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AÇIKLAMA 

 

 Tez jürisinin önerileri dikkate alınarak; “Vergi Hukukunda Kısmi Bölünme” 

baĢlıklı tezimizde yapılan düzeltmeler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

1) Öncelikle, tezimizin hazırlık ve Enstitüye teslim tarihi itibariyle henüz yürürlüğe 

girmemiĢ bulunan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na iliĢkin atıflar düzeltilmiĢtir. 

Örneğin,  Tezimizin Öz ve Önsöz kısımlarında ve 1. sayfada yer alan GiriĢ 

bölümünde, 22 ve 40. sayfalarda, 6102 Sayılı TTK’nın 01.07.2012 tarihinde 

yürürlüğe girdiği belirtilmiĢtir. 

2) 108 sayfadan oluĢan tezimizin konuya iliĢkin metin kısmının 55 sayfa olması 

eleĢtirilmiĢ, tezin konusuna sadece tezin yarısından itibaren yer verilmesinin yanlıĢ 

olduğu düĢünülmüĢtür. Bu kapsamda düzeltilen tezimiz 4 bölüme ayrılmıĢtır. Ġlk 

bölümde yeniden yapılandırma araçlarına yer verilmiĢ, ikinci bölümde bölünme 

müessesesine giriĢ yapılarak bölünme müessesesi 6102 Sayılı TTK ıĢığında 

incelenmiĢtir. Üçüncü bölümde ise, bölünmenin bir türü olan kısmi bölünme 

müessesesi vergi kanunları ıĢığında incelenmiĢ, dördüncü bölümde ise kısmi 

bölünmenin vergisel ve hukuki sonuçlarına yer verilmiĢtir. Böylelikle,  tezimizde 

bütünlük sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.  

3) Kaynakçanın yetersiz olduğu görüĢüne istinaden düzeltilmiĢ tezimizde 

kaynakçamız geniĢletilmiĢ; 27 eserden oluĢan kaynakça, 75 esere çıkartılmıĢtır. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yayımlanan 

yeni tarihli eserlerin çoğu tezimizde dikkate alınmıĢtır. Konuya iliĢkin tüm 

makaleler incelenmiĢ ancak, 5520 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihinin 01.01.2006 

olması nedeniyle, 2006 yılından eski tarihli makalelere, önemli nitelikte olanlar 

hariç, atıf yapılması tercih edilmemiĢtir. 



 

4) Tezimizde Kanunlara ve Genel Tebliğ’lere yapılan atıflar düzeltilerek Kanunların 

ve Genel Tebliğ’lerin Resmi Gazete’de yayımlanma tarihlerine atıflarda yer 

verilmiĢtir. Bu kapsamda, tezimizin 4, 11, 15, 32, 33, 55, 104 ve 114. sayfalarında 

atıf yapılan Kanun ve Tebliğ’lerin Resmi Gazete bilgilerine ilgili dipnotlarda 

referans yapılmıĢtır.  

5) Tezde Kanun maddelerine ve Kanun’un gerekçelerine yapılan atıflar tez metninin 

içine alınmıĢtır. 

6) Tezimiz ile ilgili Ģekle iliĢkin değerlendirmeler dikkate alınmıĢ, Ģekli hatalar 

düzeltilmiĢtir. Bu kapsamda, tezin kapağı sayfaya ortalanmıĢ, tezin sağ ve alt 

taraflarından 2,5 cm, sol ve üst taraflarından 4,0 cm boĢluk bırakılmıĢtır. 

Değerlendirmeler dikkate alınarak, her bir paragrafın baĢına paragraf baĢı 

yapılmıĢ, bölüm adlarına numaralandırma yapılmamıĢtır. Dipnotların tamamı 

nokta iĢareti ile bitirilmiĢ, yana yaslanmıĢ ve dipnotlar arasında yer alan boĢluklar 

kapatılmıĢtır. Dipnot 4, 22, 97, 99, 118 düzeltilmiĢtir. Kaynakça kısmında yer alan 

makalelerin sayfa aralıklarına yer verilmiĢtir. 

7) Tez jürisi tarafından yapılan eleĢtirilere istinaden, tezimizin 103. sayfasında yer 

alan “ĠĢçilerin Devri” baĢlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 178. 

maddesinde yer aldığı Ģekilde “ĠĢ ĠliĢkilerinin Geçmesi” Ģeklinde düzeltilmiĢtir.  
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ÖZ 

 

Türk Vergi Hukukunda Kısmi Bölünme 

Gamze Durgun 

 

 ÇalıĢmamızda ticaret Ģirketlerinin yeniden yapılandırma araçlarından birleĢme, 

devralma, hisse değiĢimi, hisse devri, nev’i değiĢikliği ve bölünme iĢlemlerine ticaret ve 

vergi mevzuatı açısından kısaca değinilmiĢ, ardından kısmi bölünme müessesesi 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmamızın ana konusunu Türk vergi hukukunda kısmi bölünme 

müessesesi oluĢturmakta olduğundan çalıĢmamızda; sayılan bu yapılandırma 

araçlarından kısmi bölünme müessesesine daha fazla yer ayrılmıĢtır. Bu itibarla, kısmi 

bölünmeyi ortaya çıkaran sebeplere değinildikten sonra kısmi bölünmenin usulü 

üzerinde durulmuĢ ve hukuki ve vergisel sonuçları değerlendirilmiĢtir.  

 

 Ticaret Ģirketlerinin kısmi bölünme suretiyle yeniden yapılandırılmaları 

uygulamada oldukça yenidir. Kısmi bölünme müessesesi hakkında maddi hukuk 

alanında bir düzenleme mevcut değildir. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer 

almayan bölünme müessesesi, ilk defa vergi kanunlarında düzenlenerek Türk 

hukukundaki yerini almıĢtır.  

 

 Kısmi bölünme müessesesi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile kabul edilen 

bölünmeye iliĢkin hükümlerin 01.07.2012’de yürürlüğe girmesiyle maddi hukuka dahil 

olmuĢtur. 

 

 ÇalıĢmamızın konusu dahilinde kısmi bölünme müessesesini Türk Vergi Kanunları 

ıĢığında değerlendirmemiz gerekmiĢtir. Ancak, kısmi bölünme müessesesinin 6102 

Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yeni düzenlenmiĢ olması nedeniyle, konunun yeni 

Ticaret Kanunumuz çerçevesinde de incelenmesi zarureti hasıl olmuĢtur.    
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ABSTRACT 

 

Partial Spin-off In Turkish Tax Law 

Gamze Durgun 

  

 In this study, restructuring tools of commercial companies such as; mergers, 

acquisitions, share exchange, share transfer, company type conversions and spin-offs 

have been briefly introduced, later the partial spin-off transactions are examined. As the 

subject of this study mainly focuses on the partial spin-off transactions in Turkish tax 

laws, most of this study relates to the partial spin-off transactions among other 

restructuring tools. In this context, after having stated the reasons of the partial spin-off 

transactions, this study continues with the procedural steps and consequences of partial 

spin-off transactions.  

 

 Restructuring of commercial companies by way of partial spin-off is a rather new 

concept. There is not any legal text in substantive law regarding the partial spin-off.  The 

spin-off concept which does not exist in the Turkish Commercial Code No. 6762, was 

first introduced by the provisions in the tax laws.  

 

 Partial spin-off concept is later regulated under the substantive law when the 

provisions of new Turkish Commercial Code No. 6102 have become effective as of 

01.07.2012.  

 

 In this study, we needed to evaluate the partial spin-off transaction in terms of the 

tax laws. However, as the Turkish Commercial Code No. 6102 has came into force, it 

has become necessary to evaluate the partial spin-off transactions in terms of Turkish 

Commercial Code. 
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ÖNSÖZ 

 

 KüreselleĢme sürecinde günümüz ekonomik koĢulları, sermaye Ģirketlerinin 

rekabetin hızlı ve agresif bir Ģekilde geliĢtiği faaliyet alanlarında güçlü, verimli, az 

maliyetli bir Ģirket yapısına sahip olmalarını zorunlu kılmıĢtır. Bu nedenle ticaret 

Ģirketleri yeniden yapılanma eğilimindedir. Bilindiği üzere yakın geçmiĢe kadar söz 

konusu yeniden yapılanma eğilimi, Ģirketlerin malvarlıklarının ve güçlerinin 

birleĢmesine dayalı birleĢme, devralma gibi yeniden yapılanma araçlarının uygulanması 

Ģeklinde kendini göstermektedir. Bu süreçte bölünme, Ģirketlerin yeniden 

yapılandırılmalarında daha az kullanılan bir araç olmuĢtur.  

 

 Ancak, birleĢme müessesesinin de yeniden yapılandırma ile sağlanmak istenen 

düzeni tam olarak sağlayamamıĢ olması, Ģirketleri günümüzde iĢletmesel olarak yeni 

arayıĢlar içine itmiĢ, kısmi bölünmeye iliĢkin vergi mevzuatında yapılan vergisel açıdan 

avantajlı düzenlemeler nedeniyle bölünmenin birleĢmeye tercih edilmesinin önü 

açılmıĢtır.   

  

 ÇalıĢmamızda, vergi mevzuatında bölünmeye iliĢkin yapılan düzenlemeler ile 

uygulamada sıklıkla görülmeye baĢlanan anonim Ģirketlerin kısmi bölünme yolu ile 

yeniden yapılandırılmaları incelenmiĢtir. ÇalıĢmaya baĢlanılan dönemde, Türk 

hukukunda bölünme müessesesinin vergi kanunlarında düzenlenmiĢ olduğu, 6762 Sayılı 

Türk Ticaret Kanunu’nda bölünmeye ait kanuni bir düzenleme bulunmamakta olduğu 

görülmüĢtür.  

  

 ÇalıĢmamıza devam ederken bölünmeye iliĢkin hükümler TBMM Genel 

Kurulu’nun 13.01.2011 tarihli 51. BirleĢiminin Ġkinci Oturumunda kabul edilerek 14 

ġubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı TTK ile mevzuatımıza dahil 

edilmiĢtir. Bu kapsamda, çalıĢmamız kısmi bölünme müessesesini sadece yürürlükte 

bulunan vergi kanunları ve tebliğler yönünden değil, 6102 Sayılı TTK 01.07.2012 
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tarihinde yürürlüğe girmiĢ olan 6102 Sayılı TTK’da bölünmeye iliĢkin olarak yer verilen 

hükümler yönünden de ele almaktadır. 
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GĠRĠġ 

 

 Günümüzde, sermaye Ģirketleri dahilindeki organizasyonların faaliyet alanlarında 

veya mali ve hukuki yapılarında değiĢiklik yapmak amacıyla “yeniden yapılandırma” 

sürecine girme ihtiyaçlarının arttığı görülmektedir. Yeniden yapılandırma ihtiyacının, 

Ģirketlerin yeni teknolojilerden yararlanmak, daha saydam bir yapıya sahip olmak, 

yabancı yatırımcılarla iĢbirliği yapmak ve bazı vergi istisnalarından yararlanmak için 

ortaya çıkmakta olduğu tecrübe edilmektedir.  

 

 Doktrinde yeniden yapılandırmadan kastın, ortaklık yapısının değiĢtirilmesi, 

birden fazla faaliyet konusunun ayrıĢtırılması, mevcut varlıkların tamamen veya kısmen 

elden çıkartılması, Ģirketin tipinin değiĢtirilmesi gibi Ģirketlerin idari veya sermaye 

yapılarında, çeĢitli ekonomik veya idari amaçlarla yapılan değiĢiklikler olduğu 

belirtilmektedir
1
. Bu değiĢiklikler mevzuatın izin verdiği yeniden yapılandırma araçları 

kullanılarak yapılmaktadır.  

 

 Türk mevzuatında, çoğu yabancı mevzuatlardan ithal, bazı yeniden yapılandırma 

araçları öngörülmüĢtür. Bu yeniden yapılandırma araçlarının baĢında; malvarlığının veya 

iĢletmenin devri
2
, birleĢme, devir, bölünme, nevi değiĢikliği ve hisse değiĢimi 

gelmektedir
3
.  

                                                 
1
 Arslan Kaya, Makalelerim I, Ġstanbul, Beta Yayınları, 2012, s.123. Ayrıca yeniden yapılandırma 

ifadesinin diğer tanımları için Bkz: Oya Aytemiz Seymen, ĠĢletmelerde Yeniden Yapılandırma, 

Ġstanbul, Beta Basım, 2000, s. 5. 
2
 Malvarlığı devri yeniden yapılandırma yolları arasında yer almaktadır. Bu yönde bkz. Hülya ÇoĢtan, 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre, BirleĢme, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Kararları, 2. Bs., 

Ġstanbul, Seçkin Yayınları, 2012, s. 17, dp. 1. “Malvarlığı devri ve hisse değişimi gibi hukuki kurumlar da 

yeniden yapılandırma yolları arasında yer almaktadır. Birleşme, bölünme, malvarlığı devri ve hisse 

değişiminin Türkçe‟ye yeniden yapılanma olarak çevrildiği örnek için bkz. Helvacı, Mehmet: Anonim 

Ortaklıkların Bölünmesi (Yeniden Yapılandırma Modeli Olarak Bölünme), İstanbul 2004, s. 235.”  
3
 Kaya, a.g.e., s.123. 



2 

 

 Bu araçlar arasında vergisel açıdan diğerlerine nazaran daha farklı sonuçlar 

doğuran ve sermaye Ģirketlerince en hızlı Ģekilde uygulanabilecek araç; malvarlığı veya 

iĢletme devridir.  

 

 Malvarlığı veya iĢletmenin devri, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 202. 

maddesinde düzenlenen bir kavramdır. Malvarlığının devrinde, bir iĢletmeye ait menkul 

veya gayrimenkul varlıklar; iĢletme devrinde ise iĢletmenin tüm aktif ve pasifi, bu 

varlıklara iliĢkin devir iĢlemlerinin
4
 gerçekleĢtirilmesi suretiyle diğer bir Ģirkete bir 

bedel karĢılığında intikal ettirilmektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 202. madde 

anlamında bir devirden söz edilebilmesi için, devreden ile devralan arasında bir 

sözleĢme yapılması ve devrin alacaklılara ihbarı veya gazetelerde ilanı gerekir. 

Malvarlığının devri için niteliklerine uygun tasarruf iĢlemi gerçekleĢtirilmelidir
5
. 

Malvarlığı devri, adil piyasa değerleri üzerinden yapılmakta ve bunun sonucunda satıcı 

açısından kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve varlığın niteliğine 

göre iĢlem vergileri doğurabilmektedir. Transfer fiyatlandırması açısından devir 

bedellerinin emsallere uygun olması gerektiği de iliĢkili Ģirketler arası yapılan malvarlığı 

devirlerinde gözetilmesi gereken bir diğer unsurdur. ĠĢletme devrinde de iĢletmeye 

iliĢkin Ģerefiye hesaplanması gerekecektir. 

  

                                                 
4
 Türk hukukunda malvarlığı ve ticari iĢletmenin devrinde cüzi halefiyet ilkesi geçerlidir. Kevork 

Acemoğlu, Borçlar Kanununun 179. Maddesine Göre Malvarlığı Veya Ticari ĠĢletme Devri, Ġstanbul, 

Fakülteler Matbaası, 1971, s. 39.  
5
 Mutlu Kağıtcıoğlu, Anonim ġirketlerde Kısmi Bölünme (6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na 

Göre), Ġstanbul, Levha Yayıncılık, 2012, s. 42. 
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 Cüzi halefiyetin geçerli olduğu malvarlığının ve iĢletmenin devri iĢleminin, Ģirketler 

açısından yukarıda belirtilenler gibi dezavantaj yaratabilecek bir takım malvarlığı 

devrine bağlı hukuki ve vergisel sonuçları bulunması sebebiyle Ģirket 

yapılandırmalarında çok tercih edilen bir yöntem olmadığı söylenebilir. Malvarlığı 

devrinin doğurduğu vergi maliyeti çoğu zaman yeniden yapılandırmaların önündeki en 

önemli engel olmakta; bu halde yeniden yapılandırmaya gidilmesi mümkün 

olamamaktadır. Bununla birlikte, bazı yapısal ve hukuki gereklilikler veya tarafların 

arzuları uyarınca uygulanmakta olduğu da Ģüphesizdir. 

 

 Malvarlığı ve iĢletme devrinin doğurduğu vergisel sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda, Ģirket yeniden yapılandırılmalarında Ģirketlerin yönetim organları 

tarafından, vergi mevzuatımız dahilinde mevcut olan ve daha az vergi yükü doğuran 

veya hiç doğurmayan diğer yeniden yapılandırma araçlarının tercih edilmekte olduğu 

görülmektedir. Bu araçlar baĢlıca; birleĢme, devir, bölünme, nevi değiĢikliği ve hisse 

değiĢimidir.  

 



4 

 

 BirleĢme, devir, hisse devri, hisse değiĢimi ve nev’i değiĢikliği iĢlemleri, esasında 

ticaret hukuku ile ilgili müesseseler olmalarından ötürü, Ticaret Kanunu’nda 

düzenlenmesi gereken iĢlemlerdir. Vergi Kanunları ise iĢlemlerin sonuçları ile 

ilgilendiğinden, sadece vergileme rejimi ile ilgili hükümleri taĢımak durumundadır. 

Ancak, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
6
 (“6762 Sayılı TTK”) yeniden 

yapılandırma araçlarından sadece; birleĢme ve nev’i değiĢikliği hakkında düzenleme 

yapılmıĢtır. Bölünme konusunda ise mülga 6762 Sayılı TTK’da herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, 6762 Sayılı TTK zamanında tam bölünmenin kurumlar 

arası birleĢme ve devir hükümleri dahilinde değerlendirmeye tabi tutulabileceği bir 

yorum olarak ileri sürülmüĢtür
7
. Kısmi bölünmenin de ayni sermaye teĢkili ile ilgili 

esaslara tabi olabileceği üzerinde durulmuĢtur
8
.  

 

 Buna karĢın, 13.01.2011 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilerek, 6762 

Sayılı TTK’yı ilga eden 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
9
 (“6102 Sayılı TTK”) ile 

yapılan yeni düzenlemede; Ģirket yeniden yapılandırma araçlarından birleĢme, bölünme 

ve tür değiĢtirme kapsamlı olarak düzenlenmiĢ ve gelinen noktada bahsi geçen 

yapılandırma araçlarının maddi hukuk boyutuna iliĢkin tüm tereddütler ortadan 

kalkmıĢtır. 

 

                                                 
6
 09.07.1956 tarihli ve 9353 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 

7
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11 Ocak 2010 tarih ve 

B.14.0.ĠTG.0.10.00.01.351.04.114 Sayılı özelgesi. 
8
 Ali Haydar Yıldırım, Olcay Kolotoğlu, Anonim ve Limited ġirketlerin KuruluĢu-Tasfiyesi BirleĢmesi 

Devri Nevi DeğiĢikliği Bölünme ve Hisse DeğiĢimi, 2. Bs., YaklaĢım Yayınları, 2003, s. 457. 
9
 14.02.2011 tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
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 ÇalıĢmamızın konusunu, sermaye Ģirketleri bünyesinde gerçekleĢtirilebilecek 

yeniden yapılandırma iĢlemlerinde kullanılabilecek en efektif ve maliyetsiz yeniden 

yapılandırma araçlarından biri olan kısmi bölünme müessesi oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmamız kapsamında, kısmi bölünme müessesesi vergi kanunları ıĢığında 

değerlendirilecektir. Ancak elbette ki, kısmi bölünme müessesesinin ticaret mevzuatında 

düzenlenmiĢ olması nedeniyle ticaret hukuku boyutu da bulunmakta olduğundan, kısmi 

bölünmenin ticaret hukuku boyutu da çalıĢmamızda yer almaktadır. 

   

 Diğer yapılandırma araçlarının ise 6762 Sayılı TTK ve 6102 Sayılı TTK 

kapsamında genel hukuki çerçevesi çizilerek, vergisel sonuçları üzerinde kısaca 

durulacak, böylelikle kısmi bölünme müessesesi haricinde uygulanabilecek diğer 

yapılandırma modelleri ile kısmi bölünme müessesesi arasındaki benzerlikler ve farklılar 

ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. 

 

 ÇalıĢma konumuz dört bölümden oluĢmaktadır.  

 

 ÇalıĢmamızın birinci bölümünde ticaret ve vergi hukukumuzda yer alan baĢlıca 

yeniden yapılandırma araçları (birleĢme, hisse değiĢimi, tür değiĢtirme, bölünme) Türk 

Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları ıĢığında incelenecektir.  

 

 ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde, bir yeniden yapılandırma aracı olan bölünmeye 

giriĢ yapılarak, bölünme müessesinin tarihsel geliĢimi, bölünme öncesi uygulama,  

bölünmenin ortaya çıkıĢ sebepleri ve bölünmenin getirdikleri irdelenerek, bölünme 

müessesesi, 6102 Sayılı TTK ıĢığında incelenecektir. 6102 Sayılı TTK ile kanuni 

düzenlemesini bulan bölünme usulüne de bu bölümde yer verilecektir.  

 

 ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde, kısmi bölünme müessesesi anonim Ģirketler 

açısından Türk Vergi Kanunları ıĢığında detaylı incelemesi yapılacaktır.  
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 ÇalıĢmamızın dördüncü bölümünde ise, kısmi bölünmede malvarlığı bölümlerinin 

devrine bağlı sonuçlar ile kısmi bölünmenin hukuksal ve vergisel sonuçlarına yer 

verilecek, külli halefiyet prensibi ve kısmi bölünme müessesesinin diğer yapılandırma 

araçlarından hisse değiĢimi ve ayni sermaye koyma iĢlemlerinden farkı açıklanacaktır. 

Kısmi bölünmeden etkilenmeleri nedeniyle, alacaklıların ve iĢçilerin korunması 

konularına yer verilecektir.   
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

TÜRK TĠCARET VE VERGĠ HUKUKUNDA YENĠDEN 

YAPILANDIRMA ARAÇLARI VE YENĠDEN YAPILANDIRMA 

ARAÇLARININ VERGĠSEL BOYUTLARI 

 

 Türk ticaret ve vergi hukukunda genel olarak kabul edilen ve Ģirketlerin yeniden 

yapılandırılmasında da kullanılabilecek yeniden yapılandırma araçlarına iliĢkin genel 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

 

I. BĠRLEġME VE DEVĠR 

 

 BirleĢme, bir veya birden çok ticaret Ģirketinin malvarlığının, tasfiye 

olunmaksızın, içlerinden birine veya yeni kurulan bir Ģirkete, kendiliğinden ve külli 

halefiyet yolu ile geçmesi; bu suretle Ģirketlerin malvarlıklarının birleĢmesi ve intikal 

eden malvarlığına karĢılık infisah eden Ģirketin ortaklarının, hesaplanan bir değiĢ-tokuĢ 

ölçüsüne göre, bünyesinde birleĢilen Ģirkette, kendiliğinden Ģirket payı kazanması 

Ģeklinde tanımlanmaktadır
10

. 

 

 BirleĢme, iki veya daha fazla ticaret Ģirketinin birbiriyle birleĢerek yeni bir Ģirket 

kurmaları Ģeklinde olabileceği gibi, bir yahut daha fazla ticaret Ģirketinin mevcut diğer 

bir ticaret Ģirketine katılması Ģeklinde de gerçekleĢebilir
11

.  

 

                                                 
10

 Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, GüncelleĢtirilmiĢ 11. 

Bs., Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s.108; Ersin Nazalı, Vergisel ve Yeni Türk Ticaret Kanunu 

Yönüyle Anonim ve Limited ġirketlerde Tasfiye, Devir, BirleĢme ve Bölünme ĠĢlemleri, 2. Bs., 

Ankara, YaklaĢım Yayıncılık, 2012, s. 38. 
11

 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu a.g.e., s. 115. 
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 Söz konusu tanımlardan yola çıkıldığında birleĢme özetle; aynı nev’inden iki veya 

daha fazla Ģirketin bir araya gelmesi veya bir Ģirketin aynı nev’iden baĢka bir Ģirketin 

malvarlığını bir bütün halinde devralması ve bu suretle devrolan veya birleĢen Ģirketlerin 

tüzel kiĢiliklerini kaybedip yeni bir Ģirket bünyesinde kurulmaları Ģeklinde ifade 

edilebilmektedir. 

 

A. BirleĢme ve Devrin 6102 Sayılı TTK Açısından Genel 

Değerlendirmesi 

 

 BirleĢme 6102 Sayılı TTK’nın 136 ilâ 158. maddeleri arasında düzenlenmiĢtir. 

6762 Sayılı TTK hükümlerine paralel bir düzenleme ile, 6102 Sayılı TTK’nın 136. 

maddesinde Ģirketlerin; bir Ģirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma 

Ģeklinde birleĢme” veya yeni bir Ģirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni 

kuruluĢ Ģeklinde birleĢme” yoluyla birleĢebilecekleri düzenlenmiĢtir
12

. 

 

 ġirket türleri 6762 Sayılı TTK’dan farklı olarak 6102 Sayılı TTK’da ilk kez 

ayrıntılı olarak düzenlenmiĢ ve 6102 Sayılı TTK’nın 137. maddesinde, “türler arası 

birleĢme serbestisi”
13

 kabul edilmiĢtir. Buna göre;  

 

 Sermaye Ģirketi devralan Ģirket ise kollektif ve komandit Ģirketlerle, 

 ġahıs Ģirketleri devrolunan Ģirket ise sermaye Ģirketleri ve kooperatiflerle, 

 Kooperatifler devralan Ģirket ise Ģahıs Ģirketleriyle birleĢebilirler.  

 

 Bu hükümden hareketle, bir anonim Ģirket bir limited Ģirket ile birleĢebilecektir. 

Ancak bir anonim Ģirket bir kollektif Ģirket ile ancak devralan olması halinde 

birleĢebilecektir. 

                                                 
12

 Abuzer Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu, DeğiĢiklikler, Yenilikler ve Ġlk Tespitler, 

DeğiĢiklikler ĠĢlenmiĢ ve GüncellenmiĢ 2. Bs., Ġstanbul, Levha Yayınları, 2012, s. 136.  
13

 Bkz. Mutlu Dinç, Yeni Türk Ticaret Kanunu, 5. Bs., Ankara, Seçkin Yayınları, s. 231; Kendigelen, 

a.g.e., s. 137.  
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 6102 Sayılı TTK’nın 138. ve 139. maddeleri uyarınca, 6762 Sayılı TTK’ndan 

farklı olarak; tasfiye veya teknik iflas halindeki bir Ģirket birleĢmeye taraf olabilmesine 

imkan tanınmıĢtır. Bunun için, tasfiye halindeki Ģirketin malvarlığının henüz 

dağıtılmamıĢ olması ve devrolan Ģirket olması gerekmektedir. Teknik iflas halinde olan 

bir Ģirket ise, birleĢilen Ģirkette zararları karĢılayacak oranda serbestçe tasarruf edilebilen 

özvarlık olması ve bu hususların doğrulanması Ģartıyla, birleĢmenin tarafı olabilecektir
14

. 

  

 Yukarıda yer verilen yeniliklerin dıĢında 6102 Sayılı TTK ile birleĢme hukukuna 

özgü birçok ilke de Türk Ticaret mevzuatımıza girmiĢtir. 

 

 6102 Sayılı TTK ile maddi hukukumuza girmiĢ olan en önemli ilke Ģirket 

paylarının devamlılığının sağlanması ilkesidir
15

. Bu ilke TTK’nın 140. maddesinde 

hüküm altına alınmıĢtır. Buna göre, devrolunan Ģirketin her bir ortağına, devrolunan 

Ģirketteki her bir payının değerini karĢılayacak ve payının verdiği haklarına eĢit hakları 

içeren bir devralan Ģirket payı verilmektedir. Bu madde, birleĢmeye katılan Ģirketlerin 

ortaklarının ve intifa senedi sahiplerinin haklarının korunması amacıyla 

öngörülmüĢtür
16

. 

 

                                                 
14

 Nurcan Turan, Sabiha Buket Bilgel, “Ticaret Sicili Uygulamaları Açısından Tasfiye Halindeki veya 

Sermaye Kaybı Olan ġirketin BirleĢme ĠĢlemine Katılımı”, Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, C. 2, S. 1, 

2012, s. 81-87. 
15

 ġengül Al Kılıç, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret ġirketlerinin BirleĢmesi, Ġstanbul, Beta, 

2009, s. 46.  
16

 Kendigelen, a.g.e., s.138. 
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 Bu genel ilkeye TTK’nda bir istisna getirilmiĢtir
17

. Bu istisna, TTK’nın 141. 

maddesinde kanuni ifadesini bulan “ayrılma akçesi” müessesesidir. Nitekim, TTK’nın 

“Ayrılma Akçesi” baĢlıklı 141. maddesinin 1. fıkrasında, ortaklara devralan Ģirkette pay 

ile bu payın gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi arasında seçim hakkının 

tanınabileceği; 2. fıkrasında ise birleĢmeye katılan Ģirketlerin birleĢme sözleĢmesinde 

sadece ayrılma akçesinin verilmesinin (“zorunlu ayrılma akçesi”)
18

 öngörülebileceği 

düzenlenmektedir
19

.  

 

 Zorunlu ayrılma akçesini öngören 61012 Sayılı TTK’nın 2. fıkra hükmünde; pay 

sahiplerinin, iradelerinden bağımsız olarak, birleĢmeden ihraç edilebileceği açıkça ifade 

olunmuĢtur. Diğer bir ifade ile bu fıkraya göre ortak veya ortaklar istemeseler de 

kendilerine ayrılma akçesi ödenerek birleĢmenin dıĢında bırakılabilirler. Bu yönde bir 

karar, TTK’nın 151/5. maddesine göre % 90'lık bir karar nisabıyla alınabilecektir. 

 

 TTK'nın 141(2). maddesindeki "zorunlu ayrılma akçesi"nin Sermaye Piyasası 

Kurulu mevzuatına tabi Ģirketlere uygulanmasında da herhangi bir engel bulunmadığı 

kanaatindeyiz. Zira Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’nda
20

 buna engel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

 

 BirleĢme hukukuna yön veren ve 6762 Sayılı TTK ile açıkça düzenlenmiĢ diğer bir 

ilke olan külli halefiyet ilkesinin de 6102 Sayılı TTTK’da aynen korunduğunu 

söyleyebilmek mümkündür. 6762 Sayılı TTK’da olduğu gibi, birleĢen Ģirket 

malvarlığının tümü aktif ve pasifleriyle birlikte birleĢilen Ģirkete külli halefiyet 

prensipleri çerçevesinde devredilmektedir
21

. 

 

                                                 
17

 Kılıç, a.g.e., s. 48. 
18

 Ünal Tekinalp, “BirleĢmede Ayrılma Akçesi”, Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, C. 2, S. 1, 2012, s. 

21-27.    
19

 Kılıç, a.g.e., s. 55. 
20

 SPK Kanunu Tasarısı 07.12.2012 tarihli TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiĢ olmakla birlikte 

ÇalıĢmamızın tamamlandığı tarih itibariyle henüz yürürlüğe girmiĢ değildir.  
21

 Kendigelen, a.g.e., s. 136. 
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B. BirleĢme ve Devrin Vergi Kanunları Açısından Genel 

Değerlendirmesi 

 

1. Kurumlar Vergisi Kanunu 

 

 BirleĢme ve devir ile ilgili tanım ve açıklamalara, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun
22

 (“5520 Sayılı KVK”) 18 ve 19. maddelerinde yer verilmiĢtir. 5520 Sayılı 

KVK’nın 18 ve 19. maddeleri uyarınca sırasıyla; bir veya birkaç Ģirketin diğer bir 

Ģirketle birleĢmesi “birleĢme” olarak (vergili birleşme); tam mükellef Ģirketler arasında 

kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle gerçekleĢtirilen birleĢme 

iĢlemi “devir”
23

 olarak tanımlanmıĢtır (vergisiz birleşme). Görüleceği üzere, 6102 Sayılı 

TTK’dan farklı olarak 5520 Sayılı KVK’da birleĢme ve devir ayrı ayrı ele alınmıĢtır. 

  

 Buna göre, bir birleĢmenin vergisiz yapılıp yapılmamasında ayırt edici husus, 

birleĢmenin kayıtlı değerler üzerinden yapılıp yapılmadığı noktasıdır. Ayrıca, 5520 

Sayılı KVK’nın 19. maddesinde yer alan Ģartları taĢımayan birleĢmeler, ister devralma 

yoluyla olsun ister yeni Ģirket kurma yoluyla olsun, 5520 Sayılı KVK’nın 18. maddesi 

kapsamında vergili birleĢme olarak nitelendirilecektir
24

.  

  

                                                 
22

 03.04.2007 tarihli ve 26483 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
23

 5520 Sayılı KVK, katılma Ģeklindeki birleĢmeleri devir olarak isimlendirmiĢtir. Ancak 6762 Sayılı 

TTK’da böyle bir ayrıma gitmemiĢtir. Yılmaz Özbalcı, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum 

ve Açıklamaları, Ankara, OluĢ Yayıncılık, 2006, s. 514. 
24

 Hamdi Deniz Ege Göktuna, Vergi Hukukunda BirleĢme, Bölünme ve Hisse DeğiĢimi ĠĢlemleri, 

Ġstanbul, Legal Yayıncılık, 2012, s. 175. 
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 5520 Sayılı KVK’nın 18. maddesinde düzenlenen vergili birleĢme halinde, 

devrolan ve infisah eden Ģirket tasfiye edilmiĢ kabul edileceği için, tasfiye karının yerini 

alan birleĢme karı vergi matrahını oluĢturmaktadır. BirleĢme tarihine kadar, birleĢen 

kurumda ortaya çıkan faaliyet karları ile birlikte değer artıĢlarının da vergilendirilmesi 

gerekmektedir. BirleĢilen kurum tarafından alınan değerler Vergi Usul Kanunu’nda 

yazılı esaslara göre değerlendirilecektir. 5520 Sayılı KVK’nın 17. maddesine göre 

tasfiye memurlarına düĢen sorumluluk ve ödevler, birleĢme halinde birleĢilen kuruma ait 

olacaktır. 

 

 5520 Sayılı KVK’nın “Devir, bölünme ve hisse değiĢimi” baĢlıklı 19. maddesinde 

düzenlenen vergisiz birleĢme halinde ise, bu hükümde yer verilen Ģartların mevcudiyeti 

halinde hangi birleĢme iĢlemlerinin devir hükmünde olduğu belirtilmiĢtir. 5520 Sayılı 

KVK’nın 19. maddesi uyarınca, aĢağıdaki Ģartlar dahilinde gerçekleĢen birleĢmeler devir 

hükmündedir: 

 

a) BirleĢme sonucunda infisah eden kurum ile birleĢilen kurumun kanuni veya iĢ 

merkezlerinin Türkiye’de bulunması, 

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleĢilen kurum 

tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi. 

 

 Görüleceği üzere, 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinin 1. ve 2. fıkraları, 

birleĢmenin özel bir türünü devir olarak tanımlamakta, tam mükellef kurumlar arasında 

kayıtlı değerler üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle gerçekleĢtirilen iĢlemler 

devir olarak nitelendirilmektedir. 

 

 5520 Sayılı KVK’nın 20. maddesi uyarınca, 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesine 

göre gerçekleĢtirilen devirlerde, devir nedeniyle infisah eden kurum veya kurumların 
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devir tarihine kadar elde ettikleri kazançlar vergilendirilmekte ancak doğrudan doğruya 

devirden doğan karlar hesaplanmamakta ve vergilendirilmemektedir
25

. 

 

 Buna göre yapılan iĢlemin, devir olarak nitelendirilerek birleĢmeden doğan 

karların vergilendirilmemesi için, 5520 Sayılı KVK’nın 20. maddesinin 1. fıkrasında yer 

alan koĢullara uygun olarak gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu Ģartlar asli Ģart 

olmalarından ötürü herhangi birinin iĢlemde mevcut olmaması halinde, kanunun 

öngördüğü himayeden yararlanılması mümkün olmayacaktır.
26

 Aksi halde, bu Ģartlara 

uygun olarak gerçekleĢmeyen devir iĢlemlerinden doğan karlar, KVK’nın 18. 

maddesindeki birleĢme esaslarına göre vergiye tabi tutulacağı anlaĢılmaktadır.  

