
T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
MALİYE ANABİLİM DALI 
MALİ HUKUK BİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGİ HUKUKUNDA BİRLEŞME, BÖLÜNME VE HİSSE 
DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİ 

 
 
 

Doktora Tezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMDİ DENİZ EGE GÖKTUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İstanbul, 2011 
 

 



 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
MALİYE ANABİLİM DALI 
MALİ HUKUK BİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERGİ HUKUKUNDA BİRLEŞME, BÖLÜNME VE HİSSE 
DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİ 

 
 
 

Doktora Tezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMDİ DENİZ EGE GÖKTUNA 
 
 
 

Danışman: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ İHSAN SEVİĞ 
 
 
 

İstanbul, 2011 
 





i 

 

İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER ......................................................................................................................................... İ 

KISALTMALAR .................................................................................................................................... İX 

GİRİŞ ............................................................................................................................................ 1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

BİRLEŞME, BÖLÜNME, HİSSE DEĞİŞİMİ KAVRAMLARI 

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE ....................................................................................................... 4 

A. TANIM VE TERİM ................................................................................................................................. 4 

1. Birleşme ............................................................................................................................................ 4 

2. Bölünme ..........................................................................................................................................10 

3. Hisse Değişimi ..............................................................................................................................22 

B. MUKAYESE VE AYIRT ETME ............................................................................................................ 29 

1. Birleşme ..........................................................................................................................................29 

a. Birleşme‐BK md. 179‐180 sistemi (Yeni Borçlar Kanunu md. 202‐203) . 29 

b. Birleşme ‐ anonim ortaklığın bir kamu tüzel kişisi tarafından 

devralınması ............................................................................................................................ 35 

c. Birleşme – iş ortaklıklarının kurulması ................................................................... 37 

d. Birleşme – holding kurulması ‐ konzern ................................................................. 39 

e. Birleşme – tröst – kartel kurulması ........................................................................... 42 

f. Birleşme‐konsorsiyum ..................................................................................................... 43 

2. Bölünme ..........................................................................................................................................44 

a. Bölünme – BK md. 179 uyarınca malvarlığı devri .............................................. 44 

b. Tam bölünme–birleşme ................................................................................................. 46 

c. Tam bölünme – kısmi bölünme ................................................................................... 47 

3. Hisse Değişimi ..............................................................................................................................48 

a. İştirak hissesi satışı‐hisse değişimi ........................................................................... 48 

b. Kısmi bölünme‐hisse değişimi .................................................................................... 49 

c. Karşılıklı iştirak‐hisse değişimi ................................................................................... 49 

II HUKUKSAL ÇERÇEVE ..................................................................................................... 52 

A. TÜRLER .............................................................................................................................................. 52 



ii 

 

1.Birleşme Türleri ............................................................................................................................52 

a. Devir yoluyla birleşme (katılma) ............................................................................... 52 

b. Yeni kuruluş yoluyla birleşme ..................................................................................... 56 

2.Bölünme Türleri ...........................................................................................................................57 

a. Tam bölünme ...................................................................................................................... 57 

aa. Devir yoluyla bölünme ............................................................................................. 57 

bb. Yeni kuruluş yoluyla bölünme ............................................................................. 58 

b. Kısmi Bölünme ................................................................................................................... 58 

B. HUKUKSAL NİTELİK VE SONUÇ ....................................................................................................... 59 

1. Birleşme ..........................................................................................................................................59 

a. Genel olarak ......................................................................................................................... 59 

b. Tasfiyesiz infisah ............................................................................................................... 60 

c. Malvarlığının intikali ve külli halefiyet .................................................................... 62 

aa. Malvarlığı kavramı ..................................................................................................... 62 

bb. Külli halefiyet .............................................................................................................. 63 

d. Pay sahipliğin devamı ..................................................................................................... 64 

2. Bölünme ..........................................................................................................................................65 

a. Genel olarak ......................................................................................................................... 65 

b.  Tam bölünmede bölünen şirketin tasfiyesiz infisahı ....................................... 65 

c. Kısmi külli halefiyet .......................................................................................................... 65 

d. Pay sahipliğinin devamı ................................................................................................. 68 

e. Devrin bütünlük teşkil eden bölümler itibarıyla yapılması ............................ 68 

İKİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNDA BİRLEŞME, BÖLÜNME VE HİSSE 

DEĞİŞİMİ 

I AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNA GENEL BAKIŞ ............................................. 70 

A. GİRİŞ ................................................................................................................................................... 70 

B. AVRUPA BİRLİĞİNDE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI ........................................................................... 72 

1. Vergi Uyumlaştırması Kavramı ............................................................................................72 

2. Vergi Uyumlaştırmasının Hukuksal Dayanağı: Avrupa Topluluğu Anlaşması 75 



iii 

 

a. Dolaylı vergilerde .............................................................................................................. 77 

b. Dolaysız vergilerde ........................................................................................................... 78 

3. Sınır: İkincillik İlkesi ..................................................................................................................82 

C. VERGİ UYUMLAŞTIRMASININ HUKUKSAL ARAÇLARI ................................................................... 84 

1. Direktifler .......................................................................................................................................86 

2. Direktiflerin Hukuki Niteliği ..................................................................................................86 

II AVRUPA BİRLİĞİNDE DOLAYSIZ VERGİLERİN UYUMLAŞTIRILMASI 

ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİ ............................................................................................. 94 

A. NEUMARK RAPORU .......................................................................................................................... 94 

B. DOLAYSIZ VERGİLERİN UYUMLAŞTIRILMASI İÇİN PROGRAM ..................................................... 96 

C. VAN DEN TEMPEL RAPORU ............................................................................................................ 98 

D. BURKE RAPORU ............................................................................................................................. 101 

E. BİRLEŞME DİREKTİFİ .................................................................................................................... 102 

1. Genel Olarak ............................................................................................................................... 102 

2. Birleşme Direktifi Değişikliği (2005) .............................................................................. 107 

3. 2009/133/EC Sayılı Birleşme Direktifi ........................................................................... 109 

III AB BİRLEŞME DİREKTİFİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ .......................................... 110 

A. DİREKTİFİN ÖZNE VE NESNEYE İLİŞKİN KAPSAMI ................................................. 110 

1. Özne: Farklı Üye Devletlerin Şirketleri ........................................................................... 110 

a. Organik ölçüt: şirket türleri ....................................................................................... 113 

b. Ülkesel ölçüt: bir üye devlette mukim olma ....................................................... 115 

c. Vergisel ölçüt: vergi türü ............................................................................................. 120 

2. Nesne: Farklı Üye Devlet Şirketlerinin Yeniden Yapılanma İşlemleri ve Bir 

Avrupa Şirketi ve Avrupa Kooperatifinin Kayıtlı Merkezinin Transferi ............... 121 

a. Malvarlığının tamamının devrini öngören işlemler ........................................ 122 

aa. Birleşme ...................................................................................................................... 122 

bb. Bölünme ..................................................................................................................... 133 

b. Malvarlığının bir kısmının devrini öngören işlemler ..................................... 136 

aa. Aktif devri ................................................................................................................... 136 

bb. Kısmi Bölünme ........................................................................................................ 143 



iv 

 

cc. Hisse Değişimi ........................................................................................................... 147 

dd. Bir Avrupa şirketinin ve Avrupa kooperatifinin kayıtlı merkezinin 

nakli ..................................................................................................................................... 155 

3. SEVIC Davası ve Sınırlı Sorumlu Şirketlerin Sınır ötesi Birleşmelerine İlişkin 

Şirketler Hukuku Direktifi Sonrası Birleşme Direktifinin Kapsamı ........................ 156 

B. DİREKTİFİN COĞRAFİ KAPSAMI ....................................................................................... 160 

1. Direktifin Uygulama Alanının Tespiti ............................................................................. 160 

2. Kapsam Dışı İşlemler .............................................................................................................. 161 

a. Sınır ötesi bağın mevcut olmaması ......................................................................... 161 

b. Toplulukla bağın mevcut olmaması ....................................................................... 167 

IV AB BİRLEŞME DİREKTİFİNİN HUKUKİ REJİMİ .................................................. 168 

A‐ DİREKTİFİN HUKUKİ REJİMİ.............................................................................................. 168 

1. Genel Açıklamalar ................................................................................................................... 168 

2. Birleşme Bölünme ve Kısmi Bölünme İşlemine Taraf Olan Şirketlerin 

Vergilendirilmesi .......................................................................................................................... 170 

a. Değer artış kazançlarında vergi ertelemesi ........................................................ 170 

aa. Değer artış kazancı kavramı ............................................................................... 171 

bb. Bir işyerine bağlı bulunma şartı ....................................................................... 172 

cc. Bilanço değerlerinin aynen devralınması ..................................................... 177 

dd. Özel durum: yabancı bir işyerinin devri ....................................................... 179 

b. Zararların nakli ............................................................................................................... 186 

c. Vergiden istisna edilmiş karşılıkların ve yedek akçelerin devri ................ 194 

d. İştirak hisselerinin iptali ............................................................................................. 198 

e. Hisselerin değerlemesi ................................................................................................ 200 

aa. Aktif transferi işleminde elde edilen hisselerin değerlemesi .............. 200 

bb. Bir hisse değişimi işleminde devralan şirket tarafından hisselerin 

değerlemesi ...................................................................................................................... 201 

3. Pay sahiplerine ilişkin vergilendirme rejimi ................................................................ 206 

4. Özel Durum: Melez (Vergisel Açıdan Şeffaf) İşletmeler ........................................... 209 

a. Vergisel açıdan şeffaflık ve melez işletme kavramı ......................................... 209 



v 

 

b. Birleşme Direktifinde melez işletmeler için öngörülen vergilendirme 

rejimi ........................................................................................................................................ 211 

aa. Melez şirketin devreden veya iştirak edilen şirket olması ................... 212 

bb. Melez şirketin pay sahibi olması ...................................................................... 217 

cc. Melez şirketin devralan veya iştirak eden şirket olması ........................ 221 

B‐DİREKTİFİN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖNLENMESİ ........................................ 224 

1. Genel Açıklamalar ................................................................................................................... 224 

2. Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma Kavramları ................................................ 225 

3. Kötüye Kullanma Teriminin Anlamı ................................................................................ 226 

4. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Vergiden Kaçınma Kavramı ........ 232 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BİRLEŞME, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ 

I. BİRLEŞME.......................................................................................................................... 243 

A.  VERGİLİ BİRLEŞME (KVK MD. 18) ............................................................................................ 243 

1. Genel Açıklamalar ................................................................................................................... 243 

2. Birleşme Dönemi ...................................................................................................................... 245 

3. Birleşme Kârı ............................................................................................................................. 248 

4. Değiştirme Birimi ve Birleşme Primi ............................................................................... 252 

5. Birleşme Primi ........................................................................................................................... 254 

6. Birleşme Kârının Beyanı ve Ödenmesi ............................................................................ 255 

7. Birleşme Halinde Geçici Vergi Uygulaması ................................................................... 255 

8. Birleşme Halinde Sorumluluk ............................................................................................. 256 

a.  Birleşme kârının beyanı ............................................................................................. 256 

b. Birleşme öncesi dönemlere ait beyannameler .................................................. 256 

c. Tahakkuk etmiş vergilerin ödenmesi, itirazlı tarhiyat için karşılık 

ayrılması ................................................................................................................................. 257 

d. Birleşme işleminin incelenmesi ............................................................................... 258 

9. Birleşme ile İlgili Özellik Arzeden Haller ....................................................................... 259 

a. Birleşme giderleri .......................................................................................................... 259 

b. Birleşen kurumun zararı ............................................................................................. 260 



vi 

 

c. Birleşme işlemine taraf olan kurumlar arasında iştirak ilişkisinin varlığı

 ..................................................................................................................................................... 261 

aa. Birleşen şirketin, birleşilen şirkette sermaye payına sahip olması .. 261 

bb. Birleşilen şirketin, birleşen şirkette sermaye payına sahip olması .. 263 

c. Taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri  ve rüçhan 

haklarının satışından doğan kazançların durumu ............................................... 265 

d. Amortismanlar ................................................................................................................ 266 

10. Birleşmede Katma Değer Vergisi Uygulaması .......................................................... 267 

B. DEVİR (VERGİSİZ BİRLEŞME) ...................................................................................................... 270 

1. Genel Açıklamalar ................................................................................................................... 270 

2. Devir İşleminin Şartları ......................................................................................................... 271 

a. Birleşen ve birleşilen kurumun kanuni merkezi veya iş merkezinin 

Türkiye’de bulunması ....................................................................................................... 271 

b. Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen 

kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna 

geçirilmesi .............................................................................................................................. 276 

3. Devir Halinde Vergilendirme .............................................................................................. 280 

a. Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi ................................................. 280 

b. Taahhütname ................................................................................................................... 281 

c. Şartlara uyulmaması halinde durum ..................................................................... 282 

4. Devir ile İlgili Özellik Arz Eden Haller ............................................................................ 283 

a. Devir giderleri .................................................................................................................. 283 

b. Devir halinde zarar mahsubu ................................................................................... 283 

c. Devir halinde amortisman uygulaması ve yenileme fonu ............................ 288 

d. Devir halinde taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa 

senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların durumu ...... 289 

e. Devir halinde geçici vergi uygulaması................................................................... 290 

5. Devirde Katma Değer Vergisi ............................................................................................. 291 

II. BÖLÜNME ........................................................................................................................ 293 

A. TAM BÖLÜNME .............................................................................................................................. 293 



vii 

 

1. Genel Açıklamalar ................................................................................................................... 293 

2. Tam Bölünmenin Şartları .................................................................................................... 296 

a. Tam bölünmenin esasa ilişkin şartları .................................................................. 296 

aa. Bölünen ve devralan kurumların sermaye şirketi olması ..................... 296 

bb. Bölünen ve devralan kurumların tam mükellef olması ......................... 297 

cc. Bölünen kurumun tüm malvarlığı, alacak ve borçlarını kayıtlı değerleri 

üzerinden devretmesi .................................................................................................. 299 

dd. Devralan kurumların mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla 

sermaye şirketi olması................................................................................................. 300 

ee. Bölünen şirket ortaklarına devralan şirket sermayesinden pay 

verilmesi ............................................................................................................................ 301 

b. Tam bölünmenin şekle ilişkin şartları .................................................................. 304 

aa. Bölünme beyannamesinin verilmesi .............................................................. 304 

bb. Taahhütname ........................................................................................................... 305 

3. Tam Bölünme Halinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi .............................. 305 

4. Tam Bölünme ile İlgili Özellik Arz Eden Haller .......................................................... 306 

a. İşletme bütünlüğü kavramı ........................................................................................ 306 

b. %10’luk nakit ödeme ................................................................................................... 308 

c. Tam bölünmede zarar mahsubu .............................................................................. 309 

d. Tam bölünmede amortisman ve yenileme fonu ............................................... 312 

5. Tam Bölünmede Katma Değer Vergisi ........................................................................... 313 

B. KISMİ BÖLÜNME ............................................................................................................................ 313 

1. Genel Açıklamalar ................................................................................................................... 313 

2. Kısmi Bölünmenin Hükümleri ............................................................................................ 318 

a. Bölünen ve devralan şirketlerin sermaye şirketi olması .............................. 318 

b. Bölünen ve devralan şirketlerin tam ve dar mükellef olmaları ................. 318 

c. Devralan sermaye şirketlerinin mevcut veya yeni kurulmuş olması ...... 319 

d. Üretim ve hizmet işletmelerinin ayni sermaye olarak konulması ............ 320 

3.Kısmi Bölünmede Özellikli Durumlar ............................................................................... 328 

a. Kısmi bölünmede amortisman uygulaması ........................................................ 328 



viii 

 

b. Kısmi bölünmede zarar mahsubu ........................................................................... 329 

c. Devralan kurumların sorumluluğu ......................................................................... 330 

4. Kısmi Bölünme Halinde Vergilendirme .......................................................................... 330 

III. HİSSE DEĞİŞİMİ ............................................................................................................ 330 

A. GENEL AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... 330 

B. HİSSE DEĞİŞİMİNİN ŞARTLARI .................................................................................................... 333 

1. Hisseleri Devralacak Şirketin Tam Mükellef Olması ................................................ 333 

2. Hisseleri Devralınan Şirketin Yönetimi ve Hisse Çoğunluğunun Elde Edilmesi

 .............................................................................................................................................................. 334 

3. Devralınan Hisse Senetlerinin Karşılığında Bu Şirketin Ortaklarına Devralan 

Şirketin Sermayesini Temsil Eden Hisselerin Verilmesi ............................................... 337 

SONUÇ .................................................................................................................................... 338 

KAYNAKÇA....................................................................................................................................... 347 

 



ix 

 

KISALTMALAR 

 

AATUHK  :  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

AB    :  Avrupa Birliği 

ABAD    :  Avrupa Birliği Adalet Divanı 

AET    :   Avrupa Ekonomik Topluluğu  

A.Ş.    :  Anonim Şirket 

ATRG    :  Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi 

b.    :  Bent 

BK    :  Borçlar Kanunu 

Bkz.(bkz.)  :  Bakınız 

BOI    :  Bulletin Officiel des Impôts (Resmi Vergi Bülteni) 

Bull. CE  :   Bulletin de la Communauté Européenne 

c.    :  Cümle 

C.    :  Cilt 

C    :  Case 

CGI    :  Code General Des Impots 

COM    :  Commission document 

D.    :   Daire 

dn    :  dipnot 

E.    :  Esas 

EC    :  European Community/Communities 

EEC    :  European Economic Community 

ECR   :   European Court Reports (Avrupa Mahkeme Raporları)   

GmbH   :   Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited şirket) 

IBFD    :  International Bureau of Fiscal Documentation 

İBirK    :  İsviçre Birleşme Kanunu 

f.    :  Fıkra 

K.    :  Karar 

KDVK   :  Katma Değer Vergisi Kanunu 



x 

 

K.T.    :  Karar tarihi 

KVK    :  Kurumlar Vergisi Kanunu 

md.    :  Madde 

No.    :  Numara 

OECD    :  Organization for Economic Cooperation and Development 

OJ  :  Official Journal of the European Union 

    (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi) 

Para.    :  Paragraf 

RG    :  Resmi Gazete 

s.    :  Sayfa 

S.    :  Sayı 

SA    :  Société Anonyme (Anonim şirket) 

SEC    :  Internal document of the Secretariat General 

SerPK   :  Sermaye Piyasası Kanunu 

SICAV   :  Société d’investissement à capital variable 

SPBKomO  :  Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık 

TTK     :  Türk Ticaret Kanunu 

UmwStG  :  Umwandlungssteuergesetz (Yeniden Yapılandırmaların 

      Vergilendirilmesi Hakkında Kanun) 

vd.    :  ve devam eden 

VUK    :  Vergi Usul Kanunu 

VDDK   :  Vergi Dava Daireleri Kurulu 

 



GİRİŞ 

Sanayi devrimi sonrası ülke ekonomilerinin ve piyasalarının gelişmesi, uluslararası 

mal  ve  hizmet  hareketlerinin  artması,  uluslararası  piyasalarda  rekabet  etmek 

isteyen  şirketler  arasındaki  ilişkilerin  de  gelişmesine  neden  olmuştur.  Şirketler 

büyüyen  ekonomiler  içerisindeki  pazar  paylarını  korumak,  verimliliklerini 

artırmak ve  giderek  zorlaşan  rekabet  ortamında,  büyüyen  firmalar  ve  çok uluslu 

şirketler  karşısında  ayakta  kalmak  istemektedirler.  Sanayi  ve  ticarette  rekabet 

gücüne  sahip  optimum  işletme  büyüklüğüne  ulaşmanın  bir  yolu  da  şirket 

birleşmelerinden  geçmektedir1.  Nitekim  günümüzde  sadece  ulusal  sınırlar 

içerisinde  gerçekleştirilen  birleşmeler  değil  sınır  ötesi  birleşmeler  de 

gündemdedir.  Birleşme  ekonomik  amaçlarla  yapılmakta,  birleşen  ortaklıkların 

piyasadaki durumu güçlenmektedir.  

  Ancak  birleşme,  her  zaman  beklenen  sonucu  vermemektedir.  Kimi  zaman 

birleşme  neticesinde  birçok  alanda  faaliyet  gösteren  şirketlerin  aşırı  büyümesi 

ortaklık yapısının hantallaşmasına neden olabilmektedir. Son yıllarda daha küçük 

birimlerin  oluşturularak,  verimli  alanların  şirket  dışına  çıkarılması  ve  belirli 

alanlarda  uzmanlaşmanın  sağlanması  amacıyla  ortaklık  yapısının  küçültülmesi 

şeklinde  gerçekleşen  bir  yeniden  yapılanma müessesesi  olan  bölünme  de  tercih 

edilmeye  başlanmıştır.  Bölünmede  ya  bir  ortaklık  infisah  ederek malvarlığını  iki 

veya daha fazla ortaklığa devreder ya da verimsiz gördüğü faaliyet dalını başka bir 

şirkete  devrederek  kalan  malvarlığı  ile  faaliyetine  devam  eder.  Birinci  türden 

bölünme  tam  bölünme  olarak  adlandırılırken,  ikinci  türden  bölünme  kısmi 

bölünme olarak adlandırılmaktadır. 

  Şirketler  yatırımlarını  çeşitlendirmek,  faaliyetlerini  genişletmek,  işlem 

maliyetlerini  düşürmek  gibi  amaçlarla  şirket  grupları  içerisinde  faaliyet 

                                                        

1 TÜRK Hikmet Sami, Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi, Ankara 1986, s.VI. 
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göstermektedir2.  İşletmeler  arası  iştirakler  yoluyla  kurulan  bu  şirketler 

topluluğunda iştirak eden şirket iştirak ettiği yönetimi üzerinde hak sahibi olmak 

istemektedir. Hisse değişimi işlemi de bu tür iştirak ilişkisinin kurulmasına yönelik 

bir  işlemdir.  Bir  şirket  başka  bir  şirketin  hisse  çoğunluğunu  devralmakta  ve 

karşılığında  devreden  şirketin  ortaklarına  kendi  hisselerini  vermektedir. 

Çoğunlukla şirketler arasında gerçekleşen bu  ilişkide bir şirket başka bir şirkette 

sahip olduğu hisse çoğunluğunu bir üçüncü şirkete devretmekte ve karşılığında bu 

şirkete  iştirak  etmektedir.  Devralan  şirket  ise  hisselerinin  çoğunluğu  devredilen 

şirket üzerinde hâkim konuma gelmektedir. 

    Şirket  yeniden  yapılanma  işlemlerinin  kendilerinden  beklenen  amacı 

gerçekleştirebilmeleri  için  vergi  tarafsızlığını  sağlayacak  şekilde 

gerçekleştirilmeleri  gerekir.  Nitekim  Avrupa  Birliğinin  19.10.2009  tarih  ve 

2009/133/EC  sayılı  Birleşme  Direktifinde  bu  tür  işlemlerin  vergisiz 

gerçekleştirileceği öngörülmektedir3. 

  Şirket  yeniden  yapılandırmaları  birçok  hukuk  dalını  ilgilendirmektedir. 

Konunun ticaret hukuku, rekabet hukuku, vergi hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku 

boyutları bulunmaktadır. 

  Bölünme, kısmi bölünme ve hisse değişimi müesseseleri vergi sistemimize 

4684  sayılı  Kanun4  ile  dâhil  olmuştur.  4684  sayılı  Kanunun  Genel  Gerekçesinde, 

Avrupa  Birliği  Mevzuatına  uyum  sağlama  çalışmaları  çerçevesinde  dolaysız 

vergiler  alanında  yapılması  gereken  düzenlemelerden  birisinin  de  vergi 

kanunlarında  şirketlerin  bölünmesini  ve  hisse  değişimini  kolaylaştırıcı,  kalıcı 

mahiyette  hükümler  getirmek  olduğu  ifade  edilmiştir.  Dolayısıyla  Avrupa  Birliği 

Birleşme mevzuatı, tam üyelik sürecindeki ülkemiz açısından önem arz etmektedir. 

                                                        

2 OKUTAN NILSSON Gül, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 

2009. 

