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SERMAYE AZALTIMI 

  

A- Esas sermayenin azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak sermaye artırımı yapılmaması halinde tescil 

başvurusunda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-96): 

 

1) Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının 

ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair metni içeren noter onaylı Genel Kurul 

Kararı ( 1 adet asıl – 1 adet fotokopi) 

 

2) Sermayenin yeni şeklini gösterir tadil metni (1 adet asıl) 

 

2) Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl) 

 

3) Gündem Kararı (1 adet fotokopi) 

 

4) Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi 

fotokopileri 

 

5) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir 

şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin 

azaltılmasına ilişkin rapor (1 asıl- 1 fotokopi) (tescil ve ilan edilir.) 

 

6) sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin 

şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile müşavirin faaliyet belgesi 

ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. ( 1asıl) 

 

7) Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair Sicili Gazetesi örnekleri, 

 

8) Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri, 

 

9) Dilekçe 

 

  

 

B- Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında 

azaltılacak olursa; 

 

1) Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge bu 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelere ek olarak müdürlüğe verilir. 

 

2) Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat 

alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise birinci 

fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler aranmaz. 

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

 

  

 

BİRİNCİ AŞAMADA YALNIZCA ALACAKLILARI DAVET İLANI 3 KEZ YAYINLANMAK 

ÜZERE GAZETEYE GÖNDERİLİR. BİRER HAFTA ARAYLA YAYINLANAN 3. İLANDAN İKİ AY 
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SONRA SERMAYE AZALTIMI TESCİL VE İLAN EDİLİR. 

 

Detay Bilgiler 

 

* Karar alındıktan sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan ilanla 3. ilandan itibaren 2 ay içinde 

alacaklıların alacaklarını beyan ederek ödeme veya teminat istemeleri bildirilir. 

 

* sermayenin azaltılması kararını uygulayıp sonuçlandırabilmek için alacakların ödenmesi veya temin 

olunması gereklidir. 


