr payı 

menkul sermaye iradı sayılarak durumu, gelir vergisi 

açısından bu sıfatla değerlendirmeye tabi tutulur. 

  

F.7. SONA ERME : 

  

 İş ortaklığının en başta gelen sona erme sebebi, 

amacının gerçekleşmesi yada gerçekleşmesinin 

mümkün olmaması halidir. Bu durumda iş ortaklığı 

kendiliğinden işlerini tasfiye etmek zorundadır. 

Tasfiyesi ayrıca bir şekle tabi değildir. Şu kadar ki, 
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Borçlar Yasası ve Vergi Yasaları sona erme 

zamanını, bütün borçların ödendiği ve bütün vergi – 

ceza sorumluluklarının yerine getirildiği zaman 

olaraktan belirtilmektedir. İş ortaklığının belli bir 

şekilde sona ermesi halinde dahi, alacaklılara ve 

kamu borçlarına karşı ortakların müteselsil 

sorumluluğu, ilgili yasaların zamanaşımı süresine 

kadar devam eder.   

  

  

  

  

  

YEDİNCİ KISIM 

  

“G” YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLER 
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G.1. GENEL BİLGİ: 

  

 Globalleşen dünya, bir ülkenin kişi yada 

kuruluşlarının kendi ülkeleri dışında da şirketler 

kurmasını, bu yolda sınai ve ticari işlemlerini 

genişletmelerini hızlandırmıştır. Ülkemizde de 

yabancı ortaklı kişi yada kuruluşların iştiraki ile 

kurulan şirket sayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle, 

bu konuda da bir paragraf açma gereğini duyduk. 

  

 Ülkemizde yabancı sermayenin teşviki 1954 

yılında başlamıştır. Ülke kalkınmasına paralel olarak 

gelmiştir. Türkiye’nin coğrafi ve ekonomik yapısı, 

yabancılar tarafından iyi bir potansiyel olarak 

görülmüştür. Önceleri batılı devletlerden gelen 
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yabancı sermaye, son yılarda yön değiştirmiş, uzak 

doğu sermayesi Türkiye’deki yatırımları kanalıyla 

batı piyasasına açılmayı hedeflemiştir.  

  

G.2. HUKUKİ DAYANAKLARI : 

  

 Yabancı sermayeli şirketlerin, ülkemizdeki hukuki 

dayanakları şu şekildedir: 

  

- Yabancı Sermayeyi  Teşvik Kanunu : 

18.01.1954 tarih ve 6224 sayılı bu yasa 24.01.1954 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  

- Yabancı Sermaye Çerçeve Kârarı    : Bu karar, 

6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu, 1567 

sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 

Kanun ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış 
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Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun kapsamında çıkarılmıştır. 

  

- Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında 

Tebliğ : 24.08.1995 tarihli resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

  

G.3. KURULUŞU : 

  

 G.3.1. Genel Esaslar : 

  

- -         -         Yatırım yurt ekonomisine yararlı 
olmalıdır, 

  

- -         -         Kurulacak ortaklık mutlaka anonim 
yada limited şirket şeklinde olmalıdır. İş 
ortaklığı yada konsorsiyum kurulması 
hususunda mevzuatımızda bir hüküm mevcut 
değildir.  
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- -         -         Yatırım, Türk özel sermayesine açık bir 
konuda olmalıdır. Şirketin faaliyet sahası, ana 
sözleşmede belirtilen hususlar dışında olamaz.  

  

- -         -         İştirak edecek her yabancı kişi yada 
kuruluşun azami 50.000 USD getirmesi 
gerekmektedir. 

  

- -         -         Sermaye; yabancı para, aynı sermaye 
yada hakların konulması şeklinde olabilir. 
Aynî yada hakların sermaye olarak konulması 
halinde, bunların değeri Hazine Müsteşarlığı 
tarafından seçilecek eksperler kanalıyla tespit 
edilir. 

  

- -         -         Şirket kuruluşundan önce, yada 
kurulmuş bir şirkete ortak olunması halinde, 
ortaklık işleminin tekemmülünden evvel 
Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğünden izin alınmalıdır.  

  

- -         -         Yabancı ortaklı şirket, yatırım teşvik 
belgesi alabilir.  

  

- -         -         Yabancı ortaklı şirketlerde yabancı 
uyruklu kişiler çalıştırılabilir.  
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Bu durumda da, yukarıda belirtilen kuruluştan izin 

alınmalıdır. 

  

G.3.2. Yapılması Gereken İşler : 

  

Şirket kuruluşundan önce Hazine Müsteşarlığı 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat 

edilerek izin alınmalıdır. Kurulmuş bir şirkete ortak 

olunmak istenmesi halinde de, Ticaret Siciline 

tescilden önce izin için ve HM-YSGM’ne müracaat 

edilmelidir. Müracaatta verilmesi gereken belgeler 

şunlardır: 

  

- -         -         Yabancı sermaye bir kuruluşa ait ise; 
faaliyet belgesi, son yıl faaliyet raporu, son yıl 
bilançosu, (orijinal ve tercümeleri) 
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- -         -         Yabancı sermaye bir kişiye ait ise; 
pasaport örneği, ticari ve sınai özgeçmişi ile 
ilgili ayrıntılı bilgi ve bunları tevsik edici 
belgeler,  

  

- -         -         Yabancı sermayeyi Türkiye’ye 
getireceklerine dair niyet mektubu,  

  

- -         -         Müracaat formu, (örnek bölümüne 
bakınız) 

  

- -         -         Kurulacak şirketin ana sözleşme taslağı,  
  

- -         -         Yatırım için makine düşünülüyorsa, 
proforma fatura ve prospektüsleri, bunlara 
göre hazırlanmış ithal makine ve teçhizat 
tablosu, 

  

- -         -         Yatırım teşvik belgesine müracaat 
edilecekse, teşvik mevzuatında ön görülen 
belgeler,  

  

- -         -         İzin alınma işlemini yürütecek kişiye 
verilmiş noter vekaletnamesi, 

  

- -         -         Eklenmesinde fayda görülen diğer 
belgeler, 

  



 137 

HM-YSGM’den gerekli izin alındıktan sonra 

yapılacak işlemler, şirket nev’ine göre anonim yada 

limited şirketin kuruluş prosedürünün aynısıdır. 

  

G.4. İŞLEYİŞİ : 

  

 Kuruluş sonrası getirilen yabancı sermaye 

mutlaka belgelendirilmelidir. Şirket kayıtlarına 

yabancı sermaye girişi mutlaka havale mektubu 

yada döviz alım belgesine bağlanmalıdır. Aynî 

sermaye yada haklar sermaye olarak konulmuşsa, 

değer tespit raporu muhasebe evrakına iliştirilmelidir. 

 Sermaye artırım işlemlerinde; yabancı ortağın 

iştirak yüzdesi değişmediği sürece bir izin alınması 

söz konusu değildir. Hisse oranı değişecekse, 

mutlaka aynı şekilde izin alınması gerekir. Sermaye 
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artışı yapıldıktan sonra, değişikliğin yapıldığı Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi HM-YSGM’ne tevdi edilmelidir.  

  

 Her hesap dönemini takip eden iki ay içinde, 

kuruluşun bilançosu, gelir tablosu, kâr transferi 

yapılmışsa gerekli bilgi ve belgeler HM-YSGM’ne 

düzenli olarak bildirilmelidir. 

  

 Kuruluşta yabancı kişi çalıştırılacaksa; ekteki 

form ve şu belgelerle HM-YSGM’ne müracaat edilir: 

Yabancı personelin noterden tasdikli pasaport sureti, 

yabancı ortak temsilcisi ise bunu tevsik eden belge, 

T.C. uyruklu kişilerle evli olanların evlenme cüzdanı 

sureti, diploma sureti, diğer bilgi ve belgeler 

verilmelidir: Özel Öğretim Kurumlarının Milli Eğitim 

Bakanlığından aldıkları ruhsatname sureti, Turizm 
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Bakanlığından alınmış işletme ve yatırım ruhsatı, 

ihale sonucu alınmış bir iş var ise yüklenme belgesi, 

son yıla ait onaylı bilanço ve gelir tablosu, varsa 

yatırım teşvik ve ihracat teşvik belgeleri, 

  

 Yabancı sermayeli kuruluşlar, Türkiye’de mevcut 

yada kurulacak diğer şirketlere iştirak de edebilirler. 

Bu durumda da izin alınması gerekir.  

  

  

  

  

G.5. İRTİBAT BÜROSUNUN AÇILMASI : 

  

 Dışarıda yerleşik kuruluşlar Türkiye’de irtibat 
bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle HM-YSGM’ne 
izin için müracaat ederler: İrtibat bürosunun tüm 
masraflarının yurt dışından getirileceğini taahhüt 
mektubu, dışarıda yerleşik kurumun faaliyet belgesi, 
son yıl faaliyet raporu ve bilançosu, Türkiye’deki irtibat 
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bürosunun  yapacağı işler, çalıştırılacak personel 
sayısı ve yapılacak giderler hakkında bilgi, irtibat 
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BİRİNCİ KISIM 

  

“A” NEV’İ DEĞİŞTİRME (DÖNÜŞÜM) 
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A.1. GENEL BİLGİ : 

  

 Şirketlerin nev’i değiştirmesine ilişkin hükümler 

Türk Ticaret Kanunu’nda 1956 yılından beri 

mevcuttur. Ancak, 1980 yılına kadar ülkemizde 

şirketlerin nev’i değiştirmesine nadiren rastlanmıştır. 

Bunun nedeni, olayın vergisel yönüdür. 1980 yılında 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler, 

dönüşümde oluşan kârı vergi dışı bırakmıştır. Bunun 

üzerine, şahıs firmaları ve şahıs şirketlerinin 

sermaye şirketlerine dönüşüm işlemleri başlamış, 

1983 yılında Vergi Usul Kanunu’nda yapılan 

değişiklikler ile ise sürat kazanmıştır. Gelir Vergisi 

sistemine Hayat Standardı Esasının getirilmesi de, 

bu müesseselerden kaçmak isteyenleri dönüşüme 

zorlamıştır. 
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A.2. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDEN SERMAYE 

ŞİRKETLERİNE  DÖNÜŞÜM : 

  

Türk iş aleminde müesseseler genellikle önce küçük 

kapasitede kurulur, daha sonra işlerin gelişimine 

göre büyütülür. Bu nedenle, birçok işletme işe önce 

ferdi işletme, adi ortaklık yada şahıs şirketi olarak 

başlar. Bir süre sonra işlerin genişlemesiyle, önceki 

hukuki yapılarının kendilerine yetmediği görülür. Bu 

nedenle, sermaye şirketine dönüşüm yolları aranır. 

Bunun istisnası olarak, hayat standardı esasından 

kaçmak için sermaye şirketine, özellikle limited 

şirkete dönüşüm olayı da gözlenmiştir. Hayat 

standardı müessesesinin kaldırılması ile bu tür 

dönüşümlerin bir esprisi kalmamıştır. Üstelik, bu 

amaçla dönüşüm yapan firmaların bir bölümü, tekrar 
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eski statülerine dönmenin yollarını aramaya 

başlamışlardır.  

  

A.2.1. Hukuki Dayanakları : 

     

Şahıs şirketlerinden sermaye şirketlerine dönüşüm 

ile ilgili bütün mevzuat hükümleri aşağıda bölümler 

halinde verilmiştir. 

  

A.2.1.1. Türk Ticaret Kanunu Yönünden: 

  

 Şirketlerin genel olarak nev’i değiştirmesine Türk 

Ticaret Kanununun 152. Maddesinde yer verilmiştir. 

Madde metni şu şekildedir: “Bir ticaret şirketinin 

nevinin diğer bir ticaret şirketinin nevine çevrilmesi 

kanunda aksine bir hüküm olmadıkça, yeni nev’e ait 
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kuruluş merasimine tabidir; Böylece yeni nev’e 

çevrilen şirket eskisinin devamıdır”. 

  

 Bu hükümle dönüşümün çatısı çatılmıştır. 

Dönüşümde uyulacak yolda genel olarak 

gösterilmiştir. Özellik arz eden bazı dönüşüm 

işlemleri içinde özel maddeler konulmuştur. Bu 

maddelere ileride sırası geldikçe değinilecektir.   

  

  A.2.1.2. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden: 

  

 Gelir Vergisi Kanunu’nun “VERGİLENDİRİL-

MEYECEK DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR”  

başlıklı 81. Maddesi konuya yer vermiştir. 
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 Gelir Vergisi Kanunu Madde 81’in 3. bendi aynen 

şu şekildedir: “Kollektif ve adi komandit şirketlerin bu 

maddenin 2 numaralı bendinde yazılı şartlar 

dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline 

dönüşmesi” (Kollektif ve adi komandit şirketlerin 

şekil değiştirerek anonim şirket haline dönüşmesi 

halinde şekil değiştiren kollektif ve adi komandit 

şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık 

paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı 

olması şarttır.) 

  

 3. bendin gönderme yaptığı 2. bent ise şartları şu 

şekilde saymıştır: “Şahıs şirketi bilançosunun aktif 

ve pasifiyle bütün olarak devir edilmesi, devir alan 

şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devir 

edilen şirketin sahiplerinin şirketten, devir 

bilançosuna göre hesaplanan özsermayesi tutarında 
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ortaklık payı alması” (Bu ortaklık payını temsil eden 

hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) 

  

 Bu şartlara uyulması şartıyla; dönüşüm 

işleminden doğacak kârın gelir vergisine tabi 

tutulmayacağı açıktır. 

  

  A.2.1.3. Katma Değer Vergisi Kanunu 

Yönünden :  

 Katma Değer Vergisi Kanunu madde 17/4 –c 

bendi, nev’i değiştirme işlemini Katma Değer 

Vergisinden istisna etmiştir. Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun (Kültür, Eğitim, Sosyal ve Askeri Amaçlı 

İstisnalar ve DİĞER İSTİSNALAR) başlıklı 17. 

Maddesinin 4 nolu bendinin (c) şıkkı aynen şu 

şekildedir: “Gelir Vergisi Kanununun 81’inci ve 
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Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 39’ uncu 

maddelerinde belirtilen işlemler”.  

  

 Madde metninden açıkça anlaşılmaktadır ki, 

Gelir Vergisi Kanunu madde 81. hükümlerine 

uyularak yapılacak bir nev’i değiştirme işleminin 

Katma Değer Vergisi kapsamında olması mümkün 

değildir. Bu istisna sadece  devir edilen bilançodaki 

emtiaları kapsamaz. Bilançonun aktifinde kayıtlı 

bütün değerler Katma Değer Vergisinden istisna 

edilmiştir. (Gayrimenkul, taşıt araçları, makine ve 

tesisleri, demirbaşlar gibi) 

  

 Bu istisnanın konuluş amacı şudur: Katma Değer 

Vergisine tabi olmanın ilk şartı ortada bir “TESLİM” 

işleminin olmasıdır. Buradaki nev’i değiştirme 
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işleminde ise bir teslim olmadığı için, Katma Değer 

Vergisinin varlığından söz etmek mümkün değildir. 

  

  A.2.1.4. Damga Vergisi Kanunu 

Yönünden : 

  

 Türk Ticaret Kanunu nev’i değiştirme işlemini 

yeni kurulacak şirketin kuruluş merasimine 

bağlamıştır. Bu nedenle, yeni kurulacak şirketin ana 

sözleşmesi Damga Vergisine tabi olacaktır. Burada, 

tıpkı KDV istisnasında olduğu gibi bir istisna olamaz 

mıydı? sorusu sorulabilir. Ancak, sermaye 

şirketlerinin sermaye artırımlarının da damga 

vergisine tabi olduğu, burada da genellikle sermaye 

şirketi sermayesinin şahıs şirketi sermayesinden 

daha fazla olduğu gözönüne alınırsa, yapılan 
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işlemin bir nevi sermaye artırımı olduğu varsayılabilir. 

En azından, şahıs şirketinin özsermayesine tekabül 

eden bölümün damga vergisinden istisna edilmesi 

düşünülebilir miydi? Kanaatımızca, buna da Damga 

Vergisi Kanunu’nun gerekçesi izin vermezdi. 

  

 Sermaye şirketlerinin kuruluşu bahsinde verildiği 

gibi; Ana sözleşmeden doğan Damga Vergisi, 

Damga Vergisi Kanunu madde 22/c’ye göre, tescil-

ilan tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili vergi 

dairesine ödenecektir. 

  

 A.2.1.5. Harçlar Kanunu Yönünden :  

  

Harçlar Kanunu’nda bu konu ile ilgili bir hüküm 

mevcut değildir. Bu nedenle; sermaye şirketinin ana 
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sözleşmesi, ticaret sicil işlemleri ve defter tasdik 

işlemleri ait oldukları harca tabidirler. 

  

 Devir edilen şahıs şirketi bilançosunun aktifinde 

kayıtlı gayrimenkul var ise, tapunun değişim işlemi 

alım-satım harcına tabi değildir. Ancak, tapuda isim 

değişikliği yapılması “Tapu Tashih Harcı”nı 

doğurmaktadır. Bu nedenle, alım-satım harcından 

daha düşük nispette bulunan tapu tashih harcı 

ödenmesi gerekmektedir. 

  A.2.1.6. Taşıt Alım Vergisi Kanunu 

Yönünden : 

  

 Taşıt Alım Vergisi Kanunu’nun (MUAFLIK VE 

İSTİSNALAR) başlıklı 3. maddesinin (d) bendi 

aynen şu şekildedir: “Gelir Vergisi Kanununun 

81’inci maddesi hükümlerine uygun olarak şahıs 
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şirketlerinin sermaye şirketine dönüşmesi veya ferdi 

işletmelerin sermaye şirketlerine devir edilmesi ile 

Kurumlar Vergisi Kanununun 36. ve 37.‘ci madde 

hükümlerine göre birleşme ve devir halleri veya Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine göre nev’i değişikliği 

nedeni ile yeni şirkete devredilecek taşıtlar, bu 

vergiye tabi değildir.” 

  

 Görülmektedir ki, Taşıt Alım Vergisi de muafiyet 

şartı olarak Gelir Vergisi Kanunu madde 81’e uygun 

dönüşümü şart koşmaktadır. Bu maddeye uygun 

dönüşüm yapılması halinde, devir bilançosunun 

aktifinde kayıtlı taşıtlar Taşıt Alım Vergisine tabi 

olmasız sermaye şirketi adına kayıt ve tescil 

edilecektir. Bu durumda, taşıtların ruhsatlarının 

değiştirilmesi gerektiği açıktır. 
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 Burada önemli bir husus, taşıtların mutlaka 

bilançonun aktifinde kayıtlı olmasıdır. Bilançonun 

aktifinde kayıtlı olmadığı halde, kurulacak şirkete 

aynî sermaye olarak taşıt konulması bu madde 

hükmü kapsamında değildir. 

  

A.2.2. Vergi ve Mali Sorumluluklar :    

  

 Hukuki dayanaklar bölümü verilirken; konunun 

içeriği gereği birçok vergisel konuya da değinilmiştir. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilenler dışında bilgi 

aktarılacaktır. 

  

Şahıs şirketinin sermaye şirketine dönüşmesi 

sırasında, dönüşüm işleminden dolayı gelir vergisi 

doğmadığını belirttik. Şahıs şirketlerinin, dönüşüm 

sonrası, sermaye şirketinin Ticaret Siciline tescil 
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gününe kadar olan faaliyetinden doğan kârın ise 

gelir vergisine tabi olduğu açıktır. 

  

 Ticaret Siciline tescil günü sermaye şirketi 

doğmakta, şahıs şirketi ise fesih olmaktadır. Bu 

nedenle, şahıs şirketinin dönem başından fesih 

olduğu güne kadar ki faaliyet sonucu, şahıs şirketleri 

ortaklarının sorumluluğundadır. Bu nedenle, normal 

Gelir Vergisi Beyanname dönemlerinde beyanı 

gerekir. Gelir vergisi Beyannamesinin verilme 

zamanı, fesih tarihini takip eden yılın Mart ayıdır. 

  

 Dönüşüm sonrası şahıs şirketinin mükellefiyeti 

sona ermekte, sermaye şirketinin ise mükellefiyeti 

başlamaktadır. Bu nedenle, aşağıdaki bölümlerde 

belirtileceği gibi, mükellefiyet tesisine gerek olacaktır. 
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Şahıs şirketlerinin fesih olması, fesih tarihine kadar 

ki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Fesih olan 

şahıs şirketinin ve sınırsız sorumlu ortaklarının 

mükellefiyet ve borçları anonim şirket bünyesinde de 

aynen devam eder. Sermaye şirketi ana 

sözleşmesine bu hususta bir maddenin de ilavesi 

gerekir. 

  

  

A.2.3. Yapılması Gereken İşler :    

  

 Bir şahıs şirketinin (Kollektif yada Adi komandit) 

sermaye şirketine (Anonim yada Limited) dönüşümü 

sırasında yapılması gereken işler şunlardır: 
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- -         -         Şahıs şirketi ortakları oybirliği ile 
dönüşüm kararı almalıdır. Bu karar notere 
onaylatıl-malıdır. 

  

- -         -         Şahıs şirketinin bilançosu çıkarılır. 
  

- -         -         Ticaret Mahkemesine (olmadığı 
yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine) 
müracaat edilerek, şahıs şirketinin 
özsermayesi ve kimlere ait olduğunun bilirkişi 
marifeti ile tespiti talep edilir.  

  

- -         -         Sermaye şirketinin ana sözleşmesi 
hazırlanır. (Bu ana sözleşmenin kuruluş ve 
sermaye maddesi, örnekler bölümünde 
verilen şekle uygun olmalıdır.) 

  

- -         -         Sermaye şirketi ana sözleşmesi notere 
onaylatılır. Sermaye şirketini temsil edecek 
ortakların imza sirküleri noterde hazırlatılır. 

  

- -         -         Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – İl 
Müdürlüğüne müracaat edilerek izin alınır. Bu 
izin talebi şu evrakla yapılır: durumu anlatan 
dilekçe, altı nüsha noter tasdikli ana sözleşme, 
şahıs şirketi ortaklarının dönüşüm 
kararı,mahkeme kararı ve bilir kişi raporu, 
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şahıs şirketinin ve ortaklarının vergi borcu 
olmadığına dair vergi dairesi yazıları, 
istenebilecek diğer belgeler, 

  

- -         -         Ticaret Siciline müracaat edilir. Sicile 
müracaat şu belgeler ile yapılır: “Yukarıda izin 
için yapılan müracaatta verilen belgeler aynen 
verilir. Ayrıca, izin yazısı, sermaye şirketini 
temsil edecek kişilerin imza sirküleri, sabıka 
kayıt belgeleri, ortakların ikametgah 
ilmühaberleri, ortakların nüfus cüzdanı 
suretleri, form dilekçe”, 

  

- -         -         Ticaret siciline tescil yapıldığı gün, 
şirket merkezinin bulunduğu adresin vergi 
dairesine müracaat edilir. Müracaat, durumu 
açıklayan bir dilekçeye eklenecek şu 
evraklarla yapılır: “Form dilekçe, ticaret sicili 
tasdikli ana sözleşme, temsil yetkililerinin 
imza sirküleri, temsil yetkililerinin ikametgah 
ilmühaberi ve nüfus cüzdanı suretleri, şirket 
merkezi kira ise kira kontratosu, diğer 
belgeler”, 

  

- -         -         Ticaret siciline tescil günü yada daha 
önceden kullanılacak defterler notere tasdik 
ettirilmelidir. Tasdiki gereken defterler, kuruluş 
bahsinde belirtildiği gibidir. 
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- -         -         Ayrıca kuruluş bahsinde belirtilen diğer 
mükellefiyet tesisi ve yapılması gereken işler 
bu bölümde de aynen geçerlidir. 

  

A.2.4. Muhasebe Kayıtları :  

  

Yapılacak ilk yevmiye kaydı; sermaye şirketinin 

kuruluşu bahsinde anlatılan sermaye taahhüt 

maddesidir. Daha sonra, devir alınan şahıs şirketinin 

ticaret siciline tescil günündeki kati bilançosu aynen, 

ikinci yevmiye maddesi olarak kayda alınır. Bir 

sonraki madde de, ikinci maddedeki özsermaye 

unsuru olan pasif hesaplar borçlandırılır, 

karşılığında ilk madde de açılan sermaye taahhüt 

hesabı kapatılır. Böylece, ilk madde de belirtilen 

sermaye taahhüdünün devir işlemi ile yerine 

getirilen bölümü kayda alınır. 
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Bu aşamada karşımıza hep şu soru çıkmaktadır: 

Mahkemeye ibraz edilen ve bilirkişinin tespit ettiği 

bilanço-özsermaye ile, tescil günü çıkarılan bilanço- 

özsermaye arasında farklılıklar vardır. Sermaye 

şirketinin kaydına hangi bilanço alınacaktır? 

Sermaye şirketinin kaydına, yukarıda belirtildiği gibi, 

tescil gününde çıkarılan kati bilanço alınacaktır. 

Çünkü, şahıs şirketinin faaliyeti tescil gününe kadar 

devam etmiştir. Gerçek özsermaye, tescil günü 

tespit edilendir. Öte yandan, tescil günü çıkarılan 

bilanço, önceki dönemin kati sonucunu ihtiva 

etmektedir. Önceki dönemin vergilenmesinde de bu 

bilanço kullanılacaktır. O halde, önceden çıkarılan 

ve mahkeme tarafından tasdik edilen ilk bilançonun 

amacı nedir? Bu bilanço, dönüşüm işlemine 

başlarken çıkarılan geçici bilançodur. Kati bilanço ile 

arasında yakın bir ilişki vardır. Birçok rakam 
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genellikle aynıdır. Bu sorunun cevabı, Türk Ticaret 

Kanunu’nun bu konudaki maddelerinin gerekçesinde 

vardır. Yasa koyucu, bilanço çıkarma, mahkemeye 

müracaat, bilirkişi kanalıyla özsermaye tespiti 

hususlarını, ileride ortaklar arasında çıkabilecek 

ihtilafları çözmek amacına yönelik olarak koymuştur. 

Şüphesiz bir amacıda, üçüncü kişileri aldatmayı 

yönelik hareketleri önlemektedir. Gerçekte bir lira 

olan bir değerin on lira olarak gösterilmek istenmesi, 

üçüncü kişileri aldatmaya yönelik bir girişimdir. İki 

bilanço arasındaki süre çok uzun değildir. Bu 

nedenle, mahkemece tespit edilen değerler ile,kati 

bilançodaki değerler arasında çok büyük farklılıklar 

olabileceği düşünülemez. Konuyu bir örnekle 

açıklarsak, aynî sermaye olarak konulan bilançoda 

bulunan bir taşıtın bugünkü değeri bir milyar ise, bu 
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değer dönüşüm süresi olan takip eden günlerde de 

çok büyük değişikliğe uğramayacak demektir. 

  

Bu bilgiler ışığında yevmiye kayıtlarını şu şekilde 

gösterebiliriz. 

                               /                                                    

501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI 

501.01- Ortak A Sermaye Taahhüdü 

501.02- Ortak B Sermaye Taahhüdü 

  500- SERMAYE HESABI 

           500.01- Ortak A Sermaye Payı 

           500.02- Ortak B Sermaye Payı 

X Ltd.Şti. Ortakların sermaye taahhütleri. 

                   / 

100- KASA HESABI 
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102- BANKALAR HESABI 

120- ALICILAR HESABI 

153- TİCARİ MALLAR HESABI 

190- DEVREDEN KDV HESABI 

253- MAKİNE VE TESİSLER HESABI 

254- TAŞITLAR HESABI 

  

   320- SATICILAR HESABI 

   331- ORTAKLARA BORÇ. HS. 