3 OJ, L‐310, 25.11.2009. 

4 RG. 03.07.2011, S.24451. 
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Zira  Türkiye’nin  Avrupa  Birliğine  tam  üyeliği  halinde  vergi  mevzuatını  Avrupa 

Birliği  vergi  mevzuatı  ile  uyumlu  hale  getirmesi  gerekecektir.  Bu  nedenle 

çalışmamızda  esas  itibarıyla  Avrupa  Birliği  Direktifleri  çerçevesinde  birleşme, 

bölünme,  kısmi  bölünme  ve  hisse  değişimi  müesseseleri  incelenecektir.    Bunun 

yanı sıra Türk Kurumlar Vergisi Kanunundaki birleşme, bölünme, kısmi bölünme 

ve hisse değişimine ilişkin hükümler de incelenecektir. Konunun kavramsal boyutu 

ve  maddi  hukuk  bağlantısı  da  gerek  yürürlükteki  hükümler  gerekse  yürürlüğe 

girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri kapsamında değerlendirilmeye 

çalışılacaktır.  

  Üç  bölümden  oluşan  çalışmamızın  birinci  bölümünde  birleşme,  bölünme, 

kısmi  bölünme  ve  hisse  değişimi  müesseselerinin  kavramsal  esasları,  Kurumlar 

Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Avrupa 

Birliği  mevzuatı  çerçevesinde  ortaya  konulmaya  çalışılacaktır.  İkinci  bölümde, 

birleşme, bölünme, kısmi bölünme, aktif transferi ve hisse değişimine ilişkin temel 

Avrupa  Birliği  düzenlemesi  olan  2009/133/EC  sayılı  Birleşme  Direktifi,  Avrupa 

Birliği Adalet Divanı kararları  çerçevesinde  incelenecektir.  Son bölümde  ise Türk 

vergi  mevzuatındaki,  birleşme,  bölünme  ve  hisse  değişimine  ilişkin  hükümler 

tereddütlü  noktalara  da  değinilmek  suretiyle  ele  alınacaktır.  Çalışmanın  sonuç 

bölümünde  birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme  ve  hisse  değişimi müesseselerine 

ilişkin değerlendirmelerimize yer verilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BİRLEŞME, BÖLÜNME, HİSSE DEĞİŞİMİ KAVRAMLARI 

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

A. Tanım ve Terim 

1. Birleşme 

Şirketler  genel  olarak  iki  türde  büyüme  stratejisi  izleyebilirler.  Bunlardan 

ilki,  şirketlerin  normal  faaliyet  süreçleri  içinde  oluşturdukları  ya  da  dışarıdan 

sağladıkları fonları yeni projelere yatırarak kendi olanakları ile gerçekleştirdikleri 

içsel  büyüme;  ikincisi  ise  bir  şirketin,  diğer  bir  şirket  veya  şirketlerin  tamamını 

veya  bir  bölümünü  ele  geçirerek  ya  da  yönetimlerini  denetim  altına  alarak 

büyümesi şeklinde ifade edilebilecek dışsal büyümedir5. Şirketlerin dışsal büyüme 

yöntemlerinden biri olan birleşme iki ya da daha fazla şirketin tek bir bütün haline 

gelmesini  ifade  eder.  Birleşmek  isteyen  iki  şirket  tasfiye  olup,  ortakları  arasında 

malvarlıklarını  paylaştırdıktan  sonra  dağılan  şirketlerin  ortakları  bir  araya  gelip 

yeni  bir  şirket  kurabilirler6.  Bu  teknik  mümkün  görünmekle  birlikte;  maliyeti, 

yavaşlığı,  ortakların  tutumu  bu  yolun  kullanılmasına  engel  teşkil  etmektedir.  Bu 

sebeple uygulamada birleşme yolu geliştirilmiştir7.  

Birleşme,  çeşitli  işletmelerin  tek  bir  işletme  yararına  ekonomik  ve  hukuki 

bağımsızlıklarını  yitirmeleridir8.  Birleşme  işlemi,  iki  veya  daha  fazla  şirketin 
                                                        

5 ÇELİK Orhan, Şirket Birleşmeleri ve Şirket Değerlemesi, Ankara 1999, s.11. 

6 GASTINEAU Pierre, Le régime fiscal des fusions de sociétés et opérations assimilées, Paris 1980, 

s.10; KARAYALÇIN Yaşar, Muhasebe Hukuku, Ankara 1988 (Muhasebe Hukuku), s.161. 

7  LECLERQ Guillaume,  L’imposition directe des  fusions  intracommunautaires dans  lesquelles une 

société  française  soumise  à  l’impot  sur  les  sociétés  est  impliquée,  Poitiers,  2000,  s.13 

(yayınlanmamış doktora tezi) 

8 KILIÇ  Şengül Al,  Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticaret  Şirketlerinin Birleşmesi,  İstanbul 

2009, s.8. 
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yalnızca  bir  şirket  oluşturmak  için  bir  araya  gelmeleri  şeklinde  tanımlanabilir9. 

Ancak  bu  tanım,  birleşme  kavramının  açıklanması  için  yeterli  değildir.  Zira 

birleşmenin  unsurlarına  değinmediği  için,  birleşme  benzeri  işlemlerin  ayırt 

edilmesinde  yeterli  olmamaktadır.  Birleşmenin  diğer  ekonomik  toplanma 

biçimlerinden ayırt edilmesi için en az bir ortaklığın hukuki varlığının sona ermesi 

gerekmektedir10.  Türk  Ticaret  Kanununun11  (TTK)  kolektif  şirketlerin  infisah 

sebeplerini  düzenleyen  185/2  ve  anonim  şirketlerin  infisah  sebeplerini 

düzenleyen 434/7 maddelerinde birleşme bir infisah sebebi olarak yer almaktadır. 

Ayrıca  TTK  md.  151’de  kalan  yahut  yeni  kurulan  şirketin,  ortadan  kalkan 

şirketlerin  yerine  geçeceği  ifade  edilmektedir.  Madde  metnindeki  bu  ifadeden 

birleşme  neticesinde  devredilen/birleşen  şirket/şirketlerin  ortadan  kalktığı 

anlaşılmaktadır.  6102  sayılı  Yeni  Türk  Ticaret  Kanununun12  (Yeni  TTK) 

birleşmenin  genel  hükümlerini  düzenleyen  136’ncı  maddesinde  devrolunan 

şirketin sona ereceği ve ticaret sicilinden silineceği açıkça ifade edilmektedir. Yeni 

TTK’nın  kolektif  şirketlerin  sona  erme  sebeplerini  düzenleyen  243/I‐c  maddesi 

birleşmenin bir sona erme sebebi olduğunu belirtmektedir. Yeni TTK’nın 328’inci 

maddesi  ile  243’üncü  maddeye  yapılan  atıf  gereği,  birleşme  komandit  şirketler 

açısından da bir sona erme sebebidir. Yeni TTK’nın anonim şirketlerin sona erme 

sebeplerini  düzenleyen  529’uncu maddesi,  TTK  434/7  hükmünden  farklı  olarak 

birleşmeyi sona erme sebepleri arasında açıkça saymamıştır. Ancak md. 529/1‐f’de 

kanunda öngörülen diğer hallerde şirketin  sona ereceğini belirtilmektedir13. Yeni 

                                                        

9 MASQUEFA Christine, La Restructuration, LGDJ, Paris 2000, s.166. 

10 TÜRK, Birleşme, s.16. 

11 RG. 9.7.1956, S.9353. 

12 RG. 14.01.2011, S.27846. 

13  Yeni  TTK’nın  birleşmeye  ilişkin  genel  hükümlerinde  (md.  136‐152),  birleşmenin  devrolunan 

şirket ya da şirketler açısından bir sona erme sebebi olduğu belirtilmiş bunun yanı sıra kollektif ve 

komandit şirketlerde birleşme açıkça bir sona erme sebebi gösterilmiş ancak anonim şirketlerin ve 

sermayesi  paylara  bölünmüş  komandit  şirketlerin  (md.  565/2’nin  yaptığı  atıf  uyarınca)  sona 

ermesine  ilişkin  529’uncu  maddede  ve  limited  şirketlerin  sona  ermesini  düzenleyen  636’ncı 
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TTK md. 136 uyarınca devrolunan şirket sona ereceği için, bir birleşme işleminde 

devralınan  anonim  şirketin  de  sona  ereceği  açıktır.  Aynı  şekilde  5520  sayılı 

Kurumlar Vergisi  Kanununun14  18  ve  19’uncu maddelerinde  “birleşme  sebebiyle 

infisah  eden  kurum”  ifadeleri  yer  almaktadır.  Hukuki  varlıklarını  koruyarak  bir 

araya  gelen  ortaklıklar  açısından  birleşmeden  söz  edilemez15.  Bir  anonim 

ortaklığın  başka  bir  anonim  ortaklığın  hisse  senetlerinin  çoğunluğunu  veya 

tümünü elde ederek yönetimine egemen olması halinde ortada hukuki varlığı sona 

eren  bir  ortaklık  bulunmadığından  bu  durum  “birleşme”  olarak 

değerlendirilemeyecektir16. 

Birleşme  işlemine  taraf  ortaklıkların  bir  kısmı  ya  da  tamamının  hukuki 

varlıklarının‐tüzel kişiliklerinin sona ermesi söz konusu olabilir. Birinci ihtimalde, 

bir  ortaklık  başka  bir  ortaklık  tarafından  tüm  aktif  ve  pasifleriyle 

devralınmaktadır. Bu durumda devralınan ortaklığın hukuki varlığı sona ermekte, 

diğerinin devam etmektedir. Bu  tür birleşmeler “devir yoluyla birleşme” olarak 

adlandırılmaktadır.  İkinci  ihtimalde  ise,  iki  veya  daha  fazla  ortaklık,  tüzel 

kişiliklerini sona erdirip, aktif ve pasiflerini birleştirerek yeni bir ortaklık meydana 

getirmektedirler.  Bu  halde  ise  “yeni  kuruluş  yoluyla  birleşme”  söz  konusu 

olmaktadır. 

Birleşmenin  ön  koşulu  en  az  bir  ortaklığın  hukuki  varlığının  sona  ermesi 

olmakla  beraber,  bu  infisahın  tasfiye  sürecine  girilmeden  gerçekleşmesi 

gerekmektedir. TTK 439’uncu maddesi anonim şirketin birleşmesi halinde infisah 

                                                                                                                                                                   

maddede birleşmenin bir sona erme sebebi olduğu açıkça belirtilmeden “kanunda öngörülen diğer 

haller”  ifadesi  ile  yetinilmiştir.  Şirket  türlerinin  bir  kısmının  sona  erme  sebeplerinde  birleşme 

ifadesi  yer  alırken,  anonim,  sermayesi  paylara  bölünmüş komandit  ve  limited  şirketler  açısından 

birleşme açıkça zikredilmeyip genel hükümlere atıfta bulunmakla yetinilmesi kanun metninde bir 

uyumsuzluğa yol açmaktadır.  

14 RG 21.06.2006, S.26205. 

15 YASAMAN Hamdi, Anonim Ortaklıkların Birleşmesi (Birleşme), s.4. 

16 TÜRK, Birleşme, s.14,16. 
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eden  şirketin  tasfiye  edilmeyeceğini  öngörmektedir.  Ayrıca  TTK  451  vd. 

maddelerinde  birleşme  halinde  tasfiyesiz  infisahın  ne  şekilde  gerçekleştirileceği 

düzenlenmiştir.  Ancak,  Yeni  TTK’nın  birleşmeyi  düzenleyen  hükümlerinde  sona 

ermenin  tasfiyesiz  gerçekleşeceğine  dair  herhangi  bir  hüküm  bulunmaması 

eleştirilmesi  gereken  bir  durumdur17.  Kanun  tasarısının  md.  136/4’e  ilişkin 

gerekçesinde, “Dördüncü fıkranın birinci cümlesi, hem tasfiyesiz sona ermeyi hem de 

üçüncü fıkrada yer alan külli halefiyeti öngörmüştür” ifadesi yer almaktadır. Ancak 

madde metninde “Birleşmeyle, devralan  şirket devrolunan şirketi bir bütün halinde 

devralır.  Birleşmeyle  devrolunan  şirket  sona  erer  ve  ticaret  sicilinden  silinir” 

denilmiştir.    Madde  metninde  bu  haliyle,  birleşmenin  tasfiyesiz  infisah  yoluyla 

gerçekleşeceğinden  bahsedildiğini  söylemek  zordur.  Kanımızca,  Tasarı 

kanunlaşırken madde metnine  sona  ermenin  tasfiyesiz  gerçekleşeceğine  dair  bir 

ifadenin  eklenmesi,  birleşmenin  temel  unsurlarından  olan  tasfiyesiz  infisahın, 

kanun metninde  tereddüde mahal vermeyecek  şekilde, yer almasını  sağlayacaktı. 

Bu  yönüyle md.  136,  eksik  bir  düzenleme  olarak  kanunda  yer  almaktadır.  Buna 

karşın, 9 Ekim 1978 tarih ve 78/855/EEC sayılı Üçüncü Konsey Direktifinin18 devir 

yoluyla  birleşmeyi  tanımlayan  3’üncü  ve  yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmeyi 

tanımlayan  4’üncü  maddelerinde,  şirketlerin  tasfiyeye  gitmeden  sona  erecekleri 

açıkça  belirtilmiştir.  19  Ekim  2009  tarih  ve  2009/133/EC  sayılı  Konsey 

Direktifinin19  ikinci  maddesinde  birleşme  tanımı  yapılırken  bir  veya  birden  çok 
                                                        

17  TÜRK  Hikmet  Sami,  Tasarı  Hakkında  Genel  Değerlendirme,  Türk  Ticaret  Kanunu  Tasarısı 

Konferansı, Bildiriler‐Tartışmalar, 13‐14 Mayıs 2005, Ankara 2005 (Tasarı), s.26. 

18 Kurucu Anlaşmanın 54/3‐g maddesi temelinde, halka açık sınırlı sorumlu şirketlerin birleşmeleri 

hakkında, 9 Ekim 1978 tarihli ve 78/855/EEC sayılı Üçüncü Konsey Direktifi, OJ, L‐295, 20.10.1978, 

s.36‐43. 

19  Farklı  üye  devletlerin  şirketlerine  ilişkin  birleşme,  bölünme,  aktif  devri  ve  hisse  değişimlerine 

uygulanacak  ortak  vergileme  sistemi  ve  bir  Avrupa  Şirketi  ve  Avrupa  Kooperatifinin  kanuni 

merkezinin  üye  devletler  arasında  transferi  hakkında  25  Kasım  2009  tarihli  ve  2009/133/EEC 

sayılı  Konsey  Direktifi,  OJ,  L‐310,  s.34‐46.  25.11.2009.  23  Temmuz  1990  tarihli  ve  90/434/EEC 

sayılı  Direktif  birkaç  kez  değişikliğe  uğradığı  için  kodifiye  edilmesi  gereği  doğmuş  ve 

2009/133/EEC Konsey Direktifi yayınlanmıştır. 
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şirketin  tasfiyesiz  infisahı  gerekliliği  üzerinde durulmuştur. Fransa ve Belçika’da, 

bazı yazarlar  tasfiyesiz  infisah neticesinde, devreden ortaklığın, devralan ortaklık 

bünyesinde  devam  ettiğini  belirtmektedirler20.  Ancak  bu  durum  tüzel  kişiliğin 

devamı olarak  anlaşılmamalıdır. Burada bahis  konusu olan,  pay  sahipliğinin  yeni 

ortaklıkta  devam  etmesidir.    Bir  birleşmeden  söz  edebilmek  için  en  az  bir 

ortaklığın tüzel kişiliğinin sona ermesi gereklidir. 

Bir  birleşme  işleminden  bahsedebilmek  için,  birleşmede  devreden 

ortaklığın  ortakları,  devredilen  malvarlığının  karşılığı  olarak  devralan  ortaklıkta 

ortaklık  payı  kazanırlar.  Devrolunan  şirket  varlığının  devralan  şirkete  geçişi,  bir 

birleşme  işleminden  bahsedebilmek  için  tek  başına  yeterli  değildir.  Söz  konusu 

şirkette ortak sıfatına sahip olanların da devralan (ya da birleşme ile yeni kurulan) 

şirkete  geçişi  söz  konusu olmalıdır21. Malvarlığının  geçişinin  yanı  sıra,  ortakların 

geçişinin  de  şart  koşulmuş  bulunması,  birleşmenin  diğer  işletme  veya malvarlığı 

devirlerinden ayrıldığı noktadır22. Nitekim TTK md. 451/1‐b.8 ve TTK md. 452/2‐

b.4’te bu gereklilik üzerinde durulmuştur. Her ne kadar TTK md. 451/1‐b.8’de ve 

TTK  md.  452/2‐b.4’te  infisah  eden  şirketin  ortaklarına  karşılık  olarak  verilecek 

hisse  senetlerinin  teslim  edileceği  belirtilmiş  olsa  da  yeni  TTK  md.  136/3,  md. 

146/1 ve md. 153/3 uyarınca devrolunan şirketin pay sahiplerinin, devralan ya da 

yeni  kurulan  şirkette  pay  sahipliği  sıfatını  kazanması  için  başkaca  bir  işlem 

yapılmasına  gerek  yoktur.  Birleşmenin  ticaret  siciline  tescili  ile  hem  devrolunan 

şirket malvarlığı devralan şirkete intikal edecek, hem de bu şirketin pay sahipleri 

söz konusu  şirkette pay  sahibi  olacaklardır. Bu geçiş hem malvarlığı hem de pay 

                                                        

20  LECLERCQ,  s.57; KLEYNEN Guy,  Le  régime  fiscal  des  fusions,  scissions  et  apports de branches 

d’activité ou d’universalité de biens au regard des directives européennes ainsi que de l’article 10 

de la constitution (1ère Partie) Journal de Droit Fiscal, 1996, s.137. 

21 KILIÇ, s.46‐47. 

22 TÜRK, Birleşme,  s.81; TÜRK Hikmet Sami, Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinde Nevilerin Aynı 

Olması Koşulu, Ankara 1986 (Nevilerin Aynı Olması Koşulu), s.234.  
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sahipleri  açısından  “ipso  jure”  gerçekleşmektedir23.  78/855/EEC  sayılı  Üçüncü 

Konsey  Direktifinin  birleşmeyi  tanımlayan  3’üncü  ve  4’üncü  maddeleri  ile 

2009/133/EC sayılı Konsey Direktifinin birleşmeyi  tanımlayan 2’nci maddesinde, 

devreden şirketin ortaklarına devralan şirketin hisselerinin verileceği hususu yer 

almaktadır. Direktif md. 2 uyarınca gerek devrolunan ve devralan şirket arasında 

malvarlığı  devri  (a  bendi)  ve  gerek  devralınan  şirketin  ortaklarının  devralan 

şirketin  ortağı  haline  gelmesi  (b  bendi)  “ipso  jure”  gerçekleşmektedir.  Devreden 

şirketin ortakları, devralan şirkette pay sahibi olurlar; böylelikle ortaklık sıfatları 

sona  ermeyip,  devralan  veya  yeni  kurulan  ortaklıkta  sürer.  Buna  ortaklığın 

(üyeliğin) devam etmesi ilkesi denir24.  6762 sayılı TTK sisteminde birleşme kararı 

almış olan şirketlerin pay sahipleri bu kararın alınmasında olumsuz oy kullanmış 

olsalar  dahi  birleşmenin  tarafı  olmak  zorundadırlar.  Birleşmenin  temel 

ilkelerinden biri pay sahipliğinin devam ettirilmesidir. TTK bu ilkeyi emredici bir 

şekilde uygulamakta ve pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkı tanımamaktadır. 

Bu  ilkenin  istisnasını  ise  Yeni  TTK md.  141  oluşturmaktadır.  Yeni  TTK,  141’inci 

madde  hükmünde  ayrılma  akçesi  kurumu  düzenlenerek  pay  sahipliğinin  devamı 

ilkesine  bir  istisna  getirilmiştir.  Buna  göre,  birleşmeye  katılan  şirketler  birleşme 

sözleşmesinde  öngörülmüş  olmak  kaydıyla  ortaklara  devralan  şirkette,  pay  ve 

ortaklık  haklarının  iktisabı  ile  iktisap  olunacak  şirket  paylarının  gerçek  değerine 

denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçimlik bir hak tanıyabilirler25. Yeni TTK 

md. 141/2, birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma 

akçesinin  verilebileceğini  öngörebileceklerini  ifade  etmektedir.  Diğer  bir  deyişle 

birleşme  sözleşmesinde  hüküm  bulunmak  koşuluyla  ayrılma  akçesi  bir  seçimlik 

                                                        

23 KILIÇ, s.47. 

24  TEKİNALP  Ünal/POROY  Reha/ÇAMOĞLU  Ersin,  Ortaklıklar  ve  Kooperatifler  Hukuku,  İstanbul 

2003, s.107. 

25 Madde 141’in gerekçesinde birleşmeye katılmak istemeyen ya da alınan birleşme kararının kendi 

menfaatlerine  aykırı  gören  pay  sahiplerini  sırf  pay  sahipliğinin  devamlılığı  ilkesini  ileri  sürerek 

zorla şirkette tutmanın pay sahibine ve birleşme kararı alan şirkete bir  faydası bulunmadığı  ifade 

edilmektedir. Madde 141 bu soruna bir çözüm bulmayı amaçlamaktadır. 
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hak  değil  zorunluluk  olarak  da  ortaklara  sunulabilir.  Ancak  birleşme 

sözleşmesinde  bir  ayrılma  akçesi  öngörüyorsa  bu  ayrılma  akçesinin,  devreden 

şirket  şahıs  şirketiyse  oy  hakkını  haiz  ortaklarının,  sermaye  şirketiyse  şirkette 

mevcut oy haklarının yüzde doksanının olumlu oylarıyla onaylanması zorunludur 

(Yeni TTK md. 151/5). 

Birleşme,  en  az  bir  ortaklığın,  ortaklarının  başka  bir  ortaklığa  alınması 

karşılığında  malvarlığı  veya  işletmesini  aktif  ve  pasifiyle  bir  bütün  olarak  o 

ortaklığa devrederek tasfiyesiz dağılması veya en az iki ortaklığın ortaklarının yeni 

kurulan bir ortaklığa alınmaları karşılığında, malvarlıkları veya  işletmelerini aktif 

ve  pasifiyle  bir  bütün  olarak  bu  ortaklığa  devrederek  tasfiyesiz  dağılması 

sonucunda  iki  veya  daha  fazla  ortaklığın  tek  bir  ortaklık  haline  gelmesi  şeklinde 

tanımlanmaktadır26. Birleşme  için yapılan bir diğer  tanıma göre  ise birleşme,  bir 

veya birden çok ticaret ortaklığının malvarlığının, tasfiye olunmaksızın içlerinden 

birine veya yeni bir ortaklığa, kendiliğinden ve külli halefiyet yoluyla geçmesi, bu 

suretle  malvarlıklarının  birleşmesi  ve  intikal  eden malvarlığının  karşılığı  olarak, 

infisah  eden  ortaklığın  ortaklarının  bir  değiş  tokuş  ölçüsüne  göre  bünyesinde 

birleşilen  ortaklıkta  kendiliğinden  ortaklık  payı  kazanmasıdır27.  Bu  işlem 

neticesinde devreden ortaklığın veya ortaklıkların malvarlığı ve ortağı kalmaz28.  

2. Bölünme 

Şirketlerin  bölünmesi,  işletmelerin  verimliliğinin  sağlanmasına  yönelik 

araçlardan  biridir.  Birden  fazla  alanda  faaliyet  gösteren  şirketlerde,  aşırı  ve 

sağlıksız büyüme neticesinde oluşabilecek hantal yapılaşmayı ortadan kaldırmak, 

aynı  şirketler  topluluğu  içinde  hizmet,  üretim  ve  dağıtım birimlerini  ayrıştırarak 

yeni oluşturulacak daha küçük aktif birimlerin alanlarında uzmanlaşma olanağına 

                                                        

26 TÜRK, Birleşme, s.106. 

27 YASAMAN Hamdi, Şirketlerin Birleşme ve Bölünmeleri, Bilgi Toplumunda Hukuk, Prof. Dr. Ünal 

Tekinalp’e Armağan, Cilt 1, İstanbul 2003, s.696 (Birleşme ve Bölünme).  

28 TÜRK, Birleşme, s.106. 
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sahip olmaları  ve  sonuçta daha verimli kuruluşların yaratılması bölünme yoluyla 

sağlanabilmektedir29.  Bölünme,  büyük  işletmelerin  üretim,  dağıtım  ve  pazarlama 

sürecinin  farklı  aşamalarını  optimum ölçeklerde  ayrı  birimler  olarak  örgütlemek 

ve bunlar arasında işbölümü ve uzmanlaşmaya gitmek gibi ekonomik faaliyetlerde 

verimlilik ve rasyonelliği sağlamaya yönelik bir işlemdir30. 

