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SİRKÜLER         İstanbul, 27.01.2014 

Sayı: 2014/029        Ref: 4/029 
 

 

Konu: 

SERMAYESİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA BELİRLENEN ASGARİ SERMAYE 

TUTARININ ALTINDA KALAN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYE 

ARTIRIMLARINI 14.02.2014 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRMELERİ 

GEREKMEKTEDİR  

 

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 

20/1. Maddesi aşağıdaki şekildedir.  

 

“(1) Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl 

içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580’inci maddelerinde öngörülen tutarlara 

yükseltirler; aksi halde mezkur sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.” 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332/1. Maddesi aşağıdaki şekildedir.  

 

“(1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 

ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki 

tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim 

şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye 

tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.” 

 

6102 sayılı kanunun 580/1. Maddesi ise aşağıdaki şekildedir.  

 

“(1) Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır.” 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna 

göre, 14.02.2014 gününe kadar, sermayesi 10.000 TL’den az olan limited şirketler 

sermayelerini 10.000 TL’na, sermayesi 50.000 TL’den az olan anonim şirketler ise 

sermayelerini 50.000 TL’na yükseltmek zorundadırlar. Aksi halde 15.02.2014 itibariyle 

infisah etmiş sayılacaklardır.  
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İnfisah kavramı, bir tüzel kişiliğin kanunda veya ana sözleşmede öngörülen belli sebep veya 

durumun gerçekleşmesiyle herhangi bir makamın kararına lüzum olmaksızın sona ermesi 

anlamına gelmektedir.  

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 14.02.2014 olarak belirlenen süreyi birer yıl olarak en 

çok iki defa uzatma yetkisi bulunmaktadır.  

 

Saygılarımızla,  

 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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