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Sermaye Kaybı/Borca Batıklık Durumunda YK'nın Görev ve Yetkileri 

 

İhtimaller YK'nın Görevleri Bağlı Sonuçlar 

1. Varsayım 

Son Yıllık 

Bilançoya Göre 

Sermaye + Kanuni Yedek 

AkçelerToplamının Yarı-

sının Zarar Sebebiyle Kar-

şılıksız Kalması (= Serma-

ye kaybı) 

Notlar: 

 Kastedilen yılsonu bilançosu-

dur. (örneğin, 2015 yılında iş-

lem yapılırken 2014 yılı bilan-

çosu). Yıl sonu bilançosunda 

Aktifler bilançoda defterde ka-

yıtlı/iktisap değerleri ile yer 

alır. 

Kanuni yedek akçe (kanun 

gereği ayrılan) kavramı ve kay-

nakları için bkz. TK 519/520. 

İsteğe bağlı/Olağanüstü yedek-

ler hesaba katılmamış, böylece 

bunların iyileştirici önlemler 

kapsamında sermayeye eklen-

mesi yolu açık tutulmuştur. 

a) Çağrı: 

YK, buna ilişkin gün-

demi de belirleyerek 

GK'yı hemen toplantıya 

çağırır. Bu toplantı ge-

nellikle olağanüstü top-

lantı olacaktır. 

b) GK'ya iyileştirici 

önlemler/tedbirler 

sunma/bildirme: 

YK, uygun gördüğü 

iyileştirici önlemleri/ 

tedbirleri (kısa, orta ve 

uzun vadeli olabilir) 

toplantıya çağırdığı 

GK’ya sunmalıdır. 

Önlemler, somut kayba 

ilişkin veya kaybı gi-

dermeye ve durumun 

iyileştirilmesine yönelik 

olmalıdır. Örneğin, ser-

maye artışı, atıl varlıkla-

rın satışı, bağlı yedekle-

rin çözülmesi, ödenme-

yen sermaye bedelinin 

tahsili gibi. 

1) GK, YK tarafından önerilen tedbir kapsamında olması şartıyla 

yapacağı toplantıda YK'nın iyileştirici önlemlerini esas alan karar-

lar alır. Ancak GK, YK'nın iyileştirici önlem önerileri ile bağlı 

değildir. Toplantıda gündemindeki iyileştirici önlemler kapsamında 

onu değiştiren veya başka iyileştirici önlemler de (=kararlar da) 

alabilir; örneğin yetersiz gördüğü YK üyelerini azledebilir vs. 

 

2) YK, GK tarafından alınan iyileştirici önlemlerden yetkisi kap-

samında olup da yapılması gerekenleri, GK kararına bağlananları 

gecikmeksizin yapma yükümü altındadır. Aksi takdirde, çağrı 

yapmayan, iyileştirici önlemleri sunmayan ve bunlardan bizzat 

yapması gerekenleri yapmayan YK üyelerinin sorumluluğu gün-

deme gelir. İyileştirici önlemler listesini GK'ya sunmuş olması onu 

tek başına sorumluluktan kurtarmaz. 

 

[3) TK 139/1 hükmünde, bu haldeki şirketin, sermaye kaybını karşı-

layabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip 
bir şirketle birleşme imkânına da yer verilmektedir. Ancak, birleşen 

şirket bu hâlde tüzel kişiliğini kaybedeceği için, bu şirketin sermaye 

kaybının gerçek anlamda giderilmesinden söz edilemez.] 

2. Varsayım 

Son Yıllık Bilançoya Gö-

re 

Sermaye + Kanuni Yedek 

Akçeler Toplamının Üçte 

İkisinin Zarar Sebebiyle 

Karşılıksız Kalması 

(=Sermaye kaybı) 

Çağrı: 

 

GK derhal toplantıya 

(olağan veya genellikle 

olağanüstü) çağrılır. 

Sermayenin 2/3'ünün 

karşılıksız kalması her 

hâlde bir olağanüstü 

toplantı sebebidir. 

