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KONU: Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları İçin Hatırlatma                                            

.................Son Gün 14 Şubat 
 

Anonim ve Limited şirketler, 6102 sayılı Kanun'un yayım tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, söz 

konusu Kanun'un 332. ve 580. maddelerinde belirtilen asgari tutarlara yükseltmek durumundadır. Belirtilen 

süre 14 Şubat 2014 tarihinde dolmaktadır.  

 

Bu süre zarfında,  

 

 Anonim şirketlerin sermaye tutarı, tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan esas sermaye en 

az 50.000 Türk Lirası, 

 

 Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç 

sermayesi en az 100.000 Türk Lirası,  

 

 Limited şirketlerin ise esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirası olmak zorundadır. 

 

 Sermaye asgari tutarlara yükseltilmemesi durumunda şirketler infisah etmiş sayılacaktır. 

 

İlgili maddeler;  

 

En az sermaye tutarı: 

 

MADDE 332-  

 

(1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye elli bin Türk 

Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk 

Lirası’ndan aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulu’nca artırılabilir.  

 

(2) Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk 

geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî 

değerlerinin toplamını temsil eder.  

 

(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan 

nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılırlar.  

 

(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 12’nci maddesi hükmü saklıdır. 

 

En az tutar: 

 

MADDE 580-  (1) Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk Lirasıdır.  

 

(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulu’nca on katına kadar artırılabilir.  
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