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GENEL MEKTUP
No: 712

Konu :

Aracı Kurumların Sermaye Artırımları ve TTK Madde 376
Uyarınca Yapacakları İşlemler Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,
Aracı kurumların sermaye artırımı ve azaltımı süreçleri ile aracı kurumlar
bakımından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinin
uygulanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul)
17.07.2014 tarih ve 22 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin açıklamalar
içeren Kurul’un 22.07.2014 tarih ve 32992422-225-1176-7518 sayılı yazısı
Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter
Ek: SPK’nın 22.07.2014 tarih ve 32992422-225-1176-7518 sayılı yazısı.

22-JUL-2014

11:16

FROM

TO

P.01 pg

002122808589

TSPB
2014JUL22 HM 1142

GELEN EVRAK

T.C.
BA$BAKANLIK
Sermaye Piyasasi Kurulu
7 518

'440 7/2014

Says : 32992422-225- 1 1 -1-6
Konu Araci kurumlann sermaye artirirnlan ve TTK madde 376
uyannca yapacaklan i^lemler hak.

TURKIYE SERMA VE PIYASALARI BIRLIGI
Biiyukdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat: 4

80620 1. Levent/ISTANBUL

Araci kurumlann sermaye artinmi ve azaltimi sureclerinde hazirlanacak mali mupvir
raporlarina dayanak to kil edecek finansal tablolann ve Turk Ticaret Kanunu'nun 376 nci
maddesi uyannca hazirlanaeak fnansal tablolarda uygulanmasi gereken esaslarin
belirlenmesine ili^kin degerlendirmelerin gore§uldugii Kurulumuzun 17.07.2014 tarih ve 22
sayili toplantisinda;
1) Araci kuruinlarin sermaye artirimi ve Turk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376 nei
maddesi kapsaminda sermaye azaltirni He a anli olarak sermaye artinmi ba§vurulannda
hazirlanacak mali mu§avir raporlarinin, (onceki sermayenin adendigine, is kaynaklann
mevcudiyetine dair) 11-14.1 sayili Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Ili,kin Esaslar
Tebhgi'nin 7-(1) maddesi uyarinca araci kurumlarin 3, 6 ve 9 ayhk donemler itibariylc ara
d(nern finarisal tablo diizenlemekle yuklimla olduklan dikkate alinarak, 11-14.1 sayili Teblig
uyarinca son donem finansal tablolar (ara donemler dahil) iizerinden hazirlanrm olmasina,

2) Araci kurumlann sermmaye arti.rimi bavurularinda;
- Onceki sermayenin odendigine i1i kin olarak istenen mali mu*avir raporunun
sermayenin kar^thksiz kalip kalmadigini ve *irket ozvarliginin tespitini de mutlaka icermesine,
- Rurhan haklarinin sinirlandirilmasi veya kaldinimasi sdz konusu ise buna iliskin
gerekceleri gosterir yiinetim kurulu raporunun aranmasina,
3) TTK'nin 376 nci maddesinin ikinci fikrasi kapsamtnda araci kururnlarin sermaye
azaltirru ile ayni anda sermaye artirirru ba§vurulannda ayrlca;
- Sermayenin azaltilmasinin sebepleri ile azaltmanin amaci ve azaltmanin ne ,ekilde
yapilacagini gosterir yonetim kurulunca hazirlanmi^ sermayenin azaltilmasina iliskin raporun,
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- Sermayenin azaltilmasina ragmen ^irket alacaklilarinin haklanni tamarnen
kar,rlayacak miktarda aktifin §irkette mevcut oldugunun belirlenmesine iliskin yeminli mali
mti^avir raporunun,
- Sermaye , zararlar sonucunda bilancoda olu§an bir arigi kapatmak amaciyla ve bu
arrrklar oraninda azaltilacak olmasi durumunda, yonetim kurulunca alacaklilan cagirrnaktan ve
burnlarin haklannin odenmesinden veya teminat alinmasindan vazgecilmi^ ise buna i1i$kin noter
onayli yonetini kurulu kararrnin,
- Sermaye, zararlar sonucunda bilangoda olu an bir arigr kapatmak amaci di$inda bir
amacla azaltilacak oimasi durumunda Ticaret Sicili YdnetmeIigi'nin 79 uncu maddesi birinci
fikrasinin (e) ve (f) bentlerinde yer clan belgelerin
aranmasina
karar verilmi§tir.
Aynr toplantida ayrica Kurulun I-SPK .45.2 (17.07.2014 tarih ve 22/711 s.k.) sayuh like
Karam kabul edilmis olup, bu cercevede "Araci Kurumlar Bakimindan 6102 Sayili Turk Ticaret
Kanunu'nun (TTK) 376 nci Maddesinin Uygulamasina tli$kin olarak;
A) TTK' nin 376 ncr maddesinin birincl fikrasrnm uygulamasi He ilgili olarak;
1) Sermaye ve kanuni yedek akrelerin toplarrurun yansinin karpliksiz kaldrgina ili^kin
tespitin, Kurulumuzun II-14.1 sayrlt "Sermaye Piyasasinda Finansal Raporlamaya Ili§kin
Esaslar Tebligi" (11-14.1 Tebligi) cercevesinde hazirlanip kamuya aciklanan yilluk finansal
durum tablolarindan (bilanco) yapilmasina,
2) Sermaye kaybrnrn tespitinde II-14.1 Tebligi uyannca hazirlanan finansal durum
tablosunda (bilanro) yer alan kalemler dikkate al.inarak, [((Sermaye + Kanuni Yedek Akceler)
- Ozkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akceler)] formuhiniin uygulanmasina,
3) Sermaye ve kanuni yedek akcelerin toplanunin yarisuun kar^rhksiz kaldicrnrn tespiti
halinde, ,sirket yonetim kurulunun genel kurulu derhal toplantrya cagirmak ve iyi1e tirici
onlemleri genel kurula sunmakla yiikumlu olduguna,

