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KONU : TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE 2014 YILINDA YAPILMASI
GEREKENLER
Türk Ticaret Kanunu’na göre önemli hususlarla ilgili takvim aşağıdaki belirtilmiştir.

01.01.2014 – TİCARİ BELGELERDE YER ALACAK BİLGİLER
Ticari belgelerde yer alması gereken bilgilere 1471 ve 1484 sayılı sirkülerimizde detaylıca
yer verilmişti. Buradan tetkik edilebilir.
Ayrıca, eski Kanunda da düzenlendiği gibi tescil edilen ticaret unvanının, işletmenin
görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılması gerektiğini; aksi halde, 2014 yılı için
2.240,00 TL idari para cezası uygulanacağını da hatırlatmak isteriz.

14.02.2014 - ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ ÖNGÖRÜLEN
TUTARLARA YÜKSELTMELERİ
Bu tarihe kadar anonim şirketler sermayelerini asgari 50.000,00 TL’na; limited şirketler de
10.000,00 TL’na çıkarmaları gerekir. Aksi halde, şirket kendiliğinden sona ermiş sayılır.
- OYDA İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN YAPILMASI
Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. Bir
paya en çok 15 oy hakkı imtiyaz sınırlaması getirilmiştir. Bu düzenlemeye aykırı esas
sözleşme hükümlerinin bu tarihe kadar uyarlanması gerekir. Gerekli düzenleme
yapılmadığı takdirde, esas sözleşmede öngörülen oya ilişkin imtiyazların tümü sona erer.

28.02.2014 - YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Genel kurulda görüşülmek üzere hazırlanmalıdır.

31.03.2014 - GENEL KURUL YAPILMASI
Anonim ve limited şirket genel kurullarının en geç bu tarihe kadar yapılması gerekir.
Ancak, genel kurulların bu süre içinde yapılamaması halinde cezai yaptırım
uygulanmadığından bu tarihten sonra da genel kurul yapılabilmektedir.
2013 yılında genel kurul yapmayan ya da iç yönergelerini tescil ettirmeyen anonim
şirketler 2014 yılında yapacakları genel kurulda iç yönergelerini tescil ettirmeleri gerekir.
- BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ
Bağımsız denetime tabi şirketler tarafından her faaliyet dönemi için seçilmesi, tescil ve
ilanı zorunludur. 2013 yılından itibaren denetime tabi olacak şirketler için genel kriterler;
- Bilanço aktif toplamı 150 milyon ve üstü Türk Lirası
- Net satış hasılatı 200 milyon ve üstü Türk Lirası
- Çalışan sayısı 500 ve üstü
Bir şirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde, varsa şirketin bağlı
ortaklıkları ve iştirakleri birlikte dikkate alınacaktır. Bağımsız denetime tabi olmak için
öngörülen 3 kriterden ikisinin sınırlarının iki yıl üst üste aşılması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen genel kriterlere bakılmaksızın, 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına ekli listelerde belirtilen özel alanlarda faaliyet
gösteren şirketler de bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Tetkikini tavsiye ediyoruz.
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Bağlı şirket yönetim kurulunca, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve diğer
bağlı şirketlerle ilişkileri hakkındaki raporun düzenlemesi gerekir.
Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle,
hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm
hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir
şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması
yapılır.
Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler aleyhine iki yüz günden az olmamak üzere adli
para cezası öngörülmüştür.

01.07.2014 - ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN TTK İLE UYUMLU HALE GETİRİLMESİ
Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini, limited şirketlerin de şirket sözleşmelerini bu tarihe
kadar TTK ile uyumlu hale getirmeleri gerekir. Aksi halde, esas/şirket sözleşmesindeki
hüküm yerine TTK ilgili hükümleri uygulanır.
- BAĞLI ŞİRKETİN UĞRAMIŞ OLDUĞU ZARARLARIN
DENKLEŞTİRİLMESİ
Hakim şirketin hakimiyetini kötüye kullanması sonucu bağlı şirketin kayıpları bu tarihe
kadar denkleştirilir veya ilgili şirkete denkleştirilecek istem hakkı tanınır. Aksi halde, dava
hakkı bu sürenin bitmesiyle hemen kullanılabilir.
Yukarıda bahsedilen hükümlerden sadece anonim şirketler için öngörülen oyda imtiyazlı
paylara ilişkin sınırlama ve iç yönerge hariç, diğerleri anonim ve limited şirketleri
kapsamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
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