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ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE AYNİ VE NAKDİ
SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK MALVARLIĞI
UNSURLARI
Mustafa YAVUZ34*
ÖZ
Anonim ve limited şirketlerde sermaye olarak, nakdi ve ayni sermaye konulabilir. Sermaye olarak getirebilen malvarlığı unsurları; nakdi olarak para,
ayni olarak ise alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikri
mülkiyet hakları, taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, maden
ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar ile devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerdir. 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununda, uygulamada görülen aksaklıklar ve suiistimaller de dikkate alınarak, sermaye olarak konulacak ayni ve nakdi sermayelerin şirketin
malvarlığına intikaline dair önemli kurallar öngörülmüştür. İşte bu çalışmada,
anonim ve limited şirketlere ayni ve nakdi sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, limited şirket, ayni sermaye, nakdi
sermaye, malvarlığı unsuru.
1. GİRİŞ
Anonim ve limited şirketlerde sermaye olarak, nakdi sermaye konulabileceği gibi bunun dışındaki mal ve haklar da konulabilir. Nakdi sermayenin
kapsamına hangi unsurların girdiği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C.
Yasalar, 14.02.2011) (TTK) açıkça belirtilmemekle birlikte, öğretide ağırlıklı
olarak, sadece paranın bu kapsama girdiği, diğer malvarlığı unsurlarının ayni
sermaye olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla para dışındaki tüm sermaye
unsurları, ayni (ayın) sermaye olarak isimlendirilmektedir.
Anonim ve limited şirketlerde; üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir
bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları
ile sanal ortamlar da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir.
Ancak anılan şirketlerde hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gel* * Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
34

Makale Geliş Tarihi:
04.08.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 11.12.2015

EYLÜL - EKİM 2015

89

MALİ

ÇÖZÜM

memiş alacaklar sermaye olamaz (TTK md. 342/I, 581/I). Bu doğrultuda ayni
sermayenin nitelikleri; maddi edim niteliğinde olması, üzerinde sınırlı ayni bir
hak, haciz veya tedbir bulunmaması, devredilebilir olması, nakden değerlendirilebilmesi (para ile ölçülebilmesi) şeklinde sıralanabilir.
Her anonim ve limited şirket ortağı, usulüne göre düzenlenmiş ve imza
edilmiş şirket sözleşmesiyle351 koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur (TTK md. 128/I). Taahhüt edilen sermaye, nakdi sermaye
olabileceği gibi ayni sermaye de olabilir. İşte bu çalışmada, anonim ve limited
şirketlere ayni ve nakdi sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları sistematik olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
2. NAKDİ SERMAYE
Uygulamada en yaygın sermaye taahhüdü, nakdi sermayedir. Nakdi sermaye, ortağın şirkete belli bir miktar “para” ile katılmasını ifade eder (Pulaşlı,
2013, 53). Şirket sözleşmesinde, nakdi sermayenin ödenme şekli ve zamanı
gösterilir. Anonim ve limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari
değerlerinin en az %25’inin tescilden önce, gerisinin de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi şarttır (TTK md. 344/I, 585). Şirket sözleşmesinde,
şirketin tescilinden önce nakit olarak ödenecek yüzde daha yüksek miktarda
ve hatta tamamının ödenmesi şeklinde belirlenebileceği gibi Kanunda öngörülen azami 24 aylık süre de kısaltılabilir. Nakdi ödemeler, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa (T.C. Yasalar, 01.11.2005) bağlı bir bankada, kurulmakta olan
şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde
yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarın ödendiği,
ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı,
şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine sadece şirkete öder (TTK md.345).
Mevzuatta bazı şirket türlerinin sadece nakdi sermaye ile kurulabilmesi öngörülmüştür. Örneğin; bankalar, aracı kuruluşlar, yatırım ortaklıkları, sigorta
ve reasürans şirketleri ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri
gibi şirketler sadece nakdi sermaye ile kurulabilir. Bu şirketlerin kuruluşunda
ayni sermaye konulamaz.
35
1 Bu çalışmada geçen “şirket sözleşmesi” ibaresi, anonim şirketler için esas sözleşmeyi, limited şirketler
için ise şirket sözleşmesini işaret etmektedir.
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3. AYNİ SERMAYE
3.1. Ayni Sermayeye İlişkin Ortak Hususlar
Aşağıda anonim ve limited şirketlerde ayni sermaye olarak konulabilecek
malvarlığı unsurları açıklanacaktır. Ancak söz konusu açıklamalara geçmeden
önce, her bir ayni sermaye unsuru için geçerli olan ortak hususların belirtilmesi, konunun anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. Bu kapsamda;
Sermaye olarak konulacak ayni sermaye ile ilgili olarak yapılması gereken
ilk iş, bu ayınlara değer biçilmesidir. Konulan ayni sermayeye,   şirket   merkezinin   bulunacağı   yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişi tarafından değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin
somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu,
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 ise kesindir (TTK md. 343, 578). Sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından biçilecek değerler, karine olarak
ilgililerce kabul edilmiş sayılır. Ayni sermayeye bilirkişi tarafından biçilen ve
mahkeme tarafından onanan değer, şirket sözleşmesinde gösterilir. Yine şirket
sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak konan ayınların mülkiyetinin şirkete ait olduğu ve hakların şirkete devredildiği karinedir.
Öte yandan, şirket sözleşmesinde bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer
değerler, varsa özel sicillerine kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye
tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt
iyiniyeti kaldırır (TTK md. 128/II). Ticaret sicili müdürü, söz konusu şerhlerin
verilip verilmediğini ve/veya gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdür.
Son olarak paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye
olarak konulması halinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir. Taşınmaz mülkiyetinin
veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması halinde ise şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline gerekli tescilin yapılması
lazımdır. Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer
sicillere yapılacak tescillerle ilgili bildirimler, ticaret sicili müdürü tarafından
resen ve hemen (şirketin tescili ile eş zamanlı olarak) yapılır. Şirket de tek
taraflı istemde bulunma hakkına sahiptir.
EYLÜL - EKİM 2015