 

2. Katma Değer Vergisi Kanunu 

 

 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17. maddesinin (4)-c fıkrasına göre, 5520 Sayılı 

KVK’na göre yapılan devir iĢlemleri katma değer vergisinden istisnadır.  

 

3. Damga Vergisi Kanunu 

 

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 Sayılı Tablo’nun IV-17. maddesine 

göre, 5520 Sayılı KVK’nın 18-20. maddelerine göre yapılan birleĢme ve devir nedeniyle 

                                                 
25

 Billur Serap Yaltı, “Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Sermaye ġirketlerinde Tasfiye, BirleĢme, 

Nev’i DeğiĢtirme”, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 1987, s. 140. 
26

 5520 Sayılı KVK’nın “Devir, bölünme ve hisse değiĢimi hallerinde vergilendirme” baĢlıklı 20. 

maddesinde aranan Ģartlar aĢağıdaki Ģekildedir:  

Münfesih kurum ile birleşilen kurum; 

1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar 

vergisi beyannamesi ile, 

2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın 

sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin 

olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi 

beyannamesini, 

birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun 

bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler. 
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düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden istisnadır. BirleĢme sayılmayan iĢlemler ise 

damga vergisine tabi tutulacaktır. 

 

 Devir halinde damga vergisi uygulamasıyla ilgili Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın 

07.05.2010 tarih ve DEF. 015.10.00-008-02 Sayılı özelgesinde;  

 

“İki limited şirketin birleşmesi nedeniyle düzenlendiği anlaşılan bahse konu sözleşmenin, 

DVK‟na ekli (2) Sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” bölümünün (17) 

numaralı fıkrasına göre DV‟den; Harçlar Kanununun 123. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 

gereğince de noter harçlarından müstesna tutulması gerekmektedir.”   

 

Ģeklinde hüküm sevkedilmiĢtir
27

. 

 

4. Harçlar Kanunu 

  

 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. maddesine göre de, anonim Ģirketlerin 

birleĢmeleri nedeniyle yapılacak iĢlemler harca tabi tutulmamaktadır. 

 

II. HĠSSE DEĞĠġĠMĠ 

 

A. Hisse DeğiĢiminin 6102 Sayılı TTK Açısından Genel 

Değerlendirmesi 

 

 Hisse değiĢimine yönelik olarak gerek 6762 Sayılı TTK’da gerekse yürürlükteki 

6102 Sayılı TTK’da özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 5520 Sayılı KVK 

sistemine göre yapılan hisse değiĢimi iĢlemi, kimi zaman bir Ģirketin diğer Ģirkete hakim 

                                                 
27

 Nuri Değer, En Son ġekliyle Damga Vergisi Uygulaması, 3. Bs., Seçkin Yayınları, 2012, s. 236-237. 
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olması ve dolayısıyla 6102 Sayılı TTK’nın 195. ve devamı maddeleri uyarınca bir 

Ģirketler topluluğu oluĢumu ile sonuçlanan bir iĢlem olarak değerlendirilmektedir
28

.  

 

B. Hisse DeğiĢiminin Vergi Kanunları Açısından Genel 

Değerlendirmesi 

 

1. Kurumlar Vergisi Kanunu 

 

 Hisse değiĢimi müessesesi Türk hukukuna, 03.07.2001 tarih ve 24451 Sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4684 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun”
29

 ile tam ve kısmi 

bölünme müesseseleri ile birlikte getirilmiĢtir. 

  

 4684 Sayılı Kanun’un yasalaĢmasının ve hisse değiĢimi, bölünme gibi yeniden 

yapılandırma müesseselerinin Türk hukukunda ihdasının altında yatan temel amaç, 

Avrupa Birliği (“AB”) mevzuatına uyum çalıĢmaları çerçevesinde, AB’nin 23.07.1990 

tarih ve 90/434/AET Sayılı “Farklı Üye Ülkelerin ġirket, Bölünme ve Aktif Devirlerinde 

Ortak Vergilendirme Rejimi” ile ilgili Direktifi ile kabul edilen düzenlemelere paralel 

düzenlemeler getirilmesidir. 

 

 Gerek 5520 Sayılı KVK’nın 19-(3)-c maddesinde, gerekse de Mülga 5422 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
30

 (“5422 Sayılı KVK”) 38-(3) maddesinde, hisse 

değiĢimi; tam mükellef bir sermaye Ģirketinin, diğer bir sermaye Ģirketinin hisselerini, bu 

Ģirketin yönetimini ve hisse senedi çoğunluğunu elde edecek Ģekilde devralması ve 

karĢılığında bu Ģirketin ortaklarına kendi Ģirketinin sermayesini temsil eden iĢtirak 

hisselerini vermesi Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

                                                 
28

 Göktuna, a.g.e., s. 19. 
29

 03.07.2001 tarihli ve 24451 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
30

 10.06.1949 tarihli ve 7229 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
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 Hisse değiĢimi ile ilgili olarak 5520 Sayılı KVK’da yer alan ilk koĢul, hisseleri 

devralacak Ģirketin tam mükellef bir sermaye Ģirketi olmasıdır. Bu hükmün mevhumu 

muhalifinden, hisse değiĢimi müessesesinden yararlanma hakkının, dar mükellef ve 

sermaye Ģirketi olmayan kurumlara tanınmadığı anlaĢılmaktadır
31

. Buna karĢın, 

devredilen kurumun sermaye Ģirketi olması yeterli görülmekte; devredilen kurumun tam 

mükellef veya dar mükellef olup olmaması hisse değiĢimi müessesesinden 

yararlanmanın bir koĢulu olarak aranmamaktadır.  

 

 5520 Sayılı KVK tarafından düzenlenen koĢullar çerçevesinde, hisse değiĢimi 

iĢlemi sadece sermaye Ģirketleri arasında gerçekleĢtirilebilmekte
32

, gerçek kiĢiler 

arasında gerçekleĢtirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.   

  

 Bir iĢlemin hisse değiĢimi olarak kabul edilmesinin bir diğer koĢulu, hisse 

değiĢimi ile Ģirketin idaresi ve hisselerinin çoğunluğunun baĢka bir Ģirkete 

aktarılmasıdır. Hisse devralındığında, hem hisse çoğunluğu hem de yönetimi ele geçirme 

Ģartı birlikte aranacaktır
33

. Bu koĢul uygulamada, vergi muafiyetinden yararlanılabilmesi 

için devredilen Ģirketin en az %50,1 hissesinin hisse değiĢimi iĢlemi yoluyla aktarılması 

gerekmekte olduğu Ģeklinde yorumlanmaktadır. 

 

                                                 
31

 A. Bumin Doğrusöz, “Türk Vergi Hukukunda ġirket Bölünmesi ve Hisse DeğiĢimi (III-Hisse 

DeğiĢimi)”, YaklaĢım Dergisi, Sayı:109, Ocak 2002, s. 19-23.   
32

 Göktuna, a.g.e., s. 241, “Hisse değişimi işleminde devralan ve devreden şirketlerin sermaye şirketi 

olması yeterli görülmüştür. Bu sebeple devralan ve devreden şirketin aynı nev‟iden olma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Bir anonim şirket hisse değişimi yoluyla bir limited şirketi devralabilecek veya tersi de 

mümkün olabilecektir.” 
33

 Göktuna, a.g.e., s.241. 
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 Son zamanlarda Maliye Bakanlığı’nın bu koĢulu çok sıkı Ģekilde uygulamakta 

olduğu gözlemlenmektedir. Zira son zamanlarda hisse değiĢimine konu olan ve hisseleri 

devralınan Ģirketteki Yönetim Kurulu BaĢkanı’nın hisse değiĢimi sonrasında 

değiĢmemesinin dahi 5520 Sayılı KVK’da hisse değiĢimi için aranan “yönetimin elde 

edilmesi” koĢulunu karĢılamadığı ve bu nedenle yapılan iĢlemin hisse değiĢimi iĢlemi 

olmadığı Ģeklinde iddialarda bulundukları görülmektedir
34

. 

  

 Hisse değiĢimi iĢlemlerinde yönetimin ve oy çokluluğunun elde edilmesi koĢulu, 

mali idare tarafından Ģirket yönetimin bilfiil elde edilmesi ve Ģirket yönetiminin 

değiĢmesi Ģeklinde yorumlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, hisseleri değiĢ tokuĢa konu 

olan Ģirketin yönetim kurulu üyelerinin değiĢmediği veya hisse değiĢimi öncesinde 

yönetim veya hisse çoğunluğuna sahip hakim hissedarların hisse değiĢimi iĢleminden 

sonra da dolaylı olarak da olsa yönetim hakimiyetini muhafaza ettiğinden bahisle 

iĢlemin hisse değiĢimi değil hisse satıĢı olduğu ve 5520 Sayılı KVK’nın 20. maddesinde 

öngörülen istisnadan yararlanılamayacağı ileri sürülebilme ihtimali bulunmaktadır.  

  

 Kanaatimizce, hisse değiĢimi müessesesinde bu koĢulun karĢılanabilmesi için, 

Ģirketin yönetiminin diğer Ģirkete aktarılmıĢ olması kuralının birebir uygulanması 

gerekmektedir. Bir grup Ģirketin hisselerinin hisse değiĢimi iĢlemi yoluyla baĢka bir grup 

Ģirkete aktarılması durumunda ise, iĢlemin grup içi Ģirketlerle yapılması nedeniyle 

yönetimin devri koĢulu karĢılanmamıĢ olabilir. Bu durumda ise bahsi geçen iĢlemin 

hisse değiĢimi olmadığı iddia edilebilecektir. Ancak bu anlayıĢ hisse değiĢiminin grup 

içi Ģirketler bakımından uygulanamayacağı sonucunu ortaya çıkartmaktadır ki, ne 5520 

Sayılı KVK’nın 19/3-(c) Sayılı hükmü ne de 1 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği’nde, grup içi Ģirketler arasında hisse değiĢimi iĢlemini engelleyen bir hüküm 

bulunmaktadır.  

 

                                                 
34

 Uygulamadan bilgimiz dahilinde olduğu kadarıyla, bu raporlarla ilgili olarak 6111 Sayılı Vergi Affı 

Kanunu’ndan yararlanılarak ihtilaf sona erdirildiğinden, konu yargısal safhada kesin bir sonuca 

bağlanamamıĢtır. 
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 Hisse değiĢiminin bir diğer Ģartı ise, iĢtirak hisseleri devredilen Ģirketin ortaklarına 

devralan Ģirketin kendi sermayesini temsil eden iĢtirak hisselerinin verilmesidir. Bu 

Ģarttan anlaĢılması gereken; iĢtirak hisselerini devralan Ģirketin bünyesinde 

gerçekleĢtirilecek bir sermaye artırımı ile devralan Ģirket kendi sermayesini temsil eden 

iĢtirak hisselerini iĢtirak hissesini aldığı Ģirketin ortaklarına vermesi gerekmekte 

olduğudur. 

  

 Yukarıda ifade edilen Ģartları taĢıyan hisse değiĢimi iĢleminden elde edilecek 

karlar 5520 Sayılı KVK’nın 20-(3) maddesi uyarınca hesaplanmayacak ve 

vergilendirilmeyecektir. Buna göre, hisse değiĢiminde bir kazanç 

hesaplanamayacağından kurumlar vergisi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, dağıtımı 

mümkün bir kazanç ortaya çıkmayacağından, bir temettü vergilendirilmesinden de 

bahsedilmeyecektir. 

 

2. Katma Değer Vergisi Kanunu 

 

 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (“KDV Kanunu”) dahilinde hisse 

değiĢimine yönelik özel bir istisnaya yer verilmiĢ değildir. 

 

 Hisse değiĢiminin Türk mevzuatında düzenlenmesinin altında yatan yegane sebep, 

Ģirket yeniden yapılandırmaları hakkındaki AB müktesebatına uyumdur. Konu 

hakkındaki AB muktesebatında
35

, hisse değiĢiminin vergisiz olarak yapılabilmesine 

yönelik gerekli düzenlemelerin üye ülke mevzuatlarında yapılması gerektiği 

emredilmektedir
36

. Hisse değiĢimi müessesesinin getiriliĢ amacı, AB müktesebatına 

uyum olup; AB’nin konuya iliĢkin düzenlemelerinde de nihai kontrol değiĢikliği 

Ģeklinde bir amacın öngörülmediği açıktır.  

                                                 
35

 Bkz. 23.07.1990 tarih ve 90/434/AET Sayılı farklı üye devletlerin Ģirketlerini ilgilendiren birleĢmelere, 

bölünmelere, malvarlığı devirlerine ve hisse değiĢimlerine uygulanacak ortak vergi sistemi hakkında 

Konsey Direktifi. 
36

 Direktifin tercümesi için Bkz. Helvacı, a.g.e., s. 242. 
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 AB müktesebatında hisse değiĢimi (ve diğer yeniden yapılandırma müesseseleri) 

için öngörülen istisnaların, ancak iĢlemin sadece vergisel avantaj sağlama amacıyla 

gerçekleĢtirilmesi halinde uygulanamayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, Türk 

mevzuatında hisse değiĢimi müessesesi düzenlenirken kurumlar vergisi ve çeĢitli diğer 

vergilere yönelik istisna hükümleri getirilmiĢtir.  

 

 Hisse değiĢiminde katma değer vergisine yönelik özel bir istisnanın 

düzenlenmemiĢ olma nedeni ise kanaatimizce, hisse değiĢiminin hukuki niteliği 

itibariyle bir hisse devrini gerektirmesi ve hisse devrinde de büyük oranda katma değer 

vergisi istisnasının KDV Kanunu hükümleri dairesinde var olmasıdır. 

 

 Nitekim; 

 

- KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesinde, hisse senedi teslimleri KDV’nden istisna 

tutulmuĢtur. 

- KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesinde, 2 yıl süreyle elde tutulan iĢtirak hisselerinin 

teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuĢtur. 

- Ticari faaliyete dahil olmayan ve gerçek kiĢilerce gerçekleĢtirilen iĢtirak 

hissesi/hisse senedi teslimleri, katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. 

 

Kanaatimizce, hisse değiĢimi hukuki iĢlem itibariyle hisse devrini gerekli 

kıldığından, KDV Kanunu dahilinde yukarıda yer verilen, hisse devirleri için 

uygulanabilir nitelikteki istisna hükümlerine hisse değiĢimi dahilinde baĢvurulabileceği 

düĢünülmektedir. 
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3. Damga Vergisi Kanunu 

 

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu dahilinde hisse değiĢimine yönelik özel bir 

istisnaya yer verilmiĢ değildir.  

 

 Bununla birlikte, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli II Sayılı listenin IV. 

bölümünün 16. maddesinde, sermaye artırımlarına iliĢkin olarak düzenlenen kağıtlar 

damga vergisinden istisna tutulmuĢ olup; hisse değiĢimi iĢleminin bünyesinde ayni 

sermaye artırımı gerektirmesi nedeniyle, bu kapsamda düzenlenecek tüm kağıtların 

damga vergisinden istisna tutulması gerekeceğini söylemek mümkün olacaktır.  

 

 Maliye Bakanlığı’nın hisse değiĢimi nedeniyle imzalanan sözleĢmelerin damga 

vergisine tabi olup olmadığı hususuna yaklaĢımı ise bu görüĢümüzden farklılık 

göstermektedir. Nitekim, Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın “Hisse DeğiĢimi 

SözleĢmesi” baĢlıklı kağıdın damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hakkında 

verdiği 13.01.2010 tarihli bir özelgede
37

 de, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 

hisse değiĢimi iĢleminin birleĢme, devir ya da bölünme iĢleminden ayrı olarak 

tanımlanmıĢ olduğu, mahiyet itibarıyla özel bir nitelik taĢıdığı, bu iĢlemin birleĢme, 

devir ya da bölünme olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmamakta olduğu; bu 

nedenle de "Hisse DeğiĢimi SözleĢmesi" baĢlıklı kağıtların Damga Vergisi Kanununa 

ekli (2) Sayılı Tablonun IV/17 fıkrasına göre damga vergisinden istisna edilmesi 

mümkün bulunmamakta olduğu belirtilmiĢtir. 

 

                                                 
37

 Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın 13.01.2010 tarih ve B.07.1.GĠB.0.02.62/6202-3211-3281 

Sayılı özelgesinde “[…] 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda hisse değişimi işlemi birleşme, devir ya 

da bölünme işleminden ayrı olarak tanımlanmış olup mahiyet itibarıyla özel bir nitelik taşıdığından, bu 

işlemin birleşme, devir ya da bölünme olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ilgide kayıtlı yazınız eki "Hisse Değişimi Sözleşmesi" başlıklı 

kağıt Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen 

kağıtlar arasında yer almadığından, söz konusu kağıdın Damga Vergisi Kanununa ekli (2) Sayılı 

Tablonun IV/17 fıkrasına göre damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.” Ģeklinde 

görüĢ bildirilmiĢtir. 
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 Anılan özelgede, Maliye Bakanlığı tarafından 488 Sayılı Damga Vergisi 

Kanunu’na ekli (2) Sayılı Tablonun IV/16. fıkrasına göre bir değerlendirme yapılmamıĢ, 

hisse değiĢimi iĢleminin, ayni sermaye niteliği üzerinde durulmamıĢtır.  

 

4. Harçlar Kanunu 

 

 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinin 3. fıkrasına göre, anonim 

Ģirketlerin kuruluĢ, sermaye artırımı, birleĢme, devir, bölünme ve nev’i değiĢiklikleri 

nedeniyle yapılacak iĢlemlerin harçlardan istisna olacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, 

kuruluĢ veya sermaye artırımı aĢamasında bir anonim Ģirket ortaklık paylarının baĢka bir 

anonim Ģirkete hisse değiĢimi müessesesi kapsamında ayni sermaye olarak konulmasının 

da harç istisnasından faydalanması gerektiği düĢünülmektedir.  

 

 Bunun yanında, hisse değiĢimi iĢlemi kapsamında gerçekleĢtirilecek harca tabi bir 

iĢlem aslında bulunmamaktadır. 

 

III. NEV’Ġ DEĞĠġĠKLĠĞĠ/TÜR DEĞĠġTĠRME 

 

 ÇalıĢmamızın bu bölümünde yer verilen ve yeniden yapılandırma araçlarından biri 

kabul edilen
38

 bir Ģirketin baĢka bir Ģirkete dönüĢmesi müessesesi, kurumlar vergisi 

kanunları açısından “nev’i değiĢikliği”, Türk Ticaret Kanunu açısından ise “tür 

değiĢtirme” olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeni, bu yapılandırma aracının 5520 

Sayılı KVK’nda “nev’i değiĢikliği”, 6102 Sayılı TTK’nda ise “tür değiĢtirme” olarak 

isimlendirilmesidir.  

 

                                                 
38

 Kaya, a.g.e., s. 213. Kaya, birleĢme, nev’i değiĢtirme ve bölünmenin sermaye Ģirketlerinde yeniden 

yapılanmanın baĢlıca araçlarından olduğunu belirtmektedir.  
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 5520 Sayılı KVK, doğal olarak 6762 Sayılı TTK’nda yer alan eski terimi dikkate 

alarak, anılan yapılandırma aracını “nev’i değiĢikliği” olarak isimlendirmekte; buna 

karĢın 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK bu müesseseyi “tür 

değiĢtirme” olarak isimlendirmektedir. Bu nedenle çalıĢmamızın bu bölümünde, bir 

Ģirketin baĢka bir Ģirket türüne dönüĢmesi, ilgili kanunlarda geçtiği Ģekliyle 

isimlendirilmiĢtir.    

 

A. Tür DeğiĢtirmenin 6102 Sayılı TTK Açısından Genel 

Değerlendirmesi 

 

 Tür değiĢtirme, 6102 Sayılı TTK’nın 180 ilâ 194. maddelerinde 6762 Sayılı 

TTK’daki nev’i değiĢtirme hükümleriyle hemen hemen aynı ilkelere yer verilerek daha 

ayrıntılı bir Ģekilde düzenlenmiĢtir. Anılan hükümlerin kaynağı ĠBirK'nın ilgili 

hükümleridir. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 180. maddesine göre, bir Ģirket hukukî Ģeklini değiĢtirebilir. 

Yeni türe dönüĢtürülen Ģirket eskisinin devamıdır. 

 

 Kanunun bu maddesi -181 inci madde ile birlikte yorumlandığı takdirde-, 6762 

Sayılı TTK’nın 152. maddesi gibi, geniĢ bir tür değiĢtirme serbestisi ve türü seçme 

özgürlüğü sağlamaktadır. Tür değiĢtirme ile tür değiĢtiren Ģirketin hukukî iliĢkilerinin 

değiĢmeyeceği hükmü 6762 Sayılı TTK’nın "yeni nev'e çevrilen şirket, eskisinin 

devamıdır" kuralının baĢka Ģekilde ifadesidir
39

. 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesine göre, 

anılan hüküm, Ġsviçre öğretisinde malvarlıksal iliĢkiler için doğru bulunmasına rağmen, 

ortaksal iliĢkiler yönünden doğru olmadığı gerekçesiyle eleĢtirilmiĢtir. Ancak, hukuk 

süjesinde, malvarlığında, ortaksal konumda ve ekonomik durumdaki devamlılık bu 

eleĢtiriyi ikna edici olmaktan çıkarmıĢtır.  

 

                                                 
39

 Kendigelen, a.g.e., s. 159. 
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 6102 Sayılı TTK’nın “Geçerli Tür DeğiĢtirmeler” baĢlıklı 181. maddesinde;  

 

Bir sermaye Ģirketinin; 

1) baĢka türde bir sermaye Ģirketine, 

2) bir kooperatife, 

 

Bir kollektif Ģirketinin; 

1) bir sermaye Ģirketine, 

2) bir kooperatife, 

3) bir komandit Ģirkete, 

 

Bir komandit Ģirketin; 

1) bir sermaye Ģirketine, 

2) bir kooperatife, 

3) bir kollektif Ģirkete 

 

Bir kooperatifin;  

bir sermaye Ģirketine,  

 

dönüĢebileceği ve bu Ģekilde gerçekleĢen tür değiĢtirmelerin geçerli olacağı hükme 

bağlanmıĢtır. DönüĢebilecek türler 181. maddede numerus clausus gösterilmiĢtir; kıyas 

yapılamayacaktır
40

. 

 

 Tür değiĢtirmede Ģirket paylarının ve haklarının korunması sorunu, bölünmede 

olduğu gibi 6102 Sayılı TTK’nın 140. maddesine yollama yapılarak değil, çeĢitli 

ihtimallere göre özel olarak hükme bağlanmıĢtır
41

. 6102 Sayılı TTK’nın 183. maddesine 

göre, tür değiĢtirmede ortakların Ģirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun paylar 

                                                 
40

 Kendigelen, a.g.e., s. 160. 
41

 Kendigelen, a.g.e., s. 161. 
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için sahiplerine eĢit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. Ġmtiyazlı payların 

karĢılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir tazminat ödenir. Ġntifa senetleri 

karĢılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiĢtirme plânının düzenlendiği tarihte 

gerçek değer ödenir. 

 

 Hüküm, ortaksal konumun devamı ilkesi bağlamında, payların ve hakların 

korunmasını amaçlamaktadır. Hükmün iki ilkesi vardır. Birincisi pay ve ortaklık 

haklarının korunması, ikincisi ise eĢit değerlilik ilkesidir. Birinci fıkra ilkeyi 

koymaktadır. Ġlke iki alt ilkeyi içermektedir: (1) Tür değiĢtirmede mevcut katılma hakkı 

yani ortaksal konum ve (2) ortaklık hakları korunmalıdır. 

 

 Tür değiĢtirme bahane edilerek hiçbir ortak Ģirketten çıkarılamaz ve hiçbir ortağın 

ortaklık hakları zedelenemez, azaltılamaz ve sınırlandırılamaz. 

 

B. Nev’i DeğiĢikliğinin Vergi Kanunları Açısından Genel 

Değerlendirmesi 

 

1. Kurumlar Vergisi Kanunu 

 

5520 Sayılı KVK’da nevi değiĢikliğine iliĢkin olarak yer alan hüküm devir konusunu 

düzenleyen 19. maddesindeki; 

  

- Nev’i değiĢikliği sonrasında dönüĢen nev’i ile dönüĢülen nev’e ait Ģirketin kanuni 

veya ticari iĢ merkezinin Türkiye’de bulunması ve 

- DeğiĢiklik öncesi Ģirketin değiĢiklik tarihindeki bilanço değerlerinin, değiĢiklik 

sonrası kurum tarafından kül halinde alınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi 
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Ģartlarının sağlandığı nevi değiĢtirmeler “devir” hükmündedir. Bu hükme göre yazılı 

Ģartlara uyulması halinde nev’i değiĢtiren kurumun dönüĢüm tarihi itibariyle gizli 

yedeklerin vergilendirilmesi söz konusu olmaz, sadece dönüĢüm tarihine kadar elde 

ettiği kurum kazançları vergilendirilir. Dolayısı ile nev’i değiĢimi nedeniyle ortaya çıkan 

kazançlar vergilendirilmez. 

 

 Nev’i değiĢtirme sırasında 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesindeki devir Ģartlarına 

uyulursa nev’i değiĢikliği nedeniyle herhangi bir vergileme yapılmayacak (Vergisiz 

Nev‟i Değişikliği). ġartlara uyulmadığı takdirde ise bu iĢlem “birleĢme” olarak kabul 

edilecek (Vergili Nev‟i Değişimi) dolayısıyla tasfiye hükümleri uygulanarak söz konusu 

iĢlemler vergilendirilecektir
42

. 

 

2. Katma Değer Vergisi Kanunu 

  

 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin diğer istisnalar baĢlıklı 4. 

fıkrasının (c) bendine göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen iĢlemler 

ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme iĢlemleri katma değer 

vergisinden müstesnadır. Bu hükme göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesine göre 

kollektif ve adi komandit Ģirketlerin maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde nev’i değiĢtirerek sermaye Ģirketi haline dönüĢmesi halinde değer artıĢ kazancı 

hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir. 

 

                                                 
42

 Nazalı, Anonim ve Limited ġirketlerde Tasfiye, Devir, BirleĢme ve Bölünme ĠĢlemleri, s. 130. 
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 Nev’i değiĢikliklerine iliĢkin katma değer vergisi açısından getirilen ikinci istisna 

ise kurumlar vergisi mükellefleri açısındandır. Maddeye göre Kurumlar Vergisi 

Kanunu’na göre yapılan devir ve bölünme iĢlemleri KDV’den istisna tutulmuĢtur. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen Ģartlar dahilinde 

tür değiĢtirme iĢlemleri de devir hükmünde olduğundan bu kapsamda yapılacak tür 

değiĢtirme iĢlemleri, katma değer vergisinden de istisna olacaktır
43

. 

 

 Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesi ile 5520 Sayılı KVK’nda 

belirtilen nev’i değiĢtirme iĢlemleri dıĢındaki iĢlemler için katma değer vergisi 

hesaplanması ve beyan edilmesi gerekmektedir
44

. 

 

3. Damga Vergisi Kanunu 

 

 Nev'i değiĢikliği nedeniyle devir iĢleminin 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesindeki 

Ģartlar dahilinde devir hükmünde değerlendirilmesi gerektiğinden, 5520 Sayılı KVK’na 

göre yapılan nev'i değiĢikliği iĢlemlerine iliĢkin olarak düzenlenen Ģirket ana 

sözleĢmelerinin, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (2) Sayılı tablonun "IV -Ticari 

ve medeni iĢlerle ilgili kâğıtlar" baĢlıklı bölümünün (17) numaralı fıkrasına göre damga 

vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. 

 

 Nitekim, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından verilen özelgelerde, Damga Vergisi 

Kanununa ekli (2) Sayılı tablonun "IV -Ticari ve medeni iĢlerle ilgili kâğıtlar" baĢlıklı 

bölümünün (17) numaralı fıkrasında Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleĢme, 

devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna 

olduğu hükme bağlanmıĢtır
45

. 

                                                 
43

 AyĢe Gülçiçek, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre ġirketlerin Tür DeğiĢtirme ĠĢlemleri ve Vergisel 

Boyutu”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 286, Temmuz 2012, s. 85. 
44

 Gülçiçek, a.g.m., s. 85. 
45

 Bkz. Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup 

Müdürlüğü)’nın yayınlamıĢ olduğu 29.12.2011 tarihli ve “Kooperatifin Nev'i DeğiĢtirerek Anonim ġirkete 

DönüĢtürülmesinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması” baĢlıklı özelge ve yine Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 
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 Öte yandan, DanıĢtay 7. Dairesi’nin 29.09.1999 tarih ve E. 1999/309, K. 

1999/3112 Sayılı kararında, nev’i değiĢtirmek suretiyle limited Ģirketin anonim Ģirkete 

dönüĢmesi nedeniyle düzenlenen ana sözleĢmede eski Ģirketten yeni Ģirkete geçen öz 

sermaye tutarı üzerinden damga vergisi tahakkuk ettirilmesinin hukuka uygun olmadığı 

belirtilmiĢtir
46

.  

  

 Sonuç itibariyle, nev’i değiĢikliği iĢlemlerinin damga vergisinden istisna 

tutulabilmesi, iĢlemin 5520 Sayılı KVK’da belirtilen nev’i değiĢikliği hükümlerine 

(diğer bir ifadeyle devir hükümlerine) uygun yapılıp yapılmadığına bağlı olarak 

sonuçlanacaktır
47

. 

 

4. Harçlar Kanunu 

 

 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinin son fıkrası gereğince; birleĢme, 

devir, bölünme ve tür değiĢiklikleri nedeniyle yapılacak iĢlemler harca tabi 

tutulmayacaktır
48

. 

                                                                                                                                                
Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)’nın 

yayınlamıĢ olduğu 22.07.2010 tarihli “Nev’i DeğiĢikliklerinde Damga Vergisi” baĢlıklı özelge. 
46

 Değer, a.g.e., s. 233. 
47

 Değer, a.g.e., s. 240-250. 
48

 Cevdet Okan Bahar, “BirleĢme, Devir, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Hallerinde Vergilendirme”, Diyalog 

Dergisi, S. 209, Mart 2008 s. 69. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

BÖLÜNME 

 

 ÇalıĢmamızın kapsamını kısmi bölünme oluĢturmaktadır. Kısmi bölünme, 

kavramsal bir bölünme
49

 türüdür
50

. ÇalıĢmamızın kapsamını bu noktada daraltmak 

amacıyla, bu bölümde bir yeniden yapılandırma aracı olan bölünme müessesesine giriĢ 

ve bölünmenin 6102 Sayılı TTK ıĢığında tanımlaması yapıldıktan sonra, bir sonraki ana 

bölümde çalıĢmamızın konusunu teĢkil eden, bölünmenin bir türü olan, kısmi bölünme 

müessesesi vergi kanunları ıĢığında açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

I. TARĠHSEL GELĠġĠM 

 

A. Bölünmenin AB Mevzuatındaki Yeri ve Tarihsel GeliĢimi 

 

 AB mevzuatındaki bölünmeye iliĢkin ilk düzenlemelerden biri, Avrupa 

Topluluğu’nun Ģirketlerin bölünmesine iliĢkin 17 Aralık 1982 tarihli 82/891/CEE Sayılı 

Altıncı Yönergesi’dir
51

 (“Altıncı Yönerge”). Bu yönerge, topluluk üyesi ülkelerin 

mevzuatlarını yönerge ile düzenlenen bölünme hükümlerine uygun hale getirmelerini ve 

mevzuatlarında bölünmeye yer vermeleri halinde uymaları gereken düzenlemeleri 

içermektedir
52

. 

                                                 
49

Kavram, doktrinde bölünme olarak adlandırılmaktadır. Bkz. Ömer Teoman, “Bir Ticaret Ortaklığı’nın 

Faaliyetlerini Bölünme veya Ayrılma Sureti ile BaĢka Ortaklıklara Devretmesi”, YaĢayan Ticaret 

Hukuku, C.I, Hukuki Mütaalalar, Ġstanbul, K. 9, 1998-1999, s. 85-100. 
50

 Mehmet Helvacı, Anonim Ortaklıkların Bölünmesi (Yeniden Yapılandırma Modeli Olarak 

Bölünme), Ġstanbul, Beta Basım, 2004, s. 19. 
51

 Söz konusu Yönerge, ortaklıkların birleĢmesine yönelik olarak çıkarılmıĢ 1978 tarihli, 78/855/CEE 

Sayılı üçüncü Yönerge’ye atıfta bulunmaktadır.  

Bkz. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31982L0891:EN:HTML [eriĢim 

tarihi: 10.12.2010]. 
52

 Article 26 “1.The Member States shall bring into force before 1 January 1986, the laws, regulations and 

administrative provisions necessary for them to comply with this Directive provided that on that date they 
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 Altıncı Yönerge’de bölünme; bir Ģirketin, tasfiyeye gitmeksizin sona erdikten 

sonra, bölünme dolayısıyla katkılar alan Ģirketlerin (alan Ģirketlerin) sermayesinde 

bölünen Ģirketin hissedarlarına, hisseler tahsis edilmesi ve gerektiğinde tahsis edilen 

hisselerin nominal değerinin % 10 unu aĢmayan nakit ödeme yapılarak, nominal değerin 

olmaması durumunda bu hisse senetlerini karĢılayan bedelin ortaklarına verilmesi 

karĢılığında, mal varlığının bütününü, aktif ve pasifleriyle yeni veya daha önce kurulmuĢ 

olan iki ya da daha fazla Ģirkete devretme iĢlemi olarak tanımlanmıĢtır
53

. 

  

 AB’nin birleĢmelere iliĢkin 78/855 Sayılı ve bölünmeler hakkındaki 82/891 Sayılı 

yönergeleri, AB ülkelerinde birleĢmelerin, bölünmelerin ve tür değiĢtirmelerin ayrıntılı 

bir tarzda düzenlenmesine yol açmıĢtır. Söz konusu yönerge ile üye devletler, yönergede 

yer alan bölünmeye iliĢkin hükümleri iç hukuklarına dahil etmiĢler veya mevzuatlarını 

yönergeye uygun olarak düzenlemiĢlerdir
54

. Bölünmeye iliĢkin hükümleri mevzuatına 

dahil eden ilk ülkeler arasında Almanya ve Fransa örnek olarak gösterilebilir. 

Almanya’da, birleĢme, bölünme ve tür değiĢtirme 28 Ekim 1994 tarihinde bağımsız bir 

kanunun konusunu oluĢturmuĢ
55

; Fransa ise 24 Temmuz 1966 tarihli Fransız Ticaret 

Ortaklıkları Kanunu’nun 371. ve 389-1. madde hükümlerini birleĢme ve bölünmeye 

ayırmıĢtır.  

 

 AB üyesi ülkeler dıĢında, Ġsviçre de bu dinamikten etkilenmiĢtir. Bazı ülkeler, 

yeniden yapılandırılmalarını ve tür değiĢtirmelerini, Ģirketleri aĢan bir geniĢlikte ele 

                                                                                                                                                
permit the operations to which this Directive applies. They shall immediately inform the Commission 

thereof.” 
53

 Article 2 “1. For the purposes of this Directive, "division by acquisition" shall mean the operation 

whereby, after being wound up without going into liquidation, a company transfers to more than one 

company all its assets and liabilities in exchange for the allocation to the shareholders of the company 

being divided of shares in the companies receiving contributions as a result of the division (hereinafter 

referred to as "recipient companies") and possibly a cash payment not exceeding 10 % of the nominal 

value of the shares allocated or, where they have no nominal value, of their accounting par value.”  
54

 Helvacı, a.g.e., s. 2. 
55

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Adalet Bakanlığı Komisyonunca hazırlanıp kamuoyuna sunulan Genel 

Gerekçesi bkz: http://www.tuerkei-recht.de/HGB_tr_Entwurf.pdf [eriĢim tarihi: 25.01.2011 saat:11.00]. 