Hukukumuzda bölünme terimi üst kavramı belirtmek için kullanılmaktadır 

ve bölünmenin  türlerini  açıklamak  için  tam bölünme ve kısmi bölünme  terimleri 

kullanılmıştır.  

Kurumlarda bölünme, vergi hukuku açısından bir kurumun aktif ve pasifiyle 

başka bir kuruma devri veya satışı yerine, birden fazla kuruma ve kuruluşa mevcut 

mal  varlığı,  alacak  ve  borçlarının  kayıtlı  (muhasebe)  değerleri  üzerinden  devri 

suretiyle  münfesih  konuma  getirilmesini  ifade  etmektedir31.  Bölünme,  bir 

ortaklığın malvarlığının tamamını veya bir kısmını mevcut veya yeni kurulacak iki 

veya daha fazla ortaklığa devretmesi şeklinde tanımlanabilir. İlk ihtimalde ortaklık 

tasfiyesiz  infisah ederek, malvarlığının tamamını mevcut ya da yeni kurulacak  iki 

veya  daha  fazla  ortaklığa  devredecektir.  Birleşmede  olduğu  gibi  bölünmede  de, 

işlemin devir veya yeni kuruluş yoluyla yapılması mümkündür. Bölünen ortaklığın 

malvarlığının tamamı, mevcut  iki veya daha fazla şirkete devredildiğinde,    “devir 

yoluyla  bölünme”;  yeni  kurulacak  iki  veya  daha  fazla  şirkete  devredildiğinde 

“yeni kuruluş yoluyla bölünme” söz konusu olmaktadır. Görüldüğü gibi birleşme 

                                                        

29 ARPACI Altar Ömer, 5228 sayılı Kanun Sonrası Bölünme Müessesesi (Bölünme), Vergi Sorunları, 

Sayı  193,  Ekim 2004,  s.23; DOĞRUSÖZ Bumin,  Türk Vergi Hukukunda Şirket Bölünmesi  ve Hisse 

Değişimi (I‐Tam Bölünme), Yaklaşım, S.107, Kasım 2001 (Tam Bölünme), s.38; HELVACI Mehmet, 

Anonim Ortaklıkların  Bölünmesi  (Yeniden  Yapılandırma Modeli  Olarak  Bölünme),  İstanbul,  2004 

(Bölünme),  s.10;  ÖZPEHRİZ  Niyazi,  Türk  Vergi  Sisteminde  Bölünme  ve  Hisse  Değişimi,  Vergi 

Dünyası, Sayı 273, Mayıs 2004, s.68. 

30 TÜRK Hikmet Sami, Kit’lerin Bölünmesi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIII, 

5‐6 Nisan 1996, Ankara 1996 (KİT’lerin Bölünmesi), s.78. 

31 SEVİĞ Veysi, Vergi Hukuku Açısından Kurumlarda Bölünme, Dünya Gazetesi, 3 Ekim 2005. 
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ve  bölünme  arasında  ekonomik  açıdan büyük benzerlikler  bulunmakta;  birleşme 

işleminin  bir  anlamda  tersini  teşkil  eden  bölünme,  devralan  ortaklık  sayısının 

çokluğu ile birleşmeden ayrılmaktadır32. 

Birleşmenin  aksine,  devreden  şirketin  infisah  etmesi  koşulu  bölünme 

işleminde  her  zaman  aranmaz.  Bölünen  şirket  hukuki  varlığını  devam  ettirebilir 

ancak bilançosundaki bazı  varlıkları  kayıtlı  değerleri  üzerinden başka bir  şirkete 

devredebilir.  Bölünen  ortaklığın  tüzel  kişiliğinin  devam  etmesi  ancak  işletmenin 

bir  bölümünün  yeni  kurulacak  ya  da  mevcut  bir  ortaklığa  devredilmesi  “kısmi 

bölünme”  ya  da  ayırma  suretiyle  bölünme  olarak  adlandırılmaktadır33. 

Malvarlığının bir kısmının devri ve hukuki varlığın devamı halinde, kısmi bölünme; 

malvarlığının  tamamının devredilmesi ve neticesinde ortaklığın hukuki varlığının 

sona  ermesi  halinde  tam  bölünme  söz  konusu  olmaktadır.  Tam  bölünmeyi 

“infisahla  sonuçlanan  bölünme”,  kısmi  bölünmeyi  ise  “infisahla 

sonuçlanmayan bölünme” şeklinde adlandırmak mümkündür34. 

Türk Hukukunda bölünme yöntemi  genel  bir  düzenleme konusu olmamış, 

bölünme kurumu belirli konulu bazı  ticaret şirketleri veya özelleştirme programı 

kapsamında yer alan kuruluşlar açısından ele alınmıştır35.  Hukukumuzda bölünme 

düzenlenmesi  niteliği  taşımamakla  birlikte,  bölünme  kavramının  yer  aldığı  bazı 

hükümler  bulunmaktadır.  Bu  konudaki  ilk  düzenleme,  Sigorta  Murakabe 

Kanununun  “Birleşme,  Devir  ve  Portföy  Devri”  başlıklı  24’üncü  maddesinde  yer 

almaktadır.  Bu  hükümde  sigorta  şirketlerinin,  sigorta  portföylerinin  tamamının 

veya  bir  kısmının  diğer  sigorta  şirketlerine  devredebileceği  öngörülerek  devrin 

                                                        

32 DUVERNEUIL Carine, Le rapprochement des sociétés en droit fiscal communautaire: contribution 

à l'étude des directıves fiscales, Bordeaux 2000, s.128. 

33 YASAMAN, Birleşme ve Bölünme, s.697. 

34  ARPACI,  Bölünme,  s.29;  DOĞRUSÖZ,  Tam  Bölünme,  s.42;  DOĞRUSÖZ  Bumin,  Türk  Vergi 

Hukukunda Şirket Bölünmesi ve Hisse Değişimi (II‐Kısmi Bölünme), Yaklaşım, S. 108, Aralık 2001 

(Kısmi Bölünme),  s.36. 

35 TÜRK, KİT’lerin Bölünmesi, s.78. 
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koşulları ve denetleyerek izin verecek kurum belirlenmiştir36. Bu çerçevede sigorta 

ve  reasürans  şirketlerinin  bölünmesi  dolaylı  olarak  düzenlenmiştir.  Bölünmeye 

ilişkin  diğer  bir  düzenleme  olan  30.04.1985  tarih  ve  3186  sayılı  Tarım  Satış 

Kooperatifleri  ve  Birliklerinin  Kuruluşu  Hakkında  Kanun  Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun37 25 ve 26’ncı maddelerinde 

tarım  satış  kooperatifleri  ve  birliklerinin  bölünmesi  “ayrılma”  adıyla  doğrudan 

doğruya  öngörülmüştür.  Anılan  hükümlerde  konunun  ayrıntılarına  girilmemiş, 

işlemin  yürütülüş  biçimi  özel  hukuk  açısından  düzenlenmemiş,  yalnızca  ilgili 

denetim makamının yetkisi belirlenmiştir38. 

Bölünmeyle  ilgili  başka bir  düzenleme  ise  24.11.1994  tarih  ve  4046  sayılı 

Özelleştirme  Uygulamalarının  Düzenlenmesine  ve  Bazı  Kanun  ve  Kanun 

Hükmünde  Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılmasında  Dair  Kanun’da 

öngörülmüştür.  Bu  kanunun  4’üncü  maddesinin  (f)  bendinde,  özelleştirme 

kapsamına  alınan  kuruluşların  birleşme  ve  bölünmelerinde  gerekli  düzenleme 

yapma yetkisi ve 20/A maddesinde ise bu kuruluşlardan anonim şirket statüsünde 

olanların,  aktiflerinin  bir  kısmının  ayni  sermaye  şeklinde  konularak  yeni  şirket 

kurulması  yoluyla  bölünmelerine  ve/veya  yeni  bir  anonim  şirket  halinde 

birleşmelerine karar verme yetkisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığına verilmiştir39. 

Bu  hükümler  de  bölünme  sürecine  ilişkin  bir  düzenleme  getirmekten  ziyade 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkilerini belirleme amacı taşımaktadır. 

Konuya  ilişkin  bir  diğer  düzenleme  ise  15.3.1993  tarih  ve  21699  sayılı 

Resmi  Gazete’de  yayınlanan  12.8.1993  tarih  ve  93/4789  sayılı  Bakanlar  Kurulu 

Kararnamesinde yer almaktadır. Bu kararname ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), 
                                                        

36 HELVACI Mehmet, Anonim Ortaklıkların Bölünmesi, Öneriler‐Teklifler (Proje Yöneticisi Prof.Dr. 

Ünal Tekinalp), İstanbul 2001 (Bölünme‐Öneriler), s.572‐586. 

37 Bu kanun ile bu kanunda ek ve değişiklik yapan kanunlar 1.6.2000 tarih ve 4572 sayılı Kanunun 

8’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

38 TÜRK, KİT’lerin Bölünmesi, s.78. 

39 TÜRK, KİT’lerin Bölünmesi, s.79. 
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Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım 

Anonim Şirketi  (TEDAŞ) unvanlı  iki  ayrı  anonim şirket niteliğinde  iktisadi devlet 

teşekkülü  şeklinde  yeniden  yapılandırılmıştır.  Söz  konusu  düzenleme  ile  TEK’in 

malvarlığı  tasfiye  edilmeksizin  külli  halefiyet  yolu  ile  yeni  oluşturulan  anonim 

ortaklıklara devredilmiştir40. 

Yeni  TTK’nın  yasalaşmasına  kadar  Türk  Hukukunda  bölünmeye  ilişkin  en 

kapsamlı  düzenleme  5422  sayılı  mülga  Kurumlar  Vergisi  Kanunu  ve  5520  sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununda yer almakta ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 

bu  konuyla  ilgili  herhangi  bir  düzenleme  bulunmamaktaydı.  Kurumlar  Vergisi 

Kanunundaki düzenleme, işlemin vergisel boyutlarına ilişkindir. Oysa alacaklıların 

hakları, bölünme sözleşmesinin niteliği, pay sahiplerinin durumu vb. düzenlemeler 

yapılmadan, bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır. Türk 

Ticaret  Kanunu  tasarısı  kanunlaşıncaya  kadar,  bu  durumu  bertaraf  etmek  için, 

Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları kısmi bölünme işlemlerine ilişkin ortak bir 

tebliğ  yayınlamışlardır41.    Her  ne  kadar  Tasarı  14.02.2011  tarihinde  yasalaşmış 

olsa  da  6103  sayılı  Türk  Ticaret  Kanununun  Yürürlüğü  ve  Uygulama  Şekli 

Hakkında  Kanunun42  43’üncü  maddesi  uyarınca  Ticaret  Kanununun  yürürlüğe 

giriş  tarihi  01.07.2012  olarak  belirlenmiştir.  Dolayısıyla  anılan  tarihe  kadar 

gerçekleşecek  kısmi  bölünme  işlemleri  tebliğde  yer  alan  açıklamalar 

doğrultusunda yapılacaktır.  

Bölünmenin maddi hukuk boyutundaki  eksiklik Yeni TTK  ile  giderilmiştir. 

Yeni TTK md 159 ve devamında bölünme kurumu düzenlenmiştir. Yeni TTK md. 

159  bölünme  kavramını  tanımlamaktan  ziyade,  bölünme  türleri  ve  bu  türlere 

                                                        

40  Türkiye  Elektrik  Kurumunun  Bölünmesi  hakkında  ayrıntılı  bilgi  için  bkz.  TÜRK,  KİT’lerin 

Bölünmesi, s.77‐111. 

41  “Anonim  ve  Limited  Şirketlerin  Kısmi  Bölünme  İşlemlerinin Usul  ve  Esaslarının Düzenlenmesi 

Hakkında Tebliğ”, RG 16.09.2003, S.25231. 

42 RG. 14.02.2011, S.27486. 



15 

 

hâkim olan ilkeleri belirlemektedir43. Maddede bir şirketin tam veya kısmi şekilde 

bölünebileceği  belirtilerek  bölünme  türlerine  işaret  edilmiştir.  Yeni  TTK  md. 

159/1‐a  tam  bölünmede,  ortaklığın  tüm malvarlığının  bölümlere  ayrılarak  diğer 

ortaklıklara  devredileceği,  bölünen  ortaklığın  ortaklarının,  devralan  ortaklıkların 

ortaklık  paylarını  ve  haklarını  iktisap  edeceği  ve  bölünen  ortaklığın  infisah 

edeceğini  hükme  bağlanmıştır. Maddenin  (b)  bendinde  ise  kısmi  bölünmede,  bir 

ortaklığın  malvarlığının  bir  veya  birden  fazla  bölümünün  diğer  ortaklıklara 

devrolunacağı,  bölünen  ortaklığın  ortaklarının  veya  bölünen  ortaklığın,  devralan 

ortaklıkların ortaklık paylarını ve haklarını iktisap edeceği belirtilmiştir. Kanunda 

yapılan  düzenlemede,  tam  ve  kısmi  bölünmede  devredilen  malvarlığı  bölümleri 

karşılığında, bölünen ortaklığın pay sahiplerinin devralan ortaklığın pay sahipliğini 

kazanacağı belirtilerek,  pay  sahipliğinin devam  ilkesi  açıkça hükme bağlanmıştır. 

Kısmi  bölünmenin  düzenlendiği  md.  159/1‐b’de  bölünen  ortaklığın,  devralan 

ortaklıkların  ortaklık  paylarını  ve  haklarını  iktisap  edeceği  belirtilmek  suretiyle 

ayırma  da  kısmi  bölünme  olarak  kabul  edilmiştir44.  Kanun  kısmi  bölünmede 

bölünen şirketin ortaklarının değil, bizzat bölünen şirketin devralan şirketlerdeki 

payları  ve  hakları  elde  etmesi  yoluyla  yavru  şirketini  oluşturacağını  ifade 

etmektedir.  Dolayısıyla,  kısmi  bölünme  işlemi  Yeni  TTK  açısından  ayırma  veya 

yavru  ortaklık  oluşturma  olarak  da  ifade  edilebilir.  Yeni  TTK’da  yer  alan  kısmi 

bölünme  düzenlemesi,  devralan  ortaklığın  pay  sahipliği  haklarının,  bölünen 

ortaklık  tarafından  da  elde  edilebileceğini  öngörmektedir.  Bu  düzenleme  ile 

birleşme  ve  bölünmede  esas  olan  pay  sahipliğinin  devamı  ilkesine  bir  istisna 

getirilmiştir.  

KVK md. 19/3‐a’da tam bölünme müessesi tanımlanmıştır. Anılan maddeye 

göre,  tam  bölünme,  tam mükellef  bir  sermaye  şirketinin  tasfiyesiz  olarak  infisah 

etmek  suretiyle bütün malvarlığı,  alacak ve borçlarını  kayıtlı  değerleri üzerinden 
                                                        

43  ÇEBİ  Hakan,  Türk  Ticaret  Kanunu  Tasarısına  Göre  Anonim  Ortaklıkların  Bölünmesi,  İstanbul 

2010, s.15. 

44 ÇEBİ, s.15. 



16 

 

mevcut  veya  yeni  kurulacak  tam mükellefiyete  tabi  iki  veya  daha  fazla  sermaye 

şirketine  devretmesi  ve  karşılığında  devredilen  sermaye  şirketinin  ortaklarına 

devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmesidir. 

Aynı hüküm uyarınca, devredilen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin 

itibari  değerinin  %10'una  kadar  olan  kısmının  nakit  olarak  ödenmesi,  işlemin 

bölünme  sayılmasına  engel  teşkil  etmemektedir.    KVK  md.  19/3‐b’de  ise  kısmi 

bölünme,  tam mükellef  bir  sermaye  şirketinin  veya  sermaye  şirketi  niteliğindeki 

bir  yabancı  kurumun  Türkiye'deki  iş  yeri  veya  daimî  temsilcisinin  bilânçosunda 

yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da 

sahip  oldukları  üretim  veya  hizmet  işletmelerinin  bir  veya  birkaçını  kayıtlı 

değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef 

bir  sermaye  şirketine  devretmesi  şeklinde  tanımlanmıştır.  Bu  devir,  özünde 

devralan  veya  kurulan  şirkete  ayni  sermaye  konulması  işlemidir.  Bu  konulan 

sermaye  karşılığında,  bölünen  şirket  veya  ortakları  devralan  şirketin  ortaklık 

paylarını iktisap eder.  

KVK md.  19/3‐a’da  bölünen  ve  devralan  kurumun  tam mükellef  sermaye 

şirketi  olması  gerektiği  belirtilmektedir.  Bir  işlemin KVK  açısından  tam bölünme 

olarak  nitelendirilebilmesi  için,  bölünen  ve  devralan  kurumların  sermaye  şirketi 

olması gerekmektedir. Anonim,  limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketler;  anonim,  limited  ve  sermayesi  paylara  bölünmüş  komandit  şirketlere 

bölünebilirler.  Ancak,  KVK  kapsamında  vergisiz  bölünme  işlemleri,  kooperatifler 

açısından  mümkün  olmadığı  gibi  sermaye  şirketlerinin  de  kooperatiflere 

bölünebilmesi  mümkün  değildir.  Yeni  TTK  md.  160  sermaye  şirketleri  ve 

kooperatiflerin sermaye şirketleri ve kooperatiflere bölünebileceği öngörmektedir.  

Bu  şekilde  yeni  TTK,  sermaye  şirketlerinin  kooperatiflere,  kooperatiflerin  de 

sermaye  şirketlerine  bölünmesine  cevaz  vermektedir45.  Dolayısıyla  bir  bölünme 
                                                        

45 Nitekim, 6102 sayılı TTK’nın 160’ıncı maddesinin gerekçesinde, hükmün, her sermaye şirketinin 

ve kooperatif şirketin kendi genel türü içinde bölüneceği şeklinde yorumlanmaması gerektiği ifade 

edilerek bir anonim şirketin, bir limited şirkete SPBKomO’ya ve kooperatife bölünebileceği bunun 
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işleminin  bir  tarafının  kooperatif  olması  ihtimalinde  ortada  yeni  TTK  hükümleri 

açısından geçerli bir bölünme bulunmakla birlikte, KVK açısından işlem geçerli bir 

bölünme  olarak  değerlendirilmeyecek  ve  md.  20/2’de  öngörülen  vergisel 

avantajlardan  yararlandırılmayacaktır.  Aynı  açıklama,  kısmi  bölünme  için  geçerli 

olmakla  birlikte  kısmi  bölünmede  bölünen  şirketin  tam mükellef  olması  zorunlu 

olmayıp  sermaye  şirketi  niteliğindeki  bir  yabancı  kurumun  Türkiye’de  bulunan 

işyeri veya daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam 

yıl süreyle elde  tutulan  iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet 

işletmelerinin  bir  veya  bir  kaçının  tam  mükellef  bir  sermaye  şirketine  ayni 

sermaye olarak koyması mümkündür. 

17  Aralık  1982  tarih  ve  82/891/EEC  sayılı  Altıncı  Konsey  Direktifi46, 

bölünme  işlemini,  devralma  yoluyla  bölünme  ve  yeni  kuruluş  yoluyla  bölünme 

olarak  iki  türe  ayırmış  ve  tanımlarını  vermiştir.  Direktifin  2’nci  maddesinde 

devralma yoluyla bölünme “bir şirketin, tasfiyeye gitmeksizin sona erdikten sonra, 

bölünme  dolayısıyla  devralan  şirketlerin  sermayesinde  bölünen  şirketin 

hissedarlarına  hisseler  tahsis  edilmesi  ve  belki  tahsis  edilen  hisselerin  nominal 

değerinin  veya nominal  değerleri  yoksa muhasebe değerinin %10’unu geçmeyen 

bir  nakit  ödeme  yapılması  karşılığında,  bütün  malvarlığını  ve  borçlarını  birden 

fazla şirkete devretmesi işlemi” olarak tanımlanmış; yeni kuruluş yoluyla bölünme 

ise 21’inci maddede,  “tasfiyeye gitmeksizin sona erdikten sonra bir şirketin, bütün 

malvarlığını  ve  borçlarını,  yeni  kurulmuş  birden  fazla  şirkete  devretmesi  ve  bu 

devir  karşılığında,  bölünen  şirketin  hissedarlarına,  alan  şirketlerin  sermayesinde 

                                                                                                                                                                   

gibi,  bir  kooperatif  şirketin  de  bir  anonim  şirkete  ve/veya  limited  şirkete  bölünmesine  engel 

olmadığı  belirtilmektedir. Buna karşılık bir  anonim şirketin  şahıs  şirketlerine bölünemeyeceği  ve 

tersinin de mümkün olmadığının üzerinde durulmaktadır.  

46 Kurucu Anlaşma’nın 54/3‐g maddesi temelinde, halka açık sınırlı sorumlu şirketlerin bölünmesi 

hakkında 17 Aralık 1982 tarih ve 82/891/EEC sayılı Altıncı Konsey Direktifi, OJ, L‐378, 31.12.1982, 

s.47‐54. 
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hisseler  tahsis  edilmesi  ve  belki,  tahsis  edilen  hisselerin  nominal  değerinin  veya 

nominal değerleri  yoksa muhasebe değerinin %10’unu aşmayan bir nakit ödeme 

yapılması işlemi” olarak tanımlanmıştır. 

Direktif  tam  bölünmenin  iki  türü  olan,  devir  yoluyla  bölünme  ve  yeni 

kuruluş  yoluyla  bölünmeye  ilişkin  tanımlar  içermekte;  ancak  kısmi  bölünmeyi 

tanımlamamaktadır. 90/434/EEC Direktifinde47 kısmi bölünme yer almamaktadır. 

Ancak,  gene  kısmi  bölünmenin  bir  türü  olarak  kabul  edilebilecek  aktif  devri 

(transfer  of  assets)  direktifin  2/c  maddesinde  yer  almaktadır.  Madde  metni 

uyarınca  aktif  devri,  bir  şirketin  devralan  şirketin  sermayesini  oluşturan  hisse 

senetlerinin verilmesi karşılığında, bir veya birkaç faaliyet dalını ya da tüm faaliyet 

dallarını infisah etmeksizin diğer şirkete devretmesi şeklinde tanımlanmıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanunumuzun kısmi bölünme işlemini tanımlayan 19/3‐b 

maddesinde, “Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki 

bir yabancı kurumun Türkiye'deki  iş yeri veya daimî  temsilcisinin bilânçosunda yer 

alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip 

oldukları  üretim  veya  hizmet  işletmelerinin  bir  veya  birkaçını  kayıtlı  değerleri 

üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye 

şirketine  devretmesi,  bu  Kanunun  uygulanmasında  kısmî  bölünme  hükmündedir. 

Ancak,  üretim  veya  hizmet  işletmelerinin  devrinde,  işletme  bütünlüğü  korunacak 

şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi 

zorunludur.”  ifadesi  yer  almaktadır.  Direktifte  yer  alan  aktif  devri  ile  KVK  md. 

19/3‐b  içeriği  paralellik  arz  etmektedir.  Ancak,  2009/133/EC  Direktifinin  2’nci 

maddesine  Türkçeye  kısmi  bölünme  şeklinde  çevrilebilecek  (partial  division‐

scission  partielle)  bir  başka  yeniden  yapılanma  işlemi  eklenmiştir.  Direktifin  2‐c 

maddesinde  kısmi  bölünme,  “bir  şirketin  infisah  etmeksizin  bir  veya  daha  fazla 

faaliyet  dalını,  devreden  şirkette  en  az  bir  faaliyet  dalı  bırakacak  şekilde, mevcut 

veya  yeni  kurulacak  bir  veya  daha  fazla  şirkete,  hak  ve  yükümlülükleri  devralan 

                                                        

47 23 Temmuz 1990 tarih ve 90/434/EEC sayılı Konsey Direktifi, OJ, L‐225, 20 Ağustos 1990. 
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şirketlerin sermayesini temsil eden hisselerin devreden şirket ortaklarına verilmesi ve 

mümkünse  hisselerin  nominal  değerinin,  nominal  değer  yokluğunda  muhasebe 

değerinin  %10’unu  aşmayan  bir  nakit  ödeme  karşılığında  devretmesi”  olarak 

tanımlanmıştır. 