 

TK 376/1 deki "hemen" 

ile buradaki "derhal" 

ibaresi aynı olup, ilgili 

mali yılı aşmadan 

mümkün ve makul 

sürede, gecikmeksizin 

yapılmasını ifade eder. 

 

TK 376/2 hükmünde, 

bu hâlde iyileştirici 

önlemler ferdileştiril-

miş ve yasal zorunlu iki 

yol öngörülmüştür. 

 

 

1) GK, sermayenin kalan 1/3'ü ile yetinme kararı alabilir. Yetinme 

kararı, 2/3 oranında sermaye azaltılması yapılmak suretiyle olabilir. 

Sermaye azaltılması hâlinde zarar miktarı/sermaye kaybı (2/3) 

bilanço dışına çıkartılmış olur (TK 473, TK 474). 

ya da, 

2) Sermayenin tamamlanmasına karar verebilir. Tamamlanma 

teknik hukuki anlamda, sermaye kaybının mevcut ortakların tama-

mı veya bir kısmınca karşılanması (=tek borç ilkesi sebebiyle nisap 

oybirliği-bkz. TK 421/2) anlamına gelir. 

Ancak, GK, kayıp sebebiyle fiilen ve hukuken 2/3 oranında azalan 

ve fakat bilançoda kaydi olarak duran sermaye rakamını sermaye 

artışı suretiyle de düzeltebilir. Buna ancak; (i) önce sermayeyi 2/3 

oranında azaltma (TK 473. TK 474/2) ve aynı miktarda bedelleri 

tamamen ödenerek ve yeni paylar ihdas edilerek artırma (TK 

473/1-c.1 = sözleşme değişikliği gerektirmeyen artırım). (ii) veya 

önce bu miktarda azaltma (TK 473, TK 474) ve sonra daha fazla 

artırma (=sözleşme değişikliği suretiyle sermaye artırımı) şeklinde 

yapar. 

3) Bu ikisinden birini yapmadığı takdirde şirket kendiliğinden sona 

erer ve tasfiye sürecine girer. 

[4)TK 139/1 hükmü uyarınca bu tür bir şirketin, sağlıklı bir şirket 
ile birleşmesi de mümkündür. Bu halde, birleşen şirketin tüzel kişi-

liği sona ereceği için, bu imkân TK 376/2 hükmünde öngörülen 

zorunlu yola bir istisna oluşturmaz.] 
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Bilanço Örneği 

                                                 Aktif Tarafı   Pasif Tarafı 

1. Ödenmiş sermaye 

2. Yatırım Malvarlığı 

a. Maddi Yatırım Malvarlığı  

(Taşınmazlar, makineler, mobilya-

lar vs) 

b. Gayrimaddi Yatırım Malvarlığı 

(imtiyazlar, fikri sınai hak-

lar(marka patent) 

3. Dönen Malvarlığı (stoklar, 

alacaklar) 

4. Bilanço zararı 

1. Esas sermaye 

2.  Yedek Akçeler 

a. Kanuni yedekler 

b. İsteğe Bağlı Yedekler 

3. Amortismanlar 

4. Karşılıklar 

5. Ortaklık Borçları 

6. Bilanço kârı 

 

3. Varsayım 

 

Borca batıklık şüphesinin 

bulunması 

 

 Borca batıklık, ya da 

diğer ifade ile aciz hâli 

aktiflerin (=mevcutlar ve 

alacakların) toplam değerin 

pasiflerin toplam tutarından 

düşük olması, dolayısıyla 

borçların karşılanamaması 

hâlini ifade eder. 

 Borca batıklık ara bilanço 

ile sabitse mahkemeye 

başvuru YK’nın (TK 

375/1-g) ve tasfiye memur-

larının (TK 542/1-c) zorun-

lu görevidir; yapılmama-

sı/ihmali hukuki (TK 553) 

ve cezai (tasfiye memuru 

için İİK 345a) sorumluluk 

sebebidir. 

Ara bilanço çıkarma: 

YK (ortaklık tasfiye 

halinde ise tasfiye me-

muru), hem (i) işletme-

nin devamlılığı esasına 

göre, hem de (ii) aktif-

lerin muhtemel satış 

fiyatları üzerinden ara 

bilanço çıkartır. 

