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Sirküler 2013/1                                                                                                                                                           02.05.2013 

Konu: Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilmesi 

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu gereği; 01 Temmuz 2013 tarihine kadar Limited ve 

Anonim şirketlerin “Ana Sözleşmelerini”, yeni TTK’ya uyumlu hâle getirmesi gerekmektedir. 

Ana sözleşmeyi değiştirme yetkisi genel kurula aittir ve genel kurulların toplanabilmesi için belli bir “Toplantı Nisabı” 

gereklidir. Bu nisaplar hakkında Türk Ticaret Kanunu’ndaki hükümler aşağıdadır. 

Anonim Şirketler 

TTK’nun 418. Maddesi şöyledir: “Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap 

öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin 

varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, 

ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. 

Yukarıdaki kanun maddesi içinde geçen “daha ağır nisap”lar aşağıda verilen 421. Maddede yer almaktadır: 

1- Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket 

sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk 

toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci 

toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada öngörülen 

nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir. 

2 – Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin 

oybirliğiyle alınır:  

a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar. 

b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar. 

3 – Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin 

veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır: 

a) Şirketin faaliyet  konusunun tamamen değiştirilmesi. 

b) İmtiyazlı pay oluşturulması.  

c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması. 

4 – İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı 

nisap aranır.  

5 – Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, aşağıdaki konularda karar alınabilmesi için, 

yapılacak genel kurul toplantılarında, esas sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa, 418 inci maddedeki toplantı nisabı 

uygulanır: 

a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri. 

b) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar. 

 

 

 

 



 
 

  Ali Nihat Tarlan Cad. Kitapçı Mehmet  Süleyman Sk.Ada Apt. No:22 B Blok D:21 Bostancı - İstanbul  Tel: 0216 463 61 23 - 463 61 33 Faks: 0216 464 35 75 

Limited Şirketler 

Normal olarak Limited Şirketlerin genel kurulunda kararlar, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. 

Ancak, 621. Maddeye göre aşağıdaki durumlarda daha ağır nisaplar aranır: 

1- Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin 

tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir: 

a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi. 

b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi. 

c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması. 

d) Esas sermayenin artırılması. 

e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması. 

f) Şirket merkezinin değiştirilmesi. 

g) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul 

tarafından onay verilmesi. 

h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket 

sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması. 

ı) Şirketin feshi. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu Gereği Ana Sözleşmelerde Neler Değişecek? 

Şirketler, hâlen geçerli olan ana sözleşmelerini Bakanlıkça yayınlanan Anonim ve Limited şirket sözleşme örneklerine 

uygun olarak yeniden yazabilirler. Ancak bu örnekler, ana sözleşmede mutlaka bulunması gereken hükümleri 

kapsamaktadır. TTK’na aykırı olmayan başka hükümler de ilâve edilebilir.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ana sözleşme örneklerine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla;  

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 

 

 

http://www.gumrukticaret.gov.tr/altsayfa/icerik/308/1812/anonim-velimited-sirketler-icin-hazirlanan-esas-sozlesme-

ve-sozl.html 

 

Diğer sirküler ve makaleler için: www.alanymm.com 
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