   360-ÖDENECEK VERGİL. HS. 

   500- SERMAYE HESABI 

   590- DÖNEM NET KÂRI HS. 

  

ABC Koll. Şti. nin aynî sermaye olarak konulan 

xx/xx/xxxx tarihli bilançosu. 
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                              /  

331- ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 

500- SERMAYE HESABI 

590- DÖNEM NET KÂRI HESABI 

  

 501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 

       501.01- Ortaklar A Sermaye Taahhüdü 

       501.02- Ortaklar B Sermaye Taahhüdü 

  

Aynî sermaye olarak konulan ABC Koll.Şti. 

Bilançosundaki özsermaye unsuru hesapların, 

ortakların sermaye taahhüdüne mahsup edilmesi. 

        /     
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Görülmektedir ki, ödenmemiş  sermaye hesabı 

kapanmaktadır. Devir bilançosunda kollektif şirket 

ortaklarının özsermayesini oluşturan ortaklardan 

alacaklar, sermaye ve dönem net kârı hesapları da 

kapanmaktadır. Kapanmayan diğer hesaplar ise, 

limited şirketinin sermaye karşılığını 

oluşturduğundan zaten aktif haldedir ve bu işlem 

sonucu kapanmaması gerekmektedir. 

  

Kurulan limited şirketin sermayesi, devir alınan 

bilançodaki özsermaye miktarından daha fazla 

olabilirdi. Bu durumda, fazlalık miktarı kadar 

ödenmemiş sermaye hesabı bakiye verecekti. Bu 

bakiye ise, ana sözleşmede belirtilen şekilde 

ortaklarca karşılanacak ve kapatılacaktı.   
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A.3. FERDİ İŞLETME YADA ADİ ORTAKLIKTAN 

SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞÜM : 

  

 Birinci bölümde ferdi işletme ve adi ortaklıkların 

Türk Ticaret Kanunu kapsamında olmadığını, 

Borçlar Kanunu kapsamında olduğunu belirtmiştik. 

Sermaye şirketi sayılan limited ve anonim şirketler 

ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir. Bu 

nedenle, ferdi işletme ve adi ortaklıkların sermaye 

şirketlerine dönüşmesine, nev’i değiştirme yada 

dönüşüm tabirinden ziyade, kurulacak sermaye 

şirketine ferdi işletmenin yada adi ortaklığın aynî 

sermaye olarak konulması demek daha doğru olur. 

  

  

 A.3.1. Hukuki Dayanakları : 
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 Ferdi işletmelerin ve adi ortaklıkların sermaye 

şirketlerine aynî sermaye olarak konulması 

hususunun hukuki dayanakları şu şekildedir: 

  

  A.3.1.1.Türk Ticaret Kanunu Yönünden : 

  

 Yukarıda genel bilgi bölümünde belirtildiği gibi, 

Türk Ticaret Kanunu’nda ferdi işletme ve adi 

ortaklıkların sermaye şirketlerine aynî sermaye 

olarak konulması hususunda açık bir hüküm yoktur. 

Ancak,aşağıda belirtileceği gibi konuyu dolaylı 

olarak düzenleyen hükümler vardır. 

  

- -         -         Madde 139. Kanunda aksi hüküm 
olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak: 
(7.) Ticari işletmeler; konabilir. 
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- -         -         Madde 279. Esas mukavelenin yazılı 
şekilde yapılması ve bütün kurucuların 
imzalarının noterce tasdik edilmiş bulunması 
şarttır.(Bölüm 4) Paradan başka sermaye 
olarak konan haklarla ve mallarla ve bunlara 
mukabil verilecek hisse senetlerinin miktarı ve 
mevcut bir işletmenin veya bazı âyınların 
devir alınması bahis mevzuu olduğu takdirde 
onun bedeli ve kurucular tarafından şirketin 
hesabına satın alınan diğer şeylerin 
bedelleriyle ....... 

  

- -         -         Madde 285. (Anonim şirkette 
taahhüdün mahiyeti): Sermaye olarak 
paradan başka iktisadi bir değer veya menkul 
mal konulması taahhüdü, şirketin hükmü 
şahsiyet kazandığı tarihten itibaren onlar 
üzerinden malik sıfatıyla doğrudan doğruya 
tasarruf edilebileceğinin ve gayrimenkul 
üzerindeki mülkiyet veya sair aynî hakların 
sermaye olarak konulması taahhüdü ise, bu 
hakların şirketin hükmü şahsiyet 
kazanmasıyla beraber tapu siciline tescil 
edileceğinin kabul edilmiş olması demektir. 

  

- -         -         Madde 307. (Âyın nevinden sermayeye 
değer biçilmesinde hile): Konan âyın nevinden 
bir sermaye veya devir alınması kararlaştırılan 
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bir işletmeye veya bazı âyınlara değer 
biçilmesinde hile kullanan kurucularla, bu 
fiilde kendilerine iştirak edenler, şirketin bu 
yüzden uğradığı zararı müteselsilen tazmin ile 
mükelleftirler ve haklarında Türk Ceza 
Kanununun  343’üncü maddesi tatbik olunur. 

  

- -         -         Madde 508 (Limited şirkete âyın 
nevinden sermaye konulması): Ortaklardan 
biri, sermayeyi âyın olarak koymayı taahhüt 
etmişse mukavelede; aynın neden ibaret 
olacağı, değerinin nasıl biçileceği ve taahhüt 
ettiği sermayeye ne miktarda mahsup 
edileceği ve bunun karşılığı olarak esas 
sermayeden kendine ne miktarda bir iştirak 
payı düşeceği hususlarının açıkça yazılı 
olması şarttır. Şirketin ortak veya üçüncü 
şahıslardan paradan başka mali kıymetler 
devralması kararlaştırılmış bulunuyorsa 
mukavele; devralınacak mali kıymet, devir 
edenin ad ve soyadı ve şirketin vereceği 
karşılık gösterilir. 
  

A.3.1.2. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden :  

  

Ferdi işletme ve adi ortaklıkların gelir vergisine tabi 

olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu nedenle, bu 
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hususta da Gelir Vergisi Kanununda hüküm 

bulunması son derece doğaldır. Gelir Vergisi 

Kanununun konuyu ilgilendiren 81. Maddesinin 

2’inci bendi şu şekildedir: “Kazancı bilanço esasına 

göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun 

bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde 

devir olunması, devralan şirketin bilançosuna aynen 

geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya 

sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre 

hesaplanan özsermayesi tutarında ortaklık payı 

alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse 

senetlerinin nama yazılı olması şarttır). 

  

Bu hükümde iki husus dikkatimizi çekmektedir. 

Birincisi, devir edilecek ferdi işletmenin bilanço 

esasına göre defter tutması şarttır. Bu şartın mevcut 
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olmaması halinde, devir işlemi vergisel avantajlar 

kullanılarak yapılamaz. 

  

Bir başka husus; madde metninde ferdi işletmeden 

bahsedilmekte, adi ortaklıktan bahsedilmemektedir. 

Gelir Vergisi yönünden adi ortaklıklarda, tıpkı ferdi 

işletme gibi gelir vergisine tabi olduğundan, 

maddenin yorumunda adi ortaklıklarında bu bent 

kapsamında olduğunu kabul etmemiz gerekir. 

Esasen, ...... devredilen ferdi işletmenin sahip veya 

sahiplerinin ..... ibaresiyle de, adi ortaklıkların 

kastedildiği anlamı çıkarılabilir. 

  

 A.3.1.3. Katma Değer Vergisi Kanunu 

Yönünden : 
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(A.2.1.3.) Bölümde belirtilen Katma Değer Vergisi 

Kanunu (17/4-c) madde hükmünde, Katma Değer 

Vergisi istisnası için Gelir Vergisi Kanunu madde 

81’e göre işlem yapılmasının gerektiği 

belirtilmektedir. Yukarıda,(A.3.1.2.)bölümünde 

belirtilen hükümde G.V.K. madde 81 olduğuna göre, 

bu bölümde belirtilen devir ve dönüşüm işlemlerinde, 

(A.2.1.3.) bölümde belirtildiği gibi Katma Değer 

Vergisinden  istisna edilmiştir. 

  

A.3.1.4. Damga Vergisi Kanunu 

Yönünden : 

  

Yukarıda (A.2.1.4.) bölümde belirtilen madde metni 

ve açıklamalar bu bölüm için de aynen geçerlidir. 

  

A.3.1.5. Harçlar Kanunu Yönünden : 
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Yukarıda (A.2.1.5.) bölümde belirtilen madde metni 

ve açıklamalar bu bölüm için de aynen geçerlidir. 

A.3.1.6. Taşıt Alım Vergisi Kanunu 

Yönünden : 

  

Yukarıda (A.2.1.6.) bölümde belirtilen madde metni 

ve açıklamalar bu bölüm içinde aynen geçerlidir. 

  

A.3.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları : 

  

Yukarıda (A.2.2.) bölümde geçen  “Şahıs 

Şirketleri” ibaresinin yerine “Ferdi İşletme ve Adi 

Ortaklıklar” ibaresini koyarak okursak, madde 

metni burada da aynen geçerli olacaktır. Ek olarak 

ise, şunları söyleyebiliriz. 
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Şahıs şirketlerinin sermaye şirketine dönüşümünde; 

sermaye şirketi şahıs şirketinin devamı 

addolunmakta, dolayısıyla, sermaye şirketi tüzel 

kişilik kazandığı anda, şahıs şirketi tüzel kişiliğini 

kaybetmektedir. Halbuki, ferdi işletme ve adi 

ortaklıkların tüzel kişiliği yoktur. Bu nedenle, bu 

bölümde kastedilen sermaye şirketi tüzel kişilik 

kazandığında,ferdi işletme ve adi ortaklık ortadan 

kalkmaz. Dolayısıyla, sermaye şirketinin tüzel kişilik 

kazanması sonrası, ferdi işletme yada adi 

ortaklığında ticaret sicil kaydı ve vergi 

mükellefiyetlerinin terkini işleminin yapılması gerekir. 

  

A.3.3. Yapılması Gereken İşler : 
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(A.2.3.) Bölümünde takip edilecek yol, ferdi işletme 

yada adi ortaklığın sermaye şirketine aynî sermaye 

olarak konulmasında da aynen geçerlidir. 

  

  

A.3.4. Muhasebe Kayıtları :  

  

(A.2.4.) Bölümde verilen bilgiler, bu bölüm içinde 

aynen geçerlidir. 

  

A.4. LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE 

DÖNÜŞÜM :  

  

 A.4.1. Hukuki Dayanakları : 

  

  A.4.1.1. Türk Ticaret Kanunu Yönünden: 
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 Bir anonim şirketin limited şirkete dönüşebilmesi 

hususunda Türk Ticaret Kanununda özel hükümler 

mevcuttur. (Metni ileride verilecek olan 553-554-555 

maddeler) Ancak, limited şirketin anonim şirkete 

dönüşebilmesi hususunda özel bir hüküm mevcut 

değildir. Şu kadar ki, genel bir madde olan ve metni 

yukarıda verilen 152. Maddeye göre, limited şirketin 

anonim şirkete dönüşmesi mümkün bulunmaktadır. 

  

  A.4.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu 

Yönünden : 

  

 Dönüşmeye taraf olacak her iki şirkette Kurumlar 

Vergisine tabi olduğuna göre; burada öncelikle 

Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine 

bakmak gerekir. 

  



 175 

 - Madde 37: DEVİR – Aşağıda yazılı şartlar 

dahilinde vaki olan birleşmeler devir hükmündedir. 

  

1. 1.    1.    Birleşme neticesinde infisah eden 
kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş 
merkezleri Türkiye’de bulunacaktır. 

2. 2.    2.    Münfesih kurumun devir tarihindeki 
bilanço değerlerini birleşilen (devralan) kurum, 
kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna 
geçirecektir. 

  

Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde şekil 

değiştirmeleri de devir hükmündedir. 

  

Görülmektedir ki, maddenin son cümlesi, şekil 

değiştirmeleri de devir hükmünde saymaktadır. 

  

- Madde 38: DEVİR HALİNDE 

VERGİLENDİRME – Devirlerde, aşağıdaki şartlara 

uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece  devir 

tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilip, 
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doğrudan doğruya birleşmeden doğan kârlar 

hesaplanmaz ve vergilendirilemez. 

  

1. 1.    1.    Münfesih kurum ile birleşen kurum 
müştereken imzalayacakları bir devir 
beyannamesini, birleşme tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde münfesih kurumun bağlı 
bulunduğu vergi dairesine verecekler ve bu 
beyannameye devir bilançosunu 
bağlayacaklardır. 

  

2. 2.    2.    Birleşilen kurum münfesih kurumun 
tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını 
ödeyeceklerini ve diğer vecibeleri yerine 
getireceklerini devir beyannamesine bağlı bir 
taahhütname ile taahhüt edecektir. Mahallin 
en büyük mal memuru bu hususta birleşilen 
kurumdan ayrıca teminat isteyebilir. 

- Madde 39: DEVİR BİLANÇOSU VE DEVİR 

BEYANNAMESİ – 38’inci maddeye göre, devir 

tarihine kadar olan kazancın vergilendirilmesi için, 

devir bilançosu ve kâr ve zarar cetveli münfesih 

kurum tarafından bir beyannameye bağlanır ve bu 
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beyanname devir tarihinden itibaren 15 gün içinde 

vergi dairesine tevdi olunur. 

  

  A.4.1.3. Katma Değer Vergisi - 

Damga Vergisi -Harçlar K. – T.A.V. Yönünden :  

  

Konu ile ilgili olarak bu kanunlarda bir hüküm 

mevcut değildir. Ancak, aşağıda (vergi ve mali 

sorumluluklar) bölümünde belirtildiği şekilde 

yorumlar yapılabilir. 

  

A.4.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları : 

  

-Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden : 

Dönüşüm işleminde; yukarıda belirtilen Kurumlar 

Vergisi Kanunu madde 37,38,39 hükümlerine tam 

olarak uyulması halinde, dönüşüm işleminden dolayı 
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vergi doğmayacağı açıktır. Ancak, tabidir ki, limited 

şirketin dönem başından dönüşüm gününe kadar 

olan süredeki faaliyet sonucu Kurumlar Vergisi 

doğacaktır. Bu vergi aşağıda belirtileceği gibi onbeş 

gün içinde limited şirketin vergi dairesine beyan 

edilecektir. Beyan edilen verginin ödeme zamanı, 

ilgili olduğu dönemin normal ödeme zamanıdır. 

Örneğin; Dönüşüm tarihi 29.02.1999 olduğu kabul 

edilirse, 01.01.1999-28.02.1999 döneminin 

beyanname verme zamanı 15.03.1999, aynı 

dönemin vergi ödeme zamanı ise, Nisan’2000, 

Temmuz’2000, Ekim’2000 dir.  

- Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden : 

Yukarıda metni verilen KDVK 17/4-c ye göre, Katma 

Değer Vergisinden istisna olabilmenin şartı, yine 

KVK 37,38,39’a tam olarak uymaktadır. 
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- Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 

Taşıt Alım Vergisi Yönünden: Limited şirketten 

anonim şirkete dönüşüm işlemine izin veren ilk yasal 

hüküm Türk Ticaret Kanunu Madde 152’dir. Burada 

gösterilen yol ise,  “yeni nev’e ait kuruluş 

merasimine tabi olma şartı”dır. Buna göre, limited 

şirketten anonim şirkete dönüşümde uyulması 

gereken merasim, anonim şirketin kuruluş 

hükümleridir. Hal böyle olunca, anonim şirket ana 

sözleşmesinde, noter ve ticaret sicilinde doğacak 

harçların anonim şirket tarafından ödenmesi gerekir. 

Devir bilançosunda gayrimenkul var ise, tapuda 

tashih harcı ödenmek zorundadır. Aynı şekilde devir 

bilançosunda Taşıt var ise, Taşıt Alım Vergisi 

Kanununun 3. Maddesinin (d) bendine göre devir 

alınacak taşıtlar Taşıt Alım Vergisinden muaftır. 
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    A.4.3. Yapılması Gereken İşler :  

  

- -  -  Limited şirket ortakları, dönüşüm için karar 
vermelidir. Bu karar yazılı olarak karar defterine 
geçirilmeli ve noterden sureti alınmalıdır. Karar nisabı, 
ortak sayısı beşi geçmeyen limited şirketlerde oybirliği 
ile, ortak sayısı beşi geçen limited şirketlerde ise 
sermayenin 2/3’üdür. Ortak sayısının yirmiyi geçmesi 
halinde ise, limited şirketlerin ortaklar kurulu anonim 
şirketlerin genel kuruluna tabi olduğu için, karar 
ortaklar genel kurulu tarafından alınmalıdır. 

- -  -  Ticaret Mahkemesine (olmayan yerlerde 
Asliye Hukuk Mahkemesine) müracaat edilerek, limited 
şirketin özsermayesinin ve kimlere ait olduğunun 
tespiti bilirkişi marifeti ile yaptırılmalıdır. 

  

- -  -  Limited şirketin vergi borcu olmadığına dair 
ilgili vergi dairesinden bir yazı alınmalıdır.  

  

- -  -  Anonim şirketin ana sözleşmesi 
hazırlanmalıdır. Ana sözleşmenin (ÖRNEK XX) uygun 
olması gerekir. Anonim şirket ortak sayısı en az beş 
kişi, sermayesi en az beş milyar lira olmak zorundadır. 
Limited şirketin ortak sayısı ve özsermaye miktarı bu 
rakamlardan eksik ise, tamamlanmasına dikkat 
edilmelidir. 

  

- -  -  Anonim şirket ana sözleşmesindeki imzalar 
notere tasdik ettirilmelidir. Anonim şirketin temsil ve 
ilzamına yetkili kişilerin imza sirküleri hazırlanmalıdır.  
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- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne 

müracaat edilerek izin alınmalıdır. Durumu detaylı 

olarak anlatan dilekçeye şu belgeler eklenmelidir: 

Altı nüsha ana sözleşme, mahkeme kararı, bilirkişi 

raporu, vergi dairesi yazısı, limited şirket ortaklarının 

noter tasdikli kararı, istenecek diğer belgeler. 

  

  - Ticaret siciline müracaat edilmelidir. Ticaret 

siciline müracaatta şu belgeler verilmelidir. Üç 

nüsha izin alınmış ana sözleşme, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı İl Müdürlüğü izin yazısı, temsil ve ilzam 

yetkililerinin imza sirküleri ve sabıka kayıt örnekleri, 

ortakların ikametgah ilmühaberleri ve nüfus cüzdanı 

suretleri, mahkeme kararı ve bilirkişi raporu, limited 

şirket ortaklarının noter tasdikli kararı, vergi dairesi 

borcu yok yazısı, form dilekçe, istenecek diğer 

belgeler. 
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- Ticaret siciline anonim şirketin tescili, limited 

şirketin terkini anlamına gelecektir. Bu nedenle, 

vergi dairesine müracaatta bu husus gözönünde 

bulundurulmalıdır. Vergi Dairesine verilecek 

dilekçede durum detaylı olarak belirtilmelidir. Vergi 

dairesine müracaat, tescilin yapıldığı gün 

yapılmalıdır. Vergi Dairesi, anonim şirket merkez 

adresinin bulunduğu yerin vergi dairesidir. Limited 

şirket ile anonim şirket vergi dairesinin aynı 

olmaması halinde, her iki vergi dairesine de bilgi 

verilmesi gerektiği açıktır. Anonim şirket vergi 

dairesine verilecek belgeler şunlardır: ticaret sicilinin 

tescil şerhini taşıyan ana sözleşme, temsil ve ilzam 

yetkililerin imza sirküleri ve ikametgah ilmühaberi ile 

nüfus cüzdanı suretleri, işyeri kira ise kira kontratosu, 

istenecek diğer belgeler. 
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- Tescili takip eden onbeş gün içinde, limited şirketin 

devir bilançosu çıkarılmalı ve Kurumlar Vergisi 

Beyannamesi, limited şirketin vergi dairesine 

verilmelidir. Beyannameye ayrıca, anonim şirket 

yönetim kurulunun bir taahhütnamesi eklenir. İleride 

örneği verilecek taahhütname, yönetim kurulu karar 

defterine geçirilir ve noterden çıkarılacak bir örneği 

vergi dairesine verilir. Bu beyannameden doğacak 

verginin ödenme süresi, tasfiye dönemini takip eden 

yılın normal kurumlar vergisi ödeme süreleridir. 

(Örneği yukarıda A.4.1.2. bölümünde verilmiştir.) 

İstenirse bu beyanname, Yeminli Mali Müşavir 

Tasdik Raporuna bağlanabilir. 

Limited şirketin bilançosunda (MDV Yeniden 

Değerleme Değer Artış Fonu, Yasal Yedekler, 

Geçmiş Dönem Kârları) gibi hesapların bulunması 

halinde mali sorumluluk ölçüsü nedir? Yada, limited 
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şirketten anonim şirkete dönüşte Emisyon Primi 

doğabilir mi? Kanaatımıza göre; Kurumlar Vergisi 

madde 37-38-39’a uygun dönüşüm yapılması 

halinde vergi doğmaması gerekir. Öte yandan; 

limited şirket bilançosunda bulunan yukarıda 

belirtilen hesapların gerçek değeri,kayıtlı değerinden 

fazla olabilir? Bu durumda fark, anonim şirket 

ortaklarına nasıl yansıyacaktır. Limited şirket 

ortakları ile, anonim şirket ortaklarının aynı kişiler ve 

aynı hisse miktarları olması halinde bir problem 

bulunmamaktadır. Farklı olması halinde ise bizce 

uyulması gereken yol şu olmalıdır: Limited şirket 

dönüşüm öncesi sermaye artırımı yaparak yukarıda 

belirtilen özsermaye unsuru olan hesapları sermaye 

hesabına ilave etmelidir. Gerçek değer ile kayıtlı 

değer arasındaki fark ise, anonim şirket 

sermayesinin limited şirket sermayesinden yüksek 
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tutulması ve limited şirket ortaklarına, limited şirket 

özsermayesi dışındaki bölümden bir miktar hisse 

verilmesi şeklinde ortakların tamamının alacağı bir 

kararla düzenlenebilir.  

  

Limited şirketten anonim şirkete dönüşüm vergi 

hukukumuzda, sanki bir unvan değişikliği yapılmış 

gibi mütalaa edilmektedir. Bu nedenle, sabit 

kıymetler için amortisman ayırmada, limited şirket 

bünyesinde geçen yılların da hesap edilmesi ve 

buna göre işlem yapılması gerekir. Anonim şirkete 

dönüşümü, sabit kıymete yeni sahip olmuş gibi 

amortismanı ilk baştan ayırmağa kalkmak yanlış olur. 

İleride görebileceğimiz gibi, devir olayında durum 

böyle değildir. 
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Limited şirket bünyesinde alınmış Teşvik Belgeleri  

(Yatırım Teşvik ve Dahilde İşleme İzin Belgeleri) 

anonim şirket bünyesinde de aynen geçerlidir. Şu 

kadar ki, değişikliği içeren Ticaret Sicil Gazetesinin 

ibrazı ile, ilgili mercide unvan değişikliği vizesi 

yaptırılması gereklidir. 

  

A.4.4. Muhasebe Kayıtları : 

  

Limited şirket kesin bilançosunun, aynı zamanda 

yevmiye kapanış maddesi olması tabidir. Anonim 

şirket kuruluş kayıtları ise şu şekildedir: 

  

                                  

501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI 
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 501.01- Ortak A Sermaye Taahhüdü 

 501.02- Ortak B Sermaye Taahhüdü 

 501.03- Ortak C Sermaye Taahhüdü 

 501.04- Ortak D Sermaye Taahhüdü 

 501.05- Ortak E Sermaye Taahhüdü 

   500- SERMAYE HESABI 

    500.01-Ortak A Sermaye Tutarı 

    500.02-Ortak B Sermaye Tutarı 

    500.03-Ortak C Sermaye Tutarı 

    500.04-Ortak D Sermaye Tutarı 

    500.05-Ortak E Sermaye Tutarı 

Ortakların sermaye taahhütleri. 
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100- KASA HESABI 

102- BANKALAR HESABI 

120- ALICILAR HESABI 

190- DEVREDEN KDV HESABI 

250- ARSALAR HESABI 

252- BİNALAR HESABI 

253- MAKİNE TESİSLER HESABI 

254- TAŞITLAR HESABI 

255- DEMİRBAŞLAR HESABI 

257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 

300- BANKA KREDİLERİ HS. 

               320- SATICILAR HESABI 

    331- ORTAKLARA BORÇ. HS. 

             360- ÖDENECEK VERGİ. HS. 
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    361-D.SOS.GÜV.KESİNTİ.HS. 

         500- SERMAYE HESABI 

    590- DÖNEM NET KÂRI 

Nev’i değiştiren ABC Ltd. Şti. kesin dönüşüm bilançosu 

                                            / 

500- SERMAYE HESABI 

590- DÖNEM NET KÂRI 

                               501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE 

HS. 

    501.01-Ortak A Sermaye Taah. 

                            501.02-Ortak B Sermaye Taah. 

    501.03-Ortak C Sermaye Taah. 

    501.04-Ortak D Sermaye Taah. 

 501.05-Ortak D Sermaye Taah. 
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ABC Ltd.Şti. öz sermayesinin, sermaye taahhüdüne 

mahsubu         

A.5. ANONİM ŞİRKETTEN LİMİTED ŞİRKETE 

DÖNÜŞÜM: 

  

 A.5.1.Hukuki Dayanakları: 

  

  A.5.1.1. Türk Ticaret Kanunu Yönünden: 

  

 Türk Ticaret Kanunu’ nun 152’ inci maddesi 

genel hüküm olarak burada da geçerlidir. Bunun 

yanında ; Anonim şirketten limited şirkete dönüşümü, 

anonim şirketlerin infisahı bölümünde, Türk Ticaret 

Kanunu madde 553-554-555 de düzenlenmiştir. Bu 

madde hükümleri aynen şu şekildedir: 
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- Madde 553. NEVİ DEĞİŞTİRMENİN 

ŞARTLARI: Bir anonim şirket tasfiye edilmeksizin 

aşağıdaki şartlar altında limited şirkete çevrilebilir: 

  

1.Limited şirket esas sermayesinin anonim 

şirketin esas          sermayesinden az olmaması, 

  

2.Anonim şirketin pay sahiplerine şirket 

mukavelesiyle tespit edilmiş şekle uygun olarak 

yapılacak bir ilanla, sahip oldukları payların itibari 

değerlerine kadar limited şirketin esas 

sermayesine iştirak imkanının verilmesi,  
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3.Bu suretle iştirak edecek kimselerin 

koyacakları paylar tutarının, anonim şirketin esas 

sermayesinin en az üçte ikisine tekabül etmesi, 

  

- Madde 554. PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI: 

Limited şirkete hiç iştirak etmeyen veya anonim 

şirketteki paylarının yalnız bir kısmı ile iştirak eden 

her pay sahibi limited şirketten infisah eden anonim 

şirket mallarından kendisine düşecek miktarın 

ödenmesini isteyebilir. Bu miktar anonim şirket 

umumi heyet toplantısında temsil olunan esas 

sermayesinin üçte ikisine tekabül eden bir ekseriyet 

tarafından tasvip olunacak bilançoya göre hesap 

olunur.  
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- Madde 555. ALACAKLILARIN HAKLARI: 

Limited şirketin ticaret siciline kaydedilmesiyle 

infisah eden anonim şirketin malları; kendiliğinden 

limited şirkete intikal eder. 

