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14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 332. 
maddesiyle anonim şirketlerin, 580. maddesi ile de limited şirketlerin sahip olmaları gereken "en 
az" sermaye tutarları yeniden belirlenmişti.  

Asgari sermaye, Limited şirketlerde onbin TL /  Anonim şirketlerde ise ellibin TL olarak 
belirlenmiştir. Mevcut sermayeleri bu rakamların altın da olan şirketlerin 14 Şubat 2014 mesai 
bitimine kadar tescil edilmek üzere ticaret sicil müdürlüğüne, harçları ödenerek müracaat 
etmeleri gerekmektedir, Bu tarihe kadar müracaat etmeyen şirketlerin münfesih sayılacakları ve 
T.T.K. geçici 7.madde kapsamına dahil edilerek resen silinecekleri ve bu sürenin sonunda ticaret 
hayatına devam edemeyecekleri ile bu tarihin uzatılmayacağı hususunu önemle duyururuz. 

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA 
KANUN 

MADDE 20- (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 hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah  etmiş sayılırlar. 

(2) Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel 
kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. 

  

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA 
YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ 
ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 
MADDE 7-(1) Sermayeleri ellibin Türk Lirasının altında olan anonim şirketler ile onbin Türk 
Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini, 14/2/2014 tarihine kadar bu miktarlara 
yükseltmeleri gerekmektedir. 

(2) Sermayelerini, 1/7/2012 tarihine kadar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 
507 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı Kararı ile anonim ve limited 
şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına yükseltmeyen anonim ve limited şirketlerin 
de, birinci fıkra hükmü çerçevesinde sermayelerini yükseltmeleri gerekmektedir. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında olan ve belirlenen süre içerisinde sermayelerini 
öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. 
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