
26 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de  

“Türk Ticaret Kanunu 376.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ”de (“Tebliğ”)  

değişiklik yapılmış ve değişiklikler, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir 

 

A.Ş.,Ltd. ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bakımından sermaye kaybı ya da 

sermayenin borca batık olması durumunda, ilgili şirketin uyması gereken usul ve esasları 

düzenleyen TTK 376.maddesine ilişkin Tebliğ’de yapılan değişiklikler maddeler halinde 

özetlenmiştir :  

 Tebliğ’in 6. Maddesinin başlığı, “sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az 

yarısının karşılıksız kalması halinde genel kurul” iken, “sermaye ile kanuni yedek akçeler 

toplamının en az yarısının „ZARAR’ sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul” 

olarak revize edilmiştir.  

 Maddenin 1. Fıkrasına,  karşılıksız kalma halinin,  zararın sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve fakat 2/3’ünden az olmasını ifade 

ettiği belirtilmiştir.  

 6. Maddedeki değişiklikle paralel olarak ve maddede belirtilen hesaplamadan hareketle, 

Tebliğ’in 7.maddesinde karşılıksız kalma halinde çağırılan genel kurulda „sermayenin 1/3’ü 

ile yetinilmesine’ dair karar alınabileceği hükmü kaldırılmıştır.  

 Madde 8/1.’de yapılan değişiklik uyarınca, şirket genel kurulu tarafından kalan sermaye ile 

yetinme kararı verebileceği belirtilerek, TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca sermaye azaltımı 

yapılabileceği düzenlenmiş ve fıkra hükmüne eklenen cümle ile sermaye ve yedek akçeler 

toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması kaydıyla, sermayenin asgari 

sermaye tutarına kadar indirilebileceği belirtilmiştir.  

 Tebliğ’in 10.maddesinde, sermayenin artırılmasına ilişkin düzenlemede halka açık 

A.Ş.’ler bakımından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı tutularak, artırımın 

yapılma koşulları detaylandırılmıştır.  

 Tebliğ’de Geçici Madde 1’e yapılan ekleme ile 1 Ocak 2023’e kadar sermaye kaybı veya 

borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda; 

- henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı 

zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan 

kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 

dikkate alınmayabileceği; 

- bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama 

yapılacağı; 

- buna göre yapılacak hesaplamaların Tebliğ’in 13. madde uyarınca hazırlanan 

finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durumun bilgi 

mahiyetinde dipnotlarda gösterileceği belirtilmiştir. 

 


