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I. GENEL OI,ARAK
24 $ubat 2005 tarihinde kamuoyuna sunulan Tiirk Ticaret Kanunu Tasansrmn ilk qekli hakkrnda, Adalet Bakanh[andan gelen talep doirultusunda gerekli gtiriiq ve eleqtiriler yaprlmrq ve Fakiilte Dekanhfrmn 1569 sayrh
tist yazrsr i\e 24.5.2005tarihinde Bakanhfi'a sunulmuqtur. Aynca Giiriiqlerimiz Ankara Universitesi Hukuk Faktiltesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitiisii tarafindan 13-14 Mayrs 2005 tarihinde Ankara'da di.izenlenen "Tiirk
Ticaret Kanunu Tasansr, Konferans- Bildiriler- Tartrqmalar" isimli toplantrda ve istanbul Yeditepe Universitesi Hukuk Fakiiltesi tarafindan 27-28
Mayrs 2005 tarihinde istanbul'da diizenlenen "Tiirk Ticaret Kanunu TasanS"-poryumunda" bildiri olarak sunulmugtur. Bildirilerde ve Adalet Ba"r
kanlrlrna giinderilen yazrda Tasanya itiqkin eleqtiri ve gtiriiqler ana hatlanyla belirtilmiqtir.
Ancak iiziilerek ifade edelim ki, sayrnAdalet Bakam cemil Qigek'in Kanun Tasansrna iligkin olarak 22.6.2005 tarih ve L968 sayr ile Baqbakanhfa
sunduiu "... Komisyon tarafindan hazrrlanan Tiirk Ticaret Kanunu Tasansr 0 1/03/2005 tarihinde bakanhklarrn, ytksek mahkemelerin, iiniversitelerin, ilgili kamu kurum ve kuruluqlan ile kamu kurumu nitelifindeki mesgtilek kuruluqlarr ve sivil toplum iirgiitlerinin giirtiqlerine sunulmug; gelen
bir kez de
rtig ve iinerilerle yetinilmeyerek ilgili kurulug temsilcilerinin
09 ila
igin
etmeleri
ifade
giiriiglerini
ytizytize
komisyon huzurunda
yaprtoplantrlar
Hakimevinde
1l1ilO6l2OOE
tarihleri arasrnda Ankara
Kave
qeklindeki.yazrda
larak, en tist seviyede katrhm sa$anmrgtrr."
srm 2005 tarihinde Tiirk Ticaret Kanunu Tasansrna itiqkin Onsiiziinde dile
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getirdili'Aynca
uygulamada, tasanlann hazrrlanmasr srirecinde beklide
bir ilk olarak, giiriig giinderen kurum ve kuruluglar ile sivil toplum
iirgiitiiniin
temsilcileri teker teker davet edilerek toplantrlar yaprlmrg Tasanya yiinelik yazrl. giirtigleri Komisyon huzurunda miizaqeklindeki
kere edilerek, genel anlamda mutabakat sallanmrqtrr"
agrklamasr en azrndan bizim agrmrzdangerge!'i yansrtmamaktadrr. DiSer bir
ifade ile Bakanhpa Tasan haklanda giiriiqiimiizii yazrh olarak bildirmemize, Tasan hakkrndaki bilimsel toplantrlarda gtirtiqlerimizi agrklama imkam
bulmamrza raimen, biittin giirtiq bildirenlerin katrlmasryla yaprldrlr iddia
edilen 9-11.06.2005tarihli toplantrya davet edilmedi[imiz gibi katrlmamrzda siiz konusu olmamrgtrr.
Bununla birlikte Komisyonun revizyona tabi tuttupu Tasanda eleqtirilerimizden bazrlanm dikkate alarak gerekli dtizetmeleri yaptrprm da memnuniyetle belirtmeliyiz. Ancak Ttirk Ticaret Kanunu Tasansr gibi iddiah bir
Tasanda bulunmamasr gereken fahiq hatalarrn heniiz giderilemedi!'ini ve
yapilan eleqtiriler griz ardr edilerek bu hatalann gdzden kagrnldrlrm da ifade edelim..
Hem Tasanya iliqkin sunuq yazrsrnda (sh. III) hem de Genel Gerekgede
(sh.363) vanlmak istenen hedeflerden birisi olarak sayrlan "AB miiktesebatrna uyumun saflanmasr ve miiktesebatrn tasanya iqlenmesi" hususunda
gerekli dikkat ve iizen gtisterilmemiq, bu konuda yaprlan gahqmalardan yararlamlmamrq ve bazr konularda AB Yrinergelerinden farkh olan diizenlemeler 6n giiriilmiiqttir. Difer yandan Tasanmn bazr htiktimlerinin birbiri ile
geliqir hiikiimleri hala varh[rm stirdiirmektedir. Aynca Tasarrmn madde gerekgeleri doyurucu ve agrklayrcr olmadrfr gibi pek gok ciimle yanhqrm da ihtiva etmektedir.
Bu gahgmada gok iinemli giirdiiltimtiz hususlan madde bazrnda iizel
olarak ve ayrrca Tasanmn ilk qekline iligkin olarak yayrnladr[rmrz tebli!'lerde dile getirdi[imiz elegtirileri, Komisyon tarafrndan dikkate ahnanlan da
belirterek sunacaflz.
II.6ZEL OLARAK
1. Anonim qirketin esas stizleqmedeliqiklilinde aramlan toplantr ve karar nisabr Tasanmn 42L. maddesinde yeni ve farkh bir dtzenleme olarak
yer almrgtrl.