Ayrıca, bkz. Dinç, a.g.e., s. 63-115. 
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almıĢlardır. Almanya ve Ġsviçre, yapısal ve türsel değiĢiklik hükümlerinin kapsamına, 

ticarî iĢletmeyi, derneği, vakıfları, bazı kamu tüzel kiĢilerini de sokmuĢtur. Ġsviçre 

ayrıca, malvarlığı devirlerini de, yeniden yapılandırma konsepti içinde değerlendirmiĢ ve 

buna iliĢkin hükümlere Ġsviçre BirleĢme Kanunu’nda (“ĠBirK”) yer vermiĢtir. Bu Kanun, 

6102 Sayılı TTK’nın en önemli kaynaklarından birini oluĢturmaktadır. 

 

 AB’nin 23.07.1990 tarih ve 90/434/AET Sayılı “Farklı Üye Ülkelerin ġirket, 

Bölünme ve Aktif Devirlerinde Ortak Vergilendirme Rejimi” ile ilgili Avrupa Birliği 

Direktifinde
56

, iç pazarın oluĢturulması ve iyi iĢleyiĢinin sağlanması için üye ülke 

Ģirketleri arasında birleĢme, bölünme, malvarlığı devri ve hisse değiĢimlerinin gerekli 

olduğu; bu iĢlemlerin üye ülkelerdeki özellik arzeden kısıtlamalar, dezavantajlar veya 

çarpıklılarla engellenmemesi ve bu çerçevede üye devlet Ģirketlerinin ortak pazara uyum 

sağlamasına imkân verilmesi, üretkenliklerini ve uluslararası planda rekabet güçlerini 

artırmaları gerektiği hususları dikkate alınarak üye ülkelerin iç mevzuatlarını 1 Ocak 

1992 tarihinden önce bu direktifte belirlenen esaslara uygun hale getirmeleri ve söz 

konusu düzenlemelerin vergi kaçırma ve vergiden kaçınma amacıyla kullanılamayacağı 

kararlaĢtırılmıĢtır
57

. 

 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye giriĢ süreci içinde bulunduğu bu günlerde, 6102 

Sayılı TTK’da bölünmeye iliĢkin yeni düzenlemelerin, AB Direktiflerine uyum 

sağlamak amacıyla yapılan AB reformları içerisinde saymak mümkündür. 6102 Sayılı 

TTK’da yansımalarını bulduğumuz bu düzenlemelere, çalıĢmamızın ilerleyen 

kısımlarında yer verilecektir.   

 

 

                                                 
56

 Direktifler, dolaylı mevzuat teĢkil etmekte üye devletlere yönelik, üye devletlerin ulaĢmaları gereken 

sonucu tayin etmektedirler. Göktuna, a.g.e., s. 63. 
57

 Sakıp ġeker, “Kısmı Bölünmede “Serbest Fon” ve “ĠĢletmeden Çekme” Kavramları”, YaklaĢım 

Dergisi, Kasım, 2011, S. 227, s. 166; Helvacı, a.g.e., s. 242.  
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B. Bölünmenin Türk Mevzuatındaki Yeri ve Tarihsel GeliĢimi 

 

 Bölünmenin terim olarak Türk Hukuku’ndaki yeri çok eski değildir. Zira, bölünme 

çok uzun süre Türk Hukuku’nda tam anlamıyla yer almamıĢtır. Türk hukukunda 

bölünme müessesesi, özel hukuk yönünden mevzuatımızda ilk görülmeye baĢlandığında 

somut bir kanun düzenlemesi olarak değil, daha çok bölünmenin olabileceğine iĢaret 

eden ya da bölünmeye iliĢkin sonuçları denetleyecek makamı belirlemeye yönelik 

düzenlemeler idi
58

.  Örneğin, Sigorta Murakebe Kanunu’nun 24. maddesinde “BirleĢme, 

Devir ve Portföy Devri” kenar baĢlığı ile yer almaktadır. Ġlgili hüküm devir ve portföy 

devrinin koĢullarını ve bu koĢulların denetimini yapacak ve izin verecek kurumu 

belirlemekte, bölünmeyi dolaylı olarak düzenlemektedir.  

 

 Bölünmeye iliĢkin diğer düzenleme, 30.04.1985 tarih ve 3186 Sayılı “Tarım SatıĢ 

Kooperatifleri Birliklerinin KuruluĢu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun”’dur. Bu Kanun’da bölünme terimi yerine ayrılma 

terimi kullanılmıĢtır. Bu düzenleme tarım satıĢ kooperatifleri ve birliklerinin bölünmesi 

amacıyla yapılmıĢtır
59

.   

 

 Bölünme tabirinin açıkça kullanıldığı ilk metin ise, 12.08.1993 tarih ve 93/4789 

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi’dir
60

. Bu düzenleme ile Türkiye Elektrik 

Kurumu’nun bölünerek, “Türkiye Elektrik Üretim ve Ġletim Anonim ġirketi” ve 

“Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi” Ģeklinde yeniden yapılanması 

amaçlanmaktadır. Türk Hukuku’nda açıkça bölünme tabirinin kullanıldığı ilk metin olan 

bu düzenleme 08.06.1984 tarih ve 233 Sayılı “Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname”nin 3. maddesine dayanılarak yapılmıĢtır
61

. 

 

                                                 
58

 Helvacı, a.g.e., s. 4. 
59

 Helvacı, a.g.e., s. 5. 
60

 Hasan PulaĢlı, ġirketler Hukuku Temel Esaslar, Adana, Karahan Kitabevi, Ekim 2006, s. 89.  
61

 Helvacı, a.g.e., s. 5. 
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 Bölünmeye iliĢkin en önemli düzenleme 3.7.2001 tarih ve 24451 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4684 Sayılı Kanun
62

 ile 5422 Sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’na
63

 yapılan değiĢiklik ile yapılmıĢtır. 4684 Sayılı Kanun ile sermaye 

Ģirketlerinin bölünmelerinin ve hisse değiĢimlerinin vergi hukuku yönünden ilkeleri 

konulmuĢ, devir ve bölünme hallerinde vergilendirmenin bağlı olduğu esaslar 

gösterilmiĢtir. Özel düzenlemelerdeki iĢaretler bir tarafa bırakılırsa, ilk defa tam ve 

kısmi bölünme ile bir Ģirketin yönetimini ve pay çoğunluğunu elde edecek Ģekilde hisse 

değiĢiminin teknik-hukuki tanımı yapılmıĢ ve bu kavramlar bu yönüyle Türk Hukuku’na 

girmiĢ bulunmaktadır
64

.   

 

 AB ülkelerinin tamamında, Konseyin 17 Aralık 1982 tarihli ve 82/891/AET Sayılı 

Ģirketlerin bölünmelerine iliĢkin Altıncı Yönergesi’ne uygun olarak maddi hukukta, yani 

Ticaret Kanunu’nun içinde veya ayrı bir kanun ile ayrıntılı bir tarzda düzenlenmiĢ 

bulunan Ģirketlerinin bölünmesi, böylece Türk hukukunda da kanuni bir kavram Ģekline 

gelmiĢtir. 

 

 Bu konuda diğer bir düzenleme de 16.09.2003 tarih ve 25231 Sayılı Resmi Gazete 

yayımlanan Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ortaklaĢa çıkarılan 

Anonim ve Limited ġirketlerin Kısmi Bölünme ĠĢlemlerinin Usul ve Esaslarının 

Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’dir
65

 (“Kısmi Bölünme Tebliği”). Tebliğ’e kanuni 

dayanak olarak, Maliye Bakanlığı 5422 Sayılı KVK’nun 38. maddesinde yer alan 

düzenlemeyi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 274. 

maddesinde yer alan düzenlemeyi göstermiĢtir.  

 

                                                 
62

 03.07.2001 Tarihli ve 24451 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu, 5520 Sayılı Kanun’un 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 

ilga edilmiĢtir. 
63

 10.06.1949 Tarihli ve 7229 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
64

 Kaya, a.g.e., s. 124. 
65

 16.09.2003 Tarihli ve 25231 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
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 Vergi Kanunlarının yeniden yazım çalıĢmaları kapsamında 1946 yılından itibaren 

uygulanmakta olan 5422 Sayılı KVK yürürlükten kaldırılmıĢ ve yeniden kaleme alınarak 

5520 Sayılı KVK 21.06.2006 tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 

Böylelikle bölünme müessesesi 2006 yılında yürürlüğe giren 5520 Sayılı KVK’nın 19. 

maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde yeniden düzenlenmiĢtir.  

 

 Kısmi Bölünme Tebliği ve 5520 Sayılı KVK hükümleri çerçevesinde halka açık 

olmayan sermaye Ģirketlerine uygulanmakta olan kısmi bölünme müessesesi, halka açık 

Ģirketler açısından SPK’nın 21.11.2003 tarih ve 60/193 Sayılı “Halka Açık Anonim 

Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar” baĢlıklı kararı ile uygulanmıĢtır
66

. 

Nihayet, bölünme müessesesinin SPK mevzuatına tabi halka açık Ģirketler bakımından 

uygulanmasına iliĢkin düzenlemeler 4.11.2011 tarih ve 28105 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Seri: I, No: 44 Sayılı Tebliğ ile SPK’nın Seri I, No:31 BirleĢme ĠĢlemlerine 

ĠliĢkin Esaslar Tebliği’nin içine de eklenmiĢtir. 

 

 Bölünme son olarak, Türk Hukukunda maddi hukuk anlamında ilk kez, 6102 

Sayılı TTK’nın 159 ilâ 179. maddeleri arasında düzenlenmiĢtir. 6102 Sayılı TTK’nın 

bölünmeye iliĢkin yeni düzenlemesinin kaynağı, 3 Ekim 2003 tarihli ĠBirK. olup bu 

Kanun’un yararlandığı AB’nin 82/891/EEC Sayılı Altıncı Yönerge ile Alman Nev’i 

DeğiĢtirme Kanunu hükümleridir67. 6102 Sayılı TTK ve 6103 Sayılı “Türk Ticaret 

Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanunun”, 6335 Sayılı Türk 

Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında 

Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun
68

 ile ticari hayatta meydana gelebilecek 

muhtemel sorunların önüne geçmek amacıyla değiĢikliğe uğramıĢtır. 

 

 

 

                                                 
66

 Bkz. SPK’nın 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteni. 
67

 Hasan PulaĢlı, ġirketler Hukuku ġerhi, Cilt I, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s. 199.  
68

 30.06.2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır. 
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C. Bölünme Müessesesinden Önceki Uygulama 

  

 ÇalıĢmamızın birinci bölümünde yer verilen yeniden yapılandırma modelleri 

arasında yer alan birleĢme ve nev’i değiĢikliği müesseselerine yönelik hukuki 

düzenlemeler 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çoğu hukuk sistemlerinde, 

Ģirketlerin kuruluĢ hükümleri ile birlikte yerini almıĢ iken, piyasa yapısında meydana 

gelen değiĢiklikler, yeni ekonomik piyasa düzeni, rekabet koĢullarında ve maliyetlerde 

yaĢanan artıĢ sebepleri ile, yeni yeni düzenlenmesine ihtiyaç duyulan bölünme 

müessesesine ise yakın tarihlerde hukuk sistemlerinde yer verilmeye baĢlanmıĢtır
69

.  

ĠĢte, vergi hukukumuza 4684 Sayılı Kanun ile giren bölünme iĢleminin öncesinde, Türk 

mevzuatında da etkilerini bulan diğer yeniden yapılandırma araçlarından birleĢme, devir 

ve hisse değiĢiminin uygulandığı görülmektedir. Özellikle ülkemiz açısından yabancı 

sermaye giriĢinin hızlandığı son birkaç yıl içinde birleĢme ve devralmalar ayrı bir önem 

kazanmıĢtır
70

. Bölünme müessesesinin ise, 6762 Sayılı TTK’da açıkça düzenlenmemesi 

ve uygulamada bölünme müessesesinden tam olarak faydalanılamaması gibi 

gerekçelerle TTK ile düzenlenen diğer yeniden yapılandırma araçlarına nazaran daha az 

kullanıldığı görülmektedir. 

 

 Ancak, Ģirketlerin malvarlıklarının malvarlığı devri yoluyla baĢka bir Ģirkete 

intikal ettirilmesi her zaman mümkün olmakla birlikte, bu durum vergi açısından da her 

zaman en efektif yöntem değildir. Zira, malvarlığı devri veya satıĢ iĢleminde ortaya 

çıkan değer artıĢlarının vergiye tabi tutulması, bir Ģirketteki malvarlığını satıĢ suretiyle 

Ģirketten çıkartmanın önündeki en büyük engeldir
71

.  Öte yandan, ölçek ekonomisi 

yaratmanın, iĢletmelerin verimli büyüklükte örgütlenmelerini sağlamanın yolu her 

zaman birleĢme ile sağlanamamaktadır. 

 

                                                 
69

 Nazalı, Anonim ve Limited ġirketlerde Tasfiye, Devir, BirleĢme ve Bölünme ĠĢlemleri, s. 21. 
70

 Nazalı, Anonim ve Limited ġirketlerde Tasfiye, Devir, BirleĢme ve Bölünme ĠĢlemleri, s. 21. 
71

 ġeker, Serbest Fon ve ĠĢletmeden Çekme Kavramları, s. 165.  
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D. Bölünmeyi Ortaya Çıkaran Sebepler 

 

 Türk hukuk düzeni, tam ve kısmi bölünmeyi ortaya çıkaran sebepleri 

düzenlememiĢtir
72

. Bu nedenle aslında hukuki nedenlerden bağımsız olarak; tam veya 

kısmi bölünme, iĢletmesel, yönetimsel, mali yönden birden fazla sebebe dayalı olarak 

gerçekleĢtirilebileceği gibi, tamamen keyfi nedenlere dayalı olarak veya herhangi bir 

nedene dayanmadan da gerçekleĢtirilebilecektir.  Uygulamada da, kısmi bölünmeyi 

ortaya çıkaran sebeplerin büyük çoğunluğunun, grup Ģirketlerinin veya holding yapısına 

sahip büyük Ģirketlerin yeniden yapılandırılması gereğinin bir sonucu olarak, tamamen 

iĢletmesel ve mali nedenlerle ortaya çıkmakta olduğu görülmektedir. 

 

 Öte yandan, bir diğer yeniden yapılandırma aracı olan birleĢme müessesesinin de 

yeniden yapılandırma ile sağlanmak istenen düzeni tam olarak sağlayamamıĢ olması
73

, 

Ģirketleri günümüzde iĢletmesel olarak yeni arayıĢlar içine itmiĢ, kısmi bölünmeye 

iliĢkin vergi mevzuatında yapılan vergisel açıdan avantajlı düzenlemeler nedeniyle 

bölünmenin birleĢmeye tercih edilmesinin önü açılmıĢtır. 

 

 ĠĢletmesel açıdan yaklaĢıldığında, Ģirketlerin büyük çoğunluğunun, birden fazla 

alanda faaliyet gösteren Ģirketlerini daha kolay kontrol edebilmek veya faaliyet 

gösterdikleri iĢ koluna daha fazla finansman sağlayabilmek için küçük parçalara bölmeyi 

arzu etmektedir. Zira birden fazla alanda faaliyet göstermekte olan Ģirketler, kısmi 

bölünme kapsamında tasfiyeye tabi olmaksızın, bünyesinde yürüttüğü birden çok üretim 

veya hizmet faaliyetini birbirinden ayrıĢtırabilme imkanına sahip olmaktadır. Bu suretle, 

Ģayet yeni bir Ģirket oluĢturulacak ise; Ģirketin sadece o sektörde uzmanlaĢması 

sağlanacak, diğer taraftan halihazırda kurulu Ģirketlere katılım gerçekleĢtirilecek ise, 

devralan Ģirketin o sektörde daha verimli ve karlı olması sağlanacaktır. Bölünme 

                                                 
72

 Helvacı, a.g.e., s. 9, Yazar, hukuk düzeninin bölünmeyi ortaya çıkarabilecek sebepleri düzenlememiĢ 

olmasına karĢın, sebeplerin bazen hukuk düzenin bir sonucu olabilmesinin de mümkün olduğunu 

belirtmektedir.   
73

 Helvacı, a.g.e., s. 10. 
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suretiyle yeni kurulan iĢletmelerin ayrıca, ulusal veya yabancı sermayeli diğer Ģirketlerle 

birleĢmelerinin, ortak giriĢim kurmalarının veya hisse devri gerçekleĢtirmek suretiyle 

yeniden yapılandırılmalarının da mümkün olması, bünyesinde birden fazla sektörde 

faaliyet gösteren grup Ģirketlerinin diğer yeniden yapılandırma araçlarına nazaran 

bölünmeyi tercih etmelerinin önünü açmaktadır. 

 

 Mali açıdan yaklaĢıldığında, mali durumu bozuk hatta borca batık durumda olan 

Ģirketlerin zararlarının paylaĢılarak ayrı Ģirketler halinde çalıĢmalarını sürdürme ihtiyacı 

kapsamında Ģirketlerin bölünmeleri mümkün olmaktadır. Sürekli zarar eden Ģirketler, 

Ģirkete ait mal varlığının baĢka bir Ģirkete devri ile daha verimli kullanılmasını sağlamak 

amacıyla güdebilir. Yatırımda kullanılacak mali kaynakların bulunmaması halinde, 

mevcut malvarlığı kıymetlerinin baĢka Ģirketlere dağıtılıp bu Ģirketler ortak olmak yolu 

ile, faydalı hale getirilmesini sağlamak için Ģirketler bölünme yöntemini tercih 

edebilirler. Mevzuatın Ģirketlere tanıdığı vergisel avantajlardan faydalanmak için de 

Ģirketler bölünme müessesini tercih edebilirler
74

. 

 

E. Bölünmenin Getirdikleri 

 

 Bölünme yoluyla özellikle büyük ölçekli iĢletmeler, hantal bir yapıya 

dönüĢmekten kurtulmak; geliĢen iĢ durumuna göre aynı Ģirketler topluluğu içinde iĢ 

bölümü ve uzmanlaĢmaya gitmek; üretim, dağıtım ve pazarlama sürecinin farklı 

aĢamalarını ayrı birimler olarak örgütlemek, gibi ekonomik faaliyetlerinde verimlilik ve 

rasyonelliği sağlayıcı amaçları gerçekleĢtirebilirler
75

. Böylelikle Ģirketlerin, üretim, 

dağıtım ve pazarlama gibi farklı süreçleri ayrı iĢletmelerde yapılandırmak suretiyle 

faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artmaktadır
76

. 

 

                                                 
74

 Nazalı, Anonim ve Limited ġirketlerde Tasfiye, Devir, BirleĢme ve Bölünme ĠĢlemleri, s. 45. 
75

 Hikmet Sami Türk, Ticaret Ortaklıklarının BirleĢmesi, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma 

Enstitüsü Yayını, 1986, s. 3. 
76

 Bumin Doğrusöz; “Türk Vergi Hukukunda ġirket Bölünmesi ve Hisse DeğiĢimi (I-Tam Bölünme)”, 

YaklaĢım Dergisi, S. 107,  2001. 
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 ĠĢletmelerin birçok alanda faaliyet göstermeleri, çalıĢan sayısını artırmakta, iĢletme 

faaliyetlerinin karmaĢıklaĢmasına yol açmakta, faaliyetlerin denetimini 

zorlaĢtırmaktadır. Bölünme ve hisse değiĢimi müesseseleri bu olumsuzlukların 

engellenmesi ya da en azından azaltılması amacıyla geliĢtirilmiĢ müesseselerdir
77

. 

Bölünme ve hisse değiĢimi müesseselerinin iĢletmelerin yanı sıra ülke ekonomisi için de 

önemli faydaları bulunmaktadır. Bu faydaları, kaynakların etkin kullanımı, uluslar arası 

piyasalarda rekabet üstünlüğü elde edilmesi ve çağın gereklerine uygun ekonomik 

yapının oluĢturulması biçiminde saymak olanaklıdır
78

. 

 

 Birden fazla iĢletmeye sahip bir Ģirket, mikro ekonomik düzeyde birden fazla 

ekonomik varlığı idare etmektedir. Her iĢletmenin karlılık, verimlilik, kara geçiĢ ve 

benzeri analizleri ayrı ayrı yapılır; buna bağlı olarak da iĢletmecilik açısından farklı 

değerlendirilmeleri, muhasebelerinin bu analizleri sağlayacak Ģekilde ayrı tutulmasını 

gerektirir. Bölünme aslında bu gereklerin ayrı hukuksal yapı içinde yapılmasına imkân 

sağlamaktadır
79

. Nitekim 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesinde bölünme, çok büyüyen ve 

çekirdek iĢletme konusundan uzaklaĢan Ģirketlerin ana konularına dönebilmelerine 

olanak sağlayan bir yol olarak görülmüĢtür. 

 

 Zira, kısmi bölünmede Ģirket malvarlığının bir kısmının bölünme suretiyle diğer 

bir Ģirkete devredilmesi ile bölünen Ģirketin malvarlığı ile bu malvarlığına eĢit değerde 

sermaye payı bu bünyeden çıkıp ayrı bir Ģirket olarak varlığını korurken, bölünen 

Ģirketteki ortaklık payları ve bu payların karĢılığına denk gelen malvarlığı yeni Ģirkette 

devam etmektedir
80

.  

 

                                                 
77

 Seyfi Yıldız, Hilmi Ünsal; “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Ortaklıkları Arasında Hisse DeğiĢimi ve 

Vergilendirme KarĢısındaki Durumu”, Mali Çözüm Dergisi, 2005, S. 70, s. 162.  
78

 Yıldız, Ünsal, a.g.m., s. 164. 
79

 ġeker, Serbest Fon ve ĠĢletmeden Çekme Kavramları, s. 166. 
80

ġeker, Serbest Fon ve ĠĢletmeden Çekme Kavramları, s. 166. 
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II. 6102 SAYILI TTK IġIĞINDA BÖLÜNME 

 

A. Genel Açıklamalar  

 

 Türk Hukukunda bölünmenin maddi hukuk boyutu 6102 Sayılı TTK’nın 159 ila 

178. maddeleri arasında, ilk kez düzenlenmiĢtir. 6102 Sayılı TTK’dan önce bölünmeye 

iliĢkin vergi hukukunu ilgilendiren kurallar,  daha önce 5422 Sayılı KVK’da 4684 Sayılı 

Kanunla yapılan değiĢiklikle öngörülmüĢ ve bir uygulama baĢlamıĢtır. Ancak bu 

düzenleme bölünmenin maddî hukuk cephesini içermemektedir
81

.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesine göre, 4684 Sayılı Kanun, öğretide iki basamaklı 

"demerger" diye anılan ve aynî sermaye konulmasına dayanan bir rejimi kabul etmiĢtir. 

Buna göre, kısmî bölünme yolu ile ya bir yavru Ģirket kurulmakta ya da yavru Ģirketin 

payları, bölünen Ģirkette sermaye azaltılması yapılarak, payları itfa edilen ortaklara itfa 

bedeli olarak verilmektedir. Oysa kanun, yönergeye, Alman, Fransız ve Ġsviçre baĢta 

olmak üzere çeĢitli ülkelerin bu konudaki özel kanunlarına uygun olarak, kısmî küllî 

halefiyete dayalı, aynî sermaye konulmasını ve sermaye azaltılmasını zorunlu kılmayan 

malvarlığı geçiĢi modeline göre Ģirketin ve ortak durumunun yeniden yapılandırılması 

yaklaĢımını getirmektedir
82

. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın bölünme hükümlerinin kaynağı 82/891/AET’nin Altıncı 

Yönergesi
83

 ve ĠBirK
84

 ile bu kanunun ön tasarısıdır. Ancak ĠBirK, Alman BirleĢme 

Kanunundan esinlendiği için, dolaylı kaynaklar arasında Alman Kanunu da 

sayılabilmektedir
85

. 

                                                 
81

 6102 Sayılı TTK’nın bölünme ile ilgili gerekçesi, Dinç, a.g.e., s. 63-116.
 

82 
6102 Sayılı TTK’nın bölünme ile ilgili gerekçesi, Dinç, a.g.e., s. 63-116.

 

83
 Yönerge metni ve Türkçe tercümesi için bkz. Helvacı, a.g.e., s. 193-214. 

84
 BirleĢme, Bölünme, Nev’i DeğiĢtirme ve Malvarlığı Devrine ĠliĢkin Federal Kanun [Bundesgesetz über 

Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz)] 03.10.2003 tarihinde kabul 

edilmiĢ ve 1.7.2004 tarihinde yürülüğe girmiĢtir. 
85

6102 Sayılı TTK’nın bölünme ile ilgili genel gerekçesi, Dinç, a.g.e., s. 63-116. 
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 6102 Sayılı TTK’da yer verilen düzenlemelerin amacı, Ģirketlerin bölünmelerinin 

ayrıntılı bir Ģekilde AB hukuku ve AB direktiflerine uygun olarak düzenlenmesidir. Yeni 

hükümlerle söz konusu yapısal değiĢikliklerin güvenli, Ģeffaf ve basit bir iĢlemler zinciri 

içinde gerçekleĢmesi sağlanmaya çalıĢılmaktadır
86

. 

 

B. Bölünmenin Tanımı 

 

 Türk vergi mevzuatına 4684 Sayılı Kanun ile giren bölünme için mevzuat ve 

doktrinde yer verilen tanımlarda “bölünme” kavramının benimsendiği görülmektedir. 

 

 Bölünme doktrinde; ticari iĢletmeye sahip bulunan bir hukuk sujesinin, mal 

varlığını bölümler halinde ayırıp bunlardan her birini tasfiyesiz olarak mevcut veya 

kurulacak en az iki hukuk sujesine devredip kendisinin hukuki varlığını yitirmesi veya 

varlığını muhafaza ederek bir kısım malvarlığının bölümler halinde, tasfiyesiz olarak bir 

veya daha çok hukuk sujesine geçirmesi Ģeklinde tanımlamıĢtır
87

. 

 

 Bölünme kavramı ile ilgili olarak tanımlama yaparken konunun ekonomik 

boyutuna da değinmek gereklidir. Ekonomik anlamda bölünme, kaynak ve imkanların 

daha verimli kullanılması amacıyla Ģirketlerin bünyelerindeki birden fazla faaliyet 

konularının ayrılarak her biri kendi alanında ve bu alanın özelliklerini içeren yapılarla 

birlikte ayrı iĢletmeler haline dönüĢmeleri Ģeklinde tanımlanabilir
88

. Örneğin, birden 

fazla iĢletmeye sahip bir Ģirket, birden fazla ekonomik varlık demektir. Her iĢletmenin 

karlılık, verimlilik, kara geçiĢ ve benzeri analizleri ayrı yapılır; bununla ilintili olarak da 

                                                 
86

 Getirilen yeni hükümlerle sadece söz konusu yapısal değiĢikliklerin güvenli, Ģeffaf ve basit iĢlemler 

zinciri içinde gerçekleĢmeleri sağlanmakla kalınmamıĢ, aynı zamanda, alacaklılar ve diğer hak ve menfaat 

sahipleri de korunmuĢtur. Ayrıca iĢçilerin devralan Ģirkete geçiĢleri, hakları ve sorumlulukları da ayrıntılı 

hükümlere bağlanmıĢtır. Bkz. 6102 Sayılı TTK’nın genel gerekçesi, Dinç, a.g.e., s. 63-116. 
87

 Ünal Tekinalp, “Ticaret Hukuku Yönünden ġirketlerin Bölünmesi, Hisse DeğiĢimi ve 4684 Sayılı 

Kanunun ĠĢlerliği”, Mükellefin Dergisi, S. 106, s. 32. 
88

 Ahmet Kavak, Sermaye ġirketlerinin Tasfiye, BirleĢme, Devir ve Bölünme ĠĢlemleri, Ankara, 

Maliye Hukuk Yayınları, 2005, s. 63. 
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iĢletmecilik açısından farklı değerlendirilmeleri, muhasebelerinin bu analizleri 

sağlayacak Ģekilde ayrı tutulmaları gerekir. Bölünme aslında bu gereklerin ayrı hukuksal 

yapı içinde yapılmasına imkan sağlamaktadır
89

.  

 

 Bölünme, 6102 Sayılı TTK’nın 159. maddesinde düzenlenmiĢtir. Bu hükme göre, 

bir Ģirket tam veya kısmi bölünebilir. Söz konusu maddenin lafzından da anlaĢıldığı 

üzere, 6102 Sayılı TTK, tam veya kısmi bölünmeye tabi olacak Ģirketler bakımından bir 

ayrıma gitmemiĢ, her Ģirketin tam veya kısmi olarak bölünebilmesini öngörmüĢtür. 

 

 Ancak 6102 Sayılı TTK’nın 158. maddesinde, sermaye Ģirketleri ve 

kooperatiflerin sermaye Ģirketlerine ve kooperatiflere bölünebileceğini hüküm altına 

alarak, sermaye Ģirketlerinin Ģahıs Ģirketlerine veya Ģahıs Ģirketlerinin sermaye 

Ģirketlerine bölünmesi engellenmiĢtir. Kanun’un gerekçesine göre bu engel, ancak tür 

değiĢtirme yolu ile aĢılabilecektir. 

 

 6762 Sayılı TTK’da bölünmeye iliĢkin olarak düzenleme bulunmaması ve ayrıca 

kısmi bölünmenin usul ve esaslarının bir tebliğ kapsamında düzenlenmesine rağmen tam 

bölünme hakkında herhangi bir düzenlemeye gidilmemiĢ olması, günümüzde tam 

bölünmenin uygulanabilirliği hususunda tereddüt doğurmaktadır. Kanaatimiz, bu 

tereddüdün, 1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren 6102 Sayılı TTK ile azalacağı 

yönündedir.  Nitekim tam bölünmeye iliĢkin ilkelere, 6102 Sayılı TTK’nın 159. 

maddesinde yer verilmiĢtir
90

.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesinde bölünme,  

 

                                                 
89

 Sakıp ġeker, Serbest Fon ve ĠĢletmeden Çekme Kavramları, s. 168. 
90

 Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen 

şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan 

şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir.  
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“sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin malvarlıklarını tamamen veya kısmen kendilerinden 

ayırarak tasfiyesiz olarak ve kısmî küllî halefiyet yoluyla başka sermaye şirketlerine veya 

kooperatiflere devretmeleri ve bunun karşılığında bölünen şirketin ortaklarının devralan 

şirketlerde ortak konumunu ipso iure elde etmeleri” 

  

olarak tanımlanmıĢtır
91

. Verilen bu tanımda, Kanunda düzenlenmesine rağmen 

bölünmenin bir diğer türü olarak görülen “yavru Ģirket kurma” suretiyle bölünmeye yer 

verilmemiĢtir
92

. 

  

C. Bölünme Türleri 

 

 Türk hukukunda kanuni terim olarak “bölünme” terimi kullanılmaktayken, 

bölünmenin alt türleri olarak “tam bölünme” ve “kısmi bölünme” terimleri 

kullanılmaktadır
93

. Konuyu ilk olarak düzenleyen 5422 Sayılı KVK’da tam veya kısmi 

bölünme terimlerine yer verilmeden sadece tanımlama yapılmıĢken, 5520 Sayılı 

KVK’da bu terimlere yer verilmiĢ olduğu görülmektedir.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğe girmesinden önce tam bölünme; bir Ģirketin 

tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün malvarlığı, alacak ve borçlarını mevcut 

veya yeni kurulacak iki veya daha fazla Ģirkete devretmesi ve karĢılığında devredilen 

Ģirketin ortaklarına devralan Ģirketin sermayesini temsil eden payların verilmesi olarak 

tanımlanmaktaydı
94

. Tam bölünme ile, bölünen Ģirketin malvarlığı tümü ile paylaĢılıp 

                                                 
91

 Dinç, a.g.e., s. 249. 
92

Ramazan Durgut, “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre ġirketlerin Bölünmesi ve Bölünmeye 

Hakim Ġlkeler”, (Çevrimiçi) www.e-akademi.org, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Ġnternet 

Dergisi, S. 126, Ağustos 2012.   
93

 Helvacı, a.g.e., s. 17. Bölünmeye ilişkin başkaca alt ayrımlar yapılması da mümkündür. Ancak bu alt 

ayrımlar bölünme kavramına yönelik olmayıp, bölünme sonucu malvarlığını devralacak ortaklık ya da 

ortaklıkların önceden var olup olmamasına göre veya malvarlığı bölünen ortaklığın pay sahiplerinin 

malvarlığını devralan ortaklık ya da ortaklıklarda elde ettikleri payların eski payları ile orantılı olup 

olmamasına göre yapılan ayrımlardır. 
94

 Mehmet Akuğur, Türk Hukukunda Anonim Ortaklıkların Bölünmesi, Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 

2005, s. 18. 
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mevcut veya yeni kurulan en az iki Ģirkete devredilir. Bölünen Ģirket tasfiyesiz olarak 

infisah eder ve ticaret sicilinden silinmektedir
95

.  

   

 Kısmi bölünmede ise malvarlığı bölünen Ģirketin infisahı söz konusu olmayıp 

Ģirket, kendisinde kalan malvarlığı parçası ile varlığına devam etmektedir
96

. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 159. maddesine göre de, bir Ģirket tam veya kısmi 

bölünebilir. 6102 Sayılı TTK’nın 159. maddesi tam ve kısmî bölünmeye egemen olan 

ilkeleri içermekte, yoksa bölünmenin söz konusu türlerini tanımlamamaktadır. 

 

1. Bölünen ġirketinin Hukuki Varlığının Sona Ermesine Bağlanan 

Ayırım 

 

a) Tam Bölünme 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 159. maddesinde ve madde gerekçesinde de belirtildiği üzere 

tam bölünmede, Ģirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve mevcut veya yeni kurulacak 

en az iki Ģirkete geçer. Bölünen Ģirket ortadan kalkar. Bölünen Ģirketin ortakları, 

devralan Ģirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler.
 
Tam bölünüp devrolunan Ģirket 

sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. Bölünen Ģirketin ortakları, devralan 

Ģirketlerin ortaklık paylarını ve haklarını iktisap ederler
97

.  

 

                                                 
95

 Mustafa Tan, Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Kısmi Bölünme, Ankara, YaklaĢım Yayıncılık, 

2010, s.25. 
96

 Helvacı, a.g.e., s. 21. 
97

 BirleĢme ĠĢlemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği’nin (Seri I, No:31) tanımlarla ilgili 3. Maddesinde tam 

bölünme Ģöyle ifade edilmiĢtir: “[Ek: Seri: I, No: 44 Sayılı Tebliğ ile (RG, 4.11.2011 tarih ve 28105 sayı)] 

Bölünen ortaklığın malvarlığının tümünün mevcut veya yeni kurulacak en az iki ortaklığa geçmesini, tam 

bölünme neticesinde bölünen bölünen ortaklığın ortadan kalkmasını ve bölünen ortaklığın ortaklarının 

devralan ortaklıkların ortağı olmasını”. Ayrıca tam bölünmenin Ģematik bir açıklaması için bkz. Sevgi 

Epçeli, “Ticaret Kanunu Tasarısının Bölünmeye ĠliĢkin 159, 160 ve 161. Maddeleri Üzerine Bir 

Ġnceleme”, Ġstanbul Barosu Dergisi, C. 84, S. 1, 2010, s. 194. 
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 Tam bölünmenin öncelikli iĢaret ettiği husus, tam bölünme sonucunda bölünen 

ortaklığın tamamen bölünmüĢ olması nedeniyle hukuki varlığının sona ereceği ve 

ortadan kalkacak olmasıdır
98

. 

 

b) Kısmi Bölünme 

 

 Kısmî bölünmede, bir Ģirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer 

Ģirketlere devrolunur ancak, malvarlığı bölünen ortaklığın infisahı söz konusu değildir. 