  

  Limited şirketin ticaret siciline tescil edilmesiyle 

mukavelesinde yazılı şekilde ve üç defa yapılacak 

ilanla infisah eden anonim şirketin alacaklıları 

üçüncü ilandan itibaren bir aydan az olmamak üzere 

tayin edilecek münasip bir müddet içinde haklarını 

bildirmeye davet olunurlar. Bu müddet içinde noter 

protestosuyla itiraz edilmediği taktirde borçların 

limited şirkete intikal edeceği ilanda açıkça belirtilir.     

  

İtiraz vukuunda bildirilen alacak ya ödenir veya 

temin olunur.             
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 Bütün alacaklıların hakları bu şekilde teminat 

altına alınmadıkça infisah eden anonim şirketin 

mallarından pay sahiplerine hiçbir ödeme yapılmaz.  

             

Müdürler infisah eden anonim şirketin alacaklılarına 

karşı bu hükümlere riayet edilmemesinden dolayı, 

kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, şahsen ve 

müteselsilen mesuldürler.    

 Anonim şirketin infisahı tescil ve ilan edilmek üzere 

ticaret siciline bildirilir. Limited şirketi borçlu olarak 

kabul etmeyen alacaklıların hakları tediye veya 

temin edildikten sonra infisah eden anonim şirketin 

ticaret sicilindeki kaydının silinmesi limited şirket 

tarafından talep edilir. 
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A.5.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden: 

  

 Yukarıda metni verilen; Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 37-38-39’ uncu madde hükümleri bu 

bölüm içinde aynen geçerlidir. 

  

  A.5.1.3. Katma Değer Vergisi – Damga 

Vergisi – Harçlar – Taşıt Alım Vergisi Yönünden: 

  

 Konu ile ilgili olarak bu yasalarda özel hükümler 

mevcut değildir. Bu nedenle aşağıda belirtileceği 

gibi yorumlara bakma gereği vardır.  

  

 A.5.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları:    
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 (A.4.2.) Bölümde belirtilen hususlar bu bölüm 

içinde aynen geçerlidir. 

  

 A.5.3. Yapılması Gereken İşler: 

  

 Anonim şirketten limited şirkete dönüşebilmek 

için öncelikle anonim şirket genel kurulunun 

toplanarak karar alması gerekir. Anonim şirketin 

nev’inin değiştirilmesi, genel kurulun 

devredemeyeceği yetkileri arasındadır. Yapılacak 

genel kurulda toplantı nisabı 2/3 dür. Karar nisabı 

ise, toplantıda asaleten yada vekaleten hazır 

bulunanların ekseriyetidir. Anonim şirket genel 

kurulunun toplantı prosedürü (D.4.) bölümünde 

verilmiştir. 
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 Bilindiği gibi; Anonim şirket en az beş kişi, en az 

beş milyar sermaye ile kurulmuş olmalıdır. Bu 

şartları taşımayan anonim şirketler münfesih sayılır. 

Limited şirketler ise en az iki kişi, en az beşyüz 

milyon lira sermaye ile kurulurlar. Burada kurulacak 

limited şirketin ise ortak sayısında bir kısıtlama 

olmamasına rağmen, sermaye miktarında bir 

kısıtlama vardır.  Şöyle ki, kurulacak limited şirketin 

sermayesi anonim şirketin sermayesinden az 

olamaz (TTK md. 553/2). 

  

 Anonim şirket ortaklarının bir bölümü limited 

şirkete ortak olmayabilir. Yada, ortak olmak istediği 

halde, yapılan genel kurula katılmadığı için 

dönüşüm işleminden habersiz olabilir. Yasa koyucu, 

bu iki hususu da düzenleyerek, anonim şirket 

ortaklarına kurulacak olan limited şirkete ortak olma 
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çağrısının yapılması şartını getirmektedir. Bu çağrı, 

ana sözleşmede ve Türk Ticaret Kanununda 

belirtilen ilan hükümlerine uygun olarak yapılır. 

Anonim şirket ortaklarının en az 2/3’ü, kurulacak 

limited şirkete ortak olmalıdır. (TTK md. 553/3)  

 Limited şirkete ortak olmak istemeyen anonim 

şirket ortaklarının, anonim şirket mallarından 

hisselerine düşen miktarı talep etme hakkı vardır    

  

 Limited şirketin tüzel kişilik kazanması ile, 

anonim şirketin bütün mal, hak ve borçları limited 

şirkete intikal eder. Bu durumda, limited şirketin 

anonim şirket alacaklılarına çağrı ile, anonim şirketin 

borçlarını ödemesi yada temin etmesi gerekir. 
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 Bu bilgiler ışığında; anonim şirketten limited 

şirkete dönüşümde yapılması gereken işleri şöylece 

sıralayabiliriz:  

  

-Anonim şirket genel kurulu toplanarak; limited 

şirkete dönüşme için karar alacaktır. 

  

 -Genel kurul kararı, bütün ortaklara bildirilerek 

kurulacak limited şirkette, anonim şirketteki hisseleri 

kadar pay alabilme haklarının olduğu belirtilecektir. 

Bu çağrı, ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’nun 

şirkete ait ilanlara dair hükümlerine göre yapılacaktır. 

Her halükarda durum Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayınlanacak ve adresi bilinen anonim 

şirket ortaklarına iadeli taahhütlü mektupla 

bildirilecektir. İlanda, limited şirketten hisse talep 
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etmemeleri halinde, anonim şirketteki paylarının 

nasıl ödeneceği belirtilmelidir.  

  

 -Ticaret Mahkemesi (olmayan yerlerde Asliye 

Hukuk Mahkemesi) ne müracaat edilerek, bilirkişi 

kanalıyla anonim şirketin öz varlığının tespiti 

yaptırılmalıdır. Raporda, öz varlığın her hisseye 

düşen bölümü açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, şirket 

kayıtlarından tespit edilebilen şirket borçlarının da 

gösterilmesi faydalıdır.  

  

 -Limited şirket ana sözleşmesi hazırlanmalı ve 

kurucu ortakların imzaları notere onaylatılmalıdır. 

Limited şirketin ana sözleşmesinde; anonim şirketin 

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre 

dönüşüm yapıldığı hususu belirtilmeli, anonim şirket 
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borçlarının limited şirkette de aynen devam edeceği 

hususunun belirtilmesi gerekmektedir. Limited 

şirketin sermayesi, anonim şirketin sermayesinden 

az olmamalıdır.  

  

 -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – İl Müdürlüğüne 

müracaat edilerek izin alınmalıdır. 

  

 -Yapılacak olan işlerin bundan sonraki bölümü, 

(C.3.) bölümde belirtildiği gibi, limited şirketin 

kuruluşu prosedürüdür. 

  

 -Limited şirketin ticaret siciline tescili ile anonim 

şirket münfesih duruma düşer. Bu durumda, tıpkı 

anonim şirketlerin tasfiyesinde olduğu gibi, anonim 

şirketten alacağı olanlara Türkiye Ticaret Sicili 
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Gazetesi kanalıyla birer hafta arayla üç defa çağrı 

yapılır. En az bir aylık bir sürede alacaklıların 

müracaatı talep edilir. Bu müddet içinde müracaat 

edilmemesi halinde, borçlar limited şirkete geçer. Bu 

husus, çağrı ilanlarında da belirtilir. Bütün 

alacaklıların hak ve menfaatleri teminat altına 

alınmadıkça, anonim şirket varlığından ortaklarına 

bir ödeme yapılamaz. Burada yasa koyucu 

alacaklılara, limited şirketi borçlu olarak kabul 

etmeme hakkını vermiştir. Bu nedenle, alacaklıların 

hakkı tamamen ödenmedikçe yada teminat altına 

alınmadıkça anonim şirketin infisahına izin 

verilmemektedir. Anonim şirketin borçları tamamen 

ödendikten yada teminat altına alındıktan sonra, bu 

konuda alacaklılardan alınacak belgelerle ticaret 

siciline müracaat edilerek, anonim şirketin sicilden 

kaydının silinmesi talep edilir. 
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 -Anonim şirketin vergi dairesine, yukarıdaki 

bölümlerde belirtilen, kıst dönem Kurumlar Vergisi 

Beyannamesi on beş günlük sürede verilmelidir. 

Ayrıca, limited şirket ortaklar kurulunun alacağı 

“anonim şirket borçlarının ödeneceğine dair 

taahhütname” vergi dairesine verilmelidir. Bu 

beyanname ve taahhütname verme işlemi, (A.4.3.) 

bölümde belirtildiği gibidir. 

  

 -Anonim şirketin son bilançosunda; önceki 

dönemlerden gelen dağıtılmamış kârların mevcut 

olması halinde, yapılan dönüşüm işlemi sırasında bu 

kârlar dağıtılmış işlemi görmek zorundadır. Bu 

nedenle, ortaklara dağıtılmış sayılan bu kârlar için 
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Gelir Vergisi Kanunu Madde 94 hükmüne göre gelir 

vergisi stopajı yapılması gerektiği açıktır.  

 -Anonim şirketin kıst dönem beyannamesinin, 

istenilmesi halinde Yeminli Mali Müşavir Raporuna 

bağlanabilmesi mümkündür. 

 A.5.4. Muhasebe Kayıtları: 

  

 Anonim şirketin yevmiye kayıtları; tasfiye 

işlemlerinde olduğu gibidir. Şu kadar ki, anonim 

şirketin özsermayesi mahkeme kanalıyla tespit 

edildikten sonra bu bilanço kapanış maddesi gibi 

kayda alınmalı, bir sonraki madde de tekrar 

açılmalıdır. Böylece, özsermaye miktarı, varlıklar ve 

borçlar yevmiye kayıtlarında, işlem tarihi itibariyle 

gözükür hale getirilmelidir. Daha sonra, limited 

şirkete katılmak istemeyen ortakların paylarının 

ödenmesi kayda alınmalı, alacaklılara ödemeler 
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yapılmalıdır. Anonim şirket adına yapılacak bir kayıt 

kalmadıktan sonra, tekrar bilanço çıkarılarak 

kapanış maddesi düzenlenmelidir. Bu madde, 

aşağıda belirtildiği gibi limited şirketin kayıtlarına 

sermaye taahhüt maddesinin arkasından 

yapılmalıdır. 

  

 Limited şirketin yevmiye kayıtları ise, limited 

şirketin kuruluşunda olduğu gibidir. Şu kadar ki, ilk 

madde olarak sermayenin taahhüdü yapılacak, ikinci 

madde de anonim şirketin son kapanış maddesi 

alınacaktır. Bu madde de, limited şirket ortaklarının 

özsermaye tutarına taahhüt eden hesaplar, 

ödenmemiş sermaye hesabı ile karşılaştırılmalıdır. 
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A.6. KOOPERATİFLERİN NEV’İ DEĞİŞTİRMESİ : 

  

 A.6.1. Genel Bilgi :  

  

 Kooperatiflerinde, zaman zaman nev’i değiştirme 

zorunda kaldığı gözlemlenmektedir. Bu bazen bir 

zorunluluk olarak ortaya çıkmakta, bazen de, işin 

gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki; Konut 

Yapı Kooperatifi olarak kurulan bir kooperatifin, 

zaman içinde sahip olduğu arsaya konut değil de 

işyeri yapmasının daha uygun olduğu 
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gözlenmektedir. Kooperatiflerde amaca uygun 

faaliyet çok önem arz ettiğinden, bu durumda İşyeri 

Yapı Kooperatifine dönüşmesi icap etmektedir. 

Yada, konut yapı kooperatifi amacına ulaşarak 

üyelerine konutu teslim etmekte, kooperatif aktifinde 

üyelerin çıkarına uygun olarak, birçok müşterek 

tesis kalmaktadır. Ortak yeşil alanlar, spor alanları, 

yüzme havuzu, jeneratör, gazino, fırın, market gibi. 

Kat mülkiyetine geçildikten sonra, konut yapı 

kooperatifi işlevini tamamlayarak tasfiyeye girmek 

durumundadır. Öte yandan, yukarıda belirtilen 

müşterek aktiflerin paylaştırılması mümkün olmadığı 

gibi, işletilmesinde de ortakların çıkarı 

bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda ise, konut yapı 

kooperatifleri nev’i değişikliğine giderek Konut Yapı 

Kooperatifi olan unvanlarını işletme kooperatifine 
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dönüştürmekte, böylece tasfiyeye girmekle 

doğabilecek birçok mahzur ortadan kaldırılmaktadır. 

  

  

  

 A.6.2. Hukuki Dayanakları: 

  

 Bilindiği gibi; kooperatifler konusunda ilk olarak 

Kooperatifler Kanununa bakmak gerekir. Bu konuda, 

tasfiye ve birleşme ile ilgili hükümler mevcut 

olmasına rağmen, nev’i değiştirme ile ilgili bir hüküm 

mevcut değildir. Ancak; 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanunu’nun ANONİM ŞİRKET HÜKÜMLERİNE 

ATIF başlıklı 98’inci maddesi aynen şöyledir: “Bu 

kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk 

Ticaret Kanunundaki Anonim şirketlere ait hükümler 

uygulanır.” 
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 Bu madde hükmüne istinaden, kooperatiflerin 

nev’i değiştirmesinde, anonim şirketlere ait 

hükümleri uygulamamız gerektiği anlaşılır.  

  

 Öte yandan; bilindiği gibi kooperatiflerde 

Kurumlar Vergisine tabiidir. Bu nedenle, Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nda yukarıda belirtilen hükümler 

burada da aynen geçerlidir.  

  

 Katma Değer Vergisi Kânunu da, konuyu 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na yolladığına göre, 

yukarıda belirtilen Katma Değer Vergisi Kanunu 

Hükümlerinin de burada aynen geçerli olduğu 

görülür. 

  

 Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu yönünden 

kooperatiflerin muaflık ve istisnaları mevcuttur. Nev’i 
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değiştirmede esas olan, dönüşülen kurumun 

merasimine tabi olmak olduğuna göre, burada da 

dönüşülen kooperatifin kuruluş merasimine bağlı 

olarak, dönüşülen kurum ana sözleşmesi ve defter 

tastikleri Damga Vergisinden muaf olacaktır. 

 A.6.3. Vergi ve Mali Sorumlulukları :  

  

 Kooperatiflerde nev’i değiştirmenin Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun yukarıdaki bölümlerde belirtilen 

hükümlerine uygun olarak yapılması halinde, nev’i 

değiştirme işleminden Kurumlar Vergisi, Katma 

Değer Vergisi, Tapu Harcı, Taşıt Alım Vergisi 

doğmayacağı açıktır. Öte yandan, kooperatiflerin 

kurumlar Vergisinden muaf olması bazı şartlara 

bağlanmıştır. Bunlar, Kurumlar Vergisi Kanunu 

Madde 93/4 de detaylı ve açık olarak belirtilmiştir. 
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Dönüşüm sırasında vergi doğmaması için, bu 

muafiyet şartlarına uygun hareket etmek gerektiği 

de açıktır. Örneğin: Dönüşüm sırasında ortaklara ve 

yönetim kurulu üyelerine, her ne ad altında olursa 

olsun bir çıkar sağlanmamalıdır. 

  

 Burada özellik arz eden bir durumdan da 

bahsetmemiz gerekir. Bazı kooperatifler değişik işler 

sonucu Maliyet Artış Fonu uygulaması yapmış 

olabilirler. Bilindiği gibi, bu fonun kurumlar 

vergisinden muaf olabilmesi ortaklara 

dağıtılmayarak özsermaye ye eklenmesi şartına 

bağlıdır. Kooperatiflerde ise sermaye değişken olup, 

fonun sermaye ye eklenmesi diye bir husus 

mümkün değildir. Maliye Bakanlığı bu konuda 

çıkardığı değişik tebliğlerle; kooperatiflerin bu 

fondaki rakamı, ortaklara dağıtılan gayrimenkulün 
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maliyetinden düşülmesini, ortaklara dağıtım olarak 

kabul etmeyip, sermaye ye ilave hükmünde 

görmüştür. Bu nedenle, nev’i değiştirmeden önce 

bilançoda böyle bir fon rakamı mevcut ise, öncelikle 

bu işlem muhasebe kaydı ile tebliğe uygun bir hale 

getirilmeli, dönüşüm bilançosunda gösterilmemelidir. 

İleride bu konuda daha detaylı bilgi verilecektir. 

Ancak, bu konu halen yoruma açık olduğundan, 

kooperatiflerin ileride doğabilecek ihtilafların 

önlenmesi açısından, bilançoyu revize ederek nev’i 

değişikliğine gitmeleri kesinlikle faydalıdır. 

  

 Kooperatiflerin faaliyetleri ise; Kurumlar Vergisi 

Kanunu Madde 7/16 ve Kooperatifler Kanunu 

Madde 93/4’e uyulması koşuluyla, Kurumlar 

Vergisinden muaftır. Bu kurallara, dönüşülen 
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kooperatif türünde de aynen uyulmak koşuluyla 

muafiyetten yararlanmak mümkündür. 

  

 A.6.4. Yapılması Gereken İşler:     

  

 Kooperatiflerin nev’i değişikliği için öncelikle 

genel kuruldan bu konuda bir karar çıkması gerekir. 

Genel kurul toplantı nisabı 1/4 olup, karar nisabı 

katılanların 2/3’üdür. Genel kurul çağrı ve toplantı 

merasimleri, anonim şirket bahsinde belirtildiği 

gibidir. Şu kadar ki, anonim şirkette çağrının 

toplantının en az on beş gün öncesinden yapılması 

gerekirken, bu süre kooperatiflerde otuz gündür. Bir 

farklılıkta temsil ile ilgilidir. Anonim şirketlerde vekil 

için bir kısıtlama yok iken, kooperatiflerde vekil 

mutlaka kooperatif ortakları arasından olmalıdır. Bir 
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kişi sadece bir başka ortağa vekalet edebilir. 

Yönetim kurulu üyeleri vekil olamazlar.  

  

 Dönüşülmek istenilen kooperatif türünün tip 

sözleşmesi tanzim edilerek, kurucuların imzaları 

noterden tasdik ettirilir. Konu ile ilgili yönetim kurulu 

kararının noter tasdikli örneği, genel kurul kararı, 

yeni ve eski nevideki kooperatif ana sözleşmeleri bir 

dilekçe ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilir. Bu 

konuda izin verme yetkisi Bakanlığa aittir. Şirketlere 

izin vermeye yetkili il müdürlükleri, kooperatiflerin bu 

isteğine izin veremez.  

  

 Bakanlıktan izin alınması sonrası, ticaret siciline 

müracaat edilerek gerekli tescilin yapılması talep 

edilir. Tescil sonrası, durum vergi dairesine de 

bildirilir. 
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 Burada da, kooperatif alacaklılarının hakkını 

korumaya yönelik hüküm ve işlemler vardır. Aslında, 

nev’i değişikliği sadece bir unvan değişikliği gibi 

mütalaa edilmelidir. Çünkü, kooperatifin isminden 

başka değişen bir şey olmayacaktır. Buna rağmen, 

dönüşen kooperatif (yeni unvanlı) yönetim kurulu, 

eski kooperatifin devamı olduklarını, eski 

kooperatifin bütün borç ve yükümlülüklerinin yeni 

kooperatif unvanı altında da aynen geçerli olduğu ve 

eski unvanlı kooperatifin bütün borç ve yükümlerini 

yerine getireceğini taahhüt ederek, alacaklılara 

çağrıda bulunmalıdır.  

  

 Ticaret sicilide nev’i değişikliği yapıldığı gün, 

vergi dairesindeki mükellefiyet şeklinin de yeni 

unvana göre değiştirilmesi gerekir. Eski unvanlı 



 216 

kooperatif tasfiye hükümlerine tabi olduğundan, 

tescil günü itibariyle çıkarılacak bilanço ve Kurumlar 

Vergisi Beyannamesi on beş gün içinde, yeni 

kooperatif yönetim kurulunun taahhütnamesi ile 

birlikte vergi dairesine verilmelidir. Ödenecek bir 

Kurumlar Vergisinin olmaması, Kurumlar Vergisi 

Beyannamesi verilmemesini gerektirmez. 

  

 A.6.5. Muhasebe Kayıtları:      

  

 Eski unvanlı kooperatifin, tasfiyeye girmiş gibi 

tescil günü itibariyle bir bilanço çıkarması gerekir. 

Bu bilanço eski unvanlı kooperatifin kapanış 

yevmiye kaydını, yeni unvanlı kooperatifin açılış 

yevmiye kaydını oluşturacaktır. 
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 Burada yapılması gereken önemli bir husus; 

yukarıda belirtildiği gibi, ileride ihtilaf yaratacak 

hesapların eski kooperatif kayıtlarında kapatılarak 

nev’i değişikliğine gidilmesi son derece yerinde 

olacaktır. 
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İKİNCİ KISIM 

  

“B” BİRLEŞME (DEVİR) 

  

B.1. GENEL BİLGİ : 

  

 Bütünleşen dünya ve gelişen iletişim araçları, 

piyasa şartlarını değiştirmiştir. Rekabetin artması, 

firmaları uzmanlaşmaya ve ekonomik açıdan güçlü 

olmaya sevk etmiştir. Güçlü olmanın bir yolu da 

birleşmek olduğuna göre, bazı şirketler bu yola 
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başvurmaktadırlar. Bunun neticesi olarak da şirket 

birleşmeleri, bir başka deyişle şirket evlilikleri sıkça 

görülmeye başlanmıştır. Bu ihtimali gören yasa 

koyucuda, ticaret ve vergi hukukumuza konu ile ilgili 

hükümleri koymuştur. 

  

 Aşağıda detaylı olarak verileceği gibi, birleşmeyi 

düzenleyen değişik hükümler vardır. Özellikle, 

Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinin 

uygulanmasında, bazı vergisel avantajlar ortadan 

kalkmaktadır. Öte yandan, aynı yasada birleşmede 

vergisel avantajlar sağlayan hükümler de vardır. Bu 

nedenle birleşme sırasında izlenecek yol önem arz 

etmektedir. İstenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaması 

için, bu hususlara özellikle dikkat çekmek istedik. 
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 Gerek Türk Hukuk Sisteminde, gerekse birçok 

batılı ülkenin hukuk sisteminde, birleşmede iki yolun 

varlığından söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, 

birden fazla şirketin yeni kurulacak bir şirkete 

katılımı ile birleşmedir. İkinci yol ise, bir veya daha 

fazla şirketin tasfiyesiz infisah hükümlerine göre 

kendilerini fesih ederek, bir başka şirkete 

katılmalarıdır. Bu konulardaki yasa hükümleri 

aşağıda verilecektir. Ancak, Kurumlar Vergisi 

Kanunu madde 36’ya göre birleşme yapılması 

halinde, birleşme kârı doğacağı açıktır. Bu nedenle, 

uygulamada izlenen yol, şirketlerden bir yada 

birkaçının mevcut olan bir başka şirkete devri 

yoluyla birleşmedir. Sonuç aynı olmakla birlikte, 

izlenen yola göre vergi doğup doğmaması söz 

konusu   olduğundan, bundan sonraki bölümler 

DEVİR YOLU İLE BİRLEŞMEYE göre anlatılmaya 
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çalışılacak, birinci yolda tarif edilen birleşmeye yer 

verilmeyecektir. 

  

B.2. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ : 

  

 B.2.1. Hukuki Dayanakları : 

  

  B.2.1.1. Türk Ticaret Kanunu Yönünden: 

  

 Türk Ticaret Kanunu konuyu öncelikle genel 

hükümleri olan 146-151’inci maddelerinde belirlemiş, 

daha sonra 451-454’üncü maddelerinde ANONİM 

ŞİRKETLERİN TASFİYESİZ İNFİSAHI başlığıyla 

özel olarak vermiştir. 

  

 T.T.K. Madde 146’da, birleşmenin tanımı 

yapılmıştır. 
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 T.T.K. Madde 147’de, birleşmenin yalnız aynı 

neviden olan şirketler arasında olabileceği 

belirtilmiştir. Kollektifle komandit, anonim ile de 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, 

aynı neviden sayılmıştır. 

 T.T.K. Madde 148’de, birleşme için ilgili 

şirketlerin, mukavelelerin değişmesi hakkındaki usul 

ve şartlar dairesinde, ayrı ayrı karar vermeleri ve bu 

kararın tescil ve ilan olunmasının gerektiği 

belirtilmektedir.  

  

 T.T.K. Madde 149’da, birleşen şirketlerin ayrı 

ayrı tek tip bilanço çıkararak ilan etmeğe ve 

varlıkları sona erecek şirketlerin borçlarını ne 

şekilde ödeyeceklerine dair tanzim edilecek 
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beyannameyi ilan etmeye mecbur oldukları 

belirtilmektedir. 

  

 T.T.K. Madde 150’de, birleşme kararının ilandan 

itibaren üç ay sonra hüküm ifade edeceği 

belirtilmektedir. İlandan önce şirket borçlarının 

tamamen ödenmesi yada teminat altına alınarak bir 

bankaya yatırılması halinde, üç ay süre beklenmesiz 

birleşme kararı hüküm ifade edebilir. Her halükarda, 

birleşen şirketlerin alacaklılarının mahkemeye 

müracaat ederek, birleşmeye itiraz etme hakları 

vardır.  

  

 T.T.K. madde 151’de, külli halefiyet esasına göre, 

üç aylık süre sonunda birleşmenin kesinleşeceği ve 

yeni kurulan şirketin ortadan kalkan şirketlerin yerine 
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geçeceği, bunların bütün hak ve borçlarının yeni 

şirkete ait olacağı hüküm altına alınmıştır. 

  

 Türk Ticaret Kanunu’nun 451-452’inci maddeleri 

önemli olması nedeniyle aşağıya aynen alınmıştır. 

  

 Türk Ticaret Kanunu madde 451- TASFİYESİZ 

İNFİSAH-BİRLEŞME-DEVRALMA: 

  

 Bir anonim şirket diğer bir anonim şirket 

tarafından bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak 

suretiyle infisah ederse aşağıdaki hükümler tatbik 

olunur; 
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1. 1.    1.    Devralan şirketin idare meclisi infisah 
eden şirketin alacaklılarını tasfiye hakkındaki 
hükümlere göre davet eder. 

  

2. 2.    2.    İnfisah eden şirketin malları, borçları 
tediye veya temin edilinceye kadar ayrı olarak 
devralan şirket tarafından idare olunur. 

  

3. 3.    3.    Devralan şirketin idare meclisi azaları, 
alacaklılara karşı infisah eden şirket 
mallarının ayrı olarak idaresini temin 
hususunda şahsen ve müteselsilen 
mesuldürler. 

  

4. 4.    4.    Malları ayrı olarak idare edildiği müddet 
içinde infisah eden şirkete karşı açılacak 
davalarda salahiyetli mahkemenin salahiyeti 
bakidir. 

  

5. 5.    5.    İnfisah eden şirketin alacaklılarıyla 
devralan şirket alacaklıları arasındaki 
münasebetlerde devralınan ayrı idareye tabi 
olan mallar aynı müddet içinde infisah eden 
şirketin malları sayılır; devralan şirketin 
iflasında bu mallar ayrı bir masa teşkil eder ve 
icap ediyorsa münhasıran infisah eden şirket 
borçlarının ödenmesinde kullanılır. 
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6. 6.    6.    Her iki şirket malları, ancak infisah eden 
bir anonim şirket mevcudunun pay sahiplerine 
dağıtılması caiz olduğu anda birleştirilebilir.  

  

7. 7.    7.    Şirketin infisahı, ticaret siciline tescil 
olunur. Şirket borçları tediye veya temin 
edildikten sonra ticaret sicilinden infisaha ait 
kayıt silinir ve keyfiyet ilan olunur. 