I

toplantr ve karar nisaplarr
V. Esas siizlegne depigikliklerinde
(l)
MADDE 421
Kanunda ve esas siizleqmedeaksine hiikrim bulunmadrfr takdirde esas
sdzleqmeyi deliqtiren kararlar, genel kurulda mevcut olan oylann gogunlugu ile ahmr. Bu
nisabr diigiiren veya nisbi go$rnluiu iingdren sdzlegmehtikrimleri gegersizdir.
(2) Agafldaki esas siizlegme de!'igiklifl kararlan sermayenin ttimiinti olugturan paylann
sahiplerinin oybirliiiyle ahnrr.
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Tasarrmn bu maddesinde yaprlan eleqtiriler de2 dikkate ahnarak, ilk
geklinden tinemli iilgiide ayrrlan de[iqiklikler yaprlmrqtrrs. Ancak belirtmek
gerekir ki,42L. maddede yaprlan diizetme maddenin tinceki metninde olan
iyomsozlugu ve geliqkiyi gidermiq olsa dahi, tizellikle Awupa Birli[inin
Anonim $irketlerde Kurulug ve sermayenin Korunmasrna Iliqkin L3 Arahk
1973 tarih ve i7/girlBBC Sayrh ikinci Konsey Yiinergesi hiiktimlerine aykrnlrk oluqturmaktadrr. ztra 6762 sayrh Tiirk Ticaret Kanununun nisaplan
diizenleyen 388. maddesi esas sermaye artrnmrnda ve azaltrmrnda ilk toplantrda sermayenin en az /o50 sinin bu saflanamazsa ikinci toplantrda sermavenin en az L/3 niin hazrr bulunmasr kaydryla bulunanlann gof"unlufu
a) BilAngo zararlanmn kapatrlmasr igin ytikiim ve ikincil yiikiim koyan kararlar.
b) $irketin merkezinin yurtdrgrna taqrnmasrna iliqkin kararlar'
(3) AsaFdaki esassiizleqmede!{qiklili kararlan sermayenin en az yiizde yetmigbeqini oluqturan paylann sahiplerinin olumlu oylanyla ahmr'
a) Sirketin igletme konusunun tamamen depiqtirilmesi'
b) imtiyazh pay olugturulmasr.
c) Nama yazrh paylarn devrinin srmrlandrrrlmasr'
(a) AqaFdaki esas siizleqmedeliqikliEi kararlan sermayenin en azyidlzdeellisini oluqturan
paylann sahiplerinin olumlu oylanyla verilebilir'
a) Esas sOzlegmeninher tiirlti deltgikligine iliqkin kararlar'
b) Nevi defiigtirme, birleqme ve bbliinmeye iliqkin kararlar
(5) Yulandaki frkralarda dngdriilen nisaplara ilk toplantrda ulagrlamadrflr takdirde izleyen
toplantrlarda da aym nisap aramr.
(ei fay senetleri menkul krymet borsalarrnda iqlem giiren qirketlerde, agalrdaki konularakda karar alnabilmesi igin ylprlacak genel kurul toplantrlarrnda, esas siizlegmelerinde
uygulanu'
nisabr
toplantr
maddedeki
inci
yoksa
418
sine htikiim
esas sbzlega) Sermayenin artrllmasr ve kayrth sermaye tavanrmn yiikseltilmesine iligkin
me de!'iqiklikleri.
b) Nevi defliqtirme, birlegme ve bdliinmeye iliqkin kararlar'
(Z) iqletme konusunun tamamen deligtirilmesi veya imtiyazh pay olupturulmasrna iliqkin
Tiguo"i torot karanna olumsuz oy uui*iq nama yazilr paysahipleri, bu karann Tiirkiye
devredilebilirlaret sicili Gazetesi'ndeya)nnlanmasrndan itibaren altr ay boyunca paylann
lili hakkrndaki krsrtlamalarla ba!'h defildirler'
TiErdofan, Tiirk Ticaret Kanunu Tbsansrna iligkin Degerlendirmeler, Tiirk
nrono6lu
sh'77;
Ankara,
2005
Mayrs
13-14
Bildiriler-Tartrqmalar,
caret Kanunu Tasanst, Konferans,
iliqkin BaYILDIZ$Ukrti, Trirk Ticaret Kanunu TasansrmnAnonim ve Limited $irketlere
BildirilerKonferans,
Tasansr,
Kanunu
Ticaret
Tiirk
zr Hiikiimlerinin De[erlendirilmesi,
Ttirk Ticaret KaErdofan'
MOROGLU
8?-90;
sh.
Ankara,
2005
Mayrs
1.3-14
Tartrgmalar,
Hasan,
nunu'Tasarrsr, Deperlendirme ve Oneriler, istanbul 2005, sh.124-1ZS;fU!$$-!t
Yeditepe UniTiirk Ticaret Kanunu Tasansrnrn Deferlendirilmesi ve Eleqtirilen Htikiimler,
versitesi Hukuk Fakiiltesi Dergisi C.2 S.1 2005' sh'435-437'
toplantr ve karar nisaplarr
V - Esas siizleqme defigikliklerinde
aksine hiikiim bulunmadrfi takdirde' esas
sdzleqmede
esas
veya
Kanunda
421
Madde
$)
edildili genel kusozlegmeyidefiiqtiren kararlar, qirket sermayesinin en az yarrsrmn temsil
iingiiriilen toptoplantrda
ilk
ile
ahmr.
goiunlulu
oylarrn
bulonan
mevcut
toptantiila
rdaa,
bir
toplantr
ikinci
iginde
vaprlabilir'
geg
ay
bir
en
lantr nisabr elde edilemedigi takdi;de,
toplantrda temsil
it lnci toplanU igin, toplantinisabr qirket sermayesinin en az tigte birinin
dngiiren esassozedilmesiiir. Bu iikrada iingiiriilen nisablan diiqiiren veya nispi qo[unlugu
legme htiktimleri gegersizdir.
