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  No: 2014/16 Tarih: 07.02.2014 
 

 

Konu: 6102 sayılı TTK gereğince 2014 yılı şubat ayında yapılması gereken öncelikli konuları 
hatırlatma amacıyla bu sirküler yayımlanmıştır.  

Özet: 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK’na göre;  
 Anonim ve limited şirketlerin asgari sermayelerini bu tarihe kadar Yeni TTK ile uyumlu hale 

getirmek zorundadırlar.  
 Yeni TTK'nın 479/1-2 maddesi uyarınca imtiyazlı oyların Kanunla uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir.  
 
2014 yılı şubat ayında yapılması gereken öncelikli konular aşağıda yer almaktadır.  
 

 Anonim ve limited şirketlerin asgari sermayelerini bu tarihe(14.02.2014) kadar Yeni TTK 
ile uyumlu hale getirmek zorundadırlar.  

 
14.02.2014’e kadar, A.Ş’ler sermayelerini 50.000 TL’ye, Ltd. Şti.ler de 10.000 TL'ye çıkarmaları 
gerekmektedir. (6335 sayılı Kanunla değişik 6103 sayılı Kanun m. 20) Aksi halde bu sürenin 
sonunda infisah etmiş sayılırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olmak üzere en 
çok iki defa uzatabilir.  
 
Sermayenin süresi içinde asgari tutara çıkarılmamasının yaptırımı, şirketin infisah etmesidir. İnfisah 
eden şirketin durumu anonim şirketlerde yönetim kurulu ve limited şirketlerde müdürler tarafından 
ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmelidir. İnfisah ile sona eren anonim ya da limited şirket 
tasfiyeye girecektir.  
 

 Yeni TTK'nın 479/1-2 maddesi uyarınca imtiyazlı oyların Kanunla uyumlu hale getirilmesi 
gerekmektedir.  

 
TTK m. 479 /2’de belirtilen sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümleri, 
TTK'ın yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde (14.02.2014 tarihine kadar) anılan fıkraya uyarlanır 
veya mahkemeden anılan fıkrada öngörülen karar alınır (6335 sayılı Kanunla değişik 6103 sayılı 
Kanun m. 28/3).Yukarıda belirtilen sürede gerekli esas sözleşme değişikliklerinin ve uyarlamaların 
gerçekleştirilmemesi halinde, oyda imtiyazı düzenleyen esas sözleşme hükümleri, birinci ve üçüncü 
fıkralarda belirtilen sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas sözleşmede 
öngörülen oya ilişkin imtiyazların tümü kanunen sona erer.  
 

TTK Md. 479/2’ye göre, anonim şirkette bir paya en cok 15 oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, 
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kurumsallaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki 
halde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumsallaşma projesini 
veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi 
gerekir. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğini anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı 
hallerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir. 

TTK Uygulamasında önem arz eden tarihlerle ilgili 15.09.2012 tarih 2012/108 sayılı sirkülerimize 
aşağıdaki adresten ulaşılması mümkün bulunmaktadır. 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.erkymm.com/icerik/sirkuler/1348596242.pdf  

 

 
 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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