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6552 SAYILI KANUN İLE TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun; 
131, 132, 133, ve 134. Maddesinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili 
düzenlemeler yer almaktadır. 
 
 
TEMSİLE YETKİLİ OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VEYA ŞİRKET 
ÇALIŞANLARININ YETKİLENDİRİLMESİ. 
 

Anonim Şirketlerde 

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 371. maddesine e
 eklenen fıkra ile, 

Yönetim kurulunun, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili 
olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları 
sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak 
atayabilmelerine imkan tanınmıştır.  

Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367. maddeye göre hazırlanacak 
iç yönergede açıkça belirlenebilecektir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve 
ilanı zorunlu olmakla beraber, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir 
yardımcıları atanamayacaktır.  

Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da 
ticaret siciline tescil ve ilan edilecektir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere 
verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. 

Limited Şirketlerde 

6102 sayılı Kanunun 629. maddesine eklenen fıkra ile, 

Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip 
ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda, Anonim 
Şirketler için gerçekleştirilen düzenlemelere paralel olarak, 367. maddenin ile 
371. maddenin 7. fıkrasının kıyasen limited şirketlere de uygulanacağı hüküm 
altına alınmıştır. 
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TASFİYE İŞLEMLERİNDE SÜRE UZATILMASI ,Madde 133-  
 

Tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tanınan sürenin, 6102 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde (1/7/2014) olmasına karar 
verilmişti. Ancak 6552 sayılı yasa ile yapılan düzenlemede söz konusu tasfiye 
işlemleri için belirtilen süre uzatılarak 1/7/2015 olarak değiştirilmiştir. 
 
Ayrıca “b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan 
anonim ve limited şirketler.” bendi içerisindeki iki yıllık süre de 1/7/2015 olarak 
değiştirilmiştir. 

 
SERMAYE ARTIRIMLARI, Madde 134-  

6102 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 10 ile 14/2/2014 tarihine kadar 
sermaye artırımlarını yaptırmayan şirketler için bazı düzenlemeler getirilmiştir. 

Söz konusu geçici madde ile sermaye artırım şartını yerine getirmeyen şirketlerle 
ilgili, asgari sermaye şartını 31/12/2014 tarihine kadar sağlamaları halinde fesih 
işlemi uygulanmayacaktır. 

14/2/2014 tarihine kadar sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret 
sicil kaydı silinen şirketler ise, 11/12/2014 tarihine kadar sermaye artırımı için 
başvurmaları halinde kayıtları re’sen yeniden oluşturulacaktır. 

 
Saygılarımızla, 