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olarak belirlenmigti. Bu htikiim AB ikinci Konsey tinergesinin 40. maddesine aykrn bulunmaktadr. zira 40. maddeye giire "1. Uye iilkenin yasalan,
madde 29(4), (5), 30, 31, 35 ve 38 'de siizti edilen kararlarrn en azrndan taahhiit edilen sermayenin veya menkul luymeilere iligkin oylann tigte ikisinden az olmamak tizere bir go!'unlukla ahnmasrm saElayacaktrr. 2. Bununla
birlikte iiye iilkenin yasalan, L. paragrafta belirtilen oylann salt golunlulunun, sermayenin en az yansrm buldupunda yeterli olduiunu belirleyebilir',a
Yiinergenin 40. madde htikmiinde de giiriildiifiU gibi sermayenin artrnlmasr
ile azaltrlmasrna ait genel kurullardaki kararlann girketin taahhiit edilmiq sermayesinin ?3 sini temsil eden oy goklupu ile ahnabilece!'i belirtilmekte ve riye
devletler sermayenin yansrm temsil eden oy goklulunu kabul edebilmektedir.
oysa yiiriirltikteki rtirk ricaret Kanununun madde Bgg frkra B hiikmfi
Ydnerge hiikiimlerinden dtiqiik olduiu gibis, Tasarrmn sonradan revizyona
tutulan 421 fikra t hiikmii de Yiinerge hiikiimlerinden dtiqtik olduiu igin AB
Mtiktesebatr ile uyum saplanmamrq olmaktadrr.
2 Numarah Yiinerge htikiimleriyle uyumun safflanmasr igin 42r maddenin ilk geklindeki 1. frkra htikmiinii tamamen kaldrnp 4. frkrayr ise.Aga[rdaki esas sdzlegme defiiqikligi kararlan en az esas sermayenin mutlak go!"unluiunu olugturan paylarrn sahiplerinin olumlu oylanyla verilebilir"G
(2) ASaFdaki esas siizlegme deligiklili kararlan, sermayenin tiimiim1 oluqturan paylarrn
sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliliyle ahnrr.
a) BilAngo zararlannrn kapatrlmasr igin ytiktimltihik ve ikincil ytiktimhiliik koyan kararlar.
b) $irketin merkezinin yurtdrgrna tagrnmasrna iligkin kararlar.
(3) AqaFdaki esas siizlegme deiirqikligi kararlan, sermayenin ea az yizde yetmigbegini
olugturan paylarrn sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylanyla Jrnrr.
a) $irketin igletme konusunun tamamen deligtirilmesi.
b) Imtiyazh pay oluqturulmasr.
c) Nama yazrh paylann devrinin smrrlandrnlmasr.
(4) Ikinci ve iigtincii fikralarda iingdriilen nisaplara ilk toplantrda ulagrlamadrir
takdirde
izleyen toplantrlarda da aym nisap aranrr.
(5) Pay senetleri menkul krymet borsalannda iglem g6ren girketlerde, aga[rdaki
konulard1 klar ahnabilmesi igin, yaprlacak genel kurul toplantrlannda, esas sozle-qmelerindeaksine hiiktim yoksa, 418 inci maddedeki toplantr nisabr uygulamr.
a) Sermayenin artrrrlmasr ve kaSnth sermaye tavammn yiikseltilmesine iligkin esas sdzleqme defligiklikleri.
b) lirlegmeye, bOliinmeye ve tiir deliqtirmeye iligkin kararlar.
(6) Igletme konusunun tamamen defiqtirilmesi veya imtiyazh pay oluqturulmasrna
iliqkin
genel kurul karanna olumsuz oy vermig nama yaah paysahipleri, bu karann Ttirkiye Ti_
caret Sicili Gazetesindeyayrnlanmasrndan itibaren altr ay boyunca paylarm devredilebilirlili hakkrndaki krsrtlamalarla balh defildirler.
YILDIZ $ukni, Avrupa Birlilinin $irketler Hukukuna iligkin Yayrnlanmrq Konsey yiinergeleri, Erzurum 2000, sh.38.
Bu husus DFI tarafindan olugturulan Tiirkiye-AT Mevzuat Uyumu Stirekli Ozel ihtisas
Komisyonu Raporlannda da dile getirilmig bulunmaktaydr. Dpr rtirkiye-Ar Mevzuat uyumu stirekli ozel ihtisas Komisyonu Raporlan, girketlei Hukuku, Rekabet Hukuku, Kamu
ihaleleri, Devlet Yardrmlan, Fikri ve srnai Hakiaa c.l Kasrm t9'95 Ankara, sh.B6.
YrLDrz, Tiirk ricaret Kanunu Tasansr, Konferans, Bildiriler-Tartrgmalar, g0.