Görüldüğü  gibi,  mevzuatımızda  Direktifte  yer  alan  aktif  devri  işleminin 

karşılığı kısmi bölünme olarak yer almakta, ancak Direktifte kısmi bölünme olarak 

tanımlanan işlemin karşılığı  ise tam olarak olmasa da kısmen KVK md. 19/3‐b’de 

bulunmaktadır.  Direktif  metnine  baktığımızda  2‐c  maddesinde  yer  alan  kısmi 

bölünme  ve  2‐d  maddesinde  yer  alan  aktif  devri  arasındaki  temel  benzerlik  ve 

farklılıklar şu şekilde özetlenebilir: Her iki işlemde de devir işlemi, bir bütünlük arz 

eden  faaliyet dalı  itibarıyla gerçekleşecektir. Temel  farklılık,  kısmi bölünmede en 

az  bir  faaliyet  dalının  devreden  şirkette  kalması  öngörülmüşken,  aktif  devrinde 

tüm  faaliyet  dallarının  devrine  imkân  tanınmış  olmasıdır.  Bir  diğer  farklılık  ise, 

kısmi  bölünmede  devir,  bir  veya  daha  fazla  mevcut  veya  yeni  kurulacak  şirkete 

yapılabilirken,  aktif  devrinde  devrin  bir  şirkete  yapılacak  olmasıdır.  İki  işlem 

arasındaki  son  fark  ise aktif devri  işleminde devralan  şirketin hisseleri devreden 

şirkete  verilecek  iken  kısmi  bölünme  işleminde,  devralan  şirketin  hisselerinin, 

devreden şirketin ortaklarına verilecek olmasıdır. Bu durumda, KVK md. 19/3‐b’de 

yer  alan  “kısmi  bölünmede  devredilen  varlıklara  karşılık  edinilen  devralan  şirket 

hisseleri,  devreden  şirkette  kalabileceği  gibi  doğrudan  bu  şirketin  ortaklarına  da 

verilebilir”  ifadesi,  kısmi  bölünme  ve  aktif  devri  arasında  devredilen  hisseler 

bakımından mevcut bulunan  farkı belirtmektedir. Her ne kadar Kurumlar Vergisi 

Kanunu sistemimizde aktif devri ifadesi yer almamış ve hisselerin devralan şirkete 

veya  ortaklarına  devri  arasında  bir  fark  gözetilmeden  her  iki  işlem  de  kısmi 

bölünme  olarak  ifade  edilmişse  de  bir  işletmenin  devri  işleminde  devir  konusu 

hisseler,  devreden  şirkette  kalıyorsa,  bunun  Direktif  kapsamında  bir  aktif  devri 

işlemi olduğunu söyleyebiliriz. 

Direktifte  kısmi  bölünmenin  ve  aktif  devrinin  faaliyet  dalı  itibarıyla 

gerçekleştirileceği  belirtilmiş  (md.  2‐c  ve  2‐d)  faaliyet  dalı  ise  md.  2‐j’de 



20 

 

tanımlanmıştır.  Anılan  hüküm uyarınca,  faaliyet  dalı,  bir  şirketin  örgütsel  açıdan 

bağımsız bir  işletme  teşkil  eden bir bölümünün  tüm aktif ve pasiflerini, diğer bir 

deyişle  kendi  imkânlarıyla  faaliyette  bulunma  kabiliyetine  sahip  bir  bütünlüğü 

ifade  eder.  KVK  md.  19/3‐b’de  kısmi  bölünme  işlemleri  için  işletme  bütünlüğü 

ölçütü esas alınmıştır. Kanunda “üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme 

bütünlüğü korunacak şekilde  faaliyetin devamı  için gerekli aktif ve pasif kalemlerin 

tümünün  devredilmesi  zorunludur”  denilmiştir. Maddedeki  ifadeden,  gayrimenkul 

ve  iştirak  hisselerinin  müstakilen  ayni  sermaye  olarak  bir  sermaye  şirketine 

devredilebileceği  ancak  gayri  maddi  haklar,  hammadde,  yarı  mamul  ve  mamul 

malların  ancak  ilgili  oldukları  üretim  tesisleri  veya  hizmet  işletmelerine  bağlı 

olarak  devredilebilecekleri  anlaşılmaktadır.  Bu  kıymetlerin  bağlı  oldukları  tesis 

veya işletmelerden bağımsız olarak bölünmeye konu edilmeleri mümkün değildir. 

Amortismana  tabi  iktisadi  kıymetler  de  ancak  ilgili  bulundukları  üretim  tesisleri 

veya  hizmet  işletmelerine  bağlı  olarak  devredilebileceklerdir48.  Ancak  tam 

bölünmeye ilişkin olarak böyle bir belirleme kanunda yer almamaktadır. KVK md. 

19/3‐a’da  tam  mükellef  bir  sermaye  şirketinin  tasfiyesiz  olarak  infisah  etmek 

suretiyle  bütün malvarlığını  alacaklarını  ve  borçlarını  kayıtlı  değerleri  üzerinden 

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

devretmesinden  bahsedilmektedir.  Tam  bölünme  işlemlerinde,  bölünen  şirketin 

malvarlığının  devralan  birden  fazla  şirkete  devrinde,  bilanço  değerlerinin 

ayrımında  işletme  bütünlüğünün  aranıp  aranmayacağı  tartışmalıdır49.  Kurumlar 

Vergisi Kanununun zarar mahsubuna ilişkin 9’uncu maddesi,  tam bölünme işlemi 

sonucu  bölünen  kurumun  öz  sermayesinin  devralınan  tutarını  geçmeyen  ve 

devralınan  kıymetle  orantılı  zararlarının  indirilebileceğini  hükme  bağlanmıştır.  

Devreden  zarar  tutarları,  devralınan  veya  bölünen  kurumun  öz  sermayesi  ile 

sınırlıdır.  Mahsup  edilecek  zararın,  devralınan  kıymetle  orantılı  olması 

gerekmektedir. Bu hüküm, bölünme ile devredilecek kıymetlere bağlı olarak zarar 

                                                        

48 ÖZPEHRİZ, s.71. 

49 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s.45. 
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intikali de yapılacağını ifade etmektedir. Devredilen kıymetlere bağlı zarar intikali 

ancak dar ve  teknik  anlamda  işletme bütünlüğü  çerçevesinde mümkün olabilir50.  

Nitekim  KVK  md.  9,  devredilecek  kıymetlere  bağlı  olarak  zararların  da  intikal 

edeceğinden ve mahsup edilen zararların devredilen kıymetlerle orantılı zararların 

indirileceğini  belirtmiştir.  Maddenin  bu  ifadesi,  ancak  işletme  bütünlüğü 

çerçevesinde  yorumlanabilir.  Devralan  şirketlerin malvarlığı  oluşturulurken  aktif 

ve  pasif  dengesine  dikkat  edilerek  birbirine  bağlı  aktif  ve  pasiflerin  aynı  şirket 

içerisinde konumlandırılması gerekir51. Aktif veya pasif dengeleyici hesapların da 

ilgili  bulunduğu  aktif  ve  pasif  hesapla  birlikte  devredilmesi  gerektiğinden, 

düzenleyici hesapların bağlı olduğu kıymetin devredildiği şirkete göre dağıtılması 

gereklidir52.  

Tam bölünme, bir ortaklığın malvarlığını bölümler halinde ayırıp bunlardan 

her  birini  tasfiyesiz  olarak  mevcut  veya  kurulacak  en  az  iki  hukuk  süjesine 

devredip kendisinin infisah etmesi; kısmi bölünme ise, ortaklığın kendi varlığını da 

muhafaza  ederek  bir  kısım  malvarlığını,  bölümler  halinde,  tasfiyesiz  olarak  bir 

veya  daha  çok  hukuk  süjesine  geçirmesi  olarak  tanımlanabilir53.  Tam  bölünme 

halinde bölünen şirketin hayatiyeti sona ererken, kısmi bölünme halinde bölünen 

şirket, kalan üretim tesisleri ve işletmeleri ile devam etmektedir.  

                                                        

50 ÖZBALCI Yılmaz, “4684 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Birleşme, Bölünme ve 

Hisse Değişimi”(4684 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler), Vergi Dünyası, S. 241, Eylül 2001, s.14. 

51  TEKİNALP  Ünal,  Ticaret  Hukuku  Yönünden  Şirketlerin  Bölünmesi,  Hisse  Değişimi  4684  Sayılı 

Kanun’un  İşlerliği  (4684  sayılı  Kanun),  Mükellefin  Dergisi,  Ekim  2001,  S.106, 

www.mevbank.com.tr/doc/printableversion_docwiev.asp?docid=33415 (erişim tarihi 24.12.2002). 

52 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s.45. 

53 TEKİNALP, 4684 sayılı Kanun, www.mevbank.com.tr/doc/printableversion_docwiev.asp?do cid 

=33415. 
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3. Hisse Değişimi  

Hisse değişimi, 19 Ekim 2009 tarih ve 2009/133/EEC sayılı Direktif’in 2’nci 

maddesinin (e) bendinde, bir şirketin, başka bir şirketin pay sahiplerinin hisseleri 

karşılığında,  kendi  sermayesini  temsil  eden  hisselerin  o  şirketin  pay  sahiplerine 

verilmesi ve eğer bir nakit ödeme söz konusu ise,  ihraç edilen hisselerin nominal 

değerinin  veya  bir  nominal  değerin  yokluğunda  muhasebe  değerinin  %10’unu 

geçmeyen  bir  nakit  ödeme  yapılması  karşılığında,  o  şirketteki  oy  haklarının 

çoğunluğunu  elde  edecek  şekilde  şirketin  sermayesine  iştirak  etmesi  şeklinde 

tanımlanmıştır. 

KVK  md.  19/3‐c’de  Direktifteki  düzenlemeye  benzer  bir  hüküm  yer 

almaktadır.  Anılan  hüküm  uyarınca  hisse  değişimi,  tam  mükellef  bir  sermaye 

şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse 

senedi  çoğunluğunu  elde  edecek  şekilde  devralması  ve  karşılığında  bu  şirketin 

hisse  senetlerini  devreden  ortaklarına  kendi  şirketinin  sermayesini  temsil  eden 

iştirak hisselerini vermesi olarak tanımlanmıştır. Anılan hüküm uyarınca, hisseleri 

devralınan  şirketin  ortaklarına  verilecek  iştirak  hisselerinin  itibari  değerinin 

%10'una  kadar  olan  kısmının  nakit  olarak  ödenmesi,  işlemin  hisse  değişimi 

sayılmasına engel değildir. 

Tanımlardan  anlaşılacağı  üzere  hisse  değişimi,  esas  olarak  bir  şirketin 

yönetiminin ve hisse senedi çoğunluğunun elde edilmesidir. Hisse değişimi  ile  iki 

şirket  arasında  iştirak  ilişkisi  kurulmakta,  yönetimi  ve  hisse  senedi  çoğunluğunu 

devreden  şirket,  diğer  şirketin  bağlı  ortaklığı  haline  gelmektedir.  Hisselerini 

devreden  şirket  ortaklarına  ise  devralan  şirketin  sermayesini  temsil  eden  iştirak 

hisseleri  verilmektedir. KVK md.  20/3 uyarınca kanundaki  şartlara uygun olarak 

yapılan hisse değişimi işlemleri neticesinde oluşan kârlar vergilendirilmeyecektir. 

Hisse  değişimi  şu  şekilde  gerçekleştirilebilir:  bir  sermaye  şirketi  bir  diğer 

şirketin sermayesinde sahip olduğu hisseleri bir üçüncü şirkete yönetim ve hisse 

senedi  çoğunluğu  verecek  şekilde  devredebilir.  Örneğin  (A)  Anonim  Şirketi,  (B) 



23 

 

Anonim Şirketinde  sahip  olduğu %60 hisseyi,  (C) Anonim Şirketine devretmekte 

ve bu işlem neticesinde, (B) Anonim Şirketinin ortağı olan (A) Anonim Şirketi, (C) 

Anonim  Şirketinin  sermayesini  temsil  eden  iştirak  hisselerine  sahip  olmaktadır. 

Sonuç  olarak  (B)  Anonim  Şirketindeki  hisse  senedi  çoğunluğu  ve  yönetim  (C) 

Anonim Şirketine geçecek ve (A) Anonim Şirketi (C) Anonim Şirketine iştirak etmiş 

olacaktır.  

Hisse değişimi  işleminde devre konu olan hisselerin tek başlarına yönetim 

ve  hisse  çoğunluğunu  verecek  tutarda  olması  zorunlu  değildir.  Yukarıda  vermiş 

olduğumuz  örnekte  (C)  Anonim  Şirketinin  önceden  (B)  Anonim  Şirketinin 

hisselerine  belli  bir  oranda  –örneğin  %10‐  sahip  olduğunu  varsayarsak,  (A)’nın 

(B)’nin sermayesini  temsil eden hisselerden %41’ini  (C)’nin hisseleri karşılığında 

devretmesi,  yönetim  ve  hisse  çoğunluğunun  (C)  Anonim  Şirketine  geçmesini 

sağlayacak  ve  bu  haliyle  bir  hisse  değişimi  sayılacaktır.  Bunun  neticesinde  bu 

%41’lik  devir,  bir  sermaye  şirketinin  diğer  bir  sermaye  şirketini  bu  şirketin 

yönetim  ve  hisse  çoğunluğunu  elde  edecek  şekilde  devralması  olarak 

değerlendirilecektir54. 

2009/133/EC Direktifi md. 2‐e ve KVK md. 19/3‐c, hisse değişimi işlemini, 

yönetimin  ve  hisse  çoğunluğunun  elde  edilmesi  koşuluna  bağlamıştır.  Şirketin 

yönetimi  ile  genel  kuruldaki  oy  hakkı  çoğunluğu birbirinden  farklı  kavramlardır. 

Kanun koyucu, şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde etme koşullarını bir 

arada  gerçekleşmesini  aramakta,  sadece  yönetimde  çoğunluğu  elde  etmeyi 

sağlayan imtiyazlı payları devralmak veya diğer pay sahiplerinin elinde bulunan ve 

yönetim  kuruluna  girme  imtiyazı  sağlayan  paylar  nedeniyle  şirketin  yönetim 

kurulunda  çoğunluğu  elde  etmeyi  sağlamayacak  şekilde  hisselerin  çoğunluğuna 

                                                        

54 Bilindiği gibi, bir anonim şirkette oy haklarının çoğunluğu %50+1 pay olarak belirlenmektedir. 

Ancak örneğimizde ifade kolaylığı olması açısından % 51 oranı kullanılmıştır. 
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sahip  olmak  kanunda  aranan  koşulu  yerine  getirmeyecektir55.  Dolayısıyla 

yönetimin  elde  edilmesi  şartı  yönetim  organını  da  seçme  hakkı  içeren  oy 

çokluğunun  da  elde  edilmesi  şeklinde  yorumlanmalıdır56.  Yönetim  ve  hisse 

çoğunluğunun  elde  edilmesi  Yeni  TTK  anlamında  bir  şirketin  diğer  bir  şirkete 

hâkim olmasına ve dolayısıyla şirketler topluluğu oluşumuna sebebiyet verecektir 

(Yeni  TTK md.  195).  Ortaklıklar  hukukunda,  hâkimiyet  kavramı,  bir  öznenin  bir 

ortaklık üzerinde o ortaklığın  iradesini belirleyebilecek bir etkinliğe sahip olması 

şeklinde  tanımlanabilir57. Ortaklıklar hukukunda hâkimiyetin niteliği  bakımından 

iki anlayış belirmiştir: bunların ilki, hâkim öznenin bağlı (hedef) ortaklık üzerinde 

fiilen  bu  etkinliği  icra  etmesini  arayan  “fiili  hâkimiyet”  anlayışı58,  diğeri  ise 

hâkimiyetin varlığı açısından söz konusu etkinliği icra etme olanağını yeterli gören 

“kontrol”  anlayışıdır59.  Kontrol  kavramının  özelliği,  şirketin  karar  alma 

mekanizması  üzerinde  etki  edebilme  imkânını  veren  hukuki  araçları  tek  tek 

tanımlaması  ve  bu  araçlara  sahip  olunduğu  takdirde  bir  şirketin  diğerinin 

yönetimini  kontrol  ettiğini  varsaymasıdır60.  Bu  model  ışığında,  Yeni  TTK’daki 

şirketler  topluluğuna  ilişkin  düzenlemeler  de  kontrol  kavramını  esas  almaktadır 

(Yeni TTK md. 195 vd.)61.   

Yeni TTK md. 195/1 uyarınca, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin 

doğrudan  veya  dolaylı  olarak  oy  haklarının  çoğunluğuna  sahipse  veya  şirket 

                                                        

55  DOĞRUSÖZ  Bumin,  Türk  Vergi  Hukukunda  Şirket  Bölünmesi  ve  Hisse  Değişimi  (III‐Hisse 

Değişimi), Yaklaşım, S.109, Ocak 2002 (Hisse Değişimi), s.21. 

56  SARI Hamit, Hisse Değişiminde Yönetimin Elde  Edilmesi  Şartı‐II,  Yaklaşım,  S.204,  Aralık  2009, 

s.119. 

57 ALTAY Sıtkı Anlam, Anonim Ortaklıklar Hukukunda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler (Equity 

Joint Ventures), İstanbul 2009, s.338. 

58  KOBLIN  Carsten, Wertsteigernde  Konzernstrukturen,  diss,  Freiburg  2002,  s.73,  (ALTAY,  s.338, 

dn.835’ten naklen). 

59 ALTAY, s.338, OKUTAN NILSSON Gül,  s.81. 

60 OKUTAN NILSSON, s.82. 

61 ALTAY, s.339, OKUTAN NILSSON, s.96. 
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sözleşmesi  uyarınca  yönetim  organında  karar  alabilecek  çoğunluğu  oluşturan 

sayıda  üyenin  seçimini  sağlayabilmek  hakkını  haizse  veya  kendi  oy  hakları 

yanında,  bir  sözleşmeye  dayanarak  tek  başına  veya  diğer  pay  sahipleri  ya  da 

ortaklarla  birlikte  oy  haklarının  çoğunluğunu  oluşturuyorsa  veya  iki  şirket 

arasında  bir  hâkimiyet  sözleşmesi  bulunuyorsa,  birinci  şirket  hâkim,  diğeri  bağlı 

şirket olarak kabul edilecek ve bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise 

kanundaki  şirketler  topluluğuna  ilişkin  hükümler  uygulanacaktır.  Görüldüğü  gibi 

maddede  kontrolü  verdiği  kabul  edilen  hukuki  araçlar  sayılarak  bunlara  sahip 

olunmasına  sonuç  bağlanmıştır62.  Bu  araçlardan  tümüne  sahip  olunması 

aranmayacak,  herhangi  birinin  varlığı  halinde  hâkimiyetten  söz  edilecektir.  Yeni 

TTK’da  hâkimiyete  yol  açan  durumların  yanı  sıra  bir  de  hâkimiyetin  varlığına 

karine oluşturan durumlar (md. 195/2) da yer almaktadır. Anılan hüküm uyarınca 

bir  şirketin  diğer  bir  şirketin  paylarının  çoğunluğuna  sahip  olması  veya  onu 

yönetebilecek  kararları  alabilecek  miktarda  paylarına  sahip  bulunması  birinci 

şirketin  hâkimiyetinin  varlığına  karine  teşkil  etmektedir.  Ancak  bu  karine  söz 

konusu  durumun  hâkimiyet  ilişkisine  yol  açmadığı  ispat  edildiği  takdirde 

çürütülebilecektir. Örneğin, bir pay sahibinin bir anonim şirkette esas sermayenin 

çoğunluğunu  temsil  eden  paylara  sahip  olması  durumunda,  yönetime  katılma 

hakları  bakımından  daha  güçlü  konumda  olan,  örneğin  oyda  imtiyazlı  paylara 

sahip  olan  bir  azınlık  pay  sahibi  ortaklığa  hâkim  olabilir63.  Bu  bağlamda, 

sermayeye  katılmaya  oranla  hak  sahibi  olması  ilkesinin  sermayeye  katılma  ile 

yönetime  katılma  gücü  arasında  kurduğu  dengenin  başka  araçlarla  bozulduğu 

kanıtlandığı takdirde, hâkimiyete bağlanan yaptırımlar uygulanmayacaktır64.  

Yeni TTK md. 195’te hâkim bağlı şirket ilişkisinde şirketler topluluğu en az 

bir hâkim bir de bağlı şirketin varlığına bağlı bulunduğu için aralarında hâkimiyet 

ilişkisi bulunmaksızın hepsi eş düzeyde bulunan şirketlerin bir topluluk oluşturup 
                                                        

62 OKUTAN NILSSON, s.97. 

63 ALTAY, s.367. 

64 ALTAY, s.369. 
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oluşturamayacakları  sorusuna  Yeni  TTK  md.  195  anlamında  olumsuz  cevap 

vermek gerekir.  

Bu açıklamalar  ışığında, KVK  sisteminde hisse değişimi  işlemi,  bir  şirketin 

diğer şirkete hâkim olması ve dolayısıyla Yeni TTK md. 195 vd. maddeleri uyarınca 

bir  şirketler  topluluğu  oluşumu  ile  sonuçlanan  bir  işlem  olmaktadır.  KVK  md. 

19/3‐c,  yeni TTK md. 195/1’den  farklı  olarak hâkimiyet  ilişkisinin  kurulmasında 

tek  bir  şartın  gerçekleşmesini  yeterli  görmemiş,  yönetim  ve  hisse  çoğunluğunun 

elde edilmesi şartının bir arada gerçekleşmesi gereği üzerinde durmuştur. 

   5422  sayılı  mülga  Kurumlar  Vergisi  Kanununun  hisse  değişimini 

düzenleyen  md.39/1‐b.1  hükmünde  hisse  senedi  çoğunluğunun  elde  edilmesi 

ifadesinin  yer  alması  çeşitli  tereddütlere  yol  açmaktaydı.  Nitekim  her  ne  kadar 

hisse  senedi  ifadesi  kullanılmış  olsa  bile  hisselerin  henüz  senede  bağlanmamış 

çıplak  pay  veya  ilmühabere  bağlanmış  veya  hisse  senedine  bağlanmış  olmasının 

bir  önemi  bulunmamaktadır65. Nitekim 5520  sayılı  Kurumlar Vergisi  Kanununda 

bu anlayışın terk edilmesi yerinde bir düzenleme olmuştur. KVK md. 19/3‐c, hisse 

senetlerinin  değil,  hisselerin  devralınacağından  bahsetmektedir.  Dolayısıyla 

kanunda  hisse  ifadesi  kullanılmakla,  çıplak  pay,  ilmühabere  bağlı  pay  ve  hisse 

senedi devri arasında hisse değişimi açısından bir fark gözetilmemiştir. 

Hisse  değişimi  işleminde  çözümlenmesi  gereken  bir  mesele,  hisseleri 

devralan şirketin, hedef şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi hisselerini 

ne şekilde vereceğidir. Burada, bir başka şirketin hisselerini onun yönetim ve hisse 

çoğunluğunu  ele  geçirecek  şekilde  devralacak  şirketin  önce  kendi  hisselerini 

ortaklarından  toplaması  ve  hisselerini  devraldığı  şirketin  ortaklarına  bu  şekilde 

edindiği  kendi  hisselerini  vermesi  düşünülebilir66.  Ancak  bu  ihtimal  yürürlükte 

olan  TTK  md.  329’da  yer  alan  anonim  şirketin  kendi  hisse  senetlerini  iktisap 
                                                        

65 DOĞRUSÖZ, Hisse Değişimi, s.21. 

66 DOĞRUSÖZ, Hisse Değişimi, s.20;  ÖZEL Salih, Hisse Değişimi ve Vergi İlişkisi, Yaklaşım, Mart 

2009, S.195, s.14. 
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etmesi  yasağı  çerçevesinde  uygulama  imkânı  bulamamaktadır.  Bu  durumda 

anonim  şirketin  devralınacak  hisselerin  değeri  kadar  iç  kaynaklardan  sermaye 

artırımı  yaparak  bu  artırım  sonucunda  oluşan  payların  alınan  hisselere  karşılık 

olarak  verilmesi  düşünülebilir67  Ancak  Yeni  TTK  md.  379,  bir  şirketin  kendi 

paylarını  iktisap  etmesine  belirli  sınırlar  dâhilinde  cevaz  vermiştir.  Her  anonim 

şirket, genel kurulunun yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak sermayesinin 

yüzde  onunu  aşmamak  şartı  ile  kendi  paylarını  iktisap  ve  rehin  olarak  kabul 

edebilir. Genel kurulun yetkilendirmesi on sekiz aylık bir süre  için geçerli olduğu 

ve sürekli bir şekilde yenilenebildiği için, yasağın ‐kural olarak – sermayenin yüzde 

doksanını  oluşturan  paylar  için  geçerli  olduğu,  yüzde  on  oranında  payın  “yasak 

dışı”  olduğu  söylenebilir68  .  Birinci  fıkra,  bir  taraftan  ivazlı  iktisap  yasağını 

koymakta,  diğer  taraftan  da  yasağı  şirketin  esas  veya  çıkarılmış  sermayesinin 

yüzde onunu aşan iktisap ve rehin hallerine özgülemektedir69. Şirket ikinci fıkrada 

öngörülen  genel  kurulun  yönetim  kurulunu  en  çok  beş  yıl  için  yetkilendirmiş 

olması kaydıyla, sermayesinin yüzde onuna kadar kendi paylarını iktisap ve rehin 

olarak  kabul  edebilir.  Burada  söz  konusu  olan  itibarî  değerdir.  Yoksa 

yetkilendirmeye bağlı “yasak dışı” yüzde on, pazar değeri veya borsa değeri olarak 

anlaşılamaz70. Yeni TTK md. 379 hükmü bağlamında bir hisse değişimi  işleminde 

sermayesinin yüzde onunu aşmamak kaydıyla kendi hisselerini  toplayabilecek ve 

bu hisseleri hisse değişimi  işlemi çerçevesinde hedef  şirketin payları karşılığında 

verecektir.  Hisse  değişimine  konu  olan  miktar  devralan/iştirak  eden  şirketin 

sermayesinin  yüzde  onunu  aşıyorsa  kanımızca  bu  durumda  kalan  miktar  için 

sermaye artırımına gidilerek bu artırım sonucu olan payların,  toplanan hisselerle 

birlikte alınan hisselere karşılık olarak verilmesi söz konusu olacaktır. 

