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1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda
“Esas Yasa” olarak anılan Şirketler Yasası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın

60’ıncı
Maddesinin

Değiştirilmesi

2. Esas Yasa, 60’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (e) bendinden

hemen sona aşağıdaki yeni (f) bendi eklenmek süretiyle değiştirilir:

  “(f)

 

Borsada işlem görmek amacı ile pay senetlerini

borsaya kayıt ettirebilir.”

Esas Yasanın

61’inci

Maddesinin

Değiştirilmesi

3. Esas Yasa, 61’inci maddesinin (1)’inci fıkrasından hemen sonra

aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra eklenmek ve mevcut (2)’nci fıkra (3)’üncü

fıkra olarak sayılandırılmak suretiyle değiştirilir:

 

  “(2) Borsada işlem görmek amacı ile pay senetleri

borsaya kayıt olmuşsa; borsa başkanlığından alınan

ve borsaya kaydedilen pay senetlerinin herbirinin

değeri ile toplam değerlerini ve numaralarını belirten

kayıt belgesi ve borsaya kayıt için yetki veren kararın
matbu bir sureti Şirketler Mukayyidine yedi gün

içerisinde tebliğ edilir.”

Esas Yasanın

73’üncü

4. Esas Yasa, 73’üncü maddesi kaldırmak ve yerine aşağıdaki yeni

73’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:



Maddesinin
Değiştirilmesi

  “Hisse Devir

Belgesinin

Tescili

73. Limited Şirketler Tüzüğündeki

herhangi bir kurala rağmen bir limited
şirketin pay senedinin veya tahvillerin,

devrini yasal olarak tescil etmesi için o

limited şirkete usule uygun bir devir

belgesi teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak, bu madde kuralları borsaya

kayıtlı pay senetlerinin veya tahvillerinin

devri için uygulanmaz ve bu maddenin

içerdiği hiçbir kural, limited şirketin

herhangi bir pay senedindeki veya

tahvilindeki hakkın bir yasanın
uygulanması sonucu devredildiği bir

kişiyi, pay sahibi veya tahvil sahibi
olarak tescil etme yetkisini zedelemez.”

 

Esas Yasanın

75’inci
Maddesinin

Değiştirilmesi

5. Esas Yasa, 75’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni

75’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:

 

  “Devredenin

İsteği Üzerine

Devrin Tescili

75. Bir limited şirketteki herhangi bir
pay senedi veya menfaati devredenin

başvurusu üzerine limited şirket, kayıt
ile ilgili başvuru devralan tarafından

yapılmış gibi aynı biçimde ve aynı
koşullara bağlı olarak devralanın adını
üye siciline kaydeder.

  Ancak borsaya kayıtlı pay senetlerini
devralanın adı üye siciline
kaydedilemez. Borsadaki işlemler

sonucunda meydana gelen hisse
devirleri, borsa başkanlığınca

Şirketler Mukayyidi nezdinde
kaydettirilir.”

Esas Yasanın

124’üncü
Maddesinin

Değiştirilmesi

6. Esas Yasa, 124’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine

aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

  

  “(2) Direktörler, toplantının yapıldığı tarihten en az ondört
gün önce, şirketin her üyesine bu Yasada “Kuruluş

Genel Kurul Raporu” olarak sözü edilen bir raporu



gönderir.

Ancak borsaya kayıtlı pay senedi sahibi üyelere
Türkçe yayın yapan en az bir yerel gazete veya radyo

veya televizyonda, toplantının yapılacağı tarihin yedi
gün öncesinden, üç gün arka arakaya şirket

tarafından ilan suretiyle çağrı ve Kuruluş Genel Kurul
Raporunun yayınlanması yeterlidir ve Kuruluş Genel

Kurul Raporu bu fıkranın gerektirdiği süreden daha
sonra gönderilirse geç gönderilmesine karşın

toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip olan
tüm üyeler kabul ederse, uygun biçimde gönderilmiş

sayılır. ” 

Esas Yasanın

127’nci
Maddesinin

Değiştirilmesi

7. Esas Yasa, 127’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasından hemen sonra

aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir:

 

