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Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun uygulama takvimi
1 Temmuz 2012

Kayıtlı sermaye sistemine
geçmek için gerekli işlemlerin
başlatılması.

1 Ekim 2012
Tüzel kişi ortakların temsil-

cisi olan yönetim kurulu üyele-
rinin istifa ederek, yerine yeni
yönetim kurulu üyelerinin at-
anması. Tüm ortaklann hep bir-
likte müdür sıfatıylaşirket işlerini
idare ve şirketi temsil ettiği li-
mited şirketlerde de aynı uygu-
lama ve tarih geçerlidir.

Ticari nitelikteki sözleşme-
lerde bileşik faize ilişkin hü-
kümler bulunmayacak.

10cak2013
Elektronik ortamda yöne-

tim kurulu ve genel kurul ya-
pılmasına yönelik şirket ana
sözleşmesinin tadil edilmesi.

Uluslararası standartlarla
uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartları'nı esas alarak mu-
hasebe sistemi kurmak, kayıtları
tutmak ve finansal tabloları dü-
zenlemek.

14 Şubat 2013
Karşılıklı iştirak konumuna

bilerek girilmesi halinde, hak
kullanımının sınırlanmasına yö-
nelik Türk Ticaret Kanunu' nun
201. maddesi uygulanmaya
başlayacaktır: Bu durumda, işti-
rak konusu olan paylardan
doğan toplam oylarıyla diğer
pay sahipliği haklarının sadece
dörtte biri kullanılabilir; bedelsiz
payları edirıme hakkı hariç, diğer
tüm pay sahipliği hakları donar.

31 Mart2013
Bağımsız denetime tabi şir-

ketlere yönelik bağımsız denet-
çinin atanması (TTK 397/4).

1Temmuz 2013
ÖNEMLİ TARİH: Şirket ana

sözleşme maddelerinin yeni

Türk Ticaret Kanunu'na uygun
şekilde tadil edilmesi için SON
GÜN!

Anonim şirketlerinin ana
sözleşmelerinde düzenlenmiş
nama yazılı payların devri ile
ilgili kısıtlama ve düzenlemeler
yeni Türk Ticaret Kanunu'na
uygun olmalıdır.

Her şirketin Türk Ticaret
Kanunu düzenlemelerine uy-
gun bir internet sitesi mevcut
olmalı.

Şirket ana sözleşmesinde
yer alan genel kurul toplantı
ve karar nisapları yeni Türk

Ticaret Kanunu'na uygun ol-
malıdır.

açıyorsa, ana şirket denkleştirme
yapmalcla yükümlüdür,

Güncel gelişmeler ışığında
sunulan yeni yasa tasarısına göre
bağımsız denetime tabi olması
ve internet sitesi kurmanın kap-
samı daraltılıyor. Söz konusu
yasa taslağı kapsamında getirilen
üç kriterden - satış hasılatı 200
milyon liranın üstünde olanlar,
150 milyon akıif büyüklüğü ol-
anlar ve 500 kişiden fazla çalışanı
olanlar - ikisine sahip şirketler
bağımsız denetim ve internet
sitesi kurmakla yüküınlü olacak.
Avukat Ulya Selçuk

14 Şubat 2014
Şirketler mevcut sermaye-

lerini yeni Türk Ticaret Kanu-
nu'nda öngörülen asgari mik-
tara yükseltmekle yükümlüdür,

Paylar üzerindeki oy hak-
kında aşan imtiyazların yeni
Türk Ticaret Kanunu hüküm-
lerine uygun hale getirilmesi.

1 Temmuz 2014
Ana şirket tarafından haki-

miyetin kötüye kullanılması,
bağlı / yavru şirket kayıplara yol


