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SİRKÜLER NO : 2004/39      Ankara, 10/06/2004 
 
 
 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan 2004/2 No’lu İç Ticaret Genel Tebliği Yayımlandı. 
 
 3 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “2003/3 sayılı Anonim ve Limited 
Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İç Ticaret 2004/2 No’lu Tebliğ’de, 
 
 1- Şirket kuruluşu ve sermaye artırımlarında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların 
taahhüt edilmesi halinde bu taahhüdün şirketin kuruluşunun veya sermaye artırımının tescil tarihinden 
itibaren yerine getirileceği, sermaye olarak konulan mal ve hakların tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, 
sınai mülkiyet sicili gibi özel bir sicile kayıtlı olması halinde sermaye artışının tescil tarihinden 
itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirileceği belirtilmiştir.  
 
 Yapılan değişiklik ile daha önce tescil tarihinden itibaren “en geç üç ay içerisinde yerine 
getirilir” şeklindeki ibare kaldırılarak tescille ilgili süre sınırı kaldırılmıştır.  
 
 2- Limited şirketlerin nev’i değişikliği yoluyla kurulması halinde özvarlığın tespiti için 
bilirkişi raporu yerine yeminli mali müşavir raporu da konulabilecektir.  
 
 3- Limited şirketlerin yeni kuruluşunda sermaye olarak konulan her türlü hak, menkul ve 
gayrimenkul malların olması halinde bunların değerinin tespiti bilirkişi raporu yerine yeminli mali 
müşavir raporu da konulabilecektir.  
 
 4- Limited şirketin sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa 
bunların tespitine dair bilirkişi raporu yerine yeminli mali müşavirlik raporu da konulabilecektir.  
 
 Anonim şirketlerin nev’i değişikliği yoluyla veya ayni sermaye konulması suretiyle kurulması, 
sermaye artışının ayni sermaye yoluyla konulması ya da firma devri yoluyla yapılması hallerinde 
değer tespitinin TTK’nun 303.maddesindeki hüküm nedeniyle bilirkişi marifetiyle yapılması 
zorunludur. Bu nedenle anonim şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarında ayni sermayenin 
tespitiyle ilgili olarak ticaret sicili memurluğuna eskiden olduğu gibi bilirkişi raporu ve mahkeme 
bilirkişi atama kararının ibrazı gerekmektedir.  
 

Saygılarımızla.  
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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