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       İstanbul, 29 Aralık 2020 

 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2020 / 186 
 
 

                         
 
 

1. Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Sermaye Kaybına İlişkin Düzenleme ve Tebliğ Düzenlemesi 

Türk Ticaret Kanunu’nun “Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu” başlıklı 376’ncı 

maddesinde, anonim ve limited şirketlerin, esas sermayelerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri durumu 

ile yapılması gereken işlemler düzenlenmiştir.. Bahse konu madde hükmü aşağıya alınmıştır. 

“3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu 

a) Çağrı ve bildirim yükümü 

MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar 

sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel 

kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme 

veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. 

(3) (Değişik: 26/6/2012-6335/16 md.) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran 

işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel 

satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının 

alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin 

bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının 

verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak 

tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki 

sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve 

geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce 

doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak 

kabul olunur.” 

TTK’nun 376’ncı maddesi, 2011 yılında yayınlanmasına rağmen, düzenlemesini açıklamak üzere 

Ticaret Bakanlığı tarafından ancak 2018 yılında bir Tebliğ yayınlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından 15 

Türk Ticaret Kanunu’na göre Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma 

Durumlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. 
KONU 
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Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” mevzuattaki önemli bir eksikliği 

gidermiştir. 

Söz konusu Tebliğ düzenlemesi 2018/143 sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır. 

            Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan 

Korona Virüs (COVİD-19) salgınından ülkemiz de yoğun olarak etkilenmiş ve salgının etkilerini en düşük 

seviyede tutmak için Ülkemizde de çok çeşitli tedbirler alınmıştır. 

Öte yandan Covid-19 salgınının etkileri birçok işletmenin Bilançolarına da olumsuz yansımıştır. Bu 

durum işletmelerin sermaye kaybı ve borca batık olma risklerini de artırmıştır. 

Ticaret Bakanlığınca bu durum dikkate alınarak 26 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’ de “6102 

Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. 

2018 yılında yayımlanan Tebliğin değişiklik öncesi hali ile 26 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’ de 

yayımlanan Tebliğ ile değişen hali Sirkülerimiz ekindedir. 

Değişiklik Tebliği yayımı (26 Aralık 2020 ) tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğin değişen haline göre şirketlerin sermaye kaybı ve borca batık olma durumları ile bu 

durumlarda yapılması gereken işlemler aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

 

           2 . TTK md.376 ve Maddenin Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hükümleri Uyarınca Sermaye Kaybı 

Alternatifleri 

 

Son çıkarılan yıllık bilançoya göre, zararlar sebebiyle şirket sermayesinde kısmen veya tamamen 

kayıp olabilir. TTK 376’daki sınıflandırmaya göre, şirket sermayesinin kaybında 4 farklı durum söz konusu 

olabilir. 

Sermaye kaybı, bir bilançoda özsermayenin nominal (ödenmiş) sermaye ile kanuni yedekler 

toplamına oranına göre hesaplanmaktadır. Konuyu kısaca aşağıdaki şekilde formüle edebiliriz. 

 

Sermaye Kaybı Yüzdesi = Özsermaye / (Ödenmiş nominal sermaye + kanuni yedekler) 

 

Sermaye kaybı yüzdesi negatif ise, borca batıklık durumu söz konusudur. 

Sermaye kaybı yüzdesi kural olarak, yıllık bilançolara göre hesaplanır. Ancak borca batıklık durumu 

var ise, ara bilançolar da önem kazanmaktadır. 
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2.1. Sermayenin %0 - %50 arasında kaybı 

Şirket nominal sermaye ve kanuni yedeklerinin %50 ‘den daha küçük bir bölümünü kaybetmişse, 

TTK md. 376’de herhangi özel bir tedbir öngörülmemiştir. 

2.2. Sermayenin %50 - %66,7 arasında bir oranda kaybı 

Şirket sermayesinin ve kanuni yedekler toplamının ez az yarısının yada üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kalması halinde, yönetim kurulu veya müdürler kurulu, genel kurulu toplantıya çağırır. Genel 

Kurulun gündem maddeleri arasında bu duruma yer verilir. Farklı bir gündem ile toplantıya çağrılmış olsa 

dahi bu husus Genel Kurulda görüşülür.         