Bu ortaklık, kendisine kalan malvarlığı parçası ile hukuki varlığına devam eder
99

.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesine göre, kısmî bölünme (a) Kısmî bölünme, (b) 

yavru Ģirket kurma Ģeklinde olur. Bu Ģekildeki ikili ayırım, kısmi bölünme ile devredilen 

malvarlığının net değerine denk gelen tutarda devralan Ģirket tarafından çıkarılacak 

hisselerin, bölünen Ģirketin ortaklarına veya bölünen Ģirkete verilmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

 Kısmî bölünmede bölünen Ģirketin malvarlığının tamamı değil bir veya bir kısmı 

bölünmeye tâbi tutulur ve bu bölümler Ģirketten ayrılır ve mevcut veya yeni kurulacak 

baĢka bir Ģirkete veya ortaklara devredilir.  

 

 Bölünen Ģirketin ortakları, devralan Ģirkette veya Ģirketlerde ortak olurlar. Bölünen 

Ģirketin hukuki varlığını yitirmesi söz konusu olmaz. Bölünen Ģirket elinde kalan 

malvarlığı ile faaliyetine ve bu Ģirketin ortakları da bölünen Ģirkette ortak olmakta 

devam ederler
100

. 

 

 

 

                                                 
98

 Helvacı, a.g.e., s. 19. 
99

 Helvacı, a.g.e., s. 21. 
100

 Helvacı, a.g.e., s. 21. 
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c)  Kısmi Bölünmenin Bir Türü Olarak Yavru ġirket Kurma 

 

 Kısmî bölünmenin “yavru Ģirket kurma
101

” olarak tanımlanabilecek bir Ģekli daha 

bulunmaktadır ki buna bölünmenin üçüncü Ģekli de denilmektedir
102

. Bu türe göre, 

bölünen Ģirket devrettiği malvarlığı karĢılığında devralan Ģirketin paylarını bizzat kendi 

almaktadır
103

. Böylelikle bölünen Ģirket devralan Ģirketin ortağı, devralan Ģirket bölünen 

Ģirketin yavru Ģirketi haline gelmektedir. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesinde, bu türde, bölünen Ģirketin bölünen malvarlığı 

parçasını baĢka Ģirkete aynî sermaye olarak koymakta olduğu; yani geçiĢin, küllî 

halefiyet yolu ile gerçekleĢmemekte olduğu belirtilmektedir
104

.  

 

 Ancak kanaatimizce yavru Ģirket kurma yolu ile yapılan kısmi bölünmede de 

bölünen Ģirketin malvarlığı devralan Ģirkete kısmi külli halefiyet yoluyla geçmelidir. 

Zira bu yol ile gerçekleĢtirilen iĢlemin diğer kısmi bölünme iĢleminden malvarlığın geçiĢ 

yöntemi bakımından bir farkı bulunmamaktadır. Her iki türde de malvarlığı parçası bir 

baĢka Ģirkete bir bütün olarak tüm aktif ve pasifler ile geçmekte ve bu geçiĢ her iki halde 

de kısmi külli halefiyet ilkesi çerçevesinde olmaktadır. Ġki tür arasındaki tek fark, 

birinde devralan Ģirketin paylarının bölünen Ģirketin ortaklarına verilmesi, diğerinde 

(yavru Ģirket kurma yolunda) ise devralan Ģirket paylarının bölünen Ģirketin bizzat 

                                                 
101

 Kavram bazı makalelerde “ayırma” olarak da geçmektedir. Bkz. Durgut, a.g.m.; Atike AyĢe 

Kökbudak, “Anonim ġirketlerde Bölünme”, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, s. 15. “Ayırma kurumunu 

örnekle açıklamak gerekirse, bir A şirketinin bir işletmesini mevcut olan B şirketine sermaye olarak 

koyması ve bunun sonucunda A şirketinin B şirketine hissedar olması mümkündür.”  
102

 Doktrinde de yavru Ģirket kurma yoluyla bölünmenin, bölünmenin üçüncü bir türü olduğu ifade 

edilmektedir. (bkz. Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 141; Ünal Tekinalp, “Bölünmenin Bugünkü 

Maddi Hukuk Cephesi”, Necip KocayusufpaĢaoğlu Ġçin Armağan, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004,  s. 

549; Hamdi Yasaman, “ġirketlerin BirleĢme ve Bölünmeleri”, Bilgi Toplumunda Ünal Tekinalp’e 

Armağan, C.I, Ġstanbul, Beta Basım, 2003, s. 703. 
103

Ramazan Durgut, a.g.m., s. 6.  
104

 Yavru Ģirket kurma, Alman BirleĢme Kanunu § 123 (3) N. 2'de açıkça düzenlenmiĢtir. Ġsviçre BirleĢme 

Kanunu'nun Kasım 1997 tarihli Öntasarısının 39/c maddesi hükmü de bölünme yoluyla yavru Ģirket kurma 

türüne yer vermiĢtir. 6102 Sayılı TTK’nın kanunlaĢma sürecinde, anılan türü bölünmenin sıkı hükümlerine 

tâbi tutmanın doğru olmadığı eleĢtirisi yapılmıĢtır. 6102 Sayılı TTK’nın bölünme ile ilgili gerekçesi, Dinç, 

a.g.e., s. 250. 
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kendine verilmesidir. Kanaatimizce bu iki tür arasında, malvarlığının intikali açısından 

herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Kaldı ki TTK’da aksini kabul etmemize imkan 

sağlayan açık bir düzenleme de mevcut değildir
105

.      

 

 Yavru Ģirket kurma suretiyle bölünme için uygulamada ayrı bir usulü 

bulunmamakta, tam ve kısmi bölünme ile aynı usul iĢlemlerine tabi tutulmaktadır.  

 

 Öte yandan, 5520 Sayılı KVK anılan türü hem öngörmüĢ hem de onu bölünmenin 

esas türüymüĢ gibi ifade etmiĢtir. O nedenle ÇalıĢmamızın kısmi bölünmenin vergi 

kanunları ıĢığında değerlendirildiği üçüncü bölümünde bu ayrım kanun hükmü 

nedeniyle gözetilecek fakat kısmi bölünme müessesesi içinde, ayrı bir isimlendirme 

yapılmaksızın, değerlendirilecektir.  

 

2. Bölünen ġirketin Ortaklarına Dağıtılan Hisselerin Oranına 

Bağlanan Ayırım 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 161. maddesinin ikinci fıkrasına göre, bölünmede; devreden 

Ģirketin ortaklarına; a) bölünmeye katılan tüm Ģirketlerde, mevcut payları oranında Ģirket 

payları veya b) bölünmeye katılan bazı veya tüm Ģirketlerdeki mevcut payların oranına 

göre değiĢik oranda Ģirket payları tahsis edilebilir. (a) bendindeki bölünme “oranın 

korunduğu”, (b) bendindeki bölünme ise “oranların korunmadığı bölünme”dir. 

  

 Bu fıkra; devralan Ģirkette/Ģirketlerde ortaklara tahsis edilecek pay yönünden 

bölünmenin iki çeĢidi olan (a) oranın korunduğu bölünme (b) oranın korunmadığı 

bölünmeyi düzenlemektedir. Bu iki tür bölünme için kaynak ĠBirK’nın 31. maddesinin 

                                                 
105

 Aynı yönde bkz. Durgut, a.g.m., s. 6; Kanaatimizce ayırma halinde de bölünen şirketin malvarlığı 

devralan şirkete kısmi külli halefiyet yoluyla geçer. Aksini kabul bakımından gerekçe yeterli olmayıp, bu 

hususta açık bir düzenleme olması gerekir. Ayrıca, bölünmenin temel ilkelerinden biri olan kısmi külli 

halefiyetin ayırma halinde geçerli olmayacağını kabul durumunda, bunun bir bölünme türü olarak 

kanunda düzenlenmesinden beklenen yararı (ve kolaylıkları) sağlamayacaktır.  
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hem Almanca, hem Fransızca hem de Ġtalyanca metninde simetrik bölünme ve simetrik 

olmayan (asimetrik) bölünme terimleri kullanılmıĢtır. Her iki tür de pay oranlarının 

aynen korunması veya değiĢmesi ile, yani oran bağlamında tanımlandığından, 6102 

Sayılı TTK’daki hükümlerde bu sözcüklerin kullanılması tercih edilmiĢtir.  

 

a) Oranların Korunduğu Bölünme 

  

 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesine göre, oranın korunduğu, yani simetrik 

bölünmede
106

, ortaklar bölünen Ģirkette sahip oldukları (mevcut) pay oranını aynen 

korurlar. Bu çeĢit bölünme hem devralma hem de yeni kuruluĢ için geçerlidir. Simetrik 

bölünme doktrinde bölünen Ģirketin pay sahiplerine tam ve eĢit Ģekilde devredilen 

malvarlığı değeri oranında, devralan Ģirkette pay sahipliği hakkı verilmesi olarak 

tanımlanmaktadır
107

. Somut olarak ifade etmek gerekirse, bölünen (X) Anonim 

ġirketinde %20 paya sahip olan ortak B, devralan (Y) Anonim ġirketinde %20 oranında 

pay sahibi olacaktır
108

. 

 

b) Oranların Korunmadığı Bölünme 

 

 Asimetrik bölünme ise, en genel ifade ile, bölünen Ģirketin ortaklarına bölünen 

Ģirketteki ortaklık payları dikkate alınmaksızın pay hakkı verilmesidir
109

. Bu durum, 

bölünmeye iĢtirak eden Ģirketlerde, bölünen Ģirketin bütün ortaklarına mevcut hisseleri 

dıĢında bir hisse tahsis edilmesine, bunun yanında bir kısım ortağa mevcut hisselerinden 

daha fazla hisse verilerek ortaklar arasında farklı bir durum yaratılmasına sebebiyet 

verebilir. Örneğin, bölünen (X) Anonim ġirketinde %20 pay sahibi olan ortak B, %15 

pay sahibi olan ortak C ile %30 hisse sahibi olan ortak D, devralan (Y) Ģirketinde 

                                                 
106

 Simetrik-asimetrik bölünme terimleri ĠBirK.’da kullanılmaktadır. Doktrinde simetrik bölünme tabiri 

yerine eĢdeğer bölünme tabiri de kullanılmaktadır. Ancak 6102 Sayılı TTK’da “oranın korunduğu” ifadesi 

kullanılmaktadır.  
107

 CoĢtan, a.g.e., s. 28, Tan, a.g.e., s. 25, Akuğur, a.g.e., s. 20. 
108

 Tan, a.g.e., s. 25. 
109

 PulaĢlı, a.g.e., s. 209. 
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Anonim ġirketinde sırasıyla %15, %20 ve %25 pay sahibi olmaları konusunda 

anlaĢmaları halinde asimetrik bölünme söz konusudur
110

. 

 

D. Geçerli Bölünmeler 

 

 6102 Sayılı TTK’nın “Geçerli bölünmeler” baĢlıklı 160. maddesinde sermaye 

Ģirketleri ve kooperatiflerin sermaye Ģirketlerine ve kooperatiflere bölünebileceği 

düzenlenmiĢtir. Bu maddenin kaynağı ĠBirK'nın 30. maddesidir. Maddede, bölünebilen 

Ģirketler sınırlayıcı tarzda belirlenmiĢtir. Ancak bu hükümden, her sermaye Ģirketinin ve 

kooperatif Ģirketin kendi genel türü içinde bölünebileceğinin anlaĢılmaması gerekir. 

Buna göre, bir anonim Ģirket, bir limited Ģirkete sermayesi paylara bölünmüĢ komandit 

Ģirkete ve kooperatife bölünebilir
111

. 

 

 Gerekçeye göre, bir kooperatif Ģirketin de bir anonim Ģirkete ve/veya limited 

Ģirkete bölünmesine engel yoktur. Buna karĢılık gerekçede, bir anonim Ģirketin Ģahıs 

Ģirketine bölünemeyeceği ve tersinin de mümkün olmadığı belirtilmiĢtir. Bu anlayıĢa 

gerekçe olarak, alacaklıların korunması hükümleri gösterilmiĢtir. Gerekçede yine, 

geçerli olmayan bölünmeler yasağı, tür değiĢtirme yoluyla aĢılabilir denilmektedir. 

 

 Ġsviçre’de Ģahıs Ģirketlerinin sermaye ve sermaye Ģirketlerinin Ģahıs Ģirketlerine 

bölünmesinin yasaklanmasının nedeni, Ģahıs Ģirketlerinin tüzel kiĢiliğinin olmamasıdır. 

Zira tüzel kiĢiliği olmayan Ģahıs Ģirketlerinin bölünmesine izin verilmesi, tüzel kiĢiliği 

olan ticaret Ģirketlerinin tasfiyesine iliĢkin kanun hükümlerinin dolanılması tehlikesini 

beraberinde getirmektedir
112

.  

 

                                                 
110

 Tan, a.g.e., s. 25. 
111

 Dinç, a.g.e., s. 251. 
112

 Erdoğan Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarıları, 

Değerlendirme ve Öneriler, GeniĢletilmiĢ 6. Bs., Ġstanbul 2009, s. 97-98. 
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 Moroğlu‟na göre, Türk hukuku bakımından böyle bir tehlikenin varlığı söz konusu 

değildir, zira Türkiye’de Ģahıs Ģirketlerinin de tüzel kiĢilikleri vardır.  

 

 Ayrıca, Ġsviçre Ģahıs Ģirketlerinin birbirine bölünebilmeleri, “malvarlığının devri” 

hükümlerine göre mümkündür
113

.  

 

 Kanaatimizce de 6102 Sayılı TTK’nın 160. maddesi ile Ģahıs Ģirketlerinin kendi 

içinde bölünmelerine imkan tanınması yerinde olacaktır
114

. Zira, 6102 Sayılı TTK’nın 

134 ila 194. maddeleri arasında yer verilen düzenlemeler incelendiğinde, birleĢme ve tür 

değiĢtirmeye iliĢkin hükümlerin Ģahıs Ģirketleri için uygulanabileceği görülmektedir. Hal 

böyle iken, Ģahıs Ģirketlerinin kendi aralarında bölünmelerine izin verilmemiĢ olmasının 

haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır. 

 

 Öte yandan, 5520 Sayılı KVK’da yer alan hükümler ise bölünmeye konu 

olabilecek Ģirketler bakımından 6102 Sayılı TTK’na oranla daha sınırlı hükümler tesis 

etmektedir. Buna göre, tam bölünme hükümlerinden sadece sermaye Ģirketleri 

yararlanabilmektedir. O halde kooperatiflerin, 6102 Sayılı TTK’ya göre tam veya kısmi 

bölünebilmelerine rağmen 5520 Sayılı KVK’daki avantajlardan yararlanamayacakları 

anlaĢılmaktadır
115

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113

 Moroğlu, a.g.e., s. 92. 
114

 Aynı yönde bkz. Durgut, a.g.m., s. 10; Epçeli, a.g.e., s. 202. 
115

 Tan, a.g.e., s. 50. 
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E. Bölünmenin Usulü 

 

1. Bölünmeye Taraf ġirketlerin Yönetim Kurullarında Karar 

Alınması 

 

 Kısmi bölünme iĢlemine katılan Ģirketler ilk önce ekonomik konuları çözümlemek 

amacıyla yönetim kurulları veya yetkili yöneticileri aracılığıyla görüĢmelere baĢlarlar. 

Bu aĢamada gerçekleĢtirilen görüĢmelerin gündemini; kısmi bölünme iĢlemi kapsamında 

devredilecek aktif kıymetlerin neler olacağı, bu kıymetlerin nitelikleri, değeri, kısmi 

bölünmeye esas olacak değiĢtirme birimi, kısmi bölünmenin mali, vergisel sorunları ve 

bunların çözümleri oluĢturmaktadır. 

 

 Kısmi bölünme iĢlemine katılan Ģirketler, bölünmeye esas teĢkil edecek 

malvarlıklarını gösteren ticari bilançolarını muhasebe ve bilanço ilkeleri uyarınca 

hazırlarlar. Bölünme iĢlemine esas teĢkil edecek ve genel kurulların onayına sunulacak 

bilançoların, Ģirketlerin güncel malvarlığı durumlarını tam ve eksiksiz olarak 

yansıtmaları gerekmektedir.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğünden önce, Kısmi Bölünme Tebliği’nin 6. maddesi 

uyarınca, ortakların bölünmeye esas alınan bilanço tarihi ile bölünme sözleĢmesinin 

onaylandığı nihai genel kurul tarihi arasında 6 aylık bir zaman aralığının bulunması; 

zaman aralığının 6 ayı aĢması halinde ise, kısmi bölünme iĢlemine katılan her bir 

Ģirketin ayrı ayrı ara bilanço tanzim etmesi zorunlu tutulmuĢ idi. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 165. maddesi ile getirilen yeni düzenlemeye göre; bilanço 

günüyle, bölünme sözleĢmesinin imzası veya bölünme planının düzenlenmesi tarihi 

arasında, altı aydan fazla bir zaman bulunduğu veya son bilançonun çıkarılmasından 
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itibaren, bölünmeye katılan Ģirketlerin malvarlıklarında önemli değiĢiklikler
116

 meydana 

gelmiĢ olduğu takdirde, bir ara bilanço
117

 çıkartılacaktır. 

 

 Sonuç olarak, 6102 Sayılı TTK’dan önceki uygulamaya göre bilanço tarihi ile 

genel kurul karar tarihi arasındaki 6 aylık zaman aralığı, 6102 Sayılı TTK ile bilanço 

tarihi ile birleĢme sözleĢmesinin imzalanması tarihi arasına çekilmek suretiyle Ģirketlere 

bölünme iĢleminin gerçekleĢtirilebilmesi için eskiye nazaran daha geniĢ bir tarih aralığı 

imkanı sunmaktadır.  

 

2. Bölünme SözleĢmesi ve Bölünme Planı 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 166. maddesi bölünme sözleĢmesi ve bölünme planına iliĢkin 

hükümleri; 167. maddesi ise bölünme sözleĢmesi ve bölünme planının içeriğini 

düzenlemektedir.  

 

 Buna göre, bir Ģirket, bölünme yoluyla, malvarlığının bölümlerini var olan 

Ģirketlere devredecekse, bölünmeye katılan Ģirketlerin yönetim organları tarafından bir 

bölünme sözleĢmesi yapılır. Buna karĢın bir Ģirket, bölünme yoluyla, malvarlığının 

bölümlerini yeni kurulacak Ģirketlere devredecekse, yönetim organı bir bölünme planı 

düzenler. Bölünme planı tek taraflı bir hukuki iĢlemdir. 

 

 Bölünme sözleĢmesinin veya bölünme planının hazırlanmasında yetkili organ 

yönetim organıdır. Nitekim, 6102 Sayılı TTK’nın 166. maddesinde yetkili organ olarak 

                                                 
116

 6102 Sayılı TTK’nın 144. maddesinin gerekçesinde malvarlığında önemli değiĢikliğe örnek olarak, bir 

kooperatif Ģirkette çok sayıda ortağın çıkması, Ģirketin faaliyet yılı zararının anormal artması, büyük bir 

tesisin satılması gösterilmiĢtir. 6102 Sayılı TTK’nın birleĢme ile ilgili madde gerekçesi, Dinç, a.g.e., s. 

237. 
117

 6102 Sayılı TTK’nın 165. maddesinde, ara bilançoya yıllık bilançoya iliĢkin hüküm ve standartların 

uygulanacağı, ara bilanço için; fizikî envanter çıkarılmasının gerekli olmadığı, son bilançoda kabul 

edilmiĢ bulunan değerlemelerin, sadece ticari defterlerdeki hareketler ölçüsünde değiĢtirileceği; 

amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karĢılıklar ile ticari defterlerden anlaĢılmayan iĢletme için önemli 

değer değiĢikliklerin de dikkate alınacağı belirtilmektedir. 
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yönetim organı gösterilmiĢtir. Bölünme sözleĢmesi bölünmeye katılan Ģirketlerin 

yönetim organlarınca, bölünme planı sadece devreden Ģirketin yönetim organınca 

hazırlanacaktır.  

 

 Hükmün dayanağı ĠBirK'nın 36. maddesidir. Gerekçeye göre hüküm, bölünme 

sözleĢmesi ile bölünme planı arasındaki kesin ayrımı ortaya koymaktadır. Bir Ģirket 

bölünerek malvarlığı bölümlerini varolan Ģirketlere devredecekse, hem devreden hem de 

devralan tarafında halen mevcut hukuk süjeleri, yani bölünmeye katılan Ģirketler var 

demektir. Bu durumda bölünme, taraflar arasında ya iki ya da çok taraflı bir sözleĢme ile 

düzenlenebilir. Buna karĢılık, bölünen Ģirket malvarlığı bölümlerini bölünme sürecinde 

kurulacak Ģirketlere (yeni kuruluĢ) devredecekse, tek taraflı bir hukukî iĢlem 

gerçekleĢtirir.  

 

 Hem bölünme sözleĢmesi hem de bölünme planı, bölünmenin temeli olmaktan 

baĢka, aynı zamanda ortaklar ile diğer hak sahiplerinin haklarını tanımlayan belgelerdir. 

Bölünme planı veya bölünme sözleĢmesi malvarlığı bölümlerinin intikali, bölünen 

Ģirketin pay sahiplerine bölünmeye katılan Ģirketlerin pay sahipliği haklarının tahsisi, 

bölünme neticesinde devralan Ģirketin sermaye artırımı yapması, alacaklıların ve diğer 

menfaat sahiplerinin korunması konularını düzenlemesi sebebiyle eĢya hukuku, borçlar 

hukuku ve Ģirketler hukukuna iliĢkin unsurları da içermektedir
118

.   

 

 6102 Sayılı TTK’nın 166. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hem bölünme 

sözleĢmesinin hem de bölünme planının yazılı Ģekilde yapılması ve bunların genel kurul 

tarafından 173. madde hükümlerine göre onaylanması Ģarttır. Ancak Kanunda bölünme 

planı veya bölünme sözleĢmesinin resmi Ģekilde yapılıp yapılmayacağına iliĢkin 

herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Öğretide ise görüĢ farklılıkları bulunmakta 

olduğu görülmektedir
119

. Konu uygulama bakımından oldukça nettir. Bölünme planı 

                                                 
118

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 86; Helvacı, ag.e., s. 61; Akuğur a.g.e., s. 87. 
119

 Bkz: Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 85; Helvacı, a.g.e., s. 41,42; ÇoĢtan, a.g.e., s. 60; Akuğur, a.g.e., s. 87. 
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veya bölünme sözleĢmesinin geçerlilik kazanması için resmi Ģekilde yapılmasına gerek 

bulunmamaktadır. Zira Kanunda da bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. Bölünme 

planı veya bölünme sözleĢmesinin yazılı Ģekilde yapılması yeterlidir.      

 

 6102 Sayılı TTK’nın 167. maddesine göre, bölünme sözleĢmesi ve bölünme planı 

özellikle; 

a) Bölünmeye katılan Ģirketlerin ticaret unvanlarını, merkezlerini ve türlerini, 

b) Aktif ve pasif malvarlığı konularının devir amacıyla bölümlere ayrılmasını ve 

tahsisini; açık tanımlamayla, bu bölümlere iliĢkin envanteri; taĢınmazları, kıymetli 

evrakı ve maddi olmayan malvarlığını teker teker gösteren listeyi,  

c) Payların değiĢim oranını ve gereğinde ödenecek denkleĢtirme tutarını ve devreden 

Ģirketin ortaklarının, devralan Ģirketteki ortaklık haklarına iliĢkin açıklamaları, 

d) Devralan Ģirketin; intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis 

ettiği hakları,  

e) ġirket paylarının değiĢim tarzlarını, 

f) ġirket paylarının bilanço kârına hangi tarihten itibaren hak kazanacaklarını ve bu 

istem hakkının özelliklerini, 

g) Devreden Ģirketin iĢlemlerinin hangi tarihten itibaren devralan Ģirketin hesabına 

yapılmıĢ kabul edildiğini, 

h) Yönetim organlarının üyelerine, müdürlere, yönetim hakkına sahip kiĢilere ve 

denetçilere tanınan özel menfaatleri, 

i) Bölünme sonucu devralan Ģirketlere geçen iĢ iliĢkilerinin listesini, 

 

içerir.  

  

 Bölünme sözleĢmesinde ve planında yer alması gereken bu asgari ve zorunlu 

hususlar dıĢında bölünmeye katılan Ģirketler “sözleĢme serbestisi” içinde bölünme 

sözleĢmesinin içeriğini düzenlemede serbesttirler
120

.  

                                                 
120

 Helvacı, a.g.e., s. 42. 
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3. Bölünme Nihai SözleĢmesinin – Planının ġirketlerin Yönetim 

Kurullarınca Ġmzalanması 

 

 Bölünme görüĢmeleri neticesinde hazırlanan bölünme sözleĢmesi veya planı 

taslağı, taraflarca müzakere edilerek nihai bölünme sözleĢmesi veya planı haline 

getirilmektedir.  

 

 Nihai bölünme planı devralan Ģirket yönetim kurulunca imzalanır. Bölünme 

sözleĢmesi ise, bölünmeye taraf Ģirketlerin yönetim kurullarınca imzalanır. 

 

 Ġmzalanan bölünme sözleĢmesi veya bölünme planı, pay sahipleri ile toplanan 

genel kurulda müzakere edilecektir. Ayrıca, pay sahipleri bu aĢamada genel kurullarda 

yönetim kuruluna bölünme sözleĢmesi nihai hale getirilmeden ve imzalanmadan önce 

sözleĢmenin bazı hükümlerinin değiĢtirilmesi ve/veya sözleĢmeye bazı hususların 

eklenmesi maksadıyla bazı talimat ve önerilerde bulunabilirler. 

 

4. Bölünme Raporunun Hazırlanması  

 

 Bölünme planında veya sözleĢmesinde yer alan hususlar, bölünmeye iliĢkin kısa 

bilgiler sunan bir metin niteliğindedir. Bölünmeye katılan Ģirketlerin paysahiplerine 

bölünme sözleĢmesinden baĢka bir de bölünme ile ilgili detaylı hususların yer aldığı 

bölünme raporu sunulmalıdır. Bölünme raporu da bölünme planı veya sözleĢmesi gibi 

Ģirketlerin yönetim organlarınca hazırlanır. Raporda aĢağıdaki hususlar hukuki ve 

ekonomik yönleri ile açıklanır ve gerekçeleri gösterilir
121

; 

 

 

                                                 
121

 Tahir Erdem, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ġirket Bölünmelerine ĠliĢkin Hükümleri”, Vergi 

Sorunları Dergisi, Temmuz 2012, S. 286, s. 61. 
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a) Raporun amacı ve sonuçları 

b) Bölünme sözleĢmesi veya bölünme planı 

c) Payların değiĢim oranları ve gereğinde ödenecek denkleĢtirme tutarları, devreden 

Ģirket ortaklarının devralan Ģirketteki haklarına iliĢkin açıklamalar 

d) DeğiĢim oranının saptanmasında payların değerlemesine iliĢkin özellikler 

e) Varsa, bölünme dolayısı ile ortaklar için doğacak ek ödeme yükümlülükleri, diğer 

kiĢisel edimler ve sınırsız sorumlulukları 

f) Bölünmeye katılan Ģirket türlerinin farklı olması halinde, ortakların yeni tür 

sebebiyle söz konusu olan yükümlülükleri 

g) Bölünmenin iĢçiler üzerindeki etkileri ile içeriği, varsa sosyal planın içeriği 

h) Bölünmenin, bölünmeye katılan Ģirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri 

i) Bölünen Ģirketin bölünmeye konu olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile 

benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu 

siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına iliĢkin bilgileri 

içeren beyan; 

j) ġayet söz konusu hususlar yok ise; özel sicile kaydı gereken mal ve hakların 

bulunmadığına dair beyan. 

 

5. Bölünme SözleĢmesi, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal 

Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara 

bilançoların) Ortakların Ġncelemesine Sunulması 

 

 Genel kurul toplantısından en az 2 ay önce, bölünme sözleĢmesi, bölünme raporu, 

son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, ortakların incelemesine 

sunulmalıdır. Bu belgeler, bölünmeye katılan Ģirketlerin pay sahiplerine bölünmeye 

iliĢkin bilgiler verilmesini sağlamaktadır
122

.  

 

                                                 
122

 Pay sahibinin bilgi alma hakkı konusunda geniĢ bilgi için Bkz: Arslan Kaya, Anonim Ortaklıkta Pay 

Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Yayını, 2001.  
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 Bölünmeye katılacak Ģirketler tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 

sermaye Ģirketlerince ayrıca internet sitelerinde, inceleme yapma hakkına iĢaret eden bir 

ilan yayımlanarak, belgelerin nereye ve ne zaman pay sahiplerinin incelemesine tevdi 

edildiği belirtilir.  

 

 Ġnceleme hakkı 6102 Sayılı TTK’nun 171. maddesinde düzenlenmektedir. Bu 

madde, TTK’nın birleĢme kapsamındaki inceleme hakkını düzenleyen 149. Maddesine 

paralel niteliktedir. 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesine göre, inceleme hakkı ortaklar 

açısından vazgeçilmez bir hak niteliğindedir. 

 

6. Yeminli Mali MüĢavir veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir 

Raporu Alınması 

 

 6102 Sayılı TTK’nın bölünme iĢlemlerine iliĢkin denetim mekanizması öngören 

iĢlem denetçisi hükümlerinin 6335 Sayılı Kanun ile yürürlükten kalkmasının ardından 

oluĢan boĢluk, ġirketlerde Yapı DeğiĢikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller 

Arası ĠĢbirliğine ĠliĢkin Tebliğ
123

 ile Ģu an için doldurulmuĢ olduğu görülmektedir. Bu 

Tebliğin amacı; birleĢme, bölünme ve tür değiĢtirme gibi yapı değiĢiklikleri sonucunda, 

tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete iliĢkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı 

bulunan mal ve hakların sahipliklerinde meydana gelen değiĢikliklerin ilgili sicillere 

bildirilmesini ve sicil kayıtları ile belgelerindeki gerekli değiĢikliklerin yapılmasına 

iliĢkin usul ve esasları düzenlemek, baĢvuruda bulunacak kiĢiler ve gerekli belgeleri 

belirlemektir.  

  

 Tebliğ’in 5. maddesine göre; birleĢme, bölünme ve tür değiĢikliğinde ise mülkiyet 

değiĢikliğine konu olan mal ve hakların Yeminli Mali MüĢavir Veya Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavir, denetime tabi Ģirketlerde ise denetçi tarafından tespit edilmiĢ 

                                                 
123

 31.11.2012 Tarihli ve 28453 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
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değeri müdürlüklerce ilgili sicillere bildirilecektir. Müdürlüklerin bildirimini alan ilgili 

sicili tutan kurum tarafından, kendi kayıtlarında resen iĢlem yapılabilmesine imkan 

tanıyan durumlarda mal ve haklar yeni sahipleri adına tescil edilecektir. 

 

 Bu Tebliğ uyarınca, halka açık olmayan Ģirketlerde bölünme iĢlemleri ile ilgili 

olarak bilirkiĢi raporu yerine, devralan ve devrolunan Ģirketin sermayesinin karĢılıksız 

kalıp kalmadığına ve Ģirket özvarlığının tespiti ile tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete 

iliĢkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesine ve 

bunların gerçeğe uygun değerlerine iliĢkin bir Yeminli Mali MüĢavir veya Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavir raporu; denetime tabi Ģirketlerde
124

 – halka açık Ģirketlerde - 

ise denetçinin bu tespitlere iliĢkin raporu aranmaktadır. 

 

Raporda;  

 

- Bölünmeye taraf Ģirketlerin sermayelerinin karĢılıksız kalmadığı, bölünme 

iĢleminin Ģirketlerin alacaklılarının haklarını koruduğu, 

- Bölünen Ģirketin kalan net malvarlığının Ģirket borçlarını karĢılamaya yeterli 

olduğuna iliĢkin tespitin yapıldığı; sermaye azaltılmasına gerek olmaması 

durumunda ise bu hususun da tespitinin yapıldığı yeminli mali müĢavir veya 

serbest muhasebeci mali müĢavir raporu ya da denetime tabi Ģirketlerde denetçinin 

bu tespitlere iliĢkin raporu, 

- Bölünen Ģirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı 

bulunan mal ve haklarının listesini ve bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz 

konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtları ile bunların gerçeğe uygun 

değerlerine iliĢkin  

 

hususlarının yer alması gerekmektedir. 

                                                 
124

 6102 Sayılı TTK’nın 397. maddesinin 4. fıkrasında, denetime tabi olacak Ģirketlerin Bakanlar 

Kurulu’nca belirleneceği belirtilmektedir. ÇalıĢmamızın Enstitüye teslim tarihi itibariyle denetime tabi 

Ģirketlere iliĢkin Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanmıĢ herhangi bir karar bulunmamaktadır. 
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7. Genel Kurullarda Kısmi Bölünme Kararının Alınması 

 

 Kısmi bölünmeye katılan Ģirketlerin yönetim kurulları ayrı ayrı genel kurullarını, 

bölünme sözleĢmesinin onaylanması ve bölünme kararının alınması için toplantıya 

çağırır. 

 

 Bölünme kararının alınacağı genel kurulu davet usulü, diğer genel kurul 

toplantılarından farklılık göstermemektedir. 

 

 Bölünen anonim Ģirketinin gündeminde, imzalanan bölünme sözleĢmesinin veya 

planının ve bölünme raporunun onaylanması, bölünme kararının alınması ve kısmi 

bölünme neticesinde devralan ortaklığa ait iĢtirak hisselerinin ortaklar tarafından iktisap 

olunması halinde sermaye azaltımı kararının alınması hususları yer almaktadır. Devralan 

Ģirket veya Ģirketler yeni kurulan Ģirketler değil ise, Ģirketlerin gündeminde, bölünme 

sözleĢmesinin ve bölünme raporunun onaylanması, bölünme kararının alınması ve 

sermaye artırımı hususları yer almaktadır. 

 

Bölünme sözleĢmesinin veya bölünme planının onaylanması için; 

 

- Anonim Ģirketlerde; esas veya çıkarılmıĢ sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi 

Ģartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçünün
125

, 

- Limited Ģirketlerde; sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip 

olmaları Ģartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün, bir anonim Ģirket devralınıyorsa ve 

devralma nedeniyle ek yükümlülük ve kiĢisel edim yükümlülüğü de öngörülüyorsa 

veya bunlar mevcut olup ta geniĢletiliyorsa bütün ortakların oybirliği
126

,   

                                                 
125

 ÇoĢtan, BirleĢme, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Kararları, s. 76. 
126

 ÇoĢtan, BirleĢme, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Kararları, s. 96 vd. 
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- Kooperatiflerde; kullanılan oyların üçte ikisinin, ortaklara ek ödeme veya baĢka 

edim yükümlülüğü getiriyorsa, kooperatife kayıtlı tüm ortaklarının dörtte 

üçünün
127

, 

 

olumlu oyu gerekmektedir. 

 

 Bölünme sözleĢmesinde, bölünme yoluyla devrolan Ģirketin iĢletme konusunda 

değiĢiklik öngörülmüĢse, bölünme sözleĢmesinin veya bölünme planının onaylanması 

için ayrıca, Ģirket sözleĢmesinin değiĢtirilmesi için gerekli nisap aranır. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 173. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, oranın korunmadığı 

bölünmede onama kararı, devreden Ģirkette oy hakkını haiz ortakların en az yüzde 

doksanının oyuyla alınabilir. 

 

F. Kısmi Bölünmede Sermaye Azaltımı Ġhtiyacı  

 

 Kısmi bölünme yoluyla ayni sermaye teĢkiline yönelik olarak 5520 Sayılı KVK’da 

yer alan hüküm gereğince, ayni sermaye karĢılığı elde edilen hisseler ayni sermaye 

koyan Ģirkette kalabileceği gibi, Ģirketin ortaklarına da verilebilecektir. Ayni sermaye 

konulması karĢılığında alınan hisselerin ayni sermaye koyan bölünen Ģirkette kalması 

halinde (yavru şirket kurma), bölünen Ģirket nezdinde sermaye azaltımına ihtiyaç 

bulunmayacaktır. 