  

8. 8.    8.    İnfisahın tescilinden sonra devralan 
şirketçe infisah eden şirketin pay sahiplerine 
karşılık olarak verilecek hisse senetleri, 
birleşme mukavelesi hükümlerine göre 
kendilerine teslim olunur. 

  

Türk Ticaret Kanunu Madde 452- YENİ 

ŞİRKET KURULMASI: 

  

 Birden çok anonim şirketin malları yeni kurulacak 

bir anonim şirket tarafından devralınabilir; o suretle 

ki adı geçen şirketlerin malları tasfiye edilmeksizin 

yeni şirkete geçer. Böyle bir birleşme hakkında 

anonim şirketlerin kurulmasına ve bir anonim 
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şirketin diğer bir anonim şirket tarafından 

devralınmasına dair olan hükümler tatbik olunur. 

  

 Ayrıca aşağıdaki hükümler dahi caridir. 

  

1. 1.    1.    Şirketler imzaları noterce tasdikli 
birleşme mukavelesinde; birleştiklerini, yeni 
anonim şirketin esas mukavelesini tanzim 
ettiklerini, bütün hisselerin taahhüt olduğunu, 
mevcut şirketlerin mallarını sermaye olarak 
yeni şirkete koyduklarını ve yeni şirketin 
lüzumlu organlarını tayin ettiklerini tespit 
ederler; 

  

2. 2.    2.    Birleşme mukavelesi birleşen 
şirketlerden her birinin umumi heyeti 
tarafından tasdik olunur; 

  

3. 3.    3.    Tastik kararı ile tekemmül eden yeni 
şirket esas mukavelesi üzerine müteakip 
kuruluş merasimi ikmal edilerek  keyfiyet tescil 
ve ilan olunur. 
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4. 4.    4.    Tescilden sonra eski şirketlerin hisse 
senetleri karşılığında birleşme mukavelesi 
gereğince yeni şirketin hisse senetleri verilir. 

  

T.T.K. madde 453, anonim şirketin sermayesi 

paylara bölünmüş bir komandit şirket tarafından 

devralınmasını, T.T.K. madde 454 ise bir amme 

hükmi şahsiyeti tarafından devralınması konularını 

açıklamaktadır. 

  

Görülmektedir ki, Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda 

belirtilen hükümleri mutlaka uyulması gereken amir 

hükümlerdir. Bu nedenle, bu hükümlere uyulmasız 

yapılacak bir birleşme yasal açıdan geçersiz olur. 
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  B.2.1.2. Kurumlar Vergisi Kanunu 

Yönünden :  

  

K.V.K. madde 36-BİRLEŞME :  

  

“Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla 

birleşmesi, birleşme sebebi ile infisah eden kurumlar 

bakımından tasfiye hükmündedir. Ancak birleşmede 

tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur.  

  

Tasfiye kârının tespiti hakkındaki hükümler, 

birleşme kârının tespitinde de caridir. Şu farkla ki, 

münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına veya 

sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan 

doğruya veya vasıta ile verilen değerler, kurumun 

tasfiye halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine 

geçer.  
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Birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul 

Kanununda yazılı esaslara göre değerlendirilir. 

  

34 ve 35’inci maddelere göre tasfiye 

memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme 

halinde, birleşilen kuruma terettüp eder.” 

  

K.V.K. madde 37-38-39 yükümleri (A.4.1.2.) 

bölümde verildiğinden burada tekrar verilmeyecektir. 

  

 B.2.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları :  

  

Konunun öneminden dolayı, KURUMLAR 

VERGİSİ KANUNU MADDE 36’ya tekrar tekrar 

dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü, yukarıdaki madde 

metninin dikkatli okunmasından da anlaşılacağı gibi, 
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bu maddeye göre birleşmelerde mutlaka VERGİYE 

TABİ BİR BİRLEŞME KÂRI vardır. Amaç, birleşme 

ise ve bunun da vergiden kaçınarak yapılması da 

mümkün ise, 36’ıncı maddeyi uygulamanın ne gibi 

bir esprisi  olabilir? 

  

Kurumlar Vergisi Kanunu, “Birleşme” başlığını 

vergiye tabi olan işlemler için kullanmıştır. Vergiye 

tabi olmayan işlemler için “DEVİR” başlığı 

kullanılmıştır. 

  

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 36’ya göre 

birleşme yapılması halinde, Katma Değer Vergisi 

Kanununun istisna hükümlerinden de faydalanmak 

mümkün değildir. 

  

B.2.3. Ticaret Sicil Nizamnamesi Yönünden: 
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Konu ile ilgili olarak Ticaret Sicil Nizamname-

sinde de hükümler vardır. Bu hükümler, birleşme 

yada devir için yapılması gereken işleri de 

kapsadığından aşağıya tam metin haline alınmıştır.  

  

Ticaret Sicil Nizamnamesi Madde 79- 

BİRLEŞMENİN TARİFİ, BİRLEŞMEYE AİT 

KARARIN TESCİLİ, KAYITLARIN SİLİNMESİ:  

  

Birleşme, iki veya daha çok ticaret şirketinin 

aktif ve pasiflerini birleştirerek hükmi şahsiyetlerini 

sona erdirmek kaydıyla yeni bir ticaret şirketi 

meydana getirmeleri veyahut bir veya daha çok 

ticaret şirketinin hükmi şahsiyetlerini sona erdirip 

aktif ve pasifleriyle birleştirilip o şekilde katılmaları 

şeklinde olur. (TTK 146,151) 
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Birleşmeye ait kararın tescilinde sicil memuru, 

kararı veren şirketin esas mukavelelerinin 

değiştirilmesi hakkında şartları yerine getirilmiş olup 

olmadığını ve o şirketlerin Türk Ticaret Kanununun 

147’inci maddesi hükmünce doğru neviden olup 

olmadıklarını bilhassa inceler. 

  

Bu tescilde aşağıdaki cihetler gösterilir. 

  

a) a)    a)    Kararın tarihi ve varsa numarası, 
  

b) b)    b)    Yeni şirketin veya kendileriyle 
birleşecek yeni şirketlerin unvanları ve 
merkezlerinin adresleri ve o şirketlerin 
merkezlerini temsile salahiyetli kimselerin ad 
ve soyadları ve hangi sicil memurluğunun 
hangi numarasında kayıtlı oldukları (Yeni 
şirkette ait cihetler yazılması mümkün olduğu 
derecede gösterilir.) 

  

c) c)    c)    Birleşmenin yukarıdaki madde de 
bildirilen iki şekilden hangisine uygun 
olduğunu ve katılma halinde hangi şirkete 
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katılmanın söz konusu olduğu (T.T.K. 
148,451,452) 

   

Şirketlerin birleşmeleri halinde hükmi şahsiyeti 

sona erenlerin kayıtları silinir ve yeniden meydana 

gelen şirket, yeniden tescil olunur. Birleşme, bir 

şirketin mamelekinin diğer şirket tarafından devir 

alınması şeklinde ise hükmi şahsiyeti sona erenin 

veya erenlerin kaydı silinir ve devir alan şirketin 

tescile tabi kayıtlarında devir sebebiyle meydana 

gelen değişiklikler varsa bunlar tescil olunur.  

  

Madde 80- İBRAZ EDİLECEK VESİKALAR 

VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ SONA EREN ŞİRKET 

KAYITLARININ RES’EN SİLİNECEĞİ HAL: 

  



 235 

 Birleşme kararının hemen hüküm ifade etmesi 

lazım gelen hallerde aşağıdaki vesikaların da sicil 

memuruna verilmesi mecburidir. 

  

a) a)    a)    Alacaklıların muvafakatı halinde; 
şirketin kanuna uygun defterlerinden 
çıkarılmış ve şirketi idare ve temsil ile 
vazifelendirilmiş bulunanların hepsi tarafından 
imzalanmış ve murakıplar tarafından da teyit 
edilmiş olan alacaklıların adı, soyadı ve ticaret 
unvanları ve alacakların miktarını gösteren bir 
liste ile alacaklıların imzaları noterce tasdikli 
muvafakat kağıtları, 

b) b)    b)    Borçların ödenmiş olması halinde; (a) 
bendinde bildirilen alacaklılar listesinden 
başka alacaklıların imzaları noterce tasdikli 
makbuz veya makbuzları ve paranın 
yatırılmasına ait ilanın yayınlandığı gazete, 

  

Memur, alacaklılar listesinin diğer vesikalara 

uygunluğunu kontrole mecbur değildir. 
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 İbraz olunan vesikaların adları ve tarihleri sicile 

şerh olunur. 

  

 Birleşme kararının ancak üç ay sonra hüküm 

ifade edeceği hallerde ise, Türk Ticaret Kanununun 

150’inci maddesinin 3’üncü fıkrası hükmüne itiraz 

davası açıldığı taktirde durumun davacıların isteği 

üzerine veya res’en mahkemece sicil memuruna 

bildirilmesi ve katileşen kararında res’en bildirilmesi 

lazımdır. Bu davalar ve kararlar dahi sicile şerh 

verilir.  

  

 Birinci fıkradaki hal ve itiraz davası müddetinin 

geçmesi veya itiraz davasının reddi hakkındaki 

kararın kesinleşmesi hallerinde hükmi şahsiyeti 
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sona eren şirketlerde bunlara ait işletmelerin kaydı 

Res’en silinir. (TTK-150) 

  

            Madde 81- BİR ANONİM ŞİRKETİN 

DİĞERİNE KATILMASI HALİ:       

  

 Bir anonim şirket diğer bir anonim şirkete 

katılarak infisah ettiği takdirde hem 79. Madde 

anılan birleşme kararı hem de ortadan kalkacak olan 

şirketin infisah ettiği tescil olunur. 

  

 Hükmi şahsiyeti sona eren anonim şirketin 

borçları ödendikten veya temin edildikten sonra hem 

infisah kaydı hem de şirketin ve işletmesinin ticaret 

sicilindeki kayıtları res’en silinir. 
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 Borçların temini veya ödenmesi hakkında 80.’inci 

maddenin birinci fıkrasında anılan vesikalar ibraz 

olunur. Aynı maddenin 2.ci fıkrası burada dahi tatbik 

olunur.  

  

  

 B.2.4. Yapılması Gereken İşler : 

  

 Sermaye şirketlerin birleşmesinde yetkili karar 

merci limited şirketlerde ortaklar kurulu, anonim 

şirketlerde genel kuruldur. Karar nisabı limited 

şirketlerde 2/3, anonim şirketlerde %51 mevcutla 

toplanacak genel kurulun oy çokluğudur. Bundan 

sonraki bölümlerde kullanılacak “Genel Kurul” 

tabiri, anonim şirketlerde genel kurulu, limited 
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şirketlerde ortaklar kurulu anlamında verilecektir. 

Yapılması gereken işler şu şekildedir. 

  

- -         -         Yönetim kurulları hazırlıklarını yaparak, 
birleşmenin çatısını hazırlamalı, şartlarını 
tespit etmeli, Muhasebe Sistemi Genel Tebliği 
uyarınca tek tip detaylı bilançoları hazırlamalı, 
katılacak şirketin borçlarının ne şekilde 
ödeneceği yada temin edileceğini tespit 
etmelidir.  

  

- -         -         Devir olunacak şirket yönetim kurulu 
Ticaret Mahkemesine (olmayan yerlerde 
Asliye  Hukuk Mahkemesine) müracaat 
ederek, bilirkişi marifeti ile özsermayesinin ve 
pay dağıtımına esas olabilecek değerlerin 
tespiti istenir. Zorunlu olmamakla birlikte, bu 
işlemi her iki şirketin de yaptırmasında fayda 
vardır. Mahkemeye müracaat edilirken, devir 
sözleşmesi taslağı ile ana sözleşme 
değişikliği taslağı da verilebilir. Böylece, bu 
belgeler mahkemenin onayından geçmiş olur. 
(Bu işlemde zorunlu değildir.) 

  

- -         -         Birleşme sözleşmesi ile, devralacak 
şirketin ana sözleşme tadil tasarısı 
hazırlanarak yönetim kurullarınca karşılıklı 
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olarak imzalanır. Genel kurullar toplantıya 
çağrılarak birleşme sözleşmesi onaylatılır. 
Birleşme sözleşmesinde şu hususların 
bulunması gerekir : Birleşmenin tüm şartları, 
birleşmenin tipi ve amacı, birleşen şirketin 
unvan, merkez ve konuları, birleşme zamanı, 
birleşme sonrası ortakların pay durumu, 
katılan şirketin alacaklıların nasıl ödeneceği 
yada temin edileceği. Sözleşmeye ayrıca, 
birleşen şirketin bilançoları, gelir tabloları, 
devralan şirketin ana sözleşme tadil tasarısı 
ve mahkeme kararı ile bilirkişi raporu eklenir. 
Genel kurullar birleşme kararını onaylar. 
Genel kurul kararları Ticaret Siciline tescil ve 
ilan ettirilir.  Katılan şirket alacaklılarına çağrı 
yapılarak, T.T.K. 150.’ci madde hükümlerine 
göre üç ay beklenir. Üç ay beklenmek 
istenmiyorsa, şirket ödemeleri temin edilerek 
alacaklıların  muvafakati alınır.  

  

- -         -         Katılınacak şirketin önceki 
sermayesinin ödendiği hususu Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavir yada Yeminli Mali 
Müşavir Raporu ile tespit edilir.  

  

- -         -         Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İl 
Müdürlüğüne müracaat edilerek ön izin alınır. 
Bunun için ilgili müdürlüğe şu belgeler verilir. 
Katılınacak şirketin sermaye artırımı 
hususundaki yönetim kurulu kararının noter 
tasdikli sureti, altı nüsha tadil tasarısı, 
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mahkeme kararı ve bilirkişi raporu, birleşmeyi 
onaylayan genel kurul kararlarının ticaret 
sicilinden tasdikli birer sureti, bilançolar ve 
gelir tabloları, önceki sermayenin ödendiğine 
dair S.M.M.M. veya Y.M.M. raporu. 
Müdürlüğe verilecek dilekçe her iki şirket 
yetkililerinin imzasını taşıyabileceği gibi, 
sermaye artırımı yapan şirket dilekçeyi verir, 
diğer şirkette ayrı bir dilekçe ile birleşmeye 
muvafakatını beyan edebilir. 

  

- -         -         İzin yazısının alınmasını müteakiben  
her iki şirketin genel kurulları tekrar toplanır. 
Yapılan işlemi onaylar. Bu karar Ticaret 
Siciline tescil ve ilan ettirilerek, katılınan 
şirketin sermaye artırımı hususu, katılan 
şirketin ise infisahı hususu sağlanır. 

  

- -         -         Vergi Dairelerine gerekli bilgiler verilir. 
Ayrıca, devir kazancının vergi istisnasından 
yararlanabilmesi için, devir tarihinden itibaren 
onbeş gün içinde şu işlemlerin yapılması 
gerekir. 

  

- -         -         Devrolunan şirketin, devir tarihi 
itibariyle bilançosu ve gelir tablosu hazırlanır. 
Devrolunan şirketin devir beyannamesi 
hazırlanarak, bilanço ve gelir tablosu ile 
birlikte vergi dairesine verilir. Ayrıca, 
katılınılan şirket yönetim kurulu, devir aldığı 
şirketin tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi 
borçlarını ödeyeceğini, edimlerini yerine 
getireceğini bildiren bir taahhütnameyi vergi 
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dairesine verir. Katılan şirketin vergi 
mükellefiyeti terkin ettirilir.  

  

- -         -         Katılan şirketin aktifinde bulunulan 
gayri menkuller ve taşıt araçları, dönüşüm 
bahsinde belirtildiği gibi katılınan şirketin 
adına geçirilir.  

  

- -         -         Bu aşamada birleşme genel olarak 
tamamlanmıştır. Ancak, birleşmenin tam 
olarak hüküm ifade edebilmesi için katılan 
şirket borçlarının tam olarak ödendiğinin veya 
tamamen temin edildiğinin tespiti gerekir. Her 
halükarda, bir yıllık süre geçtiğinde birleşme 
kati olarak tamamlanmış olur.  

  

- -         -         Katılan şirket ortaklarına nama yazılı 
hisse senedi verilir. Bu husustaki ortaklar pay 
defteri kayıtları tamamlanır. 

  

B.2.5. Muhasebe Kayıtları : 

  

 B.2.5.1. Katılan Şirket Muhasebe Kayıtları:  

  

Yapılan işlemler katılan şirket açısından tasfiye 

niteliğindedir. Bu nedenle, birleşme günü itibariyle 

kesin bilanço çıkarılır. Bütün işlemler bu bilanço 
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üzerinden yapılır. Bu bilançonun ters kaydı, şirketin 

kapanış maddesidir. 

  

 B.2.5.2. Katılınan Şirket Muhasebe Kayıtları :  

  

Yapılan işlem katılınan şirket için, aynı sermaye 

konularak sermaye artırımı yapılması niteliğindedir. 

Bu nedenle önce sermaye artırımı taahhüt maddesi 

düzenlenir. Daha sonra, katılan şirketin bilançosu 

aynen kayda alınır. Katılan şirketin bilançosundaki 

özsermaye unsuru hesaplar, katılan şirketin 

ortaklarının hisseleri nispetinde sermaye taahhüdü 

ile kapatılır. Böylece, hem sermaye taahhüt hesabı 

(Ödenmemiş sermaye) kapanmış olur, hem katılan 

şirketin bilançosundaki özsermaye unsuru hesaplar 

kapatılmış olur. Devir bilançosundaki diğer hesaplar 
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ise, özsermayenin karşılığı olarak katılınan şirkete 

intikal etmiş olur.  
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B.3. ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ : 

  

 B.3.1. Hukuki Dayanakları : 

  

 Şahıs şirketlerinin birleşmesinin hukuki 

dayanakları; (B.2.1.) bölümde belirtilen Türk Ticaret 

Kanunu madde 146-151 ile, Ticaret Sicil 

nizamnamesinin 79-80. Maddeleridir.  

  

Ayrıca, DÖNÜŞÜM bahsinde geçen Gelir Vergisi 

Kanunu madde 81, Katma Değer Vergisi Kanunu 
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madde 17/4-c, Taşıt Alım Vergisi Kanunu ve Harçlar 

Kanunu hükümleri de burada aynen geçerlidir. 

  

B.3.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları :  

  

 Yukarıda belirtilen madde hükümlerine uyulması 

şartı ile, birleşme kârı vergiye tabi değildir. Buna 

bağlı olarak, Katma Değer Vergisi ve Taşıt Alım 

Vergisi de doğmaz.  

  

 Şahıs şirketleri Gelir Vergisine  tabidir. Gelir 

Vergisinin mükellefi ise şirket ortaklarıdır. Bu 

nedenle, birleşme öncesi şirket ortaklarının vergi 

borcunun olmaması gerekir. Bu durumu tespit eden 

bir yazı, izin alma aşamasında Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı İl Müdürlüğüne verilmelidir. Öte yandan, 
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şirket adına tahakkuk etmiş ve edecek her türlü 

vergi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirileceği de, 

devralan şirket yetkilileri tarafından devralınan 

şirketin vergi dairesine taahhüt edilmelidir. 

 B.3.3. Yapılması Gereken İşler:      

  

 Şahıs şirketlerinde birleşme kararını verecek 

organ şirket ortaklarıdır. Bu nedenle, sermaye 

şirketleri bahsinde geçen her genel kurul ve yönetim 

kurulu tabirleri yerine, bunların yapacağı işleri şahıs 

şirketi ortakları bizzat yapacaktır. Örneğin; birleşme 

talebi ve muvafakati bizzat ortaklar tarafından 

taahhüt edilmeli ve bu taahhüt noter tasdikinden 

geçirilmelidir.   
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 Bu farklılık dışındaki işlemler, sermaye şirketleri 

bahsinde geçen işlemlere aşağı yukarı yakındır. 

Burada, genel kurullar toplanmayacak, genel 

kurulun yapacağı işleri bizzat ortaklar yapacaktır. 

  

 B.3.4. Muhasebe Kayıtları: 

  

Muhasebe kayıtları da aynen sermaye 

şirketlerinde olduğu gibidir.  
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B.4. FERDİ İŞLETME YADA ADİ 

ORTAKLIKLARIN BİRLEŞMESİ: 

  

 B.4.1. Hukuki Dayanakları : 

  

 Bu konudaki en önemli hukuki dayanak; Ticaret 

Sicil Nizamnamesinin 83.üncü maddesidir. Bu 

madde hükmü ise aynen şu şekildedir:  
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            “Bir işletmenin bir hakiki şahıs tarafından 

diğer bir hakiki şahsa unvanı ile beraber devri 

halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız 

bir devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar 

değiştirilir. 

  

 Bir işletmenin bir hakiki şahıs tarafından diğer bir 

hakiki şahsa unvan hariç olmak üzere devri halinde 

ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir, 

yeni unvan altındaki işletme için yeniden tescil 

muamelesi yapılır. Şu kadar ki, bu işletmenin 

eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski sicil 

numarası ve unvanı gösterilmek üzere kırmızı 

mürekkeple yeni işletmeye ait sahifeye şerh verilir.  

  



 251 

Bir işletmenin bir hakiki şahıs tarafından bir ticaret 

şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanının 

bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu 

hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil 

kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği taktirde 

sadece o değişiklikler yapılır.  

  

Bir ticaret şirketinin mamelekinin hakiki bir şahsa 

devri halinde ise bu hakiki şahıs ticaret siciline 

kayıtlı olmadığı taktirde ikinci fıkra hükmü tatbik 

olunur. Devir alan şahıs sicilde kayıtlı olduğu 

taktirde ise devreden şirketin unvanı silinir ve 

devralana ait kayıtlarda sadece bu devir sebebiyle 

yapılması gerekli olan değişiklikler yapılır.  

  

 Bir işletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi 

bulunmayan birçok dernek veya amme hükmi şahsı 
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tarafından devir alınması halinde de ikinci fıkra 

hükmü tatbik olunur.”  

  

 B.4.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları: 

  

 Birleşme İşlemi Gelir Vergisi Kanunu Madde 81 

hükümlerine uygun olarak yapıldığı taktirde; devir 

yoluyla birleşme işleminden gelir vergisi, katma 

değer vergisi, taşıt alım vergisi doğmayacağı, önceki 

bölümlerde detaylı olarak açıklandığı gibi sabittir.  

  

 B.4.3. Yapılması Gereken İşler: 

  

 Bu bölümde yapılması gereken işler, (B.3.3.) 

bölümünde belirtildiği gibidir. 

  

B.4.4. Muhasebe Kayıtları:  
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Ferdi işletme yada adi ortaklıkların birleşmesindeki 

muhasebe kayıtları da, şahıs şirketlerinin 

birleşmesinde olduğu gibidir.  

  

  

B.5. KOOPERATİFLERİN BİRLEŞMESİ: 

  

B.5.1. Hukuki Dayanakları: 

  

 Kooperatiflerin birleşmesi hususu, Kooperatifler 

kanununun 84’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 

Madde metni şöyledir: 
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 “Bir kooperatif bütün aktif ve pasifleriyle diğer bir 

kooperatif tarafından devir alınmak sureti ile 

dağıldığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

  

1. 1.    1.    Devralan kooperatifin yönetim kurulu, 
dağılan kooperatifin (kooperatifin alacaklılarını) 
tasfiye hakkındaki hükümlere göre 
alacaklarını bildirmeye çağırır. 

  

2. 2.    2.    Dağılan kooperatifin mameleki, borçları 
tediye veya teminata bağlanıncaya kadar ayrı 
olarak idare edilir. Yönetimi, devralan 
kooperatifin yönetim kurulu üyeleri üzerine alır.  

  

3. 3.    3.    Devralan kooperatifin yönetim kurulu 
üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayrı olarak 
yürütülmesinden şahsen ve zincirleme 
sorumludurlar. 

  

4. 4.    4.    Mameleki ayrı olarak yürütüldüğü süre 
içinde, dağılan kooperatife karşı açılacak 
davalara dağılmadan önceki yetkili mahkeme 
bakar. 
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5. 5.    5.    Dağılan kooperatif alacaklıları devralan 
kooperatif ve onun alacaklıları ile olan 
münasebetlerinde, devralınan mallar aynı 
süre içinde dağılan kooperatife sayılır. 
Devralan kooperatifin iflası halinde ise bu 
mallar ayrı bir masa teşkil eder. Gerekirse 
yalnız dağılan kooperatif borçlarının 
ödenmesinde kullanılır.  

  

6. 6.    6.    Her iki kooperatifin mameleki, ancak 
dağılan kooperatifin malları üzerinde tasarruf 
etmek caiz olduğu andan itibaren 
birleştirilebilir. 

  

7. 7.    7.    Kooperatifin dağılmasının tescili Ticaret 
Sicil memurluğundan istenir. Borçları 
ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra 
kooperatifin kaydı sildirilir.  

  

8. 8.    8.    Kooperatifin dağılmasının tescili ile 
ortakları da bütün hak ve borçları ile birlikte 
devralan kooperatife katılmış olurlar.  

  

9. 9.    9.    Mameleki ayrı idare edildiği sürece 
dağılan kooperatifin ortakları yalnız onun 
borçları için ve o zamana kadar 
sorumluluklarının bağlı olduğu esaslar 
dairesinde takip olunabilirler.  

  

10. 10. 10. Aynı süre esnasında, dağılan 
kooperatifin ortaklarının sorumlulukları veya 
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ek ödeme yükümlülükleri birleşme 
neticesinde hafiflemeye uğradığı ölçüde, bu 
hafifleme dağılan kooperatifin alacaklılarına 
karşı ileri sürülemez. 

11. 11. 11. Birleşme neticesinde dağılan 
kooperatifin ortakları için şahsi sorumluluk 
veya ek ödeme yükümlülüğü doğduğu veya 
ağırlaştığı taktirde birleşme kararı, ancak 
bütün ortakların 3/4'ünün çoğunluğu ile 
verilebilir. Sorumluluğa ve ek ödeme 
yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme 
kararına katılmamış olan ve bundan başka 
kararın ilanı tarihinden başlamak üzere üç ay 
içinde kooperatiften çıkacağını bildiren 
ortaklara uygulanmaz.  

  

B.5.2. Vergi ve Mali Sorumlulukları:   

  

 Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi mükellefi 

olduğuna göre; Kurumlar Vergisi Kanununun (B.2.1.) 

bölümde belirtilen hükümler burada da aynen 

geçerlidir. Bu nedenle, K.V.K. Madde 36’ya göre 

yapılacak bir birleşmede birleşme kârı doğar ve 

vergiye tabi olur. K.V.K. 37-38-39’a göre yapılacak 

birleşmelerde ise Kurumlar Vergisi ve Katma Değer 
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Vergisi doğmaz. Zaten uygulamada, iki kooperatifin 

yeni bir kooperatif kurarak birleştiği pek rastlanan 

olay değildir. Genellikle, bir kooperatif diğerine 

iltihak ederek birleşme sağlanır. Bu durum ise 

yukarıda belirtildiği gibi vergiden istisnadır. 

  

 B.5.3. Yapılması Gereken İşler :  

  

 Kooperatiflerde de birleşme ve tasfiyeye karar 

verme yetkisi genel kurulundur. Bu nedenle, 

kooperatiflerin birleşmeside sermaye şirketlerinin 

birleşmesine benzemektedir. Sermaye şirketlerinin 

birleşmesi bahsinde geçen yapılması gereken işler 

burada da aşağı yukarı aynen yapılacaktır. Şu kadar 

ki, burada sermaye artırımı söz konusu değildir. Bu 

nedenle sermaye artırımı hususundaki işlemler 

yapılmayacaktır. Öte yandan, kooperatiflerin 
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birleşmesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl 

Müdürlüğü değil, tıpkı kooperatiflerin nev’i 

değiştirmesinde olduğu gibi doğrudan Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığının ilgili dairesi izin vermektedir. Bu 

nedenle İl Müdürlüklerinden talep edilmesi gereken 

izin, doğrudan bakanlıktan talep edilmelidir. 