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu zararın, 

sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az 

olmasıdır. 

Bu durumda yapılacak genel kurulda, yönetim organı uygun gördüğü iyileştirici önlemleri genel 

kurula sunar. 

Yönetim organı (AŞ’lerde yönetim kurulu, Ltd. Şti.’lerde müdürler kurulu) şirketin finansal durumu 

hakkında ortakları bilgilendirir.  

 

Yönetim organı iyileştirici önlemleri genel kurula açıklar. Tebliğ’e göre, yönetim organı aşağıdaki 

iyileştirici önlemleri alternatifli ve karşılaştırmalı olarak genel kurulun bilgisine sunar.   

 Sermayenin tamamlanması,  

 Sermaye artırımı,  

 Bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin kapatılması ya da küçültülmesi,  

 İştiraklerin satışı,  

 Pazarlama sisteminin değiştirilmesi  

 

Sunulabilecek iyileştirici önlemler yukarıdakilerle sınırlı değildir. Örneğin bir binanın satılması da 

iyileştirici bir önlem olabilir. 

Genel kurulun herhangi bir iyileştirici önlem almaması halinde, yapılacak işlem TTK 376 Tebliğinde 

açık değildir. 

2.3. Sermayenin %66,7 - %99,9 oranında karşılıksız kalması 

 

Zararın, Şirket sermayesi ile kanuni yedekler toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutardan çok 

olması halinde, Şirket yönetim kurulu (Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu) genel kurulu toplantıya çağırır. 

Toplantıda genel kurul aşağıdaki kararlardan birini alabilir. 

 TTK md.473-475’nci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılması 

 Sermayenin tamamlanması 
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 Sermayenin artırılması 

Genel Kurul yukarıdaki kararlardan birine karar vermediği takdirde, Şirket kendiliğinden son bulur. 

Bu şekilde son bulan şirketin tasfiye işlemleri TTK md. 536’ıncı  ve devamı hükümlerine göre yürütülür. 

2.3.1. Sermayenin Azaltımı Yapılması 

 

Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zararlar sebebiyle karşılıksız kalan 

Şirketin genel kurulu, kalan sermayeyle yetinmesine karar verdiği takdirde sermaye azaltımı TTK’nun 

473-475’inci maddelerine göre yapılır. Bu durumda şirket sermayesi ve kanuni yedek akçeler toplamımım ez 

az yarısının Özvarlık içerisinde korunması şartıyla, asgari sermaye tutarına kadar indirilebilir.(Asgari 

sermaye tutarı Anonim Şirketlerde elli bin TL. / Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan 

Anonim Şirketlerde yüz bin TL.; Limited Şirketlerde on bin TL.’dır) 

2.3.2. Sermayenin Tamamlanması 

Sermaye’nin tamamlanması konusu Aynı Tebliğin 9’ncu maddesinde aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir. 

“(1) Sermayenin tamamlanması, bilânço açıklarının ortakların tamamı veya bazı ortaklar tarafından 

kapatılmasıdır. Kanuni yedek akçelerin yitirilen kısımlarının tamamlanmasına gerek yoktur. Sermayenin 

tamamlanmasına karar verilmesi halinde her ortak zarar sebebiyle karşılıksız kalan tutarı kapatacak 

miktarda parayı vermekle yükümlüdür. Her ortak, payı oranında tamamlamaya katılabilir ve verdiğini geri 

alamaz. Bu yükümlülük, sermaye konulması veya borç verilmesi niteliğinde olmayıp karşılıksızdır. Ayrıca 

yapılan ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye artırımına mahsuben bir avans olarak nitelendirilmez. 

(2) Sermayenin tamamlanmasında, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

bakımından Kanunun 421 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, limited şirketler bakımından ise 603 ve 

devamı maddeleri uygulanır. Sermayenin tamamlanamaması, bazı ortakların kendi istekleriyle tamamlama 

yapmasına engel oluşturmaz. 