91

MALİ

ÇÖZÜM

3.2. Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Malvarlığı Unsurları
3.2.1. Alacaklar: Anonim ve limited şirketlerde vadesi gelmiş (muaccel)
alacaklar sermaye olarak gösterilebilir (TTK md. 342/I, 581/I). Ancak vadesi gelmemiş (müeccel) olacaklar sermaye olamaz. Öğretide, alacakların ayni
sermaye olup olmadığı hususu tartışmalı olmakla birlikte, hakim görüş bunların ayni sermaye olduğu yönündedir.362 Bu arada alacağın sermaye olarak
kabul edilmesi için muaccel olması yanında, mevcut bir hukuki temele dayanması, devredilebilir nitelikte olması, alacağın parayla ölçülebilir olması ve
talep edilebilir nitelikte bulunması gerekir.
Diğer ayni haklar gibi alacaklar da mahkemece atanan bilirkişi tarafından
incelenir. Tanzim olunan değerleme raporunda, sermaye olarak konulan alacakların gerçekliği, geçerliği ve muaccel olup olmadığının belirlenmesi, tahsil
edilebilirliği ve tam değerinin gösterilmesi şarttır.
Öte yandan sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak,
alacaklar şirketçe tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz. Alacak, şirket sözleşmesi tarihinden itibaren bir ay içinde şirketçe tahsil
edilmelidir. Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla
ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek günlerin temerrüt faizini de ödemekle yükümlüdür. Alacağın kısmen tahsil edilmesi halinde ise söz konusu
temerrüt faizi tahsil edilmemiş olan kısım hakkında uygulanır (TTK md. 130).
3.2.2. Kıymetli Evrak: Kıymetli evrak, senedin içerdiği hakkın, senetten
ayrı olarak ileri sürülemediği ve aynı zamanda başkalarına devredilemediği
senetlerdir (TTK md. 645). Sermaye olarak konabilecek kıymetli evrak çeşitleri; kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) ve eşya hukuku senetleri (makbuz
senedi, varant, taşıma senedi, konişmento, ipotekli borç senedi ve irat senedi
gibi) şeklinde sıralanabilir.
Kıymetli evrak arasında yer alan alacak senetlerinin şirkete usulüne uygun olarak temlik veya ciro ve teslim ile devredilmiş olması gerekir (Pulaşlı, 2013, 53).
3.2.3. Sermaye Şirketlerine Ait Paylar: Sermaye şirketlerine, bir başka
deyişle anonim ve limited şirketlere ait paylar, başka bir şirkete sermaye olarak konulabilir. Senede bağlanmış olsun olmasın bütün sermaye şirketlerine
36
2 Kaldı ki, TTK’nın 344. maddesinde öngörülen “nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en
az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi” şartının, alacaklar bakımından yerine getirilmesi mümkün
değildir. Kanun koyucu, TTK’nın 130. maddesinde, sermaye olarak konulan alacakların ne şekilde tahsil
edilmesi gerektiğini detaylı ve özel olarak açıklamıştır. Bu durum da, alacakların nakdi sermaye olmadığını
ayrıca ortaya koymaktadır.

