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Anon�m ve L�m�ted Ş�rket
Ortaklarının Ş�rkete
Borçlanma Yasağı ve Aykırı
Davranışın Cezası
ON 22/08/2019 •  (  YORUM BIRAKIN )

6102 sayılı Türk T�caret Kanununun (TTK)
(https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMet�n/1.5.6102.pdf)  358. maddes�nde, anon�m
ş�rket pay sah�pler� �ç�n ş�rkete borçlanma yasağı öngörülmüştür. İlg�l�
madde uyarınca anon�m ş�rket ortaklarının ş�rketten borçlanması bell�
şartlar altında yasaklanmıştır. Kanunun 644/1-b maddes�nde yapılan atıf
dolayısıyla söz konusu  yasak aynı zamanda l�m�ted ş�rket
(https://verg�dosyas�.com/2017/05/31/l�m�ted-s�rket-tan�m�-ve-ortak-say�s�/) ortakları
hakkında da geçerl�d�r.

Dolayısıyla aşağıda şartlarını vereceğ�m�z ortakların, h�ssedarların veya
pay sah�pler�n�n ş�rketten borçlanma yasağı hem anon�m ş�rketler hem de
l�m�ted ş�rketler �ç�n geçerl�d�r. 

Ortaklar hang� şartlarla ş�rketten borç
alab�l�r?
Gerek anon�m, gerekse l�m�ted ş�rket pay sah�pler�n�n, ortaklarının ş�rketten
borçlanab�lmes� tamamen yasaklanmamış, bell� şartlara bağlanmıştır.
Ş�rketten borçlanma yasağı bu şartları taşımayan borçlanma durumlarını
kapsamaktadır. Bu şartlar TTK 358 �nc� maddede açıkça bel�rt�lm�şt�r:

“II – Pay sah�pler�n�n ş�rkete borçlanma yasağı
MADDE 358- (Değ�ş�k: 26/6/2012-6335/15 md.)
(1) Pay sah�pler�, sermaye taahhüdünden doğan vades� gelm�ş borçlarını �fa
etmed�kçe ve  ş�rket�n serbest yedek akçelerle b�rl�kte kârı geçm�ş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmadıkça ş�rkete borçlanamaz.”

Yukarıdak� düzenleme uyarınca ş�rket pay sah�pler�, h�ssedarlar veya d�ğer
b�r dey�şle ortaklar ş�rketten borçlanab�lmek �ç�n; 

1- Sermaye taahhüdünden doğan vades� gelm�ş borçlarını �fa etm�ş olmalı,
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2- Ş�rket�n serbest yedek akçelerle b�rl�kte kârı geçm�ş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Yukarıdak� �k� şart b�rl�kte mevcutsa ş�rket ortakları ş�rketten borçlanab�l�r.
Aks� durumda pay sah�pler�n�n ş�rketten borçlanma yasağı ve bu yasağın
müeyy�des� gündeme gel�r.

Hüküm, pay oranı ne olursa olsun  tüm ortaklar �ç�n geçerl�d�r. Söz konusu
yasak, ortak olan müdürler hakkında da uygulanacaktır. Bunun yanında �lg�l�
hüküm, sadece ortakların ş�rkete borçlanmasını düzenlem�şt�r. Dolayısıyla,
ortakların ş�rketten alacaklı olduğu haller yasak kapsamı dışındadır.
Ş�rketten borçlanmaya �l�şk�n yukarıdak� şartlar, TTK’da emred�c�
n�tel�kte  düzenlenm�şt�r. Dolayısıyla, ş�rket sözleşmes� veya genel kurul
kararıyla bu  şartlarda değ�ş�kl�k yapılması, şartların ortadan kaldırılması
veya etk�s�z hale  get�r�lmes� mümkün değ�ld�r (Yavuz
(http://arch�ve.�smmmo.org.tr/docs/mal�cozum/140mal�cozum/16_Mustafa_YAVUZ.pdf),
s.184,185).

Ortağın Ş�rketten Borçlanma Yasağına
Uyulmamasının Cezası
TTK’nın 562/5-b maddes�nde, Kanunun 358 �nc� maddes�ne aykırı  olarak
ortaklara borç verenler�n üçyüz günden az olmamak üzere adl�
para cezasıyla cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Ceza, ş�rketten borçlanan ortaklar �ç�n değ�l; yukarıda bel�rt�len şartlar
oluşmadan ş�rket ortaklarına borç veren yetk�l�ler �ç�n geçerl� olacaktır.
Örneğ�n ortağa şartlara aykırı şek�lde yönet�m kurulu kararı �le borç
ver�lmes� durumunda adl� para cezasının muhatabı yönet�m kurulu üyeler�
olacaktır. Borç verme, genel müdür, ş�rket müdürü ve benzer� k�ş�lerce
gerçekleşt�r�lm�ş �se bu kez adl� para cezasının muhatabı bu k�ş�ler olacaktır.

Adl� Para Cezası Nasıl Hesaplanır?
Pek� pay sah�pler�n�n veya ş�rket ortaklarının ş�rkete borçlanmasının cezası
ned�r? Ş�rkete borçlanmanın ceza tutarı ne kadardır?

Ş�rket ortaklarının ş�rkete borçlanmalarının adl� para ceza tutarını
hesaplamak �ç�n Türk Ceza Kanununa müracaat etmek gerek�r. 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMet�n/1.5.5237.pdf)  52 nc�
maddes�nde adl� para cezası, 5 günden az ve Kanunda aks�ne hüküm
bulunmayan hallerde 730 günden fazla olmamak üzere bel�rlenen tam gün
sayısının, b�r gün karşılığı olarak takd�r ed�len m�ktar �le çarpılması suret�yle
hesaplanan  meblağın hükümlü tarafından Devlet Haz�nes�ne ödenmes�
olarak tar�f ed�lm�şt�r. Anılan madde uyarınca adl� para cezası k�ş�n�n
ekonom�k durumu ve d�ğer şahs� haller� d�kkate alınarak gün başına 20 ve
en fazla 100 TL olarak uygulanacaktır.

Yukarıdak� düzenlemeler b�rl�kte d�kkate alındığında ş�rkete borçlanma
yasağına aykırı olarak ortaklara borç verenler en az (20 x 300)=6.000 TL ve
en fazla da (100 x 730)=73.000 TL  olmak üzere adl� para cezasıyla tecz�ye
ed�leb�lecekt�r.
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Not: Tüm hakları yazarına a�tt�r. Yazar adı ve verg�dosyas�.com s�tes�ndek�
akt�f l�nk�ne yer ver�lerek kısm� alıntı yapılab�l�r. AYNEN YAYIMLANAMAZ: 
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