(3) Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler öz 

kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanır ve takip edilir. Sermaye tamamlama fonu 

yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabilir.” 

Tebliğ’deki açıklamaya göre, sermayenin tamamlanması, bilanço açıklarını karşılama amacıyla, 

Şirket ortaklarınca şirkete karşılıksız para konulması öngörülmüştür. Karşılıksız verilen bu paraların 

gelecekteki sermaye artırımları için avans olarak nitelendirilmesi ve ortaklara iade edilmesi mümkün değildir. 

Sermaye tamamlama fonları özkaynaklar içinde sermaye tamamlama fonu hesabında gösterilir. Sermaye 

tamamlama form yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabilecektir. 

2.3.3. Sermayenin Artırılması 

TTK md. 376 Tebliğine göre, sermaye kaybı halinde sermayenin artırılması üç türlü olabilir.  

http://www.degerymm.com.tr/
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a) Genel kurul sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı 

olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı 

sermaye artırımında nakdi sermaye taahhüdü Kanunun 344.ve 585. maddelerine uygun olarak 

ödenecektir. 

b) Genel kurul, sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden 

sermaye artırımına karar verebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında, tescil edilecek sermaye ile 

kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içinde korunmasını sağlayacak tutarın 

sermaye aktarımının tescilinden önce ödenmesi zorunludur. 

c) Aynı genel Kurul toplantısında bedelleri tamamen ödenmek süratiyle (b) bendindeki koşıl 

aranmaksızın sermayenin istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebilir. Bu 

şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az yarısının özvarlık içinde kazanması zorunludur. 

NOT: Sermayenin artırılması alternatifinde halka açık anonim şirketler için sermaye piyasası 

mevzuatı hükümleri saklıdır. 

2.4. Şirketin borcu batık olması (özsermayenin negatif olması)  

Şirketin borca batık olma durumu, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması halidir.(Tebliğ 

md.12) 

Borca batık durumda olmanın işaretleri aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir. 

 Yıllık ve ara dönem finansal tablolardan,  

 Şirketin denetim raporlarından,  

 Erken teşhis komitesinin raporlarından,  

 Yönetim organının belirlemelerinden 

 Tebliğde borca batıklık olma halinde uygulanacak tedbirler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

(Tedbirlerin uygulanma şekli önceki bölümde açıklandığı gibidir.) 

            Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim organı, 

aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço 

çıkartır. Yönetim organı, hem işletmenin devamlılığı esasına hem de aktiflerin muhtemel satış değerlerine 

göre çıkarılan ara bilânço üzerinden aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya yetmediğine karar vermesi 

halinde toplantıya çağrılan genel kurul aşağıdaki tedbirlerden birini almak zorundadır. 

 Sermayenin üçte birlik kısmı ile yetinilmesi ve TTK’nun 473-475 maddelerine göre sermaye 

azaltımı yapılması 

 Sermayenin tamamlanması 

 Sermayenin artırılması 
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Şayet genel kurul yukarıda sayılan bu kararlardan birini almadığı takdirde, Şirket yönetim organı 

Şirketin iflası için mahkemeye başvurur.(Md 12) 

3. Diğer Hususlar 

3.1. Esas alınacak finansal tablolar 

Sermayenin kaybı hallerinde en son yıllık bilanço esas alınır. Ancak borca batıklık halinde ara 

dönem tablolar da dikkate alınabilir. 

Şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumları, Türk Ticaret Kanununun 88 inci 

maddesine göre hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak belirlenir. Finansal tabloların düzenlenmesinde 

ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasının tercih edilmesi halinde, bahsi geçen durum 

bu şekilde hazırlanan finansal tablolar üzerinden değerlendirilir.  

 

3.2. Sermaye kaybına uğrayan şirketlerin birleşmesi 

Sermaye kaybı veya borca batık durumda olan bir şirket, ancak, kaybolan sermayeyi 

karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir 

 

Konuyla ilgili olarak, birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık 

durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip olma durumu yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya bağımsız denetçi raporu ile ortaya konulur. 

