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SERMAYE AZALTIMI KAVRAMI, ETKİLERİ, VERGİSEL BOYUTU  

VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 

ÖZET 

Sermaye kavramı farklı disiplinlerin geçmişten günümüze gelişen çeşitli tanımlarıyla 

çok boyutlu bir kavram haline gelmiştir. İktisadi hayatın mali alana yansıması 

nedeniyle de sermaye kavramı pek çok yasal düzenlemelere de tabi tutulmuştur. Ticari 

hayatı düzenleyen TTK’da ve BK’da yer alan şahıs şirketlerinin şahsi sorumluluğuna 

karşın ticaret şirketlerinin sermayeleri oranında sorumluluğu bulunması, sermayenin 

korunması ilkesi kapsamında yasal düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Şirketlerin 

sermaye azaltımı kararları bazı durumlarda yasal zorunluluk haline gelirken, mali 

tabloların iyileştirilmesi, vergi planlaması, atıl kalan sermaye, bölünme gibi sermaye 

yapısı kararlarını etkileyen faktörlerle alınabilmektedir. Bu çalışmamızda sermaye 

kavramına açıklık getirilerek, teknik anlamda sermaye yapısının oluşumu ve değişimi 

incelenmiştir. Sermaye azaltımlarının çok taraflı etkileri ve vergisel sonuçları 

bulunmaktadır. Sermayenin korunması ilkesi çerçevesinde şirketlerin sermaye 

artırımları ve azaltımları bir bütün olarak sermayenin bileşenleri bakımından 

birbirleriyle ilişkilidir. Bu ilişki şirket sermayesinin azaltımındaki farklı vergisel 

sonuçlarla karşılaşılması durumu nedeniyle vergi planlamasında dikkate alınmalıdır. 

Sermaye artırımları sonucu ilave edilen iç kaynaklarla sermayesi teşekkül eden 

şirketler için azaltım kararlarında vergisel yükümlülük, azaltımın kaynağı, fon çıkışı 

gerektirip gerektirmediği ve azaltımın ayni yahut nakdi şekilde yapılmasına göre farklı 

sonuçlar doğurmaktadır. Sermaye azaltımına ilişkin uygulama örneğimizde 

açıklandığı üzere; şirketlerin sermaye yapıları ile artırım ve azaltımlardaki tercihlere 

göre farklı vergisel sonuçlara varılabilmektedir.    

Anahtar kelimeler: Sermaye, Sermaye azaltımı, Sermaye artırımı, Sermaye 

unsurları, Vergisel sonuçları 
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THE CONCEPT OF CAPITAL REDUCTION, EFFECTS, TAX SIZE 

AND AN APPLICATION EXAMPLE 
 

ABSTRACT 

The concept of capital has become a multidimensional term which has been growing 

from past to present with its definitions from various discipline. Because of the 

reflection of economic process to fiscal space, the concept of capital is also subjected 

to legal regulations. As it is included in TTK in BK which regulate business life, 

private companies have personal responsibilities while trading companies have 

responsibilities in proportion to their capital, which brings about capital maintenance 

adjustments. While company's decisions of capital reduction becomes legal obligation 

in some instances, the decisions can be made by  the factors affecting capital structure 

such as improvement of financial statements, tax planning, idle capital, split-off. In the 

present study, clarifying the concept of capital, formation and change of capital 

structure are examined from a technical aspect. Capital reductions have multilateral  

effects and  tax results. Within the scope of capital protection principle, capital 

expenditures and reductions are wholly related with regards to the components of 

capital. The relation must be taken into consideration in tax planning due to the 

recognition of different tax implications. Reduction decisions for the companies whose 

capital consist of internal sources which are added because of capital expenditure lead 

to different consequences according to tax liability, source of reduction, expenses 

involving outflow of funds or not, reductions which are made in kind or in cash. As it 

is clarified in the application example concerning capital reduction, different tax 

results can be obtained considering the capital structures of companies and the 

preferences of reduction or expenditure.  

Key words: Capital, Capital reduction, Capital expenditure, Components of capital, 

Tax results. 
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1.GİRİŞ 

Çeşitli amaçlarla şirketlerce sermaye azaltılmasına gidilebilmektedir. Bir kısım 

sermayenin atıl kalması ya da şirketin birikmiş zararlarının yok edilerek bilançoların 

düzeltilmesi ve bilançolara istikrar kazandırılması gibi nedenlerle sermaye azaltımına 

gidilebileceği gibi sermaye kaybı, ortaklıktan ayrılma, bölünme, vergi planlaması gibi 

durumlar sebebiyle de sermaye azaltımı gerçekleşebilmektedir. Esas itibari ile şirket 

ana sözleşmesinde değişikliğe neden olan bu hassas durum farklı açılardan menfaatleri 

gözeten hukuk kuralları ile ilişkilendirilmiştir. 

Sermaye ve azaltılması kavramı pay sahiplerinin, yatırımcıların, alacaklıların ve  vergi 

nedeniyle de kamunun menfaati bakımından, Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları, SPK 

Mevzuatı, TFRS/TMS kuralları ile çeşitli yönlerden ilişkilidir. Bu çalışmada Şirket 

türleri itibariyle sermaye azaltımına konu unsurların çeşitleri, etkilediği kesimler, yasal 

düzenlemeler ve vergisel sonuçlarının araştırılması hedeflenmektedir. Tez çalışmamız 

Giriş ve Sonuç bölümleri haricinde beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla ; 

“Sermaye, Türleri ve Temel Kavramlar “ adlı 2. bölümde;  “Sermaye” olgusunun ana 

hatları çizilerek disiplinler arası farklılaşmış sermaye tanımları açıklanmaktadır. 

Sermaye kavramının muhasebe disiplini bakımından tanımlaması yapılarak,  TTK 

kapsamında yer alan genel düzenlemeler açıklanmıştır. Yine sermayenin şirket türleri 

itibari ile ilişkisi nedeniyle şirket türleri hakkında genel bilgilere yer verilerek sermaye 

şirketlerinin hangileri olduğu açıklanmıştır. 

“Sermaye Yapısı ve Değişimi” adlı 3. bölümde; azaltıma konu “sermaye” kavramının 

yapısını etkileyen faktörler irdelenmiştir. TTK’na tabi sermaye şirketlerinin mevcut 

sermaye yapılarını ekonomik, endüstriyel ve şirkete özgü koşullar etkilemektedir. 

Şirketlerin sermaye sistemlerine göre ve tercih ettikleri kaynaklara göre sermaye 

yapıları değişebilmekte ve şekillenmektedir. Sermaye değişiklerine neden olan 

sermaye artırımları da yine şirketin tabi olduğu sermaye sistemine göre farklı yasal 

düzenlemelere ve usullere tabi olmaktadır. Şirketlerin sınırlı sorumlu durumları 

nedeniyle sermayedeki değişikler sermayenin korunması ilkesi ile ilişkilidir. Yine bu 

bölümde sermayenin devamlılığına (korunmasına) ilişkin TTK,SPKK, TMS/TFRS  
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kapsamındaki düzenlemeler ele alınmıştır. 

“Sermaye Azaltımı” başlıklı 4. Bölümde; TTK’na göre sermaye azaltımı konusu 

Anonim Şirketler için detaylı olarak yer bulmuş ancak diğer şirketler için (Limited, 

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket) kıyas yoluyla bu hükümlerin 

uygulanacağı yasal olarak belirtildiğinden konu anonim şirketler için irdelenmiştir. 

Anonim şirketlerde sermaye azaltılması nedenleri araştırılarak TTK’daki yasal 

hükümler açıklanmıştır. Sermaye azaltılması yöntemleri, türleri ve izlenecek yasal 

prosedür bu bölümde ele alınmıştır. Yine bu işlemlerden doğan sorumluluk ve yapılan 

sermaye azaltılmasının taraflara etkileri irdelenmiştir. 

“Sermaye Azaltımlarının Vergisel Boyutu” başlıklı 5. Bölümde ; sermaye kalemleri 

itibar ile azaltılan kısmın vergi mevzuatındaki karşılığı yani vergisel sonuçları 

araştırılmıştır. Şirketler için vergi planlama aracı olarak sermaye azaltılması yolunun 

tercih edilebilirliği azaltımın sonuçlarına göre açıklanmıştır. Vergiden kaçınma 

bakımından etkilerin sonuçları  vergi türleri itibari ile karşılaştırılmıştır.  

“Sermaye Azaltımlarının Vergisel Sonuçlarına Yönelik Bir Uygulama Ve Muhasebe 

Kayıt Örnekleri”başlıklı 6. Bölümde; anonim şirketin farklı koşullarda ve biçimlerde 

gerçekleştirdiği sermaye azaltımlarının sonuçları ve bunların vergisel yüklerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uygulamada yer verilen I. azaltım ve II. azaltımın 

hangi şekilde yapılacağına ilişkin II/a,II/b,II/c, II/d gibi muhtemel  sınırlı azaltım 

örnekleriyle vergisel sonuçların farkı ortaya konmuştur.  
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2.SERMAYE, TÜRLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR 

2.1. Sermaye: 

İlk çağlardan itibaren faize karşılığında verilen para ve mal gibi kıymetleri ifade eden 

sermaye kavramı aynı zamanda halk arasında servet olarak da tanımlanmaktadır. 

Sermaye (capital) kavramı, insanlarca üretilmiş olan üretim mallarını temsil eder. Bu 

tanımdan anlaşıldığı gibi sermaye, iktisatta günlük kullanımdan farklı bir anlama 

sahiptir. İktisadi analizde sermaye kavramının emtia bazında tanımlanan gerçek bir 

değeri temsil etmesine karşılık, günlük kullanımda sermaye kavramı para, tahvil, hisse 

senedi gibi mali varlıklar bazında tanımlanan parasal bir değeri temsil eder. “Günlük 

kullanımda sermaye olarak nitelendirilen para, tahvil, hisse senedi gibi mali varlıklar 

iktisadi analizde mali sermaye  (financial capital) olarak nitelendirilirler” (ÜNSAL, 

2007, s. 9). 

Sermaye terimi halk arasında ve ekonomi, işletme, finans, muhasebe alanında çeşitli 

manaları ifade etmektedir. Ekonomistler, sermayeyi tanımlarken para anlayışından 

uzaklaşmışlar ve mal ile ilgili içerik kazandırmışlardır. İşletme biliminde ise sermaye 

, "işletmenin amacına ve üretim faaliyetlerine uygun olarak toplanmış maddi ve gayri 

maddi varlıkların tümü" biçiminde tanımlanmaktadır. Diğer taraftan muhasebe ve 

finansman disiplinlerine göre sermaye, işletme sahip yada ortaklarının işletmeye 

getirdikleri ve üzerinde bizzat hak sahibi oldukları öz kaynaklar olarak tanımlanır. 

(Temel Kavramlar, 2017) 

İktisadi açıdan dolaşımdan çekilen ve gelir getirmeyen malların sermaye olarak kabul 

edilmesi tartışmalıdır. Örneğin gizlenerek ekonomi dışına çekilen altının, mücevherin 

veya bir sanat eserinin belli bir süre geçtikten sonra banka mevduatından veya tahvil 

faizinden daha yüksek bir değer artışı sağladığı durumlar yaşanmaktadır. Dolaşımdan 

çekilen değerlerin yeri geldiğinde işletilebilme olanağının varlığı, bunlar için sermaye 

potansiyeli niteliğini kazandırmaktadır. (Ekonomi Terimleri, 2015) 
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Diğer bir tanımla Sermaye, birikmiş emektir. (maddileşmiş biçimi ya da “içerilmiş”, 

cisimleşmiş haliyle); özel yani dışlayıcı bir temelde, eyleyiciler ya da eyleyici grupları 

tarafından el konulduğunda, onların toplumsal enerjiyi şeyleştirilmiş veya yaşayan 

emek biçiminde kendine mal etmelerini sağlar. “Nesnelleşmiş ya da cisimleşmiş 

biçimleriyle birikmesi zaman alan ve kâr üretmek ve kendini aynı ya da genişletilmiş 

biçimiyle yeniden üretmek için bir potansiyel kapasite olması nedeniyle kendi 

varlığını sürdürmeye yönelik bir temayül taşıyan sermaye, eşyanın nesnelliğinde 

kayıtlı bir güçtür; bu nedenle her şey eşit şekilde imkanlı veya imkansız 

değildir” (BOURDIEU, 1986, s. 241). Sermayenin birikmiş emek olduğu yönünde 

yapılan bu tanımdan yola çıkarsak sermaye birikmiş emeğin değeri ile ölçülebilir. 

Değere gelince, tüm metalar belirli cisimleşmiş emek zamanı yığınlarıdır. 

Sermaye faktöründen söz edilirken fiziki sermaye ile finansal sermayeyi bir birine 

karıştırmamak gerekmektedir (DİNLER, 2013, s. 537) . 

Görüleceği üzere sermaye kavramı, kullanıldığı duruma göre değişen çeşitli anlamlara 

sahiptir. Ekonomi biliminde sermaye, emeğin verimini artıran ve önceden üretilmiş 

olan üretim araçları olarak tanımlanır (ÜNSAL, 2004, s. 8) . 

Konumuzla ilişkili olarak muhasebe biliminde sermaye, bir kurumun sahip olduğu 

değerlerin ekonomik karşılığıdır (HAFTACI, 2007, s. 5) . 

2.2. Sermaye Biçimleri: 

Sermaye kavramı, disiplinler arası farklı tanımlarına ilaveten anlamca çeşitlenmekte 

olan bir kavramdır. 

Bourdieu’nin içselleştirilmiş eğilimler, alan ve sermaye kavramları, farklılaşmış 

toplumları anlamamızda ve duygusal şekillenmelerin yaşandığı farklı yolların 

kavramsallaşmasında önemli bir rol oynamış ve grup ve bireyler arasındaki ilişkilere 

“sermaye” perspektifinden bakılmasına yardımcı olmuştur. 

İşlevine göre ve dönüşümlerin karşılığında, sermaye üçe ayrılır: “Anında ve doğrudan 

paraya çevrilebilir ve mülkiyet hakları biçiminde kurumsallaştırılabilir olan ekonomik 

sermaye; belirli şartlar içinde ekonomik sermayeye çevrilebilir olan ve eğitim vasıfları 

biçimlerinde kurumsallaştırılabilir olan kültürel sermaye; ve toplumsal 

yükümlülüklerden (bağlantılar) oluşan, belirli şartlar içinde ekonomik sermayeye 
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çevrilebilir ve bir soyluluk ünvanı gibi biçimlerde kurumsallaştırılabilir olan sosyal 

sermaye”  (BOURDIEU, 1986, s. 258). 

Bu yaklaşımla günümüzde entelektüel sermaye, sosyal sermaye, beşeri sermaye, 

pskolojik sermaye, duygusal sermaye gibi benzer sermaye kavramları 

tanımlanabilmiştir.  

Bohm-Bawerk'e göre, “hukuki ve teknik olarak sermayeleri karakterlerine göre ikili 

ayırıma tâbi tutmak yerinde olur. Hukuki sermaye kavramı, mülkiyet hakkından 

yararlanarak gelir sağlanan menkul ve gayrı menkul her türlü varlığı kapsamaktadır. 

Teknik sermaye ise, üretim faktörüdür. Teknik sermaye, sabit ve döner (değişken) 

olarak ikiye ayrılmaktadır”. 

Üretim fakörü olarak sermaye denildiğinde fiziksel sermaye kastedilir. Fiziksel 

sermaye ya da sermaye malları “ üretimde emeğin verimini artıran, daha önce insanlar 

tarafından üretilmiş olan üretim araçlarıdır. “ şeklinde tanımlanabilir. Fiziki sermayeyi 

satın alabilmek için finansal sermayeye (parasal)gerek vardır. Finansal sermaye sadece 

fiziki sermayenin satın alımında kullanıldığından üretim faktörü değildir (DİNLER, 

2013, s. 538). 

Sermayenin farklı disiplin ve yaklaşımlarla çeşitli özelliklerine göre tanımlanması 

neticesinde günümüzde pek çok tasnife konu olmuştur. Sermayenin tanımlandığı 

yaklaşımın kavramı ele alış durumuna göre pek çok sermaye kavramı ortaya çıkmıştır.  

Sermaye kavramının tanımlanış biçimlerine göre oluşan kavramsal farklar aşağıdaki 

gibi ayrıma tabi tutabilir.  

.Maddi Sermaye- Gayrimaddi Sermaye 

.Hukuki Sermaye-Teknik Sermaye 

.Fiziki Sermaye-Finansal Sermaye 

.Girişim Sermayesi-Risk Sermayesi 

.Özel Sermaye-Kamu Sermayesi 

.Yerli Sermaye-Yabancı Sermaye 

.Ayni Sermaye- Nakdi Sermaye 

.Menkul Sermaye-Gayrimenkul Sermaye 

.Özsermaye-Esas Sermaye 

.Sabit Sermaye-Döner Sermaye 
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2.3 Sermaye Azaltılması Kavramına Konu Sermaye Tabiri; 

Kaynak çalışmalarımız göstermektedir ki sermaye kavramının tek bir tanımı 

bulunmamaktadır. Yukarıdaki bölümlerde farklı açılardan sermaye kavramı 

tanımlanmaya çalışılmış, disiplinler arasında sermaye kavramına yüklenilen anlamlara 

değinilmiştir.   

Konumuz olan sermaye kavramı  ise ekonomi  biliminin açıkladığı  üretim faktörleri 

arasında sayılan sermaye kavramı ile ilişkilidir. Şirketler açısından sermaye; 

paydaşların ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri mal varlığının toplamı ve bunun nakit 

olarak karşılığıdır. Bu anlamda azaltıma konu sermaye kavramından kasıt Türk Ticaret 

Kanununa göre kurulan sermaye şirketlerinin sermayeleridir. 

2.4 Şirket Türleri 

Öğretide şirket türleri genel olarak ikiye ayrılmaktadır. 

.Adi Şirketler, (Borçlar Kanununa göre tanımlanan adi ortaklıklardır.) 

.Ticaret Şirketleri’dir. (TTK’na göre kurulan şirketlerdir.) 

 

 

Şekil 2.1.:Şirket Türleri. 

 

 

Şirket Türleri

Ticaret Şirketleri

Şahıs Şirketleri

-Kollektif Şirket

-Komandit Şirket

Sermaye Şirketleri

-Anonim Şirket

-Limited Şirket

-Sermayesi Paylara Bölünmüş 
Komandit Şirket

Adi Şirketler



7 
 

2.4.1 Adi şirketler 

“İki ya da daha fazla gerçek kişinin mallarını ve emeklerini ortak bir amaca ulaşmak 

üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmeye adi ortaklık sözleşmesi denir. Eğer bir 

ortaklık kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici özelliklerini taşımazsa, bu 

ortaklık adi ortaklık sayılır “ (TBK mad. 620). 

Kuruluş aşamasında ise ticaret şirketlerinin tamamı adi şirket hükmündedir. Adi şirket 

günlük ticari hayatta oldukça yaygın bir şirket türüdür. “Bunun sebebi adi şirketin 

kuruluşu için kural olarak bir şekil zorunluluğunun olmaması ve iç ilişkilerindeki 

düzenlemenin ortaklarca hazırlanacak olan sözleşme hükümlerine bırakılmış 

olmasıdır” (TEKİN, 2017). 

2.4.2 Ticaret şirketleri 

 (TTK)’na göre kurulan şirketlerdir. 6102 Sayılı TTK’nun 124. Maddesinde; “Ticaret 

Şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibaret 

olduğu ve bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılacağı belirtilmiştir.” 

Yukarıda açıklandığı üzere TTK ya göre kurulan şirketlerde; Şahıs Şirketleri ve 

Sermaye Şirketleri olarak ikiye ayrılır. 

2.4.2.1 Şahıs şirketleri 

TTK’nu hükümlerine göre kurulan bu şirketlerin  tüzel kişilikleri vardır. Şahıs 

şirketleri gücünü tüzel kişiliğinden ziyade daha çok ortaklarının şahsi itibar ve şahsi 

mal varlığından alır. Şirket sermayesiyle birlikte ortakların şahsi mal varlıkları ve 

itibarları şirkete güç katar ve üçüncü kişiler için güvence sağlar. Bunun yanı sıra 

şirketin üçüncü kişilere olan borçlarında ortakların tamamının zincirleme ve bütün 

şahsi mal varlıklarıyla sorumlu olmaları şirketin ticari itibarını daha da artırmaktadır. 

“Dolayısıyla bu şirketlerin mal varlıklarının yanında ortakların kişisel mal varlıkları 

ve itibarları da çok önemlidir”  (ŞENGEL, 2013, s. 8). 

Şahıs şirketleri; kollektif ve komandit şirket şeklinde ikiye ayrılır. 

2.4.2.2 Sermaye şirketleri 

Sermaye şirketlerinde ise şirketin gücü ortakların mal varlıklarından değil şirket 

sermayesinden kaynaklanır.  Bu şirketlerde, ortakların sorumlulukları şirkete koymayı 
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taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Sermaye şirketlerinde ortaklardan birinin 

ayrılmasıyla ortaklık bozulmaz yani ortaklar şirket paylarını başkalarına satarak devir 

yapabilir.  

Sermaye şirketlerinin bir diğer önemli özelliği de sermayeye yani şirkete ortak olmak 

ile şirketin yönetimiyle ilgilenmenin birbirinden ayrılmış olmasıdır.  “Ortakların ikinci 

planda kalmaları ve asıl olanın şirkete getirilen sermaye olması nedeniyle bu tür 

ortaklıklara sermaye şirketleri denir”  (ŞENGEL, 2013, s. 10). 

Sermaye şirketleri; anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirket olmak üzere üçe ayrılır. 

2.5 Ticaret Şirketlerinin Sermayeleri 

6102 sayılı TTK’nun 127. Maddesinde belirtildiği üzere;  “ticaret şirketlerine sermaye 

olarak; para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikrî mülkiyet 

hakları, taşınırlar ve her çeşit taşınmazlar ile bunların faydalanma ve kullanma hakları, 

kişisel emek, ticari itibar ve  işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir 

elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, maden ruhsatnameleri ve 

bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar, devrolunabilen ve nakden 

değerlendirilebilen her türlü değer, konabilir”. 

TTK 307 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere; “bir komanditer kişisel 

emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz”  , 342 nci ve 581 inci maddesinin 

birinci fıkralarında belirtildiği üzere; “anonim şirketler ile limited şirketlerde 

üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden 

değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da 

dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel 

emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz”.  

2.6 Sermaye İle İlgili TTK’daki Diğer Düzenlemeler 

2.6.1. Genel düzenlemeler 

TTK’nun 128. Maddesinde sermaye ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler aşağıdaki 

gibidir.  

Şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı her ortak şirkete karşı 

borçludur. 
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Taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel 

sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi 

edildikleri takdirde ayni sermaye kabul olunur.  

Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerindeki ayni bir hakkın 

konulması mümkün olup şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline 

tescil gereklidir 

Ayni sermaye konulmasının borçlanılması hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan 

itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir. 

Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava 

edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de 

isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da 

açabilir. 

Ortaklarca, sermaye olarak konulması taahhüt edilen hakların korunması için, 

kurucular tarafından ortaklar aleyhine ihtiyati tedbir istenebilir. Tedbir üzerine 

açılacak davalar için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak 

şirketin tescil ve ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

2.6.2 Temerrüt faizi 

TTK’un 129. Maddesinde;  “zamanında ifa edilmeyen sermaye para ise, 128 inci 

madde gereğince tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, aksine şirket 

sözleşmesinde veya esas sözleşmede hüküm yoksa, şirketin tescili anından itibaren 

temerrüt faizi de ödenir.” Hükmüne yer verilmiştir. 

2.6.3. Sorumlu olma 

TTK’nun 130 maddesinde ortakların sermaye yükümlülüğü ile ilgili sorumluluklarına 

dair düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre;  

Sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak, alacaklar şirketçe tahsil 

edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz. 

Sermaye olarak konan alacak vadesinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden 

dolayı şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden 

itibaren geçecek günlerin temerrüt faizini de öder. 
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2.6.4. Ayni sermaye ve kara iştirak suretiyle ödenen ücretler 

TTK’nun 131. Maddesinde ticaret şirketlerinin ayni sermayesi ile ilgili olarak 

aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin 

kara iştirak suretiyle ifa edilmesinin ortak sıfatı kazandırmayacağı açıklanmıştır. 

Sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından değer biçilir ve aksi 

kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak konan ayınların mülkiyeti şirkete ait ve haklar 

şirkete devredilmiş olur. Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya 

tamamen kâra iştirak suretiyle ifası kararlaştırıldığı takdirde bu kayıt çalışanlara ortak 

sıfatını vermez. 