  

 B.5.4. Muhasebe Kayıtları :  

  

 Muhasebe kayıtlarında da sermaye 
şirketlerinden fark; sermaye artırımı olmadığı için 
sermaye taahhüt maddesi yapılmayacaktır. Tescil 
tarihi itibariyle katılan kooperatifin bilançosu aynen 
kayda geçecek, yukarıda belirtilen hüküm gereğince 
de, katılan şirketin hesapları bir süre ayrı takip 
edilecektir. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliğine göre tek düzen hesap planı 
uygulanacağından, aynı kod ve isimdeki hesaplar nasıl 
ayrı takip edilecektir? Bu sorunun cevabı, katılan 
şirketin kayıtları detaylı bir alt hesap sistemi ile 
rahatlıkla takip edilebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
  

BİRİNCİ KISIM  
  

E K L E R  
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA 

KAPSAMINDA 
OLMAYAN MÜKELLEFLER 

  

 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 
Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları 
Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla İlgili Genel 
Tebliğ’lere göre, aşağıda belirtilen iş kollarında 
faaliyet gösteren mükellefler ödeme kaydedici 
cihaz kullanmaktan muaf tutulmuşlardır.  

01. 01.   01.   GENEL TEBLİĞ SERİ NO : 1  
(01.01.1985 tarihinden itibaren) 

  

1- 1-    1-    Devlete ait tekel maddelerinin ticareti, 
2- 2-    2-    Akaryakıt ve motoryağı satışı, 
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3- 3-    3-    Gazete satışı, 
4- 4-    4-    Oda ve yatak kiralanması şeklindeki 

otelcilik ve pansiyonculuk, 
  

02. GENEL TEBLİĞ SERİ NO : 2   
  

1- 1-    1-    Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri, 
2- 2-    2-    PTT hizmetleri, 
3- 3-    3-    Kara, hava, deniz ve demir yolları ile 

yapılan yolcu ve yük taşımacılığı, 
4- 4-    4-    Giriş bileti karşılığında verilen hizmetler, 
5- 5-    5-    Eğitim, öğretim ve kreş işletmeciliği, 
6- 6-    6-    Spor toto, milli piyango, at yarışları ile 

diğer müşterek bahis ve talih oyunları bayiliği, 
7- 7-    7-    Elektrik, su ve hava gazı işletmeleri, 

03. 03.03. GENEL TEBLİĞ SERİ NO : 23  
(01.05.1990 tarihinden itibaren) 

  

1- 1-    1-    Marangozlar,  
2- 2-    2-    Mermerciler, 
3- 3-    3-    Yorgancılar ve hallaçlar, 

  

04. 04.04.GENEL TEBLİĞ SERİ NO : 38  
(01.01.1992 tarihinden itibaren) 

  

1- 1-    1-    İlan yayınlama hakkı kazanan gazeteler 
ile bu gazetelerin basımını yapan matbaa 
işletmeleri, 

2- 2-    2-    Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan 
sanat galerileri, 

3- 3-    3-    Yedek parça satışı yapmayan oto 
sanatkarları, 

  

05. 05.05.GENEL TEBLİĞ SERİ NO : 43  
(01.11.1992 tarihinden itibaren) 
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1- 1-    1-    Şirket veya ortaklık şeklinde 
teşkilatlanan tabipler, 

2- 2-    2-    Elektrikli, elektronik ve mekanik ev 
aletlerini bakım ve onarımı işi ile 
uğraşanlar,(Parça satanlar hariç) 

3- 3-    3-    Oto komisyoncuları, 
  

06. 06.06.GENEL TEBLİĞ SERİ NO : 46  
(01.04.1993 tarihinden itibaren) 

  

1- 1-    1-    Nakliye komisyoncuları, 
2- 2-    2-    Plastik doğramacıları, 
3- 3-    3-    Mobilyacılar, 

07. 07.07.GENEL TEBLİĞ SERİ NO : 49  
(01.03.1994 tarihinden itibaren) 

  

1- 1-    1-    Ağaç işleri ile uğraşanlardan, 
(Keresteciler, doğramacılar, dülgerler, 
iskeletçiler, döşeme-ciler,   hızarcılar ve 
bıçkıcılar, sandıkçılar ve ambalajcılar, 
oymacılar, ağaç torna ve ağaç oyuncakçıları, 
parkeciler, cilacılar, lakeci ve 
polyesterciler,aksesuarcılar, dekorasyoncular, 
karasörcüler, elek kasnağı, askı, makara, 
mandal ve bastoncular, sepetçiler ve sapçılar, 
mobilya imalar ve satıcıları,) 

2- 2-    2-    Mahrukatçılar, 
3- 3-    3-    Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar, 
4- 4-    4-    Radyo, televizyon, gazete, dergi ve 

benzeri basın ve yayın araçları ile ilan ve 
reklamcılık faaliyetleri ile iştigal edenler, 

5- 5-    5-    Münhasıran günlük müşteri listesinde 
kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel 
ve pansiyon işletmecileri, 

6- 6-    6-    İlan ve reklam prodüktörleri, 
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7- 7-    7-    Sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta 
ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ile bu 
kanun kapsamına giren konularda faaliyet 
gösteren kişi ve kuruluşlar, 

8- 8-    8-    Seyahat acenteleri, 
9- 9-    9-    Pazar takibi suretiyle iş yapanlar, 

       10- Yetkili döviz alım-satım büroları,    
  

İKİNCİ KISIM 

ÖRNEK 01 

  

KOLLEKTİF ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 

  

FAN PAZARLAMA DAĞITIM – ADİL BİLEN VE 
ORTAKLARI 

KOLLEKTİF ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİDİR  

  

KURUCULAR :  
  

MADDE 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve tabiiyetleri 
yazılı kurucular aralarında bir kollektif şirket 
kurmuşlardır.  
  

1)Adil BİLEN,       İstasyon Cad. İstasyon Apt. No: 16/2 
   GAZİANTEP adresinde ikamet eder, T.C. uyruklu, 
  

2)Mehmet ŞANLI,     Gazi Bulvarı Seçkin Apt. No: 48/1 
   GAZİANTEP adresinde ikamet eder, T.C. uyruklu, 
  

3)Ahmet SAPAN,         Ordu Cad. Beyaz Apt. No: 12/1 
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   GAZİANTEP adresinde ikamet eder, T.C. uyruklu, 
  

ŞİRKETİN UNVANI : 
  

MADDE 2- Şirketin unvanı FAN PAZARLAMA ve 
DAĞITIM – ADİL BİLEN VE ORTAKLARI – 
KOLLEKTİF ŞİRKETİDİR.  
  

ŞİRKETİN NEVİ :  

  

MADDE 3- Şirketin nev’i kollektif şirkettir.  

  

ŞİRKETİN KONUSU : 

  

MADDE 4- Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır:  
1) 1)    1)    Her türlü gıda ve temizlik maddelerinin 

pazarlama ve dağıtımını yapmak, 
  

2) 2)    2)    Her türlü gıda ve temizlik maddesinin 
alım-satımını yapmak, 

  

3) 3)    3)    Her türlü gıda ve temizlik maddelerinin 
imalatını yapmak, 

  

4) 4)    4)    Her türlü tarımsal ve hayvansal 
ürünlerin imalatı ve ticaretini yapmak, 

  

5) 5)    5)    Her türlü katı ve sıvı yağ, nebati yağ, 
margarin yağı, ayçiçek yağı, pamuk yağı, 
kahvaltılık yağın alım-satımı, dolum ve nakliye 
işleri, imalatı, 
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6) 6)    6)    Her türlü şekerleme çeşitleri imalatı, 
alım-satımı, 

  

7) 7)    7)    Her türlü kuru yemiş çeşitleri imalatı, 
paketlemesi, alım-satımı, 

  

8) 8)    8)    Yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik yapmak, 
  

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 
  

- -         -         Yurt içi ve yurt dışı firmalardan 
distribütörlük, acentelik, bayilik alabilir, 
bununla ilgili sözleşmeler aktedebilir. 

  
- -         -         Yurt içi ve yurt dışı firmalara 

distribütörlük, acentelik, bayilik verebilir, 
bununla ilgili sözleşmeleri akdedebilir. 

- -         -         Teşvik belgeleri alır, 
  

- -         -         Konusu ile ilgili her türlü hammadde, 
yarı mamul veya mamul maddelerin işlenmesi, 
imali, ambalajlanması, depolanması, nakliyesi 
için her türlü teçhizat ve vasıtaları kiralayabilir. 
Satabilir veya satın alabilir. İthal edebilir. 

  
- -         -         Yukarıda belirtilen işleri fason olarak 

yapabilir ve yaptırabilir,  
  

- -         -         Yukarıda belirtilen ürünlerin 
hammaddesi yada mamullerini ithal edebilir, 
yurt içi ticaretini yapabilir. 

  
- -         -         Konu ile ilgili gayrimenkuller satın alır, 

fabrika ve imalathaneler kurar, kurulu tesisleri 
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devir alabilir. Fabrika ve imalathaneleri işletir, 
kiraya verir yada kiralayabilir.  

  
- -         -         Amacı doğrultusunda kullanmak üzere 

nakil vasıtaları ve demirbaşlar satın alır, 
kiralar, kiraya verebilir, gerektiğinde bunları 
satabilir. 

  
- -         -         Konu ile ilgili ortaklıklar kurar, kurulu 

şirketlere ortak olur, ilgili müesseseler ile iş 
birliği yapar.  

  
- -         -         Amacı doğrultusunda araştırmalar 

yapmak üzere yurt dışına elemanlar 
gönderebilir, yada yabancı ülkelerden 
elemanlar getirebilir. 

  
- -         -         Konusu ile ilgili olarak marka, ihtira 

beratı, know-how ve diğer sınai mülkiyet 
haklarını iktisap eder, gerektiğinde bunları 
devir ve ferağ eder, 

  
- -         -         Konusu ile ilgili ihalelere katılır ve 

sonuçlandırır. 
  

- -         -         Şirketin çıkarları doğrultusunda 
taahhütlerde bulunabilir. 

  
- -         -         Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan 

istikrazlar akdedebilir. Bunlar için şirketin 
sahibi bulunduğu menkul yada 
gayrimenkulleri rehin ve ipotek edebilir, 
karşılık olarak gösterebilir.  
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- -         -         Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve 

üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını 
temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer 
teminatları alabilir. 

  
- -         -         Şirket, ilgili mercilerden gerekli izinleri 

almak şartıyla; yabancı firmalarla iş birliği 
yapabilir, ortaklıklar kurabilir. 

  

ŞİRKETİN MERKEZİ : 

  

MADDE 5- Şirketin merkezi Gaziantep’ tir. Adresi 
Gatem Toptancılar Sitesi Z Blok No:153  Gaziantep’tir. 
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil 
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde  ilan ettirilir ve 
ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve 
ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni 
adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu 
durum fesih sebebi sayılır. 
  

SERMAYE : 
  

MADDE 6- Şirketin sermayesi 5.000.000.000.- liradır. 
Bu sermayenin;  
  

  2.500.000.000.- lirası Adil Bilen, 
  1.250.000.000.- lirası Mehmet Şanlı, 
  1.250.000.000.- lirası Ahmet Sapan,  
  

tarafından olmak üzere toplam 5.000.000.000.- lira 
nakten ödenmiştir. 
  

ŞİKETİN İDARE VE TEMSİLİ : 
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MADDE 7- Şirketin idaresi bakımından temsil ve ilzam 
konusunda her üç ortakta; Yani, Adil Bilen, Mehmet 
Şanlı, Ahmet Sapan şirket kaşesi altına atacakları 
münferit imza ile şirketi temsil ve ilzam edebilirler. 
Şirketin temsil ve ilzam konusunda, şirket personeli 
veya  üçüncü kişilere, yetki ve temsilin sınırları açıkça 
belirtilmek üzere, üçüncü kişilere noter vekaletnameleri 
verilebilir. Bu yetkilerin tamamı Ticaret Siciline tescil ve 
ilan ile yürürlüğe girer. 
  

İLANLAR : 
  

MADDE 8- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 
37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket 
merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi 
gün önce yapılır. 
ŞİRKETİN MÜDDETİ : 
  

MADDE 9- Şirketin müddeti ilan ve tescil tarihinden 
itibaren yirmi (20) yıldır. Müddetin bitmesinden onbeş 
gün önce ortaklar feshi yazılı olarak ihbar etmedikleri 
takdirde sözleşme kendiliğinden bir yıl daha uzatılmış 
sayılır. 
  

KÂR VE ZARARIN DAĞITIMI :  
  

MADDE 10- Şirketin safi kârı, yapılan her türlü 
masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. 
  

Safi kârdan her yıl bilanço sonunda; Ortakların 
ittifakı ile kararlaştırılacak bir bölümü personele 
ikramiye olarak verilebilir. Bakiyesi altıncı maddedeki 
oranlarda ortaklara dağıtılabilir veya bir bölümü 
dağıtılarak bakiyesi şirkette tutulabilir. 
  

FESİH VE TASFİYE : 
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MADDE 11- Müddetin son bulmasıyla yada ortakların 
oybirliği ile şirketin feshine karar verilebilir. 

  

KANUNİ HÜKÜMLER : 
  
MADDE 12- İşbu kollektif şirket sözleşmesinde 
belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri uygulanır. 
  

İHTİYARİ HÜKÜMLER 
  

HESAP DÖNEMİ :  
  

MADDE 13- Şirket hesap yılı, Ocak ayının birinci 
gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona 
erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak 
kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının 
sonuncu günü sona erer. 

  

KEFİL OLMA : 
  
MADDE 14- Hiçbir ortak, diğer ortakların rızası olmaksızın üçüncü 

şahıslara kefil olmaz. 

  

K U R U C U L A R 

  
Adil BİLEN  Mehmet ŞANLI  Ahmet SAPAN 
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ÖRNEK 02 

  

İMZA SİRKÜLERİ 
  

 Merkezi İncilipınar Mah. 13 Nolu Sk. 
Tahtacı İş Merkezi Kat:1/5 Gaziantep adresinde 
bulunan ve Gaziantep Sicili Memurluğunun 
17554/16867 sicil numarasında kayıtlı olan; 

  

ADİL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ 
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 Unvanlı şirketimizi;   
  

 Gaziantep 3. Noterinden tasdikli 06.12.1994 tarih 
ve 42373 sayılı ana sözleşme ile kurulan Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinin 13.12.1994 tarih ve 3680 
sayılı nüshasında tescil ve ilan edilen, Gaziantep 3. 
Noterinden tasdikli 22.12.1994 tarih ve 46553 sayılı 
Karar Defterinin 8. Sahifesindeki 03.10.1998 tarih ve 
08 sayılı ortaklar kurulu kararı gereğince;    
  

 Şirketi bilumum resmi ve hususi daire ve 
müesseselerde, Bankalarda hakiki ve hükmi şahıslar 
nezdinde temsile, ahzu kabza, Bankalardan para 
çekmeye, yatırmaya, tapu memur huzurunda takrir 
vermeye ve dinlemeye, velhasıl şirketi ilzam edecek 
olan bilumum muameleleri ifaya ÜÇ YIL İÇİN şirket 
müdürü olarak ADİL GÜVEN ve MUSTAFA YILDIZ 
şirket müdürü olarak seçildiğinden, bu hususun dikkate 
alınmasını ve aşağıdaki imzalarımızın tasdikini talep 
ederiz.  
  

 ADİL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ 
LİMİTED ŞİRKETİ  
  
 Adına 
  

 ADİL GÜVEN – Mehmet oğlu 1976 doğumlu 
 ŞİRKET MÜDÜRÜ 
  

 MUSTAFA YILDIZ – Hacı oğlu 1972 doğumlu 
 ŞİRKET MÜDÜRÜ 
  

 İşbu sirküler altındaki imzaların gösterdiği, Kilis 
trafiğinden verilme 15.12.1994 tarih ve 10180 sayılı 
resimli sürücü belgesinden tanıdığım Gaziantep 
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Şahinbey Cabi Mah. K:28 de kayıtlı bulunan Mehmet 
oğlu 1976 doğumlu Adil GÜVEN ile, yine ibraz ettiği 
Gaziantep Trafik Müdürlüğünden verilme 26.06.1992 
tarih ve 109246 sayılı resimli sürücü belgesinden 
tanıdığım Gaziantep Nizip Kıratlı Köyü K:109 da kayıtlı 
Hacı oğlu 1972 doğumlu Mustafa YILDIZ’a ait 
olduğunu dairede ve huzurunda imzaladıkların 
onaylarım. Beş Ekim Bindokuzyüzdoksansekiz 
Pazartesi. 
  

        GAZİANTEP 7. NOTERİ  
    MEHMET RAUF GÜÇDEMİR     

  
  
  
  
  
  

ÖRNEK 03 
  

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 
  

SERKAN TAŞIMACILIK VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ D İ R 
  

KURULUŞ  : 
  

Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri 
yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre bir limited şirket kurulmuştur. 
  

Serkan ÜNLER, T.C. uyruklu, 
Ali Fuat Cebesoy Bul. No:41/3   GAZİANTEP 
Tahsin GÜZEL, T.C. uyruklu, 
Fevzi Çakmak Bul. No:123/8  GAZİANTEP                                                      
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ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI  : 
  

Madde2-Şirketin ticaret unvanı “SERKAN TAŞIMA-
CILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİDİR” dir.  
  

ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU  : 
  

Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 
- -         -         Otobüs, minibüs, kamyon, çekici  ve 

treyler gibi nakil vasıtaları ile şehirler ve 
uluslar arası yolcu ve yük taşımacılığı yapmak, 

- -         -         Kara, hava, deniz ve demiryolları 
vasıtaları ile ticari ve gayri ticari eşyaların, 
emtiaların taşımacılığını, nakliyat 
komisyonculuğu, konaklama tedarik ikmal ve 
depolama hizmetlerini yapmak, 

- -         -         Her türlü kara, hava, deniz ve tarım 
araç ve gereçlerinin yedek parça ve 
aksamlarının nakliyat, ithalat, ihracat, ticaret 
ve pazarlamasını komisyonculuğunu yapmak, 

- -         -         Yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve 
tüzel kişilerin ithalat, ihracat gümrük 
müşavirliğini ve gümrük işleri danışmanlığını, 
pazarlamacılığını, finansman işlerinde 
müşavirliğini yapmak, 

- -         -         Yurt içi ve yurt dışında her türlü 
gümrükleme işlemlerini, gümrük 
komisyonculuğunu, bu işlerin takibini yapmak, 

  

Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 
  

- -         -         Teşvik belgeleri alır, 
- -         -         Konusu ile ilgili her türlü hammadde, 

yarı mamul maddelerinin işlenmesi, 
ambalajlan-ması, depolanması, nakliyesi için 
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her türlü teçhizat ve vasıtaları kiralayabilir 
satabilir veya satın alabilir. İthal edebilir, 

- -         -         Amaçları doğrultusunda 
bayilikler,acentelikler, distribütörlükler alabilir, 
gerektiğinde verebilir, 

- -         -         Konu ile ilgili olarak menkul ve gayrı 
menkuller satın alır, 

- -         -         Amacı doğrultusunda kullanmak üzere, 
nakil vasıtaları ve demirbaşlar satın alır, 
kiralar, kiraya verebilir, gerektiğinde bunları 
satar, 

- -       -        Amacı doğrultusunda garaj, depo, 
antrepolar satın almak, kiralamak, kiraya 
vermek, işletmek, gerektiğinde satmak, 

- -         -         Konusu ile ilgili olarak kurulmuş veya 
kurulacak olan yurt içi ve yurtdışı serbest 
bölgelerde faaliyet göstermek, serbest 
bölgelerde faaliyet gösteren firma ve 
kuruluşlara katılmak, işletmecilik ve 
komisyonculuk yapmak, 

- -         -         Konu ile ilgili ortaklıklar kurar, kurulu 
şirketler ortak olur, ilgili kuruluşlar ile işbirliği 
yapar. Gerekli izinleri almak şartıyla, yabancı 
firmalarla işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir, 

- -         -         Amacı doğrultusunda araştırmalar 
yapmak üzere yurt dışına elemanlar 
gönderebilir, ya da yabancı ülkelerden uzman 
getirebilir, 

- -         -         Konusu ile ilgili olarak marka, ihtira 
beratı, know-how ve diğer sınai mülkiyet 
haklarını iktisap eder, gerektiğinde bunları 
devir ve ferağ  eder, konusu ile ilgili ihalelere 
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katılır ve şirketin çıkarları doğrultusunda 
taahhütlerde bulunabilir, 

- -         -         Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan 
uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar aktedebilir. 
İhracat, yatırım, akreditif, kefalet, emtia ve 
benzeri krediler temin etmek. Bunlar için 
şirketin sahibi bulunduğu menkul yada gayrı 
menkulleri rehin ve ipotek edebilir, karşılık 
olarak gösterebilir, 

- -         -         Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve 
üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını 
temin için ipotek, rehin kefalet ve diğer 
teminatları alabilir, ipotek  ve teminatlar 
verebilir.  

ŞİRKETİN  MERKEZ ve ŞUBELERİ  : 
  

Madde 4-  Şirketin merkezi GAZİANTEP’ tir. Adresi; 
İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. No:4/13 GAZİANTEP’tir. 
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil 
ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan 
edilmiş adreslerinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu 
durum fesih sebebi sayılır.  
  

ŞİRKETİN SÜRESİ  : 
  

Madde 5-Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren elli 
yıldır. 
  

SERMAYE MİKTARI ve PAYLARI  : 
  

Madde 6- Şirketin sermayesi 200 paya ayrılmış 
Beşmilyar liradır. Bu sermaye;  
 150 paya karşılık olan 3.750.000.000.- TL.’si 
Serkan ÜNLER tarafından, 
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 50 paya karşılık olan 1.250.000.000.- TL.’si 
Tahsin GÜZEL tarafından, muvazaadan ari olarak ve 
tamamen taahhüt edilmiştir . 
  

 Şirket sermayesinin 1/4 ü tescil tarihinden en geç 
üç ay içerisinde, kalanı ise ortaklar kurulunun alacağı 
kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde ödenir.   
Sermaye taahhüt borçları tüm ortakların yazılı olurları 
alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce ödenmesi 
istenilebilir. 
  

 Bu husustaki ilanlar ana sözleşmesinin ilan 
maddesi uyarınca yapılır. 
İLAN  : 
  

Madde 7- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 
37. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket 
merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 
(7) gün evvel yapılır.  
  
ŞİRKETİN İDARESİ  : 
  

Madde 8-  Şirket işleri ve muameleleri Ortaklar Kurulu 
tarafından seçilecek müdürler tarafından yürütülecektir. 
İlk bir yıl için şirket müdürlüğüne Serkan ÜNLER 
getirilmiştir.  
  

TEMSİL  : 
  

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam 
edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil 
ve ilan olunur.  
  

HESAP DÖNEMİ  : 
  

Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü 
başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. 
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Ancak, ilk hesap yılı şirketin kati kurulduğu gün başlar, 
Aralık ayının son günü biter. 
  

KÂRIN DAĞITIMI  : 
  

Madde 11-  Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit 
masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi 
kârdan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan 
miktardan, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden 
hisseleri oranında dağıtılır. Kâra iştirak edenlerle 
hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk 
Ticaret Kanununun 446. Maddesinin 2. Fıkrasının 3. 
Numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek 
akçeye eklenir. Kârdan bir kısmının hissedarlara 
dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya 
memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi 
kararlar şirket sermayesinin en az %51’ini temsil eden 
hissedarların kârına bağlıdır.  
  
İHTİYAT AKÇESİ  : 
  
Madde 12- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20’sine 
çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde 
yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.  
  
KANUNİ HÜKÜMLER  : 
  
Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar 
hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır. 
  
DAMGA VERGİSİ  : 
  
Madde 14- İşbu ana sözleşmenin imzasından doğan 
30.900.000.-(Otuzmilyondokuzyüzbin) lira damga 
vergisi, Damga Vergisi Kanunu’nun 22/a maddesi 
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uyarınca üç ay içinde ilgili vergi dairesine makbuz 
karşılığı ödenecektir. 
  

K U R U C U L A R 

  
 Serkan ÜNLER   Tahsin GÜZEL 

  

ÖRNEK 04 
  

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 
  

NAZAR  GIDA SANAYİ ve TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ D İ R 

  
KURULUŞ  : 
  

Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri 
yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu’nun 
Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki 
hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. 
  

1) 1)    1)    Fevzi KAR, T.C. uyruklu, 
İnönü Cad. No:119/2   GAZİANTEP 

2) 2)    2)    Ali AYKANAT, T.C. uyruklu, 
Üniversite Cad. No:201/14  GAZİANTEP 

3) 3)    3)    İlyas KOŞAN, T.C. uyruklu, 
Atatürk Cad. No:26/a   MERSİN 

4) 4)    4)    Özlem VARAN, T.C. uyruklu, 
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Anıt Cad. Sevim Sk. No:13  ADANA  
5) 5)    5)    Filiz GEZER, T.C. uyruklu, 

Söyler Cad. No:23/3   MERSİN 
  

ŞİRKETİN ÜNVANI  : 
  

Madde 2- Şirketin unvanı “NAZAR GIDA SANAYİ ve 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” dir. 
  
  
  
  

ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU  :  
  

Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 
- -         -         Şekerleme, gofret, çikolata, bisküvi, 

çiklet, Antep fıstığı, kabak çekirdeği, ayçiçek 
çekirdeği, kavun – karpuz çekirdekleri, yer 
fıstığı, sarı leblebi, sakız leblebi, leblebi şekeri 
ve benzeri kuruyemişlerin imalatı, 
paketlenmesi, alım - satımı, yurt içi ve yurtdışı 
ticareti, 

- -         -         Bakliyat, hububat, yaş ve kuru sebze 
meyve, konserve ve benzeri her türlü tarımsal 
ve hayvansal ürünlerin imalat, yurt içi ve yurt 
dışı ticareti, 

- -         -         Her türlü gıda, attariye, bakkaliye, 
temizlik maddeleri (sabun , deterjan vs.) 
kırtasiye emtiyalarının dahili harici ticaretini 
yapmak ve ilgili tüm ihalelere katılabilmek, 

- -         -         Her türlü katı ve sıvı yağ, nebati yağ, 
margarin yağı, ayçiçek yağı, zeytin yağı, 
pamuk yağı, kahvaltılık yağın alım satımı, 
dolum ve nakliye işleri, imalatı, 
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- -         -         Her türlü triko, konfeksiyon, tuhafiye, 
kumaş ve benzerlerinin pazarlamasını, ithalat 
ve ihracatını yapmak, 

- -         -         Yurt içi ve yurt dışı nakliyecilik yapmak, 
- -         -         Konusu ile ilgili Ticari ve Sanayi 

Tesisleri ve Atölyeler, fabrikalar, imalathaneler, 
mağazalar ve büyük mağazalar, depolar ve 
antrepolar kurmak, kiralamak, işletmek, 

- -         -         Yukarıda belirtilen ürünlerin imalatını 
yapacak makine ve tesislerin imalat ve 
ticaretini yapmak, 

- -         -         Yukarıda belirtilen bütün ürünlerin 
ithalat, ihracat ve komisyonculuğunu yapmak, 

  
Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 
- -         -         Teşvik belgeleri alır, 
- -         -         Konusu ile ilgili her türlü hammadde, 

yarı mamul veya mamul maddelerin işlenmesi, 
imali, ambalajlanması, depolanması, nakliyesi 
için her türlü teçhizat ve vasıtaları kiralayabilir. 
Satabilir veya satın alabilir. İthal edebilir. 