 

 Ayni sermaye konulması karĢılığında alınan hisselerin ayni sermaye koyan 

bölünen Ģirkette kalması yerine, bu Ģirketin ortaklarına intikal ettirilmesi halinde, diğer 

                                                 
127

 ÇoĢtan, BirleĢme, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Kararları, s. 100 vd. 
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bir ifadeyle kısmi bölünme halinde, Ģirketin esas sermayesinde azaltma ihtiyacı ortaya 

çıkabilir
128

.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın 162. maddesinde, bölünme sebebiyle devreden Ģirketin 

sermayesinin azaltılması hâlinde 473, 474 ve 592. maddeler ile kooperatiflerde 

Kooperatifler Kanunu’nun 98. maddesine dayanılarak bu Kanunun 473 ve 474. 

maddeleri uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

 

 Söz konusu maddede bölünme sebebiyle malvarlığını devreden ortaklığın 

sermayesinin azalması halinde hangi maddelerin uygulanacağı belirtilmekte, ancak 

sermaye azaltılmasına hangi koĢullarda gidileceği veya azaltılacak sermaye miktarının 

ne kadar olması gerektiği belirtilmemektedir. 

 

 Söz konusu maddenin gerekçesine göre, Kanunda kesin ve katı kurallar 

konulamayacağı için sermaye azaltılmasına hangi Ģartlarda gidileceği ve azaltma 

oranının (miktarının) ne olacağına dair bir açıklık bulunmamaktadır. Alman Kanunu da 

daha ayrıntılı bir düzenlemeye yer verdiği halde aynı yolu izlemiĢtir. Sermaye 

azaltılmasına gerek olup olmadığı ve miktarını belirlemek yönetim organının, denetleme 

de bölünme denetçisinin
129

 görevi olarak bırakılmıĢtır. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 473. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere, anonim 

Ģirketlerde sermaye azaltım kararı, sermayenin en az yüzde yetmiĢ beĢini oluĢturan pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınması gerekmektedir. Ancak, 6102 

Sayılı TTK’nın 162. maddesi, 473. maddenin uygulanmayacağını emretmektedir. Bu 

halde, oranların korunduğu bölünmelerde, 6102 Sayılı TTK’nın 171/f.2., 151/f.1/a 

hükümleri uyarınca anonim Ģirket sermayesinin azaltılabilmesi için oluĢacak nisabın 

                                                 
128

 Recep Kaplan, “ġirketlerin Bölünme ve Hisse DeğiĢiminin Amaç ve Konularının Kurumlar Vergisi 

Bakımından Ġncelenmesi”, Vergi Dünyası, Haziran 2012, S. 370, s. 148; Bumin A. Doğrusöz, Kısmi 

Bölünme ve Sermaye Azaltımı, 4 Kasım 2002 tarihli Dünya Gazetesi. 
129

 Bölünme denetçisi uygulamada Yeminli Mali MüĢavirler ile Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
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esas sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi Ģartıyla, genel kurulda mevcut oyların dörtte 

üçü olduğu kabul edilmektedir
130

.  

 

 Kısmi Bölünme Tebliği’nde belirtildiği üzere, sermaye azaltımı ile eĢ zamanlı 

olarak ve isteğe bağlı Ģekilde nakit olarak veya Ģirket bilançosunda yer alan hesapların 

müsait olması ve üçüncü Ģahısların haklarını zedelememesi Ģartıyla, öncelikle Ģirketin 

üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği sermaye ve kâr yedeklerinden karĢılanması 

suretiyle sermaye artırımı yapılması da mümkündür.  

 

 Bu hüküm kapsamında gerçekleĢtirilen uygulamalarda, bölünen Ģirketin 

özkaynaklarının müsait olması halinde, eĢ zamanlı artırım ve azaltımı ayrı ayrı iĢlemler 

olarak gerçekleĢtirilmeksizin, doğrudan ilgili özkaynak kalemlerinden azaltım 

yapılabilmekte olduğu da görülmektedir
131

.  

 

 Örneğin, bir Ģirket bünyesinde gerçekleĢtirilmesi düĢünülen kısmi bölünme 

iĢleminde, devralan nezdinde çıkartılacak iĢtirak hisseleri, bölünen Ģirketin ortaklarına 

verilmesi halinde, bölünen Ģirkette 30.000.000,00 TL tutarındaki bir sermaye azaltımı 

ihtiyacı doğsun. Bu azaltım ihtiyacı, isteğe bağlı Ģekilde ortaklar tarafından nakit olarak 

karĢılanabileceği gibi, Ģayet Ģirketin öz kaynaklarında serbestçe tasarruf edebileceği 

tutarlar yeterli ise; 10.000.000,00 TL’sinin geçmiĢ yıl karları hesabından doğrudan 

doğruya, 10.000.000,00 TL’sinin sermaye yedekleri hesabından doğrudan doğruya 

karĢılanması mümkün olabilecektir. Bu halde, 6102 Sayılı TTK’nın 473, 474 ve 592. 

maddelerinde yer alan sermaye azaltımına iliĢkin öngörülen nisaplar ve iĢlemler 

aranmayacaktır. 

  

 Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Ģu olmalıdır: Kısmi Bölünme 

Tebliğ’i sermaye azaltımının sadece kurumun serbestçe tasarruf edebileceği sermaye ve 

                                                 
130

 ÇoĢtan, BirleĢme, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Kararları, s. 130. 
131

 Bu yönde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri mevcuttur. 
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kâr yedeklerinden karĢılanmasına izin vermektedir. Dolayısı ile Kısmi Bölünme 

Tebliği’nde yer alan bu düzenleme, tüm kâr ve sermaye yedeklerinin kurumlar 

tarafından serbestçe tasarruf edilemeyeceğinin, bazı sermaye ve kâr yedeklerinin belli 

kısıtlamalara tabi olduğunun göstergesi olarak algılanmalıdır. Bir kurumun serbestçe 

tasarruf edebileceği sermaye ve kâr yedekleri arasında 5 yıllık aktifte bulunma süresini 

doldurmuĢ iĢtirak hissesi ve taĢınmaz satıĢ kazancı fonu, geçmiĢ yıl kârları gibi 

kalemleri örnek göstermek mümkündür
132

. 

 

 Tam bölünmede ise, bölünen Ģirket infisah edip ticaret sicilinden silindiği için, 

sermaye azaltılması söz konusu olmayacaktır. 

 

G. Kısmi Bölünmede Sermaye Artırımı Ġhtiyacı 

 

 Kısmi bölünmenin tarafı olan devralan Ģirket, devraldığı varlıkların kayıtlı 

değerleri üzerinden bilançonun aktif tarafına kaydı yaparken bilanço denkliğini 

sağlamak için pasif tarafta sermayesini artırmak zorundadır
133

. Diğer bir ifadeyle, 

bölünen ve malvarlığını devreden Ģirketin ortaklarının, devralan Ģirketin paylarını 

kendiliğinden iktisap edebilmelerini sağlamak için, kural olarak devralan Ģirketin 

sermayesini artırması gereklidir. Bu gereklilik, 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesinde de 

ifade edildiği gibi, bölünen Ģirketin ortaklarının ve alacaklılarının haklarını koruma 

ölçüsünde ortaya çıkan bir yükümlülüktür
134

. 

 

                                                 
132

 Ersin Nazalı, Kısmi Bölünme Sırasında Yapılan EĢ Zamanlı Sermaye Artırımı/Azaltımı-II, YaklaĢım 

Dergisi, Mart 2011, S. 219, s. 117; Yazar, makalesinde iĢletmeden çekilmesi her durumda kanun ile 

yasaklanmıĢ olan pasif kalemlere ait enflasyon düzeltmesi olumlu farklarını serbestçe tasarrufta 

bulunabilecek olan sermaye ve kâr yedekleri arasında olduğunu söylemeye imkan olmadığını 

belirtmektedir. Yine aynı yönde Bkz: Ersin Nazalı, Ġstisna Kapsamındaki ĠĢtirak Hissesi ve Gayrimenkul 

SatıĢ Kazancının Kısmi Bölünme Kapsamında ĠĢletmeden Çekilmesi,  Vergi Dünyası, Ekim 2011, S. 362, 

s. 95. 
133

 Erdoğan Öcal, “Kısmi Bölünmede Devralan Ortaklıkta Sermaye ArtıĢı”, YaklaĢım Dergisi, S. 206, 

Nisan 2009. 
134

 Helvacı, a.g.e., s. 72. 
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 Sermaye artırımı kısaca, Ģirket esas sözleĢmesinde yer alan nakdi değerin, anonim 

Ģirkette pay sahiplerinin Ģirkete getirmeyi taahhüt ettikleri malvarlığı kadar yükseltilmesi 

olarak tanımlanabilir
135

.  

  

 6102 Sayılı TTK’nın 163. maddesine göre, devralan anonim veya limited 

Ģirketinin sermayesi devreden Ģirketin ortaklarının haklarını koruyacak miktarda 

artırılmalıdır. Bu artırım devralan Ģirketlerde sermaye artırımı Ģeklinde gerçekleĢtirilecek 

olup, sermaye artırımının tescili ile birlikte ihraç olunan paylar kendiliğinden bölünen 

Ģirketin ortaklarına devrolunacaktır. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın birleĢme ve bölünme nedeniyle sermaye artırımını 

düzenleyen 142. ve 163. maddelerinde, sermaye artırım karar nisabı konusunda bir 

hükme yer verilmemiĢ olduğu görülmektedir. Bu halde, sermaye artırımında 

uygulanması gereken nisaplar 6102 Sayılı TTK’nın “esas sözleĢme değiĢikliklerinde 

toplantı ve karar nisapları” baĢlıklı 453. maddesinin 1. fıkrasının atfı nedeniyle 421. 

maddeye göre belirlenmelidir
136

. Hükme göre; esas sözleĢmeyi değiĢtiren kararlar, Ģirket 

sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan 

oyların çoğunluğu ile alınmalıdır. Ġlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde 

edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. Ġkinci toplantı 

için toplantı nisabı, Ģirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. 

Bu fıkrada öngörülen nisapları düĢüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleĢme 

hükümleri geçersizdir.  

 

 Ancak, sermaye artırımı için Ģirket esas sözleĢmesinde daha ağır bir nisap 

öngörülmesi halinde sermaye arıtımının ve dolayısıyla bölünme kararının bu ağır nisap 

ile alınması gerektiği kanaatindeyiz
137

. 
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 Erdoğan Moroğlu, Anonim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı, 2. Bs., Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 

2003, s. 1. 
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 ÇoĢtan, BirleĢme, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Kararları, s. 131. 
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 ÇoĢtan, BirleĢme, Bölünme ve Tür DeğiĢtirme Kararları, s. 132.  
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 Bölünme yeni Ģirket kuruluĢ yolu ile gerçekleĢiyorsa yeni kurulacak Ģirketin 

kuruluĢ sermayesi, mevcut bir Ģirkete bölünme yoluyla gerçekleĢiyorsa devralan ortaklık 

tarafından artırılacak sermaye tutarı bölünen ortaklığın devrettiği miktar olacaktır. 

Ancak, kuruluĢ sermayesinin veya sermaye artırımının miktarı çeĢitli faktörlere bağlı 

olabilir
138

. Nitekim TTK’nın gerekçesine göre, sermaye artırımın miktarını, hükümde 

yer alan "devreden şirketin ortaklarının haklarını koruyacak miktarda" ölçüsü yanında, 

Ģirketler arasında iĢtirak iliĢkisinin var olup olmadığı ile devralan Ģirketin elinde kendi 

paylarının bulunup bulunmaması da belirlemektedir. 

 

 Vergi mevzuatımız açısından konuya yaklaĢıldığında, 5520 Sayılı KVK’nın 

bölünme ile ilgili hükümlerinde sermaye artıĢında kayıtlı değerlerin dikkate alınacağına 

dair açık bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle, sermaye artırım tutarının 

aktarılan kayıtlı değerlere eĢit olmasının zorunlu olmadığı yönünde görüĢler 

bulunmaktadır. Bu görüĢe göre, sermaye artırım miktarı, ayni sermaye konulacak 

Ģirketin ve bölünme yoluyla konulacak ayni sermayenin gerçek değerleri dikkate 

alınarak da belirlenebilir
139

. Kanaatimizce, vergi kanunlarımız açısından bölünmenin 

vergisiz gerçekleĢtirilebilmesi için, malvarlığının kayıtlı değerler üzerinden devredilmesi 

ve sermaye artırım tutarının devredilen malvarlığı tutarı ile eĢdeğer olması 

gerekmektedir.  

 

 Zira, Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No’lu Genel Tebliğ’in 19.3.1. maddesine 

göre, bölünme iĢlemine konu varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden diğer Ģirketlere 

intikal ettirilmesi, bölünen Ģirketin ortaklarına ya da bölünen Ģirkete varlıkların kayıtlı 

değeri kadar hisse verilmesini gerektirmemektedir. Dolayısıyla, devralan Ģirket 

tarafından yapılacak sermaye artırımı devredilen malvarlığının kayıtlı değeri kadar 

olabilecekken, bu malvarlığı karĢılığında bölünen Ģirketin ortaklarına verilecek 
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 Tan, a.g.e., s. 107,  Öcal, a.g.m.   
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hisselerin miktarı bir değiĢ/tokuĢ oranına göre belirlenebilecek ve hisseler ortaklara pay 

oranlarına göre verilebilecektir.   

 

H. Ticaret Siciline Tescil ve Ġlan  

 

 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 179. maddesine göre bölünmeye katılan 

Ģirketlerin genel kurulları tarafından bölünme sözleĢmesinin onaylanmasından sonra 

Ģirket yönetim kurulları bölünmenin tescilini talep ederler. Nitekim, kısmi bölünmenin 

hukuki geçerlik kazanması ve sonuç doğurması bölünmenin ticaret siciline tescil 

edilmesi ile mümkündür
140

. 

 

 Yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre, kısmi bölünme iĢlemi söz konusu 

iĢleme katılan Ģirketlerin genel kurul kararlarının ticaret siciline tescili ile geçerlilik 

kazanmaktadır. Bu halde bölünme tarihi; ticaret siciline tescil tarihidir. Nitekim, 5520 

Sayılı KVK’nın 20. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca Ģirket yetkili kurulunun 

bölünmeye iliĢkin kararının Ticaret Sicili’nde tescil edildiği tarihin “bölünme tarihi” 

olduğu belirtilmektedir. 

 

 Kısmi bölünme müessesesinde tam bölünme müessesesinde olduğu gibi bölünme 

iĢlemlerinin tamamlanması maksadıyla devre konu malvarlığı kıymetlerinin ayrı 

yönetilmesine gerek bulunmamaktadır. Tescil ile bölünen Ģirketin ortakları, devralan 

Ģirketin ortakları olur ve ayrıca bir devir iĢlemine gerek yoktur
141

. Nitekim Kısmi 

Bölünme Tebliği’nde de belirtildiği üzere, malvarlığı kıymetleri kendilerine ait aktif ve 

pasif düzenleyici hesaplar ile devralan ortaklığa tescil ile birlikte intikal etmektedir. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 179. maddesine göre, kısmi bölünme sebebiyle Ģartların 

varlığı halinde bölünen (devreden) Ģirketin sermayesinin azaltılmasında ve devralan 

                                                 
140

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 132. 
141

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 132. 
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Ģirketin ise, sermaye artırımına iliĢkin ana sözleĢme değiĢiklikleri de bölünmeye iliĢkin 

genel kurul kararından ayrı ya da bölünme kararı ile birlikte tescil edilebilir.  

 

 Her ne kadar 6102 Sayılı TTK’da ilana iliĢkin herhangi bir hüküm düzenlenmemiĢ 

olsa da,, kısmi bölünme kararının ilgili sicil müdürlüklerinde tescil edilmesinin ardından 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı gerekmektedir. Kısmi bölünmenin ilanı, kısmi 

bölünmenin sonuçlarının yerine getirilmesi açısından, diğer bir ifade ile üçüncü kiĢilerin 

korunması hem de Ģirketler arasındaki iĢ iliĢkilerinin uygulanması açısından 

önemlidir
142

.  

 

Ġ. Bölünmenin Ġptali Ve Eksikliklerin Sonuçları 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 192. maddesi uyarınca, 134 ilâ 190. maddelerin ihlâli 

halinde, bölünme kararına olumlu oy vermemiĢ ve bunu tutanağa geçirmiĢ bulunan 

bölünmeye katılan Ģirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

ilânından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler. Ġlânın gerekmediği hallerde süre 

tescil tarihinden baĢlayacaktır.  

  

 Bu hüküm, birleĢme, bölünme veya tür değiĢtirmelere iliĢin özel bir iptal davasını 

düzenlemektedir. Bölünmede iptal sebebi, bölünmeye iliĢkin hükümlerin ihlalidir. Bahsi 

geçen madde ile, bölünmeye iliĢkin kararın bir yönetim organı tarafından verilmesi 

halinde de bu davanın açılabileceği kabul edilmiĢtir.  

  

 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesine göre, birleĢme, bölünme ve tür değiĢtirmeye 

iliĢkin iĢlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunması halinde ise, mahkeme taraflara 

bunun giderilmesi için süre vermek zorundadır. Hukukî sakatlık, verilen süre içinde 

                                                 
142

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 134. 
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giderilemiyorsa veya giderilememiĢse mahkeme kararı iptal etmek ve gerekli önlemleri 

almak durumundadır
143

.  

                                                 
143

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 156. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGĠ KANUNLARI IġIĞINDA KISMĠ BÖLÜNME 

 

I. 4684 SAYILI KANUN ĠLE DEĞĠġĠK 5422 SAYILI KVK 

AÇISINDAN BÖLÜNME 

  

 Vergi hukukumuzda bölünme iĢleminin tanımı ilk defa 4684 Sayılı Kanunla 

değiĢik mülga 5422 Sayılı KVK’nın 38. maddesinin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı 

bentlerinde yer almıĢtır.  

 

 Mülga 5422 Sayılı KVK’nın 38. maddesine 4684 Sayılı Kanun ile yapılan 

değiĢiklik ile tam bölünme, tam mükellef bir sermaye Ģirketinin tasfiyesiz olarak infisah 

etmek suretiyle bütün mal varlığı, alacak ve borçlarını mukayyet değerleri üzerinden 

mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef iki veya daha fazla sermaye Ģirketine 

devretmesi ve karĢılığında devredilen sermaye Ģirketinin ortaklarına devralan sermaye 

Ģirketinin sermayesini temsil eden iĢtirak hisseleri verilmesi olarak tanımlanmıĢtır. 

 

 Payların değiĢ tokuĢunun yapılmasında çoğu zaman denkleĢtirme sorunu çıkması 

veya ortakların nakit talepleri nedeniyle, değiĢ tokuĢ oranının saptanmasında belli 

miktarda - iĢtirak hisselerinin itibari değerinin % 10'una kadar - nakit ödeme yapılması 

iĢlemin bölünme sayılmasına engel kabul edilmemiĢtir
144

. 

 

 Kısmi bölünme ise, mülga 5422 Sayılı KVK’nın 4684 Sayılı Kanun ile değiĢik 38. 

maddesinin 2. bendinde, tam mükellef bir sermaye Ģirketinin veya bu mahiyetteki bir 

yabancı kurumun Türkiye’deki iĢyeri veya daimi temsilcisinin
145

 bilançosunda yer alan 

gayrimenkuller ve iĢtirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet iĢletmeleri ve bu tesis ve 

                                                 
144

 Arslan Kaya, a.g.e., s. 128. 
145

 (Ġbarenin değiĢmeden önceki Ģekli) “Tam mükellef bir sermaye Ģirketinin bilançosunda” 
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iĢletmelere bağlı gayrimaddi haklar, hammadde, yarı mamul ve mamul malların, 

mukayyet değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye 

Ģirketine, bu değerleri devreden Ģirketin ortaklarına verilmek veya devreden Ģirkette 

kalmak üzere, devralan Ģirketin iĢtirak hisseleri karĢılığında aynî sermaye olarak 

konulması
146

 olarak tanımlanmıĢtır. 

 

 4684 Sayılı Kanun’un gerekçesinde; bölünmeye iliĢkin düzenlemelerin amacının, 

AB mevzuatına uyum çalıĢmaları çerçevesinde, dolaysız vergiler alanında vergi 

kanunlarında Ģirketlerin bölünmesini kolaylaĢtırıcı ve kalıcı mahiyette düzenlemelerin 

getirilmesi olduğu belirtilmiĢtir. Nitekim 4684 Sayılı Kanun, AB’nin 23.07.1990 tarih ve 

90/434/AET Sayılı “Farklı Üye Ülkelerin ġirket, Bölünme ve Aktif Devirlerinde Ortak 

Vergilendirme Rejimi” ile ilgili Direktifi ile getirilen düzenlemeler ile paralel 

düzenlemeler içermektedir. 

 

 Yapılan değiĢiklikler ile bölünmenin bilanço değerleri (mukayyet değerler) 

üzerinden yapılması esası getirilmiĢ ve böylece bir vergi ertelemesi yapılmasına olanak 

sağlanmıĢtır
147

. Ayrıca hükümden, bölünme ile malvarlığının devralan Ģirkete intikalinin 

ayni sermaye koyma yolu ile yapılacağı anlaĢılmaktadır. 

 

 Bu Ģekilde 4684 Sayılı Kanun ile bölünme ilk defa Türk vergi mevzuatına girmiĢ; 

ancak bölünme iĢleminin maddi hukukta (örneğin Türk Ticaret Kanunu) herhangi bir 

dayanağı olmadığı gerekçesiyle bölünme iĢleminin uygulanabilirliği hususunda 

uygulamada tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Bu tartıĢmalara son verilmesi ve uygulamanın 

önünün açılabilmesi adına Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

ortak olarak Kısmi Bölünme Tebliği 16.9.2003 tarih ve 25231 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıĢtır. Kısmi Bölünme Tebliği, 5422 Sayılı KVK’daki hükümlere dayanarak 

sadece kısmi bölünmenin maddi hukuk cephesini düzenlemiĢtir. Kısmi Bölünme Tebliği 

                                                 
146

 5228 Sayılı Kanunun 59/16. maddesiyle değiĢtirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

ibaredir. 
147

 Kaya, a.g.e., s. 218.  
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sınırları içinde kalan bu düzenleme ile uygulamada bölünmenin iĢlerliğini sağlamak 

amacı güdülmüĢtür
148

. Nitekim öyle de olmuĢtur. Bölünme hukukuna iliĢkin 

düzenlemeler 6102 Sayılı TTK ile getirilinceye dek, Kısmi Bölünme Tebliği 

uygulamacılar için önemli bir kaynak olmuĢtur. 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğe 

girmesiyle birlikte Kısmi Bölünme Tebliği’nin geçerliliği uygulamacılar bakımından 

tartıĢma konusu olmuĢtur
149

.  

 

 Kanaatimiz, Kısmi Bölünme Tebliğinin 6102 Sayılı TTK ile çatıĢmayan 

hükümlerinin, direkt bölünme ile ilgili bir yönetmelik veya tebliğ yayımlanana kadar 

geçerli olacağı yönündedir.   

 

II. 5520 SAYILI KVK AÇISINDAN KISMĠ BÖLÜNME 

 

 Vergi Kanunlarının yeniden yazım çalıĢmaları kapsamında 1946 yılından bu yana 

uygulanmakta olan 5422 Sayılı KVK yürürlükten kaldırılmıĢ ve yeniden kaleme alınarak 

5520 Sayılı KVK 21.06.2006 tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 

5520 Sayılı KVK’nın birçok hükmü 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yürürlüğe girmiĢtir. 

 

 5422 Sayılı KVK’da 4684 Sayılı Kanun ile yapılan değiĢikliklerle, sermaye 

Ģirketlerine vergisiz devir, bölünme ve hisse değiĢimi olanağı sağlanması, iĢlemlerin bir 

ayağı olan mükellefler nezdinde olumlu karĢılanmıĢtır. Yapılan düzenlemeler, birden 

çok iĢletmeyi bünyesinde barındıran Ģirketlerin asıl faaliyet konularında uzmanlaĢması 

ve kaynaklarını bu alanlara yönlendirmelerine hizmet etmektedir. Örneğin kısmi 

bölünme sayesinde, Ģirketler tamamen tasfiye olmaksızın, varlıklarının bir kısmını 

                                                 
148

 Lütfü BaĢöz, Ramazan Çakmakcı, Gerekçeli KarĢılaĢtırma Tablolu Yeni ve Eski Kanun Metinleri 

ile Birlikte Yeni Türk Ticaret Kanunu, Legal, Ġstanbul, 2011, s. 187.    
149

 Doktrinde bu yönde bir tartıĢmamaya rastlanmamıĢtır. 



70 

 

halihazırda mevcut veya yeni kurulacak bir sermaye Ģirketine vergi istisnalarından 

yararlanmak suretiyle, ayni sermaye olarak koyabilmektedirler
150

.  

 

 Bu sebepledir ki, 5520 Sayılı KVK’da 4684 Sayılı Kanun ile getirilen çatı aynen 

korunmuĢ; ancak bazı muğlak ifadeler açıklığa kavuĢturulmuĢtur
151

.  

 

 Kısmi bölünme müessesesi, 21.06.2006 tarih ve 26205 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5520 Sayılı KVK’nın 19. 

maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde tam mükellef bir sermaye Ģirketinin veya sermaye 

Ģirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iĢ yeri veya daimî temsilcisinin 

bilânçosunda yer alan taĢınmazları ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iĢtirak 

hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet iĢletmelerinin bir veya birkaçının 

kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye 

Ģirketine devredilmesi olarak tanımlanmıĢtır. 

 

 5520 Sayılı KVK’nın gerekçesinde, kısmi bölünme iĢleminin vergisiz olarak 

yapılmasına olanak sağlanarak, iĢletmelerin daha etkin ve verimli çalıĢmalarını 

sağlayabilecek bölünme iĢlemlerini gerçekleĢtirmelerinin mümkün hale getirildiği ve 

böylelikle aynı Ģirket bünyesinde yürütülen birden çok hizmet veya üretim faaliyetinin 

ayrıĢtırılarak, iĢletmelerin yeni oluĢturulacak üretim ve hizmet iĢletmelerinin belli 

alanlarda yoğunlaĢarak uzmanlaĢmasını sağlayarak verimli ve kârlı kuruluĢlar haline 

getirilebilmesinin amaçlandığı ifade edilmiĢtir. 

 

 Gerek Kanun metni gerekse gerekçedeki ifadeden hareketle, bölünmenin temel 

amacının bölünmeyi hedefleyen Ģirketlerin iĢletmelerine ekonomik yarar sağlamak 

olduğu söylenebilecektir
152

.  

                                                 
150

Tan, a.g.e., s. 39.   
151

 4684 Sayılı Kanun her ne kadar 6102 Sayılı TTK tasarısı incelenerek hazırlanmıĢ olmasına ve 6102 

Sayılı TTK’nın terimlerini kullanmasına rağmen, sistemi tam olarak aktarmamıĢtır. Aynı yönde bkz: 

BaĢöz, Çakmakcı, a.g.e. s. 187; 6102 Sayılı TTK’nın bölünme ile ilgili gerekçesi, Dinç, a.g.e., s. 249.   
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 Her iki Kanun’da yer alan hükümlerin karĢılaĢtırılmasında tam bölünme Ģartlarının 

aynen korunduğu, ek Ģartların getirilmediği, ancak yukarıda belirtildiği gibi terimlerde 

ve ibarelerde değiĢiklik olduğu görülmektedir. 

 

 Buna karĢılık kısmi bölünme ile ilgili hükümlerde her iki kanun arasında özellikle 

devre konu varlıklar, iĢletme bütünlüğü, borçların devri gibi konular yönünden 

farklılıklar bulunduğu görülmektedir. 

 

A. Kısmi Bölünmenin Kapsamı 

 

 ÇalıĢmamızın bu bölümünde, 5520 Sayılı KVK ıĢığında kısmi bölünme 

müessesesinin kapsamı, kısmi bölünmeye taraf olabilecek Ģirketler ile kısmi bölünmeye 

konu varlıklara iliĢkin değerlendirmeler yapılacaktır. Kısmi bölünmeye konu olacak 

Ģirketler konusunda mevzuatta yer alan açık düzenleme nedeniyle bu konu hakkında 

günümüze dek bir tartıĢma ile karĢılaĢılmamıĢtır. Buna karĢın asıl tartıĢma, kısmi 

bölünmeye konu edilebilecek varlıklar üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Son zamanlarda 

yapılan tartıĢmaların baĢında, kısmi bölünmeye konu varlıkların nitelikleri 

gelmektedir
153

. Bunun nedeninin ise detayları aĢağıda açıklanacağı üzere, mevzuat 

hükümlerinin dar yorumlanması olduğu düĢünülmektedir.  

 

 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde yer alan ve kısmi 

bölünme iĢleminin gerçekleĢebilmesi için gereken Ģartlar aĢağıdaki Ģekilde 

belirlenebilmektedir: 

 

                                                                                                                                                
152

 Bölünmenin ekonomik anlamda tanımı ÇalıĢmamızın II.B. Bölümünde yapılmıĢtır. 
153

 Seçkin Altınel, Ender Ġnelli, “Ticari ĠĢletmelerin Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi Mümkün müdür?  

Vergi Dünyası, S. 362, Ekim 2011, s.100-108., Bkz. Mehmet Maç, “Kısmi Bölünmeye Konu 

Olamayacak Bir ĠĢletme Türü Yoktur”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 2011 Ocak, S. 85, s. 28.; Ġsmail 

Barınır, “Kısmi Bölünme Müessesesine ĠliĢkin Değerlendirmeler ve Özellik Arz Eden Bir Durum”, Vergi 

Dünyası, S. 335, Temmuz 2009, s. 163. 
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- Devreden Ģirket tam mükellef bir sermaye Ģirketi veya sermaye Ģirketi 

niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iĢyeri (Ģube) veya daimi temsilcisi 

olmalıdır. 

- Devre konu varlıklar tahdidi olarak sayılmıĢ ve taĢınmazlar,  tam iki yıl süreyle 

elde tutulmuĢ olan iĢtirak hisseleri, üretim tesisleri, hizmet iĢletmeleri ile 

sınırlandırılmıĢtır. 

- Devir değeri kayıtlı değer olarak kabul edilmiĢtir. 

- Devralan Ģirket tam mükellef bir sermaye Ģirketi olmalıdır. 

- Devralan Ģirket, mevcut bir Ģirket olabileceği gibi, devir için yeni kurulacak bir 

Ģirket de olabilir. 

- Devir konusu varlıklar devralan Ģirkete ayni sermaye olarak konulmaktadır. 

- Mevcut bir Ģirkete devir halinde, devir konusu varlıkların değeri tutarında sermaye 

artırımı gerçekleĢtirilecektir; yeni kurulacak bir Ģirkete devir halinde ise, ayni 

sermaye sureti ile kuruluĢ gerçekleĢtirilecektir. 

- Devredilen varlıklar karĢılığında alınacak iĢtirak hisseleri, devreden Ģirkette 

kalabileceği gibi, bu Ģirketin ortaklarına da verilebilecektir. 

- Bölünen kurum tasfiye edilmeksizin faaliyetine devam etmekte tüzel kiĢiliğini 

sürdürmektedir. 

 

 Kısmi bölünme konusu olabilecek varlıklar 5520 Sayılı KVK’nda tahdidi olarak 

sayılmıĢtır. Buna göre; 

 

- TaĢınmazlar (Arazi, tapu kütüğüne kayıtlı bağımsız ve sürekli haklar) 

- ĠĢtirak hisseleri (En az 2 yıl süreyle elde bulundurulan) 

- Üretim ve hizmet iĢletmeleri  

 

kısmi bölünmeye konu olabilmektedir
154

.  
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 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 186. 
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 KVK 1 Seri No’lu Genel Tebliği ile Kısmi Bölünme Tebliği’nde, üretim veya 

hizmet iĢletmesinin kısmi bölünmesi halinde dikkat edilecek esas ve usuller 

belirlenmiĢtir. 

 

 KVK 1 Seri No’lu Genel Tebliği’nın 19.2.2.1. maddesi uyarınca, üretim ve hizmet 

iĢletmelerinin kısmi bölünme suretiyle devrinde, iĢletme bütünlüğü korunacak Ģekilde 

faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi de 

zorunludur. Kısmi bölünme sonucu hem bölünen iĢletmenin hem de bölünme sonucunda 

varlıkları devralan iĢletmenin faaliyetine devam etmesi esastır. Bu kapsamda, söz 

konusu iĢletmelerin devrinde, iĢletme bütünlüğü korunacak Ģekilde faaliyetin devamı 

için gerekli taĢınmaz, her türlü tesis, makine ve teçhizat, alet, edevat, taĢıtlar, gayrimaddi 

haklar ile hammadde, mamul, yarı mamul mallar gibi aktif kıymetler ile ilgili pasif 

kıymetlerin tümünün devredilmesi zorunludur. 

 

 Kısmi Bölünme Tebliği’nin 1. maddesi uyarınca da, kısmi bölünme iĢlemi, bir 

üretim tesisi veya iĢletmenin parça parça elden çıkarılarak Ģirketin üretim ve hizmet ifası 

faaliyetinden alıkonulması sonucunu doğurmamalıdır. Üretim tesisleri ve hizmet 

iĢletmelerinin kısmi bölünme suretiyle devrinde, bu faaliyetlerin ifası için gerekli olan 

unsurların da, bir bütünlük içinde dikkate alınması ve böylece iĢletme bütünlüğünün 

korunması zorunludur. 

 

 Bölünme sonucu oluĢan yeni Ģirket veya bölünen mevcut Ģirket ortakları iĢtirak 

hisseleri elde etmektedir. Kural olarak hisseler bölünen Ģirkete verilmektedir. Taraflar bu 

hisselerin bölünen Ģirket ortaklarına verilmesini de kararlaĢtırabilirler. Devralan Ģirketin 

hisselerinin devreden Ģirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taĢınmaz veya 

iĢtirak hisselerine ait borçların da devri zorunludur
155

. Bu konuya iliĢkin detaylı 

açıklamalara çalıĢmamızın ilerleyen bölümlerinde yer verilecektir. 
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 Tan, a.g.e., s. 92. 
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B. Kısmi Bölünmenin Tarafları  

 

 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinde yer alan açık hüküm nedeniyle, gerek 

bölünen gerekse devralan veya yeni kurulan Ģirketlerin sermaye Ģirketi olması 

gerekmektedir.  

 

 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesine göre, devreden Ģirket tam mükellef bir 

sermaye Ģirketi veya sermaye Ģirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki 

iĢyeri (Ģube) veya daimi temsilcisi olmalıdır. Sermaye Ģirketlerinden kastın ise ne olduğu 

yine 5520 Sayılı KVK’nın 2. maddesine göre belirlenecektir. Buna göre, TTK 

hükümlerine göre kurulmuĢ olan anonim, eshamlı komandit ve limited Ģirketler ile aynı 

mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye Ģirketi olarak kabul edilmektedir. SPKn’a göre 

kurulmuĢ olan yatırım fonları da 5520 Sayılı KVK uygulamasında sermaye Ģirketi olarak 

kabul edilmektedir.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğe girmesinden önce, kısmi bölünmede, birleĢme ve 

tam bölünmede aranan nev’i bakımından benzeĢme Ģartının aranıp aranmayacağı sorunu 

ortaya çıkmıĢ idi. Diğer bir ifade ile, bir anonim Ģirketin bir iĢletmesinin kısmi bölünme 

yoluyla bir anonim Ģirketine devrinin mümkün olup olmayacağı tartıĢılmaktaydı. Bu 

konuda, 6102 Sayılı TTK’dan önce yapılan yorumlarda, gerek 5520 Sayılı KVK ve 6762 

Sayılı TTK’da gerekse ikincil mevzuatta herhangi engelleyici bir hüküm bulunmadığı 

göz önüne alınarak, nev’i bakımından benzeĢme Ģartının kısmi bölünme için 

aranmayacağı söylenmekteydi
156

. Konu 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğe girmesi ile 

netlik kazanmıĢtır. 5520 Sayılı KVK’nı da bu yönde okumak ve yorumlamak doğru 

olacaktır.  
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 Tan, a.g.e., s.90, Önder Sezgi, ġirket Yeniden Yapılanmaları ile Ġlgili Düzenlemelerin TartıĢmalı 

Olabilecek Bazı Yönleri, Vergi Dünyası Dergisi, S. 245, Ocak 2002, s. 93. 
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 Kısmi bölünmenin taraflarını belirlerken değinilmesi gereken diğer bir husus da, 

bölünen veya devralan tarafların mükellefiyet durumlarıdır. 5520 Sayılı KVK’nın 19. 

maddesine baktığımızda, devralan veya yeni kurulan sermaye Ģirketlerin tam mükellef 

Ģirketler olması gerektiği görülmektedir. Bölünen Ģirketlerdeki mükellefiyet Ģartına 

baktığımızda ise sermaye Ģirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iĢ yeri 

veya daimi temsilcisinin bilançosundaki varlıkların kısmi bölünme yoluyla 

devredilebileceği anlaĢılmaktadır. 