2.6.5. Faiz ve ücret alma hakkı 

TTK’nun 132 maddesinde; “ Kanunlarda aksine hüküm yoksa, şirket sözleşmesiyle 

ortakların, koydukları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri sebebiyle 

kendilerine ücret verilmesi kabul olunabileceği” açıklanmıştır. 

2.6.6 Ortakların kişisel alacaklıları 

TTK’nun 133. Maddesine göre ;  “bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan 

birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr 

payından ve şirket fesh olunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço 

düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr 

ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir”. 

Söz konusu madde hükmünde belirtildiği üzere ortakların kişisel alacakları için borçlu 

ortağın kar payı, tasfiye payı üzerinden talep edebilme olanağı mevcutken, borçlu 

ortağın sermaye payı diğer bir ifadeyle hissesi üzerinden şirket sermayesine yönelik 

bir takibe imkan verilmemiştir. 
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3. SERMAYE YAPISI VE DEĞİŞİMİ 

3.1 Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktorler 

Şirketler sermaye yapısı tercihinde faaliyette bulundukları sektörün ve ülkenin 

ekonomik koşullarına göre bir çok faktörden etkilenir. Şirket yönetimlerinin risk 

algıları ve getiriye yönelik beklentilerindeki farklar, aynı sektördeki ve benzer 

faaliyetlerle uğraşan şirketlerin sermaye yapısı tercihlerinde farklılıklar yaratabilir. 

Sermaye yapısı kararlarını etkileyen pek çok faktör söz konusu olduğundan optimal 

sermaye yapısını belirlemenin tam bir formülü yoktur. Bu nedenle, aynı sektördeki 

firmalar dahi sıklıkla farklı sermaye yapıları sahiptir (BRIGHAM & HOUSTON, 

2009, s. 418). 

3.1.1 Ekonomik koşullar 

Genel ekonomik koşullar şirketlerin finansal kararlarını doğrudan etkilediklerinden 

sermaye yapısı hakkında verilecek kararlarda da belirleyici olabilmektedir. 

Fonlamanın iç kaynaklardan ya da yabancı kaynaklardan sağlanması konusunda 

yapılacak tercihlerde ülkenin para ve sermaye piyasalarının işleyişi, faiz oranları, 

enflasyon, vergi oranları, döviz piyasası, politik istikrar gibi genel ekonomik şartlar 

dikkate alınacaktır. Borçlanma maliyetlerinin yüksek olması ve ekonomik koşullar 

altındaki riskler şirketlerin fonlama yaparken öz kaynaklara yönelmesine neden 

olabilecektir.  

3.1.2 Endüstriyel koşullar 

Şirketin faaliyette bulunduğu sektördeki rekabetin durumu ve yoğunluğu sermaye 

yapısına dair şirket kararlarını etkileyen bir diğer faktördür. Örneğin rekabetin 

yoğunlaştığı endüstrilerde, ileride gerçekleşmesi beklenen karın ve satışların isabetli 

olarak tahmin edilememesi nedeniyle şirketler riski azaltmak adına öz sermaye ile 

finansman yolunu seçmektedir (BAYAR, AYDIN, & BAŞAR, 2001, s. 75). 
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3.1.3 Şirkete özgü koşullar 

Şirketleri içinde bulundukları özel koşullarda sermaye yapısı kararlarında belirleyici 

olmaktadır. “Şirketin organizasyon şekli ve hukuki yapısı, büyüklüğü, yaşı, 

varlıklarının yapısı, büyüme arzusu, yöneticilerin tutumu, karlılık durumu ve içinde 

bulunduğu yaşam eğrisi sermaye yapısı kararlarını etkilemektedir”  (AKMAN, 2012, 

s. 56). 

Şirketler sermaye yapısı kararları alırken genellikle şu faktörleri de dikkate alırlar. 

Satış istikrarı, varlık yapısı, büyüme oranı ve karlılık (BRIGHAM & HOUSTON, 

2009, s. 441) 

Ülkemizde aile şirketleri ihtiyaç halinde fonlamayı maliyet yüksek olsa da yabancı 

kaynaklardan borçlanarak karşılamayı tercih ederken kurumsal şirketler hisse senedi 

çıkararak sermaye yapılarını güçlendirmeyi amaçlayabilmektedirler. Sermaye 

yapılarını planlarken şirketlerin kendine özgü koşulları seçimlerini etkilemektedir. 

3.1.4 Sermayenin korunması ilkesi ve ttk’daki düzenlemeler 

Sermayenin korunması ilkesi TTK’da açıkça tanımlanmamış olsa da kanunda ilkenin 

somutlaştığı çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemelerin 

gerekçelerinde ise sermayenin korunması ilkesine atıfta bulunulmuştur. 

Ticaret şirketlerinde sermaye azaltımı kavramı uygulamada sermayenin korunması 

ilkesi ile çelişeceğinden, bu ilke kapsamında TTK’da düzenlenmiş somut hükümlerin 

dikkate alınması gerekmektedir.  

Sermayenin korunması ilkesi ticaret şirketlerinin sınırlı sorumlu olmasından 

kaynaklanan bir ilkedir. Gerçek kişi işletmeleri ile  şahıs şirketlerinde ve adi şirketlerde 

teknik olarak ortakların sınırlı sorumlu olma durumu bulunmadığından sermayenin 

korunması ilkesi geçerli değildir.   İlke genel anlamda ticaret şirketleri için bağlayıcı 

olup,  pay sahiplerinin, işçilerin, alacaklıların ve genel ekonominin korunmasını 

gözetir. 

Doktrinde ilkeyi ifade etmek üzere “sermayenin korunması” ve “malvarlığının 

korunması” ifadelerine yer verildiği görülür. Bu farklılık, ilgili yazarların koruma 

kapsamına hangi malvarlığını ve menfaat sahiplerini aldıklarına ve ilkenin dar veya 

geniş yorumlanmasına dayanır (SAYIN, 2014, s. 126). 
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Sermayenin korunması dar anlamda doğrudan doğruya taahhüt edilmiş sermaye 

rakamının korunmasıdır. Bu ilke geniş anlamda ise şirketin tüm malvarlığının 

korunması şeklinde anlaşılır (SAYIN, 2014, s. 127) . 

TTK kapsamında sermayenin korunması ilkesi, esasında şirketin malvarlığını 

korumaya yönelik düzenlemelerden oluşmaktadır.  “Anonim şirketin temel yapısına 

uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar batıldır”(TTK. 

Md. 391). TTK’nın 391. Madde gerekçesinde ise; sermayenin korunması ilkesinin 

malvarlığının korunması ilkesinden ayrılması gerektiği ve ayrıca ilkenin genel kurul 

ve yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri ile karıştırılmaması gerektiği 

açıklanmıştır. (TTK md. 391 gerekçe) 

Sermayenin korunması ilkesi ilk olarak sermayenin pay sahiplerine doğrudan ve 

dolaylı olarak iade edilemeyeceği kuralı ile somutlaşır. Bu kural kanuna aykırı kar 

dağıtılmamasını, örtülü kar dağıtılmamasını, pay sahiplerine emsal sözleşmelere aykırı 

haksız ve meşru olmayan menfaatler sağlanmamasını, pay sahibine şirket şirket 

tarafından borç verilmemesini kapsar. (İstisna TTK.md.358) İkinci olarak ise ilke 

şirket malvarlığının şirket sona erinceye kadar işletme konusuna özgülenmesi ile 

somutlaşır. Bu ilke ayrıca, sermayenin taahhüdüne uygun olarak şirkete eksiksiz, 

zamanında ve gerektiği gibi getirilmesini, sermaye alacağının ödenmemesi halinde  

faiz tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Ayrıca şirketin kendi paylarını iktisap ederek 

pay bedellerini pay sahiplerine ödememesi ve sermayenin zararlar sonucu kısmen veya 

tamamen karşılıksız kalması veya şirketin acze düşmesi halinde alınması gereken 

önlemlerde sermayenin korunması ilkesinin gereğidir.  (TEKİNALP, 2010, s. 1682). 

Kanun koyucu, sermaye şirketlerinde sermayenin korunması için bir dizi önlemler 

almıştır ve mali durumun düzeltilmesi için esas sermayenin altına inilemeyeceği 

belirtilmiştir. TTK madde 473/5 ile sermayenin hiçbir suretle TTK 332. Maddesi ile 

belirlenen en az tutardan aşağı indirilemeyeceği ve TTK 592. madde ile esas 

sermayenin azaltılması güçleştirilerek, esas sermaye koruma altına alınmıştır 

(TURANLI, 2014, s. 67). 

Şirketlerin sermayelerinin yani mal varlıklarının korunmasına yönelik normlarla 

esasında alacaklıların korunması amaçlandığı söylenebilir. Sermaye azaltımı 

işlemlerinin yasal kurallara bağlanması da bu kapsamdadır. Korunan şirketlerin 

mevcut alacaklıları olduğu gibi gelecekte alacaklı olması muhtemel kişi ya da 
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kurumlardır. alacaklı olması muhtemel kişi ya da kurumlardır. Yani korunan şirketin 

mevcut ve potansiyel alacaklılarıdır. (FRENCH, MAYSON, & RYAN, 2018) 

3.2 Ticaret Şirketlerinde Sermaye Sistemleri 

Ticaret Şirketlerinden anonim şirketlerin sermayesi esas sermaye veya kayıtlı sermaye 

sistemi üzerinde şekillenir.  

“Limited şirketler için kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir. Az ortaklı olan bu 

şirket yapısında sermaye artırımı zaten kolaydır ve klasik sermaye artırımı ilkesi 

korunmuştur” (TAKİNALP, 2011, s. 343). 

6102 sayılı yeni TTK’dan önce 2499 sayılı SPK ile sadece halka açık anonim şirketler 

için kayıtlı sermaye sisteminin benimsenmesi imkanı bulunurken 6102 sayılı TTK ile 

halka açık olmayan anonim şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini benimsemeleri 

imkanı yasal olarak tanınmıştır.  

6102 sayılı TTK 332.maddesi ile halka açık olan ve de açık olmayan anonim şirketler 

için iki çeşit sermaye yapısı benimsenmiştir. Şarta bağlı sermayeyi ise bir sermaye 

sistemi türü olmaktan çıkararak bir nevi sermaye artırım düzenlemesi olarak kabul 

etmiştir (AKKALE, 2013, s. 32). 

3.2.1 Esas sermaye sistemi 

Esas sermaye ana sözleşmede gösterilen ve ticaret siciline tescil edilen sermayedir. 

Ortakların ödeyerek getirdiği yahut getirmeyi taahhüt ettiği değerlerin toplamıdır. 

TTK md. 332/1’de;  tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade 

eder, şeklinde açıklanmıştır. Öğretide, “pay sahiplerinin ortaklığa getirmeyi taahhüt 

ettiği malvarlığının toplamı ve bunun nakit olarak ifadesi” olarak tanımlanmaktadır 

(MOROĞLU, 2018, s. 1). 

Esas sermaye sisteminde bir sermaye tavanı yoktur çünkü sermaye belirli ve sabittir.  

Asgari sermaye miktarı ise TTK’da düzenlenmiştir.  Şirketin sermayesi sadece genel 

kurulun belli edeceği zaman ve artırım miktarı kararına göre bir seferde yapılır. Şayet 

yeni sermaye ihtiyacı hasıl olursa, yönetim kurulunun sermaye artırma yetkisi 

olmadığından genel kurulun toplanması gibi bazı formalitelerin izlenmesi 

gerekecektir. 
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Esas sermayenin özellikleri şunlardır.  Önceden belli edilmiş ve ana sözleşmede nakit 

olarak ifade edilmiştir. Tamamı taahhüt edilerek itibari değerli paylara bölünmüştür. 

Yasal olarak bağlı malvarlığına dahildir. 

3.2.2 Kayıtlı sermaye sistemi 

Öğretide ise kayıtlı sermaye, “anonim ortaklıkların ana sözleşmelerinde hüküm 

bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararıyla TTK.nun esas sermayenin artırılmasına 

dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret 

siciline tescil ve ilan edilmiş sermaye” olarak tanımlanmaktadır (MOROĞLU, 2018, 

s. 321). 

6362 sayılı SPK ve 6102 sayılı TTK ile kayıtlı sermaye sistemi yasal olarak 

düzenlenmiştir.  Kayıtlı Sermaye, esas sözleşmede gösterilmekle birlikte yönetim 

kurulu tarafından sermayenin artırılabileceği tavan miktarı ifade eder. “Kayıtlı 

sermaye ne ödenmiştir ne de ödeneceği taahhüt edilmiştir” (TAKİNALP, 2011, s. 

69,70). 

Esas sermaye sisteminin uygulandığı anonim şirketlerde sermayenin artırılması genel 

kurulun alacağı karara bağlı iken, kayıtlı sermaye sistemini uygulayan şirketlerde 

genel kurulun verilen yetkiye istinaden şirketin yönetim kurulu sermayeyi belirlenen 

ve esas sözleşmede gösterilen tavan ölçüsünde artırmaya yetkili kılınmaktadır. 

(AKKALE, 2013, s. 1)   

Kayıtlı sermaye ya da kayıtlı sermaye tavanı; “ortaklıkların esas sözleşmelerinde 

hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile 6102 sayılı TTK’nın esas 

sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami 

miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermayelerini ifade eder” (SPK, 

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği, 2013). 

Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna tanınacak artırım yetkisi azami 5 yıldır 

ve bu süre dolmadan artırım yetkisini uzatma imkanı mevcuttur. Kayıtlı sermayenin 

tavanı; ortakların özkaynakları veya sermayesinin yüksek olanın 5 katını aşamaz. 

Kayıtlı sermaye ile ilişkili olarak başlangıç sermayesi ve çıkarılmış sermaye 

kavramlarının da açıklanması gerekmektedir.  
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3.2.2.1 Başlangıç sermayesi 

Başlangıç sermayesi; “kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu 

olan asgari çıkarılmış sermayeleridir” (SPK, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği, 2013).  

Başlangıç sermayesi, kayıtlı sermayeli anonim ortaklıklarda kuruluşta ve kayıtlı sermaye 

sistemine ilk geçildiğinde sahip olunması zorunlu bulunan sermayedir. Bu sermaye, 

100.000-TL’den aşağı olamaz. (TTK md. 332/1) 

3.2.2.2 Çıkarılmış sermaye 

Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden 

sermayeleridir (SPK, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği, 2013) . 

Çıkarılmış sermayenin asgari miktarı başlangıç sermayesidir. Çıkarılmış sermayenin 

ulaşabileceği üst sınır ise kayıtlı sermayedir. Çıkarılmış sermaye kavramının karşılığı 

esas sermaye sistemindeki esas sermayedir  (MOROĞLU, 2018, s. 324,325). 

Çıkarılmış sermaye kayıtlı sermayeye ulaştığında, artık yönetim kurulu kararıyla 

sermaye artırılamaz; kayıtlı sermaye sistemine devam edilmek isteniyorsa, genel 

kurulun esas sözleşmeyi değiştirerek yeni bir kayıtlı sermaye miktarı saptaması gerekir 

(MOROĞLU, 2018, s. 325). 

3.3 Sermaye Artırımları 

Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı kararı çalışmamızın önceki bölümlerinde 

detaylı olarak açıklandığı üzere esas sermaye sistemini benimseyen şirketlerde genel 

kurul, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından 

alınır. Sermaye artırımına ilişkin karar üç ay içinde tescil ve ilan ettirilmezse geçersiz 

hale gelir. Sermaye artırım şekli, TTK’da yeni sermaye taahhüdü yoluyla artırım 

(bedelli sermaye artırımı), iç kaynaklardan artırım (bedelsiz sermaye artırımı) ve şarta 

bağlı artırım olarak üç farklı ayrımda düzenlenmiştir. 

Limited şirketlerde ise sermaye değişiklikleri şirket sözleşmesinde aksi belirtilmediği 

takdirde, sözleşmede belirtilen esas sermayenin 2/3 ünün temsil eden ortakların 

kararıyla değiştirilebilir. Şirket sözleşmesinde yapılan her değişikliğin tescil ve ilanı 

gerekir (TTK Md. 589). Sermaye artırımı konusunda anonim şirketlere ilişkin 

hükümler limited şirketlere de kıyasen uygulanabilmektedir.  



17 
 

Şirketleri sermaye artırımına iten bir takım sebepler vardır. Başlıca sebepler; 

şirketlerin yüksek enflasyon altında erimiş olan sermayelerini güçlendirmek ve yeni 

yatırımlar için veya şirketlerin faaliyetlerinin gerçek büyümesi sonucu ortaya çıkan 

fon ihtiyacının karşılanmasıdır. 

TTK’nın 462/III. maddesinde, “Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin 

verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye 

taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz.” denilmektedir. Sermaye artırım 

şekilleri çalışmamızın izleyen bölümlerinde açıklanmıştır.  

 

Şekil 3.1.: Kaynağına Göre Sermaye Artırım Türleri 

3.3.1 Bedelli sermaye artırımı (dış kaynaklardan) 

Bedelli yani dış kaynaklardan yapılan sermaye artırımında şirket dışından ayni veya 

nakdi yeni sermaye şirkete getirilmektedir.  

Sermaye taahhüdüne konu yeni sermaye karşılığında, artırıma katılan şahıslara yeni 

oluşan paylar verilmekte, böylelikle  sermaye ve payların sayısı artmaktadır. Ayrıca 

bu tür artırımda, oybirliği ile mevcut nominal değerler yükseltilerek de artırım 

yapılabilir (TTK 480/1; 421/2-b).  

Sermaye artırımı sonucu, şirketin varlıklarında artırım oranında bir fazlalaşma 

gerçekleşmektedir. Şirketin mevcut pay sahiplerine, oluşan bu yeni paylardan 

öncelikle alma (rüçhan) hakkı tanınmıştır (TTK 461). Böylelikle ortakların şirket 

sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak sahip oldukları rüçhan hakkı ile paylarının 

aşınmasını önleme imkanı güvence altına alınmıştır.  

Sermaye taahhüdü yoluyla artırım, esas sermaye ile kayıtlı sermaye sistemleri için ayrı 

ayrı düzenlenmiştir (TTK 459 ve 460). 
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Şarta bağlı sermaye artırımı yöntemi de dış kaynaklardan sağlanan bedelli sermaye 

artırımıdır.  

3.3.2 Bedelsiz sermaye artırımı (iç kaynaklardan) 

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını kullanarak sermayelerini 

artırmaları yöntemidir. Bu şekilde yapılan sermaye artırımlarında ortakların dışarıdan 

şirkete kaynak getirmeleri söz konusu değildir. Şirketler mevcut iç kaynakları ile  

artırdıkları sermayeyi temsil eden bedelsiz hisse senetlerini dağıtırlar.  

TTK’nın 462/I. maddesinde; “Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve 

belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe 

kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye 

eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan 

artırılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye 

artırımı, hem esas sermaye hem de kayıtlı sermaye sisteminde yapılabilir. 

Bedelsiz sermaye artırımında kullanılan kaynaklar yukarıda açıklanan TTK 462. 

Maddesine göre aşağıdaki gibidir. 

1-Yedek akçeler  

2-Fonlar (Örn; Yeniden Değerleme, Emisyon Primi, Enflasyon Fonu,İştirak ve Duran 

Varlık Satış Karları, Pay Senedi İptal Karları gibi.) 

TTK’nın 462/3. Maddesinde;  “Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin 

verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye 

taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye 

dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi 

yoluyla sermaye artırılabilir. “ Hükmüne yer verilmiştir. Yasal düzenlemede açıkça 

hüküm altına alındığı üzere bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği 

fonların bulunması halinde sermaye öncelikle bu fonlarla artırılacaktır. 

Bedelsiz sermaye artırımı şirketler için ilave bir finansman imkanı yada kaynağı 

sağlamamaktadır. Ancak şirketlerin bedelsiz sermaye artırımına gitmek için bazı 

nedenleri bulunmaktadır. Örneğin emisyon primi ile iştirak ve duran varlık satış karı 

kalemlerinden yapılan bedelsiz sermaye artırımlarının nedeni şirkete sağladığı vergi 

avantajıdır. 
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Bedelsiz sermaye artırımında kullanılan temettü dışındaki kaynaklar birer öz sermaye 

kalemi olup, aslında yapılan işlem öz sermaye kalemleri arasında tutarların yer 

değiştirmesinden ibarettir. Bedelsiz sermaye artırımı şirketlerin piyasa değerlerini 

etkilememektedir. Hisse senetlerinin nominal değeri değişmez ve bedelsiz sermaye 

artırımı bir hisse bölünmesi değildir.  Hisse senetlerin nominal değerini düşüren hisse 

bölünmesi farklı bir konudur. (TUNA, 2014, s. 62,63). 

3.3.3 Sermaye artırımından vazgeçilmesi, tamamlanamaması ve geçersizliği  

Artırım işlemlerine başlanmış bulunması, ortaklığı artırımı tamamlamakla yükümlü 

hâle getirmez. Artırımdan serbestçe vazgeçilebilir. Artırımın ticaret siciline tescilinden 

sonra ise artırımdan vazgeçilemez. Tescil ile birlikte ortaklığın sermayesi artmış ve 

artırım tamamlanmış olacağından, bu aşamadan sonra artırımdan vazgeçilmesi 

mümkün değildir (SOYKAN, 2018, s. 513,514). 

İşlemlerine başlanmış olan bir sermaye artırımı, TB’nin izin (TK m. 333, 453) ve/veya 

halka açık ortaklıklarda SPK’nın uygun görüş (SerPK m. 33/2) vermemesi, (sık 

karşılaşılacağını söylemek zor olmakla birlikte, daha ziyade kuramsal bir ihtimal 

olarak) esas sermaye sisteminde genel kurulun sermaye artırımı önerisini reddetmesi, 

artırıma yeteri kadar ilgi gösterilmemesi, artırımın tesciline ilişkin talebin ticaret sicili 

müdürlüğü tarafından reddedilmesi ve sicil müdürlüğünün bu kararına karşı yapılan 

itirazdan (TK m. 34) olumlu bir sonuç alınamaması, mahkemece artırım kararının 

hükümsüzlüğüne karar verilmesi yahut artırım henüz ticaret siciline tescil 

edilmemişken ortaklığın iflasına hükmedilmesinden ötürü artırımın 

sonuçlandırılmasının imkânsız hâle gelmesi gibi nedenlerle tamamlanamayabilir 

(MOROĞLU, 2018, s. 319). 

Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı sürecinde/işlemlerinde, çeşitli hukuka 

aykırılıklar bulunabilir. Bu çerçevede esas sermaye sisteminde genel kurul ve kayıtlı 

sermaye sisteminde ise yönetim kurulu tarafından alınacak olan sermaye artırımı 

kararı, değişik nedenlerle yoklukla malul, batıl veya iptal edilebilir olabileceği gibi 

(TK m. 445 vd., 460/5), TK m. 456/4’ün yaptığı atıf sebebiyle TK m. 353 kapsamında 

açılacak olan bir dava ile sermaye artırımı işlem bütününün iptali de gündeme gelebilir 

(SOYKAN, 2018, s. 519). 
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3.4 Sermayenin Korunmasına  (Devamlılığı) İlişkin Diğer Düzenlemeler 

3.4.1 SPK mevzuatındaki düzenlemeler 

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğin 8. Maddesinde mali 

tablolara ilişki genel ilkeler açıklanmıştır. Buna göre genel ilkeler aşağıdaki gibi 

belirtilmiştir; 

“ Genel ilkeler,  

a) Mali tabloların amacı,  

b) Mali tabloların nitelikleri,  

c) Mali tabloları oluşturan unsurların tanımlanması, mali tablolara alınması ve  

değerlemesi,  

d) Öz sermaye kavramı ve Öz sermayenin korunması, konularını içerir ” (Seri: XI, 

No:25)  

Tebliğde açık olarak belirtildiği üzere sermayenin korunması konusu, mali tablolara 

ilişkin genel ilkelerden biri olarak kabul edilerek uyulması zorunlu bir kural olarak 

benimsenmiştir. 

3.4.2 TMS/TFRS kapsamında sermaye ve sermayenin korunması kavramı 

TMS-1 134. Paragrafında ; “işletmelerin,  finansal tablo kullanıcılarının işletmenin 

sermaye yönetimi amaçlarını, politikalarını ve süreçlerini değerlendirmesine imkân 

sağlayan bilgileri açıklayacağını” düzenlemiştir. Standardın 135 ve 136 . maddesi ise 

sermayenin standart kapsamında hangi bilgileri finansal raporlamaya yansıtacağına 

ilişkin detaylı açıklamalara da yer vermiştir. 