 

4. Borçlarla İlgili Kur Farklarına ve Bazı Giderlere İlişkin Geçici Düzenleme 

 

Tebliğ’in 15/9/2018 – 31/12/2022 döneminde uygulanacak geçici 1’nci maddesinin değişen hali 

aşağıdaki gibidir. 

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye 

kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para 

cinsi yükümlülüklerden kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden 

kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate 

alınmayabilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra 

kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda 

herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.” 

Söz konusu madde ile henüz ifa edilmemiş, borçların değerlenmesi nedeniyle doğacak kur 

farkı zararlarının tamamı ile 2020-2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, 

amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının borca batıklık ve sermaye kaybı kapsamı 

hesaplamalarda dikkate alınmayabileceği düzenlenmiştir.  

http://www.degerymm.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/


 

  

 

www.degerymm.com.tr ~ 7 ~ www.ecovis.com  

Söz konusu Tebliğ düzenlemesi, 1/1/2023 tarihine kadar geçerlidir. Şayet yeni bir düzenleme 

yapılmadığı takdirde, bu tarihten sonra oluşacak kur farkları ise genel ilkelere göre değerlenmelidir.  

Döviz cinsinden veya dövize endeksli borçlarla ilgili kur farkları, borçların dönemsel 

değerlenmesinde veya ifa edilmesi sırasında ortaya çıkar. TTK md. 376 çerçevesinde yapılacak 

değerlendirme açısından, yönetim organı tarafından özel bir bilanço çıkartılacak ve bu bilançoda henüz 

gerçekleşmemiş kur farkı giderleri dikkate alınmayacaktır.( Ancak borçların ödenmesi sırasında oluşan kur 

farkları bu kapsamda değerlendirilemeyecektir.) 

 

Öte yandan, belirtilen tutarın beklenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama 

yapılacaktır. 

Ayrıca bu kapsamda yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak, Tebliğin,13. maddesi uyarınca 

hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda 

gösterilecektir. 

 

Bu nedenle, söz konusu borçların değerlemesi nedeniyle oluşan kur farkları ile sayılan gider 

kısımları gerek vergi ve gerekse TTK ilkeleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarında ve hazırlanacak gelir 

tablolarında genel ilkelere göre gider veya aktife eklenecek bir değer olarak dikkate alınmaya devam 

edilecektir. 

 

 

 

 
                Saygılarımızla 
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6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesini Uygulanmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

 

 

Değişiklik Öncesi Hali  
 

Sayı : 30536 

                                     TEBLİĞ 

 
Ticaret Bakanlığından: 
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 

376 NCI MADDESİNİN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR 

HAKKINDA TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi 

kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık 

olma durumlarında uyulacak usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, anonim 

ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu 

Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 210 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete ’de 

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

446 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Aktif: Şirketin sahip olduğu dönen ve 

duran varlıkları, 

b) Ara dönem finansal tablo: 3, 6 ve 9 aylık 

dönem sonları itibarıyla hazırlanmış finansal 

tabloları, 

c) Borç: Öz kaynaklar hariç şirketin 

aktiflerini finanse ettiği kaynakları, 

ç) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanununu, 

d) Kanuni yedek akçe: Kanunun 519 uncu 

maddesinde düzenlenen yedek akçeyi, 

e) Ortak: Anonim şirketlerin pay 

sahiplerini, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerin ortaklarını, 

f) Serbest yedek akçe: Kanuni yedek 

akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin 
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13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 210 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete ’de 

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
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b) Ara dönem finansal tablo: 3, 6 ve 9 aylık 

dönem sonları itibarıyla hazırlanmış finansal 

tabloları, 

c) Borç: Öz kaynaklar hariç şirketin 

aktiflerini finanse ettiği kaynakları, 

ç) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanununu, 

d) Kanuni yedek akçe: Kanunun 519 uncu 

maddesinde düzenlenen yedek akçeyi, 

e) Ortak: Anonim şirketlerin pay 
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yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği 

ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar 

verilen yedek akçeleri, 

g) Şirket: Anonim ve limited şirketler ile 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri, 

h) Sözleşme: Anonim şirketler ile sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketlerin esas 

sözleşmesini, limited şirketlerin şirket sözleşmesini, 

ı) Yönetim organı: Anonim şirketlerde 

yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdür veya 

müdürler kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerde yöneticiyi veya yöneticileri, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sermaye Kaybı 

Genel kurulun toplantıya çağrılması 

MADDE 5 – (1) Son yıllık bilançodan, 

sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az 

yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde yönetim 

organı, genel kurulu hemen toplantıya çağırır. Genel 

kurulun gündem maddeleri arasında, sermaye ile 

kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığı 

belirtilir. 

(2) Sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar 

sebebiyle karşılıksız kaldığı durumlarda farklı bir 

gündem ile toplantıya çağrılmış olsa dahi bu husus 

genel kurulda görüşülür. 

Sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az yarısının karşılıksız kalması 

halinde genel kurul 

MADDE 6 – (1)  Sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız 

kalması halinde yönetim organı, bu genel kurula 

uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 

 

 

 

(2) Yönetim organı, son bilançoyu genel 

kurula sunarak şirketin finansal yönden bulunduğu 

durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın 

anlayabileceği şekilde anlatır. Bu hususta genel 

kurula rapor da sunulabilir. 

(3) Yönetim organı, şirketin mali 

durumundaki kötüleşmeyi ortadan kaldırmak veya 

en azından etkilerini hafifletmek amacıyla, uygun 

gördüğü sermayenin tamamlanması, sermaye 

artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin 

kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı, 

pazarlama sisteminin değiştirilmesi gibi iyileştirici 

önlemleri alternatifli ve karşılaştırmalı olarak aynı 

genel kurula sunar ve açıklar. 

(4) Genel kurul, sunulan iyileştirici 

yarısını aşan kısmı ile kanun ve sözleşme gereği 

ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar 

verilen yedek akçeleri, 

g) Şirket: Anonim ve limited şirketler ile 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri, 

h) Sözleşme: Anonim şirketler ile sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketlerin esas 

sözleşmesini, limited şirketlerin şirket sözleşmesini, 

ı) Yönetim organı: Anonim şirketlerde 

yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdür veya 

müdürler kurulunu, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerde yöneticiyi veya yöneticileri, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sermaye Kaybı 

Genel kurulun toplantıya çağrılması 

MADDE 5 – (1) Son yıllık bilançodan, 

sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az 

yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde yönetim 

organı, genel kurulu hemen toplantıya çağırır. Genel 

kurulun gündem maddeleri arasında, sermaye ile 

kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığı 

belirtilir. 

(2) Sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar 

sebebiyle karşılıksız kaldığı durumlarda farklı bir 

gündem ile toplantıya çağrılmış olsa dahi bu husus 

genel kurulda görüşülür. 

Sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az yarısının zarar sebebiyle 

karşılıksız kalması halinde genel kurul 

MADDE 6 – “(1) Sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız 

kalması durumu zararın, sermaye ile kanuni 

yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu 

tutardan çok ve üçte ikisinden az olmasıdır. Bu 

durumda yönetim organı, genel kurula uygun 

gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.” 

(2) Yönetim organı, son bilançoyu genel 

kurula sunarak şirketin finansal yönden bulunduğu 

durumu bütün açıklığıyla ve her ortağın 

anlayabileceği şekilde anlatır. Bu hususta genel 

kurula rapor da sunulabilir. 

(3) Yönetim organı, şirketin mali 

durumundaki kötüleşmeyi ortadan kaldırmak veya 

en azından etkilerini hafifletmek amacıyla, uygun 

gördüğü sermayenin tamamlanması, sermaye 

artırımı, bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin 

kapatılması ya da küçültülmesi, iştiraklerin satışı, 

pazarlama sisteminin değiştirilmesi gibi iyileştirici 

önlemleri alternatifli ve karşılaştırmalı olarak aynı 

genel kurula sunar ve açıklar. 