                                                        

67 DOĞRUSÖZ, Hisse Değişimi, s.20. 

68 6102 sayılı TTK Gerekçesi, Madde Gerekçeleri, Madde 379, s.119. 

69 6102 sayılı TTK Gerekçesi, Madde Gerekçeleri, Madde 379, s.119. 

70 6102 sayılı TTK Gerekçesi, Madde Gerekçeleri, Madde 379, s.119. 
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Hisse  değişimi  işleminde,  yönetimi  ve  oy  hakkının  çoğunluğu  elde  edilen 

şirket  ortaklarına  verilecek  hisselerle  ilgili  olarak  akla  gelebilecek  bir  diğer  bir 

ihtimal  ise  şirketin hâlihazırda kendi hisselerini  elinde bulundurması  ihtimalidir. 

Gerek TTK md. 329 gerekse Yeni TTK md. 382’de şirketin kendi hisselerini iktisap 

etme  yasağının  istisnaları  yer  almaktadır.  Buna  göre  şirket  bu  istisna 

kapsamındaki  işlemler  neticesinde  kendi  hisselerine  sahip  bulunmuş  olabilir. 

Şirketin  elinde  bulundurduğu  bu  hisseleri  TTK  md.  329  hükmü  uyarınca  ilk 

fırsatta,  Yeni  TTK  md.  384  hükmü  uyarınca  şirket  için  herhangi  bir  kayba  yol 

açmadan  devirleri  mümkün  olur  olmaz  ve  her  halde  üç  yıl  içerisinde  elden 

çıkarması gerekmektedir. İşte bu hükümler çerçevesinde şirket elinden çıkarması 

gereken  bu  hisseleri,  hisse  değişiminde  yönetimi  ve  hisse  çoğunluğu  devralınan 

şirketin  ortaklarına  verebilecek  ve  elde  bulunan  hisse  kadar  sermaye  artırımına 

gitmesine gerek bulunmayacaktır. 

Hisse  değişimi  işleminin  KVK  md.  19/3‐c  kapsamında  vergisiz  olarak 

gerçekleştirilebilmesi için yönetim ve hisse çoğunluğunun devredilme şartının yanı 

sıra  gerekli  diğer  şart,  şirketlerin mükellefiyetlerine  ilişkindir.  Kanunda  hisseleri 

devralacak  şirketin  tam  mükellef  olması  koşulu  getirilmiştir.  Dar  mükellef 

şirketlere, hisse değişimi işleminde devralan taraf olmaları halinde işlemi vergisiz 

gerçekleştirme  imkânı  tanınmamıştır.  Kanunda  öngörülen  bir  diğer  şart  ise 

devralan  şirketin  ve  hisseleri  devralınan  şirketin  bir  sermaye  şirketi  olmasıdır. 

Devredenin  kişiliği  ve  mükellefiyet  türü  hakkında  bir  belirlemede 

bulunulmamıştır. Dolayısıyla hisseler, devreden bir  sermaye  şirketinden veya bir 

gerçek  kişiden,  bunlar  dar  mükellef  olsalar  dahi  devralınabilecektir.  Ancak 

devredenin bir kurumlar vergisi mükellefi olmaması halinde hisse değişiminin bir 

önemi  kalmayacaktır;  zira  hisse  değişimi  yoluyla  vergi  avantajının  sağlanması, 

ancak  bu  müesseseyi  ihtiva  eden  kurumlar  vergisine  tabi  mükellefler  için  söz 

konusu olabilir71. 

                                                        

71 DOĞRUSÖZ, Hisse Değişimi, s.21 



29 

 

B. Mukayese ve Ayırt Etme 

1. Birleşme 

a. BirleşmeBK md.  179180  sistemi  (Yeni Borçlar Kanunu md.  202

203) 

Borçlar  Kanununun  179’uncu  maddesi  (Yeni  BK  md.  202)  bir  malvarlığı 

veya bir işletmenin aktif ve pasifi ile devrini, 180’inci maddesi (Yeni BK md. 203) 

ise bir işletmenin diğeri ile birleşmesi ve şekil değiştirmesini öngörmektedir.  

BK md. 179 uyarınca malvarlığı ile işletmenin devri, akdedilen bir sözleşme 

ile  bir malvarlığının  veya  işletmenin  aktifinde  yer  alan  hakların  ve  pasifinde  yer 

alan  borçların  tümünün  bir  kişiden  diğer  bir  kişiye  devredilmesi  hususunda 

anlaşması  ve  bu  sözleşme uyarınca  hakları  ve  borçları  nakletmeleridir72.  BK md. 

179’un  uygulanabilmesi  için  malvarlığının  ya  da  işletmenin  tümünün 

devrolunması gerekmez; bu malvarlığının bütünlük arz eden bir parçasının devri 

de  yeterlidir73.  Kural  olarak  devir  sözleşmesi  herhangi  bir  şekle  tabi  değildir. 

Ancak bir gayrimenkul devri varsa sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekir74. 

Devir  sözleşmesi,  bir  tasarruf  işlemi  değil  borçlandırıcı  bir  işlemdir75.  Taraflar 

arasında  yapılan  devir  sözleşmesi  ile  aktifler  bir  kerede  uno  actu,  devralana 

geçmez76.  Diğer  bir  deyişle,  bu  sözleşmenin  ayni  bir  etkisi  yoktur.  BK  md.  179 

                                                        

72  OĞUZMAN  Kemal/ÖZ  Turgut,  Borçlar  Hukuku,  Genel  Hükümler,  Gözden  Geçirilmiş  ve 

Genişletilmiş Üçüncü Bası, İstanbul 2000, s.945. 

73  TUNÇOMAĞ Kenan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1969, s.661. 

74 ACEMOĞLU Kevork,  Borçlar Kanunu’nun 179. maddesine Göre Malvarlığı Veya Ticari İşletmenin 

Devri,  İstanbul  1971,  s.50‐51;  ERDEM  Ercüment,  Türk  ve  AT  Rekabet  Hukukunda  Birleşme  ve 

Devralmalar, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Rekabet Kurulu Tebliğleri, AT Konsey Tüzüğü 

(4064/89), İstanbul 2003, s.49; OĞUZMAN/ÖZ, s.945; YASAMAN, Birleşme, s.13. 

75 ACEMOĞLU, s.44. 

76  ACEMOĞLU,  s.44;  YASAMAN,  Birleşme,  s.14;  POROY  Reha/YASAMAN  Hamdi,  Ticari  İşletme 

Hukuku, İstanbul 1998, s.41. 



30 

 

sisteminde  aktifler  cüz’i  halefiyet  yoluyla  intikal  etmektedir.  Sözleşmenin 

kurulmasıyla, devre konu unsurlar kendiliğinden devralana geçmez; her bir unsura 

özgü  devir  işleminin  gerçekleştirilmesi  gerekmektedir77.  Örneğin, 

gayrimenkullerde  tapu  siciline  tescil,  menkuller  için  zilyetliğin  devri,  alacakların 

devrinde  alacağın  temliki  zorunludur.  Diğer  bir  ifade  ile  aktifler  cüz’i  halefiyet 

yoluyla  devredilmektedir.  Buna  karşın,  borçların  devri  için  alacaklıların  rızası 

aranmadığından  borçların  devralana  geçişi  için  ayrı  bir  borcun  nakli  sözleşmesi 

(BK  md.  176)  yapılması  gerekmez;  malvarlığını  veya  işletmeyi  devredenle 

devralan  arasında  akdedilen  sözleşmeyi  müteakip  ihbar  veya  ilanla  borçlar 

nakledilmiş  olmaktadır78.  İşletmenin  devri  konusunda  yapılacak  anlaşma,  tüm 

borçların  nakli  için  yeterli  olup,  devir  sözleşmesinde  borçların  ayrı  ayrı 

gösterilmesine  gerek  yoktur79.  Pasifler,  diğer  bir  deyişle  borçlar,  kanun  gereği 

devralana geçmektedir80. BK md. 179 uyarınca, devir  işlemi  ihbar ve gazetelerde 

ilan suretiyle alacaklılara bildirilir. Devralan, ihbar veya ilan tarihinden itibaren iki 

yıl  süreyle  devredenin  borçlarından  sorumlu  olur.  Devredenin  de  devralanla 

birlikte  bu  iki  yıllık  süre  boyunca  borçlardan  müteselsil  sorumluluğu 

bulunmaktadır.  BK  md.  179’un  uygulanabilmesi  açısından,  devir  sözleşmesinin 

ivazlı veya ivazsız olmasının hiçbir önemi yoktur81. 

BK md. 180’e göre iki işletme, karşılıklı olarak aktif ve pasiflerini devretmek 

suretiyle  birleşir  ve  yeni  bir  işletme  meydana  getirirler.  Buna  da  malvarlığının 

devrine  ilişkin  hükümler  uygulanır.  Her  iki  işletmenin  sahipleri  hem  devreden, 

hem de devralan sıfatına sahiptirler82. 

                                                        

77  ERDEM, s.49; TUNÇOMAĞ, s.665; YASAMAN, Birleşme, s.14; POROY/YASAMAN, s.42. 

78 OĞUZMAN/ÖZ, s.946; TUNÇOMAĞ, s.664; TEKİNAY Selahattin Sulhi/AKMAN Servet/BURCUOĞLU 

Haluk/ALTOP Atilla, Borçlar Hukuku 7.B., İstanbul 1993, s.283. 

79 OĞUZMAN/ÖZ, s.947. 

80 ACEMOĞLU, s.39. 

81 ACEMOĞLU, s.43. 

82 TUNÇOMAĞ, s.668. 
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BK md. 179‐180 sisteminde öngörülen devir usulü, aktif ve pasiflerin külli 

halefiyet  yolu  intikalini  içermemektedir.  Bunun  yanı  sıra  devrin  karşılığını  teşkil 

eden  ivazın,  ortaklık  payları  olması  koşulu  da  yoktur,  kaldı  ki  devir  ivazsız  da 

yapılabilmektedir. 

Görüldüğü  gibi  BK md.  179‐180  sistemi,  TTK’da  ve  Yeni  TTK’da  şirketler 

için öngörülen devir ve birleşme sisteminden farklıdır. TTK ve Yeni TTK anlamında 

birleşmeden  bahsedebilmek  için  öncelikle  ortada  en  az  iki  ticaret  şirketi 

bulunmalıdır. Bunun yanı  sıra malvarlığının külli halefiyet yoluyla  intikali ve pay 

sahipliği haklarının devamı gereklidir. İki veya daha fazla ortaklığın birleşmesinde 

sadece malvarlıklarının değil ortakların da tek bir ortaklığın çatısı altında, tek bir 

hukuki  birim  içinde  bir  araya  toplanması  söz  konusudur,  bir  anlamda  devreden 

ortaklığın ortakları da diğer ortaklığa  intikal etmektedirler83. Birleşme  işleminde, 

malvarlığının  yeniden  yapılandırılmasından  başka,  ortaklık  haklarının  yeniden 

yapılandırılması da amaçlanmaktadır84. Oysa BK uyarınca yapılan devirde sadece 

malvarlığı  unsuru  devredilmekte,  işletmedeki  şahıs  unsuru  devirden 

etkilenmemektedir. BK md. 179 (Yeni BK md. 202), bir işletme veya malvarlığının 

diğer bir işletmeden devralınmasını, BK md. 180 (Yeni BK md. 203), iki işletmenin 

birleşerek yeni bir işletme kurmasını düzenlemektedir. BK anlamında birleşmeden 

söz  edebilmek  için  ortada  bir  ticaret  şirketinin  bulunmasına  gerek  yoktur85. 

Borçlar Kanunundaki düzenlemeler daha genel hükümler olup tüzel kişiliği olsun 

olmasın birçok işletmenin malvarlıklarını bir araya getirerek birleşmelerine imkân 

tanımaktadır86.  Malvarlığının  külli  halefiyet  yoluyla  intikali  ve  ortakların 

birleşmesi  (pay  sahipliğinin  devamı)  birleşmeyi  diğer  malvarlığı  ve  işletme 

devirlerinden ayırmaktadır. 

                                                        

83 POROY/YASAMAN, s.38; TÜRK, Birleşme, s.59. 

84 ARICI Mehmet Fatih, Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, İstanbul 2008, s.48. 

85 KILIÇ, s.20. 

86 YILDIZ Şükrü, ”Borçlar Kanununun 180. Maddesine Göre İki İşletmenin Birleşmesi”, Makalelerim 

(1998‐2007), Ankara 2008, s.19. 
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TTK anlamında geçerli bir birleşmeden söz edebilmek için, ortada en az iki 

ticaret  şirketinin  bulunması  gerekmekle  birlikte,  bu  şart  tek  başına  yeterli 

olmamakta,  birleşmenin  geçerli  olabilmesi  için  kanundaki  diğer  şartlara  uygun 

şekilde gerçekleştirilmiş olması gereklidir. Bir birleşme  işleminin TTK anlamında 

geçerli olarak yapılabilmesi  için, nicelik şartı  şeklinde  ifade edilebilecek en az  iki 

ticaret ortaklığının varlığı  şartının yanı sıra, nitelik şartı olarak  ifade edilebilecek 

nevilerin  aynı  olması  şartına  da  uyulması  gereklidir87.  Nitekim  TTK  md.  147, 

“birleşme  aynı  neviden  şirketler  arasında  caizdir”  ifadesi  ile  bu  şarta  işaret 

etmektedir.   TTK md. 147’ye göre birleşme açısından kollektif ile komandit şirket 

ve  anonim  ile  sermayesi  paylara  bölünmüş  komandit  şirket  aynı  nevi’den  kabul 

edilmektedir. TTK md. 147’ye göre  limited şirketler ve kooperatifler ancak kendi 

türlerinden  şirketlerle  birleşebilirler.  Bu  duruma  göre,  birleşme  imkânı 

bakımından şirketler dört gruba ayrılabilir88:  

a‐ Kollektif ve adi komandit şirketler 

b‐ Anonim ve hisseli komandit şirketler 

c‐ Limited şirketler 

d‐ Kooperatifler 

Birleşme  yalnızca  bu  şirket  türlerine  dâhil  şirketler  arasında  mümkün 

olabilecek  ve  ayrı  gruplara  dâhil  şirketlerin  birleşmesi  halinde  TTK  anlamında 

geçerli bir birleşmenin varlığından söz etmek mümkün bulunmayacaktır. Nevilerin 

aynı olması koşulu dışında şirketlerin bütünleşebilmesi için ya birleşme işleminin 

tarafı  olan  şirket  veya  şirketler  tür  değiştirme  yoluna  gidecek,  ya  da  şirketler 

tasfiye  edilerek  birleşme  gerçekleştirilecek,  ya  toptan  satış  ya  da  toptan  devir 

                                                        

87  TÜRK, Nevilerin Aynı Olması, s.245. 

88 DOMANİÇ Hayri, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi  II,  İstanbul 1988, s.1498‐

1499. 
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yoluyla (TTK md. 234, md. 267, md. 443/2, md. 552) sonuca ulaşılacaktır89. Aynı 

neviden olmayan  şirketlerin bütünleşmeleri  için dördüncü yöntem bu  şirketlerin 

ekonomik  ve  hukuki  bütünlüklerini  koruyarak  BK  md.  179‐180  hükümleri 

çerçevesinde  birleşmeleridir90.    Bu  yöntemle  birleşme,  şirketlerden  birinin 

işletmesini  aktif  ve  pasifleriyle  diğerine  devretmesi  (BK  md.  179)  veya  her  iki 

şirketin  işletmelerini  aktif  veya  pasifleriyle  yeni  kurulacak  bir  ortaklığa 

devretmeleri yoluyla gerçekleştirilebilecektir.  

Yeni TTK ise nevilerin aynı olması şartını terk ederek, 137’nci maddesinde 

şirket  türleri  arasında  birleşme  serbestîsi  ilkesini  benimsemiştir.  Anılan  hüküm 

uyarınca  sermaye  şirketleri,  sermaye  şirketleri  ile  kooperatiflerle  ve  devralan 

şirket  olmaları  kaydıyla  kolektif  ve  komandit  şirketlerle  birleşebilirler.  Şahıs 

şirketleri,  şahıs  şirketleriyle,  devrolunan  şirket  olmaları  şartıyla  sermaye 

şirketleriyle  ve  kooperatiflerle  birleşebilirler.  Kooperatifler  ise  kooperatiflerle, 

sermaye  şirketleriyle  ve  devralan  şirket  olmaları  şartıyla  şahıs  şirketleriyle 

birleşebilirler. Yeni TTK ile öteden beri eleştirilen nevilerin aynı olması koşulunun 

kaldırılması olumlu bir gelişme olmuştur. Yeni TTK md. 137 hükmü ile birleşme ve 

devir  işlemlerinde  vergi  kanunları  hükümleri  ile  de  uyum  sağlanmıştır.  KVK md. 

18’de bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesinden,   md. 19’da  ise 

infisah eden ve birleşilen kurumdan bahsedilmekte ise de maddelerdeki  ifadeden 

TTK  md.  147  bağlamında  tüm  kurumlar  vergisi  mükelleflerinin  birbirleri  ile 

birleşebileceği gibi bir sonuç çıkarılması mümkün olmayacaktır. KVK’nın kurumlar 

vergisi  mükelleflerini  belirleyen  2’nci  maddesi  uyarınca  anonim,  limited  ve 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler kurumlar vergisi 

mükellefidirler.  Ancak  her  ne  kadar  KVK  md.  18  ve  19’da  kurumların 

birleşmesinden  bahsedilmekte  ise  de,  kurumlar  vergisi  mükellefi  olan  limited 

şirketler  ile  anonim  şirketler,  limited  şirketler  ile  sermayesi  paylara  bölünmüş 
                                                        

89  Nevilerin  aynı  olması  koşulu  dışındaki  bütünleşme  olanakları  için  bkz  TÜRK,  Nevilerin  Aynı 

Olması, s.346‐378. 

90 TÜRK, Nevilerin aynı olması s.376. 
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komandit  şirketler,  limited  şirketler  ile  kooperatifler,  kooperatifler  ile  anonim 

şirketler,  kooperatifler  ile  sermayesi  paylara  bölünmüş  komandit  şirketler,  TTK 

md. 147 aynı neviden olmayan şirketler arasında birleşmeye cevaz vermediği için 

birleşemeyeceklerdir.  Yeni  TTK  md.  137,  sermaye  şirketleri  ile  kooperatiflerin 

birleşmesine imkân tanıdığı için bu düzenleme KVK hükümleri ile de tutarlılık arz 

etmektedir. 

Her ne kadar Yeni TTK md. 137, nevilerin aynı olması koşulunu terk etmiş 

olsa  da  türler  arasında  tam  bir  serbesti  bulunduğundan  bahsetmek  mümkün 

değildir. Yeni TTK’nın hükümleri uyarınca şahıs şirketlerinin sermaye şirketleri ile 

birleşmeleri mümkün olsa da şahıs şirketleri bir birleşme işleminde devralan taraf 

olamazlar.  İşte  burada  genel  hükümler  olan  BK md.  179‐180  (Yeni  BK md.  202‐

203)  hükümleri  önem  taşımaktadır.  Bir  şahıs  şirketinin,  Yeni  TTK  md.  137 

hükmüne aykırı bir biçimde bir sermaye şirketini devralması ihtimalinde, BK 179 

ve  180’inci  (Yeni  BK  md.  202‐203)  madde  hükümlerinin  uygulanması  akla 

gelmektedir.  Bunun  yanı  sıra  TTK md.  136’daki  şartların  (tasfiyesiz  infisah,  külli 

halefiyet, ortaklık haklarının verilmesi) bir veya bir kaçını taşımayan birleşmelere 

de TTK hükümleri değil genel hükümler olan BK md. 179‐180 ( Yeni BK md. 202‐

203) uygulanacaktır. Ancak, Yeni TTK 194’üncü maddesi ile bu kurala da bir istisna 

getirmiştir. Bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketi tarafından devralınması yoluyla 

yapılacak birleşmelerde BK md. 179‐180 hükümleri değil,  devralan şirket  türüne 

göre Yeni TTK’nın birleşmeye ilişkin 138‐140; 142‐158 ve genel hükümlere ilişkin 

191‐193’üncü madde  hükümleri  uygulanacaktır91.  Bir  ticari  işletmenin  başka  bir 

işletmeye  devredilmesi  ya  da  iki  işletmenin  birleşmesi  halinde  BK md.  179‐180 

hükümleri  uygulama  alanı  bulurken,  bir  işletmenin  bir  ticaret  şirketi  tarafından 

devralınması ya da bir  işletme  ile bir  ticaret şirketinin birleşerek yeni bir  ticaret 

şirketi kurmaları durumunda Yeni TTK md. 194 hükmü uygulanacaktır.   

                                                        

91 KILIÇ, s.21. 
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b.  Birleşme    anonim  ortaklığın  bir  kamu  tüzel  kişisi  tarafından 

devralınması 

1982  Anayasasının  47’nci  maddesinde  düzenlenen  özel  teşebbüslerin 

devletleştirilmesine ilişkin hükmün şirketler hukukundaki görünümü TTK md. 454 

hükmünde yer almaktadır. Anayasanın devletleştirmeye ilişkin 47’inci maddesi şu 

şekildedir: “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu 

kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır.” 

Bu  maddede  düzenlenen  devletleştirme,  46’ncı  maddede  düzenlenen  toprak 

mülkiyetini  kamulaştırmanın,  ticari  ve  iktisadi  işletmelere  uygulanmasından 

ibarettir ve istimlâkin özel bir türünü teşkil eder92. 

TTK’nın  “Bir  amme  hükmi  şahsiyeti  tarafından  devralınma”  başlıklı 

454’üncü maddesi, Kanunun tasfiyeye  ilişkin yedinci kısmının,  “tasfiyesiz  infisah” 

başlıklı  C  Bölümünde,  birleşmeye  ilişkin  hükümlerden  sonra  yer  almaktadır. 

Nitekim madde hükmünde, ”bir anonim şirketin malları devlet, vilayet, belediye gibi 

bir  amme  hükmi  şahsı  tarafından  devralınırsa,  şirketin  umumi  heyeti  tasfiye 

yapılmamasına karar verebilir.” denmektedir. 