UFRS’nin getirdiği, “Kavramsal Çerçeve” kapsamında, ortakların kuruluşta veya 

işletmenin faaliyeti esnasında işletmeye getirdikleri finansal sermayenin korunması ve 

devamlılığı konusu önem arz etmektedir. Bu kapsamda sermaye ile dönemsel kâr 

arasında bir ilişki kurulması gerekmektedir. Bu kavram aynı zamanda kârın hangi 

şekilde ölçüleceğini de belirler. Kavramsal Çerçevede kârın nasıl ölçüleceği ve 

işletmeye konulan sermayenin nasıl korunacağı, uygulamada iki şekilde karşımıza 

çıkmaktadır (KIRLIOĞLU & ALTINKAYNAK, 2016, s. 117,118). 

Finansal Tablo kullanıcılarının ihtiyaçları dikkate alınarak sermayenin hangi anlamda 

ele alınacağı seçilmelidir. Sermaye nominal tutarı (sermayenin finansal anlamı) veya 
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üretim gücünü (fiziki anlamı)  ifade edecek biçimde kullanılabilmektedir. Sermayenin 

satın alma gücünün korunması finansal anlamda , sermayenin üretim gücü yani faaliyet 

kapasitesinin korunması ise fiziki anlamda ifade edilebilmektedir.  (TMS/TFRS- 

Kavramsal Çerçeve 4.58). 

“Bahse konu bu iki sermayenin korunması devamlılığı kavramı arasındaki temel fark 

işletmenin varlıklarının ve borçlarının fiyatlarındaki değişikliklerin etkilerinin nasıl 

değerlendireceğine bağlıdır“(TMS/TFRS- Kavramsal Çerçeve 4.62). 

“Sermayenin korunması (devamlılığı) kavramı, işletmenin devamlılığını sağlamak 

istediği sermayesini nasıl tanımladığına bağlıdır. Bu kavram sermaye kavramı ile kâr 

kavramı arasında bir bağlantı kurar. Söz konusu kavram hangi kârın ölçüleceğini 

belirler. Bu kavramın belirlenmiş olması bir işletmenin sermayesinin getirisi ile 

işletmenin sermayesinde meydana getirdiği artış arasında bir ayrım yapabilmenin ön 

şartıdır. Sadece, sermayenin devamlılığı için gereken varlık girişlerinin üzerindeki 

varlık artışları kâr olarak tanımlanabilir ve dolayısıyla sermayenin getirisi olarak 

düşünülebilir. Böylece, gelirlerden, giderler (eğer hesaba katılıyorsa, sermaye koruma 

düzeltmesini de içermek üzere) düşüldükten sonra kalan tutar kâr olarak belirlenir. 

Eğer giderler gelirlerden fazla ise bu durumda kalan net zarardır” (TMS/TFRS- 

Kavramsal Çerçeve 4.60). 

3.4.2.1 Sermayenin nominal olarak korunması (finansal sermayenin devamlılığı) 

“Bu kavrama göre, dönem içinde hissedarlara yapılan ödemeler ve onların işletmeye 

koyduğu tutarlar hariç olmak kaydıyla, eğer net varlıkların dönem sonundaki finansal 

(para cinsinden) tutarı dönem başındaki finansal (para cinsinden) tutarını aşıyorsa bir 

gelir elde edilmiş demektir. Nominal (finansal) sermayenin devamlılığı nominal 

parasal birimlerle veya sabit satın alma gücü birimleri ile ölçülebilir” (TMS/TFRS- 

Kavramsal Çerçeve 4.59-a). 

“Nominal (finansal) sermayenin devamlılığı kavramı ise belirli bir ölçüm esası 

kullanılmasını gerektirmez. Bu kavramın benimsenmesi halinde seçilecek olan maliyet 

esası, işletmenin hangi tür finansal sermaye kavramını devam ettirmeyi amaçladığına 

bağlıdır” (TMS/TFRS- KÇ 4.61). 

“Sermayenin Nominal Olarak Korunması (Finansal sermaye) kavramına göre, 

sermayenin nominal parasal birimlerle ifade edildiği durumda, kâr dönem sonunda 

nominal parasal sermayedeki artış olarak tanımlanır” (TMS/TFRS- K.Ç.4.63). 
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TFRS, mali tablolardaki bu kâr-zarar tutarının dönem sonu itibariyle genel fiyat 

endekslerindeki değişim nedeniyle cari değerine dönüştürülmesini vurgulamaktadır. 

TFRS kavramsal çerçevede var olan bu maddeden hareketle sermayenin nominal 

olarak korunması amaçlanarak kara ulaşılması aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. 

(KIRLIOĞLU & ALTINKAYNAK, 2016, s. 118). 

Çizelge 3.1:Finansal Sermayenin Devamlılığı (Karın Cari Değeri Hesaplama) 

 

 

 

Kârın Cari Değeri =  

(Reel Kar) 

(+) Dönem Sonu Özkaynak Toplamı 

(-)  D.B. Özkaynağın D.Sonundaki Ulusal Fiyat   

      Endeksiyle Düzeltilmiş Değeri 

Xxx 

 

3.4.2.2 Sermayenin üretim gücünün korunması (fiziki sermayenin devamlılığı) 

 “Bu kavrama göre, dönem içinde hissedarlara yapılan ödemeler ve onların işletmeye 

koyduğu tutarlar hariç olmak kaydıyla, eğer net varlıkların dönem sonundaki fiziki 

üretim kapasitesi (veya faaliyet kapasitesi) dönem başındaki fiziki üretim kapasitesini 

(veya faaliyet kapasitesini) aşıyorsa bir gelir elde edilmiş demektir” (TMS/TFRS- 

Kavramsal Çerçeve 4.59-b). 

“Sermayenin Üretim Gücünün Korunması (Fiziki sermayenin devamlılığı) kavramı 

cari maliyet esasının dikkate alınmasını gerektirir” (TMS/TFRS- K. Ç. 4.61). 

“Sermayenin Üretim Gücünün Korunması (Fiziki sermaye) kavramına göre, 

sermayenin fiziki üretim kapasitesi olarak tanımlandığı durumda, kâr, dönem sonunda 

bu sermayedeki artış olarak tanımlanır” (TMS/TFRS- K.Ç. 4.64). 

Buna göre; dönem sonunda net gelirlerden dönem sonundaki cari maliyetler toplamı 

çıkarılarak ancak cari kâr tespit edilebilir. TFRS kavramsal çerçevede var olan bu 

maddeden hareketle sermayeni üretim gücünün korunması amaçlanarak kara 

ulaşılmasında aşağıdaki hesaplama yapılabilir. (KIRLIOĞLU & ALTINKAYNAK, 

2016, s. 119). 

Çizelge 3.2:Fiziki Sermayenin Devamlılığı (Karın Cari Değeri Hesaplama Tablosu) 

 

 

 

Kârın Cari Değeri =  

(+) Net Gelirler(Hasılat) 

(-)  Satışların Maliyetlerinin Cari Değerinin Toplamı 

      (Yerine Koyma Maliyeti) 

xxx 
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4- SERMAYE AZALTIMI 

Dar tanımıyla sermayenin azaltılması, bilançoda yer alan sermaye kaleminin itibari 

değerinin tutar olarak küçülmesidir. Sermayenin azaltılması işlemi hukuki açıdan ise 

bir esas sözleşme değişikliğidir (TANRIVERDİ, 2015, s. 305). 

Sermaye artırımı, alacaklılar veya üçüncü kişilerin güvenini artırıcı ve şirketin 

güçleneceğini gösterir iken sermayenin azaltılması güven sarsıcı niteliktedir. Şirketin 

finansal yapısını düzeltmek amacıyla esas sermayenin azaltılması yasal şartlar altında 

gerçekleştirilebilir (KİSHALI, 2014, s. 112). 

Sermayenin, özellikle şirket alacaklıları için koruyucu işlevi bulunmaktadır. Bu 

nedenle “sermayenin azaltılması her ne kadar bir esas sözleşme değişikliği olsa da 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 473. ile 475. maddeleri arasında özel olarak 

düzenlenmiştir” (TANRIVERDİ, 2015, s. 306). 

Sermaye azaltımı kararı genel kurulun devredilmez yetkileri arasında yer almaktadır. 

Aynı zamanda esas sözleşmede değişiklik gerektirmektedir. Şirketin borçları 

nedeniyle alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin kalacağına 

dair denetim raporuyla tespit yapılmadıkça sermaye azaltımı yapılamaz. Yönetim 

kurulu sermaye azaltımına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacını ve ne şekilde 

yapılacağını açıklayan raporu genel kurulun onayına sunar, genel kurulca onaylanmış 

rapor tescil ve ilan edilir.  

4.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılmasının Nedenleri 

Şirketleri sermaye azaltımı kararı almasına yönelten çeşitli nedenler söz konudur. TTK 

376. Madde kapsamında sermaye kaybı durumunda diğer tedbirler alınamıyorsa ve 

devir halindeki kısmi bölünme durumunda devreden şirket için sermaye azaltılması bir 

zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Atıl kalan sermayenin azaltılması, mali 

tabloların iyileştirilmesi (zararın kapatılması) ve vergi planlaması gibi diğer nedenlerle 

yapılacak sermaye azaltımı ise buna karar veren şirketler için bir tercih olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  
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“Uygulamada sermaye azaltımının, esas sermayenin atıl kalan kısmının ortaklara 

iadesi; bilanço zararının kapatılması; sermayenin karşılıksız kalması; kısmi bölünme, 

birleşme gibi yapılandırma işlemleri; şirketin elinde bulundurduğu payların iptali; bazı 

pay sahiplerinin ortaklıktan çıkarılması (ıskat) ve ödenmeyen sermaye taahhüdü 

amaçlarıyla yapıldığı görülmektedir” (KILIÇ, 2018, s. 3,4). 

Şirketler için başlıca sermaye azaltım nedenleri şunlardır; 

4.1.1 Atıl kalan sermayenin azaltılması  

Şirkette ihtiyacın üzerinde sermaye bulunması şirketin kâr oranlarını da olumsuz 

yönde etkiler. Sermaye azaltılması ile şirket atıl sermayesi oranında sermayesini 

indirerek yatırımları ile orantılı sermayeye kavuşur. Böylece pay sahiplerine hem daha 

fazla kâr payı dağıtmak imkanını elde eder, hem de ortaklarına kâr getiren bir şirket 

statüsüne kavuşarak itibarı artar (TOPÇU, 2010, s. 47). 

İhtiyaç fazlası kalan sermayenin çokluğu kâr dağıtım oranını da düşürdüğünden, 

verimli alanlarda kullanılmayan veya dağıtılan kârın oranını düşürmeye neden olan bu 

sermaye fazlasının paydaşlara verilmesinde yarar görülebilir. Sermayenin bu düşen 

miktarı ile şirketin kar/sermayeye oranı yükseleceğinden şirket imajı iyileştirilebilir 

(DAVIES, 2003, s. 242).  

İhtiyaç duyulmayan bir kısım sermayenin mevcudiyeti yahut faaliyet durumuna göre 

sermayenin gereksinimden fazla olması halinde atıl durumdaki bir kısım sermayenin 

pay sahiplerine iade edilmesi amacıyla sermaye azaltılmasına gidilir. (PULAŞLI, 

2011, s. 1709). 

TTK.’nun 480 inci maddesinin üçüncü fırkası hükmü gereğince, pay sahipleri sermaye 

olarak şirkete verdiklerini geri isteyemezler, tasfiye payına ilişkin hakları saklıdır.  

Sermayenin pay sahiplerine iadesi ancak yasal düzenlemelere uygun olarak yapılacak 

sermayenin azaltımı ile mümkündür. Bu nedenle yapılacak bir sermaye azaltılması 

aynı zamanla sermayenin ortaklara iadesi yasağının ( TTK md.480/3) istisnasıdır. 

4.1.2. Bilanço zararın kapatılması amacı ile sermayenin azaltılması  

Açıklayıcı veya basitleştirilmiş sermaye azaltılması olarak tabir edilen bu azaltım, 

bilanço açığının kapatılmasını sağlar. Bu şekilde gerçekleşen azaltımlarda azaltılan 

sermaye miktarı serbest hale gelmez. Zararlardan kaynaklanan bilançodaki açık 
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sermayenin azaltılan miktarı ile mahsup edilerek kapatıldığından, fiktif haldeki 

sermaye bilançoda gerçek değerine indirilmektedir. “Dolayısıyla, sermayenin 

azaltılması yalnızca muhasebe kayıtlarında yapılan değişiklik biçiminde ortaya 

çıkmaktadır” (PULAŞLI, 2011, s. 1709,1710). 

Bu şekilde bilançonun gerçek değeri yansıtması ve bilanço açığının kapatılması 

sağlanır, pay sahiplerine herhangi bir sermaye iadesi yapılmaz (TANRIVERDİ, 2015, 

s. 308). 

TTK madde 474/2’de; “Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı 

kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca 

alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına 

alınmasından vazgeçilebilir.” denilmektedir. 

Bilançoyu sermaye kaybından arındırmak için yapılan sermeye indiriminde ortaklığa 

yeni bir kaynak akışı olmadığından gerçek bir iyileştirilmeden söz edilemez, 

bilançosal nitelikte bir iyileştirme tedbiri olup, birinci derecede göz önünde tutulan 

çıkarlar ortaklık pay sahiplerinin çıkarlarıdır. Bu yolla bilanço zararlardan arındırıldığı 

için pay sahiplerine kâr payı dağıtılabilmekte, hisse senetlerinin kâr dağıtamama 

yüzünden uğrayacakları değer kaybı önlenmiş olmaktadır (TOPÇU, 2010, s. 52). 

4.1.3 TTK.’nun 376. Maddesi gereğince sermayenin azaltılması   

TTK’nun 376. Maddesi, şirketlerin sermaye kaybı ve borca batık olma durumunu 

düzenleyerek açıklığa kavuşturmaktadır. Sınırlı sorumlu sermaye şirketlerinin  

sermaye durumlarının kötüleşmesi ile oluşan risklere karşı paydaşların ve 3. Kişilerin 

haklarını gözetmek amacıyla, yasa koyucu bazı tedbirleri kurala bağlamıştır.  

Şirketlerin son bilançosu ile tespit edilen sermayenin durumuna göre tespit edilecek 

sermaye kaybı ya da borca batık olma durumu tanımlanmıştır. Sermaye kaybı ya da 

borca batık olma durumun varlığı halinde şirketlerin yükümlülükleri yine TTK 376. 

Maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

TTK 376/2 de açıklandığı üzere  ; son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının 2/3 ünün zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, 

derhal toplantıya çağrılan genel kurulun kararı ile sermaye azaltma kararı 

alınabilmektedir. 
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Sermaye kaybı ve borca batık olma durumu kavramları çalışmamızın izleyen 

bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 

4.1.3.1 Sermaye kaybı 

TTK 376. Maddesinde Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az 1 /2  sinin 

ve en az 2/3 ünün karşılıksız kalması hallerini ayrı ayrı düzenlemiştir. Ayrıca 6102 

Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ 15 Eylül 2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmıştır.  

“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 “ 

(Tebliğ Mad.5). 

Genel kurul; anonim şirketlerde pay sahipleri, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketin ortaklarının katıldığı toplantıdır. Bu kuruluşlarda yönetim organını 

anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulu, 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetici ve yöneticileri teşkil 

etmektedir. 

1-Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az 1 /2 sinin karşılıksız kalması 

halinde; 

“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. Genel 

kurul, sunulan iyileştirici önlemleri aynen kabul edebileceği gibi değiştirerek de kabul 

edebilir ya da sunulan önlemler dışında başka bir önlemin uygulanmasına karar 

verebilir “(Tebliğ, Md.6). 

2-Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az 2 /3 sinin karşılıksız kalması 

halinde;  
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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. (Tebliğ,Md.7) 

Madde metni ve uygulamasına ilişkin genel tebliğde belirtildiği üzere sermaye 

azaltımı,  sermaye kaybının en az 2/3 ü oranında varlığının son bilançoda tespit 

edilmesi halinde uygulanabilecek bir tedbir olarak düzenlenmiştir.  

“Bu madde kapsamında yapılacak sermaye azaltımında yönetim organı, alacaklıları 

çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından 

vazgeçebilir” (TTK md. 376). 

4.1.3.2 Borca batık olma durumu  

Mali ve finansal açıdan kötü pozisyondaki şirketler için gündeme gelebilecek borca 

batık olma durumu, şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayamaması halidir.  

“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” (Tebliğ, Md.12). 

Söz konusu tedbirler sermaye azaltma, sermaye tamamlama ve sermaye artırma olarak 

tebliğin 7. Maddesinde belirtilmiştir.  

Teknik olarak borca batık olma durumunda sermaye azaltma yöntemi ile sermayede 

herhangi bir iyileşme beklenemeyecektir. Dolayısıyla borca batık olma durumunda 

sermaye azaltma yoluyla şirket aktifleri borçları karşılayacak hale gelmesi söz konusu 

olmayacaktır. Borca batık olma durumunda sermaye azaltma yolunun tek başına 

seçilmesi anlamlı değildir.   

Son zamanlarda, sermayenin azaltılması ile artırılmasına eş zamanlı olarak karar 

verildiği de görülmektedir. Kanaatimize göre; Borca batık olma halinde şirketler kendi 

özel koşullarına uygun sağlayacakları avantajlara göre sermayenin azaltılması ile 

artırılmasına eş zamanlı olarak karar vermeleri durumunda sermaye azaltma yolunun 

uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir.  



28 
 

4.1.4  Diğer nedenlerle sermaye azaltımı  

4.1.4.1 Şirketten çıkma ve çıkarılma  

Bir anonim şirket ile ortağı arasındaki ilişki, payın devri, ortaklığın tasfiyesi, 

ortaklıktan çıkma (ayrılma), ortaklıktan çıkarılma (ıskat) ve payın itfası sonucunda 

sona erer (BAHTİYAR, 2014, s. 265). Bunlardan ortağın ortaklıktan çıkması ve 

çıkarılması konumuz ile yakından ilgili olup, anonim şirkette esas sermayenin 

azaltılması nedenlerinden biridir. 

Konu ile ilgili olarak TTK m.482 – 483 ve 651 hükümlerine dikkat çekmekte fayda 

görüyoruz. Nitekim sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmeyen 

ortağa karşı başvurulabilecek yolları düzenleyen TTK 482 ve 483. maddede temerrüde 

düşen ortağa hasredilen ortaklık sıfatı ve hakları ortadan kaldırılmakta, ortaklık mevkii 

ileride farklı bir gerçek veya tüzel kişilere sağlanmak amacı ile korunmaktadır. Yine 

TTK md. 651'de ise zayi olmuş hisse senedinin iptali düzenlenmekte, bu nedenle payın 

iptal edilmesinin esas sermaye bedeline hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, 

ilgili düzenlemelere konu işlemler, sermayenin azaltımı olarak nitelendirilemez 

(DERBENTLİ, 2015, s. 107). 

TTK’nun 482/2 maddesine göre; “ yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak 

taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve 

söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, 

bunları iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı 

35 inci maddede yazılı gazetede ve ayrıca esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilan 

olunur”. Sermaye Piyasası Kanununun 27. Maddesi çerçevesinde konuya özel benzer 

yasal düzenlemeler mevcuttur. 

4.1.4.2 Şirketin kendi payını iktisap etmesi 

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi halinde bu işlemin geçersiz sayılacağı eski 

TTK’ da hüküm altına alınmıştır. Ancak  6102 sayılı Yeni TTK’nun  379 ila 389'ncu 

maddelerindeki düzenlemelerle ve buna paralel ele alınan TMS ve SPK tebliğleri 

kapsamında ivazlı ve ivazsız olarak şirketin kendi payını iktisap edebilmesi belli 

koşullar altında mümkün hale gelmiştir. 
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Şirketlerin kendi hisse senetlerini ve ortaklık paylarını iktisap edebilmesi anonim 

şirketlerle birlikte aynı zamanda limited şirketleri ve sermayesi paylara bölünmüş 

diğer şirket türlerini de kapsamaktadır (istanbulymm.org/platform, 2017). 

6102 sayılı TTK  379, 381, 384, 385 ve 386'ncı maddelerinde şirketin kendi paylarını 

iktisabını ve elden çıkarılmasını düzenlemiş bulunmaktadır. Bu yasal hükümler 

şirketin kendi payları üzerindeki iktisabını ivazlı olacak şekilde düzenlemiş ve belli 

kurallara bağlamıştır.  

Buna göre; “bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini 

aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak 

kabul edemez” (TTK md.379). 

Kanunun 383, 384 ve 386'ncı maddelerinde ise ivazsız iktisap edilme halinde 

yapılacak işlemler düzenlenmiştir. Buna göre; Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş 

olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir. 

Sermaye Piyasası Kanununa istinaden çıkarılan “Geri Alınan Paylar Tebliğinde” (II-

22.1), şirketlerin kendi paylarını iktisap etmeleri halinde belli oranda (%10) muhafaza 

edebilmeleri ve bu oran dışındaki payları elden çıkarmaları gerektiği hususları 

açıklanmıştır. 

Öğretide bu iktisapla ilgili pek çok farklı değerlendirme yapılmaktadır. Bu 

değerlendirmelerden biri, şirketin iktisap ile kazanç elde etmesi halidir. Şirketler 

kendilerine ait payların bir kısmını iktisap edip daha sonra bu paylarının değeri artınca 

edindiği payları elden çıkartarak kazanç sağlayabilir. Diğer yandan şirketin kendi 

paylarını satın alarak edinmesi ile paylarını şirkete satmış olan paydaşların şirket 

kazancına kar dağıtımını beklemeden ulaşmış olmasıdır. “Pay geri alımı, aynı 

zamanda şirketteki oy sayısını azalarak yönetimin güçlendirilmesi amacıyla 

kullanılabileceği gibi, payları borsada işlem gören şirketler açısından şirketin kendi 

paylarını iktisabı kur dengeleyici bir araç olarak da kullanılabilir”. (KOLCUOĞLU, 

2017) 

Şirketler çeşitli saiklerle, yukarıda açıklanan yasal yollarla iktisap etmiş oldukları  

kendi paylarına  TTK’nun 473 ilâ 475 inci madde hükümlerini uygulayarak esas veya 

çıkarılmış sermayelerini azaltabilirler.  
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Diğer yandan bir şirket, “379 uncu madde hükümleri ile bağlı olmaksızın; Esas veya 

çıkarılmış sermayesinin azaltılmasına ilişkin 473 ilâ 475 inci madde hükümlerini 

uyguluyorsa”, kendi paylarını iktisap edebilir (TTK Md.382). 

4.1.4.3 Şirketlerin bölünmesi 

TTK’nun 159. maddesi uyarınca; şirketler tam veya kısmi olarak bölünebilir. 

Tam bölünme halinde, şirketin bütün malvarlığı bölünür ve diğer şirketlere 

devrolunur. Bölünen şirketin pay sahipleri, bölünme sonucu devralan şirketlerin 

payları ile haklarını iktisap ederler. Tam bölünmede devrolunan şirket sona erer ve 

bölünen bu şirketin unvanı da ticaret sicilinden silinir.  

Kısmi bölünmede ise, bölünen şirketin malvarlığının bir kısmı diğer şirketlere 

devrolunur. Bölünen şirketin paydaşları, yine devralan şirketlerin paylarını ve 

haklarını iktisap ederlerken kısmi bölünmede şirket sona ermez.  Kısmi bölünen şirket, 

bölünme ile devredilen malvarlığı karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları 

iktisap ederek yavru şirketini oluşturur. 

TTK’nun 162. Maddesine göre ; “bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin 

azaltılması hâlinde 473, 474 ve 592 nci maddeler ile kooperatiflerde kooperatifler 

kanununun 98 inci maddesine dayanılarak bu kanunun 473 ve 474 üncü maddeleri 

uygulanmaz”. 

TTK’nun şirketlerin bölünmesi ile ilgili 159. ve müteakip maddeleri dikkate 

alındığında, mevcut şirketin bölünmesi ile doğal bir sermaye azalımı sonucunu 

öngördüğü anlaşılmaktadır. Bu özel durum nedeniyle sermaye azaltımına ilişkin genel 

hükümler niteliğindeki 473,474 ve 592. Maddelerin uygulanması yerine bölünme 

işlemine özgü detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Bölünme sözleşmesi, bölünme 

planı, bölünme raporu, bölünme kararı, inceleme hakkı, alacaklılara çağrı gibi 

prosedürlerle şeffaflık, payların ve hakların korunması, alacaklıların korunması, 

bölünmeye katılan şirketlerin sorumluluğu,  ortakların kişisel sorumluluğu, gibi yasal 

tedbirler detaylı olarak düzenlenmiştir. 