- -         -         Yukarıda belirtilen ürünlerin 
hammaddesi yada mamullerini ithal edebilir, 
ihraç edebilir, yurt içi ticaretini yapabilir. 

- -         -         Amaçları doğrultusunda bayilikler; 

acentelikler, distribütörlükler alabilir ve 
gerektiğinde verebilir. 

- -         -         Konu ile ilgili gayrimenkuller satın alır, 
fabrika ve imalathaneler kurar, kurulu tesisleri 
devir alabilir. Fabrika ve imalathaneleri işletir, 
kiraya verir yada kiralayabilir. 

- -         -         Amacı doğrultusunda kullanmak üzere 
nakil vasıtaları ve demirbaşlar satın alır, 
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kiralar, kiraya verebilir, gerektiğinde bunları 
satar. 

- -         -         Konu ile ilgili ortaklıklar kurar, kurulu 
şirketlere ortak olur, ilgili müesseselerle 
işbirliği yapar. 

- -         -         Amacı doğrultusunda araştırmalar 
yapmak üzere yurt dışına elemanlar 
gönderebilir yada yabancı ülkelerden uzman 
getirebilir. 

- -         -         Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, 
know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını 
iktisap eder gerektiğinde bunları devir ve 
ferağ eder, 

- -         -         Konusu ile ilgili ihalelere katılır ve 
sonuçlandırır. 

- -         -         Şirketin çıkarları doğrultusunda 
taahhütlerde bulunabilir. 

- -         -         Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda 
istikrazlar akdedebilir. Bunlar için şirketin 
sahibi bulunduğu menkul yada 
gayrimenkulleri rehin ve ipotek edebilir. 

- -         -         Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve 
üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını 
temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer 
teminatları alabilir. 

- -         -         Şirket ilgili mercilerden gerekli izinleri 
almak şartıyla; yabancı firmalarla işbirliği 
yapabilir, ortaklıklar kurabilir. 

    

ŞİRKETİN MERKEZİ  : 
  

Madde 4- Şirketin merkezi GAZİANTEP dir. Adresi 4. 
Organize Sanayi Bölgesi 21 Nolu Cad. No:4 
GAZİANTEP’tir. Adres değişikliğinde yeni adres, 
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Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese 
yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan 
edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni 
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu 
durum fesih sebebi sayılır. 
  

ŞİRKETİN SÜRESİ  :   
  

Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 
SERMAYE ve HİSSE SENETLERİNİN NEVİ  : 
  

Madde 6- Şirketin sermayesi  10.000.000.000.- 
(Onmilyar) liradır. Bu sermaye, herbiri  100.000.000.- 
(Yüzmilyon) lira kıymetinde 100 Adet hisseye 
ayrılmıştır. Bunun; 
  40 hisseye tekabül eden Dörtmilyar lirası 
Fevzi KAR tarafından, 
  15 hisseye tekabül eden 
Birmilyarbeşyüzmilyon lirası Ali AYKANAT tarafından, 
  15 hisseye tekabül eden 
Birmilyarbeşyüzmilyon lirası İlyas KOŞAN tarafından, 
  10 hisseye tekabül eden Birmilyar lirası 
Özlem VARAN tarafından, 
 20 hisseye tekabül eden İkimilyar lirası Filiz 
GEZER tarafından muvazaadan ari olarak ve 
tamamen taahhüt edilmiştir . 
  

 Şirket sermayesinin 1/4’ü tescil tarihinden 
itibaren tescil tarihinden itibaren en geç üç ay 
içerisinde, kalanı ise yönetim kurulunun alacağı 
kararlar dairesinde en geç üç yıl içinde ödenir. Bu 
husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi 
uyarınca yapılır. 
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 Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin 
tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi 
çıkarılamaz. 
  

  
HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ  :      
  

Madde 7- Bedeli tamamen ödenmeyen hisse senetleri 
devir edilemez. Bedeli tamamen ödenmiş hisse 
senetleri, Yönetim Kuruluna devir alan ve devir edenin 
müştereken verecekleri yazılı dilekçe ile olur. Yönetim 
kurulunun bu konudaki kararını müteakip, durumun 
ortaklar pay defterine işlenmesi ile devir tamamlanmış 
olur. Şu kadar ki; Hisse devri konusunda ortakların 
rüçhan hakkı vardır. Hissesini devir etmek isteyen 
ortak yönetim kurulu aracılığıyla durumu bütün 
ortaklara duyurur. Bu duyuruyu takip eden onbeş 
günde rüçhan hakkı düşer. 
  

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ ve GÖREV TAKSİMİ  : 
  
Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul 
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 
hissedarlar arasında seçilecek en az üç, en çok beş 
kişiden oluşacak Yönetim kurulu tarafından yürütülür. 
Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. 
Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden 
seçilebilirler.   
  

Azil, istifa, ölüm ve Türk Ticaret Kanununun 
315.Maddesinin 2.Fıkrasında sayılan hallerden 
mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerde boşalma olması 
halinde, boşalan üyeliğe tayin, Yönetim Kurulunun 
kalan diğer üyelerince yapılır. Bu şekilde seçilen yeni 
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üye veya üyeler, ilk toplanacak Olağan veya 
Olağanüstü Genel Kurulunun Tasvibine sunulurlar.  

 Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman 
değiştirebilir. 

  

 Yönetim Kurulu seçimi müteakiben ilk 
toplantısında kendi arasından bir başkan ve başkan 
vekili seçer. Yönetim Kurulu, lüzum hasıl oldukça 
toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanılması 
zorunludur. Yönetim Kurulu görüşmelerinin 
başlayabilmesi için üye sayısının yarıdan bir fazlasının 
mevcut olması gerekir. Kararlar mevcut üyelerinin 
ekseriyetiyle alınır. Yönetim kurulunda görüşülen 
konular ve alınan kararlar (Karar Defterine) geçilerek 
mevcut üyelerce imzalanır. 

  

 Yönetim kurulu üyelerine her yıl toplanacak 
Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir huzur hakkı 
ödenir. İlk Genel Kurul toplantısına kadar, bu ana 
sözleşme ile atanan ilk yönetim kurulu üyelerine huzur 
hakkı ödenmeyecektir.  

  

 Üç yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isim 
ve soy isimleri yazılı üç kurucu ortak, bu ana sözleşme 
ile ilk Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanmışlardır. 
(Seçilmişlerdir) İlk Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır: 

Fevzi KAR, Ali AYKANAT, İlyas KOŞAN 
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ŞİRKETİN TEMSİL ve İLZAMI  : 

  

Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili 
Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek 
bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin 
geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına 
konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını 
taşıması yeterlidir. Bu kişiler Yönetim Kurulu Kararı ile 
tespit ve ilan edilir. Yönetim Kurulu gerektiğinde, 
içeriden veya dışarıdan atayacağı bir yada birkaç 
müdüre yetkilerinin bir bölümünü devredebilir. Bu 
durumda, müdürlere verilen yetkiler Ticaret Siciline 
tescil ve ilan ettirilir. 

  

DENETÇİLER ve GÖREVLERİ  :     

           

Madde 10- Genel Kurul ortaklar arasından yada 
dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi 
seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. Denetçiler, Türk 
Ticaret Kanununun 353-357 ci maddelerinde sayılan 
görevleri yapmakla yükümlüdür. Denetçilere Genel 
Kurulun tespit edeceği bir ücret ödenir. İlk Denetçilere 
huzur hakkı ödenmeyecektir. Bir yıl süre ile görev 
yapmak üzere Anıt Cad. Sevim Sk. No:13 ADANA 
adresinde ikamet eden T.C. uyruklu Özlem VARAN ile 
yine Söyler Cad. No:23/3 MERSİN adresinde ikamet 
eden  T.C. uyruklu Filiz GEZER seçilmişlerdir. 
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GENEL KURUL  : 
  

Madde 11- a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve 
olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette 
Türk Ticaret Kanununun 355.,365.,366. ve 368.madde 
hükümleri uygulanır.  
       b) Toplantı vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap 

devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; 

Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve 

zamanlarda toplanır. 

     c) Oy verme ve vekil tayini: Olağan ve Olağanüstü 

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerin 

bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar 

kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası 

ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından 

başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmağa 

yetkilidirler.  

  

Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve 
ilan eder. 
    d) Müzakerelerinin yapılması ve karar nisabı: Şirket 

Genel Kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. 

Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. 
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Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine tabidir.  

     e) Toplantı yeri: Genel Kurullar Şirketin 
yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin 
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.  
  

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI  :    
  

Madde 12- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü 
Genel Kurul toplantılarında  Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı 
tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 
Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul 
toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını 
taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Bakanlık 
komiserini toplantıya, toplantıyı tertip eden yetkililer 
davet eder. 
İLANLAR  : 
  
Madde 13- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun  
37. Maddesinin 4. Fıkrası mahfuz kalmak şartıyla, 
şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir 
gazetede, en az onbeş gün önceden yapılır. Türk 
Ticaret Kanununun, ilanların şekil ve müddetleriyle 
tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun  397. 
ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. 
  
HESAP  DÖNEMİ  : 
  
 Madde 14- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci 
gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona 
erer. Fakat, birinci hesap yılı şirketin kesin olarak 
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kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının 
sonuncu günü sona erer. 
  

SAFİ KÂRIN TESPİTİ ve DAĞITIMI  :  
  

Madde 15- Şirketin genel masrafları ile muhtelif 
amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve 
ayrılması zaruri olan miktarlar hesap dönemi sonunda 
tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan 
miktar şirketin safi kârını teşkil eder. Bu suretle 
meydana gelecek kârdan evvela % 5 kanuni yedek 
akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse 
senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında 
birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.  
  

 Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği 
şekil ve surette dağıtılır.  
 Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve 
hizmetlilere ayrılacak miktarla, ikinci temettü hissesi 
olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra 
iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan T.T.K’ nun 
466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi 
gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. 
  

YEDEK AKÇELER  : 
  

Madde 16- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri 
hakkında Türk Ticaret Kanununun 466.ve 467. 
maddeleri hükümleri uygulanır. 
  

YASAL HÜKÜMLER  : 
  

Madde 17- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar 
hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır. 
  

Geçici Madde 1-DAMGA VERGİSİ  : 
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Bu ana sözleşme ile ilgili  60.900.000 lira 
tutarındaki Damga Vergisi üç ay içinde ilgili 
vergi dairesine ödenecektir. 

  

K U R U C U L A R 

Fevzi KAR  Ali AYKANAT   İlyas KOŞAN 
  
 Özlem VARAN  Filiz GEZER 
  
  
  
  
  

ÖRNEK 04-a 

  

AMAÇ VE KONU MADDE ÖRNEĞİ 
  

ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU  :  
  

Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 
- -         -         Sağlık sektörüne hizmet vermek amacı 

ile teşhis merkezleri, bilgisayarlı tomografi; 
magnetik  rezonans görüntüleme, lithotriptör, 
röntgen ve ultrasonografi merkezleri kurmak, 
yataklı ve yataksız sağlık tesisleri, labaratuar, 
çağa uygun aletlerle teşhis ve tedavi 
merkezleri kurmak, işletmek, 

- -         -         Hastane, sağlık ocağı, revir ve özel 
sağlık kuruluşlarının ihtiyacı tıbbi sarf 
malzemesi ilaç, hammadde, kimyasal madde, 
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diş malzemesi, cerrahi malzeme, radyoizotop 
kimyasal bileşikler, optik ürünler, test 
sistemleri, kalınlık ölçüm, nem tayin, seviye 
ölçüm, çeşitli tipte sayım, elektron tutucu, 
detektör, ultrason, tomografi, EEG, EKG, X 
ışını, klasik ve elektronik araştırma cihazları, 
biyokimya, mikrobiyoloji, nükleer tıp ve diğer 
her tür tıbbi cihaz, yedek parça, hurdasının 
dahili ve harici ticaretini yapmak, cihaz 
montajı, teknik cihaz servisleri, kalibrasyon 
işlemleri, deney, demonstrasyon, personel 
eğitimi yaptırmak, 

  

  
Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 
  
Konusu ile ilgili olarak makine, teçhizat, yedek 

parça ve tıbbi malzeme satın alır. İthal eder, 
gerektiğinde bunları satabilir. Bu cihazları kiralayabilir, 
kiraya verebilir. 

     
Labaratuar, teşhis merkezleri, hastaneler gibi 

teşhis merkezleri açabilir. Açılmış bulunan tesislerde 
konusu ile ilgili bölümler açabilir, işletebilir, kiralayabilir. 

        
Yukarıda belirtilen amaç ve konuların 

gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrımenkul satın 
almak, fabrika, imalathane, mağaza, teşhir yerleri, 
depo ve irtibat büroları kurmak, amaçları 
doğrultusunda taşıt araçları satın almak, gerektiğinde 
satmak, kiralamak ve kiraya vermek, amaçları 
doğrultusunda gayrımenkul ipotekleri vermek, almak, 
fek etmek, fekki talep etmek. 
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Amaç ve konularını gerçekleştirmek için 
acentelik, distribütörlük, mümessillikler almak, patent, 
know-how anlaşmaları yapmak. 

     
 İştigal konusunda kurulu başka şirketlere ortak 

olmak, kurulacak şirketlerde kurucu ortak olarak yer 
almak, kurulu şirketlere gerekli makine ve teçhizatı 
satın almak,  imal ve ithal etmek, ithalat ve ihracat 
yapmak, gerekli izinleri almak şartıyla, yabancı 
firmalarla işbirliği yapabilir, ortaklıklar kurabilir. 

  
 Konusu ile ilgili işlerde ihalelere katılmak, 

teklifler vermek, teklifleri geri çekmek, taahhütlerde 
bulunmak. 

      
Amaçları doğrultusunda teşvik belgeleri almak, 

imalathane ve fabrikalar için makine ve teçhizat satın 
almak, gerektiğinde satmak, kiralamak ve kiraya 
vermek. 

      
Konu ile ilgili olarak yabancı ülkelerden uzman 

getirir veya eğitim amacıyla kendi elemanlarını yurt 
dışına gönderir. 

      
Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, 

orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, ihracat, 
yatırım, akreditif, kefalet emtia ve benzeri krediler 
temin etmek, bunlar için şirketin sahibi bulunduğu 
menkul ve gayrımenkulleri rehin ve ipotek etmek. 

      
Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü 

şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, 
rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. 
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Konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık ve 
diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunlar 
üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. 

  

  

  

  

  

ÖRNEK 04-b 

  

AMAÇ VE KONU MADDE ÖRNEĞİ 

  

ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU  : 

  

Madde 5- Şirketin maksat ve konuları şunlardır  : 

1.) 1.) 1.) Her türlü inşaat ve emlak alım 
satımı yapmak, kat karşılığı inşaat ve 
taahhüt işlerine bina ve yol, köprü, 
menfez, içme suyu, kanalizasyon, okul, 
lojman, sağlık ocağı, hastane, inşaat 
hafriyatı, plan, proje, oblikasyon 
çalışmaları ve her türlü inşaat işyeri, 
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konut taahhütleri yapabilmek ve 
satabilmek . Her türlü fabrika ve 
imalathane tesis etmek, kiralamak, 
kısmen ve tamamen satın alabilmek, 
işletmek, inşaatla ilgili tüm malzemelerin 
imalatını yapmak, alım satım işleriyle 
uğraşmak, konusuyla ilgili tüm ihalelere 
girebilmek ve ilgili taahhütleri yerine 
getirebilmek için tüzel ve gerçek kişilerle 
iş ortaklığı kurmak, müteahhitliğini 
yapmak. 

2.) 2.) 2.) Yurt içinde ve yurt dışında 
konusuna giren her türlü işlerin ihalesine 
iştirak etmek. Gerçek ve tüzel kişilerle iş 
ortaklığı yapmak. Konusuyla ilgili her 
türlü fabrika tesis etmek ve mevcut 
fabrikaları kısmen ve tamamen satın 
almak ve devir etmek, ithalat ve 
ihracatını yapmak, kiralamak suretiyle 
işletmek ve mümessilliğini yapmak. 

3.) 3.) 3.) İş konusuna giren her türlü işlerle 
ilgili satış yeri, mağaza, depo, teşhir yeri, 
şube gibi yerler açmak ve açtırmak. 
Gerekli her türlü yatırımları yapmak. 

4.) 4.) 4.) Şirketin amacıyla ilgili olabilecek 
her türlü ilan, ticari malı vesair her türlü 
muamelelere girişmek ve kabul 
işlemlerini icra etmek. Ayrı suretle 
kurulan ve kurulmuş olan şirketlerle 
irtibat kurmak ve kanunlarla verilmiş bir 
cümle yetkileri kullanmak. 

5.) 5.) 5.) İştigal konusu ile ilgili konular 
dahilinde yurt içinde ve yurt dışında 
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araştırmalar yapmak ve ihracat ithalat 
imkanlarını gerçekleştirmek üzere 
çalışmalar yapmak. Konusu ile ilgili tüm 
konularda tesis kurmak ve tesisle ilgili 
makine tesislerin imalat, ithalat ve 
ihracatını yapmak. Çeşitli yurt içinde ve 
dışında pazarlar aramak ve sergilere 
katılmak. 

6.) 6.) 6.) Şirketin herhangi bir şirket ile ilgili 
ve faydalı her türlü gayrimenkul, aracılık 
yapmamak kaydıyla menkul, hisse 
senedi alım satımını yapmak. Nakil 
vasıtası, makine menkul ve tesisleri 
bunlara müteallik ve aynî hakları almak, 
satmak ve devir almak. 

       

ÖRNEK 04-c 

  

AMAÇ VE KONU MADDE ÖRNEĞİ 
  
ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU  : 
  
Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 

- -         -         Her türlü sıhhi tesisat malzemesi, 
- -         -         Her türlü seramik, fayans, yer ve duvar 

döşemeleri, 
- -         -         Her türlü inşaat malzemesi, inşaat 

hırdavatı, el aletleri, 
- -         -         Her türlü aydınlatma araçları ve elektrik 

malzemeleri, 
- -         -         Her türlü ısıtma araçları, 
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- -         -         Her türlü dekorasyon ve izolasyon 
malzemeleri, 

- -         -         Her türlü boya, tutkal, hazır sıva ve 
benzerleri, 

- -         -         Her türlü arıtma tesisleri, 
- -         -         Her türlü tuğla, kiremit, benzer yapı 

gereçleri, 
- -         -         Her türlü ürününe dayalı inşaat 

malzemesi, 
- -         -         Her türlü çimento, kireç ve benzeri 

gereçleri, 
- -         -         Her türlü plastikten mamul yapı 

elemanları, 
- -         -         Her türlü cam ve cam ürünlerinin ticaret 

ve imalatını yapmak, 
  

Yukarıda belirtilen emtiaların iç ve dış piyasalarda 

ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bu 

konularda komisyonculuk yapmak. 

  

Yukarıda belirtilen amaç ve konuların 
gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul satın 
almak, fabrika, imalathane, mağaza, teşhir yerleri, 
depo ve irtibat büroları kurmak, amaçları 
doğrultusunda taşıt araçları satın almak, gerektiğinde 
satmak, kiralamak ve kiraya vermek, amaçları 
doğrultusunda gayrimenkul ipotekleri vermek, almak, 
fek etmek, fekki talep etmek. 
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Yukarıda belirtilen ürünlerin hammaddesini yada 
mamullerini ithal edebilir, ihraç edebilir, yurt içi 
ticaretini yapabilir.  

  

Amaç ve konularını gerçekleştirmek için 
acentelikler, distribütörlükler, mümessillikler almak, 
patent, know-how anlaşmaları yapmak. 

  

İştigal konusunda kurulu başka şirketlere ortak 
olmak, kurulacak şirketlerde kurucu ortak olarak yer 
almak, kurulu şirketlere gerekli makine ve teçhizatı 
satın almak, imal ve ithal etmek, ithalat ve ihracatını 
yapmak. 

  

Konusu ile ilgili işlerde ihalelere katılmak, teklifler 
vermek, teklifleri geri çekmek, taahhütlerde bulunmak. 

  
Amaçları doğrultusunda teşvik belgeleri almak, 

imalathane ve fabrikalar için makine ve teçhizat satın 
almak, gerektiğinde satmak, kiralamak ve kiraya 
vermek. 

  
Konu ile ilgili olarak yabancı ülkelerden uzman 

getirir veya eğitim amacıyla kendi elemanlarını yurt 
dışına gönderir. 

Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, 
orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, ihracat, 
yatırım, akreditif, kefalet emtia ve benzeri krediler 
temin etmek, bunlar için şirketin sahibi bulunduğu 
menkul ve gayri menkulleri rehin ve ipotek etmek. 

  
Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü 

şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, 
rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. 
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Konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık 
ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve 
feragat etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları 
yapmak. 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÖRNEK 04-d 
  

AMAÇ VE KONU MADDE ÖRNEĞİ 
  

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU  : 
  

Madde 4- Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 
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- -       -       Plastik ve benzeri sentetik 
maddelerden her türlü ambalaj malzemesi, 
- -    -    Her türlü tekstil ürününden ambalaj   
malzemesi, 

- -  -  Polietilen ve polipropilen ambalaj 
malzemeleri,  

- -  -   Kimya sanayi ve petro kimya mamulleri 
sanayi, plastik hammaddesi ile plastikten 
mamul emtia, tabii ve sentetik kauçuk 
mamulleri, 

- -      -      Boya, tutkal ve kimya sanayi ürünleri, 
- -      -      Tekstil ürünleri, 
- -      -      Tıbbi araç, gereç ve cihazlar, 
- -      -      Yapı gereçleri, 
- -      -      Tarımsal ve hayvansal ürünler, 

  

Yukarıda belirtilen ürünlerin satın alınması, 
satılması, imal edilmesi, kısmen veya tamamen 
işlenmesi, ambalajlanması, ithali, ihracı, komisyon- 
culuğu, işletilmesi şirketin amaçlarını oluşturur. 

  
Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 
- -         -         Teşvik belgeleri alır, 
- -         -         Konusu ile ilgili her türlü hammadde, 

yarı mamul veya mamul maddelerin işlenmesi, 
imali, ambalajlanması, depolanması, nakliyesi 
için her türlü teçhizat ve vasıtaları kiralayabilir. 
Satabilir veya satın alabilir. İthal edebilir. 

- -         -         Amaçları doğrultusunda bayilikler, 
acentelikler, distribütörlükler alabilir ve 
gerektiğinde verebilir. 

- -         -         Konu ile ilgili gayri menkuller satın alır, 
fabrika ve imalathane kurar, kurulu tesisleri 
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devir alabilir. Fabrika ve imalathaneleri işletir, 
kiraya verir yada kiralayabilir, 

- -         -         Amacı doğrultusunda kullanmak üzere 
nakil vasıtaları ve demirbaşlar satın alır, 
kiralar, kiraya verebilir, gerektiğinde bunları 
satar, 

- -         -         Konu ile ilgili ortaklıklar kurar, kurulu 
şirketlere ortak olur, ilgili müesseselerle 
işbirliği yapar, 

- -         -         Amacı doğrultusunda araştırmalar 
yapmak üzere yurt dışına elemanlar 
gönderebilir yada yabancı ülkelerden uzman 
getirebilir, 

- -         -         Konusu ile ilgili olarak marka, ihtira 
beratı, know-how ve diğer sınai mülkiyet 
haklarını iktisap eder, gerektiğinde bunları 
devir ve ferağ eder, 

- -         -         Konusu ile ilgili ihalelere katılır ve 
sonuçlandırır, 

- -         -         Şirketin çıkarları doğrultusunda 
taahhütlerde bulunabilir, 

- -         -         Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda 
istikrazlar akdedebilir. Bunlar için şirketin 
sahibi bulunduğu menkul yada gayri 
menkulleri rehin ve ipotek edebilir. 

- -         -         Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve 
üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını 
temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer 
teminatları alabilir. 

- -         -         Şirket, ilgili mercilerden gerekli izinleri 
almak şartıyla; yabancı firmalarla işbirliği 
yapabilir, ortaklıklar kurabilir.  
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ÖRNEK 04-e 

  

AMAÇ VE KONU MADDE ÖRNEĞİ 
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ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU  : 
  
Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: 

- -         -         Her türlü suni ve sentetik elyaftan 
boyalı ve boyasız iplik ile hidrofil, dokuma, 
örme ve giyim sanayi malları ile her türlü 
tekstil ürünlerini, halı, kilim, battaniye üretmek, 
iplik büküm işleri yapmak, iç ve dış ticaretini 
yapmak, 

- -         -         Pamuk, yün, kenevir, jüt gibi doğal 
iplikler, her çeşit sentetik iplikler ve bunlardan 
yapılacak tekstil ürünleri, halı, konfeksiyon 
malzemelerinin imalatı, dahili ticareti, ihracat 
ve ithalatını yapmak, 

- -         -         Triko, konfeksiyon, tuhafiye, kumaş ve 
benzeri malzemeden elde edilecek her türlü 
giyim eşyasının imalatı, dahili ticareti, ihracatı 
ve ithalatını yapmak, 

- -         -         Her türlü ipotek örgü, nakış ve 
benzerlerinin imalatı, dahili ticareti, ithalat ve 
ihracatını yapmak, 

- -         -         Kumaş ve deriden mamul her çeşit 
konfeksiyon eşyası, gömlek, tişört, iç ve dış 
giyim eşyaları imalat ve ticaretini yapmak, 

- -         -         Yünlü, pamuklu, sentetik iplikler, 
konfeksiyon yardımcı malzemeleri, tuhafiye 
eşyası imalat ve ticaretini yapmak, 

- -         -         Tekstil sanayinde kullanılan kimyevi 
maddeler, boyalar ve diğer tekstil girdilerinin 
imalatı, iç ve dış ticaretini yapmak, 
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- -         -         Halı, kilim, dokuma ürünleri, havlu, 
bornoz ve benzerinin imalatı, iç ve dış 
ticaretini yapmak, 

- -         -         Her türlü tekstil tezgah, tesislerin 
imalatı ve ticaretini yapmak, 

- -         -         Konusu ile ilgili ticari-sınai tesisler ve 
atölyeler, fabrikalar, imalathaneler, mağaza, 
depo ve antrepolar kurmak, kiralamak, 
işletmek, 

- -         -         Yukarıda belirtilen ürünlerin imalatını 
yapacak makine ve tesislerin imalat ve 
ticaretini yapmak, 

  
  Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 
  
- -         -         Teşvik belgeleri alır. 
- -         -         Konusu ile ilgili her türlü hammadde, 

yarı mamul veya mamul maddelerin işlenmesi, 
imali, ambalajlanması, depolanması, nakliyesi 
için her türlü teçhizat ve vasıtaları kiralayabilir. 
Satabilir veya satın alabilir. İthal edebilir. 

- -         -         Yukarıda belirtilen işleri fason olarak 
yapar veya yaptırır. 

- -         -         Yukarıda belirtilen ürünlerin 
hammaddesi yada mamullerini ithal edebilir, 
ihraç edebilir, yurt içi ticaretini yapabilir. 

- -         -         Amaçları doğrultusunda bayilikler, 
acentelikler, distribütörlükler alabilir ve 
gerektiğinde verebilir. 

- -         -         Konu ile ilgili gayri menkuller satın alır, 
fabrika ve imalathaneler kurar, kurulu tesisleri 
devir alabilir. Fabrika ve imalathaneleri 
işletebilir, kiraya verir yada kiralayabilir. 
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- -         -         Amacı doğrultusunda kullanmak üzere, 
nakil vasıtaları ve demirbaşlar satın alır, 
kiralar, kiraya verebilir, gerektiğinde bunları 
satar. 