Birleşmede  de malvarlığının  devri  ve  tasfiyesiz  infisah  söz  konusu  olduğu 

için bu iki müessesenin birbiriyle mukayesesi gerekmektedir. Her iki olayın ortak 

noktası  tasfiyesiz  infisah  olmakla  birlikte,  TTK md.  454  uyarınca  bir  kamu  tüzel 

kişisi  tarafından  devralınma  halinde  tasfiyesiz  infisah,  ancak  şirket  genel 

kurulunun  bu  yönde  bir  karar  alması  halinde  söz  konusu  olacaktır.  Oysa 

birleşmede malvarlığının  tasfiye yapılmaksızın devri  kesin olup bu konuda genel 

kurulca  bir  karar  alınmasına  gerek  bulunmamaktadır93.  Domaniç’e  göre 

devletleştirme  zorunlu  bir  fesih  sebebi  de  teşkil  etmemektedir.  Yazar,  bütün 

malları, aktifi ve pasifi bir kamu tüzel kişisince devralınan anonim ortaklığın, esas 

                                                        

92 DOMANİÇ, s.1515. 

93 TÜRK, Birleşme, s.53. 
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sözleşme  değişikliği  ile  yeni  konular  edinip  faaliyetine  devam  edebileceğini 

belirtmektedir94.  Gerçekten  de  devletleştirme,  TTK’nın  sona  erme  hallerini 

düzenleyen 434’üncü maddesinde yer alan zorunlu sona erme sebepleri içinde yer 

almamaktadır. Oysa birleşme, anılan maddenin birinci fıkrasının yedinci bendinde 

bir  zorunlu  sona  erme  sebebi  olarak  düzenlenmiştir.  Tabiidir  ki  kamu  tüzel  kişi 

tarafından  devralınma  TTK  md.  434/1‐b.2’deki  “maksattaki  imkânsızlık”  halini 

oluşturuyorsa bir  infisah sebebidir95. Görüldüğü gibi  tasfiyesiz  infisah noktasında 

benzerlik  göstermekle  birlikte,  devletleştirme  feshin  zorunlu  olmaması  ve 

tasfiyesiz infisahın genel kurulun ihtiyarında olması ile birleşmeden ayrılmaktadır. 

Anayasanın 47’nci maddesinde devletleştirmenin gerçek karşılığı üzerinden 

yapılacağı belirtilmiştir. Kamu tüzel kişisinin işletmenin gerçek karşılığını ödemesi 

ve  hak  ve  borçları  devralması  gerekmektedir.  Bu  halde,  kamu  tüzel  kişisince 

devralınma  BK  md.  179  hükümlerine  paralel  olarak  gerçekleşmektedir. 

Devletleştirilecek işletmelere uygulanabilecek bir diğer yöntem ise, tespit edilecek 

bir  bedel  karşılığında  şirket  ortaklarının  ellerinde  bulunan  hisselerin,  idare 

kararıyla  satın  alınmasıdır.  Birleşmede,  malvarlığı  devrinin  karşı  edimini  para 

değil, ortaklık payları teşkil etmelidir. Birleşmede dağılan ortaklığın pay sahipleri, 

devralan veya yeni kurulan ortaklığın pay sahibi haline gelirken (TTK md. 451/1‐

b.8, md.  452/2‐b.4),  kamu  tüzel  kişisi  tarafından  devralınmada  pay  sahipleri,  bu 

sıfatlarını  yitirmekte,  başka  bir  deyişle,  devredilen  malvarlığına 

yabancılaşmaktadırlar96.  Birleşmenin  temel  unsurlarından  biri  olan  pay 

sahipliğinin  devamı,  kamu  tüzel  kişiliğince  devralınma  halinde  söz  konusu 

olmamaktadır. 

                                                        

94 DOMANİÇ, s.1515 

95 İMREGÜN Oğuz, Anonim Ortaklıklar, İstanbul 1989, s.477. 

96 TÜRK, Birleşme, s.54. 
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c. Birleşme – iş ortaklıklarının kurulması 

İş ortaklıklarına ilişkin düzenleme KVK md. 2/7’de hüküm altına alınmıştır. 

Anılan madde uyarınca, kurumlar vergisine tabi sermaye şirketleri, kooperatifler, 

iktisadi kamu müesseseleri ve dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kendi 

aralarında,  şahıs  ortaklıkları  veya  gerçek  kişilerle  belli  bir  işin  yapılmasını 

müştereken  taahhüt  etmek  ve  kazancını  paylaşmak  amacıyla  kurdukları 

ortaklıklardan,  vergi  dairesinden  bu  şekilde  mükellefiyet  tesis  edilmesini  talep 

edenler iş ortaklığıdır. Maddede yer alan iş ortaklığı ifadesi, dilimize ortak girişim 

olarak çevrilen joint venture’ı belirtmek için kullanılmıştır. Anılan hüküm uyarınca 

maddedeki şartları taşıyan ortak girişim‐joint venture’lar iş ortaklığı kabul edilecek 

ve kurumlar vergisine tabi olacaklardır. 

Ortak  girişim,  iki  veya  daha  fazla  işletmenin  belli  bir  amaca  ulaşmak 

amacıyla katkılarını birleştirdikleri ortaklık olarak  tanımlanabilir97.    Joint venture 

ya da ortak girişim, hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız birden fazla gerçek 

veya tüzel kişinin, belirli bir işi gerçekleştirmek ve kazanç elde etmek amacıyla bir 

sözleşme  çerçevesinde  bir  araya  gelmeleri  ve  o  faaliyetin  rizikolarını  her  biri 

müteselsilen  sorumluluk  altına  girmek  suretiyle  üstlenmeleri  şeklinde 

tanımlanabilir98. Keza Borçlar Kanunu md 520’de adi şirket, “iki veya daha ziyade 

kimselerin emek ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek  için birleştirmeyi  iltizam 

ettikleri  akit”  olarak  tanımlanmıştır.  TTK  md.  136  hükmü  uyarınca,  kollektif, 

komandit,  anonim,  limited  ve  kooperatif  şirketlerin  ticaret  şirketi  sayılacağı 

belirtilmiştir.    Türk  ortaklıklar  hukukunda  numerus  clausus  ilkesi  geçerlidir.  Bir 

ortaklık Ticaret Kanununda tarif edilen şirket  tiplerinden birine uymazsa BK md. 

520/2  uyarınca  adi  ortaklık  sayılacaktır.  Bu  nedenle,    iş  ortaklıkları,  gerek 

                                                        

97  DAYINLARLI  Kemal,  Joint  Venture  Sözleşmesi,  Ankara  1999,  s.54‐55;  POROY/TEKİNALP/ 

ÇAMOĞLU, s.16. 

98 BARLAS Nami, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul 1998, s.188. 
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müşterek  bir  gayeye  erişme  sebebiyle  kurulmaları,  gerekse  ticaret  şirketlerinin 

tipleri dışında kalmaları sebebiyle adi ortaklık vasfını haizdirler. 

Adi  ortaklık  şeklinde  örgütlenen  ortak  girişimlerin,  iş  ortaklığı  kabul 

edilerek  kurumlar  vergisine  tabi  olabilmeleri  için  en  az  bir  tarafın  KVK  md.  1 

anlamında  “kurum”  olması  gerekmektedir.  İki  kurumun  belli  bir  işi 

sonuçlandırmak  için  bir  adi  ortaklık  oluşturmaları  halinde,  bu  kurumlar  talep 

ederlerse iş ortaklığı olarak kurumlar vergisi mükellefiyetine tabi olabileceklerdir. 

Görüldüğü gibi  iki kurum, örneğin  iki anonim ortaklık  iş ortaklığı şeklinde 

bir araya gelebilmektedir. BK md. 520’de adi şirkete ilişkin tanımda iki veya daha 

fazla kimsenin, emek ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek  için birleştirmeyi 

taahhüt  ettikleri  ifadesi  yer  almakla  beraber;  buradaki  “birleştirme”  ifadesi, 

ortaklıkların birleşmesi kavramından farklı bir kavramdır.  

Ortaklıkların  birleşmesinde,  en  az  iki  ortaklığın  tüzel  kişiliklerini  sona 

erdirip yeni bir ortaklık‐tüzel kişilik kurmaları veya bir veya daha fazla ortaklığın 

tüzel kişiliklerini sona erdirip diğer bir ortaklıkça devir alınmaları söz konusudur. 

Oysa iş ortaklığı, adi ortaklık vasfını haiz olduğu için tüzel kişiliği bulunmayacaktır. 

İş  ortaklığını  meydana  getiren  ortaklıkların  tüzel  kişilikleri  ortadan 

kalkmayacaktır.  

İş ortaklıkları, belli bir işi gerçekleştirmek için kurulurlar. Bu sebeple, geçici 

mahiyettedirler.  Taahhüt  edilen  işin  bitiminde  iş  ortaklığı  da  sona  erecektir. 

Birleşmede  ise  belli  bir  işin  gerçekleştirilmesi  gibi  geçici  bir  unsur  söz  konusu 

değildir.  Bilakis  iki  veya  daha  fazla  ortaklığın  hayatiyetinin  yeni  bir  ortaklıkta 

devamı  söz  konusudur.  Birleşmede  birleşen  ortaklıkların  ortakları,  yeni  kurulan 

veya  devralan  ortaklığın  pay  sahibi  haline  gelmektedirler.  İş  ortaklığında  ise,  iş 

ortaklığı  şeklinde  bir  araya  gelen  ortaklıkların  pay  sahipleri,  ortağı  bulundukları 

ortaklığın  pay  sahibi  olmaya  devam  etmektedirler.  Zira  ortaklıkların  tüzel 

kişilikleri  devam etmektedir.  Adi  ortaklıkta,  ortaklık  hakları  ve  yapısı  sermayeye 
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dayalı  olarak  biçimlenmemiştir99.  Bu  sebeple  pay  sahipliği100  de  söz  konusu 

olmamaktadır.  

Görüldüğü  gibi  iş  ortaklıkları,  biçimsel  anlamda  birleşmeye  benzemekle 

birlikte, birçok yönden birleşme müessesesinden uzaktır. 

d. Birleşme – holding kurulması  konzern 

Holding  ilişkisi,  bir  anonim  ortaklığın  (ana‐çatı  ortaklık),  bir  veya  birden 

fazla  anonim  ortaklığa  katılarak,  idaresine  hâkim  duruma  gelmesini,  diğer  bir 

deyişle bu şirketlerin hisselerine sahip olması  şeklinde  tanımlanabilir101. Holding 

terimi  ana  şirket  ve  ona  bağlı  yavru  şirketlerden  oluşan  şirketler  grubu  için 

kullanılmakla  beraber,  holding  deyimi  ile  şirketler  grubuna  hâkim  olan  ana‐çatı 

şirket ifade edilmektedir102. Uygulamada holding bir ortaklık tipi olarak anılmakla 

birlikte,  iki  işletme  arasındaki  iştirak  ilişkisinin  ifadesidir103.  Holdingin  faaliyet 

konusu başka ortaklıklara  iştiraktir104. Nitekim sadece TTK md. 466’da ad olarak 

holding ortaklıklara yer verilmiş ve maddenin 4’üncü fıkrasında “gayesi esas itibarı 

ile  başka  işletmelere  iştirakten  ibaret  olan  holding  şirketleri”  ifadesi 

                                                        

99 BARLAS, s.47. 

100 Burada yer alan  “pay”  terimi,  esas  sermayenin belirli  sayıda birim değere bölünmüş parçasını 

ifade  eden  teknik  anlamıyla  kullanılmıştır.  İkinci  olarak  pay,  pay  sahipliği  mevkii  anlamına 

gelmektedir.  Pay  sahipliği  hak  ve  borçları,  pay  sahibine  değil  “pay”a  bağlıdır.  Bu  sebeple,  adi 

komandit  ve  limited  ortaklıktaki  pay  kavramından  farklıdır  (bkz.  POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, 

s.416 vd.). 

101 POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, s.257 

102  AYTAÇ  Zühtü,  Bağlı  İşletmeler  Hukuku,  BATİDER,  C.VIII,  1976,  s.117;  BARLAS,  s.165; 

KARAYALÇIN Yaşar, Üst Kuruluşlar Hukuku, BATİDER, C. XVI, Sayı 1, 1991 (Üst Kuruluşlar), s.30. 

103 AYTAÇ, s.117. 

104 TEKİNALP Ünal, Tip Sorunu Açısından Holding Kavramı ve İşletme Konusu Üzerine Düşünceler 

(Holding Kavramı), İktisat ve Maliye, C. XX, S.12, 1974 s.450 
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kullanılmıştır105.  İştirake  bağlı  oy  hakkı,  iştiraki  elinde  bulunduran  işletmeye, 

diğerinin  sevk  ve  idaresine  hâkim  olma  imkânını  tanımaktadır106.  Yeni  TTK md. 

519/4’te  de  “amacı  başka  işletmelere  katılmaktan  ibaret  olan  holding  şirketler” 

ifadesini kullanılarak TTK md. 466/4 hükmü gibi holdingin diğer şirketlere iştirak 

etme  amacının  üzerinde  durulmuş  ve  dolaylı  bir  holding  tanımı  vermekle 

yetinilmiştir. 

İşletmelerin merkezileşme  yollarından  olan  holding  ilişkisi  ile  amaçlanan, 

birbirinden  bağımsız  durumdaki  işletmelerin  ortak  bir  yönetim  çatısı  altında  bir 

araya  getirilerek,  tek  elden  sevk  ve  idare  edilen  bir  ekonomik  birlik 

oluşturmaktır107.  Her  ne  kadar  bir  yönetim  birliği  ve  ekonomik  bir  birlik 

oluşturmak amaçlansa da bu birlik kavramı birleşmeden farklıdır. Zira birleşmenin 

unsurlarından  biri,  en  az  bir  ortaklığın  tasfiyesiz  infisahıdır.  Birleşme  halinde 

devralınan ortaklık/ortaklıkların tüzel kişilikleri sona ermekte, devralan ya da yeni 

kurulan  ortaklığın  hukuki  varlığı  içerisinde  adeta  erimektedir.  Oysa  holding 

ilişkisinde,  ana  şirketin  yönetimi  altındaki  bağlı‐yavru  ortaklıklar  hukuki 

varlıklarını  muhafaza  etmektedir.  Böylelikle  ana  ortaklığın  hâkim  olduğu  bağlı 

ortaklıklar hukuken bağımsız, fiilen ve iktisaden bir bütün oluşturmaktadırlar108. 

Teşebbüsler  hukuki  bağımsızlıklarını  koruyarak,  tam  bir  eşitlik  içerisinde 

veya içlerinden birinin hâkimiyetine tabi biçimde tek elden sevk ve idare edilen bir 

ekonomik  birlik  halinde  bir  araya  gelirlerse,  bu  birlik  konzern  olarak 

adlandırılır109.  Konzern,  kısaca  hukuken  bağımsızlığını  koruyan  teşebbüslerin 

ortak  bir  yönetim  gücü  altında  birleşerek  oluşturdukları  ekonomik  bir  bütün 

                                                        

105 TEKİNALP Ünal, Holdinglerde Yedek Akçeler (Holdinglerde Yedek Akçeler), İktisat ve Maliye, C 

XVI, S. 9, 1969, s.353. 

106 AYTAÇ, s.117. 

107 AYTAÇ, s.98; BARLAS, s.164; TEKİL Fahiman, Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1998, s.92 

108 KARAYALÇIN, (Üst Kuruluşlar), s 9. 

109 BARLAS, s.164. 
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olarak  tanımlanabilir110.  Çoğunlukla  konzernlerle  holdingler  birbirine 

karıştırılmaktadır. Holding ile konzern arasındaki bağlantı, holdingin fiili konzern 

ilişkisinde uç (çatı) ortaklığı teşkil etmesindedir111.  

Oluşum  tarzı  açısından  konzernler,  fiili  konzernler  ve  sözleşmeye  dayalı 

konzernler  olarak  ikiye  ayrılmaktadırlar.  İlişkinin  yapısı  açısından  ise  tabilik 

esasına dayalı konzernler ve eş düzey konzernleri olarak ikiye ayrılmaktadırlar112.  

Fiili konzernler, işletmelerin diğerlerine pay senetlerini elde ederek iştirak 

etmeleri  ve  onların  yönetimine  hâkim  olmaları  neticesinde  ortaya 

çıkmaktadırlar113.  Bu  ilişkinin  temelinde  bir  sözleşme  bulunmamakta,  hâkim 

teşebbüsün gücü diğerlerinin üzerinde sermayeye katılarak tesis ettiği egemenliğe 

dayanmaktadır.  Bu  ilişkide  holding,  uç  (çatı)  ortaklığı  teşkil  etmektedir114. 

Holdingin yavru ortaklıklar ile ilişkisi de konzerni oluşturur115. Sözleşmeye dayalı 

konzernlerde,  konzerne  dâhil  teşebbüsler  bir  sözleşme  akdederek  bir  araya 

gelmektedirler116. 

İlişkinin  yapısı  açısından  tabilik  esasına  dayalı  konzernler,  hem 

sözleşmeden  (birden  fazla  işletmenin  akdettikleri  bir  hâkimiyet  sözleşmesi  ile 

içlerinden  birinin  yönetimine  girmesi)  doğabilirler,  hem  de  fiili  hâkimiyetten 

kaynaklanabilirler.  Konzerne  katılan  teşebbüslerden  hiçbirisinin  diğerine  tabi 

olmadığı,  teşebbüslerin  eşit  hak  ve  yetkilere  sahip  biçimde  yan  yana  yer  aldığı, 

                                                        

110 TEKİNALP/POROY/ÇAMOĞLU, s.979. 

111 BARLAS, s.165. 

112 BARLAS, s.168. 

113 AYTAÇ, s.107. 

114 BARLAS, s.169. 

115 TEKİNALP/POROY/ÇAMOĞLU, s.979. 

116 AYTAÇ, s.108; BARLAS, s.169. 
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ortak  yönetim  gücünün  aynı  anda  teşebbüslerin  tümünün  elinde  bulunduğu  eş 

düzey konzerni ise sadece sözleşmeden doğabilir117. 

Konzernin  iki  temel  vasfı  bulunmaktadır.  Bunlar  hukuken  bağımsızlık  ve 

ekonomik  yönden birliktir.  Görüldüğü  gibi  konzerni  oluşturan  ortaklıklar  hukuki 

varlıklarını  korumaktadır.  Birleşmede  ise  birleşen  ortaklıklar  hukuki  varlıklarını 

tamamen  yitirmektedirler.  Bu  sebeple  konzern,  ekonomik  anlamda  bir  birlik 

oluşturmakla beraber, birleşmeden  farklı bir kavramdır. Birleşmenin diğer başka 

ekonomik  toplanma  biçimlerinden  ayırt  edilebilmesi  için  en  az  bir  işletmenin 

hukuki  bağımsızlığının  sona  ermesi  zorunludur.  Bir  anonim  ortaklık  başka  bir 

anonim  ortaklığın  tüm  hisse  senetlerini  elde  etse  bile,  ortaklıklar  ayrı  hukuki 

varlıklarını  sürdürdükleri  müddetçe  işlemin  birleşme  olarak  nitelendirilmesi 

mümkün görünmemektedir118.  

e. Birleşme – tröst – kartel kurulması 

Tröstler ve karteller ekonomik birleşme türleridir. Bu tür birliktelikler, bir 

birleşmeden  ziyade  piyasada  üstünlük  sağlamayı,  tekelleşmeyi,  pazarda  egemen 

olmayı  amaçlamaları  sebebiyle  rekabeti  sınırlandırdıkları  için,  yasalarla 

önlenmeye çalışılmaktadır119. 

Karteller,  hukuki  ve  iktisadi  varlıklarını  muhafaza  eden  teşebbüs  ya  da 

teşebbüs birliklerinin, pazarda ortak bir tutum almak, rekabeti düzenlemek üzere 

yapmış  oldukları  anlaşmalar  ya  da  teşebbüs  birliklerince  alınmış  kararlardır120. 

Kartele  dâhil  işletmeler  hukuken  ve  ekonomik  yönden  de  bağımsızdırlar.  Oysa 

yukarıda bahsettiğimiz üzere birleşmede, en az bir işletmenin hukuki varlığı sona 

ermektedir.  

                                                        

117 BARLAS, s.165,171. 

118 TÜRK, Birleşme, s.16. 

119 ÖZSUNAY Ergun, Kartel Hukuku, İstanbul 1985, s.8. 

120 AYTAÇ, s.99; ÖZSUNAY, s.6. 
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Tröstlerde  ise  ortaklıkların  iktisadi  bağımsızlıkları  sona  ermekte  ancak 

hukuki  bağımsızlıkları  devam  etmektedir.  Tröstler  de  işletmelerin  hukuki 

varlıkları devam ettiği için, birleşmeden ayrılmaktadırlar. 

f. Birleşmekonsorsiyum 

Kişilerin  belirli  bir  işi  veya  işler  dizisini  birlikte  gerçekleştirmek  için  bir 

araya  gelmeleri  ve  bunlardan  her  birinin  bağımsız  olarak  işin  sadece  bir 

bölümünün  sorumluluğunu  üstlenmesi  halinde  konsorsiyum  söz  konusu 

olmaktadır121.  Konsorsiyumlarda  teşebbüslerin  bir  araya  gelmeleri  gerekli 

olmadığı gibi çoğu zaman bir organizasyona hatta tüzel kişilik ortaya çıkaracak bir 

yapılanmaya da gerek duyulmaz122. 

Birleşmede,  en  az  iki  ortaklığın  bir  araya  gelerek,  tasfiyesiz  infisah  etmek 

suretiyle  yeni  bir  ortaklık  kurmaları  ve  tüm aktif  ve  pasiflerini  bu  yeni  ortaklığa 

devretmeleri,  ya  da  en  az  bir  ortaklığın  tasfiyesiz  infisah  ederek  tüm  aktif  ve 

pasiflerini  mevcut  bir  ortaklığa  devretmesi  söz  konusudur.  Oysa  konsorsiyum 

şeklinde  bir  örgütlenmede,  konsorsiyumu  oluşturan  şirketler  hukuki 

bağımsızlıklarını korumakta, belirli bir işin yapılması için bir araya gelmektedirler. 

Bir  araya  gelen  şirketlerin  hukuki  varlıklarını  korudukları  haller,  gerek  teknik 

gerek hukuki anlamda birleşme olarak değerlendirilemeyecektir. Zira yukarıda da 

belirtildiği üzere, birleşmenin en önemli sonucu birleşen şirket/şirketlerin hukuki 

varlıklarının sona ermesidir. 

                                                        

121 BARLAS, s.174; TEKİNALP Ünal/TEKİNALP Gülören,    Joint Venture, Yaşar Karaylaçın’a 65. Yaş 

Armağanı, Ankara 1988, s.162 vd. 

122 BARLAS, s.175. 
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2. Bölünme 

a. Bölünme – BK md. 179 uyarınca malvarlığı devri 

Malvarlığı  devri,  bölünme  müessesi  ile  de  benzerlik  göstermektedir. 

Yukarıda  belirttiğimiz  üzere  malvarlığı  devri  cüz’i  halefiyet  ilkesine  göre 

gerçekleştirilmekte,  devir  sözleşmesi  ile  malvarlığının  kendiliğinden  devralana 

geçmesi  söz  konusu  olmamaktadır.  BK md.  179  (Yeni  BK md.  203)  uyarınca  bir 

malvarlığı  veya  işletmenin  devrinin  gerçekleşebilmesi  için  taraflar  arasında  bir 

devir  sözleşmesi  akdedilmesi  ve  devrin  alacaklılara  ihbarı  gereklidir.  Aktiflerin 

devri  için  genel  kurallar  geçerli  olup  teslim,  tescil  ve  temlik  gibi  işlemler 

yapılmalıdır. Diğer bir deyişle, aktiflerin intikalinde cüz’i halefiyet ilkesi geçerlidir. 

Pasifler  ise  kanun  gereği  devralana  geçmektedir123.  Tam  bölünmede  devreden 

ortaklığın  tüm  malvarlığı,  kısmi  bölünmede  ise  bölünen  kısım  veya  kısımlar 

borçlarla birlikte, bölünme sözleşmesinde öngörülen taksime uygun ve her biri bir 

bütün  olarak  devralan  ortaklıklara  intikal  etmektedir124.  Bölünmede  bir  şirketin 

malvarlığı,  tüm  aktif  ve  pasifleriyle  iki  veya  daha  fazla  şirkete,  devralan  şirketin 

ortaklık payları karşılığında devredilmektedir. BK md. 179 sisteminde pay sahipliği 

haklarının devamı ve aktif ve pasiflerin külli halefiyet yoluyla  intikali söz konusu 

olmamaktadır.  