(4) Genel kurul, sunulan iyileştirici 
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önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek 

de kabul edebilir ya da sunulan önlemler dışında 

başka bir önlemin uygulanmasına karar verebilir. 

Sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kalması halinde genel kurul 

MADDE 7 – (1) Sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar 

sebebiyle karşılıksız kalması halinde, toplantıya 

çağrılan genel kurul; 

 

a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine 

ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre 

sermaye azaltımı yapılmasına, 

b) Sermayenin tamamlanmasına, 

c) Sermayenin artırılmasına, 

karar verebilir. 

Sermayenin azaltılması 

MADDE 8 – (1) Sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle 

karşılıksız kalan şirketin genel kurulu, sermayenin 

üçte biriyle yetinmeye karar verdiği takdirde 

sermaye azaltımı Kanunun 473 ilâ 475 inci 

maddelerine göre yapılır. 

 

 

 

(2) Bu madde kapsamında yapılacak 

sermaye azaltımında yönetim organı, alacaklıları 

çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden 

veya teminat altına alınmasından vazgeçebilir. 

Sermayenin tamamlanması 

MADDE 9 – (1) Sermayenin tamamlanması, 

bilânço açıklarının ortakların tamamı veya bazı 

ortaklar tarafından kapatılmasıdır. Kanuni yedek 

akçelerin yitirilen kısımlarının tamamlanmasına 

gerek yoktur. Sermayenin tamamlanmasına karar 

verilmesi halinde her ortak zarar sebebiyle 

karşılıksız kalan tutarı kapatacak miktarda parayı 

vermekle yükümlüdür. Her ortak, payı oranında 

tamamlamaya katılabilir ve verdiğini geri alamaz. 

Bu yükümlülük, sermaye konulması veya borç 

verilmesi niteliğinde olmayıp karşılıksızdır. Ayrıca 

yapılan ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye 

artırımına mahsuben bir avans olarak 

nitelendirilmez. 

(2) Sermayenin tamamlanmasında, anonim 

ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

bakımından Kanunun 421 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi, limited şirketler bakımından ise 

603 ve devamı maddeleri uygulanır. Sermayenin 

tamamlanamaması, bazı ortakların kendi istekleriyle 

tamamlama yapmasına engel oluşturmaz. 

(3) Bilanço zararlarının kapatılması için 

önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek 

de kabul edebilir ya da sunulan önlemler dışında 

başka bir önlemin uygulanmasına karar verebilir. 

Sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kalması halinde genel kurul 

MADDE 7 – (1) Zararın, sermaye ile 

kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit 

veya bu tutardan çok olması halinde, toplantıya 

çağrılan genel kurul; 

 

a) Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine 

göre sermaye azaltımı yapılmasına, 

b) Sermayenin tamamlanmasına, 

c) Sermayenin artırılmasına, 

karar verebilir. 

Sermayenin azaltılması 

MADDE 8 – (1) Sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle 

karşılıksız kalan şirketin genel kurulu, kalan 

sermayeyle yetinmeye karar verdiği takdirde 

sermaye azaltımı Kanunun 473 ilâ 475 inci 

maddelerine göre yapılır. Sermaye ve kanuni 

yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık 

 içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari 

sermaye tutarına kadar indirilebilir. 

(2) Bu madde kapsamında yapılacak 

sermaye azaltımında yönetim organı, alacaklıları 

çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden 

veya teminat altına alınmasından vazgeçebilir. 

Sermayenin tamamlanması 

MADDE 9 – (1) Sermayenin tamamlanması, 

bilânço açıklarının ortakların tamamı veya bazı 

ortaklar tarafından kapatılmasıdır. Kanuni yedek 

akçelerin yitirilen kısımlarının tamamlanmasına 

gerek yoktur. Sermayenin tamamlanmasına karar 

verilmesi halinde her ortak zarar sebebiyle 

karşılıksız kalan tutarı kapatacak miktarda parayı 

vermekle yükümlüdür. Her ortak, payı oranında 

tamamlamaya katılabilir ve verdiğini geri alamaz. 

