
 

1 

 

 

 
 
SĐRKÜLER         Đstanbul, 30.09.2013 
Sayı: 2013/197        Ref: 4/197 
 
 
Konu: 
ORTAK ALACA ĞININ SERMAYEYE ĐLAVESĐNDE Y.M.M. VE S.M.M.M 
RAPORLARI KABUL ED ĐLECEKT ĐR 
 
20.08.2013 tarih ve 2013/183 sayılı sirkülerimizde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret 
Genel Müdürlüğü’nün 15.07.2013 tarihli, 67300147.431.04-559478/4979 – 5665 sayılı ve 
“Sermaye Artırımı” konulu yazısında, sermayeye eklenebilecek alacakların “ayni sermaye” 
olarak değerlendirilmesi gerektiği, bunun sonucunda Asliye ve Ticaret Mahkemesi tarafından 
atanacak bilirkişi tarafından değer tespiti yapılması gerektiği yönündeki düzenlemesi 
hususunda bilgi vermiştik.  
 
Bu düzenleme ile şirketlerin ortaklarına olan borçlarının (ortak alacağının) sermayeye 
eklenebilmesi hususunda yıllardır YMM ve SMMM’ler tarafından yazılan tespit raporlarına 
son verilmiş, şirketlerin mahkeme tarafından atanacak bilirkişiden rapor almaları yönünde 
düzenleme yapılmıştır.  
 
Bu defa, sirkülerimiz ekinde yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel 
Müdürlüğü’nün 27.09.2013 tarih ve 50035491.449 – 7326 sayılı ve “Alacağın Ayni Olarak 
Şirkete Konulması”  başlıklı yazı ile yıllardır uygulanmış olan eski düzenlemeye geri 
dönülmüş; ortağın şirketten olan alacağının şirkette yapılacak sermaye artırımında 
kullanılacak olması halinde bu alacağının varlığının tespitinin şirketin başvurması halinde 
mahkeme tarafından atanacak bilirkişi raporu veya YMM, SMMM raporu veyahut denetime 
tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin  raporu ile tespit edilebileceği yönünde 
düzenleme yapılmıştır.  
 
Tabii ki bu tespit raporlarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 343’üncü maddesine 
göre;  
 
1- Alacakların gerçekliğinin tespiti,  
2- Kanunun 342’nci maddesine uygunluğunun tespiti,  
3- Tahsil edilebilirlikleri,  
4- Tam değerlerinin tespiti  
 
hususlarına yer verilmesi gerekmektedir. 
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Ancak şirket ortağı, şirketten olan alacağını başka bir şirkete olan sermaye taahhüdünde 
kullanacaksa, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından atanacak bilirkişi tarafından rapor 
yazılması gerekeceğini hatırlatmak isteriz. 
 
Saygılarımızla,  
 
 
 
 
 
 
 
 

DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ 
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. 
EK: 
Đç Ticaret Genel Müdürlüğü Yazısı 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

 






