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TAMİM 2013-02 

2013 Yılı Türk Ticaret Kanunu Hatırlatmaları 
 

2013 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu ile getirilen bazı yükümlülüklerin 
hatırlatılmasında yarar görülmüştür. 

 

1- Aşağıda belirtilen şirketler 01.01.2013 tarihinden itibaren Türkiye Muhasebe 
Standartları’nı uygulamak zorundadır. 

• Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar, (halka açık şirketler bu gruptadır.) 

• Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek bağımsız denetime tabi şirketler 

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı yönünde Bakanlar Kurulu’nca halen 
belirleme yapılmamıştır. 

2- Bağımsız denetime tabi tutulan şirketlerin en geç 31.03.2013 tarihine kadar 
bağımsız denetçi seçmesi gerekmektedir. 

3- Bağımsız denetime tabi tutulan şirketler internet sitelerinin belli bir bölümünü 
01.10.2013 tarihine kadar, kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına imkan 
verecek şekilde düzenlemek zorundadır. 

4- Sermaye şirketlerinin kullandığı belgelerde 01.01.2014 tarihinden itibaren ticaret 
ünvanı, işletmenin merkezi, ticaret sicili numarası, internet adresi (internet sitesi oluşturmakla 
yükümlü olanlar) bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Eski belgeler bu tarihe kadar 
kullanılabilecektir. 
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 5- Anonim şirket esas sözleşmeleri ve limited şirket sözleşmelerinin 01.07.2013 
tarihine kadar kanuna uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

 6- Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket 
sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına madde numarası belirtilerek 
veya belirtilmeksizin 6762 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu 
şirketler sözleşmelerini 01.07.2013 tarihine kadar kanuna uygun hale getirmeleri 
gerekmektedir. 

 7- Anonim ve limited şirketler sermayelerini 14.02.2014 tarihine kadar kanunda 
öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar. Aksi halde infisah etmiş sayılırlar. Kanunda 
öngörülen en az sermaye tutarları şunlardır: 

• Anonim şirketlerde esas sermaye 50.000 TL, 

• Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim 
şirketlerde başlangıç sermayesi 100.000 TL, 

• Limited şirketlerde esas sermaye 10.000 TL 

8- Bir sermaye şirketinin paylarını iktisap edip karşılıklı iştirak konumuna bilerek 
giren diğer bir sermaye şirketinin oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlama 14.02.2013 
tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 9- Türk Ticaret Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca, ticari işlerde faizin serbestçe 
belirlenmesi esas olmakla birlikte, üç aydan aşağı olmamak üzere, bileşik faiz (faizin 
anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi) şartı, yalnız cari hesaplarla her iki 
taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. 

Bu nedenle bileşik faiz öngörülmüş bulunan ve her iki tarafı da tacir olmayan cari 
hesap sözleşmelerinin 01.10.2012 tarihine kadar değiştirilmesi ve faize faiz yürütülmesine 
ilişkin hükümlerin sözleşmeden çıkarılması gerekmektedir. Aksi halde anılan sürenin sonunda 
söz konusu hükümler yazılmamış sayılacaktır. Bu nedenle 01.01.2013 tarihinden itibaren 
sözleşmelerde bu hususa uyulması gereklidir. 

Sözleşmelerde yapılacak değişiklikler nedeniyle damga vergisi doğmayacaktır. 

 10- Şirketlerin 01.01.2013 tarihini izleyen üç, altı veya dokuz aylık ara dönem 
finansal tablolarında oluşacak kârdan mahsup edilmek üzere avans kâr dağıtımı yapılması 
yönünde genel kurul kararı alması mümkündür. Ancak bunun için söz konusu ara dönem 
finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir. Ayrıca kâr payı avansını karşılayacak 
tutarda net dönem kârı oluşmaması veya zarar oluşması halinde, avansın bir önceki yıla ait 
bilançoda yer alan yedek akçelerden karşılanacağı, aksi takdirde fazla ödenmiş olan kâr payı 
avanslarının yönetim kurulu ya da müdürlerin ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade 
edileceği yönünde kayıtlara kararda yer verilir. 
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 2013 yılında dağıtılacak avans kar payının, yıllık safi kazanç üzerinden dağıtılmasına 
karar verilen kardan mahsup işleminin en geç 2014 sonuna kadar yapılması gerekir. 

Avans kâr payı, elde edenin hukuki niteliğine göre gelir vergi kesintisine tabidir. 
Hesap dönemi itibarıyla zarar doğması veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan 
kârdan düşük çıkması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 
hükümleri uygulanacaktır. 

 

 

Saygılarımızla, 
 
 
 
 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