Bu yükümlülük, sermaye konulması veya borç 

verilmesi niteliğinde olmayıp karşılıksızdır. Ayrıca 

yapılan ödemeler, gelecekte yapılacak sermaye 

artırımına mahsuben bir avans olarak 

nitelendirilmez. 

(2) Sermayenin tamamlanmasında, anonim 

ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

bakımından Kanunun 421 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (a) bendi, limited şirketler bakımından ise 

603 ve devamı maddeleri uygulanır. Sermayenin 

tamamlanamaması, bazı ortakların kendi istekleriyle 

tamamlama yapmasına engel oluşturmaz. 

      (3) Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen 
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getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler 

öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu 

hesabında toplanır ve takip edilir. 

 

 

Sermayenin artırılması 

MADDE 10 – (1) Genel kurul tarafından; 

 

 

a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan 

kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak 

istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. 

Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı 

sermaye artırımında artırılan sermayenin en az 

dörtte birinin ödenmesi şarttır. 

 

b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan 

kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye 

artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak 

sermaye artırımında sermayenin en az yarısını 

karşılayacak tutarın tescilden önce ödenmesi 

zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel kurulun gerekli tedbirlerden birini 

almaması 

MADDE 11 – (1) Sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kalması halinde genel kurulun, 

7 nci maddede belirtilen tedbirlerden birine karar 

vermemesi halinde şirket kendiliğinden sona erer. 

Bu şekilde sona eren şirketin tasfiye işlemleri, 

Kanunun 536 ncı ve devamı maddelerine göre 

yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının 

Tamamının Karşılıksız Kalması 

Borca batık olma durumu 

MADDE 12 – (1) Borca batık olma durumu, 

şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması 

halidir. 

yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler öz 

kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu 

hesabında toplanır ve takip edilir. Sermaye 

tamamlama fonu yalnızca zararların mahsup 

edilmesi suretiyle kullanılabilir.” 

Sermayenin artırılması 

MADDE 10 – (1) Halka açık anonim 

şirketler için sermaye piyasası mevzuatı 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel kurul 

tarafından; 

a) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan 

kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak 

istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. 

Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı 

sermaye artırımında nakdi sermaye taahhüdü 

Kanunun 344 üncü ve 585 inci maddelerine 

uygun olarak ödenir. 

b) Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan 

kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye 

artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak 

sermaye artırımında, tescil edilecek sermaye ile 

kanuni yedek akçeler toplamının en az 

yarısının özvarlık içerisinde korunmasını 

sağlayacak tutarın sermaye artırımının 

tescilinden önce ödenmesi zorunludur. 

c) Aynı genel kurul toplantısında, 

bedelleri tamamen ödenmek suretiyle, (b) 

bendindeki koşul aranmaksızın, sermayenin 

istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra 

azaltılmasına karar verilebilir. Bu şekilde 

gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, tescil 

edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az yarısının özvarlık içinde 

korunması zorunludur. 

 

 

Genel kurulun gerekli tedbirlerden birini 

almaması 

MADDE 11 – (1) Sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle 

karşılıksız kalması halinde genel kurulun, 

7 nci maddede belirtilen tedbirlerden birine karar 

vermemesi halinde şirket kendiliğinden sona erer. 

Bu şekilde sona eren şirketin tasfiye işlemleri, 

Kanunun 536 ncı ve devamı maddelerine göre 

yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının 

Tamamının Karşılıksız Kalması 

Borca batık olma durumu 

MADDE 12 – (1) Borca batık olma durumu, 

şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması 

halidir. 
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(2) Borca batık durumda olmanın işaretleri, 

yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, denetime 

tabi şirketlerde denetim raporlarından, erken teşhis 

komitesinin raporlarından, yönetim organının 

belirlemelerinden ortaya çıkabilir. 

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu 

şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim organı, 

aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre 

hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara 

bilanço çıkartır. 