92

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

ait paylar bu kapsamdadır. Dolayısıyla çıplak paylar da sermayenin konusunu
oluşturabilir.
Anonim şirketlerde pay (hisse) senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.
Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi
tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.
Nama yazılı pay senetleri ise azlık istemde bulunursa bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır. Limited şirketlerde ise esas sermaye pay
senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir (TTK md.
484, 486, 593/II). İfade edelim ki, mahkemece atanan bilirkişi tarafından pay
senetlerine ve şirket paylarına değer biçilirken, bunların nominal değeri değil,
piyasa değeri esas alınmalıdır.
3.2.4. Fikri Mülkiyet Hakları: 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunundan (T.C. Mülga Yasalar, 09.07.1956) (ETTK) farklı olarak TTK’da “sınai
haklar” ibaresi değil, çok geniş ve ucu açık bir kavramı ifade eden “fikri mülkiyet hakları” ibaresi kullanılmıştır. Fikri mülkiyet haklarının kapsamına; fikir
ve sanat eserleri (ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri),
markalar, endüstriyel tasarımlar, patentler, faydalı modeller, ticaret unvanı,
işletme adı, yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı hakları, yarı iletken topografyalar (çipler) gibi fikri mülkiyete ilişkin haklar girmektedir. Bir önceki bölümde belirtildiği şekilde, sermaye olarak konulan fikri mülkiyet haklarının
mahkemece atanan bilirkişi tarafından değer biçilmesi, fikri mülkiyet hakkına
ilişkin özel siciline şerh verilmesi ve şirketin tüzel kişilik kazanması sonrasında bunların ilgili siciline tescil ettirilmesi şarttır.
3.2.5. Taşınırlar: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (T.C. Yasalar,
18.12.2001) 762. maddesinde, taşınır (menkul) mülkiyetinin konusunun, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerin (örneğin, maddi edim
niteliğine sahip, devredilebilen ve nakden değerlendirilebilen elektrik enerjisi gibi) oluşturduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda, özüne zarar vermeksizin
kendi gücüyle veya başka bir güç sayesinde bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyalar, taşınır olarak kabul edilir.
Taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul
olunur (TTK md. 128/II). Taşınırın güvenilir bir kişiye, örneğin yediemine tevdi edildiği belgelenmeli ve bu belge ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmelidir.
Sermaye olarak konulan taşınmaz üzerinde, şirket tüzel kişilik kazandığı andan
itibaren malik sıfatıyla doğrudan tasarrufta bulunulabilir (TTK md. 128).
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Bunun yanında, taşınır olarak kabul edilen trafik siciline tescil edilmiş araçlar için mevzuatta özel hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla, sermaye olarak
konulan taşıtların şirketin mülkiyetine geçmesinde, özel düzenleme niteliğini
haiz 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun (T.C. Yasalar, 18.10.1983) 20.
maddesi hükmü tatbik olunacaktır.
3.2.6. Her Çeşit Taşınmaz: TTK’da “her çeşit taşınmazın”, ticaret şirketlerinde ve dolayısıyla anonim ve limited şirketlerde sermaye olarak konulabileceği öngörülmüştür. Taşınmaz mal (gayrimenkul) genel olarak; “özüne bir
zarar vermeden bir yerden başka bir yere taşınamayan eşya” şeklinde tanımlanmaktadır. Taşınmaz malların (mülkiyetinin) konusunu arazi (ve arsa) ile
kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler (tamamlanmış bir yapının
kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi kullanılmaya elverişli bölümleri) oluşturur. Ayni sermayeye ilişkin ortak konular bölümünde
belirtildiği üzere, sermaye olarak konulan taşınmazlara mahkemece atanan bilirkişi tarafından değer biçilmesi, taşınmaza ilişkin tapu siciline şerh verilmesi
ve şirketin tüzel kişilik kazanması sonrasında ilgili taşınmazın tapu siciline
tescil ettirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, Türk Medeni Kanunu açısından taşınır olarak kabul edilen
gemilere ilişkin TTK’da ayrık bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre gemi siciline kayıtlı Türk bayraklı gemiler taşınmaz olarak kabul edilmektedir (TTK
md. 937, 1017, 1060, 1383). Ancak gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler,
taşınır olarak değerlendirilir.
3.2.7. Taşınır ve Taşınmazların Faydalanma ve Kullanma Hakları: Taşınır ve taşınmazlar yanında, bunlardan faydalanma ve kullanma hakları da
anonim ve limited şirketlere ayni sermaye olarak konabilir (TTK md. 127/Id). Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, irtifak hakkı olarak isimlendirilir. İrtifak hakkı, bir eşya (mal) üzerinde hak sahibine o eşyadan
kullanma ve faydalanma yetkisi sağlayan veya eşya sahibine mülkiyet hakkının verdiği yetkilerden bazılarını kullanmaktan alıkoyan ve bunların irtifak
hakkı sahibi tarafından kullanılmasına müsaade etmesini gerektiren sınırlı bir
ayni haktır. Özellikle taşınmazlar bakımından tapu kütüğünde ayrı sayfaya
kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar arasında yer alan intifa hakkı, üst hakkı,
kaynak hakkı gibi haklar, sermaye taahhüdünün konusunu oluşturabilir.
3.2.8. Ticari İşletmeler: Ticari işletmeler, anonim ve limited şirketlerde
sermayenin konusunu oluşturabilir (TTK md. 127/I-g). Ticari işletme, esnaf
işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faali94
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yetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme,
içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı
ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer
hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin
duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer
fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur (TTK md. 11).
3.2.9. Haklı Olarak Kullanılan Devredilebilir Elektronik Ortamlar,
Alanlar, Adlar ve İşaretler Gibi Değerler: ETTK’dan farklı olarak TTK’da
teknolojik gelişmelere bağlı olarak “haklı olarak kullanılan devredilebilir
elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerlerin” sermaye olarak
konulabilmesine imkan sağlanmıştır. Bahsi geçen sanal ortamların ve elektronik varlıkların sermaye olarak konulabilmesi, ancak bunların haklı olarak kullanılması ve devredilebilir nitelikte olmasına bağlıdır. Tescil edilmemiş olan
ve/veya her ne şekilde tescil edilmiş olursa olsun haksız olarak kullanılan ve
üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden veya devredilebilir nitelikte bulunmayan
sanal alanlar, adlar, işaretler, sermaye konusu olamaz. Diğer taraftan, hükümde “gibi değerler” ibaresi kullanılarak bu hususta sınırlandırmaya gidilmemiş
ve benzer değerlerin de sermaye olarak konulabilmesine imkan sağlanmıştır.
3.2.10. Maden Ruhsatnameleri ve Bunun Gibi Ekonomik Değeri Olan
Diğer Haklar: 3213 sayılı Maden Kanununda (T.C. Yasalar, 15.06.1985), hangi elementlerin maden olarak kabul edildiği sayma yöntemiyle belirlenmiştir.
Anılan Kanunda sayılan madenler ruhsatlandırılmaya tabidir. Maden ruhsatnamesi ise devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan madenlerin, üçüncü
kişilerce tasarrufuna izin verildiğini gösteren belgedir. Öte yandan TTK md.
127/I-i’de, “maden ruhsatnameleri” yanında “ve bunun gibi ekonomik değeri
olan diğer haklar” ibaresi kullanılmıştır. Maden Kanununa göre maden ruhsatnamesiyle ilgili olan maden hakları; madenlerin aranması, bulunması ve
işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddi imkânlardır. Bu çerçevede, maden ruhsatnameleri
ile madenlerle ilgili diğer haklar, anonim ve limited şirketlere sermaye olarak
konulabilmektedir.
3.2.11. Devrolunabilen ve Nakden Değerlendirilebilen Her Türlü Değer: Ticaret şirketlerinde sermaye olabilecek malvarlığı unsurlarının sayıldığı TTK’nın 127. maddesinin birinci fıkrasının son bendi “Devrolunabilen ve
nakden değerlendirilebilen her türlü değer” şeklindedir. Bu bentte özel değil,
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genel bir düzenleme yapılmıştır. Zira bahsi geçen bentte sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları somut olarak sayılmamış, bu unsurların taşıması gereken nitelikler geniş bir şekilde ifade edilmiştir. Bu kapsamda, TTK
md. 127’de ayni sermaye olarak konulabilecek değerler, sayılanlar ile sınırlı
olmayıp, devredilebilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer de sermaye olabilir.
4. SONUÇ
Anonim ve limited şirketlerde sermaye, nakdi ve ayni sermayeden oluşur.
Bu şirketlerin kuruluşunda ortaklar, nakdi veya ayni sermaye taahhüdünde bulunabilir. Sermayenin bir kısmının veya tamamının ayni sermayeden oluşması
mümkündür.
Nakdi sermaye olarak getirebilen değer (nakit) paradır. Para dışında kalan
diğer değerler ise ayni sermaye olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda anonim
ve limited şirketlerde ayni sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları;
alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikri mülkiyet hakları,
taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma
hakları, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, maden ruhsatnameleri ve bunun gibi
ekonomik değeri olan diğer haklar ile devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer şeklinde sıralanabilir. Ayni sermaye olarak kabul edilen
bütün değerlerin, sadece anonim ve limited şirketlerin kuruluşunda değil, aynı
zamanda bu şirketlerin sermaye artırımında da kullanılması mümkündür.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, sermayenin korunması ve güvenliği
ilkesi bağlamında, uygulamada görülen aksaklıklar ve suiistimaller de dikkate
alınarak, sermaye olarak konulacak ayni sermayelerin şirketin malvarlığına
intikaline dair önemli kurallar getirilmiştir. Bu kapsamda, ortağın pay bedelini
ifa (sermaye koyma) borcunu yerine getirdiğinin kabulü ve sermaye borcundan kurtulması için sermaye olarak konulan ayni sermayeye ilişkin Kanunda
öngörülen usul ve esaslara riayet edilmiş olması şarttır.
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