BK md. 179’da bir işletmenin bütünlük gösteren bir kısım malvarlığının da 

devredilebileceği  öngörülmüştür.  Kısmi  bölünmede  de  bir  şirket  infisah 

etmeksizin, malvarlığının bütünlük gösteren bir kısmını, bu kısma ait bütün aktif 

ve  pasiflerle  bir  şirkete  ayni  sermaye  olarak  koymakta,  karşılığında  devreden 

(kısmi  bölünen)  şirketin  ortaklarına  devralan  şirkette  pay  verilmektedir.  Kısmi 

bölünmede  de  devredilen  malvarlığı  bölümünün  (işletmenin  bütünlük  gösteren 

parçası) külli halefiyet yoluyla intikali ve pay sahipliği haklarının devamı hususları 

                                                        

123 ACEMOĞLU, s.39. 

124 ÇEBİ, s.23. 
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söz  konusu  olmaktadır.  Nitekim  Yeni  TTK  sisteminde  bölünmüş  malvarlığı 

parçaları,  bölünme  sözleşmesinin  bölünen  ortaklık  genel  kurulunda  onayı  ve  bu 

onayın tescili  ile birlikte devralan ortaklığa tasfiyesiz bir bütün halinde ve tek bir 

işlemle  geçecektir  (Yeni  TTK  md.179).  Taşınırların  teslimi,  taşınmazların  tescili, 

fikri  mülkiyet  haklarının  tescili,  alacakların  temliki,  nama,  emre,  hamile  yazılı 

kıymetli  evrakın  usulüne  göre  devri  gibi  münferit  işlemlerin  yapılmasına, 

alacaklıların çağrısı suretiyle de onların tatmini ile borç nakillerine ve her bir borç 

için  alacaklının  muvafakatine  gerek  kalmadan  malvarlığı  bölümleri  intikal 

edecektir125. Bölünme işleminde, malvarlığının bölümler itibarıyla bir bütün olarak 

devrinde malvarlığı bölümlerine halefiyet söz konusu olup malvarlığı intikali kısmi 

külli  halefiyet  yoluyla  gerçekleşmektedir126.  Bu  yönleriyle  kısmi  bölünme  de  BK 

md. 179 sisteminden ayrılmaktadır.  

BK md. 179  işletmenin devrinden bahsetmektedir. Bu bağlamda, KVK md. 

19/3‐a  ve  b’de  yer  alan  bölünme  ve  kısmi  bölünme  işlemleri  acaba  BK md.  179 

kapsamında değerlendirilebilir mi? BK md. 179 hükmü de bir  işletmenin aktif ve 

pasifleri  ile  devralınmasından  bahsetmektedir.  Gerek  bölünme  ve  gerekse  kısmi 

bölünme işlemlerinin bir işletme bütünlüğü arz eden bölümler itibarıyla yapılması 

gerekmektedir. 6102 sayılı TTK henüz yürürlüğe girmediğinden, güncel durumda 

bölünme işleminin maddi hukuk yönünün düzenlenmemiş olması uygulamada bazı 

                                                        

125 TEKİNALP, 4684 sayılı Kanun. 

126   Helvacı, kısmi külli halefiyet kavramına ihtiyaç olmadığı görüşündedir. Yazar, ortada bir kısmi 

intikal  bulunmadığı,  zira  malvarlığının  önce  kısımlara  ayrıldığı  daha  sonra  her  bir  kısmın  külli 

intikale  tabi  olduğu  ve  bu  kısımların  külli  halefiyetle  intikal  ettiği  görüşündedir  (HELVACI, 

Bölünme,  s.108).  Hukukumuzda  külli  halefiyetin  kabul  edildiği  hallerde,  bir  kişiye  ait  hak  ve 

borçların tümü, bir diğer kişiye devredilmektedir. Bölünme işleminde,  infisah eden ortaklığın tüm 

malvarlığı  bölümler  halinde  birden  fazla  ortaklık  tarafından devralınmakta,  kısmi  bölünmede  ise 

yalnızca bir malvarlığı bölümü devredilmektedir. Bunun yanı sıra, Yeni TTK md. 168 uyarınca bir 

kısım  malvarlığının  bölünme  dışında  bırakılması  mümkündür.  Bölünme  işleminde  malvarlığının 

bütünlük oluşturan bölümler  itibarıyla külli halefiyet yoluyla devri, külli halefiyetin özel bir  türü, 

istisnası olarak kısmi külli halefiyet olarak nitelendirilebilir.  
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güçlükler ortaya çıkartmaktadır. Henüz bölünme ile ilgili maddi hukuk hükümleri 

bulunmadığından  kanımızca  bölünme  işleminin,  Borçlar  Kanununun  bir  ticari 

işletmenin  aktif  ve  pasifleriyle  devrine  imkân  veren  179’uncu  maddesinden 

yararlanılarak  yapılması  mümkündür.    BK  md.  179  hükmü  özellikle  pasiflerin 

naklini külli  intikale bağlayarak kolaylaştırmış ve pasifler bakımından bölünmeye 

benzer bir durum yaratarak borçlu ve devralanın iki yıl müddetle sorumluluğunu 

düzenlemiştir. 

Borçlar  Kanununun  179’uncu  maddesi  doğrudan  ortaklıklar  hukukuna 

ilişkin bir hüküm değildir. Ancak,   bir ortaklık bir  işletmesini aktif ve pasifleriyle 

birlikte  veya malvarlığının bütün oluşturan bir  kısmını,  anılan madde hükmünde 

açıklanan  usule  göre  başka  bir  ortaklığa  devredebilir.  Bununla  birlikte,  bu 

ihtimalde  bölünme  işleminin  Kurumlar  Vergisi  Kanununda  yer  alan  vergisel 

avantajlardan yararlanabilmesi  için,  işlemin bir  ivaz karşılığında değil hisse devri 

karşılığında yapılması zorunludur. 

Yeni  TTK’nın  yürürlüğe  girmesi  ile  birlikte  bölünme  kurumunun  vergi 

hukukuna  ilişkin  boyutunun  düzenlenip  maddi  hukuka  ilişkin  boyutunun 

düzenlenmemiş olmasına ilişkin uygulamadaki sorunlar ortadan kalkacaktır.  

b. Tam bölünme–birleşme 

Ortaklıkların  yeniden  yapılandırma  yöntemleri  olan  birleşme  ve  bölünme 

müesseseleri arasında bir takım temel benzerlikler göze çarpmaktadır. Bunların en 

başında ise, her iki müessesede de devreden ortaklıkların tasfiyesiz infisahının şart 

koşulmuş olması gelmektedir. Bu sebeple infisahı gerektirmeyen bir bölünme türü 

olan kısmi bölünme karşılaştırmanın kapsamı dışında kalmaktadır.  

Tam  bölünmede  birleşmede  olduğu  gibi  bölünen  ortaklığın  tasfiyesiz 

infisahı söz konusu olmaktadır. Nitekim bu husus Altıncı Şirket Direktifi’nin 2’nci 

maddesinde  ifade  edilmektedir.  Aynı  şekilde,  KVK  md.  19’da  tam  mükellef  bir 

sermaye şirketinin tasfiyesiz  infisah etmek suretiyle tüm malvarlığını alacaklarını 
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ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden, mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha 

fazla sermaye şirketine devretmesi tam bölünme olarak tanımlanmıştır.  

Tam  bölünmede  birleşmede  olduğu  gibi  devreden  ortaklık,  devralan 

ortaklık, külli halefiyet ve  tasfiyesiz  infisah kavramları karşımıza çıkmaktadır. Bu 

açılardan  incelendiğinde  birleşme  ile  tam  bölünme  benzerlikler  göstermektedir. 

Nitekim Altıncı Şirket Direktifi de bölünmeyi, birleşmeye  ilişkin Üçüncü Direktife 

atıf usulü ile düzenlemiştir127. 

Birleşme  ile  tam  bölünme  arasındaki  temel  farklılık  devralan  ortaklık 

sayısında kendini göstermektedir. Birleşmede bir ortaklık, mevcut bir ya da daha 

fazla  ortaklığı  devralmaktadır.  Oysa  tam  bölünmede,  bölünen  ortaklığın 

malvarlığını en az  iki ya da daha  fazla ortaklığa devretmesi gerekmektedir. Şayet 

bir  ortaklık  tasfiyesiz  infisah  ederek  tüm  malvarlığını  mevcut  bir  ortaklığa 

devrederse artık bir bölünme değil, devir yoluyla birleşme söz konusu olacaktır. 

Birleşme  ve  bölünme  arasındaki  bir  diğer  fark  ise  külli  halefiyet  yoluyla 

devirde  kendini  göstermektedir.  Birleşmede  bir  ortaklığın  tüm  aktif  ve  pasifleri 

külli  halefiyet  yoluyla  tek  bir  ortaklığa  devredilmekte,  tam  bölünmede  ise, 

malvarlığının  tamamı  bölümler  halinde  birden  çok  ortaklığa  devredilmekte  ve 

devralan  ortaklıkların  her  biri  bölünme  sözleşmesine  uygun  olarak  malvarlığı 

bölümünün mülkiyetini doğrudan kazanmaktadırlar128. 

c. Tam bölünme – kısmi bölünme 

Tam  bölünme  ile  kısmi  bölünme  arasındaki  temel  farklılık,  bölünen 

ortaklığın  infisah  edip  etmemesinde  kendisini  göstermektedir.  Kısmi  bölünmede, 

                                                        

127  Her  iki  müessese  arasındaki  benzerlikler  Direktifin  giriş  bölümünde  “...Birleşme  ve  bölünme 

işlemleri arasındaki benzerlikler nedeniyle, birleşmeler  ile  ilgili olarak 78/855/EEC  sayılı Direktif’in 

verdiği  güvencelerin  atlatılması  riskinden,  ancak,  bölünme  durumunda  eşdeğer  koruma  için  yasal 

düzenleme yaparak kaçınılabileceği için...” ifadesi ile belirtilmiştir. 

128 ÇOŞTAN Hülya, Anonim Ortaklıklarda Bölünme, Ankara 2004, s.30, 114‐115. 
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bölünen ortaklık  infisah etmeyip, kendisinde kalan malvarlığı parçası  ile varlığını 

devam  ettirmektedir129.  Tam  bölünmede  ise  bölünen  ortaklığın  varlığı  tasfiyesiz 

infisah  neticesinde  sona  ermekte  ve  malvarlığı  iki  veya  daha  fazla  ortaklığa 

devredilmektedir. 

3. Hisse Değişimi 

a. İştirak hissesi satışıhisse değişimi 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesi uyarınca kurumların en az iki 

tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin satışından doğan kazancın 

%75’lik  kısmı  kurumlar  vergisinden  istisna  edilmiştir.  1  Seri  No’lu  Kurumlar 

Vergisi  Kanunu  Genel  Tebliğinde130  iştirak  hissesi  kavramının  ne  anlama  geldiği 

açıklanmıştır.  Tebliğin  5.6.2.2.2  no’lu  bölümünde  iştirak  hisseleri  deyiminin, 

menkul değerler portföyüne dâhil hisse senetleri  ile ortaklık paylarını  ifade ettiği 

belirtilmekte ve anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse senetleri (Sermaye 

Piyasası Kanununa (SerPK) göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dâhil), 

limited şirketlere ait iştirak paylarının iştirak hissesi kavramı kapsamında mütalaa 

edileceği  belirtilmiştir.  Bir  kurumun  başka  bir  kurumun  sermayesine  iştirak 

sebebiyle  sahip  olduğu  iştirak  hisselerini  satışı  halinde  karşı  edimi  para  teşkil 

edecektir. Hisse değişimi  işleminde de bir  şirket başka bir  şirketin  sermayesinde 

sahip  olduğu  iştiraki  bir  üçüncü  şirkete  devredebilmektedir.  Her  iki  işlem de  bu 

yönüyle  birbirine  benzemekle  beraber,  KVK  anlamında  hisse  değişimi  işleminde 

esasen ortada bir  satım  işlemi bulunmamakta  zira devrin  karşı  edimini  devralan 

şirketin  hisseleri  teşkil  etmektedir.  Devrin  hisse  karşılığı  yapılması  şartının  bir 

istisnası %10’luk denkleştirme tazminatı ödenmesidir. 

                                                        

129 HELVACI, Bölünme, s.21. 

130 RG. 3.4.2007, S.26482.  
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b. Kısmi bölünmehisse değişimi 

Hisse  değişimi  işlemi,  esasen  bir  şirketin  iştirak  hisselerinin  diğer  bir 

şirkete ayni  sermaye olarak konulmasından  ibarettir131.   Ancak aynı  sonuç kısmi 

bölünme yoluyla da elde edilebilmektedir. Nitekim KVK md. 19/3‐b,  tam mükellef 

bir  sermaye  şirketinin,  bilançosunda  yer  alan  iştirak  hisselerini  kayıtlı  değerleri 

üzerinden  ayni  sermaye  olarak  mevcut  veya  yeni  kurulacak  tam  mükellef  bir 

sermaye şirketine bu şirketin hisseleri karşılığında devrine imkân tanımaktadır. Bu 

düzenleme de esas itibarıyla bir hisse değişimi olarak değerlendirilebilir132. Ancak, 

KVK’nın  kısmi  bölünmeyi  düzenleyen  md.  19/3‐b  hükmü  ve  hisse  değişimini 

düzenleyen  md.  19/3‐c  hükmü  birlikte  değerlendirildiğinde  iki  işlem  arasında 

esaslı  farklılıkların  bulunduğu  görülebilir.  İki  işlem  arasındaki  ilk  farklılık,  kısmi 

bölünme  işleminde  devrin  hisselerin  kayıtlı  değerleri  üzerinden  yapılacağına 

ilişkin  belirlemeye  karşılık  hisse  değişiminde  böyle  bir  şartın  öngörülmemiş 

olmasıdır. İkinci farklılık hisse değişiminde, devralan şirketin hisselerini devraldığı 

şirketin  hisse  çoğunluğunu  ve  yönetimini  elde  etmesi  gerekmekteyken  kısmi 

bölünmede  böyle  bir  zorunluluk  olmamasıdır.  Son  farklılık  ise  kısmi  bölünmede 

hisseleri  devralınan  şirketin  tam  mükellef  olması  zorunlu  iken,  hisse  değişimi 

işleminde böyle bir şart öngörülmemiş olmasıdır. 

c. Karşılıklı iştirakhisse değişimi 

Hisse  değişimine  benzer  bir  müessese  olan  karşılıklı  iştirak,  Yeni  TTK 

md.197’de düzenlenmiştir. Yeni TTK md. 197 uyarınca “birbirlerinin paylarının en 

az  dörtte  birine  sahip  bulunan  sermaye  şirketleri  karşılıklı  iştirak  durumundadır”. 

Karşılıklı iştirak durumunda olabilmek için her iki şirketin de diğerinde en az %25 

oranından  sermayeye  sahip  olması  gereklidir.  Örneğin  (A)  şirketi  (B)  şirketinde 

%50 oranında iştirake sahipken (B) şirketi de (A) şirketinin %20 oranında payını 
                                                        

131 TAŞ Bülent, “Şirket Yeniden Yapılandırmalarıyla İlgili Olarak Yapılan Yeni Vergi Düzenlemeleri”, 

Vergi Dünyası S.247. Mart 2002, s.66. 

132 DOĞRUSÖZ, Hisse Değişimi, s.19.  



50 

 

iktisap  ederse,  md.  197  anlamında  bir  karşılıklı  iştirakten  bahsetmek  mümkün 

bulunmayacaktır.  Şirketlerin  birbirlerinde  karşılıklı  olarak  %25’in  altında  kalan 

oranlarda  pay  sahibi  olması  hali  Yeni  TTK’da  düzenlenmemiş  olup  herhangi  bir 

yaptırıma  bağlanmadığından,  iki  şirketten  her  birinin  diğerinin  sermayesinde 

%25’in altında olmak üzere pay iktisap etmeleri tamamen serbesttir133. İki şirketin 

birbirinin  sermayesinde  en  az  %25  iştirakinin  bulunması  hali  basit  iştirak, 

şirketler arasında bir hâkimiyet ilişkisi varsa nitelikli karşılıklı  iştirak ilişkisinden 

bahsedilmektedir134.   

Ortaklıklar hukukunda hâkimiyet kavramı, bir öznenin bir ortaklık üzerinde 

o  ortaklığın  iradesini  belirleyebilecek  bir  etkinliğe  sahip  olması  şeklinde 

tanımlanabilir135.  Hâkimiyet  ilişkisinin  varlığı,  Yeni  TTK  md.  195’e  göre 

belirlenecektir.  Maddedeki  düzenleme  uyarınca  hâkimiyet,  bir  şirketin  diğer  bir 

şirketin  oy  haklarının  çoğunluğuna  sahip  olması  (f.1,  b.a‐1);  şirket  sözleşmesi 

uyarınca  yönetim  organında  çoğunluğu  oluşturan  sayıda  üyenin  seçimini 

sağlayabilme  hakkının  elde  edilmesi  (f.1,  b.a‐2)  veya  maddede  yer  alan  diğer 

hâkimiyet  tesis  edici  araçlara  sahip  olunması  yoluyla  elde  edilebilir.  195’inci 

maddenin ikinci fıkrasında bir karine yer almaktadır. Buna göre, bir şirketin başka 

bir  şirket  paylarının  çoğunluğuna  veya  onu  yönetebilecek  kararları  alabilecek 

miktarda paylarına sahip bulunması hâkimiyetin varlığına karinedir. Bu karineye 

göre,  iki  şirketin  birbirlerinin  sermayesinde  %25  ila  %50  arasında  kalan  bir 

oranda paya sahip olmaları durumunda basit karşılıklı iştirak; şirketlerden birinin 

diğerindeki  payı %50’yi  aştığında  ise  sermaye  çokluğuna  ilişkin  karine  uyarınca 

hâkimiyet  durumu  başlayacaktır136.  Karşılıklı  iştirak  halindeki  şirketlerden  biri 

                                                        

133 OKUTAN NILSSON,  s.192. 

134 OKUTAN NILSSON, s.194. 

135 ALTAY,  s.338. 

136 OKUTAN NILSSON, s.194. 
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diğerine  hâkimse  “tek  taraflı  nitelikli  karşılıklı  iştirak”,    her  ikisi  de  birbirine 

hâkimse “iki taraflı nitelikli karşılıklı iştirak” durumundan bahsedilir137.  

Karşılıklı  iştirake  bağlanan  hukuki  sonuçlar  Yeni  TTK  md.  201’de 

düzenlenmiştir. “Hakların donması” kenar başlıklı anılan maddeye göre  

“(1) Bir sermaye  şirketinin paylarını  iktisap edip karşılıklı  iştirak konumuna 

bilerek giren diğer bir sermaye  şirketi,  iştirak konusu olan paylardan doğan 

toplam  oylarıyla  diğer  pay  sahipliği  haklarının  sadece  dörtte  birini 

kullanabilir;  bedelsiz  payları  edinme  hakkı  hariç,  diğer  tüm  pay  sahipliği 

hakları  donar.  Söz  konusu  paylar  toplantı  ve  karar  nisabının 

hesaplanmasında dikkate alınmaz. 389 ile 612’nci madde hükümleri saklıdır. 

(2) Birinci fıkrada öngörülen sınırlama, bağlı şirketin hâkim şirketin paylarını 

iktisap  etmesi  veya  her  iki  şirketin  birbirlerine  hâkim  olması  hâlinde 

uygulanmaz”. 

Maddenin  birinci  fıkrasında  basit  karşılıklı  iştirak  işleminin  sonuçları 

düzenlenmektedir. Bunlar, pay sahipliği haklarının dörtte bire indirilmesi, hakların 

dörtte üçünün donması ve donan payların karar nisabında dikkate alınmamasıdır. 

Nitelikli karşılıklı iştirak halinde ise Yeni TTK md. 201/2 uyarınca, birinci fıkradaki 

payların  dörtte  birinden  doğan  hakların  kullanılması  ve  kalan  paylardan  doğan 

hakların donmasına ilişkin sınırlama uygulanmayacaktır. Ancak Yeni TTK md. 389 

ile md.  612  hükümleri  saklı  tutulduğundan  nitelikli  iştirak  halinde  bu  hükümler 

uygulanacaktır.  

Karşılıklı iştirak ilişkisi, KVK anlamında hisse değişimi işlemine benzese de 

iki  işlem  arasındaki  temel  farklılık,  karşılıklı  iştirakte  iki  şirket  birbirlerinin 

sermayesine  katılmakta  iken  hisse  değişiminde  bir  diğer  şirketin  yönetim  ve  oy 

haklarının çoğunluğunu devralan şirket, karşılığında bu şirketin ortaklarına kendi 

                                                        

137 OKUTAN NILSSON, s.195. 
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hisselerini  vermektedir.  Karşılıklı  iştirak  ilişkisinde  iki  şirket  birbirlerinin  ortağı 

olurken  hisse  değişiminde  tek  taraflı  bir  iştirak  ilişkisi  kurulmaktadır.  Bir  şirket, 

diğerinin oy çoğunluğu ve yönetimini elde edecek şekilde bu diğer şirkete  iştirak 

etmekte ve devreden şirketin kendisi değil, ortakları devralan şirketin hisselerini 

almaktadır. 

Ancak hisse değişimi yoluyla karşılıklı iştirak ilişkisi de kurulabilir. Bu daha 

çok grup şirketleri arasında söz konusu olacaktır. Örneğin  (A) A.Ş’nin  (B) A.Ş.’de, 

(B) A.Ş’nin de (C) A.Ş’de iştirakinin bulunduğu bir ihtimalde, hisse değişimi işlemi 

şu  şekilde  gerçekleşebilecektir:  (A)  A.Ş,  (C)  A.Ş’nin  oy  hakkı  çoğunluğu  ve 

yönetimini  hisse  değişimi  yoluyla  elde  ettiğinde,  (C)  A.Ş’nin  ortaklarına  kendi 

sermayesini  temsil  eden hisseleri  verecektir.  Bu durumda  (C) A.Ş’nin  ortağı  olan 

(B) A.Ş de diğer ortaklarla birlikte (A) A.Ş’nin hisselerini alacaktır. Bu durumda (B) 

A.Ş, (A) A.Ş’ye iştirak etmiş olacaktır. İşlem öncesi (A) A.Ş’nin de (B) A.Ş’de iştiraki 

bulunduğundan,  hisse  değişimi  yoluyla  karşılıklı  katılma  gerçekleşmiş  olacaktır. 

İştirak  eden  şirketin  hisselerinin,  iştirak  eden  şirkete  değil  ortaklarına  verilmesi 

sebebiyle  her  hisse  değişimi  işlemi  karşılıklı  katılma  ilişkisi  doğurmayacaktır. 

Ancak  bazı  hallerde,  özellikle  grup  şirketleri  arasında  hisse  değişimi  yoluyla 

karşılıklı iştirak ilişkisi kurulabilecektir. 

II HUKUKSAL ÇERÇEVE 

A. Türler 

1.Birleşme Türleri 

a. Devir yoluyla birleşme (katılma) 

Bu  tür  birleşmede  bir  veya  birden  fazla  ortaklık,  başka  bir  ortaklık 

tarafından devralınmaktadır. TTK md. 146/1’de devir yoluyla birleşme, “bir yahut 

daha  fazla  ticaret  şirketinin,  mevcut  diğer  bir  ticaret  şirketine  iltihak  etmesi” 

şeklinde  ifade  edilmiştir.  Anonim  şirketler  açısından  devir  yoluyla  birleşmeyi 

düzenleyen devralma başlıklı TTK md. 451 hükmünde  ise devir yoluyla birleşme, 
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bir  anonim şirketin diğer bir  anonim şirket  tarafından bütün aktif  ve pasifleriyle 

devralınması suretiyle infisahı şeklinde ifade edilmiştir. Yeni TTK md. 136/1‐a’da 

ise şirketlerin, bir şirketin diğerini devralması,  teknik  terimle “devralma şeklinde 

birleşme” yoluyla birleşebileceklerini belirtilmiştir.  

Kurumlar  Vergisi  Kanununun  “Devir,  Bölünme  ve  Hisse  Değişimi”  başlıklı 

19’uncu  maddesinde  belirli  şartlar  dairesinde  gerçekleşen  birleşmelerin  devir 

hükmünde  olduğu  ifade  edilerek  bir  birleşmenin  devir  olarak 

değerlendirilebilmesi  için  gerekli  şartlar  şu  şekilde  ortaya  konmuştur:  a) 

devralınan  kurum  ile  devralan  kurumun  tam  mükellef  olması  b)  devralınan 

kurumun  birleşme  sonucunda  infisah  etmesi  c)  münfesih  kurumun  devir 

tarihindeki  bilanço  değerlerinin  birleşilen  kurum  tarafından  bir  bütün  halinde 

devralınması.  Maddede  öngörülmemiş  olmakla  birlikte,  infisah  eden  kurum 

ortaklarına, devralan şirket paylarının verilmesi gerekliliği tartışmasızdır138. 