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geklinde olabileceli gibi "A€ahdaki esas stizleqmedeliqikligi kararlan sermayenin enazyizde ellisini aqan paylann sahiplerinin olumlu oylanyla verilebilir" bigiminde de olabilir. Bu depigiklik yaprlmadr$ stirece AB MiiLktesebatrna uyum hedefryle yola grkan Komisyon bizzat uyumsuzlufu Tasan
olarak Meclise sunmuq olacaktrr. Zfua 42L son qeklinde 1. frkra htikmii; yiirtirttikteki 388 f. 3 hiikmiine benzer bigimde ve;
'Madde

421 - (l) Kanunda veya esas siizlegmedeaksine hiikiim bulunmadrfn takdirde, esas siizlegmeyi deliqtiren kararlar, qirket sermayesinin en
az yanslmn temsil edildipi genel kurulda, toplantrda mevcut bulunan oylann gop"unlufu ile ahmr. ilk toplantrda iingiiriilen toplantr nisabr elde edile*"aigi takdirde, en gegbir ay iginde ikinci bir toplantr yaprlabilir. ikinci toplantrigin, toplantr nisabr qirket sermayesinirr en az iigte birinin toplantrda
temsil edilmesidir. Bu frkrada iingiirtilen nisablan diiqiiren veya nispi 9oS"nlugu tingdren esas stizleqmehtiLkiimleri geqersizdir"
qeklinde diizenlenerek sermaye artrnmr ve azaltrmr da dahil esas siizleqme
de!'iqiklig'inde, girket sermayesinin etr az yansrmn temsil edildili genel kutoplantrda mevcut bulunan oylann goiunlufu ile, ilk toplantrda am"ota",
lan nisaba ulaqrlmazsa, girket sermayesinin en az iigte birinin toplantrda
temsil edildigi ikinci toplantrda karar ahnacaSm Ongiirmektedir. Bu dtizenleme ise AB'nin 2 Nolu Yiinerge hiikiimlerine aykrrr bulunmaktadu.
Difer yandan bir anonim qirketin esas sdzlegmesini deliqtirmek suretiyle kayrtir ya da qarth sermaye artrrrmrm gerqeklegtirmesinde aramlacak
nisabrn-da i"rrig"e ve Alman hukukunda otdulu gibi agrk bir diizenleme ile
sermayenin e.n az yiizde yetmiqbeqinin arandrlr konular iginde sayrlmasr
uygurr olur. Btiyle bir diizenlemenin yaprlmasr ortaya grkacak uyumsuzluk
ve haksrzh$n giderilmesinde ijnemli katla saplayacaktrr'
2. Tasanmn anonim ortakhkta yeni pay alma (rtiqhan) hakkrna iliqkin
461. madde hiikmii? ile anonim ortakhkta imtiyazh paylan dtizenleyen 478
7

g. Yeni pay alma (riighan) haklu
II{ADDE 4,61.- (1) Her paysahibi, yeni gkanlan paylan, qirket sermayesindeki paylannrn sermayeye oranlna giire, alma hakkrm haiztlir'
(2) Genel kurulun sermaye artrnmrna iliqkin karan ile, paysahibinin riighan hakkr, ancak hak,"r-ay"r,tin ytzde altmrgrmn olumlu oylanyla srmrlandrnlabilir
h sebeplerin varh[rnda vL
""as
igletme krsrmlanmn, igtiraHerin dewahnmasr ve iqqileiqletmelerin,
&ellikle,
ve kaldrnlabilir.
rin girkete katrlmalan haidr sebepkabul olunw. Riighan hakkrnrn srnrrlandrnlmasr ve kal&nlNi-""i il", hig kimse hakh g6rulmeyecek gekilde, yararlandrnlama.z veya kayba uflratrlamaz.
uyda
karanna
ydnetim
kurulu
sisteminde
sermaye
saba ilijkinqart chqrnclabu htiktim kayrth
gulamr.
(3) y6netim kurulu yeni pay alma hakl<rmn kullamlabilmesi igin bu konuda yapacaflr ilAnlarda
en az onbeqgiin stire verir.
(4) Riighan haklo dewedilebilir.
(5) $irket, riiqhan haklu tamdrlr paysahiplerinin, bu haklanru kullanmalanm, nama yazrh paylann dewedilmelerinin esas siizlegmeylesmrrlandrnlmrg oldu!'unu ileri stirerek engelleyemez'
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maddesi htktimleris arasrnda uyumsuzluk ve geliqki bulunmaktadrr. Bu geliqkiAB nin 2 Nolu $irketler Hukuku Ytinergesinin 29 maddesi hiikmtinede
aylarrhk oluqturmaktadrr.