- -         -         Konu ile ilgili ortaklıklar kurar, kurulu 
şirketlere ortak olur, ilgili kuruluşlar ile işbirliği 
yapar. 

- -         -         Amacı doğrultusunda araştırmalar 
yapmak üzere yurt dışına elemanlar 
gönderebilir, ya da yabancı ülkelerden uzman 
getirebilir. 

- -         -         Konusu ile ilgili marka, ihtira beratı, 
know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını 
iktisap eder. 

- -         -         Konusu ile ilgili ihalelere katılır, şirketin 
çıkarları doğrultusunda taahhütlerde 
bulunabilir. 

- -         -         Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan 
istikrazlar akdedebilir. Bunlar için şirketin 
sahibi bulunduğu menkul yada gayrimenkul 
rehin ve ipotek edebilir, karşılık olarak 
gösterebilir. 

- -         -         Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve 
üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını 
temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer 
teminatları alabilir, ipotek ve teminatlar 
verebilir. 

- -         -         Şirket, ilgili mercilerden gerekli izinleri 
almak şartıyla; yabancı firmalarla işbirliği 
yapabilir, ortaklıklar kurabilir.  

  

ÖRNEK 04-f 
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KOLLEKTİF ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE 
DÖNÜŞÜMDE KURULUŞ VE SERMAYE 

MADDELERİ 
  

KURULUŞ : 
  
Madde 1 :Gaziantep Ticaret Sicilinin 5191 

sayısında kayıtlı Güven Pazarlama Kollektif Şirketinin, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 152.maddesine göre nev’i 
değiştirmesi sureti ile aşağıda adları, soyadları, 
uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, 
Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani şekilde 
kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim 
şirket kurulmuştur. 
  
Serkan ÜNLER, T.C. uyruklu, 
Hürriyet Cad. No:121   GAZİANTEP adresinde, 
Kemal CİN, T.C. uyruklu, 
Cumhuriyet Cad. No:82/5 GAZİANTEP adresinde, 
Adil TEMİZ, T.C. uyruklu, 
Korutürk Cad. No:112  GAZİANTEP adresinde, 
Mustafa BEY, T.C. uyruklu, 
Tırtır Paşa Cad. No:17  GAZİANTEP adresinde, 
Serdar HEP, T.C. uyruklu, 
Gazikent Mah. No:5  GAZİANTEP adresinde 
ikamet eder. 
  
  
  
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ: 
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 Madde 6- Şirketin sermayesi 25.000.000.000.- 
(Yirmibeşmilyar) Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 
1.000.000.- (Birmilyon) Türk lirası kıymetinde 25.000.-
(Yirmibeşbin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bu 
sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.  
  
Ortağın Adı    Hisse                       H İ S S E  T U T A R I
  
 ve Soyadı      Adedi         Aynî             Nakdi             Toplam
  
Serkan Ünler     6.250   3.711.341.123.-   
2.538.658.877.-   6.250.000.000.- 
Kemal Cin    6.250   4.225.570.730.-   2.024.429.270.-   
6.250.000.000.- 
Adil Temiz    6.250   4.198.740.201.-   2.051.259.799.-   
6.250.000.000.- 
Mustafa Bey    5.000   4.212.869.762.-      787.130.238.-   
5.000.000.000.- 
Serdar Hep    1.250      ---------------       1.250.000.000.-   
1.250.000.000.- 
Toplam              25.000 16.348.521.816.-  8.651.478.184.- 
25.000.000.000.-   

  
Bu sermayenin 16.348.521.816.- (Onaltımilyar- 

üçyüzkırksekizmilyonbeşyüzyirmibirbinsekizyüzonaltı)
Türk lirası aynî, 8.651.478.184.- (Sekizmilyaraltıyüzelli- 
birmilyondörtyüzyetmişsekizbinyüzseksendört) Türk lirası ise nakdi 

olarak karşılanmıştır. 

  
 Nakit sermayenin %25’i nakden ödenmiştir. 
Geriye kalan %75’i Yönetim Kurulunca alınacak 
kararlar gereğince ödenecektir.   
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 Aynî sermaye ise Türk Ticaret Kanununun 
152. maddesine göre nev’i değiştiren Gaziantep 
Ticaret Sicilinin 5191 sayısında kayıtlı Güven 
Pazarlama Kollektif Şirketi-Adil Temiz, Serkan 
Ünler, Kemal Cin, Mustafa Bey, Serdar Hep’in 
özvarlığı olup bu özvarlık Gaziantep Asliye 
1.Hukuk Mahkemesinin 20.12.1998 tarih ve 
esas 1998/518 sayılı kararı 20/12/1998 tarihli 
bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır. 

  

 Söz konusu şirketin özvarlığı tüm aktif ve 
pasifi ile birlikte işbu anonim şirkete intikal 
ettirilmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Aynî 
sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetleri 
şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe 
başkasına devredilmez.  

  

 Kollektif şirket ortaklarının şirketin muamele-

lerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçları işbu 

anonim şirket bünyesinde aynen devam edecektir. 
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ÖRNEK 04-g 

  

DEĞER ARTIŞ FONUNUN İLAVESİ İLE 

SERMAYE ARTIRIMINDA SERMAYE 

MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ 

  

  

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ: 

  

 Madde 6- Şirketin sermayesi 
50.000.000.000.-TL. (Elli milyar Türk Lirası) 
kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000.000.-
TL. (Birmilyon Türk Lirası) kıymetinde 50.000 
adet (Ellibin Adet) nama yazılı hisseye 
ayrılmıştır. Bu sermayenin; 
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a) 25.000.000.000.-TL.’si şirketin eski 
sermayesi olup tamamı ödenmiştir.  

  

b) Bu defa arttırılan 25.000.000.000.-TL. 
sermayenin 1.539.000.000.-TL.’si şirket aktifine 
kayıtlı Amortismana Tabi Maddi Duran 
Varlıkların 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
Mükerrer 298. maddesine göre Yeniden 
Değerlemesi sonucunda oluşan ve 31.12.1998 
tarihli şirket bilançosunun pasifinde yer alan 
Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan 
karşılanmış olup, hissedarlara hisseleri 
oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.         

     

 Arttırılan sermayenin geri kalan 
23.461.000.000.-TL. si ise ortaklar tarafından 
muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt 
edilmiştir.  

  

 Nakdi olarak arttırılan sermayenin 1/4’ü 
sermaye artışının tescili tarihinden itibaren üç 
ay içerisinde, kalanı ise 08.06.1999 - 
08.09.1999 - 08.12.1999 tarihlerinde Yönetim 
Kurulunun alacağı kararlar dairesinde en geç üç 
yıl içinde ödenir. Sermaye taahhüt borçları tüm 
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ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle 
belirtilen tarihlerden önce ödenmesi istenebilir. 
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan 
maddesi uyarınca yapılır.  

  

 Sermayenin tamamı ödenmedikçe 
hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. 
Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1.000.000.-TL. 
veya katları olarak kupürler halinde bastırabilir.  
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ÖRNEK 04-h 

  

KURULACAK ŞİRKETE AYIN NEV’İNDEN 

SERMAYE KONULMASI 
  

 Madde 6- Şirketin sermayesi 25.000.000.000.-
TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri 5.000.000.-TL. 
kıymetinde 500 adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye 
aşağıdaki şekilde muazzadan ari olarak tamamen 
taahhüt edilmiştir. 
  
 Ortağın    Hisse      Hisse Tutarı 
Adı-Soyadı    Adedi Aynî  Nakdi   Toplam 

Ali AK              100      2.000.000.000.-        3.000.000.000.-    

5.000.000.000.- 

İhsan MERT        100   2.000.000.000.-   3.000.000.000.-  

5.000.000.000.-           İsa COŞAR               100      2.000.000.000.-         

3.000.000.000.-   5.000.000.000.- 

Adil VEZİR     100   2.000.000.000.-     3.000.000.000.-  

5.000.000.000.-       Kemal BİL         100     2.000.000.000.-          

3.000.000.000.-   5.000.000.000.- 

  
 Bu sermayenin 15.000.000.000.-TL. nakit 
10.000.000.000.-TL. si ise ayın olarak karşılanmıştır.  
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 Nakdi sermayenin 1/4'ünün  ödendiği veya 
şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde kalanında en geç üç yıl içerisinde olmak 
üzere şirketçe ödeme zamanı belirtilecektir. 
  
 Aynî sermaye ise, 
değeri .............mahkemesinin ......... tarihli, ............ 
sayılı kararı ve ............tarihli bilirkişi raporuyla tespit 
edilmiş bulunan ............. kıymetlerden teşkil etmiş ve 
Türk Ticaret Kanunu’nun 303.maddesine göre işbu 
Anonim Şirkete sermaye olarak konulmuştur.  
  

Hisse senetleri (.........) yazılıdır. 1[1] 
  
 Hisse senetleri (.........) lık küpürler halinde 
bastırılabilir. 
  
 Aynî sermaye karşılığında çıkarılacak hisse 
senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl 
geçmedikçe başkasına devir edilemez.(T.T.K. Md.404) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 [1] Aynî sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması 

gerekmektedir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar kuruluşun tescil tarihinden 

itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.  
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ÖRNEK 04-ı 
  

KURULACAK ŞİRKETİN FERDİ BİR 

İŞLETMEYİ DEVRALMASI 
  

 Madde 6- Şirketin sermayesi 25.000.000.000.-
TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri 5.000.000.-TL. 
kıymetinde 500 adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye 
aşağıdaki şekilde muazzadan ari olarak tamamen 
taahhüt edilmiştir. 
  
Ortağın    Hisse      Hisse Tutarı 
Adı-Soyadı   Adedi Aynî  Nakdi   Toplam 

Ali AK              100        2.000.000.000.-     3.000.000.000.-     

5.000.000.000.- 

İhsan MERT      100    2.000.000.000.-  3.000.000.000.- 

5.000.000.000.-              İsa COŞAR               100        

2.000.000.000.-     3.000.000.000.-     5.000.000.000.- 

Adil VEZİR     100     2.000.000.000.-  3.000.000.000.-  

5.000.000.000.-  Kemal BİL         100        2.000.000.000.-      

3.000.000.000.-    5.000.000.000.- 
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 Bu sermayenin 15.000.000.000.-TL. nakit 
10.000.000.000.-TL. si ise ayın olarak karşılanmıştır.  
  
 Nakdi sermayenin 1/4'ünün  ödendiği veya 
şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde kalanında en geç üç yıl içerisinde olmak 
üzere şirketçe ödeme zamanı belirtilecektir. 
  
 Aynî sermaye, Türk Ticaret Kanunu’nun 
303.maddesine göre tüm aktifi ve pasifi ile 
devralınan ........... Ticaret Sicilinin ............. sayısında 
kayıtlı ......... Ferdi işletmesinin öz varlığı ............. 
mahkemesinin ........ tarihli, ........... sayılı kararı 
ve .......... tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş 
bulunmaktadır.  
  

Hisse senetleri (.........) yazılıdır. 2[2] 
  
 Hisse senetleri (.........) lık küpürler halinde 
bastırılabilir. 
  
 Aynî sermaye karşılığında çıkarılacak hisse 
senetleri şirketin kuruluşundan itibaren iki yıl 
geçmedikçe başkasına devir edilemez.(T.T.K. Md.404) 
  

 Ferdi işletmenin borç ve alacakları işbu 
Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam 
edecektir.  

                                                 
2 [2] Aynî sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması 

gerekmektedir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar kuruluşun tescil tarihinden 

itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.  
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ÖRNEK 04-j 

  

SERMAYENİN NAKİT OLARAK ARTTIRILMASI 

  

 ESKİ ŞEKLİ    YENİ ŞEKLİ 

Madde.........   Madde........ 

(Maddenin eski şekli   Şirketin sermayesi............  
aynen yazılacaktır.) lira kıymetindedir. Bu sermaye 

her biri ............lira 
kıymetinde ....... hisseye 
ayrılmıştır.  
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  Önceki sermayeyi teşkil 
eden ......... liranın tamamı 
nakden ödenmiştir.  

  Arttırılan sermayeye ve 
tekabül eden paylar muazzadan 
ari olarak ve tamamen taahhüt 
edilmiştir. Nakdi sermayenin 
1/4'ünün ödendiği veya 
sermaye arttırımın tescil 
tarihinden itibaren en geç üç ay 
içerisinde kalan sermayenin en 
geç üç yıl içerisinde ödemek 
üzere ödeme zamanı belirtilir.  

  Hisse senetleri .............. 
yazılıdır.  

  Hisse senetleri (..............) 
lık küpürler halinde bastırılabilir.  

  Sermayenin tamamı 
ödenmeden hamiline yazılı 
hisse senedi çıkarılamaz.  

ÖRNEK 04-k 

  

SERMAYE ARTIRIMINA AYIN NEV’İNDEN  

SERMAYE KONULMASI 
  
 ESKİ ŞEKLİ    YENİ ŞEKLİ 

Madde.........   Madde........ 

(Maddenin eski şekli   Şirketin sermayesi............  
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aynen yazılacaktır.) lira kıymetindedir. Bu sermaye 
her biri ............lira 
kıymetinde ....... hisseye 
ayrılmıştır.  

Önceki sermayeyi teşkil 
eden ......... liranın tamamı 
nakden ödenmiştir. 

Bu defa artırılan ............... 
TL. ise Türk Ticaret 
Kanunu’nun 303.maddesine 
göre ayın olarak karşılanmıştır. 
Bu aynî sermaye ise; 
değeri ............. 
mahkemesinin ............ tarihli, 
bilirkişi raporu ile tespit edilmiş 
bulunan ......................... ...........
............... kıymetlerinden teşkil 
etmiş ve tarafından işbu 
Anonim Şirkete sermaye olarak 
konulmuştur.  

Hisse senetleri .............. 
yazılıdır.3[3]  

Aynî sermaye karşılığında 
çıkarılacak hisse senetleri 
sermaye artırımının tescilinden 
itibaren iki yıl geçmedikçe 
başkasına devir edilemez. 

Hisse senetleri (...........)lık 
küpürler halinde bastırılabilir.  

                                                 
3[3] Aynî sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin nama yazılı olması 

gerekmektedir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar kuruluşun tescil tarihinden 

itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir. 
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Sermayenin tamamı 
ödenmeden hamiline yazılı 
hisse senedi çıkarılamaz.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÖRNEK 04-l  
  

SERMAYE  ARTIRIMINA  FERDİ 
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İŞLETMENİN  DEVRALINMASI 
  

 ESKİ ŞEKLİ    YENİ ŞEKLİ 

Madde.........   Madde........ 

(Maddenin eski şekli   Şirketin sermayesi............  
aynen yazılacaktır.) lira kıymetindedir. Bu sermaye 

her biri ............lira 
kıymetinde ....... hisseye 
ayrılmıştır.  

Önceki sermayeyi teşkil 
eden ......... liranın tamamı 
nakden ödenmiştir. 

Bu defa artırılan ............... 
TL. ise Türk Ticaret 
Kanunu’nun 303.maddesine 
göre tüm aktif ve pasifi ile 
birlikte devralınan ............... 
Ticaret Sicilinin.......... sayısında 
kayıtlı ....................... ferdi 
işletmenin öz varlığından; 
(ödenmiş sermayesinden) teşkil 
etmiş ve ................................... 
tarafından işbu Anonim Şirkete 
sermaye olarak konulmuştur. 
Ferdi işletmenin öz 
varlığı ..............mahkemesinin ..
.......... tarihli,........... sayılı 
kararı ve tarihli bilirkişi raporu 
ile tespit edilmiş bulunmaktadır.  
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Hisse senetleri .............. 
yazılıdır.4[4] 

Hisse senetleri (..............) 
lık küpürler halinde bastırılabilir.  

Aynî sermaye karşılığında 
çıkarılacak hisse senetleri 
sermaye artırımının tescilinden 
itibaren iki yıl geçmedikçe 
başkasına devir edilemez. 

  
Sermayenin tamamı 

ödenmeden hamiline yazılı 
hisse senedi çıkarılamaz.  

Ferdi işletmenin borç ve 
alacakları işbu Anonim Şirket 
bünyesinde de aynen devam 
edecektir. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
4[4] Aynî sermaye karşılığında çıkarılacak 
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ÖRNEK 04-m 

  
SAFİ KÂRIN SERMAYEYE EŞİT DAĞITILMASI 

DÜŞÜNÜLMÜYORSA, SERMAYE VE KÂRIN TEVZİ 
MADDELERİNİN ÖRNEĞİ 

  

SERMAYE ve HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ 
  
Madde 6- Şirketin sermayesi 20.000.000.000.-(Yirmi milyar) Liradır. 

Bu sermaye, herbiri 1.000.000.-(Bir milyon) lira değerinde 

20.000(Yirmi bin) adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıdaki 

şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Hisse senetleri (A Grubu) (B 

Grubu) (C Grubu) adları ile üç gruba ayrılmıştır. Buna göre; 

  

 A Grubu Hisse Senetleri:  
  

 6.000 adet hisse karşılığı 6.000.000.000.- Türk 
Lirası Bay A tarafından,  
  

 B Grubu Hisse Senetleri: 
  

 4.000 adet hisse karşılığı 4.000.000.000.- Türk 
Lirası Bay B tarafından, 
  

 C Grubu Hisse Senetleri: 
  

 3.334 adet hisse karşılığı 3.334.000.000.- Türk 
Lirası Bay C tarafından, 
 3.333 adet hisse karşılığı 3.333.000.000.- Türk 
Lirası Bay D tarafından,  
 3.333 adet hisse karşılığı 3.333.000.000.- Türk 
Lirası Bay E tarafından muvazzadan ari olarak ve 
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tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4'ü 
tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise 
(31.01.1999), (30.04.1999), (31.07.1999) tarihlerinde 
ödenir.  
 Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 
1.000.000.-TL.’lik küpürler halinde bastırılabilir. Şirket 
sermayesinin tamamı ödenmedikçe yeni hisse senedi 
çıkarılamaz ve mevcut hisse senetleri başkalarına 
devir edilemez. 
  

SAFİ KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI: 
  

Madde 16- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri 

gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi 

sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar 

şirketin safi kârını teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan 

evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır. Ve kalandan itfa edilmemiş 

hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci 

temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır. 

  

 Geri kalan kısım Genel Kurulun tespit edeceği 
şekil ve surette dağıtılır. Şu kadar ki; Bu bölümde 
dağıtılabilecek kâr payının, 
 %38’i “A” Grubu hisse senedi sahiplerine, 
 %28’i “B” Grubu hisse senedi sahiplerine, 
 %34’ü “C” Grubu hisse senetleri sahiplerine 
ayrılır ve dağıtılır. 
 Kurucular ve Yönetim Kurulu üyeleriyle memur 
ve hizmetlilere ayrılacak miktarlarla, ikinci temettü 
hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan 
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ve kâra iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan 
TTK’nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi 
gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. 
  

ÖRNEK 05 

  

ÖZSERMAYE İÇİN 
MAHKEMEYE MÜRACAAT 
DİLEKÇESİ 

  

  

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

       GAZİANTEP 
  
Tespit İsteyen   : Sağlam Ayakkabı-Settar Ayar ve                                                

Ortağı Kollektif Şirketini Temsilen 
Settar Ayar 

 Yaprak Mah. Kepkep Sk. No:144 
     GAZİANTEP 
  
Karşı Taraf : Hasımsız. 
  
Tespit Konusu : Özsermaye Tespiti. 
  
O l a y : Gaziantep Ticaret Sicilinde 1000001 

/2002   Numarada kayıtlı Sağlam 
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Ayakkabı-Settar Ayar ve Ortağı 
Kollektif Şirketi unvanlı şirketimizi, 
kurulmakta olan Sağlam Ayakkabı 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 
aynî sermaye olarak koyacağımız-
dan, kollektif şirket bilançosundaki 
özsermaye miktarımızın ve hangi 
ortağın ne miktarda sermayeye sahip 
olduğu hususunun tespiti 
gerekmektedir. 

  
Hukuki Dayanaklar: Türk Ticaret Kanunu ve Vergi 

Kanunlarının ilgili maddeleri. 
  
Talebimiz : Ekte sunduğumuz bilanço ile ticari 

defter ve diğer istenecek belgelerimiz 
üzerinde bilirkişi marifeti ile inceleme 
yaptırılarak; 
1- 1-    1-    Şirketimizin 31.08.1998 

tarihi itibariyle özsermayesinin, 
2- 2-    2-    Bu özsermayenin hangi 

ortağa ne miktarda ait olduğu,  
Hususlarının tespitine saygılarımızla 
arz ve talep ederiz.11.09.1998 
  
  Tespit İsteyen 
    Settar Ayar 
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ÖRNEK 06 
  

Asliye 1. Hukuk Mahkemesi 

Hakimliği’ne  
GAZİANTEP     Gaziantep,12 Eylül 1998 
  

B İ L İ R K İ Ş İ   R A P O R U  

  

Dosya No.  : 1998/00001 D. İş 

Tespit İsteyen : Sağlam Ayakkabı-Settar Ayar ve            
Ortağı Koll. Şti. adına Settar Ayar 

Tespit Konusu : Özsermaye Tespiti. 
  
 Yukarıda belirtilen dosyada mevcut Bilanço ile 
bunun dayanağı ticari defterler üzerinde inceleme 
yaparak, Gaziantep Ticaret Sicilinin 1000001/2002 
numarasında kayıtlı Sağlam Ayakkabı - Settar Ayar ve 
Ortağı Koll. Şti. unvanlı şirketin özsermeyesi’nin 
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tespitini yapmak üzere Yüce Mahkemenizce bilirkişi 
olarak atanmıştık.  
  
 Tarafımıza ibraz edilen defterler ile inceleme 
sonucumuz aşağıda taktirlerinize arz edilmektedir. 
  

1.) 1.) 1.) İncelenen defterler:Gaziantep 7. 
Noterliğin-den 11.12.1997 tarih ve 00001 yevmiye 
nosu ile tastikli 1998 yılı yevmiye defteri, aynı 
noterlikte aynı tarih 00002 yevmiye nosu ile tastikli 
1998 yılı defteri kebir. 

2.) 2.) 2.) İbraz edilen Bilanço; Muhasebe kayıtları 
sonucuna göre çıkarılmıştır. Bilanço rakamları, 
belirtilen defterlerdeki rakamlara göre çıkarılmış 
bulunan 31.08.1998 tarihli mizandaki rakamları teyit 
etmektedir. 

3.) 3.)   3.)   Teamülde özsermeye hesaplamak için 
iki yol vardır. Bunlardan birisi, aktif toplamından 
pasifteki borçların tenzili yolu ile özsermayenin 
bulunmasıdır. İkinci yol ise, bilançodaki özsermaye 
unsurlarının (müspet-menfi) dikkate alınarak 
özsermayenin hesaplanmasıdır. Her iki yolda netice 
olarak bizi sonuca götüreceğinden, özsermayenin 
tespitinde ikinci yol tarafımızca tercih edilmiştir.  

Buna göre; 31.08.1998 tarihi itibariyle istenilen 
özsermaye şu şekildedir: 

Pasif-Sermaye Hesabı    950.000 Lira 

Pasif-Ortaklar Cari Hesabı  265.640.356 Lira 
Pasif-Kâr ve Zarar Hesabı     64.360.322 Lira 

Özsermaye Tutarı      330.950.678 Lira 
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 4.) Kurulacak Limited Şirkete, sözkonusu 
Kollektif şirketin bütün aktif ve pasifi ile aynî sermaye 
olarak konulmasında, kollektif şirket sahiplerine 
aşağıda belirtilen miktarlarda hisse verilmesi 
gerekmektedir: 
  

 Settar Ayar  %50   165.475.339 Lira  
 Cahide Mert %50  165.475.339 Lira, 
  

 İşbu Bilirkişi Raporu tarafımızdan tanzim ve imza 
edilerek Yüce Mahkemenizin Tastik ve tasviplerine arz 
olunur. 12.09.1998 

B İ L İ R K İ Ş İ L E R 

  
Vakkas Ermez   Filiz Köksal Hacı Atar 

ÖRNEK 07 

  

DÖNÜŞÜM SONRASI VERGİ DAİRESİNE 
VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 

  
YÖNETİM KURULU KARARI 

  
Başkan : Sezer VEZİR,     Karar Tarihi:15.06.1998 
    Durdu ATEŞ,     Karar sıra No: 1998/88 
    Ali VELİOĞLU 
  

KARARIN METNİ 
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 Yukarıda belirtilen başkan ve üyelerin iştiraki ile saat 17.00’de 

şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz; 

  
 Anonim Şirketimizin kuruluşu sırasında, 
bilançosu kül olarak devralınan Kale gıda Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi ile ilgili olarak aşağıda metni 
bulunan taahhütnameyi, Vergi Yasaları gereği 
Şahinbey Vergi Dairesine vermeye oybirliği ile karar 
vermiştir. 
  

T A A H H Ü T N A M E 
  

 ŞAHİNBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’ne, 
 Dairenizin 001 002 0003 sicil numaralı mükellefi 
olan Kale Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 
11.06.1998 tarihi itibariyle, yeni kurulmuş bulunan ve 
Gaziantep Ticaret Siciline 101/20002 numara ile tescil 
edilen KÖŞK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ unvanlı şirketimize, Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca bilançosunu kül 
olarak devir etmek suretiyle iltihak etmiştir. Kale Gıda 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin anılan tarihteki 
bilançosu şirketimizce aynen devir alınarak 
kayıtlarımıza intikal ettirilmiştir. Kale Gıda sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin hukuki varlığı 11.06.1998 
tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır.  
  
 Kale Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; 
11.06.1998 tarihine kadar Dairenize karşı olan bütün 
yükümlülüklerini Anonim Şirketimizin yerine 
getireceğini, tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi 
borçlarını şirketimizin karşılayacağını,  
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 Beyan ve Taahhüt ederiz. 
  

KÖŞK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU 

  

Sezer Vezir Durdu Ateş   Ali Velioğlu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÖRNEK 08 

  

YÖNETİM KURULU İŞ BÖLÜMÜ VE TEMSİL İÇİN 
KARAR ÖRNEĞİ 

  
  

Y Ö N E T İ M   K U R U L U   K A R A  R I 
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Başkan: Adil BİLEN  Karar Tarihi: 10.09.1998 
  

Üyeler  : Meral YILDIZ     Sıra no        : 1998/1  
                Zeki KUL 
  

KARARIN METNİ :  
 Yukarıda belirtilen başkan ve üyelerin iştiraki ile 
toplanan yönetim kurulumuz; 
  

 Kendi arasında görev bölümü yapmıştır. Buna 
göre; 
 Yönetim Kurulu Başkanı   : Adil BİLEN. 
 Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Meral YILDIZ. 
 Yönetim Kurulu Üyesi    : Zeki KUL. 
  

 Şirketin temsilinin; Bilumum resmi daire ve 
müesseselerde, bankalarda, hakiki ve hükmi şahıslar 
nezdinde, şirketi taahhüt altına sokacak bilcümle iş ve 
işlemlerde; Ana sözleşmenin 9. Maddesine göre 
Yönetim Kurulu Başkan yada üyeleri arasından 
herhangi birisinin şirket kaşesi altına atacağı 
MÜNFERİT imza ile olmasına. 
  

 Buna göre noterde imza sirküleri tanzim 
edilmesine. 
  

