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aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“(2) 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.”
“(3) 46 ncı maddeyi ihlal edenler veya 49 uncu maddeye aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan
ve kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.”
MADDE 8 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beĢinci fıkraları aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“(1) Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari iĢlemleriyle ticari iĢletmesinin iktisadi ve mali
durumunu, borç ve alacak iliĢkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça
görülebilir bir Ģekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kiĢi uzmanlara, makul bir süre içinde
yapacakları incelemede iĢletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek Ģekilde tutulur. ĠĢletme
faaliyetlerinin oluĢumu ve geliĢmesi defterlerden izlenebilmelidir.”
“(3) Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan
defterlerin açılıĢ onayları, kuruluĢ sırasında ve kullanılmaya baĢlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin
izleyen faaliyet dönemlerindeki açılıĢ onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın
sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak
kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılıĢ onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri
ile yönetim kurulu karar defterinin kapanıĢ onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere
yaptırılır. Ticaret Ģirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılıĢı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da
onaylanabilir. AçılıĢ onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılıĢlarında ve yevmiye defteri ile yönetim
kurulu karar defterinin kapanıĢında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari
defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılıĢ ve kapanıĢ onaylarının Ģekli ve
esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müĢtereken çıkarılan tebliğle belirlenir.”

“(5) Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kiĢiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter tutma
ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan yetkiye
istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi,
aktifleĢtirme, karĢılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi
kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uyg.42 365.275 439.54 696.12 reW* nBT/F2 9 Tf1 0 0 1 254.33 401.21 Tm6.12Tf1 0 0 1 19

iliĢkin sınırlı dü

kararının verilmesinden önce, Ģirketin açığını karĢılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki Ģirket
borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya
konulmasını yazılı olarak kabul etmiĢ ve bu beyanın veya sözleĢmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim
kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkiĢilerce doğrulanmıĢ olsun. Aksi hâlde
mahkemeye bilirkiĢi incelemesi için yapılmıĢ baĢvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.”
MADDE 17

6102 sayılı
Õ Kanunun 395 inci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
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dıĢında faaliyette veya katkıda bulunmuĢsa,
f) Denetlenecek Ģirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dıĢında
faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olama 439.54 680g-(a)4(e)-8(7)4( )-2(7-6(e)lar)] TJETQq77.904 90.96 439.54 680.16

k

MADDE 25

6102 sayılı Kanunun 478 inci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.

“(4) Sermayesinin yarısından fazlası tek baĢına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu
tüzel kiĢileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluĢlarına ait anonim Ģirketlerde ve
buĢirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iĢtiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis
edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluĢturan pay sahiplerine, belirli pay
gruplarına ve azlığa bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu hükü

e) 66 ncı maddesindeki usule aykırı olarak envanter çıkaranlar,
f) 86 ncı maddesine göre belgeleri ibraz etmeyenler,
dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.
(2) 88 inci maddeye aykırı hareket edenler dörtbin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.
(3) 199 uncu maddenin birinci ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket edenler ikiyüz günden az olmamak üzere
adli para cezasıyla cezalandırılır.
(4) Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler
ile bunlara iliĢkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kiĢiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, 210 uncu
maddenin birinci fıkrasına göre denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da
bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren baĢka bir
suçoluĢturmadığı takdirde üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.
(5) Bu Kanunun;
a) 349 uncu maddesine aykırı beyanda bulunan kurucular,
b) 358 inci maddesine aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler,
c) 395 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci veya ikinci cümlesi hükümlerini ihlal edenler,
üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.
(6) Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun
saklanmamasıhâllerinde, sorumlular üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.
(7) 527 nci maddeye aykırı hareket edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre
cezalandırılır.
(8) 549 uncu maddede belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe
aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
(9) 550 nci maddeye aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.
(10) 551 inci maddeye aykırı hareket edenler doksan günden az olmamak üzere adli para cezasıyla
cezalandırılır.
(11) 552 nci maddeye aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(12) 1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluĢturmayan Ģirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz
günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği
usulüne uygun bir ĢekiQne ko2(u)-67[(m)5(e)-8(y)7(a-6(n)-6( )-2(b))4(u)-6( )-4(f)] TJETQq77.904 70.92 439.54 700.2 reW* nBT/F5 9 Tf1 0 0 32211.62 187.2

MADDE 31

6102 sayılı Kanunun 585 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.

“MADDE 585 – (1) ġirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiĢ bulunan, sermayenin
tamamınıödemeyi Ģartsız olarak taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı Ģirket sözleĢmesinde limited Ģirket
kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa
etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiĢ payların devri hususlarında bu Kanunun anonim Ģirketlere iliĢkin
hükümleri kıyasen uygulanır. 588 inci maddenin birinci fıkra hükümleri saklıdır.”
MADDE 32 6102 sayılı Kanunun 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve iĢlem
denetçilerinin” ibaresi madde metninden çıkarılmıĢ ve (b) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“b) Feshe iliĢkin 353 üncü madde, Ģirkete karĢı borçlanma yasağına iliĢkin 358 inci madde, müdürlerin
yakınlarının Ģirkete borçlanmasına iliĢkin 395 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi hükümleri, kâr
payı avansına iliĢkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrası.”
MADDE 33

6102 sayılı Kanunun 1522 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.

“MADDE 1522 – (1) Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görüĢleri alınarak, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler bu Kanunun ilgili
tüm hükümlerine uygulanır.”
MADDE 34

6102 sayılı Kanunun 1524 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.