Yeni pay alma haklgmn genel kurulun sermaye artrnmrna iliqkin karan ile ve ancak hakh sebeplerin varh[rnda esas sermayenin ytzde almrqrmn
olumlu oyu ile kaldrnlabilecefini veya srmrlandrrlabilecefine itiqkin hiikmii getirip, iinceden oldu!'u gibi ortaklann yeni pay alma haklamn esas siizleqme ile kaldrnlmasrm yasakladrktan sonra, bir geliqki olarak Tasanmn
478. maddesine ilk esas sdzleqmeile ya da esas siizleqmeyi de!.iqtirerek imtiyaz tamnabile!'i belirbilip, tamnacak imtiyazlar arasrnda riighan hakkrmn
sayrlmasr btiyiik bir geliqki oluqturmaktadrr. 428 maddenin gerekgesindebelirtilen "imtiyazh. paylart. yasaklayan bir,4T y\nergesi yoktin sad.eceqirhetlere iligkin beginciYdnerge iinerisinde gs (2) hilkmii meucuttur" hiikmti do[.ru olmakla birlikte, Yukarda deffindilimiz AB 2 Nolu $irketler Hukuku ytinergesinin 29. maddesi yeni pay alma hakkrnda imtiyazr yasaklamrqtrr. Bu
nedenle riighan hakkr drqrndaki konularda imtiyaztamnmasr dopal iken imtiyaz tamnacak haklar iginde riighan hakkrmn da yazrlmasr hem Tasarr 461
hrikmiine hem de 2 Nolu AB Yiinergesinin 29. madde hiikmiine aykrnhk
oluqturmaktadrr. Maddeler arasrnda b6yle bir qeligkinin varhlr yeni pay
alam haklona iligkin dtzenleme ile imtiyaza iligkin dtizenlemenin isvigre
Borglar Kanunundan ahnmasrndan kaynaklanmaktadrrg. Qiinkti aynr
uyumsuzluk isvigre BK madde 652b ile 656 arasrnda da bulunmaktadrrrO.
Tasan hrikiimleri arasrnda bulunan bu uyumsuzluiun 428 maddenin2. fikrasrnda yer alan "r&ghan" stizciiiiiniin metinden qrkartrlarak giderilmesi,
AB'nin 2 Nolu Ytinergesine uyum saSlanmasr agrsrndan da qarttrr.
3. Limited qirketlere iligkin Tasarr hiikiimlerine yiinelik olarak dile getirdiiimiz eleqtirilerden bazrlan Komisyon tarafindan dikkate ahnarak yenilenen Tasarrda diizeltilmig, buna kargrhk Tasanmn orijinallili agrsrndan
0nemli olan biiyiik geligkiler yine gtizden kagrnlmrgtrr. Orneiin Tasarrmn
573 maddesindelimited qirketin tammrnall, b80 maddedeki sermayesinel2,
8

B) imtiyazh Paylar
f - Tanrm
MADDE 478. - (f) ilk esas siizlegmeile veya esas sdzleqmedeliqtirilerek bazr paylara imtiyaz tamnabilir.
(2) imtiyaz; kar payr, tasfiye payr, riighan ve oy hakkr gibi haklarda paya tanrnan
tistrin
bir hak veya kanunda tingiiriilmemig yeni bir paysahipli!{ hakkrdrr.
(3) 360 rncr madde hrikmti sakhdrr.
I yILOtZ, Tiirk Ticaret Kanunu Tasansr Konferans, g0-g2.
10 YILDIZ
$iikru, Anonirn ortakhkta yeni pay Alma Hakkr, istanbul 1996. sh.lg.
u YILDIZ gtikru, Yeditepe universitesi Hukuk Fakriltesi
Dergisi, c.2 s.1 2005,482-483:yrLDIZ, Tiirk Ticaret Kanunu Thsansr Konferans, g2-98.
Lz YrLDrz, Yeditepe Universitesi Hukuk Faktiltesi
Dergisi, c.z s.l zoo5,4E4-4sE;yrLDrz,
Tiirk Ticaret Kanunu Tasarrsr Konferans, g4-95
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583 maddedeki esas sermaye payrnal3, 58? maddedeki 1 frkramn c bendi,r"te, 616. maddenin 1 frkramn g bendinels, 625. maddenin 1 frkrasrm a bendine, sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuqlanm diizenleyen 636' maddenin 4 frkrasrna itiqkin olarak yaptrfrmrz eleqtiri ve teklif ettigimiz giiziim
iinerileri Tasanmn yeni qeklinde dikkate ahnarak benimsenmiqtir.
Buna karqrhk Adalet Bakanhflna sunulan ve Konferans ve sempozyumda dile ge[irilip ortaya konulan pek gok eleqtiri ve iineri gtirmezden gelinmiqtir.
4. Tasanmn limited qirkete iliqkin olarak eleqtirdiiimiz diier maddelehiiktimler igeren, qirket siizleqmesinin de$qri bir tarafa, birbiri ile geliqen
-589te,
riighan hakkrna iliqkin madde 59117 ve
tirilmesine iliqkin madde
6nemli kararlara itigkin 621. maddels hiiktimleri iizerinde iinemle durulmasr gerekliklili[idir.
YILDIZ,
YILDIZ, Yeditepe Universitesi Hukuk Faktiltesi Dergisi, C.2 S.1 2005, 456'457;
97'
Konferans,
Ttirk ficaret Kanunu Tasansr
T4 YILDIZ, Yeditepe universitesi Hukuk Fakiiltesi Dergisi, c.2 S.1 2005, 457;YILDIZ, Ttirk
ficaret Kanunu Tasansr Konferans, 97.
15 YILDIZ, Yeditepe universitesi Hukuk Faktiltesi Dergisi, c.2 S.1 2005, 465;YILDIZ, Tiirk
Ticaret Kanunu Tasansr Konferans' 103'
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$irket Stizlegmesinin Defiqtirilmesi
A) Genel olarak

MADDE589..(1)Aksiqirketsiizleqmesindeiingdriilmedi[itakdirde,girketsiizleSmesi'
deiigtirilebilir'
kara.yla
esas sermayenin iigte iki"itti temsil eden ortakla'n
(2) $irket sdzlegmesindeyaprlan her defigiklik tescil ve ildn edilir'
L 7 2. Rtighan hakkr
dngiiriilmemiqse' her
II4ADDE 591. - (f) $irket siizleqmesindeveya artrrma karannda aksi
katrlmak hakkrmhaizortak, esas sermaye payr oramnda, esas sermayenin artrnlmasrna
dir.