B) TTK' nin 376 no maddesinin ikinci fikrasmrn nygulamasi ile ilgili olarak;
1) Sermaye ve kanuni yedek akcelerin toplanunin iiqte ikisinin karphksiz kaldigura
ili^kin tespitin, Kurulumuzun 1I-14.1 Tebligi rerrevesinde hazirlanip kamuya acrklanan ylllik
finansal durum tablolanndan (bilanco) yaprlmasina,
2) Sermaye kaybuun tespitinde 11-14.1 Tebligi uyannca hazirlanara finansal durum
tablosunda (bilanco) yer alan kalemler dikkate alrnarak, [((Sermaye + Kanuni Yedek Akceler)
- Ozkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akceler)] formtiliinun uygulanmasrna,
3) Sermaye ve kanuni yedek akrelerin toplarnunin iicte ikisinin kar§iliksiz kaldigrnrn
tespiti halinde, $irket yonetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantiya t agirmak ve bu genel
kurulda sermayenin iirte biri ile yetinme veya sermayenin tamarnlaamasi kararlanndan birinin
alinmasi arnaciyla giindeme madde eklemekle yukumlu olduguna,
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4) Sermaye ve kanuni yedek akrelerin toplamirun iicte ikisinin kar,iliksiz kaldigimn
tespiti halinde, *irket yonetim kuarulunun, ,irketin borca batikiik durumunu da incelemesi
gerektigine,

ile ilgili olarak;
C) TTK'nin 376 nci maddesinin iicuncii fikrasttiin uygulamasi
1) Kurulumuzun 11-14.1 Tebligi rercevesinde araci k-urumlann ara donem finansal rapor
hazirlama ytikurnliilugu bulundugu dikkate alinarak;

i. i,letmenin devamliligi esasina gore hazirlanacak ara bilanqo olarak Kurulumuzun 1114.1 Tebligi r;errevesinde hazirlanan ara donem finansal tablolarm dikkate alinmasina,
ii. Aktiflerin muhtemel sati$ fiyatlan esas olmak Uzere hazirlanacak ara bilanronun
(TTK 376 bilanrosu) ise, Kurulumuzun 11-14.1 Tebligi htiktim)erine tabi olmaksizin ancak
Kurulumuzun 11-14.1 Tebligi cerrevesinde hazirlanan ara donem finansal tablolar ile ayni
tarihli olmak uzere borca batiklik §iiphesinin rikmasint takiben en rok 30 gun icerisinde tanzim
edilmesine,
2) Devamlrlik esasina uygun olarak hazirlanan finansal durum tablosu serinayenin
tamaminin kaybim gosteriyorken, TTK 376 bilazirosu aktiflerin ,irket alacaklilannin
alacaklarini kar,ilamasi durumunda, aksini acikca ortaya koyan bir hususun olrnamasi halinde,
TTK'nin 376 nci maddesinira ii idncu fikrasinda ongorulen tedbirlerin alinmasina gerek
bulunmadigina,
3) TTK 376 bilanrosunda yer elan duran varliklarla ilgili olarak Kurulumuzun
degerlemeye ili^kin dtizenlemeleri kapsanunda degerleme yapilmi§ olmasi ve konuya ili§kin
dipnotlarda degerlemesi yapilan duran varligin cinsi, uygulanan degerleme metodolojisi ve
degerleme yapan $irketin ticaret unvani ba,ta olmak uzere gerekli aciklamalara yer verilmesi
gerektigine,
D) TTK'nin 376 nci maddesi kapsaminda yapilan/yapilacak i,lemlerin yonetim
kurulunun sorurnlulugunda olduguna
karar verilrni*tir.

Bu gergevede Kurulumuza yapilmi, ve henilz sonucIandirihnaius* olan ilgili
ba5vurulann yukandaki esaslara uygun olarak tamamlanmasi gerekmektedir.
Bilgi edinilinesini ve dyelerinize duyurulmasi konusunda geregini rica ederim.

All ihsan GUNGOR (V.)
Aracilik Faaliyetleri Dairesi Ba^kani
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