4.1.4.4 Vergi planlaması 

Sermaye azaltımı yönteminin bir vergi planlaması aracı olarak kullanılması, 

bilançosunda yüksek tutarda sermaye ve geçmiş yıl karları sahip şirketlerce 

sorgulanmaktadır.  
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TTK’nun 473,474 ve 475 maddelerinde sermaye azaltımı konusundaki düzenlemeler 

yapılmış ve sermayenin azaltılabilmesi için sağlanması gereken şartlar ve izlenecek 

hukuki yollar açıklanmıştır. 

“Şirketler, yıl içerisinde elde ederek paydaşlarına dağıttığı kâr, ilk olarak kurum 

bünyesinde safi kazancın dağıtılması aşamasında gelir vergisi tevkifatına, ikinci olarak 

kâr payını elde edenlerin hukuki durumlarına bağlı olarak kâr payını alan kişinin geliri 

olarak vergilendirilmektedir”(TOPÇU, 2010, s. 69) . 

Kar dağıtımına bağlı vergi kesintisinden kaçınmak,  şirketler için sermaye azaltımı 

nedeni olabilir. Sermaye azaltımına konu kaynağın vergileme karşısındaki durumu bu 

bağlamda vergi planlaması açısından dikkate alınabilir.  

4.1.4.5 Sermayenin amortizasyonu   

Sermayenin itfası, diğer bir deyişle sermayenin amortizasyonu, sermayenin tamamının 

pay sahiplerine iade edilmesi demektir (ÖZDAMAR, 2005, s. 188). 

6102 sayılı Yeni TTK.’nun 480.nci maddesinin 3.ncü fıkrasına göre ortaklar şirkete 

getirdikleri sermayeyi geri isteyemezler. Yasal kural olarak sermayenin pay 

sahiplerine iade edilmesi mümkün değildir. Sermayesi olmayan bir şirket 

düşünülemeyeceğinden, amortizasyon yöntemiyle sermayenin iadesi, gerçek anlamda 

sermayenin itfası veya bir sermaye azaltımı değildir. 

VUK'nun 325. maddesi sermayenin itfasını, “imtiyazlı işletmelerde, tesisatın imtiyaz 

süresinden sonra, bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip olunacak bir teşekküle 

veya belediyeye intikal ettirilmesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, imtiyaz 

mukavelesinde sermayenin, itfası için yıllık belli bir nisbet veya miktar ayrılması 

gösterilmiş olduğu takdirde bu nisbet veya miktar üzerinden sermayenin amortismana 

tabi tutulması olarak” açıklamıştır. 

Şirketler sermayesiz olamayacağından itfa işlemi  diğer bir işlemle tamamlanmalıdır. 

İtfa edilen oranda yedeklerden sermaye azaltımı yapılmalı veya paydaşlara yapılan 

ödeme sermaye haricinde şirket bünyesinde bulunan ve bu işlem için kullanılabilecek 

yedeklerden yine sermaye oranında yapılmalıdır.  (Sermayenin İtfası)  
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4.2 Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımı  

Anonim şirketlerde sermaye azaltımının iki temel sebebinden biri şirketin ihtiyacı olan 

sermayenin üzerinde bir sermayeye sahip olması ve diğeri ise zararların kapatılmasıdır 

(ALTAŞ, 2013, s. 561) . 

TTK’ da anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ait düzenlemeler diğer 

sermaye şirketleri için de kıyas yoluyla uygulanacağı hüküm altına alındığından bu 

anlamda anonim şirketlere ilişkin sermaye azaltımı hususundaki düzenlemeler genel 

hükümler olarak kabul edilebilir. 

TTK’na göre anonim şirketlerin sermaye azaltım kararı genel kurulun yetkisindedir. 

Anonim şirketler sermaye azaltılması kararı usulüne uygun olarak genel kurulca 

alınması halinde sermaye azaltımına ilişkin TTK’daki genel hükümlere göre uygulama 

yapılır. 

“Anonim şirketlerde sermaye azaltımı; eski hisse senetlerini yeni ve daha düşük 

nominal bedelli hisse senetleri ile değiştirmek veya belirli sayıda hisse senedi satın 

alarak iptal etmek, hisse senetlerinin nominal değerlerini indirmek suretiyle 

yapılabilir” (ŞENGÜR, 2011, s. 117). 

4.3 Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı 

TTK’nın 592. Maddesine göre; “anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ait 

hükümleri limited şirketlere de kıyas yoluyla uygulanır ve esas sermaye borca batık 

bilançonun iyileştirilmesi amacıyla, şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme 

yükümlülüklerinin tamamen ödenmesi durumunda azaltılabilir”. 

Limited şirketlerde anonim şirketlerden farklı olarak esas sermaye payı ile ortaklık 

(üyelik) payı farklı kavramlar olup, limited şirkette anonim şirketin aksine her ortak 

ancak bir paya sahip olur (bir ortak bir pay ilkesi) Bu itibarla limited şirketlerde esas 

sermaye anonim şirketlerde olduğu gibi paylara değil ortak sayısına bölünmüştür. 

Dolayısıyla her ortağın şirkete karşı getirmeyi borçlandığı miktara sermaye miktarı 

(esas sermaye payı) denilmektedir, esas sermaye de ortakların taahhüt ettikleri 

sermaye miktarlarının toplamına tekabül etmektedir.  

Limited şirkette de sabit muayyen şirket sermayesi, ortaklık alacaklılarının güvencesi 

olup ancak şirket esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle şirket sermayesini değiştirme 

imkanı vardır. 
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4.4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Sermaye Azaltımı 

Sermaye azaltımında komandite ortaklar için kollektif ve komandit şirket hükümleri, 

komanditer ortaklar içinse anonim şirket hükümleri uygulanır. Sermayenin 

azaltılabilmesi için şirketin var olan tüm borçlarının ödenmesi ya da ödeneceğine dair 

garanti verilmesi zorunludur (ÇALDAĞ, 2013, s. 80). 

4.5 TTK’nda Esas Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Hükümler 

4.5.1 Sermaye Azaltılmasına İlişkin Karar 

Esas sermayenin azaltılmasının karara bağlanmasına yönelik TTK’nun 473. 

Maddesinde yer verilen yasal düzenleme aşağıdaki gibidir.  

Sermaye azaltımı ve sermaye artırımı aynı anda yapılmıyor ise azaltılan sermaye 

nedeniyle esas sözleşme değişikliği genel kurulca karara bağlanır. 

Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında sermaye azaltılmasına gidilmesinin 

sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde 

açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, 

genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir. 

Şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı 

belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmez. 

Genel kurulun kararı sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların 

sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır.  

Esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter kârı sadece 

payların yok edilmesinde kullanılabilir. 

Sermaye hiçbir suretle asgari sermaye tutarından aşağı indirilemez. 

Sermaye azaltılması hakkında TTK’da yer verilen düzenlemeler, kayıtlı sermaye 

sisteminde çıkarılmış sermayenin azaltılmasına kıyas yoluyla uygulanır. 

4.5.2 Alacaklılara çağrı 

Esas sermayenin azaltılmasının karara bağlanmasını müteakip alacaklılara yapılacak 

çağrı hakkında TTK’nun 474. Maddesinde yer verilen yasal düzenleme aşağıdaki 

gibidir.  
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Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu 

kararı şirketin internet sitesi, gazete ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü 

şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilan eder. 

“İlanda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilandan itibaren iki 

ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını 

isteyebileceklerini belirtir. Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları 

gönderilir”.  (TTK Md.474/1) 

Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu 

açıklar oranında azaltılacak olursa, alacaklılara çağrı yapılmayabilir.  

4.5.3  Kararların yerine getirilmesi 

TTK’nun 473. Maddesi uyarınca alınan sermaye azaltımı kararı 474. Madde uyarınca 

alacaklılara yapılan çağrının tamamlanmasından sonra 475. Madde kapsamındaki 

düzenlemelerle yerine getirilir. Buna göre;  

Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen 

alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir 

Azaltma kararının uygulanabilmesi için, pay senetleri miktarının, değiştirme veya 

damgalama yoluyla ya da diğer bir şekilde azaltılması yapılabilir. Bunun için geri 

verilmeyen senetler iptal edilebilir. 

Sermaye azaltılmasına ilişkin yasal hükümlerdeki yazılı şartlara uyulmuş olduğunu 

gösteren belgeler ibraz edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına dair karar ve 

azaltım ticaret siciline tescil olunamaz. 

4.6 Sermaye Azaltılması Yöntemleri 

Esas sermayenin azaltılması yöntemleri; anonim şirket paylarının itibari değerinin 

indirilmesi ve pay sayısının (payların birleştirilmesi veya payların yok edilmesi –itfa- 

yolu ile) azaltılması olarak iki şekildedir. Anonim şirket tarafından, aksine bir 

düzenleme olmadığı sürece, bahsi geçen yöntemlerden herhangi birini tercih ederek 

sermaye azaltımı yapılabilir (ALTAŞ, 2013, s. 571). Yönetmeliğinde belirtildiği üzere 

“bankalarda sermaye azaltılması payların birleştirilmesi yolu ile olur”, 

düzenlemesinde olduğu gibi sermaye azaltımında hangi yöntemin uygulanacağı yasal 

yollarla da belirlenmiş olabilir. 
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4.6.1 Payların itibari değerinin indirilmesi 

İtibari değer ve nominal değer aynı anlamda kullanılmaktadır. İtibari değer kavramı 

hisse senedi, tahvil vb. için üzerinde yazılı değer olarak tanımlanabilir. TTK'nın 476/I. 

maddesine göre; payın itibari değeri en az 1 Kuruş'tur. Bu değer ancak 1 Kuruş ve 

katları şeklinde arttırılabilir. Şirketlerde sermayenin kaç payda oluştuğu ve her bir 

payın itibari değerinin kaç lira olduğu ana sözleşmede belirtilmektedir. 

Sermaye azaltılması nedeni ile itibari değeri azaltılacak olan payların, değerleri eşit 

şekilde azaltılmalı, farklı kategorilerde yer alan paylar ile ilgili indirimin de orantılı 

olması gerekmektedir (ALTAŞ, 2013, s. 571). Bu yöntemde ilgili paya bağlı pay 

sahipliği hakları, varlığını korumaya devam eder.  

Örnek vermek gerekirse; itibari değeri 2.000 TL olan ve mevcut 100 payla 200.000 

TL esas sermayesi bulunan şirketin 100.000. TL sermaye indirimi nedeniyle payların 

itibari değerinin indirilmesi sonucu, her bir payın yeni itibari değeri 1.000 TL 

olacaktır. Böylece yapılan sermaye indirimi sonucu payların itibari değerinin de 

indirilmesiyle mevcut payların itibari değerlerinin toplamı indirilmiş yeni sermaye 

tutarına eşit olacaktır.   100 pay x 1.000 itibari değer = 100.000 TL Sermaye   

4.6.2. Pay sayısının azaltılması 

Şirketlerin aldığı sermaye azaltılması kararını yerine getirme yöntemlerinden bir diğeri 

de pay sayısının azaltılmasıdır. Anonim şirketin özellikle paylarının itibari değerini 

indirmesinin mümkün olmadığı durumlarda, bu yönteme başvurulmaktadır. Anonim 

şirket pay sayısının azaltılması, payların birleştirilmesi yolu ile gerçekleştirilebileceği 

gibi payların yok edilmesi (itfası) yolu ile de gerçekleştirilebilir (DERBENTLİ, 2015, 

s. 155). 

Payların birleştirilmesi ve payların yok edilmesi yollarıyla pay sayısı azaltımı 

yönteminde payların itibari değerinde herhangi bir değişme olmaz sadece sayısı azılır. 

4.6.2.1 Payların birleştirilmesi 

Payların birleştirilmesi yöntemi ana sözleşmede hüküm bulunmasına bağlı olup, 

bulunmuyorsa bu yönde ana sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir. Bunun 

yanı sıra bu birleştirme işleminin geçerli olabilmesi için tüm pay sahiplerinin bu işleme 

muvafakat etmeleri gerekir (TTK m.477/II). 
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Birleşen payların sahiplerinin ortaklık sıfatı devam ederken payların itfası yönteminde 

ise bu paylara bağlı ortaklık sıfatı sona ermektedir.  

4.6.2.2 Payların şirket tarafından alınması ve yok edilmesi (itfa) 

Payların itfası yoluna başvurulabilmesi için ise öncelikle bu payların anonim şirket 

tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir. Bu paylar, hali hazırda şirketin kendi 

mülkiyetinde ise bunların itfa edilmesi diğer pay sahiplerinin durumunda bir 

değişikliğe yol açmayacaktır. Yine şirketin bu işlemleri yapabilmesi için şirket genel 

kurulunda bu yönde bir kararın alınması gerekecektir. (DERBENTLİ, 2015, s. 155) 

Bu yöntemle yapılan sermaye indiriminde itfa edilecek paylardan kaynaklı ortaklık 

hakları tamamen ortadan kalkmaktadır. 

4.7 Sermaye Azaltılması Türleri 

TTK’nda sermaye azaltılmasının türleri açıkça belirtilmemiştir. Yine kanunda 

sermaye kaybı (2/3) nedeniyle sermayenin azaltılması ve bölünme hali nedeniyle 

sermayenin azaltılması dışındaki sermaye azaltılmasına ilişkin diğer  nedenlere yer 

verilmemiştir. 

Her ne kadar TTK’nda sermaye azaltılması türlerine açıkça yer verilmese de öğretide  

sermaye azaltılması türleri iki ana başlıkta yer bulmaktadır. Bunlar; 1- kurucu sermaye 

azaltımı, 2- Basit Sermaye Azaltımı olarak iki türe ayrılmaktadır.  

Bu ikili tasnifte türleri birbirinden ayıran temel fark; sermayenin azaltılan kısmının 

tasarruf edilebilecek hale gelip gelmediğidir. Basit sermaye azaltımında şirket 

bilançosundaki zararlar kapatıldığından sermayenin azaltılan kısmının ortaklara iadesi 

gibi bir tasarruf söz konusu değildir. Kurucu sermaye azaltımında ise zararların 

kapatılması söz konusu olmadığından sermayenin azaltılan kısmının paydaşlara iadesi 

gerçekleşebilmektedir.  

Doktrinde yer bulmamakla birlikte TTK’nun 159. Ve müteakip maddelerinde detaylı 

olarak düzenlenen şirket bölünmeleri nedeniyle gerçekleşen sermaye azaltımının,  

kanaatimizce ayrı bir tür olarak ele alınması ve sermaye azaltılması türleri arasında 

sayılması gerekmektedir. Zira sermaye azaltılması konusunu açıklayan genel 

hükümler niteliğindeki 473 ve 474. maddelerinin bölünme sebebiyle devreden şirketin 

sermayesinin azaltılması halinde uygulanamayacağı belirtilmiştir. 
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Yine kooperatiflerde Kooperatifler Kanununun 98 inci maddesine dayanılarak 

TTK’nın sermaye azaltılmasına ilişkin  473 ve 474 üncü maddeleri uygulanmaz. 

4.7.1 Kurucu sermaye azaltımı 

Sermayenin bir bölümünün paydaşlara iadesi amacıyla yapılan sermaye azaltılmasına, 

faaliyetine göre sermayenin şirketin ihtiyacından fazla olması ve atıl kalan sermayenin 

bu kısmının lüzumsuz olması halinde gidilir (TANRIVERDİ, 2015, s. 305). 

Sermaye azaltılmasının bu türünde azaltılan sermaye tutarı ortaklara iade 

edilebildiğinden, bu tür bir sermaye azaltılması TTK m.480/III hükmüne konu 

sermayenin ortaklara iadesi yasağının önemli bir istisnasını teşkil etmektedir (ŞENER, 

2012, s. 558). 

Böylece atıl durumda kalan ve sermaye azaltılması ile açığa çıkan kısım, paydaşlara 

yine payları oranında geri ödenir. Azaltım suretiyle açığa çıkan kısım, pay sahiplerine 

ödenmeyip yedek akçe olarak da şirket bünyesinde bırakılabilir. ”Bu amaçla yapılan 

sermaye azaltılmasına kurucu azaltma, incelemeli azaltma veya efektif sermaye 

azaltılması denilmektedir”. (ÇAĞLAR, 2010, s. 35) 

4.7.2 Basit sermaye azaltımı (açıklayıcı) 

Basitleştirilmiş sermaye azaltılması işleminde amaç, kurucu sermaye azaltılmasında 

olduğu gibi esas sermaye kalemini serbest hale getirerek bunun üzerinde tasarruf 

etmek değil; bu kalemi ortaklığın hâlihazırdaki malvarlığı değerine kağıt üzerinde 

uyarlamaktır. Yoksa pay sahiplerine yapılan bir ödeme söz konusu değildir 

(PULAŞLI, 2014, s. 1864). 

Dolayısıyla, sermayenin azaltılması yalnızca muhasebe kayıtlarında yapılan değişiklik 

biçiminde ortaya çıkmaktadır (PULAŞLI, 2014, s. 1710). 

Bu noktada şirket, zarara uğrayarak bir kısım malvarlığını kaybetmiş, bilançosunda 

açık vermiş; esas sermaye rakamı ise artık malvarlığını temsil etmez duruma gelmiştir. 

Bu işlem ile sermaye yapısında yeniden bir kurulma söz konusu değil yalnızca var olan 

durum gerçeğe uyarlanmaktadır. Nitekim bu zarar nedeni ile esas sermaye hali hazırda 

azalmıştır (ŞENER, 2012, s. 564). 

“Zarar sebebiyle sermaye azaltımına gidilebilmesi için öncelikle geçmiş yıl karları ve 

kar yedeklerinin geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi gerekmekte olup ayrıca 
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bilançoda ödenmemiş sermaye taahhüdü bulunması durumunda zarar mahsubu 

yoluyla sermaye azaltılması mümkün olmayacaktır” (KILIÇ, 2018). 

Bilançosunda zarar ihtiva eden şirketler için bu şekilde sermaye azaltılmasına 

başvurmak her zaman mümkündür. Ancak TTK’nun 376/2. Maddesine göre; ”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”. Bu durumda sermayesini 

artıramayan ya da sermaye artırımını tercih etmeyen şirketler için basit sermaye 

azaltılması şirketin devamı için bir zorunluluk olmaktadır. 

Basitleştirilmiş sermaye azaltılması türü, bilançosunda zarar bulunan şirketler için 

uygulanabilir olması ve alacaklılara çağrı yapılmasının zorunlu olmaması nedeniyle 

kurucu sermaye azaltımı türünden ayrılmaktadır.  

Ayrıca indirime konu esas sermaye miktarı basitleştirilmiş sermaye azaltımında 

serbest kalmayarak zararlar kapatılmaktadır, kurucu sermaye azaltılması türünde ise 

azaltılan sermayeye isabet eden ve serbest kalan tutarın, genel kurulca farklı karar 

alınmadıkça paydaşlara iadesi gündeme gelebilmektedir. 

4.7.3 Devreden şirketin sermayesinin azaltılması (bölünme) 

Tam ve kısmi bölünme TTK’da tanımlanmış olup 159. Madde mucibince tam 

bölünerek devrolunan şirket sona ereceği ve unvanı ticaret sicilinden silineceğinden 

dolayı TTK’nun 162. Maddesine konu sermaye azaltımı kısmi bölünmeye konu 

devreden şirketler için uygulama alanı bulacaktır. Diğer bir ifade ile tam bölünme 

halinde devrolunan şirket sona erdiğinden sermayesinin azaltılması durumu söz 

konusu değildir.  

TTK’nun şirketlerin bölünmesi ile ilgili 159. ve müteakip maddeleri dikkate 

alındığında, mevcut şirketin bölünmesine dair yasal düzenlemelerin uygulanması ile 

doğal bir sermaye azalımı sonucunu öngördüğü anlaşılmaktadır. Bu özel durum 

nedeniyle sermaye azaltımına ilişkin genel hükümler niteliğindeki 473,474 ve 592. 

Maddelerin uygulanması yerine bölünme işlemine özgü detaylı düzenlemelere yer 

verilmiştir. Bölünme sözleşmesi, bölünme planı, bölünme raporu, bölünme kararı, 

inceleme hakkı, alacaklılara çağrı gibi prosedürlerle şeffaflık, payların ve hakların 
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korunması, alacaklıların korunması, bölünmeye katılan şirketlerin sorumluluğu,  

ortakların kişisel sorumluluğu, gibi yasal tedbirler detaylı olarak düzenlenmiştir. 

4.7.4 Sermayenin azaltılması ile artırılmasının aynı anda yapılması  

Zararlar nedeniyle oluşan bilanço açığının sermayenin azaltılması işlemiyle kapatıl-

ması ve aynı anda azaltılan tutar kadar sermaye artırılması olanağı TTK m. 473/1, 

c.1’deki hükümlerle sağlanmıştır. Bu şekilde sermaye azaltılmasının en önemli 

özelliği esas sözleşme değişikliğine gerek duyulmamasıdır. “Sermaye tutarı sonuç 

olarak aynı kaldığı için, sadece yapılan işlem ve sermayenin tamamen ödenmiş 

olduğunu belirten Yönetim Kurulu beyanı tescil edilir” (TEKİNALP, 2013, s. 123). 

TTK 376. Maddesinde açıklanan sermaye kaybı durumlarında da  şirketler için 

sermayenin azaltılmasının ve artırılmasının aynı anda yapılması seçeneği gündeme 

gelebilmektedir.  

Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan bilanço açığı kadar azaltılması ile birlikte eş 

zamanlı olarak aynı tutarda artırıma karar verilmesi durumunda artırılan sermayenin 

en az ¼  oranındaki tutarının ödenmesi zorunludur. (SEVİĞ, 2018). 

4.8 TTK Hükümlerine Göre Sermaye Azaltılmasında İzlenecek Prosedür 

TTK.nun 473,474 ve 475 maddeleri uyarınca sermaye azaltılmasında izlenecek yasal 

yol aşağıda açıklanmıştır. Sermaye azaltımı türlerine göre kısmen farklılıklar 

bulunmakla birlikte işleyiş açıklandığı gibidir.  

Basitleştirilmiş sermaye azaltılması yönteminde alacaklılara çağrı yapılmayabileceği 

gibi Diğer bir farklılık da bu tür sermaye azaltımı için hazırlanacak rapor ile; zararın 

tespit edilmesi ve sermayenin azaltılmasına rağmen alacaklıların alacaklarını 

karşılayacak miktarda şirket aktifinin bulunduğu hususunun da tespiti gerekmektedir. 

Kısmi bölünme halinde devreden şirketin sermayesinin azaltılması yönteminde ise 

TTK’nun 162. Maddesine göre ; bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin 

azaltılması hâlinde TTK’nun sermaye azaltılmasını düzenleyen genel hükümleri 

niteliğindeki  473 ve 474 üncü maddeleri uygulanmaz. TTK’nun şirketlerin bölünmesi 

ile ilgili 159. ve müteakip maddeleri dikkate alındığında, mevcut şirketin bölünmesine 

dair yasal düzenlemelerin uygulanması ile doğal bir sermaye azalımı sonucunu 
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öngördüğü anlaşılmaktadır. Tam bölünme halinde ise devrolunan şirket sona erdiğinde  

sermaye azaltılmasına konu olmaz. 

4.8.1 Rapor hazırlanması 

TTK'nun 473/I. maddesi uyarınca; “Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, 

mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin 

sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde 

ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları 

içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan 

edilir.” 

4.8.2 Bazı şirketler için bakanlık izni 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.11.2012 tarihli ve 28468 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni 

Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi 

Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile Bakanlık iznine tabi şirketler 

belirlenmiştir. Bu şirketlerin sermaye azaltılmalarında "sermayenin azaltılmasına 

rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette 

mevcut olduğunun" yeminli mali müşavir raporu, denetime tabi şirketlerde ise denetçi 

raporu ile ispatlanması hususları düzenlenmiştir. 

Anılan Tebliğin 6/II, a, b ve c bentlerine göre Bakanlık iznine tabi olan  şirketlerin, 

sermayenin azaltılması hususunun genel kurulda görüşülmesinden önce tebliğde 

belirtilen belgeler ile birlikte Bakanlığa müracaat ederek izin talebinde bulunmaları 

gerektiği açıklanmıştır. 

SerPK’nun 11 inci maddesinin son fıkrasına göre “halka açık anonim ortaklıkların esas 

sözleşmelerinin değiştirilmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmadan önce kurulun 

uygun görüşünün alınması” gerekmektedir. 

