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TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA
KONU: Şirketlerin asgari sermayelerinin yükseltilmesi hk.
14/Şubat/2011 Tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6103 sayılı “Türk
Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun” nun 20.
maddesi aşağıdaki gibi yürürlüktedir.
“

I – Asgarî sermaye

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 ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve Türk
Ticaret Kanununun 454 üncü maddeleri uygulanmaz. Bu fıkra hükümleri, bu Kanunun
26 ve 28 inci maddeleri uyarınca yapılacak esas sözleşme değişiklikleri için
toplanacak genel kurullara da uygulanır.

(3) Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmelerine, daha sonra bu sisteme geçmelerine, sermayelerini artırmalarına, kayıtlı
sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına ve çıkarılmalarına, yönetim
kurulunun imtiyazlı ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını kanun çerçevesinde
sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından hazırlanacak tebliğle; tescil ve ilâna dair hususlar ise Ticaret Sicili
Tüzüğüyle düzenlenir.
(4) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı birinci fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en
çok iki defa uzatabilir. ”

Yukarıdaki düzenlemeye göre; Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden
(14/02/2011) itibaren ÜÇ YIL içinde Limited Şirketler sermayelerini, 10.000
TL’ye, Anonim Şirketler sermayelerini 50.000 TL’ye en geç 14/02/2014 tarihine
kadar yükseltmek zorundadırlar.
Bu sürenin birer yıl olmak üzere en çok iki defa Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Meslek mensuplarımızın iş yoğunluğu
dikkate alındığında şirketlerin sermayelerinin yükseltilmesinde sıkıntı yaşanmaktadır.
Bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak
sürenin uzatılmasının sağlanması gerekir.
Gereği bilgilerinize arz olunur.
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