Varlık kalemleri ara 

bilançoda, yıl sonu 

bilançosunun aksine 

cari değer/aktiflerin 

satış değeri (bilanço 

günü satılsaydı kaç lira 

ise/muhtemel satış de-

ğeri) üzerinden bilan-

çoda yer alır. İflas için 

mahkemeye başvuruya 

gerek olup olmadığını 

belirler. 

İşletmenin devamlılığı 

esasına göre ara bilan-

çoda ise, faaliyet halin-

de/faaliyetine devam 

edecek bir işlet-

me/şirket varsayımında, 

muhtemel değer tespiti 

yapılır. Muhtemel satış 

değerleri üzerinden 

çıkartılan bilanço borca 

batık gösterse de, örne-

ğin yapılan yatırımlara 

bağlı beklentilerden 

hareketle bazı değer-

lendirme kalemleri 

değişebilir. 

Çıkarılan ara bilançoya göre: 

1) Borca batıklık iki bilançodan en az birinden kesin olarak anla-

şılıyorsa, 

a) YK durumu şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ATM’ye bildi-

rerek şirketin iflasını ister. Ancak; 

aa) Şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan 

kaldıracak tutardaki şirket alacaklılarından en az birinin yazılı sıra-

da sona gitme (alacaklılar sırası) beyanı varsa (beyan veya şirket-

le yapılan bir sözleşme biçiminde olabilir), bu beyanın/sözleşmenin 

bilirkişilerce doğrulanması (yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği) 

için de iflas davasını gören mahkemeye dava ile birlikte veya son-

rasında başvurur. Bu durumda bilirkişiler sırada sona gitme beya-

nını doğrularsa, iflas istemeye gerek kalmaz/iflas istenmiş olsa bile 

iflasa karar verilmez. 

 Sırada sona gitme genellikle bu alacağın tahsil güçlüğü, alacaklının 

aynı zamanda ortak olması gibi durumlarda gündeme gelir. Sırada 

sona gidildiğinde pasifte bir eksilme dolayısıyla borca batıklıktan 

çıkma durumu yoktur. Şirketin diğer alacaklılarının tahsil kabiliyeti 

artar. 

bb) YK "sırada sona gitme" beyanı varsa onunla birlikte ve/veya yok-

sa bile ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesi hazırlayıp mahkemeye 

sunarak iflasın ertelenmesini de isteyebilir (TK 377). İflasın ertelen-

mesini bir alacaklı (örneğin, sırada sona giden) da isteyebilir. Mahke-

me iflasın ertelenmesine (iyileştirme projesini ciddi, inandırıcı ve 

gerçekten iyileştirici bulursa) ya da şirketin iflasına karar verir. İflas 

kararı ile yönetim kayımı (YK'nın yerine geçen) veya gözetim ve/veya 

onay kayyımı (YK'nın karar ve işlemlerini denetleyen/onaylayan) atar 

(Ayrıca bkz İİK 179,179a) 

cc) Borca batıklığın ara bilanço ile sabit olduğu ve yazılı sırada sona 

gitme beyanın olduğu varsayımda YK ayrıca iflas talebi olmadan da 

şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine başvurarak 

bu beyanın/sözleşmenin bilirkişilerce doğrulanmasını (yerindeliği, 

gerçekliği ve geçerliliği) talep edebilir. Bilirkişiler sırada sona gitme 

beyanının yerindeliğini ve gerçekliğini doğrularsa, iflasa gerek kal-

maz; aksi varsayımda bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru iflas 

bildirimi olarak kabul edilir (TK 376/3 son cümle). 

2) Aktiflerin pasifleri karşıladığı (=borca batıklığın bulunmadığı) 

anlaşılıyorsa; 
 mahkemeye başvurmaya gerek yoktur. 

 ancak 2. varsayımdaki şartların oluştuğu anlaşılıyorsa ona göre hareket 

edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 2. varsayımda yılsonu bilan-

çosu esas alınırken, burada ara bilançoya göre hareket edildiğidir. 