4.8.3. Genel kurul kararı 

Genel kurulun sermaye azaltılmasına ilişkin kararı, sermayenin en az %75’ini  

oluşturan payların sahiplerinin olumlu oyu ile alınabilir. “İlk toplantıda bu nisaplara 

ulaşılamaz ise sonraki toplantılarda da aynı nisaplar aranacaktır” (TTK md. 421/4). 

Ayrıca halka açık anonim şirketler SerPK m.29/IV hükmüne tabidir 
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Genel kurul tarafından olağan (kurucu) sermaye azaltılması yolu seçilerek karara 

bağlanması halinde, alınacak kararda azaltılma sonucu serbest kalacak bedelin ne 

şekilde değerlendirileceği de belirtilmelidir (ÇAĞLAR, 2010, s. 76). Genel kurul 

serbest kalacak olan sermaye bedelinin (pay sahipliği oranında) pay sahiplerine 

iadesine karar verebileceği gibi yedek akçe olarak tutulması gibi farklı kararlara da 

varabilir. 

4.8.4. İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararı 

“İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz 

tanınabilir” (TTK md.478/I). Aynı maddede “İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan 

ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş 

yeni bir pay sahipliği hakkı olarak” açıklanmıştır. 

TTK m.478/II'de imtiyaz; kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya 

tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olarak 

tanımlanmıştır. TTK m.478/I'de de ilk esas sözleşme veya esas sözleşme değişikliği 

ile bazı paylara imtiyaz tanınabileceği düzenlenerek, imtiyazın kural olarak yalnızca 

paya tanınabileceği hüküm altına alınmıştır.  

İmtiyaz ancak anonim şirket esas sözleşmesi ile öngörülebileceğinden, bunun ihlali de 

ancak bir esas sözleşme değişikliği ile mümkün olabilir. Nitekim esas sermayenin 

azaltılması bir esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan, TTK'nın 454/I. 

maddesi uyarınca; anonim şirket genel kurulu tarafından bu yönde alınacak karar, eğer 

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu kararın anılan pay 

sahipleri tarafından yapılacak özel bir toplantıda onanması gerekmektedir. Görüleceği 

üzere esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararın imtiyazlı pay sahipleri tarafından 

onanması her zaman değil, ancak bu kararın ilgili pay sahiplerinin haklarını ihlal 

edecek nitelikte olması halinde aranmaktadır (DERBENTLİ, 2015, s. 107). 

4.8.5 Alacaklılara çağrı 

Sermaye şirketlerinin sınırlı sorumlu şirketler olması nedeniyle sermayenin korunması 

ilkesi kapsamında TTK’da  yapılan ayrıntılı düzenlemelerle alacaklıların korunmasıda 

amaçlanmaktadır. Sermaye azaltımı uygulamalarından alacaklıların etkilenmemesi 

için TTK da yine koruyucu bazı hükümlere yer verilmiştir. 
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TTK'nun 474/1 maddesinde göre;  “Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar 

verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka, 

35 inci maddede anılan gazetede ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü 

şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilan eder. İlanda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesindeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların 

ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebileceklerini belirtir. Şirketçe bilinen 

alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir”. 

Bu çağrı mektuplarının ne şekilde gönderileceği ise madde hükmünde belirtilmemekle 

birlikte, ispat kolaylığı sağlaması açısından bu mektupların iadeli taahhütlü olarak 

veya noter vasıtası ile gönderilmesi faydalı olacaktır (ŞENER, 2012, s. 560). 

Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu 

açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve 

bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilebilir 

(TTK m.474/II). 

4.8.6 Alacakların ödenmesi ve teminatlandırılması 

TTK’nun 474/1 maddesi uyarınca; alacaklılar, genel kurul tarafından alınan esas 

sermaye azaltılması kararının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde üçüncü kez 

ilanından itibaren iki ay içerisinde alacaklıları bildirerek bunların ödenmesini veya 

teminat altına alınmasını isteyebilir. İki aylık süre, alacaklıların korunması amacını 

güttüğünden, bu sürenin kısaltılması mümkün değildir (ŞENER, 2012, s. 560,561).  

Ayrıca 2 aylık sürenin alacaklılar için bu kapsamdaki düzenlemeler için hak düşürücü 

bir süre olduğunun dikkate alınması gerekmekte olup, 2 aylık süre içerisinde ödeme 

ve teminat talep etmeyen alacaklıların alacağının genel hükümlere göre tahsilinin talep 

edilebileceği tabidir. 

Alacaklılarca bu yönde bir başvurusu halinde, şirket ödeme veya teminatlandırma 

konusunda  bir karar verecektir. Muaccel olan borçlar anonim şirket tarafından 

ödenmedikçe sermaye azaltılması işlemlerine devam edilemeyecektir (ÇAĞLAR, 

2010, s. 86).  Müeccel borçların ödenmesi konusunda ise herhangi bir kısıtlama yoktur. 
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4.8.7 Sermaye azaltılması kararının tescil ve ilanı 

Esas sermayenin sicile tescil edilmesi, kurucu bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenledir 

ki sermaye azaltılmasına bağlı hukuki sonuçlar ancak sicile tescil ile geçerlilik 

kazanacaktır (ŞENER, 2012, s. 563). 

27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Sicili 

Yönetmeliği'nin 79-80. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre; kurucu 

sermaye azaltılması kararının tescili için sicil müdürlüğüne verilecek belgeler; 

1-“Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya 

uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı”,  

2-“Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve 

sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına 

dair genel kurul kararının noter onaylı örneği”,  

3-“Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde 

yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından 

onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor”, 

4- “Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen 

karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas 

sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir 

raporu”,  

5-“Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni”,  

6-“Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi 

örnekleri”, 

7 –“Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleridir”. 

İlgili belgelerin sicil müdürlüğüne sunulmasını takiben, sermaye azaltılmasına ilişkin 

genel kurul kararı ve sicil müdürlüne sunulan olgular tescil olunur.  

4.8.8 Defter kârı ve kullanılması 

Esas sermayenin azaltılmasından dolayı şirketin kayıtlarına göre doğabilecek defter 

kârının ortaya çıkması mümkündür. TTK'nun 473/4 maddesine göre söz konusu defter 

karı sadece payların yok edilmesinde kullanılabilir. 
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4.8.9 Azaltılan payları temsil eden hisse senetlerinin imhası 

TTK'nun 475/2. Maddesine göre;  “azaltma kararının uygulanabilmesi için, pay 

senetleri miktarının, değiştirme veya damgalama yoluyla ya da diğer bir şekilde 

azaltılmasının gerekli olduğu hâllerde bu husus için yapılan ihtara rağmen geri 

verilmeyen pay senetleri şirketçe iptal edilebilir. Tebliğde şirkete geri verilmeyen 

senetlerin iptal edilecekleri yazılır”. 

Yapılacak bu ihtarda açıkça şirkete iade edilmeyen senetlerin iptal edileceğinin 

belirtilmesi gerekir. Bu doğrultuda şirketin sermaye azaltılması işlemini 

gerçekleştirmek amacı ile iktisap ettiği kendi hisse senetleri var ise bunları imha etmesi 

gerekmektedir (ÇAĞLAR, 2010, s. 101). 

4.9 Sermaye Azaltılması İşlemlerinden Doğan Sorumluluk 

TTK’da hukuki sorumluluk halleri açıklanarak bunlara ilişkin cezai sorumluluk 

durumları ayrı başlıklar altında düzenlenmiştir. Kanunda hukuki sorumluluk doğuran 

haller ile bu hallerde kusurluluk aranıp aranmayacağı belirtilerek bu hallere sebebiyet 

verenlerin yetkilerine göre sorumlulukları açıklanmıştır. Birden çok kişinin aynı zararı 

tazminle yükümlülüğünün mevcudiyeti halinde teselsül ilkesinin uygulanacağı ve 

müteselsilen sorumluluklarının bulunduğu hüküm altına alınmıştır. 

Sermayenin korunması gözetilerek bu ilke doğrultusunda  sermayeye etki eden bazı 

fiillerin karşılığında TTK’da çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.  

Sermaye azaltılması işlemlerinden doğan sorumluluklarda bu kapsamdadır. Bu 

işlemlerdeki hukuka aykırı fiillerle zarara neden olanların TTK’daki hukuki ve cezai 

sorumlulukları izleyen bölümde açıklanmıştır. 

4.9.1 Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması 

Sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve 

menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, 

beyanların ve teminatların hazırlanması da yürütülmesi gereken ayrı bir süreçtir. 

Bu sürece aynı zamanda yanlış, hile, sahte, gerçeğe aykırılık, gerçeğin saklanması ve 

diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlar gibi konusu suç teşkil edebilecek fiiller de 

karışabilir. Bu fiiller için, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile yaptırım 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. (TTK md 562/8). 
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Sermaye azaltımına ilişkin süreçte bu işlemlerin dayanağı olan belgeleri düzenleyenler 

veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur. 

sorumludur., (TTK  md.549). 

Anılan maddede düzenlenen işlemleri (beyanları yapanlar ve belgeleri düzenleyenler) 

yapanlar için kusursuz sorumluluk öngörülmüşken bu işlemlere katılanların 

sorumluluğu için kusur aranmıştır (BAHTİYAR, 2014, s. 358). 

4.9.2  Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi 

Taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince 

ödenmemiş sermaye, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterilebilir. Bunu yapanlar 

ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve 

payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler. 

“Ayrıca sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen 

ve buna onay verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan 

sorumludurlar”. (TTK md.550) 

Ayrıca bu  fiiller için, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile yaptırım uygulanacağı 

hüküm altına alınmıştır. (TTK md 562/9). 

4.9.3 Değer biçilmesinde yolsuzluk 

Ayni sermayenin veya devralınacak işletmenin değerlemesinde emsaline oranla 

yüksek fiyat biçenler, niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir 

şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur.  

Bu fiiller için, 90 günden az olmamak üzere adli para cezası ile yaptırım uygulanacağı 

hüküm altına alınmıştır. (TTK md 562/10). 

4.9.4 Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye 

memurlarının sorumluluğu 

TTK’nin 553. Maddesi kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye 

memurlarının kusurları nedeniyle verdikleri zarardan sorumlu olduklarını belirtmiştir. 

Bu yetkilerin devredilmiş olması halinde devir alanların fiil ve kararlarından sorumlu 

tutulamazlar. Ayrıca kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar 

veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaları da söz konusu değildir.  
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Kanunda açıkça kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları 

için kusura dayalı bir sorumluluk öngörüldüğünden, kusuru ispat yükü iddia eden 

tarafa bırakılmıştır. Zararı doğuran kusurlu fiiller sözleşmeye ve kanununa aykırı ise 

sorumluluğa konu olacaktır. 

TTK ile yönetim kurulu üyelerinin sermaye azaltılması işlemleri sırasında sebep 

oldukları zararlardan dolayı sorumlulukları farklılaştırılmış ve farklılaştırılmış teselsül 

ilkesi uygulanmaya konulmuştur (ÇAĞLAR, 2010, s. 197).  

Teselsül ilkesi TTK’nın 557. Maddesinde teselsül ve başvuru başlığı altında 

düzenlenmiştir.  

Farklılaştırılmış teselsül ilkesine göre, müteselsil sorumluluk birlikte verilen zararlar 

için geçerlidir ve birlikte verilen zararlar dışında kalan sorumluların tek başlarına 

verdiği ve müteselsil sorumluların teselsül tavanına kadar, kusurlarına ve somut olay 

gerçeğine göre zararın tazmin edilmesi gerekir (BİLGİLİ & DEMİRKAPI, 2013).  

Buna göre yönetim kurulu üyelerinin anonim şirket sermaye azaltılması işlemleri 

sebebiyle şirkete, ortaklara veya alacaklılarına verdikleri zararlar nedeniyle 

sorumluluğuna gidildiğinde artık her bir yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu verilen 

zarar ve kusur oranı çerçevesinde belirlenir (TTK madde 557/I). 

4.9.5 Denetçinin sorumluluğu  

“Denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket 

ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı 

verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur” (TTK md 554). 

TTK'da anonim şirketlerin denetimi; bağımsız denetim (TTK m.397/IV), bağımsız 

denetim dışında kalan anonim şirketlerin denetimi (TTK m.397/V) ve özel denetim 

(TTK m.438 – 444) olarak üç şekilde düzenlenmiştir (DERBENTLİ, 2015, s. 155). 

Şirketin finansal tablolarının doğru olmamasına rağmen bunun denetlenmemesi veya 

hataların tespit edilmemesi, hesapların iyi kontrol edilmemesi veya yönetim kurulunun 

sermaye azaltılmasına ilişkin işlemlerinin açıkça hukuka aykırı olmasına rağmen bu 

konuda herhangi bir uyarı yapılmaması hallerinde denetçilerin sorumluluğuna 

gidilebilecektir (ÇAĞLAR, 2010, s. 199). 
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4.9.6 Zamanaşımı 

Zaman aşımında üç farklı süre öngörülmüştür. 

TTK'nın 560. maddesine göre; “sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı, 

davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve her hâlde zararı 

doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

Şu kadar ki, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava 

zamanaşımına tabi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır”. 

4.9.7 Görevli ve yetkili mahkeme 

Sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde 

sorumluluk davası açılabilir (TTK Md. 561). 

4.10 Sermaye Azaltımının Taraflara Etkileri 

4.10.1 Şirkete etkisi 

Sermaye azaltılması şirketler için esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesine 

neden olan bir işlemdir.  Dolayısıyla sermaye azaltılmasının ilk etkisi sözleşme 

değişikliği ile şirket üzerinde olmaktadır. Sermayesini azaltma tercihinde bulunacak 

şirketler içi yönetim kurulu bu tercihi genel kurula taşımak ve alınacak kararı 

beklemek durumundadır.  

Sermaye azaltılmasını gerektiren duruma göre yapılacak herhangi bir sermaye azaltımı 

sonucunda şirketler için iki farklı sonuç ortaya çıkmaktadır. Şirketlerce yapılan 

sermaye azaltılması sonucunda, sermayenin azaltılan kısmı serbest hale gelebilir. 

Ancak bilançonun iyileştirilmesi yani zarar kapama amacıyla yapılan bir sermaye 

azaltılmasında, sermayenin azaltılan kısmı şirketin zararının kapanmasına karşılık 

olduğundan serbestlik yoktur.  

Sermayenin azaltılan kısmının serbest hale gelmesi ortaklara iadeyi de gerektirebilen 

tasarruf edilebilme durumudur ki, bu tasarruf genel kurula aittir. Genel kurul sermaye 

azaltılmasının karar aşamasında bu tasarrufunu kullanarak karara bağlar. Aynı 

zamanda bu tür bir sermaye azaltılması sermayenin ortaklara iadesi yasağının önemli 

bir istisnasını teşkil etmektedir (ŞENER, 2012, s. 558). 
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Mali durumun iyileştirilmesi amacıyla yapılan sermaye azaltılmasında ise zararın 

kapaması ile şirket kar edecek konuma gelmekte, mevcut fiili durum mali tablolara 

yansıtılarak sadeleşmektedir.  

Diğer taraftan TTK’nun 359. Maddesi kapsamında sermaye kaybının 2/3 ve üzeri 

durumda olduğu tespit edilen şirketler için sermayenin azaltılması da şirketin sona 

ermesini ortadan kaldıran bir etkisi bulunmaktadır. 

4.10.2 Ortaklara etkisi 

Sermayenin ortaklara iadesi yoluyla yapılan sermaye azaltımında azaltılan tutar 

ortaklara payları oranında nakden ve fiilen geri verilmektedir. Bu yolla sermayenin 

azaltılmasına gidilebilmesi için önceki sermayenin tamamının ödenmiş olması şart 

değildir. Sermaye artırımların aksine şirketlerdeki sermaye azaltılmasının ortaklık 

paylarında değişiklik yaratma etkisi yoktur. Ancak paylar değiştirmese de payların 

nominal değerlerini değiştirmektedir. 

Diğer taraftan, bilançoda ödenmemiş sermaye taahhütlerinin mevcudiyeti halinde 

zarar mahsubu suretiyle sermayenin azaltılması mümkün değildir. 

4.10.3  Alacaklılara etkisi 

Sermaye azaltılmasında, diğer esas sözleşme değişikliklerinden farklı olarak pay 

sahiplerinin hak ve yararlarının korunması dışında, TTK’daki yasal düzenlemelerle 

şirket alacaklılarının korunması da amaçlanmaktadır.  

Sermaye şirketlerinin sınırlı sorumlu şirketler olması nedeniyle bir kısım sermayenin 

pay sahiplerine iade edilmesi, alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini 

güçleştirebileceği gibi sermayenin alacaklılardan kaçırılması riskini de neden 

olacaktır. 

Sermaye azaltılmasının alacaklılar nezdinde olumsuz etkilerini bertaraf etmek için , 

yasa koyucu TTK’nun 474. Maddesinde alacaklılara çağrı başlıklı maddeyi 

düzenlemiştir.  şirketin sermayesinin azaltılmasının etkilerinden korunmak için 

alacaklılar alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını 

isteyebilirler. 
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Diğer taraftan TTK’nun 473/2 maddesinde açıklandığı gibi,”sermayenin azaltılmasına 

rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette 

varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmez”. 

Alacaklılar usulüne uygun yapılmayan sermaye azaltımları nedeniyle şirketin 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde sermayenin azaltılması 

işleminin tescilinin ilan edilmesinden itibaren iki yıl içinde sermayenin azaltılmasının 

iptali davası açabilirler. Teminatın yetersizliği hâlinde de yargı yolu açıktır. 

4.10.4 Vergilendirmeye etkisi 

Sermayenin iade edilmesi bir kazanç değil, verilen kaynağın geri alınmasıdır. 

Dolayısıyla paydaşlar için şirkete koydukları sermayenin geri alınması bir gelir artışı 

niteliğinde değildir ve vergilendirilmez. Ancak şirketlerce çeşitli nedenlerle alınan 

sermaye azaltımı kararları, uygulamada vergisel sonuçlar doğurabilmektedir.  

Şirketler için sermaye azaltımlarının vergisel boyutuyla ilgili vergi kanunlarında açık 

bir düzenleme yapılmamıştır. Uygulamaya vergi idaresinin özelgeler ile yön vermesi 

nedeniyle konu tartışmalı hale gelebilse de yapılacak azaltımlarda sermaye bileşenleri 

vergi mevzuatı bakımından önem arz eder. Vergisel sonuçlarda doğurabilen sermaye 

azaltımlarında belirleyici olan “sermaye bileşenleri” ya da “sermaye unsurları”  vergi 

idaresinin özelgelerinden türetilmiş kavramlardır. Bu kavram sermayesini iç 

kaynaklarla (bedelsiz) artıran şirketler için geçerli olup, şirketlerin sermaye artırımları 

ve azaltımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sermayenin bileşenleri yani 

unsurları ile ilişkilendirilebilmektedir. Vergi mevzuatındaki ticari kazancın tarifi 

özsermaye üzerinden yapıldığından sermayeyi oluşturan unsurlardaki tasarrufa ayrıca 

dikkat edilmesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan şirketlerin kurum kazancı KVK’na göre kurumlar vergisi ile 

vergilendirilmekte ve elde edilen bu kazancın ortaklara dağıtımı aşamasında GVK’na 

göre kar payı dağıtımına bağlı olarak gelir vergisi stopajına tabi olmaktadır. Şirketlerin 

kar dağıtımını sermaye üzerinden azaltım yolu ile gerçekleştirmeleri ise vergi 

sistemine uygun değildir. Bu yolla vergiden kaçınma durumları dikkate alındığında, 

vergi idaresinin konu ile ilgili verdiği çeşitli mukteza ve özelgelerinde korumacı 

yaklaşarak, sermayeye ilave olunan iç kaynakları ve fonları sermaye azaltımı 

aşamasında vergilendirmeye yönelik görüşler benimsemesine neden olduğu 

gözlenmektedir.  
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5. SERMAYE AZALTIMLARININ VERGİSEL BOYUTU 

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımlarının kaynağı olan kurum kazancı klasik 

vergileme sistemlerinde önce kurumlar vergisine tabi tutulur ve daha sonra hisse 

sahiplerine dağıtımı nedeniyle kişisel gelir vergisi ile vergileme yapılır. Temettülerin 

bu şekilde çifte vergilendirilmesi ülkeler arasında önemli bir farktır. Ülkemizde de 

geçerli olan “klasik sistemde” temettüler, kurumlar vergisi (yeniden dağıtılan ürünler) 

ve sonra kişisel gelir vergisi (hissedarların geliri olarak) ile vergilendirilir (SALANİE, 

2003, s. 7). 

Kâr payları ile sermaye kazançlarının farklı vergilendirmeye tabi tutulması, kâr payı 

ödemelerinin pay geri alımı şeklinde gösterilmeleri suretiyle vergi planlaması 

yapılmasını teşvik eder. (ROHATGİ, 2007, s. 54) 

Sermaye azaltımı konusunda ülkemizde vergi kanunları ile doğrudan yapılmış yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Sermayenin azaltılması konusunda vergileme açısından 

sermayenin yapısı ve azaltıma konu sermayenin niteliği önem arz etmektedir.  

Vergileme açısından ülkemizde; sermaye azaltımının ortaklar tarafından şirkete 

sermaye olarak konulan nakdi ve ayni değerlerden yapılmasının herhangi bir vergiye 

tabi olmadığı idarece de kabul edilen ve sermaye azaltımına ilişkin çeşitli konularda 

mükelleflere verdiği özelgelerinde de benimsenen temel kuraldır. 

Diğer taraftan yasal mevzuatın izin verdiği bazı durumlarda vergiye tabi tutulmaksızın 

sermayeye ilave edilen bazı kaynakların sermaye azaltımı yoluyla işletmeden 

çekilmesi birtakım vergisel yükümlülükler doğurmaktadır. Sermayeye ilave 

edilmeden önce bilançoların özkaynaklar bölümünde kayıtlı bu fonların sermayeye 

ilave edilerek sermaye bileşeni haline gelmeleri nedeniyle yapılacak azaltımlarda 

sermaye yapısının kavranması vergilendirme için belirleyici olmaktadır. 

Vergi idaresine göre; “Sermaye azaltımının, ortaklar tarafından nakden veya aynen 

yapılan ödemelerden kaynaklanması halinde, ortakların esas olarak işletmeye 

koydukları sermayeyi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde geri almış 
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olmaları nedeniyle mükellefiyet statüsüne bakılmaksızın vergilendirme işlemi 

yapılmayacaktır”. 

Yapılacak sermaye azaltımının; 

- “Öncelikle, kurumlar vergisine ve vergi sonrası dağıtılan kazancın ise kâr dağıtımına 

bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan karşılanması”, 

- “Devamında, sadece kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların 

kullanılması”, 

- “Son olarak ise, işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve 

nakdi sermayenin işletmeden çekildiğinin kabulü gerekmektedir”. 

Vergi İdaresince benimsenen sermaye azaltımına ilişkin görüşlerin dayanakları detaylı 

olarak özelgelerde açıklanmıştır. Görüşlerinde yer verdiği öncelik sıralaması, sermaye 

artırımları ile ilave olunan kaynak bileşenlerinin ortaklara dağıtılmasının diğer bir 

ifadeyle örtülü kar dağıtımı yapılmasının yahut işletmeden çekilmesinin önlenmesine 

yöneliktir. Mevzuat gereği ayrılan çeşitli fonların sermayeye ilave edilerek sermaye 

yapısının güçlendirilmesi yönünde amaçlarla vergilendirme dışı bırakılan kaynakların, 

bu amaç dışında sermayeye ilave ve azaltım müessesi yoluyla kar dağıtım aracına ya 

da vergiden kaçınma aracına dönüşmesi uygun görülmemektedir. Vergi idaresinin bu 

yaklaşımına göre azaltımın sermayenin hangi bileşenlerinden karşılanacağı hususunun 

açıklığa kavuşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.  

Azaltımın ne şekilde yapılacağı hususunda TTK’ya göre yetki genel kurula aittir. 

Vergi idaresinin azaltıma konu sermaye bileşenleri için uyulmasını benimsediği 

öncelik sıralaması hukuki açıdan sermaye azaltım kararlarını tartışmalı hale 

sürüklemektedir. Zira artırımdan sonraki aşamada bir bütün halindeki sermaye tutarı 

içinden hangi unsurun azaltıldığı izaha muhtaç hale gelebilmektedir. Bu durumda 

şirketin geçmiş bilançolarındaki değişiklerin izlenmesi suretiyle yahut sermaye 

artımına konu kaynakların takibi yoluyla sermayenin bileşenlerinin belli edilmesi 

gerekmektedir.  

