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Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumunda 
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Geçici 1’inci 
Maddesinin Uygulama Süresi Uzatıldı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre anonim ve limited 
şirketler ile paylı komandit şirketlerin son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni 
yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, 
yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun 
gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. Son yıllık bilançoya göre sermaye ile kanuni 
yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı 
takdirde ise derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme 
veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden 
sona erecektir. 

15.09.2018 tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret 
Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ’de konuyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

Mezkur Tebliğ’in geçici 1’inci maddesinde 31.12.2023 tarihine kadar sermaye kaybı 
veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa 
edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı 
ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, 
amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate 
alınmayabileceği hükme bağlanmıştı.

08.11.2022 tarih ve 32007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile geçici 1’inci maddenin 
süresi 31.12.2023 tarihiden 31.12.2024 tarihine uzatılmıştır. 

İlgili Genel Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER

Bilgener Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.

Buyaka İş Merkezi
Kule: 2 No: 22
34771 Ümraniye/ İstanbul

+90 216 651 4 651
info@bilgener.com
bilgener.com

Bilgener sahip olduğu yerel 
uzmanlığı, faaliyete başladığı 
1995 yılından beri kazandığı 
tecrübe ile ahenkli bir şekilde 
birleştiren Türkiye’nin öncü 
profesyonel hizmetler sağlayıcı 
grubudur.

Bilgener’in temel hedefi; 
Türkiye’de faaliyette bulunan 
yerel ve global girişimcilerin 
operasyonel olarak ihtiyaç 
duydukları üst düzey vergi, 
denetim ve danışmanlık 
hizmetlerini tek bir noktadan 
sunmak suretiyle işlerini daha 
verimli ve sağlıklı bir şekilde 
yürütmelerine yardımcı 
olmaktır.

Bilgener, müşterilerinin sınır 
ötesi muhasebe, denetim, 
vergi ve danışmanlık 
ihtiyaçlarına hizmet eden lider 
profesyonel hizmet 
firmalarının oluşturduğu 
Londra merkezli uluslararası 
bir birlik olan Morison
Global’ in 2002 yılından beri 
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