 

 O halde kısmi bölünmede, bölünen Ģirketlerde tam mükellefiyet Ģartı aranmazken, 

devralan Ģirketin tam mükellef olması zorunlu tutulmuĢtur. Kısmi bölünme, 

çalıĢmamızda incelediğimiz diğer yapılandırma araçlarından bu yönüyle farklılık 

göstermektedir. Örneğin hisse değiĢimi müessesesinde, devredilen kurumun sermaye 

Ģirketi olması yeterli görülmekte; devredilen kurumun tam mükellef veya dar mükellef 

olup olmaması hisse değiĢimi müessesesinden yararlanmanın bir koĢulu olarak 

aranmamaktadır. Yine 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen 

vergisiz birleĢme halinde de, birleĢmenin devir hükmünde olabilmesi için birleĢme 

sonucunda infisah eden kurum ile birleĢilen kurumun kanuni veya iĢ merkezlerinin 

Türkiye’de bulunması gerekmektedir
157

.  

 

C. Kısmi Bölünme Kapsamında Devre Konu Edilebilecek Varlıklar 

 

5422 Sayılı KVK’nın 38. maddesi ile 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinin 3. 

fıkrasının (b) bendinde kısmi bölünmeye konu olabilecek unsurlar tahdidi olarak 

sayılmıĢtır. Bu varlıklar dıĢında herhangi bir unsurun kısmi bölünmeye konu edilmesi 

halinde söz konusu iĢleme 5520 Sayılı KVK’da ve diğer vergi mevzuatında tanınan 

vergisel istisnalar tanınamayacaktır. Bu nedenle, bir iĢlemin 550 Sayılı KVK anlamında 

kısmi bölünme sayılabilmesi için bu Kanunda yer alan Ģartlara uygun gerçekleĢtirilmesi 
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 Bu konu ile ilgili açıklamalara ÇalıĢmamızın I. Bölümünde yer verilmiĢtir.  
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gerekmektedir. Bu Ģartlardan biri de, devre konu edilecek varlıkların 5520 Sayılı 

KVK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasında yer verilen varlıklardan olmasıdır.  

 

 Buna göre 5520 Sayılı KVK anlamında vergisiz bir kısmi bölünmeden 

bahsedebilmek için; Ģirketlerin bünyesinde yer alan üretim ve hizmet iĢletmelerinin, 

taĢınmazlarının ve en az 2 yıl süreyle elde bulundurulan iĢtirak hisselerinin kısmi 

bölünmeye konu edilmesi gerekmektedir. 

 

1. Üretim veya Hizmet ĠĢletmeleri 

  

 Kısmi bölünmeyi düzenleyen 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasının b 

bendinde, “üretim veya hizmet iĢletmelerinin” kısmi bölünmeye konu olabileceği hükme 

bağlanmıĢtır ancak kanun maddesinde üretim veya hizmet iĢletmelerine iliĢkin olarak bir 

tanımlama yapılmamıĢtır.  

 

 Kısmi bölünmeye konu olabilecek iĢletmeler bakımından üretim ve hizmet 

iĢletmelerine yer verilmiĢ olmakla birlikte, ticaret iĢletmelerine yer verilmemiĢtir. Bu 

durumda ticaret iĢletmelerinin kısmi bölünme kapsamında devre konu olup olamayacağı 

sorunu ortaya çıkmıĢtır
158

.   

 

 Üretim ve hizmet iĢletmelerini devreden Ģirketler nezdinde yapılan vergi 

incelemelerinde, söz konusu Ģirketlere ait hizmet veya üretim iĢletmelerinin özü 

itibariyle “ticaret iĢletmesi” olarak nitelenmesi gerektiğinden bahisle, söz konusu 

iĢlemin kısmi bölünme iĢlemi olarak addedilemeyeceği ve ticaret iĢletmesinin devri 

nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verildiğinden bahisle vergi ziyalı tarhiyatlar yapıldığı 

bilinmektedir.  

 

                                                 
158

 Bkz. Maç, “Kısmi Bölünmeye Konu Olamayacak Bir ĠĢletme Türü Yoktur”, s. 28; Barınır, a.g.m., s. 

163.  
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 Bazı yazarlar tarafından “ticaret iĢletmeleri”, üretici iĢletmelerin mallarını 

tüketicilere aktaran toptancı, yarı toptancı ve perakendeci iĢletmeler olarak tanımlanmıĢ, 

ayrıca, ticaret iĢletmelerin mal veya hizmet üretmediği ve ölçek ekonomisinden 

yararlanma potansiyellerinin olmadığı belirtilmiĢtir
159

. 

 

 Öte yandan, hizmet iĢletmesi ile ticaret iĢletmesi arasında fark bulunduğu, hizmet 

iĢletmesinin tanımının yapılabilmesi için KDV Kanunu’ndaki hizmet kavramının 

dikkate alınması gerektiği savunulmaktadır
160

. 

 

 Kanaatimizce bu görüĢlere katılabilmek mümkün değildir. Öncelikle, üretim ve 

hizmet iĢletmesi dıĢında ayrıca “ticaret iĢletmesi” Ģeklinde bir ayrıma gidilmesi doğru 

değildir. Ticaret iĢletmesi olsa olsa içinde üretim ve hizmet iĢletmelerini de barındıran 

üst bir kavramdır.   Ayrıca, mevzuatımızdaki kısmi bölünmeye iliĢkin hükmün amaçsal 

yaklaĢımla yorumlanması sonucunda, alım-satım faaliyetinde bulunan iĢletmelerin de 

kısmi bölünmeye konu edilebileceği, daha genel anlatımla kısmi bölünmeye konu 

edilemeyecek bir iĢletme türü bulunmadığı ortaya çıkmaktadır
161

. 

 

 ĠĢletme doktrinde, sermaye-emek- idare üçlüsünün bir araya gelip, belirli bir 

organizasyon içinde faaliyet göstermesi olarak tanımlanmıĢtır
162

.  

 

 Ticari iĢletme
163

 ise 6762 Sayılı TTK’nda tanımlanmamıĢ, eksik ve karıĢık bir 

Ģekilde çeĢitli maddelerde düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır. 6762 Sayılı TTK’nun Birinci 

Kitabında “Ticari ĠĢletme” baĢlığının konulmuĢ olmasına ve 11. maddesinde 

“Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme 

Sayılırlar” denilmiĢ olmasına rağmen, 1. ve 3. maddelerinde, ticari iĢletme terimini 
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 Altınel/Ġnelli, a.g.m., s. 105. 
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 Altınel/Ġnelli, a.g.m., s. 105. 
161

 Aynı yönde bkz. Mehmet Maç, Kısmi Bölünmeye Konu Olamayacak Bir ĠĢletme Türü Yoktur, s. 

28. 
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 Reha Poroy, Hamdi Yasaman, Ticari ĠĢletme Hukuku, 14. Bs., Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012, s. 32.  
163

 Türk Ticaret hukukunda “ticaret iĢletmesi” yerine “ticari iĢletme” kavramı kullanılmaktadır. Bkz. 

Poroy/Yasaman, a.g.e., Tekinalp, a.g.e. 
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kullanmamıĢ ve ticarethane, fabrika veya ticari Ģekilde iĢletilen müessese üçlüsüne atıfta 

bulunmuĢtur
164

. 

 

 Ticarî iĢletme, 6102 Sayılı TTK’nun 11. maddesinde ise kanuni ifadesini bulmuĢ 

ve “esnaf faaliyeti için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan, 

devamlı ve bağımsız şekilde icra edilen faaliyetlerin yürütüldüğü işletme” olarak 

tanımlanmıĢtır.  

 

 Buna karĢın; mevzuatımızda ne üretim ne de hizmet iĢletmeleri için bir tanımlama 

mevcuttur. Gerek 5422 Sayılı Kanunda gerekse 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununda, üretim ve hizmet iĢletmeleri kavramına yer verilmiĢ ancak bu kavramlar 

tanımlanmamıĢtır.   

 

 KVK, TTK ve ilgili mevzuat dıĢında üretim iĢletmesi ve hizmet iĢletmesinin 

kapsamını belirleyebilecek nitelikte bir düzenleme bulunup bulunmadığı incelendiğinde; 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1.maddesinde,  

 

“sanayi işletmesinin bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet 

veya diğer vasıta ve bu kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen 

değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden 

yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler”  

 

olarak tanımlandığı görülmektedir. Üretim iĢletmeleri için bu tanım dikkate alındığında 

maddeleri fiziksel ya da kimyasal yönden kısmen ya da tamamen değiĢikliğe uğratarak 

baĢka bir mala dönüĢtüren iĢletmeler üretim iĢletmesi olarak tanımlanabilecektir
165

. 

 

 Hizmet iĢletmesi tanımına ise mevzuatımızda yer verilmemiĢtir. Ancak 

uygulamadaki görüĢler; 3065 Sayılı KDV Kanunu’nda yapılan tanımlardan yola 
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 Poroy/Yasaman, a.g.e., s. 34. 
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 Altınel/Ġnelli a.g.m., s. 105. 
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çıkılarak, esas faaliyet konusu mal alım satımı olan iĢletmelerin faaliyetinin hizmet 

kapsamına girmediği dolayısıyla da bu tür iĢletmelerin hizmet iĢletmesi olarak 

tanımlanamayacağını yönünde olmuĢtur
166

.  

 

 Ancak kanaatimizce, 5520 Sayılı KVK’nda yer verilen kısmi bölünme müessesesi 

açısından “hizmet iĢletmesi” kavramının 3065 Sayılı KDV Kanunu’ndaki “hizmet” 

tanımı altında yorumlanması da mümkün değildir
167

.  

 

 Bir an için “”hizmet iĢletmesi”nin 3065 Sayılı KDV Kanunu kapsamında 

yorumlanabileceği düĢünülse dahi, KDV Kanunu’nun 4. maddesinde yer verilen 

“hizmet” tanımı sadece KDV uygulamasına özgü bir tanımdır. Maddede hizmetin teslim 

ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dıĢında kalan iĢlemler olduğu belirtilmiĢ ve 

hizmetin bir Ģeyi yapmak, iĢlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, 

temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir Ģeyi 

yapmamayı taahhüt etmek gibi Ģekillerde gerçekleĢebileceği düzenlenmiĢtir. 

 

 Madde gerekçesinde;  

 

“…böylece vergi uygulamasında teslim ve teslim sayılan haller ile ithalat kapsamına 

sokulmayan işlemlerin tümünün hizmet sayılması ve vergilendirmede yasal bir boşluğun 

doğmaması sağlanmıştır.  

 

2. Yukarıda genel tarifi verilen işlemlerin ne şekillerde görülebileceği 2nci fıkrada sayılmış, 

ayrıca “gibi” edatı ile hizmet kapsamına girmekle birlikte fıkrada sayılmayan işlemlerin de 

vergiye tabi olduğu belirtilmiştir…”  

 

Ģeklinde ifade edilmiĢtir.  
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 Altınel/Ġnelli, a.g.m., s.107.  
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 Maç, Kısmi Bölünmeye Konu Olamayacak Bir ĠĢletme Türü Yoktur, s. 30. 
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 Nitekim 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde de, madde hükmünde hizmetin 

dolaylı bir Ģekilde tanımlandığı ve hizmet sayılan bazı iĢlemlerin belirtilmek suretiyle 

maddede sayılan ve bunlara benzeyen iĢlemlerin de hizmet sayılacağı ifade edilmiĢtir. 

Bu kapsamda hizmet belli bir tanım ve bilinen bazı iĢlemlerle sınırlandırılmayacaktır. 

  

 Görüldüğü üzere madde hükmü, gerekçesi ve Genel Tebliğ’de yer verilen 

düzenlemelerde KDV Kanunu kapsamında “hizmet” kavramı sınırlandırılmamıĢtır. 

Dolayısıyla KDV Kanunu’na atıfta bulunarak dahi esas faaliyet konusu mal alım satımı 

olan iĢletmelerin faaliyetinin hizmet kapsamına girmediği dolayısıyla da bu tür 

iĢletmelerin hizmet iĢletmesi olarak tanımlanamayacağı sonucuna ulaĢmak mümkün 

gözükmemektedir.  

 

 Nitekim mal alım satımı yapan firmaların çoğu, KDV Kanunu’nda hizmet adı 

altında tanımlanan unsurları da bünyesinde barındırmaktadır (muhafaza etmek, 

temizlemek, onarmak, dağıtmak gibi). Keza “ticaret iĢletmeleri” Ģeklinde tanımlanan 

iĢletmelerin de hizmet unsuru barındırdığı, sattıkları ürünlerin depolanması, dağıtımı, 

tanıtımı gibi hizmetler bulundurduğu ifade edilmiĢtir
168

. 

 

 Öte yandan, Türk muhasebe mevzuatına bakıldığında iĢletmelerin devamlı suretle; 

üretim, hizmet ve ticaret iĢletmesi olarak üçlü bir tasnife tabi tutulduğu iddia 

olunmaktadır. Nitekim 26.12.1992 tarih ve 21447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 1 Seri No’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği’nde;  

 

“İşletmenin satılan mamul maliyeti, satılan ticari mal maliyeti ve satılan hizmet maliyetinin 

toplamı, gelir tablosunda “Satışların Maliyeti” bölümünde yer alan tutarları ifade etmektedir.”  
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 Altınel/Ġnelli, a.g.m., s. 106. 
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denmektedir. Görüleceği üzere söz konusu Tebliğ’de de üçlü bir ayrıma gidilmiĢ 

olmasının iĢletmelerin üretim, hizmet ve ticaret olarak üçlü bir tasnife tabi tutulduğuna 

iĢaret etmekte olduğu söylenebilecektir
169

. 

 

 Ancak, salt muhasebe kayıtlarına dayanarak mükellef Ģirketlerin niteliği 

hususunda bir görüĢe varılıyor olması yerinde değildir. Zira muhasebe kuralları, bilanço 

usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kiĢilere ait teĢebbüs ve iĢletmelerin faaliyet ve 

sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde kayıt altına alınması ve iĢletmelerde 

denetimin kolaylaĢtırılması amacıyla getirilmiĢtir. Muhasebe kayıtlarının amacının 

vergilendirme olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, muhasebe kayıtlarından yola 

çıkarak vergisel bir sonuca ulaĢmanın da mümkün olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

 

 Nitekim aksi durumda, üretim faaliyetiyle iĢtigal etmesine rağmen hatalı muhasebe 

kaydı nedeniyle özünde “satılan mamul maliyeti” hesabında izlenmesi gerekli tutarları 

“satılan hizmet maliyeti” hesabında izleyen bir iĢletmenin “hizmet iĢletmesi” olarak 

kabulü gerekecektir. Böyle bir durumun “özün önceliği prensibi” dahilinde kabul 

edilemeyeceği de açıktır.  

 

 Dolayısıyla mevzuatımızda hiçbir Ģekilde üretim, hizmet ve ticaret iĢletmeleri 

Ģeklinde üçlü bir ayrım bulunmamaktadır. Böyle bir ayrıma dayanak ne KDV 

Kanunu’nda ne de Tekdüzen Hesap Planı’nda olabilir. Kaldı ki, KDV Kanunu’ndaki 

hizmet tanımı, teslim dıĢında kalan tüm haller Ģeklinde yapılmıĢ olup; bu tanımdan 

hareketle bir yorum yapılacaksa, bu yorumun, “üretim dıĢında bir faaliyetle iĢtigal eden 

tüm iĢletmelerin hizmet iĢletmesi olarak kabul edilmesi gerektiği” Ģeklinde olması 

gereklidir
170

.  
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 Üretim ve hizmet iĢletmelerinin kısmi bölünme iĢlemi suretiyle devrinde, bu 

faaliyetlerin ifası için gerekli olan unsurların da bir bütün halinde devri zorunludur. Bu 

zorunluluk, Anonim ve Limited ġirketlerin Kısmi Bölünme ĠĢlemlerinin Usul ve 

Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’i ile 1 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği’ne dayanmaktadır.  

 

 Anonim ve Limited ġirketlerin Kısmi Bölünme ĠĢlemlerinin Usul ve Esaslarının 

Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’inin 1. maddesinin 2. fıkrasında, söz konusu Tebliğ’in 

yayımlanma tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5422 Sayılı KVK’nın 38. maddesinde 

yer alan “iĢletme bütünlüğü” esasına açıklık getirilmiĢtir. Bu hüküm uyarınca, kısmi 

bölünme iĢlemi, bir üretim tesisi veya iĢletmenin parça parça elden çıkarılarak Ģirketin 

üretim ve hizmet ifası faaliyetinden alıkonulması sonucunu doğurmamalıdır. Bu 

nedenledir ki, 5422 Sayılı KVK’nın 38. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı 

bendinde üretim tesisleri ve hizmet iĢletmelerinin ayni sermaye olarak konulmasında, bu 

faaliyetlerin ifası için gerekli olan unsurların bir bütünlük içinde dikkate alınması 

öngörülmek suretiyle iĢletme bütünlüğünün korunması esas alınmıĢtır. 

 

 Aynı esas 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 

Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulanmasına iliĢkin 1 Seri No.’lu Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliği’nin “Üretim ve hizmet iĢletmelerinin ayni sermaye olarak 

konulması” baĢlıklı 19.2.2.1. bölümünde de ifadesini bulmuĢtur. Bu hükme göre de; 

kısmi bölünme sonucu hem bölünen iĢletmenin hem de bölünme sonucunda varlıkları 

devralan iĢletmenin faaliyetine devam etmesinin esas olduğu; bu kapsamda, söz konusu 

iĢletmelerin devrinde, iĢletme bütünlüğü korunacak Ģekilde faaliyetin devamı için 

gerekli taĢınmaz, her türlü tesis, makine ve teçhizat, alet, edavat, taĢıtlar, gayrimaddi 

haklar ile hammadde, yarı mamul mallar gibi aktif kıymetler ile ilgili pasif kıymetlerin 

tümünün devrinin zorunlu olduğu belirtilmiĢtir
171

. 
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 Ersin Nazalı, Kısmi Bölünmenin GerçekleĢtiği Tarihe Kadar Bölünen Varlıkların Değerinde Meydana 
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 Devredilecek iĢletme ile doğrudan ilgili olan nakit, alacaklar, menkul kıymetler ve 

borçların da devri zorunludur. Nakit, alacaklar ve menkul kıymetlerin hangi iĢletme ile 

ilgili olduğunun belirlenememesi halinde, bunların devredilip devredilmeyeceği veya 

hangi oranla devredileceği mükellefin ihtiyarındadır.  

 

 Devri zorunlu olduğu belirtilen aktif kıymetlerin hangi iĢletmeye ait olduğu 

belirlenemiyorsa, belirli ve izah edilebilir bir mantığa dayanan dağıtım anahtarı 

kullanılmak suretiyle ilgili aktif kıymetin dağıtımı belirlenecektir
172

.  

 

 Devredilecek borçların tutarının açıkça belirlenememesi halinde ise, devredilecek 

iĢletmenin aktif içerisindeki payı üzerinden bir dağıtım anahtarı tespit edilmesi ve buna 

göre devredilecek borçların tutarının hesaplanması gerekmektedir. 

 

 Bölünme kapsamında devredilecek iĢletme ile fiziki veya teknik bütünlük arzeden 

ve bu iĢletmeden ayrılması mümkün olmayan taĢınmazlar da bu iĢletmeye dahil 

taĢınmazlar olarak kabul edilecek ve kısmi bölünme kapsamında devredilecektir. Ancak 

bir taĢınmazın içinde iki ayrı iĢletme faaliyette bulunuyorsa, iĢletmelerden birinin devri 

taĢınmazın da bölünüp devredilmesini gerektirmemektedir. 

 

 Öte yandan, üretim ve hizmet iĢletmelerinin devrinde, bölünme kararının alındığı 

tarih ile bölünmenin Ticaret Sicilinde tescil ettirildiği tarihe kadar ortaya çıkan artıĢ veya 

azalıĢlar olması halinde sorunun nasıl çözüme kavuĢturulacağı da uygulamada tartıĢılan 

bir konu olmuĢtur
173

. Her ne kadar 1 Seri No.lu Genel Tebliğ’de konuya yaklaĢım 

“stoklar” bazında olmuĢsa da, kısmi bölünme özü itibariyle bir ayni sermaye koyma 

iĢlemi olduğundan, bölünmenin tescil tarihine kadar ortaya çıkan artıĢ veya azalıĢ 

Ģeklindeki farklar, azalma olması halinde bölünme tarihi itibariyle nakit olarak 

                                                 
172

 Tan, a.g.e., s. 92. 
173

 Nazalı, Varlıkların Değerinde Meydana Gelecek ArtıĢ/AzalıĢlar, s. 126. 
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kapatılabileceği gibi bölünen kurumun bölen kuruma borçlanması suretiyle de 

kapatılabilmelidir
174

.  

 

2. TaĢınmazlar 

 

 5422 Sayılı mülga Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 38. maddesinde “gayrimenkul” 

olarak tanımlanan kavram, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde 

“taĢınmaz” Ģeklinde yer almaktadır.  

 

 “TaĢınmaz” kavramı, 5520 Sayılı KVK’nın diğer hükümlerinde de 

kullanılmaktadır. Nitekim, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde yer 

alan “taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 

hakları satış kazancı istisnası” hükmünde de “taĢınmaz” kavramının kullanıldığı 

görülmektedir.  

 

 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulanması ile ilgili açıklamaların yer 

aldığı 1 Seri No’lu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde, kısmi 

bölünmeye iliĢkin açıklamalara, 19. bölüm ile birlikte, kurumlar vergisi istisnalarının 

açıklandığı 5. bölümde yer verilmektedir. Bu Ģekilde, aynı kavramın kapsamı için 

Tebliğ’in daha sonraki bölümlerinde yeni bir açıklama yapılmayarak mükerrerliğin 

önüne geçilmiĢ olduğu bazı yazarlar tarafından düĢünülmektedir
175

.    

 

 Buradan hareketle, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’in 

“TaĢınmazlar” baĢlıklı “5.6.2.2.1” numaralı bölümünde “taĢınmaz” kavramı ile ilgili yer 

verilen açıklamaların, 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinde yer alan “taĢınmaz” 

kavramı için de uygulanabileceği düĢünülmektedir.  

 

                                                 
174

 Nazalı, Varlıkların Değerinde Meydana Gelecek ArtıĢ/AzalıĢlar, s. 126. 
175

 Tolga Kalkan, Kısmi Bölünmede “TaĢınmaz” Tanımına Dahil Olan Haklar, YaklaĢım Yayınları, 

Aralık, 2010, S. 216, s. 161.  
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 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca taĢınmaz kavramı 

içerisine, Türk Medeni Kanunu’nda “TaĢınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği 

bakımından bir yerden baĢka bir yere taĢınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde 

sabit olan malların da girdiği söylenebilecektir. 

 

Bunlar Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesinde; 

 

- Arazi, 

- Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 

- Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler 

 

olarak sayılmıĢtır. 

 

 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca taĢınmaz tanımına 

taĢınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurları da girmektedir
176

. 

 

 Türk Medeni Kanunu hükümlerinden hareketle, taĢınmaz tanımına taĢınmazın 

eklentisi niteliğinde olan unsurların girmeyeceği söylenebilecektir. Nitekim eklenti, 

Türk Medeni Kanunu’nun 686. maddesinde;  Bir Ģeye iliĢkin tasarrufların, aksi 

belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsayacağı belirtilmiĢtir. Nitekim, 1 Seri No’lu Kurumlar 

Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde de taĢınmaz tanımına, taĢınmazın eklentisi 

niteliğinde olmayan hususların girmeyeceği belirtilmektedir. 

 

 Bir mükellefin, Antalya’da faaliyette bulunan bir otelinin arsası ile birlikte kısmi 

bölünmeye konu olup olamayacağına iliĢkin Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’na yönelttiği 

                                                 
176

 Bütünleyici parça, Türk Medeni Kanunu’nun 684. maddesinde, “Bir şeye malik olan kimse, o şeyin 

bütünleyici parçalarına da malik olur. Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan 

ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak 

bulunmayan parçadır.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 
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özelge talebine, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından verilen yanıtta
177

; henüz 

tamamlanmamıĢ ve hizmete geçmemiĢ otelin üretim veya hizmet iĢletmesi olarak 

mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye Ģirketine ayni sermaye olarak 

5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesi kapsamında devrinin mümkün bulunmadığı 

belirtilmiĢtir. 

 

 Kanaatimizce bu görüĢün dayanağı yanlıĢtır. Henüz tamamlanmamıĢ ve hizmete 

geçmemiĢ otelin hizmet iĢletmesi olarak kısmi bölünme yoluyla devredilmesi tabiî ki de 

mümkün değildir. Zira, henüz faaliyete geçmiĢ bir iĢletme mevcut değildir. Ancak 

kanaatimizce, otelin henüz iĢletme niteliği kazanmamıĢ olması üstünde yer aldığı arsa 

ile, diğer bir ifadeyle üstünde bulunduğu taĢınmaz ile birlikte kısmi bölünme yoluyla 

devrine engel teĢkil etmemelidir.  

 

3. ĠĢtirak Hisseleri 

 

 5520 Sayılı KVK’nın kısmi bölünme müessesesini düzenleyen 19/3-(b) bendinde 

yer alan tanımdan da anlaĢılacağı üzere, kısmi bölünmenin konusuna “iĢtirak hisseleri” 

de girmektedir. Ancak, iĢtirak hisselerinin kısmi bölünme konusuna dahil edilebilmesi 

için, bu hisselerin en az iki (2) tam yıl süre ile elde tutulması gerekmektedir. Bu Ģart, 

KVK’nın 5/e maddesindeki iĢtirak hissesi satıĢ kazancı istisnasında yer verilen Ģartı 

anımsatmakta olup, bu Ģartın KVK’nın tüm hükümlerinde aynı paralellikte kullanıldığı 

görülmektedir
178

.    

 

 “ĠĢtirak hisseleri” tabirinin taĢıdığı anlam, 1 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği’nin 5.6.2.2.2. bölümünde açıklanmıĢtır
179

. Bu bölümde yer verilen düzenlemeye 

                                                 
177

 T.C. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Antalya Vergi Dairesi BaĢkanlığı Mükellef Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından verilen 16.11.2012 tarih ve B.07.1.GĠB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2012.29.-453 Sayılı özelge. 
178

 Mehmet Maç, “Kısmi Bölünmede Aranan ġartlar ve Uygulama”, Vergi Dünyası, Ekim 2007, S. 314. 
179

 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulanması ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri No’lu 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde, kısmi bölünmeye iliĢkin açıklamalara, 19. 

bölüm ile birlikte, kurumlar vergisi istisnalarının açıklandığı 5. bölümde yer verilmektedir. 
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göre; “iĢtirak hisseleri” deyimi, menkul değerler portföyüne dahil hisse senetleri ile 

Ģirket paylarını ifade etmektedir.  

 

Bunlar,  

- Anonim Ģirketlerin payları veya hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanununa göre 

kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dahil), 

- Limited Ģirketlere ait iĢtirak payları, 

- Sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketlerin komanditer ortaklarına ait Ģirket 

payları, 

- ĠĢ ortaklıkları ile adi Ģirketlere ait ortaklık payları, 

- Kooperatiflere ait ortaklık payları 

 

olarak tanımlanmıĢtır
180

. 

 

 En az iki (2) tam yıl süre ile elde bulundurulma Ģartına iliĢkin açıklamalara ise, 

yine 1 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 5.6.2.3.1. bölümünde yer 

verilmiĢ olup; bu Ģartın gerçekleĢmesi, iĢtirak hisselerinin en az iki tam yıl (730 gün) 

süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam 

yıl süreyle bilfiil sahip olunmasına bağlanmıĢtır. 

 

 TaĢınmaz ve/veya iĢtirak hisselerinin kısmi bölünme suretiyle mevcut veya yeni 

kurulacak bir Ģirkete verilmesi sonucu, kuruluĢ veya sermaye artırımı dolayısıyla iktisap 

edilecek devralan Ģirket hisselerinin bölünen Ģirket ortaklarına verilmesi halinde, 

taĢınmaz ve iĢtirak hisselerine bağlı borçların devralan Ģirkete devri zorunludur.  

 

 5520 Sayılı KVK’nın 19. ve 20. maddeleri kapsamında gerçekleĢtirilen bölünme 

(kısmi bölünme dahil) hallerinde, devir olan veya bölünen Ģirketin ortaklarına verilen 

                                                 
180

 KV Genel Tebliği’nin anılan bölümünde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi 

fonların katılma belgelerinin iĢtirak hissesi olarak değerlendirilmeyeceği ayrıca belirtilmektedir. 
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hisselerin iktisap tarihi olarak, bu hisselerin verilmesine neden olan devrolan veya 

bölünen Ģirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir. 

 

D. Kısmi Bölünme ile Devredilecek Malvarlığı Değerlerinin Kayıtlı 

Değerler Üzerinden Belirlenmesi 

 

 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesine göre, bölünmeye konu değerler kayıtlı 

değerleri ile devredilecektir. 5422 Sayılı KVK’da mukayyet değer olarak ifade edilen 

“kayıtlı değer”, 213 Sayılı VUK’un 265. maddesinde bir iktisadi kıymetin muhasebe 

kayıtlarında yer alan hesap değeri olarak tanımlanmaktadır.  

 

 Kısmi bölünme yoluyla devredilecek varlıklar, bölünen Ģirketin kayıtlarındaki 

değerleri ile devralan Ģirket kayıtlarına intikal ettirilmektedir. Bu Ģart, kısmi bölünmenin 

bir vergi erteleme müessesesi olması ile açıklanmaktadır
181

. 

 

 Nitekim konuyla ilgili olarak Gelirler Genel Müdürlüğü 2003 yılında verdiği bir 

özelgede, elde edilecek hisselerin, bölünme iĢlemine konu olan iktisadi kıymetin 

mukayyet değeri ile kayıtlara intikal ettirilmesinin hisse paylaĢımının mukayyet değer 

üzerinden yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmiĢ ve muhasebe 

uygulamasında bölünme iĢlemine iliĢkin olarak KVK’da yer alan düzenlemenin vergi 

ertelemesini amaçladığı dikkate alınarak, bölünme iĢlemine konu olan iktisadi kıymetin 

ve bölünme sonucu elde edilen hisselerin, bölünme iĢlemine konu iktisadi kıymetlerin 

                                                 
181

 Hızır Tarakçı, Vergi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunları Açılarından 

Kurumlarda Sona Erme, Ġstanbul, Polaris Yayınları, 2003, s. 503, “Devir ve tam bölünmede olduğu gibi 

kısmi bölünme de bir “vergi erteleme” müessesidir. Kısmi bölünmeye konu kıymetlerin içerdiği gizli 

yedeklerin mali kara intikali bu kıymetleri devralan kurum tarafından elden çıkarıldıkları tarihe kadar 

ertelenmektedir. Böylece, bölünen kurumun ödemesi gereken vergi devralan kurum tarafından gecikmeli 

olarak ödenmektedir. Sistemin bu şekilde işlemesini sağlayan ise, söz konusu kıymetlerin devrolan kuruma 

mukayyet değerleriyle intikal etmesidir.”   
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mukayyet değerleriyle kayıtlardan izlenmesini sağlayacak Ģekilde olması gerektiği 

Ģeklinde görüĢ beyan edilmiĢtir
182

. 

 

E. Kısmi Bölünme Halinde Borçların Devri 

 

 Kısmi bölünmenin düzenlendiği 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasının 

(b) bendinde, “borç” kavramı Ģu Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır:  

 

“Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin 

devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin 

borçların da devri zorunludur.”   

 

 Kanun’un bu açık hükmü uyarınca, taĢınmaz ve iĢtirak hisselerinin kısmi bölünme 

kapsamında devrinde, devralan Ģirket hisselerinin bölünen kurumun ortaklarına 

verilmesi halinde, bu taĢınmaz ve iĢtirak hisselerine bağlı borçların devralan Ģirkete 

devri zorunlu tutulmuĢtur. Bu hükmün mevhumu muhalifinden, devralan Ģirket 

hisselerinin bölünen Ģirkete verilmesi, diğer bir ifade ile hisselerin bölünen Ģirkette 

kalması, halinde borçların devrinin ihtiyari olduğu anlaĢılmaktadır
183

.  

 

 Bazı yazarlar, borçların devrinin sadece kanunda açık hüküm bulunan taĢınmaz ve 

iĢtirak hisselerinin devrinde devralan Ģirketin hisselerinin devreden Ģirketin ortaklarına 

verilmesi durumunda zorunlu olduğunu, bunun dıĢındaki durumlarda, yani üretim ve 

hizmet iĢletmelerinin devrinde borçların devrinin zorunlu olmadığını ileri 

sürmektedir
184

.  Ancak, üretim ve hizmet iĢletmelerinin devrinde, kanun metni “borç” 

kavramına değinmemiĢ, fakat “işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı 

                                                 
182

 Sedat TaĢdemir, “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan ġirketlerde Kurumlar Vergisi Kanununa Göre 

Kısmi Bölünme ĠĢlemleri ve Enflasyon Düzeltmesi” (Çevrimiçi) http//www.vergidegundem.com, eriĢim 

tarihi: 26 Temmuz 2011. 
183

 Maç, Kısmi Bölünmede Aranan ġartlar, s. 3. 
184

 Kazım Yılmaz, “Kısmi Bölünmede Borçların Devri Zorunlu Mu?”, YaklaĢım Dergisi, S. 192, Aralık 

2008.  
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için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi” Ģartını getirmiĢtir. Bu 

hükümden, üretim ve hizmet iĢletmelerinin devrinde pasif kalemlerin yani borçların 

devrinin zorunlu olduğunun anlaĢılması gerektiği düĢünülmektedir
185

.  

 

 Kısmi bölünme iĢleminde borçların devri gerekirken borçlar devredilmediği 

takdirde, bölünme iĢlemi geçersiz mi sayılmalı yoksa borçların daha sonradan devri 

tamamlatılmalı mıdır? TaĢınmaz ve iĢtirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla devrinde, 

devralan Ģirket hisseleri ortaklara verilecek ise borçların da devri kanuni zorunluluktur. 

Bu durumda genel kabul edilen görüĢ, 5520 Sayılı KVK’nın aradığı Ģartların 

oluĢmadığından hareketle kısmi bölünme iĢleminin yok sayılması ve iĢlemin satıĢ olarak 

kabul edilmesi olmuĢtur
186

. 

 

 Ancak borçların kime devredileceği hususunda kanun metninde açık bir hüküm 

bulunmamakta olduğu göze çarpmaktadır. Kısmi bölünmeye konu edilecek varlıklara ait 

borçların, kısmi bölünme iĢlemi ile birlikte, devralan Ģirkete mi, hisseleri alan ortaklara 

mı devredileceği açık olarak belirtilmemiĢtir. Her ne kadar kanun metninde açıkça 

düzenlenmemiĢse de, kısmi bölünme iĢleminin mahiyeti ve amacı itibariyle borçların 

devralan Ģirkete aktarılacağı anlaĢılmaktadır
187

. 

