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İnternet sitesi ve açıklamalar: Yalnızca denetime tabi sermaye şirketlerine, internet sitesi
zorunluluğu getirildi ve internet sitesinde yayımlanacak bilgiler sınırlandırıldı. İnternet açıklamaları
ile ilgili kararı Bakanlar Kurulu verecek. Kanunen yapılması gereken ilanların internet sitesine
konulması gerekli.
İnternet sitesi açma tarihi: 1.Temmuz.2013’den itibaren 3 ay içinde.
Bağımsız denetim: Denetime tabi şirketler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.
Her türlü belgede yer alması gereken unsurlar: Yeni TTK md 39/2 ile düzenlendi. 1.Ocak.2014
tarihinde yürürlüğe girecek.
Şirkete borçlanma: Pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa
etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak
düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamazlar.
Esas sözleşme değişikliği tarihi: 1.Temmuz.2013’e kadar uzatılmıştır.
Ticari defterler: TMS’ye göre defter tutma zorunluluğu kaldırıldı. Vergi Usul Kanunu’nu
hükümlerine göre defter tutulacak. Sene sonu mali tablolar TMS’ye uygun hazırlanmalı.
İşlem denetimi ve işlem denetçisi: Bu hükümler kaldırıldı.
Bağımsız deneticilerin seçimi: Denetime tabi şirketlerin ilk bağımsız denetçileri atama tarihi
31.Mart.2013’e uzatılmıştır.
Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri: En az ¼’ünün yüksek öğrenim görme şartı ve en az birinin TC
vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu kaldırıldı.
Kanunda öngörülen adli para ve hapis cezaları: Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı hükmüne
aykırı hareket edenler üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine 5237 sayılı TCK’da düzenlenen güveni kötüye kullanma veya
bu borçlanma ile şirketin iflası halinde hileli iflas suçu nedeniyle dava açılabilir.
Yönetim kurulu ve üyelerinin ve yöneticilerin sorumluluğu: Kurucular, yönetim kurulu üyeleri,
yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini
kusurlarıyla ihlal ettikleri taktirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına
karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.
Şirketle işlem yapma ve borçlanma yasağı: Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yönetim
kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınlarının şirkete nakit olarak borçlanmaları yasaktır.

