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KONU: YENİ TTK UYARINCA ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABI   

 
              TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINA İKTİSABI 

 

1-) GERİ ALIM VE DEVİR ZORUNLULUĞU 

 

      6102 Sayılı yeni  Türk Ticaret Kanununun 379-388. Maddeleriyle önemli bir yenilik getirilerek anonim şirketlerin 

kendi paylarını belli şartlarla iktisap edebilmelerine imkan getirilmiştir. 

      379. Madde uyarınca şirket, esas sermayesi veya çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşmadığı müddetçe kendi hisselerini 

ivazlı olarak iktisap veya rehin olarak kabul edebilir.Üçüncü kişinin şirket hesabına yaptığı iktisap ile yavru şirket 

tarafından yapılan iktisaplar da bu yüzdenin hesaplanmasında dikkate alınır. Söz konusu satın alma Genel Kurul kararıyla 

ya da yetki verilerek yönetim kurulu kararıyla yapılabilecektir.  

     İktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile 

kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. Ancak 

bedellerinin tamamı ödenmiş bulunun paylar satın alınabilir.  

     384. Madde ile madde 382/b-d kapsamında ve 383. Madde kapsamında ivazsız olarak iktisap söz konusuysa söz konusu 

hisselerin 3 yıl içinde elden çıkarılması, 385. Madde ile de kanun maddelerine aykırı şekilde iktisap edilen payların ise en 

geç 6 ay içinde elden çıkarılması şartı öngörülmüştür.  

     Bu düzenlemelerden açıkça anlaşıldığı üzere yeni TTK ile kanun hükümlerine uygun olarak satın alma işlemlerinin 

yapılması halinde satın alınan payların elden çıkarılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun anlamı şirket, satın aldığı 

kendi paylarını istediği zaman istediği kişi ya da kuruluşa devredebilir bu yönde zorlayıcı bir süre bulunmamaktadır. Ancak 

şirket satın aldığı payları herhangi bir zamanda devretmeye karar verdiğinde devir tarihinde ki şirket değerlemesi yeniden 

yapılıp piyasa değeri üzerinden işlem yapılmalıdır. Dolayısıyla söz konusu devir sonucunda şirket kar ya da zarar elde 

edebilir.  

      Herhangi bir zorunluluk bulunmamasına rağmen hisselerin geri devredilmesi  ya da başka birilerine satılması 

sonucunda elde edilecek karın bazı aksine tereddütlü görüş ve yorumlar bulunsa da vergilendirilmeyeceği düşünülmektedir.  

Zira kurumlar vergisi kanununda ki emisyon primi ve iştirak kazançları ile KDV Kanundaki  istisna  hükümleri  bu yönde 

yorumları  desteklemektedir.  Bu çerçevede elde edilecek  devir primi ya da kazancının mali kar zarar ile 

ilişkilendirilmeksizin ticari kar zararın bir unsuru olarak değerlendirilip sermaye hesaplarıyla ilişkilendirilmesi daha doğru 

olacaktır.  

 

   2-)   MUHASEBE KAYDI  

 

Yukarda açıklanan şekilde kendi sermaye payını satın alan A.Ş. de satın alma sırasında aşağıdaki şekilde kayıt yapılması 

tavsiye edilmektedir. 

  

 

118-Diğer Menkul Kıymetler                      *** 

 (TTK 379 Kaps. Geri alınan paylar) 

                                        102-Bankalar                                    ***                                                                                                                                                                                                                              

 

 

     Ayrıca TTK’nın 520. Maddesinde ‘’ Şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek 

akçe ayrılır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde çözülebilir ’’ Hükmü yer 

almaktadır. Çözülen yedekler dağıtılabilir veya sermayeye eklenebilir.  

 

 

570 –Geçmiş Yıl Karları veya    

590 –Dönem Net Karı                                     250,00 

         

                          540 –Yasal Yedekeler                                 250,00         
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      S a y g ı l a r ı m ı z l a  

E k l i  L i s t e y e  U l a ş m a k  İ ç i n  T ı k l a y ı n ı z .  
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