(2)Genelkurulunsermayeartrnmmailigkinkaranyla,ortaklannyenin.avlalralmayailiq.
yiizde altmrqr'
kin riighan hakla, ancak, hakh sebeplerin varhfrnda ve esas sermayenin
kaldrnlabilir'
veya
srnrrlandrrrlabilir
oylarryla
olumlu
m temsil eden ortaklann
ve iggilerin girkete
6zellikle, iqletmelerin, igletme krsrmlarin n, igtiraklerin devraSnmalan
veya
katrlmalan hakh sebep olarak kabul edilebilir. Rtighan hakkrmn-srmrlandrnlmasr
yararlandrnlamaz veya kaykaldtnlmast suretiyle hig kimse hakh giiriilemeyecek gekilde
ba uiratrlamaz.
(3)Rrighanhakkrnrnku]lanrlabilmesiiginenazonbeqgtinsiireverilir.
1 8 2. Onerrli kararlar

MADDE62r.-(1)AgaFdakigenelkurulkararlan,temsiledilenoylarlnenaziigteiki.
bir ara'
oy hakkr bulun"r, i""" sermayenin tamamrmn salt gofunlufunun
"i,"i,,.r"
da bulunmasr halinde ahnrr:
a) $irket konusunun deliqtirilmesi.
b) Oyda imtiyazh esas sermaye paylannrn tingiirtilrnesi'
c)Esassermayepaylarrnrndevrininzorlagtrrrlmasr,yasaklanmasryadakolaylaqtrrrlmasr.
d) Sermayenin artrnlmasr.
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$irket siizleqmesinin deliqtirilmesinde gerekli olan nisaplan diizenleyen 589. madde hiikmii ile, isvigre Tasansrmn 808b maddesinden ahnan ve
"Onemli kararlar" kenar baqhfr altrnda 621 maddede yer alan hiiktimler
arasrnda uyum bulunmamaktadrr. Ashnda her iki madde aym hususlan
farkh hiikiimlerle diizenlemektedir.
Madde 589 f. 1'e gtire "Aksi girket siizleqmesinde iingiiriilmedifi
iigte ikisini temsil
takdirde, Eirket stizlegmesi, esas semayenin
Buna kargrhk qirketin koeden ortaklann karanyla defiqtirilebilir".
nusunun de$qtirilmesi, sermayesinin artrnlmasr, qirket merkezinin deEiqtirilmesi, oyda imtiyazh esas sermaye paylanmn iingdriilmesi, esas sermaye paylanmn devrinin zorlagtrnlmasr, yasaklanmasr ya da kolaylaqtrnlmasr gibi, qirket sdzleqmesinin defiqtirilmesini gerektiren iinemli genel kurul
kararlanmn ahnmasrm diizenleyen madde 62L f. 1 ise "Aqafrdaki genel
kurul kararlarr, temsil edilen oylann en az tigte ikisinin ve oy hak'
bir arakr bulunan esas sermayenin tamamrmn salt go$unlufunun
da bulunmasr halinde ahmr" hiikmtinii igermektedir. Giiriildiipti grbi, aym konu iki farkh maddede iki farkh htiktimle diizenlenmiq bulunmaktadrr.
Hiiktimlerin ahengini sa!'lamak igin isvigre Tasansr m. 780'de oldufu gibi,
589. maddenin 1. frkra hiikmtiniin veya 62Lf. L sayrlan ve esas srizlegmedeEiqikligi gerektiren a, b, c,d, f, bendlerinin kaldrnlmasr gerekir. Ayrca 621
maddenin 1. frkrasrmn rtighan hakkrna iliqkin (e) bendinin de madde metninden grkartrlmasr 591. madde hiikmti ile ahenk saplamak aqrsrndan qarttrr.
Madde 591 limited qirkette ortaklarrn riighan haklum anonim girketteki hiikme paralel bir bigimde diizenlemiqtir. Maddenin 2. frkrasrna giire "Genel kurulun sermaye artrrrmrna iliqkin karanyla, ortaklann yeni paylan almaya iliqkin riighan hakkr, ancak, hakh sebeplerin varhflrnda ve esas ser'
mayenin ytizde altrugrm temsil eden ortaklann olumlu oylanyla sr'
Bu htikme gdre genel kurulun orveya kaldrrrlabilin"
nrrlandrrrlabilir
taklann rtiqhan hakkrm srmrlandrrmasr veya kaldrrmasr igin esas serma'
yenin yiizde altmrgrm temsil eden ortaklann olumlu oyu aramrken,
iinemli kararlar kenar baqhlrm taqryan m. 621f.1 bend (e) "Riighan hakkrmn srnrrlandrrmasr ya da kaldrnlmasr"na iliqkin genel kurul karan-

e) Riighan hakkrmn

srnrrlandrnlmasr

ya da kaldrnlmasr.