Vergi idaresinin resen kabul üzerine benimsediği öncelik sıralaması ile şirketin 

sermayesine ilave edildiği tespit edilebilen unsurlardan vergilemeye tabi olan 

bileşenlere öncelik verilmesi yani azaltımın öncelikle vergilendirmeye tabi bu 

kaynaklar üzerinden gerçekleştiğinin kabul edilmesi ile uygulama olanağı ortaya 

çıkmaktadır. Bu uygulama ise sermaye azaltımı konusunda genel kurulun yetkisi ile 
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tayin olunacak kararın vergilendirme ile ilgili görüşü nedeniyle vergi idaresince tayin 

edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Çalışmamızın izleyen bölümünde azaltılacak 

tutarın sermayenin hangi bileşeninden karşılanacağının tayini hususu yasal 

dayanakları ile birlikte irdelenmiştir. 

Sermaye azaltımlarının vergisel boyutları ile ilgili temel farklılık sermaye 

bileşenleriyle alakadır. Bu durumda sermayeye ilave edilen bir kaynak söz konusu 

değilse o şirketler için sermaye azaltımının vergisel boyutu olmayacaktır.  

Diğer taraftan sermaye artırımı yapan şirketler için azaltımın vergisel boyutu artırımın 

niteliğine göre şekillenecektir. Sermaye arttırımı yapan şirketler için artırımın 

bedelli/dış kaynaklardan ya da bedelsiz/iç kaynaklardan yapılmış olması vergileme 

açısından fark yaratmaktadır.  Şöyle ki sermaye artırımının türü bedelli/dış 

kaynaklardan artırım ise yine azaltımın vergisel  boyutu olmayacak ancak bedelsiz/iç 

kaynaklardan yapılan bir sermaye artırımının bulunması halinde ise yapılacak 

azaltımın vergisel sonuçları olacaktır.   

 

Şekil 5.1:Sermaye Azaltımlarının  Vergisel Boyutları 

Şekil 5.1.’de açıklandığı üzere vergilendirme açışından sermaye azaltımına karar 

veren şirketlerin sermaye yapısı vergilendirme sonuçları bakımından belirleyici 

olmaktadır. Azaltımın ortaklarca konulmuş olan nakdi sermayenin karşılığı olarak 

şirketin aktifinde bulunan ayni değerlerle yapılması halinde dolaylı vergiler (KDV) 

kapsamında vergilendirme gündeme gelecektir. Şirkete ortaklarca ayni olarak konulan 
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Azaltımlarının Vergisel 

Boyutları
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Azaltımı

Sermaye Artırımında 
Bulunmayan 

Şirketlerin Sermaye 
Azaltımları

Bedelli/Dışkaynaklardan 
Sermaye Artırımı Yapmış 

Şirketlerin Sermaye 
Azaltımları

Vergili Sermaye 
Azaltımı

Bedelsiz/İçkaynaklardan 
Sermaye Artırımı Yapmış 

Şirketlerin Fon Çıkışı 
Gerektiren Sermaye 

Azaltımları

Ortaklarca Konulan 
Ayni Sermayenin 
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Ayni Değerlerle 

Yapılan Sermaye 
Azaltımları
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sermayenin azaltım sonucu yine ortaklara iadesi durumunda vergilendirme 

yapılmayacaktır. 

5.1 Vergisiz Sermaye Azaltımı 

5.1.1 Sermaye artırımında bulunmamış şirketler için sermaye azaltımı 

En basit ifadeyle, sermaye artırımında bulunmayan şirketler için sermaye azaltımının 

vergisel sonuçları bulunmamaktadır.   

Sermaye azaltımının, ortaklar tarafından nakden veya aynen yapılan ödemelerden 

kaynaklanması nedeniyle, ortakların esas olarak işletmeye koydukları sermayeyi TTK 

hükümleri çerçevesinde geri almış olmaları nedeniyle mükellefiyet statüsüne 

bakılmaksızın vergilendirme işlemi yapılmayacaktır. 

Vergilendirmeye yönelik aksine bir yasal hükümde bulunmadığından, vergi idaresi 

yerleşik hale gelmiş özelgelerinde de  bu görüşü tartışmasız benimsemiştir. Türk vergi 

sistemi dikkate alındığında bu şirketler için azaltılan sermayeninin fon çıkışı 

gerektiren nitelikte olup olmaması vergileme açısından belirleyici değildir.  

Azaltımların aynen veya nakden yapılması da herhangi bir önem arz etmemektedir. 

Aynen yapılan azaltımlarda 3065 sayılı KDV Kanunu ve 4760 ÖTV Kanunu 

kapsamında teslim sayılan hallere teması durumunun vergilendirme açısından dikkate 

alınması gerekmektedir. 

5.1.2 Bedelli/Dışkaynaklardan sermaye artırımı yapmış şirketlerin sermaye 

azaltımları 

Sermaye artırımlarının bedelli yani dış kaynaklardan yapılması halinde artırılan 

sermaye ortaklar tarafından nakden veya aynen yapılan ödemelerden 

kaynaklandığından, ortakların ilave olarak işletmeye koydukları sermayeyi TTK 

hükümleri çerçevesinde geri almış olmaları nedeniyle mükellefiyet statüsüne 

bakılmaksızın vergilendirme işlemi yapılmayacaktır. 

TTK’nın 462/3. Maddesine göre; “bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin 

verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye 

taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye 

dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi 

yoluyla sermaye artırılabilir”. Dolayısıyla sermaye artırımını bu fonlar/iç kaynaklar 
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bulunmadığından sadece dış kaynaklarla bedelli olarak yapan şirketler için 

vergilendirme hususu gündeme gelmeyecektir. 

Sermayesini bu şekilde bedelli yani dış kaynaklardan arttıran şirketler için sermaye 

azaltımına karar verilmesi halinde vergisel sonuçlar söz konusu değildir. Azaltımların 

yine aynen veya nakden yapılması önem teşkil etmese de aynen yapılan azaltımlarda 

3065 sayılı KDV Kanunu ve 4760 ÖTV Kanunu kapsamında teslim sayılan hallere 

teması durumunun vergilendirme açısından dikkate alınması gerekmektedir. 

5.1.3 Bedelsiz/İçkaynaklardan sermaye artırımı yapmış şirketlerin fon çıkışı 

gerektirmeyen sermaye azaltımları 

Sadece geçmiş yıl zararlarının sermaye azaltımı ile kapatılması durumunda, 

işletmeden bir fon çıkışı da olmamaktadır. Anılan durumlarda ortaklara nakden veya 

hesaben dağıtılan veya iade edilen tutar bulunmadığını, dolayısıyla da kar dağıtımına 

bağlı gelir vergisi stopajının yapılmayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’da konuyla ilgili 

verdiği özelgelerinde açıklamıştır.  

Sermaye yapısı bileşenleri itibari ile kanunda vergilendirileceğine ilişkin unsurların 

bulunması halinde KV bakımından bu sermaye unsurları için vergilendirme yapılacağı 

tabidir. 

5.2 Vergili Sermaye Azaltımları 

5.2.1  Bedelsiz/İçkaynaklardan sermaye artırımı yapmış şirketlerin sermaye 

azaltımları 

Sermaye artırımını bedelsiz olarak yani iç kaynaklardan yapmış olan şirketler için 

sermaye azaltımı vergisel sonuçlar doğuracaktır. 

Sermaye azaltımının, ortaklar tarafından nakden veya aynen yapılan ödemelerden 

kaynaklanması halinde mükellefiyet statüsüne bakılmaksızın vergilendirme işlemi 

yapılmayacacağı vergi idaresinin de benimsediği ve özelgelerinde istikrarlı olarak 

vurguladığı temel görüştür. 

Sermaye azaltımının vergi mevzuat bakımından özellik arz eden sermaye bileşenleri 

üzerinden yapılması durumu ise sermayesi bu kalemleri ihtiva eden şirketler için daha 

evvel sermayenin bu iç kaynaklar ile artırılması yolunun seçilmesi nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. 
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Vergileme konusunda iç kaynaklardan yapılan sermaye artışı sonucunda oluşan 

sermaye yapısı önem arz etmektedir. Sermayeye ilave edilen bu kaynaklara isabet eden 

tutarların esas sermayenin muhteviyatına girdiği, yapılacak azaltımlarda ise önceliğin 

bu kalemlere verilmesi yada bu kalemleri ihtiva edeceğinin kabulü yönündeki vergi 

idaresinin görüşü uygulamayı yönlendirmektedir. Uygulamada şirketlerin sermaye 

azaltımı kararında azaltıma isabet eden tutarın bu kalemleri ihtiva etmediği yönünde 

tasarrufları vergi idaresinin benimsediği karar ile çelişebilmektedir. Azaltılacak tutarın 

sermayenin hangi bileşenleri/kalemleri/unsurlarından karşılanacağının tayini sorunu 

vergilendirilecek bileşenlerin sermayede bulunması halinde, öncelikle bu unsurların 

azaltıma konu edildiğinin kabulü yönündeki görüşleriyle idarece resen belirlenmiştir.   

5.2.2 Azaltılacak tutarın sermayenin hangi kaleminden/unsurlarından 

karşılanacağının seçimi 

Sermayesini iç kaynaklarla artıran şirketlerin sermaye azaltımı yapmaları durumunda 

mevcut sermaye yapısındaki bileşenler vergileme açısından belirleyici olmaktadır. Bu 

nedenle azaltımın sermayenin hangi kısmından karşılanacağı hususunun açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir.  

 TTK 473. Maddesine göre;  genel kurul toplantısına ilişkin çağrılarda azaltmanın 

amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Ayrıca 

yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca 

onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir. Aynı maddenin 3. Fıkrasına göre; genel kurul 

kararında sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağı gösterileceği açıklanmıştır. 

Yapılacak sermaye azaltımlarında bunun hangi hesaplardan karşılanacağı hususu vergi 

idaresinin özelgelerinde yer verdiği görüşleri nedeniyle tartışmalı bir konu haline 

gelmiştir.  Yapılacak sermaye azaltımlarına ilişkin özelgelerinde vergi idaresinin 

görüşü; 

-Öncelikle, işletmeden çekilmesi halinde kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı 

vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların (pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, 

yeniden değerleme değer artış fonu, maddi duran varlıklar yeniden değerleme artış 

fonu, iştirakler yeniden değerleme değer artış fonu, maliyet artış fonu, 5811 sayılı 

Kanun kapsamında beyan edilen varlıklara ilişkin fonlar vb.), 
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- Sonra, sadece kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların (geçmiş 

yıl karları, yasal yedekler, olağanüstü yedekler vb.), 

- Son olarak ise işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdi 

sermayenin işletmeden çekildiği kabul edilecektir. Şeklindedir. (Gelir İdaresi 

Başkanlığı, 2019) 

Azaltılacak tutarın sermayenin hangi kaleminden/unsurlarından karşılanacağının 

tayini konusunun önemini basit bir örnekle somutlaştırmak gerekirse; 

Örnek: Bir anonim şirketin bilançosundaki 100,00 TL tutarındaki ödenmiş 

sermayesinin 15,00 TL.lık kısmı geçmiş yıl zararlarına mahsuben sermaye azaltımı 

işlemine konu edilecektir.  Şirketin 31/12/2018 tarihli bilançosunda gösterilen 100,00-

TL tutarındaki ödenmiş sermayenin 95,00-TL kısmının ortaklar tarafından nakden 

ödenen sermayeden, 5,00-TL tutarındaki kısmının 2004 hesap dönemi enflasyon 

düzeltmesi farklarının  2015 yılında sermayeye ilave edilmesinden oluşmaktadır.  

Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere anonim şirketin 100,00 TL sermayesi üzerinden 

yapacağı azaltıma konu 15,00 TL.lık tutarın sermayenin ortaklar tarafından nakden 

ödenen 95.00 TL.lık kısmından karşılanmasına engel bir durum bulunmamakta iken 

vergi idaresi öncelikle azaltıma konu tutarın içinde 5,00 TL.lık enflasyon düzeltmesi 

farklarından kaynaklı ilavenin bulunacağı şeklinde görüş benimsemektedir. Bu 

durumda;  

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’nun geçici 25/g ve mükerrer 

298/5 maddelerinde açıkça belirtildiği üzere, öz sermaye olumlu farklarının sermayeye 

ilave edilebilmesi imkânı kurumlar vergisi mükelleflerine tanınmıştır.   

Sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, şirketin 

sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması 

halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, 

vergi sonrası dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması 

gerekmektedir. 

Örnekteki sermayenin bileşenleri 95,00 TL ortaklarca nakden ödenmiş sermaye 

unsuru ve 5,00 TL sermayeye ilave edilmiş enflasyon farkları unsurudur. Azaltıma 

konu 15.00 TL nin hangi unsurdan karşılanacağının tayini TTK’da kural olarak şirket 

genel kurulunun yetkisinde olmakla birlikte vergi idaresi buna benzer sermaye 

azaltımlarında vergi mevzuatınca vergilendirilmesi gereken unsurların öncelikle 
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azaltıma konu tutar içinde bulunduğunun kabulü yönünde vergilendirmeye konu 

etmektedir. İdarenin bu yaklaşımı nedeniyle anonim şirket sermaye azaltımını 

serbestçe ödenmiş sermayesi olan 95,00 TL.lık kalemden yapamamaktadır. Diğer bir 

ifadeyle; anonim şirket sermaye azaltımı sonunda kalan 85,00 TL azaltılmış sermaye 

tutarının bileşenlerini ortaklarca ödenen 80,00 TL, enflasyon farkları nedeniyle 

sermayeye ilave edilen 5,00 TL olmak üzere koruyamamaktadır.  

Ancak uygulamada şirketlerin fiilen bu tasarrufta bulunmasına engel bir yasal 

düzenleme bulunmamaktadır, şu kadarki azaltıma konu tutar ortaklarca ödenmiş olan 

sermaye tutarını aştığı hallerde aşan kısmın sermayeye ilave olunan diğer 

bileşenlerden oluşacağı tabidir.  

Şirketlerin sermaye yapısındaki bileşenler vergileme açısından belirleyici olduğundan 

sermaye azaltımı durumunda azaltılacak tutarın sermayenin hangi unsuruna isabet 

ettiğinin tayini hususundaki tartışmalar vergi idaresinin benimsediği TTK ile çelişen 

görüşlerden kaynaklanmaktadır. Çelişkilerin giderilmesi ve TTK ile vergi mevzuatı 

arasındaki uyumun sağlanması amacıyla yapılacak yasal düzenlemeler ile konunun 

netleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

5.2.3 Vergisel açıdan sermaye ve öz kaynak/öz sermaye ilişkisi 

Şirketlerin sermaye azaltımlarında hangi sermaye unsurunun işletmeden çekildiği 

hususu önem arz etmektedir. Sermayesinde artırım yoluyla iç kaynak ilavesi bulunan 

anonim şirketlerin sermayesine dahil olan bu sermaye unsurları şirketlerin 

özkaynak/özsermaye ile ilişkilidir. Şöyle ki sermayeye ilave olunmuş ve 

vergilendirme karşısında özellik arz eden unsurlar, ilaveden önceki dönem 

bilançolarında özsermaye/özkaynak kalemi olarak yer almaktadır.  Özsermaye olarak 

da adlandırılan öz kaynak terimi işletme sahip veya ortaklarının işletmedeki payını 

ifade etmektedir.  

213 sayılı VUK’nun Bilanço başlıklı 192. Maddesinde; “Aktif toplamı ile borçlar 

arasındaki fark, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (Öz sermayeyi) teşkil eder. 

Öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının 

toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kar ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzileri 

sayılırlar.” Şeklinde öz sermaye tanımlanmıştır. 

1 sıra no.lu muhasebe uygulama tebliğine göre, öz kaynaklar; işletme sahipleri yani 

işletmeye sermaye koyanların işletme üzerindeki haklarını gösterir. Anılan tebliğde öz 



58 
 

kaynakların bilanço üzerindeki kalemleri açıklanmıştır. Öz Kaynaklar bilanço 

üzerinde pasif tarafta gruplanır.  

 

Şekil 5.2 :Tek Düzen Hesap Planı Bilanço Özeti 

5.2.4 Öz kaynak  kalemleri / unsurları  

“Öz kaynak kalemleri işletme sahip ve ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış 

oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile sermaye 

yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar karları  ve geçmiş yıllar zararları ve dönemin 

net karı veya zararıdır” (AKDOĞAN & TENKER, 2010, s. 151).   
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Çizelge 5.1 : Tek Düzen Hesap Planına Göre Öz Kaynak Kalemleri 

ÖZ KAYNAKLAR 

ÖDENMEMİŞ SERMAYE Sermaye  

 Ödenmemiş Sermaye (-) 

 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 

 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 

SERMAYE YEDEKLERİ Hisse Senedi İhraç Primleri 

 Hisse Senedi İptal Karları 

 MDV Yeniden Değerleme Artışları 

 İştirak Yeniden Değerleme Artışları 

 Maliyet Artış Fonu 

 Diğer Sermaye Yedekleri 

KAR YEDEKLERİ Yasal Yedekler 

 Statü Yedekleri 

 Olağanüstü Yedekler 

 Diğer Kar Yedekleri 

 Özel Fonlar 

GEÇMİŞ YILLAR KARLARI Geçmiş Yıllar Karları 

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI Geçmiş Yıllar Zararları (-) 

DÖNEM NET KARI (ZARARI) Dönem Net Karı 

 Dönem Net Zararı (-) 

 

5.2.4.1 Ödenmiş sermaye 

İşletme sahiplerinin taahhüt ettikleri sermaye ile işletme sermayesi bu grupta yer alır.  

1-Sermaye; İşletmenin ana sözleşmesinde yer alan ve ticaret siciline tescil edilmiş 

bulunan nominal sermaye tutarıdır. 

2-Ödenmemiş Sermaye; Sermaye taahhüdü sebebiyle meydana gelen kaynakların 

izlendiği hesaptır. 

3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları; Düzeltme sonucu ortaya çıkan olumlu 

sermaye farklarının izlendiği hesap 
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4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları Düzeltme sonucu ortaya çıkan olumsuz 

sermaye farklarının izlendiği hesaptır. 

5.2.4.2 Sermaye yedekleri 

Sermaye hareketleri nedeniyle kar dışında öz sermayeyi artıran unsurlardır. Bu grupta 

yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir 

1-Hisse Senedi İhraç Primleri; ihraç edilen hisse senetlerinin satış değerinin, defter 

değerinden büyük olması durumunda kullanılır. 

2-Hisse Senedi İptal Karları; hisse senedi taahhüdünü yerine getirmeyenlere ait hisse 

senetlerinin değerinin üstünde satılması hâlinde kullanılır. Senedin değerinin 

üzerindeki tutar kar olarak kaydedilir. 

3-MDV Yeniden Değerleme Artışları; yeniden değerlemeden kaynaklı değer 

artışlarını kapsar 

4- İştirak Yeniden Değerleme Artışları; yeniden değerlemeden kaynaklı değer 

artışlarını kapsar 

5- Maliyet Artış Fonu; maliyet artış fonu uygulamasından kaynaklıdır, yürürlüğü 

kalmamıştır. 

6-Diğer Yedekler; Diğer sermaye hareketlerinden kaynaklı sermaye yedeklerini 

kapsar 

5.2.4.3 Kar yedekleri 

Yasa, ana sözleşme hükümleri ya da şirketlerin yetkili organları tarafından alınan 

kararlar uyarınca dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş karlar bu grupta yer alır 

(AKDOĞAN & TENKER, 2010, s. 154).  

1-YasalYedekler; Yasa gereği ayrılan 1. Ve 2. Tertip yasal yedekleri kapsar. 

2-Statü Yedekleri; şirket ana sözleşmesinde madde bulunması halinde ayrılan 

yedekleri kapsar. 

3-Olağanüstü Yedekler; Yasaların özel hükümleri ya da genel kurul kararıyla ayrılan 

yedek akçeleri kapsar. 

4-Diğer Kar Yedekleri; Diğer kar yedeklerinin oluşması halinde bunları kapsar. 
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5-Özel Fonlar; yenilenmek amacıyla satılan duran varlıktan elde edilen kârın izlendiği 

hesaptır. 

5.2.4.4 Geçmiş yıllar karları  

İşletmenin geçmiş dönemlerde elde ettiği kârları bu grupta izlenir. 

5.2.4.5 Geçmiş yıllar zararları 

İşletmenin geçmiş dönemleri ilgilendiren zararları bu grupta izlenir. Öz kaynak 

toplamının içinde indirim unsurudur. 

5.2.4.6 Dönem net karı /zararı  

İşletmenin dönem sonundaki vergi sonrası  net kârını ya da zararını gösteren hesaplar 

bu grupta yer alır. Dönem zararı oluşması halinde öz kaynak toplamının içinde indirim 

unsurudur.  

5.3 Vergisel Yükümlülük Doğuran Sermaye Azaltımları 

Ortaklarca sermayeye konulan değerlerin sermaye azaltımlarına konu edilerek iadesi 

ortaklar için bir gelir unsuru niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle vergilendirilmeye de 

konu edilmez. Diğer taraftan TTK Md.462/3 maddesine göre bilançoda sermayeye 

eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların (kar yedekleri, sermaye yedekleri gibi) 

ilavesiyle oluşan sermayenin azaltımı bir nevi kar dağıtım müessesi gibi işlev 

göreceğinden ortaklara iade edilmesi halinde vergilendirilmeye tabidir. 

“Tüm bu unsurlar, dağıtılması gereken karın bir yansıması olarak zorunlu ve ihtiyari 

olarak bilançonun öz kaynak kalemleri içerisinde yer almaktadır” (SARIGÜL, 2016). 

Sermayeye ilave edilmiş özkaynaklar nedeniyle vergilendirmeye konu olacak  

sermaye azaltımları duruma göre dolaylı ve dolaysız vergi türleri itibariyle 

vergilendirmeye tabi olmaktadır.  

Bu çerçevede azaltıma konu sermaye tutarının isabet ettiği unsurlar bakımından 

dolaysız vergi türleri (KV, GVS)  itibari vergilendirmeye konu olabileceği gibi ayni 

sermaye azaltımı yapılması halinde ise dolaylı vergiler (KDV,ÖTV) bakımından 

vergilendirme durumu söz konusu olabilecektir. Sermayesinde iç kaynaklardan ilave 

bulunan şirketler azaltımı sadece zararlara mahsuben yaptıklarında ortaklara iade 

edilen bir sermayeden söz edilemeyeceği için fon çıkışı gerektirmeyen bu azaltımlar 
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kar dağıtımına bağlı vergilendirmeye tabi değildir. Ancak sermayeye ilave edilmesi 

dışında başka hesaplara aktarılması yahut çekilmesi halinde fonların durumu yasal 

mevzuatın güncel durumuna göre dikkate alınması gerekmektedir. 

İdarenin güncel özelgeleri dikkate alındığında yapılacak sermaye azaltımında 

sırasıyla; öncelikle  kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi 

tutulacak unsurların, sonra sadece kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak 

unsurların, son olarak ise işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan 

sermaye unsurlarının işletmeden çekildiği kabul edilmektedir. 

Vergisel yükümlülük azaltımın kaynağı, fon çıkışı gerektirip gerektirmediği ve 

azaltımın ayni yahut nakdi şekilde yapılmasına göre farklı sonuçlar doğurmaktadır. 

5.3.1 Azaltıma konu sermayenin kaynağı 

5.3.1.1 Ortaklar tarafından konan nakdi ve ayni sermayeden azaltım 

Ortaklarca şirkete konulan ayni ve nakdi sermayenin azaltılmasında genel kural 

vergilendirme yapılmayacağı yönündedir. Sermaye bileşenlerinin azaltım halinde 

vergilendirmeye tabi unsurlara sahip olması halinde öncelikle bu unsurların azaltıma 

konu edildiğinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki vergi idaresi görüşü dikkate 

alındığında, azaltımlarda sermaye bu unsurlardan arındırıldıktan sonra kalan bölümün 

ortaklardan tarafından konan nakdi ve ayni sermayeye isabet edeceği söylenebilir. 

 Sermayenin bu bölümüne isabet eden azaltımlar için şirket ortakları şirkete koydukları 

sermayeyi TTK’na göre geri alacaklarından herhangi bir kurumlar vergisi ile stopaj 

yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. 

5.3.1.2 Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karlarından sermaye azaltımı  

Vergi Kanunlarınca şirket kârının ortaklara dağıtılmayıp sermayeye ilave edilmesi 

kâr dağıtımı sayılmamaktadır. 