 

 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 19.2.2.1. bölümüne göre, kısmi 

bölünmeye tabi tutulacak varlıklar ile doğrudan iliĢkili borç tutarları belirlenebiliyor ise 

doğrudan doğruya devralan Ģirkete aktarılacak; devredilecek borçların tutarının açıkça 

belirlenememesi halinde ise, devredilecek iĢletmenin aktif içerisindeki payı üzerinden 

bir dağıtım anahtarı tespit edilmesi ve buna göre devredilecek borçların tutarının 

hesaplanması gerekecektir. 

 

                                                 
185

 Tan, a.g.e., s. 110. 
186

 Tan, a.g.e., s. 116. 
187

 Tan, a.g.e., s. 111. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

KISMĠ BÖLÜNMENĠN SONUÇLARI 

 

 Kısmi bölünmenin ticaret siciline tescili ile bölünme sözleĢmesi veya planı hukuki 

geçerlilik kazanır. Bölünme iĢleminin hukuki geçerlilik kazanması ile vergisel ve hukuki 

bir takım sonuçlar meydana gelir. Bölünmenin sonuçları bölünmeye katılan Ģirketleri ve 

pay sahiplerini, alacaklıları, çalıĢanları ve diğer hak sahiplerini etkilemektedir.   

 

I. KISMĠ BÖLÜNMENĠN VERGĠSEL SONUÇLARI 

 

A. Kurumlar Vergisi Kanunu 

 

 5520 Sayılı KVK’nın 20. maddesinin 3. fıkrasına göre, KVK’nın 19. maddesinin 

3. fıkrasının (b) bendine göre gerçekleĢtirilen kısmi bölünme iĢleminden doğan karlar 

hesaplanmaz ve vergilendirilmez. Ancak, kısmi bölünme iĢlemlerinde, bölünen kurumun 

bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiĢ ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun 

varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak 

müteselsilen sorumlu olurlar
188

. 

 

 Kısmi bölünmede varlıkların kayıtlı değerleri ile devralan Ģirkete intikal 

ettirileceğinden varlıkların alım değeri ile devir değeri arasında bir bölünen açısından 

kazanç ortaya çıkmayacaktır. Ancak bu varlıkların devralan Ģirket tarafından ileriki bir 

                                                 
188

 Emsal bedel VUK md 267. madde hükümlerine göre tespit edilecek değerdir. Emsal bedeli, gerçek 

bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde 

satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Emsal bedeli sıra ile ortalama fiyat esası, maliyet 

bedeli esası ve takdir esasına göre tespit edilir. E. Elif ġimĢek, “Kurumlarda Devir ve Bölünme 

ĠĢlemlerinin Vergilendirilmesi” Ġstanbul Üniversitesi Doktora Tezi, Ġstanbul 2006, s. 105. 
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tarihte elden çıkarılması halinde, devralan Ģirket bünyesinde vergilendirileceği 

tabiidir
189

. 

 

 5520 Sayılı KVK’nın 21. maddesi kurumlar vergisinin ödeme süresini hem genel 

hükümler itibariyle, hem de tasfiye, birleĢme, devir ve bölünme durumları ile muhtasar 

beyanname için ayrı ayrı düzenlemektedir. Kurumlar vergisi beyannamesi, 5520 Sayılı 

KVK’nın 14. maddesi uyarınca hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü 

ayın birinci gününden yirmibeĢinci günü akĢamına kadar mükellefin bağlı bulunduğu 

vergi dairesine verilmektedir. 

 

 Kurumlar vergisinin, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenmesi 

gerekmektedir.  Buna göre, beyannamenin verilmesi gereken ayın sonuna kadar 

herhangi bir günde ödeme yapılabilecektir.  

 

 Kısmi bölünme ile bölünen Ģirketin bölünme tarihine kadar olan kıst dönem için 

beyanname vermesi gerekmemektedir. Zira, bölünen Ģirket tüzel kiĢiliği kısmi 

bölünmeden sonra da devam etmektedir
190

. 

 

B. Katma Değer Vergisi Kanunu 

 

 KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının c bendine göre; Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen iĢlemler ile 5422 KVK’na göre yapılan devir ve 

bölünme iĢlemleri KDV’den istisnadır. Her ne kadar KDV Kanunu’nunda bu hükümden 

sonra 5422 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıĢ olsa da, KDV Kanunu’nda yer alan bu 

istisna hükmünün 5520 Sayılı KVK’na göre yapılacak bölünmelere de uygulanacağı 

açıktır
191

.  

                                                 
189

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 195. 
190

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 195. 
191

 Nuri Değer, Açıklamalı ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4. Bs., Ankara, YaklaĢım 

Yayınları, 2011, s. 729. 
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 KDV Kanunu’nun anılan bendinin parantez içinde yer alan hükümde; vergiden 

istisna edilen iĢlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinin (a) 

bendi hükmünün (kısmi istisnalara iliĢkin indirim yasağının) geçerli olmayacağı ifade 

edilmiĢtir. 

 

 ĠĢlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce 

yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete baĢlayan veya devir ve bölünme 

sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler 

tarafından mükerrer indirime yol açmayacak Ģekilde indirim konusu yapılacağı 

Kanun’da ifade edilmiĢtir
192

. 

 

 KDV Kanunu’nda düzenlenen bu istisna 5520 Sayılı KVK’da yer alan devir ve 

bölünme iĢlemleri ile bağlı bir düzenlemedir. Bir kurumun KDV Kanunu’nda yer alan 

bu istisnadan yararlanabilmesi için 5520 Sayılı KVK’da yer alan ve devir ve bölünme 

iĢlemleri için geçerli olan Ģartların yerine getirilmiĢ olması gerekmektedir. 5520 Sayılı 

KVK’da yer alan Ģartlardan her hangi birisinin yerine getirilmemesi nedeniyle 5520 

Sayılı KVK’da yer alan istisna Ģartlarının ihlal edilmesi durumunda bu istisnadan 

yararlanılması mümkün değildir. Bu nedenledir ki, KDV Kanunu’nda yer alan bu 

istisnanın 5520 Sayılı KVK’da yer alan istisnaya bitiĢik ve doğrudan onunla bağlı bir 

istisnadır. 

 

 Kanun koyucunun KVK’da yer alan devir ve bölünme iĢlemlerine KDV istisnasını 

getirmesinin nedeni bu iĢlemleri tamamen ekonomik olarak gerçekleĢmesini teĢvik 

etmektir. Ayrıca bir diğer amaç da, devir olan veya bölünen kurumlar bünyesinde yer 

alan devreden KDV’lerin devir alan ve bölen kurumlarda indirimini imkan tanıyarak da, 

                                                 
192

 Nazalı, Anonim ve Limited ġirketlerde Tasfiye, Devir, BirleĢme ve Bölünme ĠĢlemleri, s. 240 
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devir ve bölünme tarihi itibariyle devir olan ve bölünen kurumlarda bulunan KDV’nin 

ilgili kurumlar bünyesinde bir yük olarak kalmasını önlemektir
193

. 

 

C. Damga Vergisi Kanunu 

 

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 Sayılı Tablo’nun IV-17’nci 

maddesine göre, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre yapılan bölünmeler nedeniyle 

düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden istisnadır
194

. 

 

D. Harçlar Kanunu 

  

 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 123’üncü maddesine göre de, anonim Ģirketlerin 

bölünmeleri nedeniyle yapılacak iĢlemler harca tabi tutulmamaktadır. 

 

 Vergi daireleri tarafından yayımlanmıĢ olan özelgeler incelendiğinde, bu konuda 

vergi dairesi nezdinde herhangi bir tartıĢma bulunmadığı görülmektedir. Nitekim, vergi 

daireleri tarafından verilen özelgelerde
195

, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda 5035 Sayılı 

Kanun’un 31. maddesi ile yapılan değiĢiklikle; sermaye Ģirketlerinin kuruluĢ ve sermaye 

artırımı iĢlemleri kapsamında ticaret sicili, noter ve tapuda yapılacak iĢlemlerin de 

harçtan muaf tutulmasının amaçlandığı; dolayısıyla, anonim, eshamlı komandit ve 

limited Ģirketlerin kuruluĢ, sermaye artırımı, birleĢme, devir, bölünme ve nev’i 

değiĢiklikleri nedeniyle yapılacak iĢlemlerin harca tabi tutulmayacağı açıkça 

belirtilmiĢtir.  

                                                 
193

 Ersin Nazalı, “Bölünme Halinde Bölünen Kuruma Ait “Ġndirim KDV’’lerin Durumu”, YaklaĢım 

Yayınları, Eylül 2010, S. 213 (Çevrimiçi) [eriĢim tarihi: 27 Temmuz 2011]. 
194

 Değer, a.g.e., s. 237 vd. 
195

 Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı tarafından verilen 

B.07.1.GĠB.4.06.17.02/HÇ:123.M Sayılı özelgesi 

www.avdb.gov.tr/y/mukteza/muktezadetay.asp?id=110010 eriĢim tarihi: 07.02.2011 

Aynı yönde bkz: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı tarafından verilen 

09.01.2008 tarih ve B.07.1.GĠB.04.99.16.02/2-Muk-183 Sayılı özelgesi 

www.bmvdb.gov.tr/ozelgeler/2008/harclar/635.htm [eriĢim tarihi: 04.01.2011]. 



95 

 

 

E. Gider Vergileri Kanunu 

 

 Gider Vergileri Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 29/s maddesi gereğince 5520 

Sayılı KVK’ya göre yapılacak olan bölünme iĢlemleri sonucu doğacak olan kazançlar, 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesnadır
196

. 

 

II. KISMĠ BÖLÜNMENĠN HUKUKĠ SONUÇLARI 

 

 Kısmi bölünmenin en önemli sonucu, malvarlığı bölümlerinin kendiliğinden hiçbir 

iĢleme gerek kalmaksızın devralan Ģirkete geçmesidir. Malvarlığının bu Ģekilde devri 

kısmi külli halefiyet yoluyla gerçekleĢmektedir
197

. Tam bölünmede ise bu geçiĢ 

malvarlığının tamamı için söz konusu olup, bölünen Ģirketin tasfiyesiz sona ermesi tam 

bölünmenin en önemli sonucudur. 

 

 Avrupa Birliği Altıncı Yönergesinde bölünmenin hukuki sonuçlarına yer 

vermektedir. Yönerge’nin 17. maddenin 1. fıkrası,  bölünen Ģirketin aktif ve pasif 

malvarlığının, bölünme planına uygun ve üçüncü Ģahıslara ileri sürülebilir Ģekilde 

devralan Ģirkete intikal edeceğini, bölünen Ģirketin pay sahiplerinin devralan Ģirkette pay 

sahibi olacağını ve tam bölünmede bölünen Ģirketin sona ereceğini düzenlemektedir. 

 

 Bölünen Ģirketin aktif ve pasif malvarlığının devralan Ģirkete intikalini öngören 

Avrupa Birliği Yönergesi’nin bu maddesinde açıkça bölünmenin hüküm doğurduğu 

anda bu geçiĢin kendiliğinden olacağına iĢaret etmektedir
198

. 

  

 Konu Kısmi Bölünme Tebliğ’inde Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

 

                                                 
196

 Kaptan, a.g.m., s. 15. 
197

 Tekinalp, Bölünmenin Maddi Hukuk Cephesi, s.550; ÇoĢtan, a.g.e., s. 113 vd.  
198

 Helvacı, a.g.e., s. 103 
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“Kısmi bölünme işlemi, bir üretim tesisi veya işletmenin parça parça elden çıkarılması 

sonucunu doğurmamalıdır. Bu nedenledir ki, Kurumlar Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin 

birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde, üretim tesisleri ve hizmet işletmelerinin ayni sermaye 

olarak konulmasında, bu faaliyetlerin ifası için gerekli olan unsurların da, bir bütünlük içinde 

dikkate alınması öngörülmek suretiyle işletme bütünlüğünün korunması esas alınmıştır.” 

 

 Hal böyle olunca devredilen malvarlığının aktif ve pasiflerle birlikte devrinin 

kısmi bölünme açısından zorunlu olduğu ve bölünme bakımından kanun koyucunun 

iradesinin külli halefiyet ilkesinin kullanılması olduğu sonucuna varmak olanaklıdır. 

 

 Kısmi bölünmenin bir diğer sonucu, pay sahipliği haklarının devralan Ģirkette 

devamlılığının sağlanmasıdır
199

. Bölünmede pay sahipliğinin devamlılığı ile kastedilen 

bölünen Ģirketin pay sahiplerinin yeniden yapılandırma sürecinde pay ve buna bağlı 

haklarının korunmasıdır
200

.  

 

 Öte yandan, bölünen Ģirkette çalıĢanların haklarının korunması hususu da kısmi 

bölünmenin hukuki sonuçları altında incelenmesi icap eden bir konudur. Bu nedenle, 

çalıĢmamızın bu bölümünde, özellikle malvarlığının devredilmesine ve bölünen Ģirket 

pay sahiplerinin haklarının ve diğer çeĢitli hak sahiplerinin korunması ilkelerine bağlı 

hukuki sonuçlar irdelenecektir. 

 

A. Malvarlığının Kısmi Külli Halefiyet Ġlkesi ile Devri 

 

 Mevcut hukuk düzeninde bir kiĢiye ait hak ve borçlar, diğer bir kiĢiye ya cüzi 

halefiyet ya da külli halefiyet yoluyla devredilmektedir.  

 

 Cüzi halefiyet ilkesi gereği hak, alacak veya borçların her biri tek tek kendi özel 

durumu ve özel Ģartları içinde baĢka bir hukuk öznesine geçmektedir. Bu hali itibariyle 

                                                 
199

 Bkz: Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 145. 
200

 Durgut, a.g.m., s. 12. 
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Türk hukukunda hak ve borçların bir hukuk öznesinden baĢka bir hukuk öznesine 

geçirilmesinde izlenen doğal yol cüzi halefiyettir
201

. Külli halefiyet ise cüzi halefiyet 

ilkesinin istisnasını oluĢturmaktadır.   

 

 Külli halefiyet bir mal varlığını meydana getiren bütün hak, alacak ve borçların bir 

kül halinde bir baĢkasına intikal etmesidir. Külli halefiyette bir kiĢiye ait hak ve 

borçlardan oluĢan malvarlığının veya iĢletmenin ekonomik ve hukuki bir bütün halinde 

tek bir iĢlemle devri söz konusudur
202

. Külli halefiyet ancak kanunda açıkça öngörülen 

hallerde geçerli olur
203. 

 

 Örneğin, 6762 Sayılı TTK’nın 151. maddesinde   “… bütün hak ve borçları, kalan 

veya kurulan şirkete intikal eder” ifadesi ile, iĢtirak eden Ģirketlere ait bütün hak ve 

borçların, devralan veya yeni kurulan ortaklığa intikal edeceği düzenlenmiĢtir. Bu 

çerçevede devir ve birleĢme hallerinde külli halefiyet ilkesi benimsenmiĢtir. 

  

 Külli halefiyet, birleĢmenin ticaret siciline tescili ve sicil gazetesinde ilanı ile 

hüküm ifade eder ve devralan veya yeni kurulan Ģirket o andan itibaren hiçbir tasarrufi 

iĢleme gerek kalmaksızın intikal eden mal, hak ve borçların sahibi olur. TaĢınmazların 

veya diğer ayni haklar için tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin bilahare yapılması külli 

halefiyet ilkesini etkilemez
204

. 

 

 Kısmi bölünme müessesesi açısından ise, malvarlığına bağlı aktif ve pasiflerin bir 

bütün halinde devralan Ģirkete hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın intikali, kısmi bölünme 

müessesesinde külli halefiyet ilkesinin uygulandığının kabulünün en güçlü göstergesidir. 

Zira, bir malvarlığı veya iĢletmenin ekonomik ve hukuki bir bütünlük içinde el 

                                                 
201

 Türk, a.g.e., s. 152. 
202

 Türk, a.g.e., s. 150. 
203

 Türk, a.g.e. s.156, Hamdi Yasaman, Anonim Ortaklıkların BirleĢmesi, Banka ve Ticaret Hukuku 

AraĢtırma Enstitüsü Yayını, Ankara, Olgaç Matbaası, 1987, s. 22. 
204

 Ġhsan Çilingir, “Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ġirketlerin BirleĢmesinde Külli Halefiyet”, 

www.vergidanismani.com [eriĢim tarihi: 08.12.2010], Mehmet Maç, Güncel Kurumlar Vergisi, Denet 

Yayıncılık, 1996, s. 36. 
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değiĢtirmesinde cüzi halefiyet ilkesinin uygulanması, bölünme iĢlemini güçleĢtirici, 

zaman alıcı ve bölünmeden beklenen yararı azaltıcı olabilecektir
205

.   

 

 Külli halefiyet ilkesi kapsamında bu ilkenin bölünmede uygulanabilmesi için, 

bölünme planı veya sözleĢmesinde devralan Ģirketlere intikali öngörülen aktif ve 

pasiflerin bütün oluĢturacak Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, arasında 

hukuki ve ekonomik bütünlük bulunmayan aktif ve pasiflerin külli halefiyet yoluyla 

intikali mümkün olmayacaktır
206

. 

 

 Kısmi bölünme suretiyle bir hizmet iĢletmesinin devrinde, bu iĢletmeye bağlı tüm 

varlık ve borçların bir bütün olarak, iĢletme bütünlüğü korunacak Ģekilde, devri zorunlu 

olup; bu devir literatürde de tereddütsüz kabul edildiği üzere, külli halefiyet suretiyle 

gerçekleĢmektedir. Kısmi bölünme iĢleminin külli halefiyet esasına göre 

gerçekleĢtirildiğine delalet eden mevzuat hükmü, Kısmi Bölünme Tebliği’nin 12. 

maddesidir. Buna göre;  

 

“Devreden şirketin bölünme ve devir konusunu teşkil eden her türlü hak, menkul ve gayrimenkul 

mal varlığı unsurları bölünme sözleşmesinin ilgili şirketlerin genel kurullarında 

onaylanmasından sonra bölünen şirketin genel kurul kararının tescil tarihinden itibaren en geç 

üç ay içerisinde ilgili sicilde devralan şirket adına tescil ettirilir.”  

 

 Söz konusu maddeden de anlaĢılacağı gibi, devreden Ģirketin bölünme ve devir 

konusunu teĢkil eden her türlü hak, menkul ve taĢınmaz mal varlığı, bölünme iĢleminin 

tescilinin ardından devralan Ģirket adına tescil ettirilmektedir. Dolayısıyla, kısmi 

                                                 
205

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 139. 
206

 5520 Sayılı KVK’nda üretim veya hizmet iĢletmelerinin devrinde, iĢletme bütünlüğü korunacak Ģekilde 

faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerinin tümünün devredilmesi zorunlu olacağı kabul 

edilmiĢtir. Sakıp ġeker, “Kısmi Bölünmede Doğrular Ve YanlıĢlar-I”, YaklaĢım Dergisi, S.169, Ocak 

2007, s. 108. “Üretim ve hizmet iĢletmelerinin bölünme yoluyla devrinde iĢletme bütünlüğünün korunması 

esastır. Bu durumda söz konusu faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün bölen 

Ģirkete devri zorunludur.”  Aynı yönde bkz; Akuğur, a.g.e., s.116, Doğrusöz, II-Kısmi Bölünme, s. 39.  
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bölünme iĢleminde bir iĢletmeye bağlı tüm varlık ve borçlar bir bütün halinde ve 

kendiliğinden devralan kuruma geçmektedir. 

 

 6762 Sayılı TTK döneminde doktrinde, birleĢmedeki külli halefiyet ilkesi, 

bölünmede külli halefiyet ilkesinin gerekçesi olarak gösterilmiĢtir
207

. Moroğlu, 

bölünmede birleĢmedeki külli halefiyetin uygulanacağını söylemekle birlikte, kıyas 

yoluyla bireĢme hükmünün bölünmeye ne derecede uygulanacağını, bölünme suretiyle 

devralan Ģirketin borçlarının alacaklılara ne derecede külli halef olacağı konularını 

hukuken cevaplaması zor konular olarak değerlendirmiĢtir
208

.  

 

 Ayrıca yine 6762 Sayılı TTK döneminde doktrinde, kısmi bölünme iĢleminde 

geçerli olan külli halefiyet ilkesinin birleĢme veya nev’i değiĢikliğindeki külli halefiyet 

kavramından farklı olduğu yönünde görüĢler bulunmaktadır
209

. Bu görüĢlerin dayanağını 

kısmi bölünmede bölünen Ģirketin malvarlığının bir bütün olarak değil bölünerek intikal 

etmesi oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda, doktrinde diğer külli halefiyet hallerinden 

farklılık gösterdiği için, bölünmede “kısmi külli halefiyet” kavramı geliĢtirilmiĢtir. Bu 

kavram, kısmi bölünmede tek bir malvarlığının çeĢitli parçalara ayrılarak devrinin bir 

gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır
210

. 

 

 6102 Sayılı TTK’da ise birleĢmede olduğu gibi, kanun metninin içinde açık bir 

düzenleme bulunmamasına rağmen, Kanun’nun gerekçesinde kısmi bölünme iĢleminde 

kısmi külli halefiyetin geçerli olacağı belirtilmektedir. 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesinin 

                                                 
207

 Akuğur, a.g.e., s.73. 
208

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 140. 
209

 Helvacı, a.g.e., s. 103. 
210 

Helvacı, a.g.e., s. 105, “Gerek tam bölünmede gerekse kısmi bölünmede kişinin malvarlığının 

tamamının bir bütün halinde nakledilmemekte olduğu gerçeğinden hareket etmektedir. Tam bölünmede 

kişinin malvarlığının tamamı naklediliyor olsa da, bu nakil bir bütün olarak değil, nakilden önce iradi 

olarak parçalanarak ve her bir parçası farklı kişilere olmak üzere yapılmaktadır. Kısmi bölünmede ise 

malvarlığı yine iradi olarak parçalanmaktadır. […] Bu durumda anılan iradi bölünme sonucu oluşan 

malvarlıklarının nakli, külli halefiyet prensipleri çerçevesinde olmaktadır. Ancak tek bir malvarlığının 

çeşitli parçalara ayrılmasının sonucu olarak, acaba burada „kısmi külli halefiyetten‟ mi bahsetmek 

gerekir?”.  
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ilgili bölümlerinde kısmi külli halefiyet ilkesine yapılan atıflar, kısmi bölünme iĢleminde 

kısmi külli halefiyet ilkesinin geçerli olacağına iliĢkin en önemli bulgulardır
211

. 

 

 Zaten kısmi bölünmenin tescili ile tescil anında bilançoda yer alan bütün aktif ve 

pasiflerin devralana geçeceği hükmü, baĢlı baĢına külli halefiyet ilkesinin doğal bir 

sonucudur.   

 

 O halde, anonim Ģirketlerin kısmi bölünme iĢlemlerinde devredilen malvarlığı 

bölünme sonucunda kısmî küllî halefiyet yolu ile devralan Ģirketlere geçmektedir. 

Durum, halka açık anonim Ģirketler açısından da farklı değildir. Nitekim, SPK’nın 

yayımladığı BirleĢme ĠĢlemine ĠliĢkin Esaslar Tebliği’nin 20/A maddesinde halka açık 

anonim Ģirketler bakımından bölünme iĢleminde devralan taraf olmaları durumunda 

bölünecek Ģirketin bölünmeye konu malvarlıklarının ekonomik bir bütünlük arzetmesi 

zorunlu tutularak, külli halefiyet ilkesine vurgu yapılmıĢtır.  

 

 Bölünme ile bölünen Ģirketin malvarlığı değerleri külli halefiyet ilkesi uyarınca 

aktif ve pasifleriyle ekonomik ve hukuki bütünlük çerçevesinde bir bütün olarak 

devralan Ģirkete geçer. Malvarlığı unsurları bakımından herhangi özel bir devir iĢlemine 

gerek olmadan malvarlığının devralan Ģirkete geçiĢi sağlanmaktadır. Örneğin, 

bölünmeye konu taĢınmazların ve üzerindeki hakların geçiĢi için resmi senet 

düzenlenmesine ve tapuya tescile gerek bulunmamaktadır. Menkullerde, mülkiyetin 

devri için ayrı bir teslim ve fiili hakimiyet sağlanması gerekmemektedir. Patent, marka, 

lisans gibi fıkri ve sınai haklar kendilerine özgü sicillerde tescil olunmaksızın, devralan 

Ģirkete intikal eder. Bölünme sözleĢmesinde veya planında tahsis edilen malvarlığına 
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 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesi, 6102 Sayılı TTK’nın bölünme ile ilgili gerekçesi, Dinç, a.g.e., s. 77, 

249. “Bölünmede kısmî küllî halefiyet yeni vurgulanan bir ilkedir.” “Oysa kanun, yönergeye, Alman, 

Fransız ve İsviçre başta olmak üzere çeşitli ülkelerin bu konudaki özel kanunlarına uygun olarak, kısmî 

küllî halefiyete dayalı, aynî sermaye konulmasını ve sermaye azaltılmasını zorunlu kılmayan malvarlığı 

geçişi modeline göre şirketin ve ortak durumunun yeniden yapılandırılması yaklaşımını getirmektedir. 

[…] Bölünme, sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin malvarlıklarını tamamen veya kısmen 

kendilerinden ayırarak tasfiyesiz olarak ve kısmî küllî halefiyet yoluyla başka sermaye şirketlerine veya 

kooperatiflere devretmeleri ve bunun karşılığında bölünen şirketin ortaklarının devralan şirketlerde ortak 

konumunu ipso iure elde etmeleridir.” 
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bağlı borçlar, borçluların muvafakati ve yazılı bir temlik sözleĢmesi aranmaksızın 

devralan veya yeni kurulan Ģirkete intikal eder. Ayrıca, bölünme sözleĢmesi veya 

planında belirtilen sözleĢmelerden doğan hak ve borçlar da külli halefiyet ilkesi gereği 

devralan Ģirkete geçer
212

. Ancak her halukarda, malvarlığı parçalarının kurucu bir 

iĢlemle devrine gerek olmamakla birlikte, tapu kütüğü ve sair sicillerde söz konusu sicil 

kayıtlarının devralan Ģirket adına düzeltilmesi gereklidir. 

 

 Sonuç olarak kısmi bölünmede külli halefiyet ilkesi, iktisadi hayatta faaliyet 

gösteren iĢletmelerin ve malvarlıklarının ekonomik bütünlüğünü korumaya ve de hukuki 

bütünlük içinde el değiĢtirmesine imkan tanımaktadır.   

   

B. ġirket Paylarının ve Haklarının Korunması 

 

 6102 Sayılı TTK’nın 161. maddesi uyarınca, tam ve kısmi bölünmede Ģirket 

payları ve hakları 140. madde uyarınca korunur
213

.  Bu hüküm, ortak sıfatının 

korunmasını, yani ortak olma durumunun devamlılığı ilkesini açıkça hükme 

bağlamaktadır.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın gerekçesine göre bu ilke, devrolunan Ģirketin her bir 

ortağının, devrolunan Ģirketteki payının değerini karĢılayacak ve Ģimdiye kadarki 

payının verdiği haklarına eĢit (veya öyle kabul edilen) hakları içeren bir devralan Ģirket 

payını talep etmeye hakkı olduğu anlamına gelir. Devrolunan Ģirketteki Ģimdiye kadar 

sahip olunan pay, bir değiĢim (değiĢ-tokuĢ) oranına göre hesaplanan bir devralan Ģirket 

payı ile devralan Ģirkette devam eder. Devamlılık ilkesi, devralan ile devrolunan 

Ģirketlerin malvarlıksal büyüklüğünden doğan, mutlak olmayan eĢitlikle tanımlanır. Bu 

                                                 
212

 Kağıtcıoğlu, a.g.e., s.141 
213

 6102 Sayılı TTK’nın 140. maddesi birleĢme iĢlemlerine iliĢkindir. TTK’nın 161. maddesinin açık 

hükmü nedeniyle bölünme iĢlemlerinde de bu hüküm uygulanacaktır.  
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eĢitlik, hükümdeki “karĢılayacak değerde” ibaresiyle açıklanmıĢtır. EĢitlik sadece 

parasal olarak değil haklara iliĢkin eĢitlik bakımından da söz konusudur. 

 

 Bölünen Ģirketin ortaklarına bölünmeye katılan devralan Ģirkette pay tahsis 

edilmesi zorunluluğu bölünmenin yapısı ve niteliği gereğidir. Ġlkeye göre, bölünen 

Ģirketin ortakları bölünmeye katılan devralan Ģirketin tümünde ya da bazılarında ortak 

olabilir veya bölünen Ģirkette paylarını artırabilirler. Mutabakat varsa bölünen Ģirketten 

ayrılabilirler, ancak ihraç edilemezler. Ayrılma, anonim Ģirketler hukukunda istisnai olan 

bir hal olduğu için bölünmenin sağladığı bu olanak ilgi çekicidir. 

 

 Dolayısıyla pay sahipleri arasında mutabakat olması halinde pay sahipleri bölünen 

Ģirketten ayrılabilecek, ancak bölünmede pay sahipliğinin devamlılığı esas olduğundan 

Ģirketten çıkartılmaları mümkün olamayacaktır. Diğer bir ifade ile, bölünmede pay 

sahiplerinin iradeleri olmaksızın bölünmenin dıĢında bırakılmaları mümkün olmamasına 

karĢın pay sahiplerinin kendi iradeleri ile Ģirketten ayrılmaları mümkündür.  

 

 Pay sahiplerinin hakları bu yönüyle korunmuĢ olmasına rağmen, bölünmenin 

azınlık durumdaki pay sahiplerinin zararına olması durumuna iliĢkin bir düzenleme 

yapılmamıĢ olduğu görülmektedir.  

 

 Bir görüĢe göre, birleĢme gibi bölünmenin de azınlık pay sahiplerinin zararına 

olması mümkündür
214

. Bu durumda özelikle bölünen Ģirketin azınlık pay sahiplerine 

paylarının gerçek değerini karĢılayacak tutarda bir ayrılma akçesi vererek Ģirketten 

çıkabilme seçeneğinin tanınması ve devralan Ģirketlere 6102 Sayılı TTK’nın 141/2 ve 

5422 Sayılı KVK’nın 38. maddesi hükümlerine paralel olarak nakit ödeme ile çıkarma 

hakkı tanınması doğru olacaktır. Bu yazarlar, ayrılma akçesinin bölünme içinde 
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 Moroğlu, a.g.e., s.93. 
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düzenlenmesinin isabetli olacağını ve 6102 Sayılı TTK’nın 141. maddesinin kıyasen 

uygulanabileceğini belirtmektedir
215

. 

 

 Ancak bazı görüĢlere göre, ayrılma akçesi ticaret ortaklıklarının birleĢmesine bağlı 

bir hukuk kurumudur
216

. 6102 Sayılı TTK’nın bölünme ve tür değiĢtirme ile ilgili 

hükümleri arasında ayrılma akçesi ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır ve 

kanunda düzenlenmediği için birleĢme hakkında öngörülmüĢ bulunan ayrılma akçesi 

hükümleri bölünmeye ve tür değiĢtirmeye kıyas yoluyla uygulanamaz. Bu görüĢlerde 

ayrıca, Kanun boĢluğunun olumsuz nitelik taĢımamakta olduğu ve 6102 Sayılı TTK’nın 

141. maddesinin 1. fıkrasında seçimlik bir hak olarak düzenlenen ayrılma akçesinin bazı 

istisnai hallerde bölünme için de uygulanabileceği ifade edilmektedir
217

. 

 

 Kanaatimizce, 6102 Sayılı TTK’nın bölünme mevzuunda ayrılma akçesine iliĢkin 

açık bir düzenleme bulunmamasına rağmen, kısmi bölünmede seçimlik olarak pay 

sahiplerine ayrılma hakkı tanınması bazı Ģartlarda mümkün olabilmelidir. Örneğin üç 

ortaklı bir anonim Ģirkette bir kalem üretimi iĢletmesinin yavru Ģirket kurma yoluyla 

bölünmesi arzu ediliyorsa, bu bölünme neticesinde kalem üretim iĢletmesi ile iĢtigal 

edecek Ģirketin hisselerinin tamamını elinde bulundurmak isteyen çoğunluk pay 

sahibinin, azınlık durumunda olan diğer devralan Ģirketin diğer pay sahiplerine, payların 

gerçek değerine karĢılık gelen bir bedeli ödemek ve bölünme sözleĢmesinde sadece 

ayrılma akçesi öngörmek suretiyle çıkarması mümkün olabilmelidir. 

 

C. ĠĢ ĠliĢkilerinin Geçmesi 

 

 ĠĢ iliĢkilerinin ve iĢ sözleĢmelerinin devri konusu, genel olarak iĢin özü itibariyle, 

bir üretim veya hizmet iĢletmesinin kısmi bölünme suretiyle bir baĢka Ģirkete devrinde 

                                                 
215

 Cüneyt Büyükyaka, “Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde ġirketlerin Bölünme ve BirleĢme 

ĠĢlemlerinin Hukuki Prosedürü”, Regesta Ticaret Hukuku Dergisi, C. 1, S. 1, 2011, s. 123. 
216

 Tekinalp, Ayrılma Akçesi, C. 2, S. 1, 2012, s. 23.    
217

 Tekinalp, Ayrılma Akçesi, C. 2, S. 1, 2012, s. 23.  
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gündeme gelebilecek bir konudur. Zira ancak bir üretim veya hizmet iĢletmesinin devri 

halinde, o iĢletmeye bağlı taĢınır ve taĢınmazlar yanında iĢçilerin de devralan Ģirkete 

intikali mümkün olmaktadır. 

 

 Kısmi bölünme sonucunda devredilen malvarlığı bölümleri neticesinde, iĢyeri 

üzerindeki mülkiyet hakkı da devralan Ģirkete geçmektedir. Diğer bir ifadeyle, kısmi 

bölünme ile iĢletme devri halinde asıl iĢverenin yerini yeni bir iĢverenin alması söz 

konusu olabilir. 

 

 ĠĢyerinin tamamı ya da bir bölümü üzerindeki hakların, herhangi bir nedenle, 

hizmet akdinin tarafı olan iĢverenden baĢka bir iĢverene geçmesi ve iĢyerinin bu ikinci 

iĢverenin yönetiminde faaliyetlerini sürdürmesi halinde iĢveren değiĢikliğinden söz 

edilir
218

. Bu tanımlamadan hareketle, kısmi bölünme iĢlemi neticesinde de, malvarlığı 

bölümleri el değiĢtirdiğinden, iĢveren değiĢikliğinden bahsetmek mümkün olacaktır
219

.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğünden önce, bölünmeyi düzenleyen mevzuatta kısmi 

bölünme iĢlemi neticesinde iĢçilerin korunması veya iĢ sözleĢmelerinin devrine iliĢkin 

bir düzenlemeye yer verilmemekte idi. Bu nedenle kısmi bölünmede iĢçilerin korunması 

ve iĢ sözleĢmelerinin devrine iliĢkin hususlarda genel düzenlemeler uygulama alanı 

bulmaktaydı. 

 

 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu’nun
220

 “ĠĢyerinin veya bir bölümünün devri” baĢlıklı 6. 

maddesinde iĢyeri veya iĢyerinin bir bölümünün hukuki bir iĢleme dayalı olarak baĢka 

birine devredilmesi halinde, devir tarihinde iĢyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iĢ 

sözleĢmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceği kabul edilmiĢtir. 

Devralan iĢveren, iĢçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, iĢçinin devreden 

                                                 
218

 Ali Güzel, ĠĢverenin DeğiĢmesi-ĠĢyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, Ġstanbul, Kazancı 

Yayınları, 1977, s. 18.  
219

 Aynı yönde Bkz: Kağıtcıoğlu, a.g.e., s. 178. 
220

 10.06.2003 tarihli ve 25134 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. 
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iĢveren yanında iĢe baĢladığı tarihe göre iĢlem yapmak zorundadır. Devirden önce 

doğmuĢ olan ve devir tarihlerinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan 

iĢveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden iĢverenin 

sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Ancak, tüzel kiĢiliğin birleĢme 

veya katılma ya da türün değiĢmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri 

uygulanmaz. 

