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SİRKÜLER         İstanbul, 20.08.2013 

Sayı: 2013/183        Ref: 4/183 
 

 

Konu: 

ALACAKLARIN SERMAYEYE EKLENEBİLMESİ İÇİN MAHKEME 

TARAFINDAN ATANACAK BİLİRKİŞİ TARAFINDAN DEĞER TESPİT RAPORU 

HAZIRLANMASI GEREKMEKTEDİR 
 

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, sirkülerimiz ekinde yer 

alan 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 ifade edilmiştir. Yazıda yer 

verilen düzenleme aşağıdaki gibidir:  

 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127’nci maddesinde; alacakların ticaret şirketlerine 

sermaye olarak konulabileceği düzenlenmiş ve Kanunun 342’nci maddesinin birinci fıkra 

hükmü saklı tutulmuştur. Kanunun 342’nci maddesinin birinci fıkrasında ise; vadesi gelmemiş 

alacakların sermaye olamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

Buna göre, Kanunun 127’inci maddesine göre alacakların sermayeye ilavesi mümkün 

bulunmakta olup, bu durumda Kanunun 342’inci maddesinden hareketle söz konusu 

payların ayni sermaye niteliği taşıyan bir mal varlığı unsuru olduğunun 

değerlendirilmesi 343’üncü maddesi uyarınca da bunlara değer biçilmesi gerekmektedir.” 

 

Yazıda belirtilen ilgili kanun maddeleri aşağıdaki gibidir:  

 

D) Sermaye koyma borcu 

I - Konusu 
MADDE 127- (1) Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; 

a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, 

b) Fikrî mülkiyet hakları,  

c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, 

d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, 

e) Kişisel emek, 

f) Ticari itibar, 

g) Ticari işletmeler,  

h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi 

değerler, 

i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar, 

j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer, 

konabilir.  

 

http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-127
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-342
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-128
http://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-343
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(2) Kanunun 307 nci maddesinin ikinci, 342 nci maddesinin birinci ve 581 inci maddesinin 

birinci fıkra hükümleri saklıdır. 

 

VI - Ayni sermaye 

1. Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları 
MADDE 342- (1) 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) 128 inci madde hükmü saklıdır. 

2. Değer biçme 
MADDE 343- (1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve 

ayınlara,   şirket   merkezinin   bulunacağı   yerdeki   asliye   ticaret   mahkemesince  atana

n bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut 

olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak 

konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun 

belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık 

karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici 

gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular
)
 ve 

menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir. 

 

Kanunun 342’nci maddesinde yer alan “vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz” 

hükmünün mefhum-u muhalifinden hareketle “vadesi gelmiş alacakların” sermaye 

olabileceği, bu düzenlemenin “Ayni sermaye” başlığı altında yapılmasından hareketle de 

sermayeye eklenebilecek alacakların ayni sermaye hükmünde oldukları sonucuna 

varılmaktadır.  

 

Kanunun 343’üncü maddesine göre bilirkişi tarafından hazırlanacak değerleme raporunda,  

 

1- Alacakların gerçekliğinin tespiti,  

2- 342’nci maddeye uygunluğunun tespiti,  

3- Tahsil edilebilirlikleri,  

4- Tam değerlerinin tespiti  

 

hususlarına yer verilmesi gerekmektedir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE DENETİM YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

İç 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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