193 sayılı GVK’nın 75/1 maddesinde,” her nevi hisse senetlerinin kar payları menkul 

sermaye iradı olarak kabul edildiği belirtilmiş olup, şirketler kar dağıtımına bağlı 

olarak Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15'inci 

maddeleri gereğince tevkifat yapacakları hüküm altına alınmıştır. 
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Dolayısıyla şirketlerce kar dağıtımına konu edilmeksizin sermayeye eklenen karların 

daha sonraki dönemlerde sermaye azaltımı suretiyle şirketin ortaklarına iade edilmesi 

halinde kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 

5.3.1.3 Sermayeye ilave edilen sermaye yedeklerinden sermaye azaltımı 

Hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal karları, mdv yeniden değerleme artışları, 

iştirak yeniden değerleme artışları, maliyet artış fonu ve diğer yedekler şeklinde 

bilançoda yer alan hesap gruplarıdır. 

V.U.K.'nun mükerrer 298. maddesi ile “1.1.2004 tarihinden itibaren yeniden 

değerleme yapılmayacağı, bunun yerine şartlar oluştukça bilançoların enflasyon 

düzeltmesine tabi tutulacağı” hükme bağlanmıştır. Enflasyon düzeltmesine yönelik 

yasal düzenleme ile mdv yeniden değerleme artışları, iştirak yeniden değerleme 

artışları ve maliyet artış fonu uygulaması sonlandırılmış olup bu bilançolarında bu 

fonlara ilişkin kaynakları bulunan şirketlere sermayeye ilave seçeneği tanınmıştır.  

Diğer taraftan enflasyon muhasebesi şartlarının uzun yıllar oluşmaması nedeniyle 

şirketlerin aktiflerinde kayıtlı taşınmazlar bilançolarında hala 2004 yılındaki 

değerlenmiş tutarları ile yer almaktadır. Söz konusu taşınmazların gerçek değerini 

yansıtmaktan çok uzak olan bu durum nedeniyle 25/05/2018 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe giren 7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı VUK’na Geçici 31. Madde 

eklenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre 

defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine maddenin yürürlük tarihi 

itibariyle aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazları 30.09.2018 tarihine kadar yeniden 

değerlemeye tabi tutma imkanı tanınmıştır. Yeniden değerlemeye tabi tutulan 

taşınmazların yansıtılan değer artışları pasifte özel bir fon hesabında izlenir. Özel 

fonda izlenen değer artış tutarının sermayeye ilave dışında herhangi bir hesaba 

aktarımı ya da işletmeden çekilmesi durumunda vergilendirme yükümlülüğü 

doğacaktır.  Çekilen kısım dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin gelir veya 

kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

Yukarıda açıklandığı üzere yeniden değerleme uygulamasından kaynaklı sermaye 

yedekleri hesaplarından sermayeye ilave edilen tutarın sermaye azaltımına konu 

olması halinde kurumlar vergisi ile birlikte ortaklara nakden iadesi halinde kar 

dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajına tabi olacaktır. 
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Hisse senedi ihraç primleri, hisse senedi iptal karları gibi kalemler ise KV’den istisna 

edilmiş sermaye yedekleri olduğundan ve bunların sermayeye ilavesi kar dağıtımı 

sayılmadığından, sermaye azaltımı yoluyla işletmeden çekilerek ortaklara iadesi 

durumunda sadece kar dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı ile vergilendirilecektir. 

5.3.1.4 Sermayeye ilave edilen kar yedeklerinden sermaye azaltımı 

Yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, diğer kar yedekleri ve özel fonlar 

şeklinde bilançoda yer alan hesap gruplarıdır. 

Kar yedekleri grubundaki kaynaklar kurum karı ile ilişkili olarak yedek olarak 

ayrılmadan önce kurumlar vergisi hesaplanmaktadır. Ancak bu kaynaklar 

dağıtılmadığından kar payı dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı yapılmamakta ve 

sermayeye ilave edilmeleri de kar dağıtımı sayılmamaktadır. Dolayısıyla sermaye 

azaltımı yoluyla ortaklara iadesi halinde kar payı dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı 

yapılması gerekmektedir. Fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde azaltımın zararlara 

mahsuben yapılması halinde herhangi bir vergilemeye tabi değildir. 

5.3.1.5 Sermayeye ilave edilen mevzuatın izin verdiği fonlardan sermaye azaltımı 

TTK Md.462/3 maddesine göre bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin 

verdiği fonların sermaye azaltımına konu olması halinde vergilendirme yine kendi 

mevzuatındaki düzenlemeye göre yapılacaktır. Sermaye bileşenlerinin bu fonları 

ihtiva etmesi halinde fonların dayanağı olan mevzuatlarında varsa vergileme ile ilgili 

hükümler çerçevesinde, yoksa fonun bilançoda kar veya sermaye yedeği 

niteliklerinden hangisine haiz olduğunun tespiti ve yapılacak azaltımın  kar dağıtımı 

kapsamında kalıp kalmayacağının  değerlendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki fon 

çıkışı gerektirmeyecek şekilde zararların mahsubu için yapılacak bir azaltımın kar 

dağıtımı niteliğinde olmayacağı açıktır. Arge fonu gibi fonlar bu kapsamda sayılabilir. 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanunun 3'üncü maddesinin 7'nci fıkrasına göre, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile 

tasarım faaliyetlerinde bulunanların; maddede sayılan kurum ve kuruluşlardan 

aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. “Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 

sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge veya tasarım 

harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini 

izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba 
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nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen 

vergiler ziyaa uğratılmış sayılır”. 

5.3.1.6 Kurumlar vergisinden istisna olan gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış 

kazançlarının sermayeye ilave edilmiş olması halinde azaltım 

KVK’nın 5/1-e maddesinde; “kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan 

iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve 

rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle 

aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmının 

kurumlar vergisinden istisna edildiği”, belirtilmiştir.  

Elde edilen bu kazancın istisnadan yararlanan bölümünün, pasifte özel bir fon hesabına 

alınması gerekmekte olup, bu değerlerin satışının yapıldığı yılı takip eden 5. yılın 

sonuna kadar bu fon hesabında tutulması gerekmektedir.  

Fon hesabına alınan tutarın sermayeye ilavesi de mümkündür. Sermayeye ilave 

edilmesi halinde ve belirtilen 5 yıl içinde sermaye azaltımı yoluyla çekilmesi 

durumunda, bu istisna kazanca isabet eden kısım üzerinden öncelikle kurumlar vergisi 

hesaplanacak, vergi sonrası ortaklara dağıtılan paylar üzerinden ise gelir vergisi stopajı 

yapılacaktır. Sermayeye ilave edilen bu istisna kazançların 5 yıllık sürenin 

dolmasından sonra sermaye azaltımına konu edilmesi halinde ise sadece kâr 

dağıtımına bağlı stopaj vergi yükümlülüğü doğacaktır. 

5.3.1.7 Sermayeye ilâve edilen enflasyon farklarından sermaye azaltımı 

VUK’nun mükerrer 298 ve geçici 25 inci maddelerine göre; “pasif kalemlere ilişkin 

enflasyon fark hesapları herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya 

işletmeden çekildiği taktirde bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin, çekildiği dönemde vergiye tabi tutulur”.   

Ancak sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilave edilmesi mümkündür 

ve vergisel yükümlülük doğmamaktadır. Sermaye azaltımı yapılması halinde bu kısım 

üzerinden kurumlar vergisi, ortaklara iade edilen tutarlar içinde gelir vergisi stopajı 

yükümlülüğü doğmaktadır. 
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5.3.1.8  Varlık barışı benzeri özel af kanunları kapsamında kaynaklardan 

sermaye azaltımı 

“5811 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında beyan edilerek pasifte açılan özel bir 

fon hesabına alınan ve 6 ay içerisinde sermayeye eklenen tutarlar, ticari kazancın bir 

unsuru olmayıp sermayenin cüz'ü sayılacağından, şirket ortaklarına dağıtılması 

halinde bu tutarlar üzerinden vergi hesaplanmaması ve vergi kesintisine tabi 

tutulmaması gerekmektedir” (GİB-İstanbul VDB, 2014). 

Vergi mevzuatı kapsamındaki özel af ve barış kanunları kapsamında yapılan sermaye 

artırımları nedeniyle sermaye bileşenleri değişen şirketlerin sermaye azaltımına 

gitmeleri halinde sermayelerindeki bu unsurlar için aksine hüküm bulunmadıkça 

vergilendirme yapılmayacaktır. 

5.3.1.9 Nakdi sermaye artırımını teşvik indirimi ve sermaye azaltımı 

Nakdi sermaye artırımı teşvik indirimi 5520 sayılı KVK’nın 10/1-ı maddesi 

kapsamında düzenlenen bir teşviktir. Sermaye şirketlerinin ticaret siciline tescil 

edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları 

veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan 

kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredi faiz oranı dikkate alınarak 

hesaplanan tutarın %50 si kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.  

Nakdi sermaye artırımı teşvik indiriminden, sermaye artırımı veya kuruluş  hesap 

döneminden başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Daha 

sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı 

indirim hesaplamasında dikkate alınmayacağından teşvik tutarı azalacaktır. 

Dolayısıyla bu kapsamdaki şirketlerin sermaye azaltımına gitmeleri halinde azaltılan 

sermaye tutarı indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacağından, azaltılan 

sermayeye isabet eden indirim miktarı kadar kurumlar vergisi yükü oluşturacaktır. 

5.3.1.10 Kısmi bölünme nedeniyle devreden şirketin sermaye azaltımı 

Kısmi bölünme işleminde devralan şirket hisselerinin devreden şirket ortaklarına 

verilmesi halinde, devreden şirket nezdinde sermaye azaltımına gidilmesi 

gerekecektir. Kısmi bölünme kapsamında gerçekleşen devirler nedeniyle sermaye 

azaltımına giden şirketin sermaye hesabına ilişkin alt kalemlerinin kısmi bölünme 

sözleşmesine istinaden devralan şirkette takip edilmesi mümkün bulunmaktadır. 
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 Bu şekilde kısmi bölünme kapsamında varlıklarını devreden şirket nezdinde sermaye 

azaltımı nedeniyle herhangi bir vergileme söz konusu olmayacaktır. Ancak, söz 

konusu hesapların devralan şirkette başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden 

çekilmesi halinde bu işlemin gerçekleştiği dönemde vergilendirilmesi gerekmekte 

olup söz konusu vergilendirme işleminde sermayeyi oluşturan unsurlara ilişkin 

sıralamaya uyularak sermaye azaltımına gidildiği kabul edilecektir. 

“Öte yandan, devralan şirket hisselerinin devreden şirket ortaklarına verildiği ve 

devreden şirketin sermaye alt hesaplarının devralan şirkette takip edilmediği 

durumlarda devreden şirketin sermayesini oluşturan unsurlara göre sermaye azaltımı 

dolayısıyla vergilendirme yapılması söz konusu olabilecektir” (Gelir İdaresi 

Başkanlığı, 2019). 

Bu durumda sermaye unsurlarından öncelikle vergilendirmeye tabi olanların azaltıma 

konu edildiğinin kabul edilmesi gelir idaresinin bilinen genel görüşüdür. 

5.3.2 Fon çıkışı bakımından sermaye azaltımlarının vergisel sonuçları 

Bileşenleri bakımından iç kaynaklardan artırılan unsurlar ihtiva eden sermaye 

azaltımının fon çıkışı gerektirip gerektirmediği hususu da vergisel sonuçlar 

bakımından belirleyici olmaktadır.  

5.3.2.1 Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları 

Zararların mahsubununa yönelik sermaye azaltımları fon çıkışı gerektirmez. Ortaklara 

iade edilen herhangi bir sermaye unsuru bulunmadığın bu kapsamdaki sermaye 

azaltımlarında kar payına bağlı gelir vergisi stopajı yapılmaz.  

Azaltımın mevzuatları gereği sermayeye ilavesine müsaade edilen fonlardan yapılması 

halinde yine mevzuatlarında açıkça belirtilmiş fonlar için kurumlar vergisi 

hesaplanabilecektir. Bu kapsamdaki kaynaklar arasında yeniden değerleme fonları, 

enflasyon düzeltme farkları sayılabilir. 

5.3.2.2 Fon çıkışı gerektiren sermaye azaltımları 

Sermayenin ortaklara iadesi ile sonuçlanan ve fon çıkışına neden olan azaltımlarda ise 

ortakların şirkete koyduğu sermaye haricinde iç kaynaklarla artırılan unsurlara öncelik 

verilerek kar payına bağlı gelir vergisi stopajı ile vergileme yapılacaktır. 
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Azaltımın mevzuatları gereği sermayeye ilavesine müsaade edilen fonlardan yapılması 

halinde yine mevzuatlarında açıkça belirtilmiş fonlar için kurumlar vergisi 

hesaplanabilecektir. 

Fon çıkışı gerektiren azaltımlarda, ortaklara iadenin nakden ya da aynen yapılmasının 

farklı vergisel sonuçları olacaktır. 

5.3.3 Azaltıma konu sermayenin ortaklara iade ediliş biçimi  

Sermaye bileşenleri içinde vergilendirilecek unsurlar bulunan şirketler için azaltılan 

sermayenin ortaklara iadesi ayni veya nakdi şekillerde gerçekleşebilir. 

5.3.3.1 Nakden yapılan sermaye azaltımları 

Nakden yapılan sermaye azaltımlarında ortakların sermaye olarak koydukları 

değerlerin geri alınmasının herhangi bir vergilendirmeye konu teşkil etmediği 

açıklanmıştı. Ancak sermaye bileşenleri ortakların koydukları sermayeden farklı 

unsurlardan müteşekkil ise azaltımın öncelikle vergilendirmeye tabi unsurlar 

üzerinden gerçekleştiğinin gelir idaresi tarafından kabul edildiği yönündeki görüşü 

mevcuttur.  

Bu görüşe göre yapılacak vergilendirmelerde; azaltıma konu sermayenin 

bileşenlerinden öncelikle kurumlar vergisine tabi olanlar için vergi hesaplanacaktır. 

Daha sonra ortaklara dağıtılan sermaye tutarı üzerinden kar payı dağıtımına bağlı gelir 

vergisi stopajı yapılacaktır.  

Azaltıma konu sermayenin ortaklara dağıtılması nakden yapıldığından KDV ve ÖTV 

gibi dolaysız vergilerin konusuna girmediğinden başkaca bir vergi 

hesaplanmayacaktır. 

5.3.3.2 Ayni sermaye azaltımları 

Sermaye azaltımının aynen yapılması ve azaltılan sermayenin ortaklara ayni 

dağıtımında vergileme nakden yapılan sermaye azaltımındaki gibi olacaktır.  

Kurumlar vergisi ve kar payı dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı bakımından farklı 

sonuçlar doğurmayacaktır. 

Ancak ayni olarak ortaklara dağıtılan sermayenin teslimi KDV ve ÖTV gibi vergilerin 

konusuna gireceğinden rayiç bedeller üzerinden vergileme yapılacaktır.  
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“Ayni değer, sermayenin karşılığı olarak ortak ve ortaklar tarafından taahhüt edilmiş 

ve ödenmiş ise sermaye azaltımı yönüyle ortaklara tesliminde, teslim tarihindeki rayiç 

bedel ile defterde kayıtlı değer arasındaki fark için fatura düzenlenmesi ve KDV 

hesaplanması gerekmektedir” (SARIGÜL, 2016, s. 17). 

“Nakdi olarak işletmeye sermaye koyan ortaklara işletmenin aktifinde yer alan ayni 

değerin verilmesi halinde, sermaye azaltımı yönüyle ortak veya ortaklara tesliminde 

rayiç bedel üzerinden fatura düzenlenmesi ve buna göre KDV hesaplanması 

gerekmektedir. Maliyet bedeli ile rayiç bedeli arasındaki fark işletme için kazanç 

olacaktır” (SARIGÜL, 2016, s. 17). 

5.3.4 Sermaye azaltımından kaynaklı hesaplanan vergilerin beyan zamanı 

Sermaye azaltımından kaynaklı olarak doğacak vergisel yükümlülüklerin beyan 

zamanı için esas alınacak tarih önemlidir.  Bu bakımdan sermaye azaltım şeklinin 

belirlendiği genel kurul kararı ve bu kararın tescil tarihi hüküm ifade etmektedir. Şöyle 

ki ortaklara iadenin tek seferde yahut belli tarihlerde parça parça yapılmasına dair 

detaylı açıklamanın kararda yer alması halinde bu tarihler beyan zamanı açısından 

nakden ve hesaben ödemenin yapıldığı tarihlerin belirleyicisi olacaktır. Aksi halde 

ödeme şekline ve tarihine kararda yer verilmemişse nakden olmasa dahi hesaben 

ödemenin gerçekleştiği tarih, kararın tescil edildiği tarih olarak kabul edilebilecektir.  

Hesaben Ödeme terimi GVK 96. Maddesine göre; “vergi tevkifatına tabi kazanç ve 

iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda göstren her türlü kayıt ve 

işlemleri ifade eder. KVK 15 ve 30. Maddesinde ise kesintiye tabi kazanç ve iratları 

ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri” 

ifade eder. 

Kurumlar Vergisi hesaplaması gerektirecek azaltımların durumu ise vergilendirilecek 

sermaye bileşenlerinin mevzuatına göre olacaktır. İştirak kazançları istisnasından 

kaynaklı fonların işletmeden çekişi sonucu doğuran azaltımlar, uygulanan istisna 

dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır (KVK 5-

1/e) hükmü gereğince ilişkili olduğu hesap dönemiyle bağlantılı olacaktır. Ancak 

enflasyon düzeltmesinden kaynaklı farkların sermayeye ilave edilen kısmı azaltıma 

konu olduğunda , dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu işlemlerin yapıldığı 

dönemde vergiye tabi tutulacaktır. 
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KDV gibi dolaysız vergi türleri bakımından vergilendirmeye tabi olabilecek ayni 

sermaye azaltımlarında ise aynen iade olunan sermayenin teslim tarihinin dikkate 

alınması gerekecektir. 

5.4 Gelir İdaresi Başkanlığının Görüşü (Özelgeler) 

Sermaye azaltımı konusunda mükelleflerce tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak 

vergi idaresine yapılan başvurulara Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 

verilen muhtelif tarihli özelgelerde idarenin görüşü açıklanmıştır. 

İdarenin vergilendirme boyutuyla ilgili temel görüşü; ortaklar tarafından sermaye 

olarak nakden ve aynen konulan sermayenin azaltım yoluyla ortaklara dağıtılması bir 

iade işlemi olduğundan vergilendirilmemesi yönünde olmakla birlikte sermayenin 

bileşenleri bakımından farklı unsurlar ihtiva etmesi halinde öncelikle azaltımın bu 

unsurlardan ve vergilendirmeye tabi olanlardan yapıldığının kabulü şeklindedir. Bu 

konuda idarenin korumacı yaklaşımı ile önceliği vergilendirmeye atfettiği ve 

sermayenin dağıtımı hususunda şirketlerin genel kuruluna TTK tarafından verilen 

kanuni yetkiyle uyuşmadığı ileri sürülebilmektedir. 

Azaltıma konu sermayenin unsurlarına göre vergilendirmenin yapılacağı yönündeki 

vergi idaresinin güncel görüşlerinin açıklandığı ve güncel durumdaki özelgeler 

aşağıdaki gibidir. 

Sermaye azaltımına ilişkin gelir idaresi özelgeleri 

-“Kısmi bölünme sermayenin azaltılmasında tevkifat uygulaması hk. Özelge” (Gelir 

İdaresi Başkanlığı, 2019). 

- “Eş zamanlı sermaye arttırımı ve azaltımında vergileme hk. Özelge” (GİB-İstanbul 

VDB, Özelge, 2018). 

- “Vazgeçilen alacağın özel karşılık hesabına alınıp alınmayacağı, hangi yılın 

zararından mahsup edileceği ve sermaye azaltılmasının vazgeçilen alacak olarak 

değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. Özelge” (GİB-Kayseri VDB, 2017). 

-“Emisyon primi dağıtılmaksızın sermaye azaltımına gidilip gidilmeyeceği hk. 

Özelge” (GİB-İstanbul VDB, Özelge, 2015). 

-“Geçmiş yıl zararlarının sermaye azaltımı yoluyla mahsubunda kvk uygulaması hk. 

Özelge” (GİB, Özelge, 2013). 
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-“Sermaye azaltımında bulunulması nedeniyle azaltılan sermaye tutarı ile ortaklardan 

olan alacakların bir kısmının mahsup edilmesi hk. Özelge” (GİB, Özelge, 2013). 

- “Sermaye azaltımı işleminin vergi kesintileri hk. Özelge” (GİB, Özelge, 2012). 

- “Şirketin aktifinde yer alan iştirak hisselerinin bir bölümünün kısmi bölünme 

suretiyle yeni kurulacak bir şirkete devrolunması ve yeni şirketin hisse senetlerinin de 

ortaklara verilmesi neticesinde sermaye azaltımına gidilmesi durumunda vergilemenin 

nasıl yapılacağı hk.özelge” (GİB, Özelge, 2012). 

- “Sermaye azaltımı suretiyle ortaklara dağıtılacak kaynakların her bir sermaye unsuru 

açısından kurumlar vergisi ve gelir vergisi durumu hk. Özelge” (GİB, Özelge, 2012). 

- “Sermayeye eklenen karın sermaye azaltımı suretiyle ortaklara dağıtılmasının stopaja 

tabi olup olmadığı hk. Özelge” (GİB, Özelge, 2012). 

- “Geçmiş yıl zararlarının sermaye azaltımı yoluyla mahsubunda tevkifat yapılıp 

yapılmayacağı hk. Özelge” (GİB, Özelge, 2012). 

- “Sermaye azaltımında ortaklara yapılan ödemelerin gelir vergisi tevkifatına tabi olup 

olmadığı hk. Özelge”  (GİB, Özelge, 2012). 

- “Şirketlerin iştirak hissesi satış kazancı istisnası kapsamındaki tutarın sermayeye 

ilave edilmesi sonrası sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda yapılacak 

vergilendirme hk. Özelge”  (GİB, Özelge, 2012). 

- “Sermayeye eklenen yeniden değerleme değer artış fonu ve geçmiş yıl karlarının 

sermaye azaltımı yapılması sonucundaki vergisel durumu hk. Özelge”  (GİB, Özelge, 

2011) 

- “Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar ve zararların sermaye azaltımına konu 

edilmesi hk. Özelge”  (GİB, Özelge, 2011). 

5.5 Vergilendirme Konusunda Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Sermaye azaltımının hangi sermaye unsurlarından ve hangi sıralama ile yapılacağı 

hakkında ticaret ve vergi mevzuatında açık bir hüküm bulunmamakla birlikte idarenin 

vermiş olduğu özelgelerde azaltılan sermayenin öncelikle dağıtımı vergiye tabi 

sermaye unsurlarından olacağı görüşünü benimsemiştir.  

Bu durum sermaye azaltımına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacını ve ne 

şekilde yapılacağı hususundaki şirket genel kuruluna verilen yetki ile çatışmaktadır. 
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Bu kapsamdaki güncel sorunun hukuki olarak açıklığa kavuşturulması için yasal 

düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Kar ve sermaye yedekleri ile özkaynaklarındaki fonlarını sermayesine ilave etmiş 

şirketlerin azaltılan sermayesinin öncelikle sermayeye eklenen bu vergileme 

yükümlülüğü doğuran unsurlardan oluştuğunun kabulü yönündeki idari görüş bu 

durumdaki her şirketin yapacağı sermaye azaltımını mutlaka vergilendirme ile 

sonuçlandırmaktadır. Azaltımın sermayenin bu unsurlar dışında kalan unsurlarından 

ya da bölümlerinden yapıldığının ileri sürülmesi de pek tabi mümkün iken 

vergilendirme açısından sonucu değiştirmemektedir.  Vergilendirme açısından gayet 

geniş bir etki doğuran uygulama için yasal düzenleme bulunmaması ve idari görüşlerle 

yönlendirilmesi verginin yasallığı ilkesi ile de çelişmektedir.  