  “ (4) Bu maddenin (1)’inci ve (2)’nci fıkraları borsaya
kayıtlı pay senetleri için uygulanmaz. Borsaya kayıtlı

bulunan pay senedi sahibi üyelere Türkçe yayın
yapan en az bir yerel gazete veya radyo veya

televizyonda genel kurul tarihinin yedi gün öncesinden
üç gün arka arkaya şirket tarafından ilan vererek
çağrı yapılması bildirim için yeterlidir. Genel kurul

günü, adına ciro edilmiş bir pay senedini elinde
bulunduranlar veya yasa ve tüzüklere uygun olarak

pay sahibi olduğunu kanıtlayanlar genel kurula üye
olarak katılabilir. ” 

Esas Yasanın
128’inci

Maddesinin

Değiştirilmesi

8. Esas Yasa, 128’inci maddesinin (e) fırkasından hemen sonra
aşağıdaki yeni (f) fıkrası eklenmek suretiyle değiştirilir:

  

  “(f) Bu maddenin toplantı bildirimi ile ilgili hiçbir kuralı

borsada kayıtlı pay senedi sahibi üyeler için

uygulanmaz.” 

Yürürlüğe Giriş 9. Bu Yasa, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başalayarak

yürürlüğe girer.

 

CUMHURİYET MECLİSİ

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN “ŞİRKETLER

(DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI (Y.T.NO:380/4/97)”NA İLİŞKİN



RAPORUDUR

 

Komitemiz, 23 Ekim 1997 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Şirketler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı
Ek’teki sunuş gerekçesi ile Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiler

çerçevesinde görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

 

Komitemiz, “Kısa İsim” yanbaşlıklı Tasarının 1’inci maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 

Esas Yasanın 60’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasına limited şirketlerin borsada işlem görmek amacı ile
pay senetlerini borsaya kaydettirebileceğini içeren yeni (f) bendi eklenmesini öngören Tasarının 2’nci

maddesi yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Komitemiz, Esas Yasanın 61’inci maddesine yeni (2)’nci fıkra eklenmesini öngören ve borsada işlem

görmek amacı ile pay senetlerini borsaya kaydeden limited şirketlerin bu kayıt işlemlerini şirketler

mukayyidine nasıl bildireceğini düzenleyen Tasarının 3’üncü maddesini yapılan teknik düzenlemelerle
birlikte oyçokluğu ile kabul etmiştir.

 

Esas Yasanın 73’üncü maddesini değiştiren Tasarının 4’üncü maddesi, teknik düzenlemeye bağlı
tutularak oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Komitemiz, Esas Yasanın 75’inci maddesini değiştiren ve borsaya kayıtlı pay senetlerini devralanın

adının üye siciline kaydedilmeyeceği kurallarını getiren Tasarının 5’inci maddesini aynen ve
oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 

Komitemiz, Esas Yasanın 124’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının değiştirilmesini öngören ve

direktörlerin şirket üyelerine kuruluş genel kurulu için yapacağı çağrıların ne şekilde olacağını

düzenleyen Tasarının 6’ncı maddesini yapılan teknik düzenlemelerle birlikte oyçokluğuyla kabul

etmiştir.

Komitemiz, Esas Yasanın 127’nci maddesine yeni (4)’üncü fıkra eklenmesini öngören ve borsaya

kayıtlı pay senedi sahibi üyelere nasıl, ne zaman çağrı yapılacağını ve kimlerin Genel kurula üye olarak

katılabileceğini düzenleyen Tasarının 7’nci maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 

Komitemiz, Esas Yasanın 128’inci maddesine yeni (f) fıkrası eklenmesini öngören ve bu maddenin

hiçbir kuralının borsada kayıtlı pay senedi sahibi üyeler için uygulanmayacağını öngören Tasarının
8’inci maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

Komitemiz, Tasarının “Yürürlüğe Giriş” yanbaşlıklı 9’uncu maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul
etmiştir.

 

Komitemiz, Tasarının tümünü oyçokluğuyla kabul etmiştir.



 

Komite üyelerinden Sayın Hüseyin Angolemli Tasarının ayrı ayrı tüm maddelerine ve Tasarının

tümüne ret oyu kullanmıştır.

 

Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oyçokluğuyla Genel Kurula salık
verir.