 Oybirliğiyle karar vermiştir. 
ADİL BİLEN    MERAL YILDIZ        ZEKİ KUL   

ÖRNEK 09 
  

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İZİN TALEBİ 
  
  

T.C. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
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GAZİANTEP 

  
 FİKO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanı altında bir şirket 

kurmaya teşebbüs etmiş bulunmaktayız. Evraklarımızın incelenerek 

kuruluşumuza izin verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 25.01.1998   

  
  
ADRES   :                           
ADİL TABANIYASTIOĞLU 
Milli Egemenlik Bulvarı No: 37         
Yönetim Kurulu Başkanı 

 GAZİANTEP 
  
  
 EKİ        : 
6 adet ana sözleşme 

  

  

  
  
  
  

ÖRNEK 10 
  

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN TİCARET SİCİLİNE 
MÜRACAAT DİLEKÇESİ 

  
TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA 
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GAZİANTEP 
  

 Gaziantep ili dahilinde, Milli Egemenlik Bulvarı 
No:37 adresinde FİKO SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ unvanı altında bir şirket kurmuş 
bulunmaktayız. 
  

 Kuruluşuna Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Gaziantep İl Müdürlüğünün..../01/1998 tarih 
ve ............ sayılı oluru ile izin verilen, ana 
sözleşmesi Gaziantep 3.noterliğinin  xx/01/1998 
tarih ve...........yevmiye no’su ile tasdik edilen 
şirketimizin kuruluşu ile aşağıda belirtilen 
evrakların incelenerek, şirketimizin Ticaret 
Siciline tescil ile ilanını saygılarımızla arz 
ederiz. ..../01/1998 

  

FİKO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     
  

EKLERİ         : 
  

1.) 1.) 1.) Anasözleşme , 
2.) 2.) 2.) İmza sirküleri, 
3.) 3.) 3.) İzin yazısı, 
4.) 4.) 4.) Fon makbuzu, 
5.) 5.) 5.) Savcılık belgeleri, 
6.) 6.) 6.) İkametgah ilmuhaberi, 
7.) 7.) 7.) Nüfus cüzdan suretleri, 
8.) 8.) 8.) Belediye izin yazısı.  

ÖRNEK 11 
  

SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA  
  

YÖNETİM KURULU KARARI 
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BAŞKAN : Adil TEMİZ        Karar Tarihi: 02.10.1997 
ÜYELER : Kemal CİN 
    Serdar HEPBİLMEZ 

KARARIN METNİ 
  

 Yukarıda belirtilen başkan ve üyelerin 
katılımı ile saat 14.00’de şirket merkezinde 
toplanan yönetim kurulumuz;  

  

 Şirketin 25.000.000.000.-TL. olan sermayesinin, 
25.000.000.000.-TL. daha arttırılarak 50.000.000.000.-
TL.’ye çıkarılmasına,  
  

 Arttırılan sermayenin 1.539.000.000.-TL.’sinin 
Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan 
karşılanmasına, bakiye 23.461.000.000.-TL.’sinin ise 
ortaklarca hisseleri oranında nakden taahhüt 
edilmesine,  
  

 Buna göre şirket ana sözleşmesinin 6. 
maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline,  
  

 Eski sermayenin ödendiği ile Değer Artış 
Fonunun sermayeye eklenebilirliğinin tespiti için 
Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu yazdırılmasına,  
  

 Bu değişiklik için Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından izin alınmasına,  
  

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
Adil TEMİZ   Kemal CİN  Serdar 

HEP    

                 ÖRNEK 12 
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GENEL KURUL DAVETİ İÇİN 

  

YÖNETİM KURULU KARARI 

  

Başkan  : Cemal ADANALI     
       

Karar Tarihi : 08.11.1997 

Bşk. Yrd.     : Baki CENGİZ 

Üye              : Ahmet ÖKSÜZ 

  

KARARIN METNİ 

  

 Yukarıda belirtilen başkan ve üyelerin 
iştiraki ile şirket merkezinde toplanan yönetim 
kurulumuz; 

  

 Şirketimizin 01.01.1995-31.12.1996 
dönemi faaliyetlerini incelemek üzere, aşağıda 
belirtilen gündem maddelerini içeren Olağan 
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Genel Kurul Toplantısının 13.11.1997 
Perşembe günü saat 10.00’da, şirket 
merkezinde, bütün ortakların iştiraki ile 
toplanılmasına, bütün ortakların toplantıda 
asaleten yada vekaleten hazır bulunmasının 
teminine, toplantıya Bakanlık Temsilcisi davet 
edilmesine, bu işlerin yapılması görevinin 
Cemal Adanalı’ya verilmesine,  

  

 Oy birliği ile karar verilmiştir.  

  

Cemal ADANALI  Baki CENGİZ     
Ahmet ÖKSÜZ 

  

  

ÖRNEK 13 

  

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL GÜNDEM 
ÖRNEĞİ 
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ESMA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT, 
İHRACAT, SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 13.11.1998 TARİHLİ OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR 

  

GÜNDEM : 

1.) 1.) 1.) Açılış ve yoklama, 
2.) 2.) 2.) Bakanlık Divanı seçimi ve Divan 

Heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarını 
imza yetkisi verilmesi, 

3.) 3.) 3.) Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi 
Raporu, 1998 yılı Bilanço ve Gelir 
Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, 

4.) 4.) 4.) Yönetim Kurulu ile Denetçinin ayrı 
ayrı ibra edilmesi, 

5.) 5.) 5.) 1998 yılı kârının tevzii konusunda 
karar ittihazı,  

6.) 6.) 6.) Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulunun seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 

7.) 7.) 7.) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetim 
kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının 
tespiti, 

8.) 8.) 8.) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334-
335 maddeleri gereğince izin verilmesi, 

9.) 9.) 9.) Dilekler ve kapanış. 
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ÖRNEK 14 

                        

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TAYİN TALEBİ 
  

...............VALİLİĞİNE 
  

(İL SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ) 
  

 Şirketimizin ............  yılına ait olağan/olağanüstü 
genel kurul toplantısı.......... tarihinde 
saat .........’da .......................................................adresi
nde yapılacaktır. 
              

 Sözkonusu toplantıda Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nı temsilen komiser görevlendirilmesini arz 
ederiz. 
  

Şirketin tescilli adresi :      Şirketin unvanı veya kaşesi 
Telefon numarası :      Şirketin adına imza atmaya 
Ticaret sicil numarası :       
  

Yetkili kişinin/kişilerin  
Unvanı ile Adı ve Soyadları 

         
 İmza  
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EKLER: 1) Genel kurulu toplantıya çağıran organın 
kararının noter tasdikli bir örneği 
   2) Gündem  
   3) Toplantıya ait ilanların yayınlandığı gazeteler 
  4) Komiser ücretinin yatırıldığına dair banka 
dekontu 
   5) Dilekçeyi imzalayanın imza sirküleri  
    6) Genel kurulu toplantıya çağıran organın 
göreve seçildiklerini gösterir T.Ticaret Sicili Gazetesi 
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ÖRNEK - 15 

  

ADİL GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 
31/03/1999 TARİHİNDE YAPILAN 

1998 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ 

  

PAY SAHİBİNİN ADI- 
UNVANI VE İKAMETGAH 

ADRESİ 

SERMAYE  
MİKTARI  

TL. 

HİSSE  
ADEDİ 

TEMSİL ŞEKLİ 
ASALETEN/ 
VEKALETEN 

TEMSİLCİNİN  
ADI VE  
SOYADI 

  
İMZA 

SERKAN ÜNLER 
Fevzi Çakmak Blv.no:25 
                             GAZİANTEP 

  
50.000.000.000.- 

  
10.000 

      

KEMAL CİN 
Nizip Cad. No:81 
                             GAZİANTEP 

  
25.000.000.000.- 

  
5.000 

  

      

ADİL TEMİZ 
Kavaklık Mah. No:366 
                            GAZİANTEP 

  
25.000.000.000.- 

  
5.000 

      

MUSTAFA BEY 
Ordu Cad. Uçak Apt. 
                            GAZİANTEP 

  
25.000.000.000.- 

  
5.000 

      

SERDAR HEPBİLMEZ 
Değermicem Mah. No:4 
                            GAZİANTEP 

  
25.000.000.000.- 

  
5.000 

      

  
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  DİVAN BAŞKANI  ŞİRKETİN SERMAYESİ :150.000.000.000.- 
İSİM   İMZA   İSİM     İMZA  TOPLAM HİSSE ADEDİ :                30.000.- 
         ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 
         MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 
         ASALETEN  : 
         VEKALETEN  : 
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OY TOPLAYICI     KATİP                          HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK 

VE SERMAYE                                                                            İSİM                                                           İSİM                                            

YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. 

İMZA                    İMZA                                          

     YÖNETİM KURULU 

                                                                     İMZA 
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ÖRNEK 16 

  

A.Ş. GENEL KURUL İÇİN 

  

YÖNETİM KURULU RAPORU 

  

ADİL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL KURULU’na, 
  

 Şirketimizin 01.01.1998/31.12.1998 faaliyet dönemi ile ilgili 
raporumuz şu şekildedir: 
  

 Gıda piyasasın da büyük marketlerin açılması ve imalatçı 
firmaların distribütörlük sistemine geçmesi dolayısıyla, gıda 
toptancılarının iş hacimlerinde düşüşler olmuş, bu meyanda da 
üretici firmalar, ürünlerinin doğrudan sıcak satış araçlarıyla 
bakkala ve markete götürülmesi ve aradan toptancı esnafının 
çıkarılmasını istemişlerdir.  

  

 Şirketimizde bu gelişmeye ayak uydurmak amacıyla şehir içinde 
sıcak satış yapacak yeni araçlar almış ve ihtiyaç olanlara soğutucu 
taktırmış, yine iş yerimize soğuk oda yaptırmıştır.  
  

 Dolayısıyla, şirketimiz gıda sektöründe olmak üzere toptancı üstü 
satış ile toptancıyı, sıcak satış ile bakkal ve marketleri, şehir 
merkezindeki alışveriş merkezini çalıştırmak suretiyle de nihai tüketiciyi 
hedefleyen bir satış politikası izlemiştir. İşbu raporumuzu taktirinize 
sunarız. 22.02.1999   

  

Adil TEMİZ  
Yönetim Kurulu Başkanı 

ÖRNEK 17 
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A.Ş. GENEL KURUL İÇİN 

  

DENETİM KURULU RAPORU 
  
ADİL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL KURULU’NA 

  

Şirketimizin 01-01-1998 / 31-12-1998 dönemine ait faaliyetleri ile 
ilgili raporumuz şu şekildedir: 

  
Şirketin Unvanı   : ADİL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Şirketin Merkezi : Gaziantep 
Kayıtlı Sermaye : 150.000.000.000,-TL. 
Faaliyet Konusu : Gıda Sanayi 
Denetçiler   : Serdar Hepbilmez, Kemal Cin, 
Denetçiler Ortak mı?: Ortaktırlar. 
Katılınan Yönetim  
Kurulu Toplantısı : Yönetim Kurulunun üç toplantısına iştirak edildi. 
Oylamaya katılınmadı. Karar defteri tarafımdan imzalandı. 
Kasa Sayımı  : Beş ayrı tarihte, önceden haber verilmesiz kasa sayımı yapıldı. Kasa 

mevcudunun kayıtlara uygun olduğu görüldü. 

  

 Yukarıda unvanı  belirtilen şirketin 01.01.1998/ 31.12.1998 dönemine ait kayıt ve 

hesapları tarafımızdan incelenmiş olup, tenkit edilecek bir hususa rastlanmamıştır. Anonim 

Şirket kayıtları, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensiplerine uygun olarak tutulmuştur.  

  

 Denetçiliğimize herhangi bir şikayet gelmemiştir. Yönetim Kurulu faaliyetlerinde 

tenkit edilecek bir hususa rastlanmamıştır. Bu yüzden, Yönetim Kurulu ile denetçiliğimizin 

ibrasını yüksek takdirlerinize saygılarımızla arz ederiz. 31/03/1999 

  



 343 

                                            DENETÇİLER 

                           SERDAR HEPBİLMEZ - KEMAL CİN                     
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ÖRNEK 18 

  

A.Ş.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ 

  

ADİL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 26.03.1999 
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR. 

  

 Gaziantep ili merkezinde faaliyetini sürdürmekte olan ADİL 
GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 1998 yılına 
ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 26.03.1999 
Cuma günü saat 16:00’da şirket merkezinde Bakanlık 
Temsilcileri Fahrettin Doğan ve Hikmen Ser’in katılımıyla 
toplanıldı.  

  

 Toplantının Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesine göre ilan 
merasimine uyulmasız yapılması istenildiğinden; hazirun cetvelinin 
tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000.000.-TL.’lik  sermayesine 
tekabül eden 30.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil 
edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön 
görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine 
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Adil Temiz tarafından açılarak 
gündemin görüşülmesine geçilmiştir.  
  

GÜNDEM MADDELERİ 

  

Gündem Madde 1- Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Temiz tarafından yapıldı. 
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 Gündem Madde 2- Divan Başkanlığına Kemal Cin, oy 
toplayıcılığına Ali Velioğlu ve katipliğe Murat Şenyılmaz oybirliğiyle 
seçildiler. Divan heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama 
yetkisi oybirliği ile verildi.  
  
 Gündem Madde 3- Yönetim Kurulu Raporu Adil Temiz tarafından, 
Denetçi raporu Rauf Tamer tarafından, Bilanço ve Gelir Tablosu Adil 
Temiz tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Konuşmacı çıkmadı.  
  
 Gündem Madde 4- Yönetim Kurulu ve Denet-çinin ibrası ayrı ayrı 
oya sunuldu. Yapılan oylamada her iki kurulda oy birliği ile ibra edildi.  
  
 Gündem Madde 5- Dönem Kârının dağıtılma-yarak tamamının 
şirket bünyesinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi. 
  

 Gündem Madde 6- Yönetim Kurulu ve denetçiye ödenecek huzur 
hakkının tespitine geçildi. Yapılan teklifle yönetim kurulu üyelerine aylık 
brüt 100.000.000.-TL. huzur hakkının her üç ayın sonunda ödenmesine, 
denetçiye ise huzur hakkı ödenmemesine, bu rakamın gelecek genel 
kurul toplantısına kadar geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi. 
  

 Gündem Madde 7- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim 
Kurulu üyeliklerine Serkan Ünler, Kemal Cin, Adil Temiz oybirliği ile 
seçildi. Denetçi olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere Serdar 
Öztütüncü oybirliği ile seçildi.  
 Gündem Madde 8- Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nun 334. ve 335. 
maddelerinde belirtilen yetki oy birliği ile verildi. 
  

 Gündem Madde 9- Sermayenin artırılması için hazırlanan ve İl 
Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 10.10.1998 tarih ve 8216 sayılı yazısı 
ile ön izin alınan tadil tasarısı görüşmeye açıldı. Yapılan oylamada şirket 
sermayesinin 25.000.000.000.-TL.’den  50.000.000.000.-TL.’ye 
çıkarılmasına, bunun için hazırlanan ve ön izni alınan tadil tasarısının 
aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
  

 Buna göre şirketin hissedar sayısı ve hisse durumu aşağıdaki gibi 
olmuştur: 
  

Adil Temiz 
         12.500  6.250.000.000+384.750.000+5.865.250.000=12.500.000.000.- 
KemalCin   
         12.500  6.250.000.000+384.750.000+5.865.250.000=12.500.000.000.- 

Serdar Hep    

           2.500  1.250.000.000+  76.950.000+1.173.050.000 = 2.500.000.000.- 
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Toplam   

   50.000 25.000.000.000+1.539.000.000+23.461.000.000=50.000.000.000.- 

  

Gündem Madde 10- Dilekler bölümünde konuşmacı çıkmadı. 
  

Gündem Madde 11- Gündem maddeleri tamamlandığından 
toplantı saat 18.00’da Divan Başkanı Kemal Cin tarafından kapatıldı. 
26.03.1999  
  

BAKANLIK KOMİSERLERİ  DİVAN BAŞKANI 
Fahrettin DOĞAN – Hikmet SER      Kemal CİN 

  

OY TOPLAYICI         KATİP ÜYE 
Ali VELİOĞLU    Murat ŞENYILMAZ 

  

ÖRNEK 19 

  

TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA  

    GAZİANTEP 
  

  

 Şirketimizin 2.000.000.000.-TL. olan sermayesini 
4.000.000.000.-TL. daha 6.000.000.000.-TL.’ye çıkarmak 
istiyoruz. Bunun için hazırladığımız ana sözleşme tadil tasarısı 
ekte takdim edilmektedir.  

  
 Evraklarımız incelenerek, değişikliğimizin Ticaret Sicili tescili ile 
ilanını saygılarımızla arz ederiz. 25.09.1998 
  
  
  
ESMA ATTARİYE TİCARET  Muhittin ÖZBİLEN 
LİMİTED ŞİRKETİ       Şirket Müdürü     
Toptancılar Sitesi 
No:126/5 
        GAZİANTEP 
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ÖRNEK 20 

  

A.Ş. GENEL KURUL İÇİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ 
  

VEKALETNAME 
  

 Hissedarı bulunduğum ................................... Anonim 
Şirketinin............ 
tarihinde................................ ...............................................adre
sinde saat............’de yapılacak...........yılına ait 
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye 
ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy 
kullanmaya .....................................’yı vekil tayin ettim. 

  
  
        
VEKALETİ VEREN 
İsim     İmza      Tarih 
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VEKALETİ VERENİN  
Sermaye miktarı : 
Hisse adedi : 
Oy miktarı  : 
Adresi   : 
  
  
NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin 
noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. 

ÖRNEK 21 

  
SERMAYENİN ÖDENDİĞİNE AİT 

S.M. MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU 

  
Raporun Tarih ve Sayısı  : 16/02/1999-MK /99-12 

  
  
1- İNCELEMEYİ YAPAN S.M. MALİ MÜŞAVİRİN: 
    Adı ve Soyadı  :  MAHMUT KAYAR          
    Bağlı Olduğu Oda ve No:Gaziantep SMMMO–M 15 
    İş Adresi   :İncilipınar Mah. Yunuslar İş    

 Merkezi No:15      GAZİANTEP 
Telefon – Fax  :  (0342) 221 24 24 (PBX 3 Hat) 

    Ruhsat No  : 27201056 
  
  
  
  
2- TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN : 

Unvanı    : SAĞLAM İHTİYAÇ VE      TÜKETİM 
MALLARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

    Adresi    : Gatem Toptancılar Sitesi  
       3.Blok No: 4/B     
       GAZİANTEP  
    Ticaret Sicili   : 000001/000002 
    Sermayesi    : 20.000.000.-TL. 
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    Bir Önceki Sermayesi : 20.000.000.-TL. 
  

3- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN 
BİLGİLER : 
                          

A) Sermayenin ödendiği yıla ait defterler : 

   Yasal 
 Yılı     Defterin Nev’i      Noter                Tarih–No:       
1994 Yevmiye       G.Antep 5.Noter  27/12/1993-39569 

1994 Kebir            G.Antep 5.Noter  27/12/1993-39568 
  

4- ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN 
BİLGİLER : 
  

 Limited Şirket 07.01.1994 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş 
sermayesi 20.000.000.-(Yirmimilyon) liradır. Bu rakam 
10.01.1994 tarih 01 nolu madde ile tahakkuk ettirilmiştir. Bu 
sermaye aşağıdaki şekilde ödenmiştir: 

  

10.01.1994 Tarih 02 Nolu Madde  5.000.000.-TL.  
30.03.1994 Tarih 35 Nolu Madde         15.000.000.-TL. 
  

A) Nakti Sermaye Ödemeleri : 
  

 131- Ortaklardan Alacaklar Hesabının bakiyesi, ortakların şirkete 
olan borçlarını gösterir. Bu hesapta bakiye olmadığına göre, ortakların 
şirkete sermaye taahhüdü de dahil olmak üzere borcu bulunmamaktadır. 
  

 331 ve 431- Ortaklara Borçlar hesabının bakiyesi ise, ortakların 
şirkete ödemelerini gösterir. Bu hesapta bakiye bulunması, ortakların 
şirkete sermaye taahhüdünden başka, ödünç olarak da ödeme yapmış 
olduklarını gösterir.  
 501- Ödenmemiş Sermaye Hesabında da bir bakiye 
bulunmadığına göre, ortaklar sermaye taahhütlerini tamamen yerine 
getirmişlerdir.  
  
 B) Aynî Sermaye Ödemeleri :        
  
 Limited şirkete kuruluşunda ve daha sonraki işlemlerde aynî 
konulduğuna dair bir kayda rastlanmamıştır.   
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5- İNCELEMELER :  
  

A) A)   A)   31.12.1998 Tarihindeki Öz kaynaklar: 
  

İbraz edilen ve bir örneği rapor ekinde bulunan 31.12.1998 tarihli 
bilançoya göre şirketin özkaynakları şu şekilde hesaplanmıştır: 

  

Ödenmiş Sermaye  +  20.000.000.-  

Geçmiş Yıl Kârları         +       91.645.793.- 

Dönem Net Kârı       +           107.675.765.- 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI =             219.321.558.- 

  

6- SONUÇ : 

  

 Ana sözleşme değişikliği yapmak suretiyle sermaye artırımında 
bulunmak isteyen SAĞLAM İHTİYAÇ VE TÜKETİM MALLARI 
PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait olan yasal 
defter ve kayıtlarının incelenmesinde hali hazır sermayesi 20.000.000.- 
liranın tamamen ödendiği ve ortakların sermaye taahhüdünden doğan 
herhangi bir borçlarının mevcut olmadığı, keza, cari hesaplarda da 
ortakların borçlandırılmadığı, şirketin kayıtlı sermayesini yasal ölçüde 
koruduğu, bu nedenlerle, şirketin sermaye artırımında bulunmasında 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir sakınca bulunmadığı sonuç ve 
kanaatına varılmıştır. 

  

  

MAHMUT KAYAR 

     S.M.MALİ MÜŞAVİR      

Raporun ekleri : 
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1.) 31.12.1998 Bilançosu, 

2.) S.M. Mali Müşavirlik   

     Faaliyet Belgesi 
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ÖRNEK 22 

  

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU, İŞTİRAK VE ŞUBE 
AÇILMASI İÇİN MÜRACAAT FORMU 

  
  
1. YABANCI ORTAĞA AİT BİLGİLER 
  
1.1. Adı veya unvanı : 
  
1.2. Ülkesi   : 
  
1.3. Adresi   : 
  
1.4. Telefon numarası : 
  
1.5. Faks numarası : 
  
1.6. Ülkesindeki faaliyet konusu: 
  
1.7. Haklarında bilgi temin  
       edilebilecek banka vb.  
       kuruluşların ad, adres,  
       telefon ve faks numaraları: 
  
2. YERLİ ORTAĞA AİT BİLGİLER 
  
2.1. Adı ve unvanı : 
  
2.2. Adresi   : 
  
2.3. Telefon numarası : 
  
2.4. Faks numarası : 
  
2.5. Faaliyet konuları : 
  
NOT: Yukarıdaki bilgiler her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır. 
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3. KURULACAK VEYA İŞTİRAK EDİLECEK ŞİRKET HAKKINDA 
BİLGİLER 
  
3.1. Statüsü :  
       Anonim şirket............ Limited şirket............. Şube açılması .............. 
  
3.2. Kuruluş şekli : 
       Yeni kuruluş .............. mevcut şirkete iştirak ............. 
  
3.3. Kuruluş yeri (Merkezi) : 
  
3.4. Mevcut şirkete iştirak ediliyorsa şirketin;  
       Unvanı: 
       Adresi, Telefon ve Faks numarası : 
  
  
  
  
3.5. Kurulacak şirketin/şubenin veya iştirak edilecek şirketin 
sermaye yapısı :        

                 Hisse           Hisse 
Tutarı 

Ortak adı        Ülkesi         Oranı(%)    (Milyon TL.) 
     

a) Yabacı ortaklar 
-  
- 
- 
- 
b) Yerli ortaklar 
      

TOPLAM 
  

NOT: Yabancı ortak mevcut bir şirkete iştirak ediyorsa iştirak 
öncesi ve iştirak sonrasını göstermek üzere iki ayrı tablo 
hazırlanacaktır.  

  

3.6. Faaliyet konusu (detaylı açıklayınız): 
  

3.7. Yabancı sermayenin geliş şekli : 
       Nakdi sermaye.............. 
       Aynî sermaye................ 
       Diğer             ................(açıklayınız) 
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3.8. İstihdam edilecek personel sayısı : 
       Yerli..........  Yabancı............. 
  

3.9. Müracaatın teknik ve hukuki sorumlusunun; 
      Adı  : 
      Adresi  : 
      Telefon numarası: 
      Faks numarası: 

ÖRNEK 23 

 

 

  

YABANCI PERSONEL BİLDİRİM FORMU 

(4 nüsha doldurulacaktır) 
  
A. İŞVEREN KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER : 
 1. Adı/Unvanı  : 
 2. Türkiye’deki Merkez Adresi : 

3. 1.    1.  Yabancı Sermayeli Olup Olmadığı :  
    Evet [  ]        Hayır [  ] 
4. Yab. Personelin Çalışacağı Adres  : 
5. Fiili İştigal Konusu :  
6. Kuruluş Tarihi  : 
7. Kayıtlı Sermayesi (TL): 
8. Ödenmiş Sermayesi (TL): 
9. Son Yıl Cirosu (TL) : 

       10. Son Yıl İhracatı (  ) : 

       11.Kuruluşta Halen Çalışan Toplam Türk Personel   Sayısı: 
       12. Halen Çalışan Yabancı Personelin: 

Adı   Uyruğu  Görevi  

  
B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER: 

1.YABANCI PERSONELİN  
- -         -         Pasaport no : 
- -         -         Adı ve Soyadı : 
- -         -         Baba Adı : 

  

  

 

Fotoğra

f 
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- -         -         Ana Adı  : 
- -         -         Doğum Yeri ve Tarihi: 
- -         -         Uyruğu  : 
- -         -         Cinsiyeti  :       Bayan[  ]      Erkek [  ]  
- -         -         Medeni Hali :       Evli     [  ]      Bekar [  ] 
- -         -         Evli ise Eşinin Uyruğu : 

    
     2.İLGİLİ ŞAHIS İÇİN DAHA ÖNCE İZİN ALINMIŞSA;  

- -         -         Bu İzni Veren Merci  : 
- -         -         İzin Yazısı Tarihi ve No  : 

    
     3.DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER :(Sondan itibaren üçüncü 
yazınız) 
   İşyerinin Adı Çalıştığı Süre  Görevi Ayrılış Nedeni 
- 
- 
- 

  
     4. TAHSİL DURUMU : 
 - Son Mezun Olduğu Okulun Adı: 
 - Yeri   : 
 - İhtisas Konusu : 
  
    5. İKAMETGAH ADRESİ : 
  - Yurt İçi  : 
 - Yurt Dışı  : 
  
   6. TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE : 
 - Bulunduğu Yerler : 
 - Tarihler    : 

- Sebepleri   : 
  
  
  
    7. TÜRKİYE’DE REFERANS OLARAK VEREBİLECEĞİ KİŞİ VE 
KURULUŞLARI AD,   ADRES VE TEL NO: 
  
   8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ : 
  
   9. ÇALIŞACAĞI SÜRE    : 
  
   10. ALACAĞI ÜCRET (Aylık)  : 
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C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMININ 
GEREKÇESİ : 
  
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU 
ONAYLARIZ: ....../....../19.... 
  
İŞVEREN                              Yabancı Personel                         
(Kaşe ve İmza)                                  (İsim ve İmza) 
  
EKLENECEK BELGELER : 
 - Tebliğde belirtilen belgeler eklenir.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