f) $irket merkezinin de!{qtirilmesi.
g) Mridtirlerin ve ortaklarrn, bafhhk yiikiimtine veya rekabet yasaltna aykrrr faaliyette bulunmalanna onay verilmesi.
h) Bir ortagn hakh sebepler dolayrsryla grkanlmasr igin mahkemeye baqvurulmasr ve bir
ortalrn qirket siizlegmesindetingiirtilen sebepten grkanlmasr.
r) $irketin feshi.
(2) Belirli konulardaki kararlarrn ahnabilmesi igin, kanunda tingdrriliip daha afrr go['unIuk arayan htktimler, qirket stizleqmesineancak aym go!"unluk ile konulabilir.
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m da iinemli kararlardan saJrmrsve "...temsil edilen oylann en az iigte
ikisinin ve oy hakkr bulunan esas sermayenin tamamrmn salt go$unlu$unun bir arada bulunmasr halinde ahnrr', htikmiinii getirmiqtir. Giirtildtifii gibi her iki madde de riiqhan hakkrmn kaldrnlmasr konusunu <izelolarak, ancak farkh bir bigimde dtizenlemiqtir.
Tasarr m.591 f.2 hiikmii, anonim ortakhkta rtighan hakkrm dtizenleyen
m. 461 f. 2 hiikmitre uygundur. Buna kargrhk, m.621 hiikmii ile uyumlu delildir. Bunun sebebi Tasarr hazrrlamrken riiqhan hakkrna iliqkin diizenlemenin, isvigre Borglar Kanunu m. 6b2b hrikmiine uygun olarak yaprlmasrna rafmen, genel kurulun kaldrrma karan igin a[rrlaqtrnlmrg oy goklufu
gartr igin, isvigre BKm.7o4l4 deki "temsil edilen oylann en az iigte ikisinin olumlu oyu" hiikmtintin ahnmamasr, bunun yerine iizel olarat,,esas
sermayenin yiizde altmrgrnr temsil eden ortaklarrn olumlu oyu,'qartrm aramasrdrr. Tasarr m. 6211n kaynafrm oluqturan isvigre BK Tasarrsr m.
808b htikmii, isvigre BK m. 704/4hnt<mti ile uyumlu oldu["u halde, m. 621,in
yetersayrya ilqkin hiikmti, m. 591 ve 46f in yetersayrya itiqkin hiikmti ile
uyumlu deiildir. Bu uyumsuzluf.u gidermek iqin 621 f. 1,in (e) bendinde yer
alan rtighan hakkr ile ilgili diizenlemenin kaldrnlmasr gereklidirle.
5. oy hakkrmn esas sermaye paylarrmn sayrsrna giire belirlenmesine
iligkin girket stizleqmesi hiikmtinrin uygulanmayacafi. hallere iliqkin istisnalarr giisteren madde 61820frkra B'e, anonim qirkette hangr kararlarda oyda imtiyazrn kullamlmayaca[rm gtisteren madde 4792r ftkra B (a) bendinde
olduSu gibi, esas scizleqmede[igikli[i de bir istisna olarak eklenmelidir.
19

YrLDrz, YeditepeUniversitesiHukuk Fakriltesi Dergisi,c.2 s.1 zoo1,4EB-4E};yrLDrz,
Tiirk TicaretKanunu ThsarrsrKonferans,98-9g.
2. Oy hakkr ve hesaplanmasr
Madde 6L8 - (1) ortaklann oy hakkr esas sermaye paylannrn itibari de!'erine giire hesaplamr. $irket siizlegmesindedaha yriksek bir tutar iingiiriilmemigse her yirmibeg ttirt f,i.usr bir oy hakkr verir. Ancak girket sdzleqmesiile birden fazla paya sahip ortaklarrn oy hakIan srmrlandrnlabilir. Ortak en az bir oy hakkrm haizdir.
$irket sozlegmesindeagrkla diizenlenmigseyazrh oy da verilebilir.
(2) $irket siizlegmesi,oy hakkrm, itibari deierden balrmsrz olarak her esas sermaye payrna bir oy hakkr diigecek gekilde de belirleyebilir. Bu hAlde en krigrik itibari deiere sahip bulunan esas sermaye payrnn verdigi oy sayrsr, diper esas sermaye paylanmn itibari de!.erlerinin onda birinden agafir olamaz.
(3) Oy hakkrmn esas sermaye paylanmn sayrsrna giire belirlenmesine iligkin girket sdzleqmesi hrikmri agaflrdaki h6llerde uygulanrnaz;
a) Denetgilerin segimi.

b) $irket yiinetimi ya da onun bazr bdltimlerinin denetimi igin 6zel denetgi segimi.
c) Sorumluluk davasr agrlmasr hakkrnda karar verilmesi.
21 II - oyda imtiyazh paylar
Madde 479 - (1) Oyda imttyaz, eqit itibari deferdeki paylara farkh sayrda oy hakkr verilerek tarunabilir.