(4) Yönetim organı, hem işletmenin 

devamlılığı esasına hem de aktiflerin muhtemel satış 

değerlerine göre çıkarılan ara bilânço üzerinden 

aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya 

yetmediğine karar vermesi ve 7 nci maddede 

belirtilen tedbirleri almaması halinde şirketin iflası 

için mahkemeye başvurur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak ve Son Hükümler 

Esas alınacak finansal tablolar 

MADDE 13 – (1) Şirketlerin sermaye kaybı 

veya borca batık olma durumları, Kanunun 88 inci 

maddesine göre hazırlanacak finansal tablolar esas 

alınarak belirlenir. Finansal tabloların 

düzenlenmesinde ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe 

Standartlarının uygulanmasının tercih edilmesi 

halinde, bahsi geçen durum bu şekilde hazırlanan 

finansal tablolar üzerinden değerlendirilir. 

Sermayenin kaybı veya borca batık olma 

durumlarında birleşmeye katılma 

MADDE 14 – (1)  Sermaye kaybı veya 

borca batık durumda olan bir şirket, kaybolan 

sermayeyi karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf 

edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile 

birleşebilir. 

(2) Birleşmeye taraf olan bir şirketin, 

sermayesiyle kanuni yedek akçeleri kaybolmuş veya 

borca batık durumda olması halinde; birleşmeye 

taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya 

borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda 

serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip 

bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de 

gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların 

mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 

raporu ile ortaya konulur. Devrolunan şirketlerin 

denetime tabi olması halinde bu rapor, denetime tabi 

şirketin denetçisi tarafından da hazırlanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine 

kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında 

sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna 

ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş 

yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur 

farkı zararları dikkate alınmayabilir. 

(2) Borca batık durumda olmanın işaretleri, 

yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, denetime 

tabi şirketlerde denetim raporlarından, erken teşhis 

komitesinin raporlarından, yönetim organının 

belirlemelerinden ortaya çıkabilir. 

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu 

şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim organı, 

aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre 

hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara 

bilanço çıkartır. 

(4) Yönetim organı, hem işletmenin 

devamlılığı esasına hem de aktiflerin muhtemel satış 

değerlerine göre çıkarılan ara bilânço üzerinden 

aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya 

yetmediğine karar vermesi ve 7 nci maddede 

belirtilen tedbirleri almaması halinde şirketin iflası 

için mahkemeye başvurur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak ve Son Hükümler 

Esas alınacak finansal tablolar 

MADDE 13 – (1) Şirketlerin sermaye kaybı 

veya borca batık olma durumları, Kanunun 88 inci 

maddesine göre hazırlanacak finansal tablolar esas 

alınarak belirlenir. Finansal tabloların 

düzenlenmesinde ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe 

Standartlarının uygulanmasının tercih edilmesi 

halinde, bahsi geçen durum bu şekilde hazırlanan 

finansal tablolar üzerinden değerlendirilir. 

Sermayenin kaybı veya borca batık olma 

durumlarında birleşmeye katılma 

MADDE 14 – (1)  Sermaye kaybı veya 

borca batık durumda olan bir şirket, kaybolan 

sermayeyi karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf 

edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile 

birleşebilir. 

(2) Birleşmeye taraf olan bir şirketin, 

sermayesiyle kanuni yedek akçeleri kaybolmuş veya 

borca batık durumda olması halinde; birleşmeye 

taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya 

borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda 

serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip 

bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de 

gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların 

mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 

raporu ile ortaya konulur. Devrolunan şirketlerin 

denetime tabi olması halinde bu rapor, denetime tabi 

şirketin denetçisi tarafından da hazırlanabilir. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine 

kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında 

sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna 

ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş 

yabancı para cinsi yükümlülüklerden kur farkı 

zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında 
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Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini 

Ticaret Bakanı yürütür. 
 

tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan 

giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin 

toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. Bu 

tutarların belirlenmesinde mükerrerlik 

oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra 

kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin 

olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan 

finansal tablolarda herhangi bir kayda yer 

verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde 

dipnotlarda gösterilir. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret 

Bakanı yürütür. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini 

Ticaret Bakanı yürütür. 
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