 

 Ġlgili kanun maddesi düzenlemelerinin değerlendirilmesi sonucunda, kısmi 

bölünme halinde bölünme iĢlemine katılan Ģirketlerin tüzel kiĢilikleri devam 

edeceğinden hizmet sözleĢmelerinden doğan sorumluluklarda herhangi bir değiĢiklik 

olmayacağı kabul edilmiĢtir
221

. 

 

 Kısmi bölünme suretiyle iĢyerinin veya bir bölümünün devri halinde, sadece kısmi 

bölünmeye konu iĢletmede çalıĢan personel açısından iĢ sözleĢmelerinin bütün hak ve 

borçlarla otomatik olarak devredileceğini düĢünmekteyiz. Zira, kısmi bölünme iĢlemi ile 

yapılacak iĢletme devri, sadece bu iĢe özgülenen personel açısından, çalıĢma 

koĢullarında esaslı bir değiĢiklik oluĢturmayacaktır. Bununla birlikte, aynı anda hem 

kısmi bölünme konusu iĢletmeye hem de diğer iĢletmelere özgülenmiĢ personeller 

açısından, kısmi bölünme iĢlemi suretiyle devrin çalıĢma koĢullarında esaslı değiĢiklik 

yaratması gündeme gelebilir.  

 

 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu’nun "ÇalıĢma koĢullarında değiĢiklik ve iĢ sözleĢmesinin 

feshi" baĢlıklı 22. maddesi uyarınca iĢveren, iĢ sözleĢmesiyle veya iĢ sözleĢmesinin eki 

niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iĢyeri uygulamasıyla 

oluĢan çalıĢma koĢullarında esaslı bir değiĢikliği ancak durumu iĢçiye yazılı olarak 

bildirmek suretiyle yapabilir. Bu Ģekle uygun olarak yapılmayan ve iĢçi tarafından  altı 

iĢgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değiĢiklikler iĢçiyi bağlamaz. ĠĢçi değiĢiklik 

önerisini bu süre içinde kabul etmezse, iĢveren değiĢikliğin geçerli bir nedene 
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 Akuğur, a.g.e., s. 181. 
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dayandığını veya fesih için baĢka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak 

açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iĢ sözleĢmesini feshedebilir. ĠĢçi bu 

durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında 

anlaĢarak çalıĢma koĢullarını her zaman değiĢtirebilir. ÇalıĢma koĢullarında değiĢiklik 

geçmiĢe etkili olarak yürürlüğe konulamayacaktır. 

 

 Böyle bir halde, her ihtimale karĢı ileride çıkabilecek uyuĢmazlıkları bertaraf 

etmek amacıyla, özellikle de personel tarafından ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesinde 

düzenlenen çalıĢma koĢullarında esaslı değiĢiklik sebebiyle hizmet sözleĢmesinin haklı 

sebeple feshedilmesini önlemek için, bölünen Ģirket bünyesinde çalıĢan personelden 

devre iliĢkin muvafakatname alınması faydalı olabilecektir. 

 

 ÇalıĢan personel kısmi bölünme iĢlemi neticesinde oluĢacak değiĢiklik önerisini 

kabul etmezse, kanaatimizce iĢveren değiĢikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya 

fesih için baĢka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim 

süresine uymak suretiyle iĢ sözleĢmesini feshedebilir. Bu Ģekilde yapılacak bir fesihte 

iĢçinin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödeneceği tabiidir. 

 

 Diğer taraftan, devreden veya devralan iĢveren, iĢ sözleĢmesini sırf iĢyerinin veya 

iĢyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir iĢçi yönünden fesih için 

haklı sebep oluĢturmaz. Devreden veya devralan iĢyerinin ekonomik ve teknolojik 

sebeplerin yahut iĢ organizasyonu değiĢikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya iĢçi ve 

iĢverenin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır
222

.   

 

 Dolayısıyla, kısmi bölünme neticesinde hizmet sözleĢmesinin gerek devreden 

gerekse devralan Ģirketler tarafından sırf iĢyerinin devrinden dolayı feshedilemeyeceğini 

düĢünmekteyiz
223

. 
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 Kenan Tunçomağ, Tankut Centel, ĠĢ Hukukunun Genel Esasları, Ġstanbul, Beta Basım, 2005, s. 63 

vd. 
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 Aynı yönde Bkz: Akuğur, a.g.e., s. 182. 



107 

 

 

 Öte yandan, 6102 Sayılı TTK’nın “ĠĢ ĠliĢkilerinin Geçmesi” baĢlıklı 178. 

maddesinde iĢçilerin korunmasına iliĢkin bir takım düzenlemeler getirilmiĢtir.    

 

 Buna göre, tam veya kısmi bölünmelerde, iĢçilerle yapılan hizmet sözleĢmeleri, 

iĢçi itiraz etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleĢmeden doğan bütün hak ve 

borçlarla devralana geçer. ĠĢçinin itiraz etmesi halinde ise, hizmet sözleĢmesi kanuni 

iĢten çıkarma süresinin sonunda sona erer; devralan ve iĢçi o tarihe kadar sözleĢmeyi 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

 Eski iĢveren ile devralan, iĢçinin bölünmeden evvel muaccel olmuĢ alacakları ile 

hizmet sözleĢmesinin normal olarak sona ereceği veya iĢçinin itirazı sebebiyle sona 

erdiği tarihe kadar geçen sürede muaccel olacak alacaklarından müteselsilen 

sorumludur. Aksi kararlaĢtırılmadıkça veya hâlin gereğinden anlaĢılmadıkça, iĢveren 

hizmet sözleĢmesinden doğan hakları üçüncü bir kiĢiye devredemeyecektir. 

 

 Ayrıca, iĢçilere, muaccel olan ve birinci fıkrada öngörüldüğü Ģekilde muaccel 

olacak alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilme hakkı verilmiĢtir. Son olarak, 

devreden Ģirketin bölünmeden önce Ģirket borçlarından dolayı sorumlu olan ortakları, 

hizmet sözleĢmesinden doğan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet 

sözleĢmesi normal olarak sona ermiĢ olsaydı muaccel hâle gelecek olan veya iĢçinin 

itirazı sebebiyle hizmet sözleĢmesinin sona erdiği ana kadar doğacak olan borçlardan 

müteselsilen sorumlu olmakta devam ederler
224

.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın tasarı görüĢmelerinde 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu’nun 6. 

maddesinin varlığı karĢısında, bu maddeye gerek olmadığı, bu maddenin gerekli olduğu 

sonucuna varılması durumunda iki madde arasında çeliĢki veya kesiĢme noktaları 
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 Kanunun gerekçesinde, 178. maddesinin ilk altı fıkrasının Ġsviçre Borçlar Kanunu’nun 333. 

maddesinden alındığı ifade edilmiĢtir. 6102 Sayılı TTK’nın bölünme ile ilgili genel gerekçesi, Dinç, a.g.e., 

s. 262. 
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bulunup bulunmadığı sorunları tartıĢılmıĢtır
225

. Yapılan müzakereler sonucunda; ĠĢ 

Kanunu’nun 6. maddesinin genel bir hüküm olduğu ve iĢyerinin tam ve kısmi tüm devir 

hallerinde uygulanacağı, buna karĢın Tasarının 178. maddesinin sadece bölünme, 

birleĢme ve tür değiĢtirme hallerinde uygulanan özel bir hüküm olduğu ve gereğinde ĠĢ 

Kanunu’nun 6. maddesinden boĢlukların doldurulmasında istifade edilebileceği 

sonucuna varılmıĢtır
226

. 

 

D. 5510 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bölünme ĠĢleminde Yapılması 

Gerekenler 

 

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. 

maddesinde, iĢyeri, iĢyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli halinde yapılacak 

iĢlemler açıklanmıĢtır. 5510 Sayılı Kanun’da “Bölünme” durumu düzenlenmemiĢtir. 

Ancak Sosyal Sigortalar ĠĢlemleri Yönetmeliği’nin 33. maddesinde, “6762 Sayılı Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine tabi Ģirketlerin nevilerinin değiĢmesi, birleĢmesi, 

bölünmesi veya diğer bir Ģirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline 

tesciline iliĢkin ilan tarihini takip eden on gün içinde bu durumların iĢyeri bildirgesi ile 

Kuruma bildirilmesi zorunlu tutulmuĢtur. Bu halde, bölünme durumunda da durumun iĢ 

yeri bildirgesi ile Kuruma bildirimi zorunludur
227

.  

 

E. KDV ve Zarar Mahsuplarının Devri 

 

1. Zararların durumu 

 

 5520 Sayılı KVK’nın “zarar mahsubu” baĢlıklı 9. maddesinde, kurumların hangi 

hallerde geçmiĢ yıl zararlarının indirilebileceği düzenlenmiĢtir. 5520 Sayılı KVK’nın 9. 

                                                 
225

 Tahir Erdem, a.g.m., s. 78.  
226

 Komisyon görüĢmesinin tam metni için Bkz: Tahir Erdem, a.g.m., s. 73.  
227

 Mustafa BaĢtaĢ, “5510 Sayılı Kanun Açısından ĠĢyerlerinin Devri, BirleĢmesi, Hisse DeğiĢimi ve 

Bölünmesine Bağlı Bildirimler Nelerdir?”, YaklaĢım Dergisi, S. 235, Temmuz 2012, s. 179. 
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maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında, Kanunun 20. maddesinin 

birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye 

tutarını geçmeyen zararları ile 20. maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleĢtirilen 

tam bölünme iĢlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin
228

 devralınan tutarını 

geçmeyen ve devralan kıymetle orantılı zararların 5520 Sayılı KVK’da belirtilen Ģartları 

taĢıması halinde indirilebileceği düzenlenmiĢtir. 

 

 5520 Sayılı KVK’nın bahsi geçen 9. maddesinden de görüleceği üzere, zarar 

mahsubuna sadece tam bölünme hallerinde cevaz verilmektedir. Buna göre, ancak tam 

bölünme halinde devralan kurumun bölünen kurumun bilançosunda görülen geçmiĢ yıl 

zararlarını indirebilecektir. Buna iliĢkin koĢullar da aynı maddede sayılmıĢtır. Buna 

göre; 5520 Sayılı KVK’nın 20. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleĢtirilen 

tam bölünme iĢlemi sonucu bölünen kurumun öz sermayesinin devralınan tutarını 

geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aĢağıdaki Ģartlar 

ayrıca aranır:  

 

- Son beĢ yıla iliĢkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiĢ 

olması. 

- Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap 

döneminden itibaren en az beĢ yıl süreyle devam edilmesi.  

 

 Yukarıda yer verilen “devralınan kurumun faaliyetine devam” Ģartı, “aynı sektörde 

faaliyet gösterme” Ģartından daha dar kapsamlı bir Ģart olup faaliyetin zarar mahsubu 

olanağını elde ettikten sonra herhangi bir Ģekilde sınırlandırılmamasını ifade etmektedir. 

Faaliyetin, zarar mahsunu yapıldıktan sonra arızi hale getirilmesi veya sona erdirilmesi 

halinde zarar mahsubu uygulamasından yararlanılması mümkün değildir
229

.  

                                                 
228

 5520 Sayılı KVK’nın gerekçesine göre öz sermaye tutarından kasıt, devralınan kuruma iliĢkin bilanço 

aktif toplamından bilançoda yer alan borçların düĢülmesi sonucu bulunacak tutardır.  
229

 Kaplan, a.g.m., s. 148. 
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Bu Ģartların ihlali halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 

vergiler için vergi ziyaı doğmuĢ Sayılır. 

 

2. Bölünen Ģirket bünyesinde yer alan indirim KDV’nin durumu 

 

 KDV Kanunu’nun 17/4-c maddesinde; devir veya bölünme iĢlemi sonunda 

faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen 

vergiler, faaliyete baĢlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen 

Ģirketlerin varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak 

Ģekilde indirim konusu yapılacağı düzenlenmiĢtir. 

 

 Buna göre, devralan kurum, devir alınan kurum bünyesinde bulunan ve devir 

tarihine kadar indirim mekanizması yoluyla giderilemeyen yüklenilen KDV’leri indirim 

konusu yapmaya devam edecektir. KDV’nin 17/4-c maddesinde yer alan bu hüküm, 

özellikle bölünme iĢlemleri sırasında yüklü miktarda devreden KDV’nin olması 

durumunda bölünen kurum bünyesinde bulunan devreden KDV’nin nasıl paylaĢılacağı 

konusunda önem arzetmektedir.  

 

 Tam bölünme halinde; bölünen kurum bünyesinde devreden KDV’nin olması 

durumunda, KDV’nin bölen kurumlar arasında nasıl paylaĢtırılacağına iliĢkin hem 

birincil vergi mevzuatında hem de ikincil vergi mevzuatımızda bir hüküm 

bulunmamaktadır.  

 

 Tam bölünme halinde daha önce ifade edildiği üzere birden fazla kurum, bölünen 

kurumun varlıklarını kendi aralarında paylaĢmaktadırlar. Bu halde, tam bölünme iĢlemi 

neticesinde bölen kurumların devir alabilecekleri indirim KDV tutarları, devir aldıkları 

kıymetlerle orantılı ve onların mahiyetine uygun olması gerekmektedir. Tam bölünme 

halinde KDV paylaĢımı, fiili durum gözetilerek, mantıklı, ekonomik gerekçelere 

dayanarak yapılmalıdır. 
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 Kısmi bölünme halinde de tam bölünme için söylenen hususların tamamı 

geçerlidir. Dolayısı ile burada da mantıklı ve olayın gerçek durumuna uygun bir 

devreden KDV paylaĢımının yapılması gerekmektedir
230

. 

 

 Ancak kısmi bölünme iĢleminin mahiyeti itibariyle, bağlantının net olarak ortaya 

konabiliyor olması gerekmektedir. Çünkü burada tam bölünmeden farklı olarak bölünen 

kurumun faaliyetine devam etmesi söz konusu olduğundan devreden KDV ile devredilen 

kıymet arasında açık bir illiyet bağının kurulabilmesini zorunlu olmaktadır
231

. 

 

III. KISMĠ BÖLÜNME ĠġLEMĠNĠN BENZER DĠĞER YENĠDEN 

YAPILANDIRMA ARAÇLARI ĠLE KARġILAġTIRILMASI 

 

A. Kısmi Bölünmenin Hisse DeğiĢimi ĠĢlemi ile KarĢılaĢtırılması 

 

 Hisse değiĢimi ile kısmi bölünme iĢlemleri arasında bazı temel farklılıklar 

bulunmaktadır. Ġlk olarak, 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) 

bendinde, kısmi bölünmede devre konu olabilecek varlıkların, ki bunlar taĢınmazlar, 2 

tam yıl süre ile elde tutulan iĢtirak hisseleri ve üretim ve hizmet iĢletmeleridir, kayıtlı 

değerleri üzerinden devredileceği belirtilmiĢken, hisse değiĢimi müessesesinde böyle bir 

koĢul yer almamaktadır. 

 

 Ġkinci olarak, hisse değiĢimi için 5520 Sayılı KVK’nda hisseleri devralınacak olan 

Ģirketin tam mükellef olması hisse değiĢimi açısından zorunlu görülmemekte; ancak 

kısmi bölünme için devralan Ģirketin tam mükellef bir kurum olması gerektiği 

belirtilmektedir. Bir diğer farklılık ise, hisse değiĢiminde bir sermaye Ģirketinin diğerinin 

hisselerini devralmasının yönetimi ve hisse çoğunluğunu ele geçirme gibi belli amaçları 

                                                 
230

 Nazalı, Ġndirim KDV, s. 119. 
231

 Nazalı, Ġndirim KDV, s. 119. 
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gerçekleĢtirmesi Ģart iken, kısmi bölünme de devralan için böylesi amaçlar söz konusu 

değildir. 

 

 O halde, hisse değiĢimi ve kısmi bölünme iĢlemleri birbirlerinden farklı iĢlemler 

olup, iĢtirak hisselerinin devrinde birbirlerinin yerine ikame edilemezler. Yararlanılmak 

istenen iĢlemler, iĢletmelerin ihtiyaçlarına ve mali yapılarına göre en baĢtan 

belirlenmelidir. 

 

B. Kısmi Bölünme ĠĢleminin Ayni Sermaye Koyma ĠĢlemi Ġle 

KarĢılaĢtırılması 

 

 ÇalıĢmamızın önceki bölümlerinde de açıklandığı üzere, 4684 Sayılı Kanun ile 

hukuk sistemimize getirilen kısmi bölünme müessesesinde, ayni sermaye koymaya 

dayanan bir rejim benimsenmiĢtir. Bu nedenle, kısmi bölünme müessesesinin genel 

olarak bir sermaye Ģirketine varlıkların ayni sermaye olarak konulması olduğu 

belirtilmiĢtir.  

 

 Ancak kısmi bölünme iĢlemine iliĢkin mevzuat hükümleri ve kısmi bölünme 

iĢleminin teknik özellikleri değerlendirildiğinde, kısmi bölünme iĢleminin alelade bir 

ayni sermaye koyma iĢlemi olmadığı görülebilecektir. Bu nedenle, 5520 Sayılı KVK 

çerçevesinde kısmi bölünme müessesesinin bir ayni sermaye koyma iĢlemi olduğu 

yönündeki görüĢlere katılabilmek mümkün değildir. 

 

1. Ayni Sermaye Kavramı 

 

 Ticaret kanunu hükümlerine göre, sermaye Ģirketlerine nakit paradan baĢka her 

türlü hak, menkul ve taĢınmaz mallar sermaye olarak konulabilmektedir. Aynı Ģekilde, 

mevcut bir iĢletmenin veya bazı ayınların devralınması suretiyle sermaye oluĢturulması 

da mümkündür. 
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 Paradan baĢka sermaye olarak konan her türlü hak ve malların değeri 6762 Sayılı 

TTK’nın 303. maddesi uyarınca mahkemece atanacak bilirkiĢi tarafından tespit edilerek 

sermaye buna uygun olarak düzenlenir. Sermayenin tamamının veya bir kısmının bu 

Ģekilde taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt, Ģirketin tescil tarihinden itibaren üç ay 

içerisinde yerine getirilir.  

 

2. Kısmi Bölünmenin Ayni Sermaye Koyma ĠĢleminden Farkına 

ĠliĢkin YaklaĢım 

 

 Kısmi bölünme iĢleminin alelade bir ayni sermaye koyma iĢleminden farklı 

özellikleri bulunması sebebiyle; kısmi bölünme, mevzuatımızda ayni sermaye koyma 

kurallarından ayrılmıĢtır.  Bu nedenle, kısmi bölünme müessesesinin bir ayni sermaye 

koyma iĢlemi olduğu görüĢüne katılabilmek mümkün değildir.  

 

 Özellikle, 6762 Sayılı TTK’nın 404. maddesinde ayni sermaye karĢılığı olan hisse 

senetlerinin Ģirketin tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmeden devri hükümsüz kabul 

edilmekteyken; 16.06.2009 tarihinde 5904 Sayılı Kanun’un 30. maddesiyle eklenen 

fıkraya göre; 5520 Sayılı KVK’nın 19. maddesine göre yapılacak bölünmelerde bu 

hükmün uygulanmayacağı belirtilmiĢtir. 

 

 Buna göre 6762 Sayılı TTK’nın ayni sermaye karĢılığında çıkartılan hisselere 

iliĢkin devir yasağı kısmi bölünmelerde uygulanmayacaktır. 

 

 Kısmi Bölünme Tebliği’nin 2. maddesinde de, kısmi bölünmede ayni sermaye 

karĢılığında çıkartılan hisselere iliĢkin devir yasağının uygulanmayacağı açık bir Ģekilde 

belirtilmiĢtir. 
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 Hem tam hem kısmî bölünmede devredilen malvarlığı bölünme sonucunda kısmî 

küllî halefiyet yolu ile devralan Ģirketlere geçmektedir; aynî sermaye konulması söz 

konusu değildir.  

 

 6102 Sayılı TTK bölünmeye iliĢkin hükümleri ile Kanun’un gerekçesi 

incelendiğinde de, bölünmede ayni sermaye konulmasına iliĢkin hükümlerin 

uygulanmayacağı, Kanun’un bölünmenin genel kabul gören modelini izleyerek 5422 

Sayılı KVK’nın 38. maddesinden ayrıldığı, açıklıkla ifade edilmektedir. Kanun böylece 

bölünmenin genel kabul gören modelini izleyerek 5422 Sayılı KVK’nın 38. 

maddesinden haklı olarak ayrılmıĢtır. Çünkü, 5422 Sayılı KVK'nın anılan hükmü aynî 

sermaye konulması sistemine oturtulmuĢtur. 

 

 Bunun yanında, kısmi bölünme suretiyle bir iĢletmenin devri iĢlemi ile alelade bir 

ayni sermaye koyma iĢlemi, teknik özellikleri itibariyle de birbirinden oldukça farklıdır.  

Nitekim alelade bir ayni sermaye koyma iĢleminde, ayni sermaye olarak konulan varlık, 

cüzi halefiyet esasına göre bir baĢka Ģirkete devredilmekte; ayni sermaye iĢleminin 

gerçekleĢtirilebilmesi, bu varlığın devri için gerekli iĢlemin tesisine bağlı bulunmaktadır. 

Örneğin, bir taĢınmazın ayni sermaye olarak konulması iĢleminde, taĢınmazın devrinde 

gerekli olan taĢınmaz mülkiyetini kazanmanın kurucu unsuru olan tapuya tescil 

iĢleminin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. 

 

 Öte yandan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Anonim Ve Limited ġirketlerin 

KuruluĢ Ve Ana SözleĢme DeğiĢikliği ĠĢlemlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ
232

 

(“2003/3 Sayılı Ġç Ticaret Tebliği”)’inin “Anonim ve Limited ġirketlerin KuruluĢ 

ĠĢlemleri Ġçin Gerekli Belgeler” baĢlıklı EK-1’inde yer alan hüküm
233

 ile, bir taĢınmazın 

ayni sermaye olarak konulması halinde, taĢınmazın üzerinde takyidat bulunmadığına 

iliĢkin tapu dairesinden, nakil vasıtalarında ise mülkiyeti muhafaza kaydının 

                                                 
232

 25.07.2003 Tarih ve 25179 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır.  
233

 “Ayni sermaye gayrimenkul ise, üzerinde takyidatın olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil 

vasıtalarında, mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler” 
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bulunmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazının anonim ve limited 

Ģirket anasözleĢme değiĢikliğine iliĢkin talep dilekçesine eklenmesi öngörülmüĢtür. 

 

 Oysa bir malvarlığının külli halefiyet esaslarına göre devri halinde, bu 

malvarlığına dahil bazı varlıkların üzerinde takyidat bulunmasının, iĢleme herhangi bir 

engel oluĢturmadığı, Ankara Valiliği Ġl Defterdarlığı Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü 

tarafından verilen bir özelgede, külli halefiyet esasının geçerli olduğu birleĢme iĢlemine 

özel olarak, “birleşen şirketlere ait 24 (yirmidört) adet aracın “Haciz Şerhleri‟nin” 

devam etmesi koşulu ile birleşilen şirket adına ruhsatların yenilenmesi mümkün 

bulunmaktadır.”  Ģeklinde açıklıkla belirtilmiĢtir
234

. 

 

 Ayni sermaye koyma iĢleminde, ayni sermaye olarak taahhüt edilen varlığın 

üzerinde herhangi bir takyidat bulunmaması yolundaki düĢüncenin gerekçesi özünde, 

ayni sermaye iĢleminde herhangi bir muvazaa ve hileye sebep olunmaması ve böylece 

diğer ortakların haklarının zedelenmesine engel olunmasıdır. Zira, 6762 Sayılı TTK 

hükümlerine göre ayni sermaye koyma iĢleminde, ayni olarak taahhüt edilen varlığın 

rayiç bedeli tespit olunmaktadır. Bir varlığın üzerinde takyidat bulunması halinde ise, 

ilgili varlığın mevcudiyeti tehlikede bulunmakta; dolayısıyla varlığın rayiç bedelinin 

tespiti imkanı büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. Bu sebepledir ki, ayni sermaye olarak 

taahhüt edilen varlığın üzerinde takyidat bulunmaması aranmaktadır. 

 

 Oysaki, kısmi bölünme suretiyle bir iĢletmenin devri iĢleminde, bu iĢletmeye bağlı 

tüm varlıklar, yine bu iĢletmeye bağlı tüm borçlar ile birlikte bir bütün olarak ve kayıtlı 

değerleri üzerinden devre konu edilmektedir. Bu Ģekilde devredilen net malvarlığının 

kayıtlı değeri kadar devralan Ģirkette sermaye artırımı gerçekleĢtirilmekte; bu Ģekilde 

ihdas edilen hisseler de devreden (bölünen) Ģirketin kendisine veya ortaklarına 

verilmektedir. Dolayısıyla, devredilen iĢletmeye bağlı varlıkların üzerinde takyidat 

                                                 
234

 (Çevrimiçi) http://www.avdb.gov.tr/ eriĢim tarihi: 14.09.2011. 
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bulunup bulunmaması, ne devredilen net malvarlığının kayıtlı değerinde bir değiĢikliğe, 

ne de devralan Ģirketin ortakları arasında bir haksızlığa sebep olacaktır. 

 

 Buna ek olarak, alelade bir ayni sermaye koyma iĢleminde, belirli bir veya birkaç 

varlık sermaye olarak taahhüt edilmekte iken, bir iĢletmenin kısmi bölünme suretiyle 

devrinde, bu iĢletmeye bağlı tüm varlık ve borçlar bir bütün halinde baĢka bir Ģirkete 

devredilmektedir. 

 

 6102 Sayılı TTK’nın amaçladığı sistemde ise; ayni sermaye konulmasını zorunlu 

kılmayan bir sistem öngörülmektedir. Nitekim, hem tam hem de kısmi bölünmede 

devredilen malvarlığının bölünme sonucunda devralan Ģirkete intikali öngörülmüĢ ancak 

bu durumun ayni sermaye koyma iĢleminden farklı olduğu 6102 Sayılı TTK’nın 

gerekçesinde açıkça belirtilmiĢtir
235

. 6102 Sayılı Kanun böylece bölünmenin genel kabul 

gören modelini izleyerek 5422 Sayılı KVK’nın 38. maddesinden haklı olarak ayrılmıĢtır. 

Çünkü, 5422 Sayılı KVK'nın anılan hükmü aynî sermaye konulması sistemine 

oturmuĢtur.  

   

                                                 
235

 6102 Sayılı TTK’nın gereçesi (Md. 159) “Hem tam hem kısmi bölünmede devredilen malvarlığı 

bölünme sonucunda kısmi halefiyet yolu ile devralan şirketlere geçer; ayni sermaye konulması söz konusu 

değildir.” 
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SONUÇ 

 

 Ticaret Ģirketlerinin mevzuatta öngörülmüĢ çok çeĢitli yapılandırma araçları 

vasıtasıyla yeniden yapılandırılmaları mümkündür. Bölünme – ve pek tabi bölünmenin 

bir türü olan kısmi bölünme - de bu yapılandırma araçlarından biridir. Ancak, bölünme 

müessesesinin 6762 Sayılı TTK’da açıkça düzenlenmemiĢ olması nedeniyle uygulamada 

bölünme müessesesinden tam olarak faydalanılamadığı ve TTK ile düzenlenen diğer 

yeniden yapılandırma araçlarına nazaran daha az kullanıldığı görülmüĢtür.  

 

 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihine kadar her ne kadar 

Türk Ticaret Kanunu içerisinde düzenlenmemiĢ olsa da, ticaret Ģirketlerinin kısmi 

bölünebilmesi vergi mevzuatı uyarınca mümkün olmuĢtur. Bölünme kanuni bir kavram 

olarak ilk defa 2001 yılında 4684 Sayılı Kanunda yer alan düzenleme ile hukuk 

sistemimize girmiĢtir. Kısmi bölünmeyi düzenleyen düzenlemeler; Kısmi Bölünme 

Tebliği, 5520 Sayılı KVK baĢta olmak üzere birtakım vergi kanunları ve sermaye 

piyasası kuralları olmuĢtur.  

 

 Sermaye Ģirketlerini ilgilendiren bir müessesenin ticaret hukukunda 

düzenlenmemesi uygulamada önemli sorunları gündeme getirmesinden ötürü,  bölünme 

müessesesinin maddi hukuk aleminde de düzenlenmesi gereği kaçınılmaz olmuĢtur. 

Böylelikle, bölünmenin maddi hukuk cephesini ilgilendiren ilk hükümler TBMM Genel 

Kurulu’nun 13.01.2011 tarihli 51. BirleĢiminin Ġkinci Oturumunda kabul edilerek 

14.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 

6102 Sayılı TTK ile mevzuatımıza dahil edilmiĢtir.  

 

 Hal böyle olmakla birlikte, 6102 Sayılı TTK yürürlüğe girmesiyle bazı tereddütler 

ortaya çıkmıĢtır. Örneğin, 6102 Sayılı TTK’nın yürürlüğe girmesi ile Kısmi Bölünme 

Tebliği’nin geçerliliği kalmıĢ mıdır? Kanaatimizce, 6102 Sayılı TKK’nın kısmi bölünme 
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müessesi ile ilgili ikincil mevzuatı yürürlüğe girinceye kadar Kısmi Bölünme Tebliği de 

yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

  

 Bunun yanı sıra, 5520 Sayılı KVK’nın da 6102 Sayılı TTK’ya göre düzenlenmesi 

zarureti ortaya çıkacaktır. Zira, 5520 Sayılı KVK’nın kabul ettiği sistem ile 6102 Sayılı 

TTK’nın kabul ettiği sistem arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

 

 Nitekim, gerek Kısmi Bölünme Tebliği gerekse 5520 Sayılı KVK, kısmi bölünme 

müessesesini ayni sermaye koyma hükümlerine oturtmuĢtur. Halbuki 6102 Sayılı TTK 

ile getirilen düzenlemede, kısmi bölünme ayni sermaye hükümlerinden sıkı bir Ģekilde 

ayrılmaktadır. 

 

 Öte yandan 6102 Sayılı TTK’nın 160. maddesinde kısmî bölünme, bir Ģirketin 

malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer Ģirketlere devredilmesi olarak ifade 

edilmiĢ fakat 5520 Sayılı KVK’da vergisiz kısmi bölünmeye konu edilebilecek varlıklar 

sınırlı sayıda sayılmıĢtır. Buna göre, 5520 Sayılı KVK çerçevesinde kısmi bölünme 

yoluyla devredilebilecek varlıklar taĢınmazlar, en az iki tam yıl süreyle elde tutulan 

iĢtirak hisseleri ve üretim veya hizmet iĢletmelerinin bir veya birkaçı olarak 

düzenlenmiĢtir. Görüleceği üzere,  5520 Sayılı KVK’da kısmi bölünmeye tabi 

tutulabilecek malvarlığı sınırlı sayıda sayılmıĢ iken, 6102 Sayılı TTK’da bir Ģirketin 

malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü kısmi bölünme suretiyle devretmesi 

mümkün kılınmıĢtır. 

  

 Bir ticaret Ģirketi taĢınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iĢtirak 

hisseleri ya da üretim veya hizmet iĢletmelerinin bir veya birkaçını satıĢ suretiyle bir 

baĢka Ģirkete devrederse satıĢ iĢlemi sonucunda vergi kanunlarında yer alan hükümler 

nedeniyle direk ve endirek vergiler doğabilecektir. Ancak, bu varlılar kısmi bölünme 

sureti ile bir baĢka Ģirkete devredildiğinde, vergi mevzuatında bölünme iĢlemlerine 

özgülenmiĢ istisnalar nedeniyle kısmi bölünme iĢlemi vergi doğurmamaktadır. 
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 6102 Sayılı TTK’nın sistemi gereği ise bir ticaret Ģirketi, malvarlığının bir kısmını, 

örneğin malvarlığının bir kısmını oluĢturan taĢıtlarını bir baĢka Ģirkete devretmek 

istediğinde, 6102 Sayılı TTK’da yer alan kısmi bölünme usulü ile devredebilecektir. 

6102 Sayılı TTK hükümlerine göre, Yönetim Kurulu kararı ile kısmi bölünme 

iĢlemlerine baĢlanılacak, taĢıtların kayıtlı değerlerinin tespiti için Yeminli Mali MüĢavir 

veya Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir raporu alınması gerekecek, bölünen Ģirket 

Yönetim Kurulu tarafından Yeminli Mali MüĢavir veya Serbest Muhasebeci ve Mali 

MüĢavir raporu doğrultusunda hazırlanarak imzalanan bölünme sözleĢmesi bölünen 

Ģirketin Genel Kurul’unda kabul edilmesinin ardından, bölünmeye iliĢkin Genel Kurul 

kararı ticaret sicilinde tescil edilip hüküm ifade edecektir. 

 

 Fakat usulüne uygun yapılmasına rağmen bu bölünme iĢlemi vergi mevzuatımızda 

belirtilen vergisel istisnalardan yararlanamayacaktır. Zira, 5520 Sayılı KVK’da yer alan 

düzenleme uyarınca bir iĢlemin 5520 Sayılı KVK anlamında kısmi bölünme olarak 

adledilebilmesi için, kısmi bölünmeye konu malvarlıklarının taĢınmazlar ile en az iki 

tam yıl süreyle elde tutulan iĢtirak hisseleri ya da üretim veya hizmet iĢletmeleri olması 

gerekmektedir. 5520 Sayılı Kanun ile, sadece bu malvarlıklarının kısmi bölünme 

usulüne uygun olarak bir baĢka Ģirkete devri halinde vergisel istisnalardan yararlanılması 

mümkün kılınmaktadır. 

 

 Dolayısıyla, örnekte yer alan Ģirkete ait taĢıtların kısmi bölünme suretiyle 

devrinde, taĢıtlar 5520 Sayılı KVK’da yer almadığından, vergi mevzuatında yer alan ve 

kısmi bölünme iĢlemleri için getirilen vergisel istisnalardan yararlanamayacaktır.  O 

halde Ģu soru akıllara gelmektedir: TaĢıtların 6102 Sayılı TTK uyarınca kısmi bölünme 

suretiyle devrinde bölünen Ģirket 5520 Sayılı KVK’da ve diğer vergi kanunlarında yer 

alan vergisel istisnalardan yararlanamıyorsa, Ģirket neden kısmi bölünme iĢlemine 

ihtiyaç duysun?  
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 Öyle tahmin ediyoruz ki, 5520 Sayılı KVK’nın yürürlükte bulunan hükümleri 

uyarınca, kısmi bölünme iĢlemi Ģirketler açısından sadece taĢınmazlar, en az iki tam yıl 

süreyle elde tutulan iĢtirak hisseleri ya da üretim veya hizmet iĢletmelerinin bir veya 

birkaçının devri halinde vergisel anlamda avantajlı olacak; diğer malvarlığı kalemleri 

yönünden çok da tercih edilen bir yöntem olmayacaktır. 

 

 Bu itibarla konunun Maliye Bakanlığı nezdinde tekrar ele alınmasını ve 5520 

Sayılı KVK’nın kısmi bölünmeye iliĢkin düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK hükümleri 

ile uygun olmasını beklemek kaçınılmaz olmaktadır. Aynı husus tam bölünme 

hükümleri için de geçerlidir. 

 

 Nitekim, 5520 Sayılı Kanun’da düzenlenen bölünme müessesesinin dayanağını 

oluĢturan AB’nin Altıncı Yönergesi’nde de bölünme ile devre konu edilecek 

malvarlığında bir sınırlandırmaya gidilmediği görülmektedir. Altıncı Yönergede 

bölünme, mal varlığının bütününün, aktif ve pasifleriyle yeni veya daha önce kurulmuĢ 

olan iki ya da daha fazla Ģirkete devredilmesi iĢlemi olarak tanımlanmıĢtır. Buna göre, 

5520 Sayılı KVK’da yer alan bölünme müessesesinin dayanağını teĢkil eden altıncı 

Yönerge’de böyle bir sınırlandırmaya gidilmemiĢ olduğu görülmektedir.    
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