TTK 462/3. Maddesine göre;  “bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin 

verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye 

taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz” hükmü gereğince sermayesini artıran 

şirketler  bilançolarındaki bu fonları sermayelerine eklemeleri de mecburidir. Ancak 

şirketlerin sermaye artırımına gitmeden sermaye azaltımına gidebilecekleri ve bu 

durumda azaltımın vergileme kapsamında kalmayacağı gerçeği vergi planlaması 

açısından şirketler tarafından dikkate alınmalıdır.  
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6. SERMAYE AZALTIMLARININ VERGİSEL SONUÇLARINA YÖNELİK 

BİR UYGULAMA VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ 

Şirketlerin sermaye bileşenlerinin ve alınacak azaltım kararlarının çeşitliliği nedeniyle 

sermaye azaltım kararları farklı vergisel sonuçlar doğurabilmektedir. Uygulamamızda 

anonim şirketin farklı koşullarda ve biçimlerde gerçekleştirdiği sermaye azaltımlarının 

sonuçları ve bunların vergisel yüklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Uygulamada 

yer verilen I. azaltım ve II. azaltımın hangi şekilde yapılacağına ilişkin II/a,II/b,II/c, 

II/d gibi muhtemel  sınırlı azaltım örnekleriyle vergisel sonuçların farkı ortaya 

konmuştur.  

Aydın Motorlu Taşıtlar A.Ş.’nin  sermaye taahhüdünden başlanarak , sermayesindeki 

azaltım ve artırım işlemleri ele alınmış ve   her biri 100.000,00 TL olmak üzere 2 farklı 

sermaye azaltım uygulaması örneklenerek muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir. I. 

Sermaye Azaltımı ve II/a,II/b,II/c ve II/d Örneklenen uygulamada yer verilen azaltım 

işlemlerinin vergisel sonuçları değerlendirilerek karşılaştırılmıştır.  

6.1-Sermaye Taahhüdü 

Aydın Motorlu Taşıtlar A.Ş. 22.04.2015 tarihinde 5 ortak tarafından 500.000,00 TL 

sermaye ile kurulmuş olup TTK uyarınca kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Şirket 

sermayesi her ortağa eşit payda bölünmüştür. 

22.04.2015 
501 Ödenmemiş Sermaye H  500.000,00  

    

 500 Sermaye H.  500.000,00 

    

Şirket kuruluşuna ilişkin sermaye taahhüt kaydı. 

6.2-Sermayenin Ödenmesi 

 27.04.2015 tarihinde ortakların tamamı sermayeden paylarına düşen 400.000,00 

TL.sının (80.000,00 x 5=400.000,00)  TL.sını şirketin banka hesabına ödemişlerdir. 

Taahhüt edilen sermayenin kalanı taşımacılık faaliyetine konu olacak şekilde her 
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birinin değeri 20.000,00 TL olan  5 adet servis aracının şirkete konması ile toplam 

100.000,00 TL ayni değer TTK’nın 127. Maddesine uygun olarak karşılanmıştır.  

27.04.2015 
102 Bankalar H  400.000,00  

254 Taşıtlar Hesabı  100.000,00  

 501 Ödenmemiş Sermaye H.  500.000,00 

    

Sermaye taahhüdünün ödenmesine ilişkin muhasebe kaydı. 

6.3-Sermaye Azaltımı (I) 

24.02.2016 tarihinde şirket genel kurulu kararı uyarınca atıl kalan sermayenin 

100.000,00 TL.lık kısmının azaltılmasına karar verilmiş ve azaltıma ilişkin yasal 

prosedür tamamlanmıştır.  

24.02.2016 
500 Sermaye H  100.000,00  

    

 331 Ortaklara Borçlar H.  100.000,00 

    

Sermaye azaltımı. 

 

Sermaye azaltım kararına istinaden ortaklara iade edilen sermayenin ödemesi 

28.02.2016 tarihinde yapılmıştır. 

28.02.2016 
331 Ortaklara Borçlar H  100.000,00  

    

 102 Bankalar H.  100.000,00 

    

Azaltılan tutarın ortaklara ödenmesi. 

6.4-İstisna Kazancın Özel Fon Hesabına Alınması 

22.09.2017 tarihinde şirketin aktifinde 2 yıl süreden fazla tuttuğu gayrimenkulün 

satışından hesapladığı istisna kazanç  tutarı 40.000,00 TL.dır. Aynı tarih itibari ile özel 

fon hesabına alınmıştır. 

22.09.2017 
679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve 

 Karlar H 

 40.000,00  

    

 549 Özel Fonlar H. 

549.01 Gayrimenkul Satış 

Kazancı İstisnası 

 40.000,00 

    

İstisna kazancın özel fon hesabına alınması. 
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6.5-Sermayeye İlave Olunan Kaynaklar ve Artırım 

06.01.2018 tarihinde yapılan genel kurulun kararı ile şirket sermayesinin 120.000,00 

TL artırılmasına karar verilmiştir. Genel kurulda sermaye artırımına ilişkin kararda 

40.000,00 TL .lık kısmının özel fonlardan (Gayrimenkul ve iştirak kazançları istisnası 

KVK 5-1/e), 30.000,00 TL.lık kısmının dağıtılmayan geçmiş yıl karlarından 

sermayeye ilave edilmesine kalan 50.000,00 tutarın ise ortaklar tarafından hisseleri 

oranında tamamlanmasına karar verilmiştir.  Ortaklarca 50.000,00 TL nakit şirketin 

banka hesabına yatırılarak sermayeye ilave edilmiştir. 

06.01.2018 
501 Ödenmemiş Sermaye H  120.000,00  

    

 500 Sermaye H.  120.000,00 

    

Sermaye artırım kararı. 

 

06.01.2018 
102 Bankalar H.  50.000,00  

570 Geçmiş Yıl Karları H.  30.000,00  

549 Özel Fonlar H. 

549.01 (İstisna Kazanç) 

 40.000,00  

 501 Sermaye H.  120.000,00 

    

Sermayenin tamamlanması. 

6.6-Sermaye Azaltımı (II) 

 22.04.2019 tarihinde şirket genel kurulu kararı uyarınca atıl kalan sermayenin 

100.000,00 TL.lık kısmının azaltılmasına karar verilmiş ve azaltıma ilişkin yasal 

prosedür tamamlanmıştır.  

Uygulamada örneklenen II/a,II/b,II/c ve II/d  azaltımlar anonim şirketin 22.04.2019 

tarihi itibari ile genel kurul kararıyla belli edeceği muhtemel azaltım seçenekleri 

arasındadır. Söz konusu tercihlerin vergisel sonuçlara etkileri izleyen bölümlerde 

açıklanmıştır. 

6.6.1- Nakden azaltım (II/a) 

22.04.2019 tarihindeki genel kurul kararında sermaye azaltımın nakden yapılacağı 

karara bağlanmış olması halinde; 

Her ne kadar genel kurul kararında yer almasa da evvelce artırılan sermaye  ve Gelir 

İdaresinin görüşü nedeniyle ; sermaye bileşenlerinin içinde 30.000,00 TL geçmiş yıl 
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karları ile 40.000,00 TL İştirak ve gayrimenkul satış kazancı istisnasından kaynaklı 

fon yer aldığından vergilendirme bakımından  öncelikle azaltımın bu bileşenlerden 

gerçekleştiği kabul edilmektedir. 

Sermayeye ilave edilen Geçmiş Yıl Karları nedeniyle sermaye azaltımında hesaplanan 

Kar payı dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı 30.000 x 0,15 = 4.500 TL 

Sermayeye ilave edilen gayrimenkul ve iştirak satış kazancı istisnasından kaynaklı 

fonun sermaye azaltımında hesaplanan kurumlar vergisi 40.000 x 0,20 = 8.000,00 

İşletmeden çekiş nedeniyle fon üzerinden hesaplanan kar payı dağıtımı gelir vergisi 

stopajı 32.000 x 0,15 = 4.800,00 

22.04.2019 
500 Sermaye H  100.000,00  

    

 301 Ortaklara Borçlar H.  82.700,00 

 360 Ödenecek Vergi ve F. H. 

360.01 GV Stopajı (9.300TL) 

360.02 KV (8.000 TL) 

 17.300,00 

Sermaye Azaltımı Kaydı 

Sermaye azaltım kararına istinaden ortaklara nakden iade edilecek sermayenin 

ödemesi 24.04.2019 tarihinde yapılmıştır. 

24.04.2019 
331 Ortaklara Borçlar H  82.700,00  

    

 102 Bankalar H.  82.700,00 

    

Azaltımın ortaklara ödenmesi. 

 

6.6.2- Ayni değerlerle yapılan azaltım 

22.04.2019 tarihindeki genel kurul kararında sermaye azaltımın ayni değerlerle 

yapılacağının karara bağlanmış olması halinde vergisel sonuçlar ve muhasebe kayıtları 

aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir. 

6.6.2.1 Ortaklarca sermaye olarak konan ayni değerlerden yapılan sermaye 

azaltımı  (ıı/b) 

Ortaklarca kuruluşta yapılan 100.000,00 TL sermaye taahhüdü karşılığında ayni değer 

olarak konan sermayenin ortaklara aynen iade edilmesi şeklinde azaltım yapılacağı 

karara bağlanmıştır. 
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22.04.2019 
500 Sermaye H  100.000,00  

    

 331 Ortaklara Borçlar H.  100.000,00 

    

Sermaye azaltım kararı. 

Ortaklarca sermaye taahhüdü karşılığı olarak şirkete konan servis araçların her biri için  

defter değeri 20.000,00 TL (amortisman ayrılmamıştır), günün alım-satım 

koşullarındaki rayiç değeri ise 25.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. 23.04.2019 

tarihinde ortakların tamamına araçların teslimi ile ayni olarak sermaye azaltımı 

tamamlanmıştır. 

(Ayni azaltıma konu araçların defter değeri)  5 x 20.000,00 = 100.000,00 

(Ayni azaltıma konu araçların rayiç değerleri) 5 x 25.000,00 = 125.000,00 

Defter değeri ile rayiç değeri arasındaki fark=125.000,00-100.000,00 = 25.000,00 

Hesaplanan KDV = 25.000,00 x 0,18= 4.500,00 

23.04.2019 
331 Ortaklara Borçlar H  100.000,00  

689 Diğer Olağandışı Gider ve Z. 

689.01 Kanunen Kabul Edilmeyen Gid. 

 4.500,00  

 254 Taşıtlar  H.  100.000,00 

 391 Hesaplanan KDV  4.500,00 

Ortaklara iade. 

6.6.2.2 Azaltımın nakdi ödenen sermaye payı karşılığında şirketin aktifinde 

kayıtlı diğer ayni değerlerle yapılması (ıı/c) 

22.04.2019 tarihli genel kurulda; 100.000,00 TL sermaye azaltımının şirketin ticaretini 

yaptığı emtialardan ortaklara iade edilerek yapılmasına karar vermiştir. 

22.04.2019 
500 Sermaye H  100.000,00  

    

 331 Ortaklara Borçlar H.  100.000,00 

    

Sermaye azaltımı. 

 

Ortaklarca nakdi olarak ödenen sermaye payı karşılığında stokta bulunan ve emsal 

bedeli 100.000,00 TL olan emtianın iadesi aynı gün yapılmıştır.  

22.04.2019 
331 Ortaklara Borçlar H  100.000,00  

689 Diğer Olağandışı Gider ve Z. 

689.01 Kanunen Kabul Edilmeyen Gid. 

 18.000,00  

 600 Yurtiçi Satışlar  H.  100.000,00 

 391 Hesaplanan KDV  18.000,00 

Ayni azaltımın yapılması. 
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Emtianın maliyet bedeli 90.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. 

22.04.2019 
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti H  90.000,00  

    

 153 Ticari Mallar H.  90.000,00 

    

Ayni azaltıma konu emtianın maliyeti. 

Yine her ne kadar genel kurul kararında yer almasa da evvelce artırılan sermaye  ve 

Gelir İdaresinin görüşü nedeniyle ; sermaye bileşenlerinin içinde 30.000,00 TL geçmiş 

yıl karları ile 40.000,00 TL İştirak ve gayrimenkul satış kazancı istisnasından kaynaklı 

fon yer aldığından vergilendirme bakımından  öncelikle azaltımın bu bileşenlerden 

gerçekleştiği kabul edilmektedir. Şirketin aktifinde yer alan ayni değerlerle yapılan 

azaltımın bu bağlamda nakden yapılan sermaye azaltımlarından herhangi bir farkı 

bulunmadığından vergilendirme açısından da sonuçlar değişmeyecektir. Vergisel 

açıdan aşağıda hesaplanan vergilerin şirketin muhasebe kayıtlarına ilavesi 

gerekecektir.  

Sermayeye ilave edilen Geçmiş Yıl Karları nedeniyle sermaye azaltımında hesaplanan 

Kar payı dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı 30.000 x 0,15 = 4.500 TL 

Sermayeye ilave edilen gayrimenkul ve iştirak satış kazancı istisnasından kaynaklı 

fonun sermaye azaltımında hesaplanan kurumlar vergisi 40.000 x 0,20 = 8.000,00 

İşletmeden çekiş nedeniyle fon üzerinden hesaplanan kar payı dağıtımı gelir vergisi 

stopajı 32.000 x 0,15 = 4.800,00 

Azaltım tutarı brüt tutar olarak gerçekleştiğinden, şirket ayni değerlerle yapılan 

sermaye azaltımı için hesaplanan vergilerin ortaklarca karşılanması yönünde karar 

vermiştir. Azaltım tutarı brüt tutar olarak kabul edilmiştir. 

22.04.2019 
131 Ortaklardan Alacaklar H.  17.300,00  

    

 360 Ödenecek Vergi ve F. H. 

360.01 GV Stopajı (9.300TL) 

360.02 KV (8.000 TL) 

 17.300,00 

Sermaye azaltımı kaydı 
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6.7 Sermaye Azaltımı ile Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsup Edilmesi (II/d) 

22.04.2019 tarihinde 100.000,00 TL tutarındaki sermaye azaltımı şayet şirketin 

bilançosunda yer alan geçmiş yıl zararlarını kapatmak için gerçekleşmesi durumunda 

sonuçlar aşağıdaki gibi olacaktır. 

22.04.2019 
500 Sermaye H  100.000,00  

    

 580 Geçmiş Yıl Zararları H.  100.000,00 

    

Azaltımın zararla mahsubu. 

Görüldüğü üzere geçmiş yıl zararlarının mahsubunda ortaklara herhangi bir iade 

yapılması söz konusu değildir. Nakden ve hesaben ortaklara yapılan bir geri ödeme ya 

da fon çıkışı bulunmamaktadır. Ancak 06.01.2018 tarihindeki sermaye artırımıyla 

ilave edilen geçmiş yıl karları ve özel fonun (KV 5.1-e istisna kazanç ) sermayedeki 

mevcudiyeti ve Gelir İdaresinin yaklaşımı nedeniyle yine gelir vergisi stopajı ve 

kurumlar vergisi hesaplanmasını gerektirmektedir. 

Sermayeye ilave edilen Geçmiş Yıl Karları nedeniyle sermaye azaltımında hesaplanan 

Kar payı dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı 30.000 x 0,15 = 4.500 TL 

Sermayeye ilave edilen gayrimenkul ve iştirak satış kazancı istisnasından kaynaklı 

fonun sermaye azaltımında hesaplanan kurumlar vergisi 40.000 x 0,20 = 8.000,00 

İşletmeden çekiş nedeniyle fon üzerinden hesaplanan kar payı dağıtımı gelir vergisi 

stopajı 32.000 x 0,15 = 4.800,00 

6.8 Uygulamanın Değerlendirilmesi 

Aydın Motorlu Taşıtlar A.Ş.’nin her biri 100.000,00 TL olmak üzere 5 farklı durumda 

için (I, II/a, II/b, II/c, II/d) sermaye azaltımına konu işlemi nedeniyle karşılaşılan 

vergisel sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  
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Çizelge 6.1:Sermaye Azaltımına İlişkin Uygulama Örneğinde Oluşan Vergisel Durum    

AZALTIM  
NUMARASI 

AZALTIM 
TUTARI 

KURUMLAR 
VERGİSİ 

G.V.STOPAJI KDV TOPLAM 
VERGİ 

AÇIKLAMA 

I. Azaltım 100.000 -- -- -- 0 Nakden 
İade 

II/a Azaltım* 100.000 8.000 9.300 -- 17.300 Nakden 
İade 

II/b Azaltım* 100.000 8.000 9.300 4.500 21.800 Ayni  
İade 

II/c Azaltım* 100.000 8.000 9.300 18.000 35.300 Ayni  
İade 

II/d Azaltım* 100.000 8.000 9.300 -- 17.300 Fon Çıkışı 
Yok 

 

*  22.04.2019 tarihli II. azaltımın uygulamada örneklenen muhtemel a,b,c,d 

seçeneklerine ait  tercih genel kurulun tasarrufundadır. 

Aydın Motorlu Taşıtlar A.Ş.nin I. ve II. sermaye azaltımları arasındaki KV ve 

GV.Stopajı olarak hesaplanan vergi farkının nedeni, sermaye artırımı ile ilave edilen 

kaynakların (geçmiş yıl karları ve özel fon KV 5/1e) sermaye bileşenleri içinde yer 

almasıdır.  

II. sermaye azaltımı için b ve c seçeneğinde hesaplanan KDV ise ayni değerlerle 

sermaye azaltımı yapılması nedeniyle gündeme gelmektedir. b ve c seçeneğinde 

hesaplanan KDV tutarlarındaki fark,  ayni değerin şirkete sermaye olarak konması 

veya işletmenin aktifindeki ayni değerlerden azaltım yapılması durumundan 

kaynaklanmaktadır.  

II.sermaye azaltımının sonuçlandırılması ile şirketin sermaye bileşenleri içinde 

vergilendirilecek unsur kalmamaktadır. Dolayısıyla nakdi olarak yapılacak III. 

Sermaye azaltımı da vergisiz şekilde sonuçlanabilecektir.  

Uygulamada ortaya konan sermaye azaltım seçenekleri arasında hesaplanan vergiler 

bakımından farklar bulunduğundan meydana gelen farklı vergisel sonuçların  

şirketlerin azaltım kararlarında dikkate alınması gerekmektedir.  
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7. SONUÇ 

Farklı tanımlarıyla ortaya konabilen ve çok yönlü bir kavram olan sermaye, 

vergilendirme aşamasında bileşenleriyle birlikte değerlendirilmektedir. İdarenin 

vergileme yaklaşımı doğrultusunda sermaye yapısının (bileşenlerinin) önem 

kazanması nedeniyle sermaye artırım süreçleri de vergi planlamasına dahil edilmelidir. 

Sermaye artırımları sonucu ilave edilen iç kaynaklarla sermayesi teşekkül eden 

şirketler için azaltım kararlarında vergisel yükümlülük, azaltımın kaynağı, fon çıkışı 

gerektirip gerektirmediği ve azaltımın ayni yahut nakdi şekilde yapılmasına göre farklı 

sonuçlar doğurmaktadır.  Nakden ve mahsuben yapılan azaltımlar dolaylı vergilerin 

konusuna girmez iken ayni olarak ortaklara iade edilen sermayenin mevcudiyeti 

halinde KDV hesaplanabilmektedir. Yine zararlara mahsuben yapılan azaltımlar için 

gelir vergisi stopajı hesaplanmaz iken ortaklara iade edilen sermayenin mevcudiyeti 

halinde stopaj gündeme gelmektedir. Enflasyon farkları, iştirak kazançları istisna fonu, 

arge fonu gibi kaynakların ilavesi ile müteşekkil sermaye söz konusu ise azaltımlarda 

kurumlar vergisi hesaplanması da gerekecektir. 

Sermayesini artırmamış şirketler için sermaye azaltımları vergisiz olacağından vergi 

planlamasında değerlendirilmesi gereken bir konudur. TTK’na göre engel bir durum 

yoksa bu şekilde sermayenin azaltılan kısmı ortaklara vergisiz olarak iade edilirken, 

şirket bilançosundaki kar ve sermaye yedekleri ile mevzuatlarında sermayeye ilave 

edilebileceği yönünde düzenleme bulunan fonların ilavesi ile azaltılan sermaye de 

sonradan sermaye artırımı ile ikame edilebilir. 

Uygulama örneğimizde ortaya konan sermaye azaltım seçenekleri arasında hesaplanan 

vergiler bakımından farklar bulunduğundan, doğabilecek farklı vergisel sonuçların 

şirketlerin azaltım kararlarına ilişkin süreçlerde dikkate alınması gerekmektedir.  

Sermayenin korunması ilkesi çerçevesinde şirketlerin sermaye artırımları ve 

azaltımları muhtelif kurallara bağlanan özellikli durumlardandır. Şirketler için kayıtlı 

sermaye sisteminde sermaye artırımları için sağlanan kolaylık sermaye azaltımı 
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sırasında tanınmamıştır. Her türlü azaltım kararı %75.lik yüksek bir  nisap ile genel 

kurulun yetkisine bırakılmıştır.  

Sermaye azaltımının hangi sermaye unsurlarından ve hangi sıralama ile yapılacağı  

hususu uygulamada çelişki yaratmaktadır. Sermaye azaltımının hangi sermaye 

unsurlarından ve hangi sıralama ile yapılacağı hakkında ticaret ve vergi mevzuatında 

açık düzenleme yoktur. TTK’nın ağırlaştırılmış bir nisapla genel kurula verdiği yetki 

vergisel boyutta idarece verilen özelgelerle resen tayin edilmekte ve vergilendirme 

konusu da tartışmalı hale gelmektedir. 

Vergi idaresinin öncelikle vergilendirilecek kaynaklardan sermaye azaltımı 

yapıldığının kabulü yönündeki görüşü yasal dayanakları bakımından yetersiz olsa da 

vergilendirme prensibi bakımından vergi güvenlik müessesesi işlevi görmektedir. Zira 

paydaşların sermaye olarak şirkete koydukları değerler üzerinden yapılan basit 

sermaye azaltımı, işletmeye sermaye olarak konan değerlerin ortaklara iadesi 

olacağından gelir niteliğine haiz değildir. Dolayısıyla vergilendirilmesi düşünülemez. 

Ancak dağıtılmayan kar ve diğer yedekler ile fonların ilave edilmesiyle iç kaynaklarla 

arttırılmış sermaye üzerinden yapılacak azaltımların örtülü ve vergisiz kar dağıtım 

müessesesine dönüşme ihtimalide mevcuttur. Bu husustaki boşluğun vergi idaresinin 

görüşünden ziyade yasa koyucunun düzenlemeleri ile doldurulması gerektiği kanaati 

oluşmaktadır. 

TTK’ da düzenlenen sermaye kaybı ve borca batık olma hallerinde uygulanacak yasal 

tedbirler arasında sermaye azaltımı da sayılmıştır. Teknik olarak borca batık olma 

durumunda sermaye azaltma yöntemi ile sermayede herhangi bir iyileşme 

beklenemeyeceğinden işlevsel değildir. Aynı zamanda sermaye azaltımının vergisel 

boyutu dikkate alındığında yapılacak azaltımın vergisel yükü bu durumdaki şirketlerin 

sermaye yapısını daha da olumsuz etkileyebilecektir. 

Esasında şirketlerin bilançolarında özkaynak kalemleri altında tuttukları dağıtılmayan 

karlarının, yine kar ve sermaye yedeklerinin , mevzuat gereği ayrılan fonların akıbeti 

izaha muhtaçtır. Şöyle ki vergilemeden kaçınarak dağıtılmayan karların şirket 

bilançosunda ne kadar tutulacağı, bunlara ilişkin zaman aşımı süresi olmaması 

nedeniyle de bilançoda kayden görünen değerlerin işletmede fiilen karşılığının 

bulunup bulunmadığı gibi sorunları gündeme getirmektedir. Uzun yıllar şirketlerin 
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bilançolarında tutulan ve geçmiş yıllara ait dağıtılmayan kârlarının durumuyla ilgili 

belirsizlik sermaye azaltımı konusuna da yansımaktadır. 

Diğer taraftan sermayeye ilave edilen kaynakların nevi değişerek sermaye ile 

bütünleştiğinin kabul edilmesi gerekliliği karşısında azaltılan sermayeden 

vergilendirme yapılması konuyla bağdaşmamaktadır. Yasaların verdiği imkanlara 

dayanarak sermayeye ilave edilen unsurlar artık eski özelliklerini kaybetmektedir, 

örneğin sermayeye ilave edilen kar payı artık kar ya da kar payı olmaktan çıkmıştır.  

Teşekkül eden sermayenin geriye dönülerek tekrar bileşenlerine inilip ayrıştırılması 

ve azaltım durumunda vergilendirilmesi, sermayenin vergilendirildiği gerçeğini 

değiştirmeyecektir. Bu husustaki karmaşa nedeniyle kaynakların sermayeye ilave 

aşamasında vergilendirilmesi, azaltım ya da tasfiye yoluyla ortaklara iadesi 

aşamasında sermayenin vergilendirilmemesi yönünde yasal düzenlemeler yapılması 

vergileme tekniği bakımından tutarlı olacaktır. 
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