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SĐRKÜLER         Đstanbul, 14.03.2014  
Sayı: 2014/054       Ref: 4/054  
 
 
Konu:  
TÜRK T ĐCARET KANUNU GEREĞĐ ASGARĐ SERMAYESĐNĐ KANUNDA YER 
ALAN ASGAR Đ TUTARLARA YÜKSELTMEYEN VE BU NEDENLE 14.02.2014 
GÜNÜ ĐTĐBARĐYLE ĐNFĐSAH ETM ĐŞ SAYILAN ŞĐRKETLERE ĐKĐ AY EK SÜRE 
TANINMI ŞTIR 
 
6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20. 
maddesine göre, sermayesini 50.000 TL'na yükseltmeyen anonim şirketler ile sermayesini 
10.000 TL'na yükseltmeyen limited şirketler 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş 
sayılmıştır. (Konu hakkında tarafınıza 27.01.2014 tarih ve 2014/29 sayılı sirkülerimiz 
gönderilmiştir.)  
  
Bu itibarla, 14.02.2014 tarihinden önce Kanunda öngörülen asgari sermayeye ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan 
anonim ve limited şirketler ile ticaret sicili müdürlüklerinin Kanunun Geçici 7. maddesinde 
öngörülen işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir. 
  
Bu bağlamda, sirkülerimiz ekinde tam metni yer alan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Đç 
Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ticaret sicil müdürlüklerine gönderilen yazıda; 
  
1- Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle 
infisah etmiş sayılan anonim ve limited şirketlerin derhal tespit edilmesi, 
  
2-Tespit edilen söz konusu şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına 
göre şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere “Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına 
Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler Đle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve 
Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine Đlişkin Tebliğ” in ekinde yer  alan (Ek-2) ihtarın 
yapılması (Söz konusu ihtar metni sirkülerimiz ekinde yer almakta olup, ayrıca ilgili tebliğ 
hakkında 03.01.2013 tarih ve 2013/2 sayılı sirkülerimiz tarafınıza gönderilmiştir ), 
  
3- Yapılan ihtarların aynı gün içinde ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 
Müdürlüğü’ne gönderilmesi, 
  
4- Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle 
infisah etmiş sayılmakla birlikte sermaye artırımı işlemlerini usulüne uygun bir şekilde 
sonuçlandırarak yapılacak ihtardan önce tecil için müdürlüğe başvuran şirketlerin sermaye 
artırımlarına ilişkin tescil işlemlerinin ihtar yapılmaksızın yerine getirilmesi, 
  
5-Yapılacak ihtardan önce tescil için müdürlüğe başvurmakla birlikte, sermaye artırım 
işlemlerini usulünce uygun bir şekilde yerine getirmeyen şirketlere ise kapsam dahilinde 
tespiti yapılan şirketlerle birlikte ihtarın yapılması,   
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6-Yapılacak ihtardan sonra sermayelerini Kanunda öngörülen tutarlara yükseltmek suretiyle 
münfesih olma sebebini ortadan kaldırarak ispatlayıcı belgeleri süresi içinde müdürlüğe ibra 
eden veya tasfiye memurunu bildiren şirketlere ilişkin gerekli tescil işlemlerinin yerine 
getirilmesi, 
  
7- Yapılacak ihtara süresi içinde cevap vermeyerek durumunu Kanuna  uygun hale 
getirmeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen şirketlerin unvanının resen silinmesi, 
 
gerektiği belirtilmiştir.  
 
Özetle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği esas sermayesini asgari 10.000 TL’na 
yükseltmeyen Limited Şirketler ile, esas sermayesini asgari 50.000 TL’na yükseltmeyen 
Anonim Şirketlere, ilgili ticaret sicil müdürlüklerince yazılı ihtar yapılacak ve söz konusu 
ihtara 6102 sayılı Kanunun Geçici 7. maddesinde ve yukarıda anılan Tebliğde yer alan iki 
aylık süre içinde yanıt vererek gerekli sermaye artışını yapmayan şirketlerin sicil kayıtları 
silinecektir.  
 
Konu hakkında, Đstanbul Ticaret Odası’nın internet sitesinde (www.ito.org.tr) yayınlanan 
duyuru metni de aşağıdaki gibidir:  
 
“Sermayelerini 14.02.2014 tarihine kadar kanuni sınırlara yükseltmeyen şirketlerin, söz 
konusu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kendilerine gönderilecek ihtarla 2 aylık süre 
tanınacağı, bu kapsamda söz konusu firmaların yapılacak ihtarı beklemeden Đstanbul Ticaret 
Sicil Müdürlüğü’ne harçlarını ödeyerek usulüne uygun hazırlanmış evraklarla başvurmaları 
önemle duyurulur.” 
 
Saygılarımızla,  
   
        DENGE ĐSTANBUL YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
-  Đç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarihli yazısı  
-  Sicil müdürlüklerinde gönderilecek ihtar metni (Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına 
   Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler Đle Kooperatiflerin Tasfiyelerine 
   Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine Đlişkin Tebliğ, Ek-2) 
-  Đstanbul Ticaret Odası’nın internet sitesinde (www.ito.org.tr) yayınlanan duyuru metni 
 
 
(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Ticaret Sicili Müdürlü ğünce Şirketin Temsil Ve Đlzamı Đle Yetkilendirilmi ş Ki şilere 
Yapılacak Đhtar Örneği 

  
  

Ticaret Sicil No: ……………………. 
  

Ticaret Unvanı 
…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
  

Adresi: ………………………………………………………………………………….. 
  

Müdürlüğümüzün ………………..sicil numarasında kayıtlı bulunan 
şirketinizin/kooperatifinizin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde; aşağıda 
sayılan sebeplerden ötürü münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 

 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketinizin/kooperatifinizin 

infisah sebeplerinin iş bu tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan 
kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin 
faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, 
ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup 
bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. 

 
                Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine 
getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi 
halinde şirketinizin/kooperatifinizin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirketinize/kooperatifinize 
ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin 
olduğu ihtar olunur. 
                
Đnfisah sebepleri: 
  
Bu bölümde şirket ya da kooperatifin münfesih olma sebepleri açıkça belirtilecektir. 
 

Ticaret Sicili Müdürü  
Not         : 
1. Bu ihtarın şirket veya kooperatifin ticaret silinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına göre şirket 
veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere ulaşmaması durumunda, Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde ilanın yayımlandığı tarihten itibaren otuzuncu günün sonunda ihtar yapılmış 
sayılır. 
2. Tasfiye memurunun üçüncü şahıslar arasından seçilmesi durumunda, bunların görevi kabul 
ettiklerine dair beyanlarının da Müdürlüğe başvuru sırasında ibrazı gerekmektedir. 
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