“MADDE 1524 – (1) 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye Ģirketleri,
kuruluĢlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir
bölümünü Ģirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Ġnternet sitesinde
yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiĢ ise bu süre içinde, belirtilmemiĢ ise içeriğin
dayandığıiĢlemin veya olgunun gerçekleĢtiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın
yapıldığıtarihten itibaren en geç beĢ gün içinde, Ģirketin kuruluĢundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede
yayımlanmasıgereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur.
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluĢturur,
Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır.
(3) Ġnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmıĢ bölümü herkesin eriĢimine açıktır. EriĢim hakkının
kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir Ģarta da
bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
(4) Ġnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiĢ kısmında yayımlanan içeriğin baĢına tarih ve
parantez içinde “yönlendirilmiĢ mesaj” ibaresi konulur. Bu ibare ancak bu Kanuna ve bu fıkrada anılan yönetmeliğe
uyulmak suretiyle değiĢtirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın, yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir
numara altında tescili ve ilgili diğer hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yö

verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Yö

olmayan Ģirketlerin 6762 sayılı Kanuna göre görev yapan denetçilerinin görevi de 31/3/2013 tarihinde sona erer. Bu
tarihe kadar 6762 sayılıKanuna göre görev yapan denetçi veya denetçilerin herhangi bir sebeple vazifelerinin sona
ermesi hâlinde 6762 sayılıKanunun 351 inci maddesi uygulanır. 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi
dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan dönemin bilançosu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6762
sayılı Kanun hükümlerine göre seçilmiĢ bulunan denetçi tarafından denetlenir. 1/1/2013 tarihini taĢıyan veya özel
hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarih itibarıyla çıkarılmıĢ bulunan açılıĢ bilançosu, bu Kanuna göre
seçilmiĢ denetçi tarafından ve bu Kanun hükümleri uyarınca denetlenir. Bu Kanun hükümlerine göre seçilen denetçi,
denetimini bu Kanun hükümlerine göre yapar. Ancak, denetçi bu Kanunun 402 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,
geçmiĢ yıla ait finansal tablolar ile gerekli karĢılaĢtırmayı yapabilmek için, 6762 sayılı Kanuna veya diğer mevzuata
göre hazırlanan finansal tablolara rapo/anae

edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne aynı gün gönderilir. Ġlan, ihtarın ulaĢmadığı durumlarda,
ilan tarihinden itibaren otuzuncu günün akĢamı itibarıyla, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre yapılmıĢtebligat yerine geçer. Ayrıca anılan ilan, bildirici niteliği haiz olarak ilgili ticaret ve sanayi
odası veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret odasının internet sitesinde aynen yayımlanır.
b) 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince sermaye artırımı

memurlarınca da bu bilgi ve belgelere eriĢilememesi hâlinde durum ticaret sicili müdürlüğüne bildirilerek, baĢka bir
iĢleme gerek kalmaksızın unvan silinir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.
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MADDE 41

6102 sayılı Kanunun;

1) 65 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “; Ģu Ģartla ki, muhasebenin bu tutuluĢ biçimleri ve bu
konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır”,
2) 174 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde
dağıtımıyapılan en az üç gazetede”,
3) 175 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir iĢlem denetçisinin raporuyla”,
4) 207 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iĢlem denetçisi,”,
5) 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ile iĢlem denetçisi raporu,”,
6) 343 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, iĢlem denetçisi”,
7) 349 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kuruluĢu inceleyen iĢlem denetçisine ve”,
8) 353 üncü maddesinin beĢinci fıkrasında
nda yer
esinin
alan “tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde
dağıtımıyapılan en az bir gazetede ilan eder;”,
9) 401 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve denetleme konusu çerçevesinde iĢlem denetçisi”,
10) 407 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve kendilerini ilgilendiren konularda iĢlem denetçisi”,
11) 457 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Sermaye artırımını inceleyen iĢlem denetçisi
ile”,
12) 461 inci maddesinin üçüncü fıkras

ibareleri madde metninden çıkarılmıĢtır.
MADDE 42

6102 sayılı Kanunda yer alan;

1) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığının”, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca”, “Sanayi
ve Ticaret Bakanlığından”, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca”, “Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına”,
2) “UlaĢtırma Bakanlığınca” ibareleri “UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca”,
3) “Denizcilik MüsteĢarlığı”, “Denizcilik MüsteĢarlığının”, “Denizcilik MüsteĢarlığınca”, “Denizcilik
MüsteĢarlığına”, “Denizcilik MüsteĢarlığından” ibareleri sırasıyla “UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
Bakanlığı”,“UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının”, “UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
Bakanlığınca”, “UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığına”, “UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
Bakanlığından”,
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 43

6102 sayılı Kanunun;

1) 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi,
2) 148 inci maddesi,
3) 149 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,
4) 170 inci maddesi,
5) 171 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,
6) 187 nci maddesi,
7) 188 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,
8) 193 üncü maddesinin ikinci fıkrası,
9) 341 inci maddesi,
10) 351 inci maddesi,
11) 359 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri,
12) 458 inci maddesi,
13) 469 uncu maddesi,
14) 479 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi,
15) 524 üncü maddesi,
16) 525 inci maddesi,

17) 526 ncı maddesi,
18) 563 üncü maddesi,
19) 615 inci maddesi,
20) 628 inci maddesi,
21) 642 nci maddesinin ikinci fıkrası,
22) 832 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi,
23) 1523 üncü maddesinin ikinci f

Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 47

6103 sayılı Kanunun;

1) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası,
2) 13 üncü maddesi,
3) 24 üncü maddesi,
4) 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi,
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 48

6103 sayılı Kanunda yer alan;

1) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”,
2) “Denizcilik MüsteĢarlığı” ibaresi “UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı”,
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 49

Bu Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 50

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
29/6/2012