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6. 603. maddenin 1. frkrasrmn 2. ciimlesi diizeltilmelidir. Ciimlenin deliqiklikten iinceki gekli "Bu yiiktimliiliifiin yerine getirilmesi ortaklardan
ancak;" biqimindeyken, deiirqiklikten sonra "C)rtaklardan bu yiikiimliiliiitin yerine getirilmesi ortaklardan ancak;" qeklinde gereksiz qekilde deEiqtirilmigtir. Bu nedenle ctimlede iki defa yer alan "ortaklardan" kelimesin'
den birisinin grkartrlmasr gereklidin
7. Ticari igletme kitabrnda yer alan ve 16. madde de tiizel kigi tacirlere
iliqkin olan "kendi kuruluq kanunlan gere$nce iizel hukuk hiikiimlerine
giire yiinetilmek veya ticari gekilde igletilmek iizere Devlet, il, belediye
gibi kamu tiizel kiqileri tarafindan kurulan, kuruluq ve kunrmlar da tacir sayrhrlar" hiikiimdeki veya bailacr ve olmahdrr22.DiE'erbir ifade ile Devlet, il
belediye gibi kamu tiizel kiqileri tarafindan kurulan kuruluqlann tacir sayrlabilmesi igin hem kuruluq kanunlan gere$nce iizel hukuk hiiktimlerine grire
yiinetilmesi, hem de ticari qekilde iqletilmesi qart olmahdrr. Aksi halde sadece
kuruluq kanunlanna giire tizel hukuk hiikiimlerine giire ydnetilmek iizere kurulan ancak, ticari qekilde igletilmeyen Elektirik igleri Ettit idaresi, Tiibitak,
Ktigtik ve Orta Olgekli sanayi Geliqtirme ve Destekleme Idaresi Bagkanh['r,
Milli Prodiiktive Merkezi, Trirk Standartlan Enstittisii, Oyak, osyal Sigortalar Kurumu, Ankara Sular idaresi, iski gibi kuruluqlar tacir sayrlacaktrr.
g. Tasanmn anonim, limited ve kooperatif qirketlerin ticaret unvaruna
iliqkin 43. maddenin 2. frkrasrnda yer alan "Ticaret unvanlannda, "anonim
girket", "limited qirket" ve "kooperatif qirket" kelimelerinin bulunmasr qarttrr. Bunlann ticaret unvamnda, gerqek bir kiqinin ad veya soyadr yer aldr!r takdirde, qirket tiirtinii gdsteren ibareler, baq harflerle krsaltrlarakyazrlamaz" hiikmtinde yer alan "gergek bir kiqinin ad veya soyadl" geklindeki diizenlemenin ve baflacryla de['iqtirilmesi meydana gelebilecek karrqrkla1 tinleyebilir. 6rne[in Derya, Nur, Sarr, Aslan, GiiI gibi isimler ad ve soyad olarak kutlamldr[r gibi ayrrt edici ek olarakta kullamlabilmektedir. Bu
nedenle bir gergek kiqinin ad ve soyadr anonim, limited ve kooperatif girketin ticaret unvamnda ek olarak kullamldrflr takdirde qirket ttiriinii giisteren ibarelerin krsaltrlmadan yazilmasr gerekli olmahdrr.
(2) Bir paya en gok onbeg oy hakkr tamnabilir. Bu srmrlama, kurumsallaqmamn gerektirdi!.i veya hakh bir sebebin ispatlandrfr durumlarda uygulanmaz. Bu iki hAlde, qirketin
merkezinin bulunduiu yerdeki ticaret mahkemesinin, kurumsallaqma projesini veya hakh
sebebi iaceleyip, bunlara bafh olarak, srmrlamadan istisna edilme karanm vermesi gerekir. Projede yaprlacak her deliqiklik mahkeme karanna bafhdrr. Kurumsallagmailn gergeklegmeyecefinin anlaqrldrlr veya hakh sebebin ortadan kalktrlr hdllerde istisna etme karan mahkeme tarafindan geri ahnabilir.
(3) Oyda imtiyaz aqalrdaki kararlarda kullanrlamaz:
a) Esas siizlegme defiqikligi.
b) Iqlem denetqilerinin segimi.
c) ibra ve sorumluluk davasr agrlmasr.
22 poRoY Reha-YASAMAN Hamdi, Ticari iqletme Hukuku, 9. Baskr istanbul 2001,sh. 110.
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9. ficaret girketlerinde, ortaklann qirketle ve birbirleriyle olan iliqkilerinden do!'an davalarda veya girketin ytinetim kurulu tiyeleri, mridiirleri ya
da denetgilere karqr agrlacak davalarda basit yargrlama usiiliiniin uygulanacaSm hiikiim altrna alan Tasanmn L499 maddesinin "ficaret davalannda yargrlama ustilii" olan kenar baqlryt maddenin igeri[i ile uyumlu de[.ildir. Komisyonun, 6762 sayrh Kanunun 1460. maddesinde "qirket davalannda muhakeme ustilii'olan kenar baqhlr hangi gerekgeile "ficaret davalarrnda yargilama usiilii" qeklinde de[igtirdiEi agrk de[ildir23. Hangr
davalann ticari dava olduiu Tasarrmn 4. maddesinin 1. frkrasrnda (a)'den
(f)'ye kadar olan bendlerde sayrlmrgtrr. Tasanmn 1499 maddesinde gdsteriIen davalar burdaki ticari davalardan sadecebirisidir. Bu nedenle ticari dava kawamr gok daha geniq bir dava yelpazesini igermektedir. Belirtilen sebeplerden dolayr 1499 maddenin kenar baqhfrmn "ficaret girketlerinin
ig iligkisini ilgilendiren
davalarda yargrlama usiilti" olarak veya yiirtirltikteki mevcut diizenlemeyi koruyarak de[iqtirmek kenar baqhk ile
madde metnini uyumlu krlacaktrr.

23 YILDIZ,Yeditepe Universitesi Hukuk Fakiiltesi Dergisi, C.2 S.1 2005,464, dpn. 109.