Her ne kadar TTK’da ve KVK’da devir kavramından bahsedilmekteyse de bu 

iki  kavram  arasında  özdeşlik  bulunmamaktadır.  TTK’da  devralma  yoluyla 

birleşme,  birleşme  işleminin  bir  türü  olarak  düzenlenmiş,  buna  karşılık,  KVK 

kapsamında  devir  kavramı,  değer  artış  kazançlarının  vergilendirilmediği,  aslen 

vergi  avantajı  sağlayan  bir  birleşme  şekli  için  kullanılmaktadır139.  Burada  akla 

gelecek  bir  soru,  yeni  kuruluş  yoluyla  gerçekleştirilen  birleşmelerin  vergisiz 

yapılıp  yapılamayacağıdır.  Zira  KVK  md.  19  devir  işlemlerinin 

vergilendirilmeyeceğini  belirtirken  münfesih  kurumun  bilanço  değerlerinin 

devralan  kurumun  bilançosuna  aynen  geçirilmesi  şartını  getirmiştir.  İlk  bakışta, 

kanun  hükmünün  lâfzî  yorumu  neticesinde  metinde  infisah  eden  kurum  ve 

devralan kurumdan bahsedildiği için iki veya daha fazla şirketin infisah ederek bir 

                                                        

138  BAŞARAN  YAVAŞLAR  Funda,  Sınır  Ötesi  Devir  Yoluyla  Birleşmelerde  Kurumlar  Vergisi  ‐AB 

Hukuku ile Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Vergi Dünyası, S.291, Kasım 2005, s.119. 

139  ARPACI  Altar  Ömer,  Vergi  Erteleme  Müesseselerinden  Biri  Olarak  Şirketlerin  Devri‐II,  Vergi 

Sorunları, S.148, Ocak 2001 (Şirketlerin Devri II), s.58. 
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kurum  tarafından  devralınması  işleminin  devir  kapsamında 

değerlendirilemeyeceği  sonucuna ulaşılabilir.  Bu  yorumu, md.  19/3‐a  hükmünün 

bölünme  işlemini  “tam  mükellef  bir  sermaye  şirketinin  tasfiyesiz  infisah  etmek 

suretiyle bütün mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını mevcut veya yeni kurulacak 

iki ya da daha fazla tam mükellef sermaye şirketin devretmesi” şeklinde tanımlayan 

ifadesi  ile  desteklemek mümkün  olabilir.  Zira  kanun koyucu,  gerek devir  yoluyla 

gerekse yeni kuruluş yoluyla bölünme işlemlerini madde kapsamına alma iradesini 

açıkça  göstermiştir.  Oysa  md.  19/1  hükmünde  devirden  bahsedilmekte  yeni 

kuruluş  yoluyla  birleşmeden  bahsedilmemektedir.  Denilebilir  ki  kanun  koyucu, 

yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmeyi  devir  kapsamına  alarak  işlemin  vergisiz 

gerçekleştirilmesine imkân vermek isteseydi aynen bölünmeye ilişkin md. 19/3‐a 

hükmünde  olduğu  gibi  açıkça  zikretme  yoluna  giderdi.  Son  olarak  da  vergili 

birleşmeyi düzenleyen KVK md. 18’de yer alan “birkaç kurumun diğer bir kurumla 

birleşmesi”  ifadesinin  iki  veya daha  fazla  kurumun  infisah  ederek  yeni  kurulacak 

bir  şirketle  birleşme  işlemlerini  kapsadığı  ve  bu  sebeple  madde  18  hükmü 

uyarınca  yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmelerin  vergisiz  bir  şekilde 

gerçekleştirilemeyeceği şeklinde bir yorum yapılabilir. Tüm bu belirlemeler, kanun 

hükümlerinin lâfzî yorumu yoluyla elde edilebilecek sonuçlardır. Danıştay da eski 

tarihli bir kararında bu yorumu benisemiş, birkaç kurumun birleşip yeni bir kurum 

oluşturmaları  işleminin, birleşme sayılacağı ve tasfiye hükümlerine tabi tutularak 

bundan  doğacak  karın  da  vergilendirileceğini,  bir  kurumun,  tüzel  kişiliği  devam 

ederken,  öngörülen  şartlara  uyularak  diğer  bir  veya  birkaç  kurumun  aktif  ve 

pasifiyle  infisah  ederek  bu  kuruma  katılmalarının  ise  devir  hükmünde  olacağını 

ifade etmiştir140. Yeni kuruluş yoluyla gerçekleşecek birleşme işlemlerinin vergisiz 

gerçekleştirilip  gerçekleştirilemeyeceği  ve dolayısıyla md.  19/1’de  yer  alan devir 

rejimi  kapsamına  alınıp  alınamayacağı  hususunda  Kurumlar  Vergisi  Kanununda 

açık bir hüküm yer almamaktadır. Kanımızca en doğru çözüm, KVK md. 18 ve md. 

                                                        

140 Danıştay 4. Daire, E. 1988/2298, K. 1989/1677, K.T. 12.04.1989. 
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19 hükümlerinin  “ratio  legis”ine uygun bir  sonuca ulaşmak olacaktır.  5520  sayılı 

Kurumlar  Vergisi  Kanununun  19’uncu  maddesinin  gerekçesinde141  “maddenin 

birinci ve ikinci fıkrası, birleşmenin özel bir türünü devir olarak tanımlamakta, tam 

mükellef  kurumlar  arasında  kayıtlı  değerler  üzerinden  ve  kül  halinde  devralma 

suretiyle  gerçekleştirilen  işlemler  devir  olarak  nitelendirilmektedir”  ifadesi  yer 

almaktadır. Görüldüğü gibi maddenin  amacı  külli  halefiyet  ilkesi  çerçevesinde  ve 

kayıtlı  değerler  üzerinden  gerçekleştirilen  birleşmelerin  vergisiz  olarak 

yapılmasını sağlamaktır. Nitekim devir, kayıtlı değerler üzerinden gerçekleştiğinde 

ortada  henüz  vergilendirilecek  bir  değer  artışı  da  bulunmayacaktır.    Birleşen 

kurumun  bilançosunda  yer  alan  aktif  kıymetlerin  değer  artışından  doğan  gizli 

yedekler,  birleşilen  kurum  bünyesinde  realize  edilene  kadar 

vergilendirilmeyecektir142.  KVK  md.  19/1,  kayıtlı  değer  üzerinden  devir  olanağı 

getirmesi nedeniyle, değerleme değeri ile kayıtlı değer arasında oluşabilecek değer 

artış  kazancının  doğmasını,  dolayısıyla  vergilemeyi  erteleyen  bir  avantaj 

niteliğindedir143.  Birleşme  işlemlerinin  kayıtlı  değerler  üzerinden 

gerçekleştirilerek  vergi  ertelemesi  sağlanması  neticesinde  işlemde  vergi 

tarafsızlığı sağlanacaktır.  

KVK, devir ve yeni kuruluş şeklindeki birleşmeleri aynı hükme tabi tutmuş 

ve  tarafların malvarlıklarına değer biçerek birleşmelerini vergilendirmiş, vergisiz 

birleşme olarak adlandırabileceğimiz, kayıtlı değer üzerinden yapılan birleşmeleri 

ise devir kavramı altında değerlendirerek vergi dışı tutmuştur144. 

                                                        

141 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Gerekçesi, Madde Gerekçeleri, Madde 19, s. 55,  

142 ARPACI, Şirketlerin Devri‐II, s. 115. 

143  ÖZEL  Salih,  Birleşen  Sermaye  Ortaklıklarında  Vergi  Avantajları,  Yaklaşım,  S.142,  Ekim  2004, 

s.19. 

144 YALTI Billur, Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Sermaye Şirketlerinde Tasfiye, Birleşme, Nevi 

Değiştirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1987, s.267. 
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TTK  anlamında  devir  kavramı  ile  KVK  anlamında  devir  kavramı  aynı 

olayları  nitelendirmemektedir.  TTK hükümleri  çerçevesinde,  gerek devir  yoluyla, 

gerekse yeni kuruluş yoluyla gerçekleşen birleşmeler KVK md. 19/1’deki  şartları 

taşıyorsa  vergisiz  olarak  gerçekleştirilecekler  ve  KVK  açısından  devir  olarak 

adlandırılacaklardır. Diğer bir deyişle, birleşme işlemi, bilanço değerleri üzerinden 

külli  halefiyet  prensibi  çerçevesinde  yapılıyor  ve  devrolunan  ve  devralan  (yeni 

kurulan) şirketler  tam mükellef  ise kanımızca  işlemin, TTK hükümleri anlamında 

devir  yoluyla  birleşme  (katılma)  veya  yeni  kuruluş  yoluyla  birleşme  şeklinde 

yapılması  bir  önem  taşımaksızın  işlem,  KVK  md.  19/1  hükmü  anlamında  devir 

olarak  adlandırılacak ve  vergisiz  şekilde  gerçekleştirilecektir. KVK md.  19/1’deki 

şartları  taşımayan  birleşme  işlemleri  ise  KVK  md.  18’de  yer  alan  vergilendirme 

rejimine tabi olacak ve birleşme neticesinde hesaplanan kârlar vergilendirilecektir. 

KVK md. 18 ve md. 19’da yer alan birleşme ve devir kavramları esasen birleşme 

yöntemini  değil,  birleşme  işleminin  vergilendirilip  vergilendirilmeyeceğini 

belirlemektedir. 

b. Yeni kuruluş yoluyla birleşme 

Yeni kuruluş yoluyla birleşme TTK md. 146 ve TTK md. 452’de yeni şirket 

kurulması olarak ifade edilmektedir. Yeni TTK md. 136/1‐b’de de şirketlerin yeni 

bir şirket içinde bir araya gelecek şekilde birleşmeleri teknik terimle yeni kuruluş 

şeklinde  birleşme  olarak  adlandırılmıştır.  Bu  tür  birleşmede,  iki  veya  daha  fazla 

ortaklık  birleşerek  yeni  bir  ortaklık  meydana  getirmektedirler.  Yeni  kuruluşa 

katılan bütün ortaklıklar malvarlıklarını aktif ve pasifleriyle, yeni kurulan ortaklığa 

devrederek infisah ederler145.  

KVK’nın  birleşme  başlıklı  18’inci  maddesinde,  bir  veya  bir  kaç  kurumun 

birleşmesi,  birleşme  nedeniyle  infisah  eden  kurumlar  bakımından  tasfiye 

hükmündedir  denmekte,  devir  veya  yeni  kuruluştan  bahsedilmemekte, 

                                                        

145 TÜRK, Birleşme, s.37; YASAMAN, Birleşme, s.35. 
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birleşmenin  tasfiye  hükmünde  kabul  edileceğini  öngörmektedir.  Görüldüğü  gibi 

KVK  md.  18’de  verilen  birleşme  tanımı  ticaret  hukuku  anlamında  birleşme 

tanımından  farklıdır.  Zira birleşmenin unsurlardan biri,  tasfiyesiz  infisahtır. KVK, 

devredilen malvarlığının gerçek değeri üzerinden gerçekleşen birleşme işlemlerini 

“birleşme”  olarak  tanımlamış  ve  bu  tür  birleşmelerin  vergili  gerçekleşeceğini 

öngörmüştür.  Gerek  devralma  yoluyla  birleşme,  gerekse  yeni  kuruluş  yoluyla 

birleşmede  devrolunan  malvarlığı  kayıtlı  değeri  ile  değil  değerleme  neticesinde 

bulunan gerçek değeri ile değerleniyor ve bu değerler üzerinden devralan şirkete 

geçiyorsa bu  işlem KVK anlamında devir  değil,  birleşme olarak  adlandırılacak  ve 

değer  artış  kazancı  hesaplanarak  vergilendirilecektir.  Yine  aynı  şekilde  KVK md. 

19’da  birleşme  işleminin  vergisiz  gerçekleşebilmesi  için  işleme  taraf  olan 

şirketlerin her ikisi de tam mükellef olmalıdır. Birleşen veya birleşilen şirketlerden 

birisinin  dar  mükellef  olması  durumunda,  birleşme  işlemi  tasfiye  hükmünde 

sayılacak ve birleşme kârı hesaplanacaktır. 

2.Bölünme Türleri 

a. Tam bölünme 

Tam  bölünmede,  bir  ortaklık  tasfiyesiz  infisah  ederek  malvarlığının 

tamamını tüm aktif ve pasifleriyle, mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla 

ortaklığa  devretmektedir.  Tanımdan  anlaşılacağı  üzere  bölünen  ortaklığın 

malvarlığının mevcut veya yeni kurulacak bir ortaklığa devri bölünmenin türlerine 

de işaret etmektedir. Tam bölünme de birleşmede olduğu gibi devir yoluyla ve yeni 

kuruluş yoluyla gerçekleşebilir. 

aa. Devir yoluyla bölünme  

Devralma  yoluyla  bölünmede,  tam  mükellef  bir  sermaye  şirketinin 

malvarlığı, tasfiye edilmeksizin tüm aktif ve pasifleriyle mevcut iki ya da daha fazla 

ortaklığa devredilmekte ve infisah eden şirketin ortakları devralan şirketlerde pay 
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sahibi  olmaktadır.  Devir  yoluyla  bölünmede,  bölünen  ortaklığın  malvarlığını 

devralacak ortaklıklar, bölünme öncesinde var olan ortaklıklardır146. 

bb. Yeni kuruluş yoluyla bölünme 

Bölünmenin  bu  türünde  ise,  bir  ortaklığın malvarlığı,  tasfiye  edilmeksizin 

tüm aktif ve pasifleriyle yeni kurulacak bir şirkete devredilmekte ve  infisah eden 

şirketin  ortakları  yeni  kurulan  şirkette  pay  sahibi  olmaktadırlar.  Bölünen 

ortaklığın  malvarlığını  devralacak  ortaklıklar,  bölünme  işlemi  için 

kurulmaktadırlar147. 

b. Kısmi Bölünme 

Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir 

yabancı  kurumun  Türkiye'deki  iş  yeri  veya  daimî  temsilcisinin  bilânçosunda  yer 

alan  taşınmazlar  ile  en  az  iki  tam  yıl  süreyle  elde  tutulan  iştirak  hisseleri  ya  da 

sahip  oldukları  üretim  veya  hizmet  işletmelerinin  bir  veya  birkaçını  kayıtlı 

değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef 

bir sermaye şirketine devretmesi işlemi kısmi bölünme olarak adlandırılmaktadır. 

Kısmi bölünme, sermaye payı karşılığında şirket varlıklarından bir kısmının başka 

bir şirkete ayni sermaye olarak konulmasını ifade eder. Kısmi bölünmede bölünen 

şirketin  tam  bölünme  veya  birleşmede  olduğu  gibi  tüzel  kişiliği  sona 

ermemektedir.  Ortaklığın  tüzel  kişiliği  devam  ettiği  için,  kısmi  bölünme,  bir 

kurumun ortaklarından bir bölümünün kendi  sermaye paylarına düşen varlıkları 

ve  kendi  paylarına  düşen  borçları  alarak  kurumdan  ayrılmaları  şeklinde  de 

                                                        

146 HELVACI, Bölünme, s.17. 

147 HELVACI, Bölünme, s.18. 
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tanımlanabilir148.  Ayrılan  ortaklar,  varlık  ve  sermayeleri  ile  ya  yeni  kurulan  bir 

kuruma ya da mevcut bir kuruma katılacaklardır. 

KVK’daki  kısmi  bölünme  düzenlemesi  ile  Yeni  TTK’da  yer  alan  kısmi 

bölünme düzenlemeleri malvarlığının devri açısından birbirlerinden ayrılmaktadır. 

KVK sistemi, ayni sermaye konulması sistemine dayanmakta, Yeni TTK sistemi ise 

kısmi  külli  halefiyet  sistemine  dayanmaktadır.  Malvarlığı  kısmi  külli  halefiyet 

yoluyla devralana geçmektedir.  

Yeni TTK sisteminde kısmi bölünmenin bir diğer türü daha yer almaktadır. 

Bu  da  yavru  şirket  kurma  yoluyla  kısmi  bölünmedir.  Bu  türde  bölünen  şirket 

malvarlığı parçasını başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaktadır. Diğer bir 

ifade  ile malvarlığının  intikali,  kısmi  külli  halefiyet  yoluyla  gerçekleşmemektedir. 

TTK Tasarısının bölünmeye ilişkin 159’uncu maddesinin gerekçesinde yavru şirket 

kurma yoluyla kısmi bölünme müessesesine yer verilmesinin olanakları artıracağı 

ve  gerektiğinde  ihtiyaçlara  cevap  vereceği  belirtilmiş,  Kurumlar  Vergisi 

Kanununun anılan türü kısmi bölünmenin esas türüymüş gibi benimsemiş olması 

eleştirilmiştir149.  

B. Hukuksal Nitelik ve Sonuç 

1. Birleşme 

a. Genel olarak 

Usulüne  uygun  bir  şekilde  gerçekleştirilen  birleşme  işlemi,  bu  işlemin 

tarafları  olan ortaklıklar,  bunların pay  sahipleri  ve  alacaklılar  üzerinde bir  takım 

hukuki sonuçlar doğurmaktadır.  

                                                        

148 GÜVEMLİ Oktay, Kurum Bölünmeleri İle İlgili Avrupa Topluluğu Konseyi'nin 6 Sayılı Direktifi Ve 

Türkiye'deki Gelişmeler, Vergi Dünyası, S.123, Kasım 1991, s.22. 

149 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Gerekçesi, Madde Gerekçeleri, madde 159, s.59. 
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Birleşmenin hukuken sonuç doğurması devir yoluyla birleşmede devralınan 

ortaklık/ortaklıkların,  yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmede  yeni  kuruluşa  katılan 

ortaklıkların malvarlıklarının  tamamının,  birleşmenin  türüne  göre  devralan  veya 

yeni kurulan ortaklığa geçmesidir. Birleşmenin sonucu, malvarlığının başkaca bir 

işleme  gerek  kalmadan  el  değiştirmesi  ve  buna  bağlı  olarak  devralınan  ve  yeni 

kuruluşa  katılan  ortaklıkların  pay  sahiplerinin  devralan  veya  yeni  kurulan 

ortaklığın pay sahibi olmalarıdır. Devir yoluyla birleşmede en az bir, yeni kuruluş 

yoluyla birleşmede  ise en az  iki ortaklığın malvarlığı, devralan veya yeni kurulan 

ortaklığa  intikal  etmekte,  malvarlığını  devreden  ortaklıkların  pay  sahipleri 

devralan‐yeni  kurulan  ortaklıkta  pay  sahibi  olmakta  ve  devir  yoluyla  birleşmede 

en  az  bir,  yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmede  en  az  iki  ortaklık  tasfiye  edilmeksizin 

infisah etmekte, varlığını yitirmektedir150. 

b. Tasfiyesiz infisah 

İnfisah  yasada  veya  esas  sözleşmede  öngörülen  sebeplerden  birinin 

gerçekleşmesi  ile karar alınmasına veya  ihbarda bulunulmasına gerek olmaksızın 

anonim  ortaklığın  kendiliğinden  sona  ermesidir151.  TTK  md.  434  b.7  uyarınca, 

birleşme  anonim  ortaklık  açısından  bir  infisah  sebebidir.  TTK  md.  439  hükmü 

uyarınca,  normal  olarak  infisah  eden  şirket  tasfiye  haline  girer.  Ancak  anılan 

maddede anonim  şirketin diğer bir  şirketle  birleşmesi,  limited  şirkete  çevrilmesi 

ve amme hükmi şahsı tarafından devralınması hallerinde,  infisah eden şirketlerin 

tasfiye sürecine girmeyecekleri belirtilmiştir.  

Türk  Ticaret  Kanununun  anonim  ortaklıkların  tasfiyesini  düzenleyen 

yedinci  kısmının  (C)  bölümünde  tasfiyesiz  infisaha  ilişkin  hükümler  yer 

almaktadır.  TTK md.  451  devir  yoluyla  birleşmelerde,  md.  452  ise  yeni  kuruluş 

yoluyla  birleşmelerde  tasfiyesiz  infisah  öngörmüştür.  Devralma  yoluyla 

                                                        

150 TÜRK, Birleşme, s.106. 

151 TEKİNALP/POROY/ÇAMOĞLU, s.769. 
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birleşmede,  devreden  anonim  ortaklık,  yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmede  ise 

birleşen  anonim  ortaklıkların  tamamı  tasfiyesiz  infisah  eder.  Diğer  bir  ifade  ile 

devir  yoluyla birleşmede  en az bir,  yeni  kuruluş  yoluyla birleşmede  ise  en az  iki 

ortaklık  tasfiyesiz  infisah  etmektedir152.  Yeni  TTK’nın  birleşmeyi  düzenleyen 

hükümlerinde sona ermenin  tasfiyesiz gerçekleşeceğine dair herhangi bir hüküm 

bulunmaması  eleştirilmesi  gereken  bir  durumdur153.  Kanun  tasarısının  md. 

136/4’e ilişkin gerekçesinde, “Dördüncü fıkranın birinci cümlesi, hem tasfiyesiz sona 

ermeyi  hem  de  üçüncü  fıkrada  yer  alan  külli  halefiyeti  öngörmüştür”  ifadesi  yer 

almaktadır. Ancak madde metninde, “Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketi 

bir  bütün  halinde  devralır.  Birleşmeyle  devrolunan  şirket  sona  erer  ve  ticaret 

sicilinden  silinir”  denilmiştir.  Madde  metninin  bu  haliyle,  maddede  birleşmenin 

tasfiyesiz  infisah  yoluyla  gerçekleşeceğinden  bahsedildiğini  söylemek  zordur. 

Kanımızca,  Tasarı  kanunlaşırken  madde  metnine  sona  ermenin  tasfiyesiz 

gerçekleşeceğine  dair  bir  ifadenin  eklenmesi,  birleşmenin  temel  unsurlarından 

olan tasfiyesiz infisahın kanun metninde tereddüde mahal vermeyecek şekilde yer 

almasını  sağlayabilirdi. Bu yönüyle md. 136 eksik bir düzenleme olarak kanunda 

yer almaktadır. 

Tasfiye, hukuki ve mali ilişkilerin çözülmesi amacına yönelik bir işlemdir154. 

Tasfiye  faaliyetine  son  veren  bir  teşebbüsün  bütün  hesaplarının  kesin  olarak 

kapatılması,  malvarlığının  elden  çıkarılması,  alacakların  tahsili,  borçların 

ödenmesi,  olumlu  bir  bakiye  varsa  bunun  pay  sahiplerine  tasfiye  hükümleri 

dairesinde  dağıtılması  ve  şirketin  kaydının  sicilden  silinmesi  işlemlerinin 

tamamıdır.  Tasfiye  sürecine  giren  ortaklığın  hukuki  varlığı  sona  erdirilir. 

Ortaklığın  faaliyet  konusu,  tasfiye  ile  sınırlanır  ve  ortaklık  varlığını  ortadan 

kaldırmaya çalışır. Birleşmede ise durum bunun tersidir. Birleşen ortaklık varlığını 

                                                        

152 YASAMAN, Birleşme, s.19. 

153 TÜRK Hikmet Sami, Tasarı, s.26. 

154 TEKİL, s.505. 
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ortadan  kaldırmayıp  faaliyetini  diğer  birleşilen  veya  yeni  kurulan  ortaklıkla 

sürdürmeyi istemektedir155. 

c. Malvarlığının intikali ve külli halefiyet 

aa. Malvarlığı kavramı 

Malvarlığı,  bir  hukuk  süjesinin  sahip  olduğu  ekonomik  gücün  tamamını 

ifade  etmektedir156.  Diğer  bir  deyişle,  bir  gerçek  veya  tüzel  kişinin  para  ile 

ölçülebilen hak ve borçlarının  toplamı malvarlığını oluşturmaktadır157. Malvarlığı 

kavramı,  haklar  kadar  borçları  da  yani  aktifler  kadar  pasifleri  de  içermektedir. 

Malvarlığı  dendiğinde  içinde  aktif  ve  pasif  öğelerin  birlikte  bulunabildiği  bir 

bütünlük anlaşılmalıdır. Ancak malvarlığı sadece aktif veya sadece pasiflerden de 

oluşabilmekte;  bu  halde  de malvarlığının  içinde  aktif  veya  pasif  öğeyi  aynı  anda 

bulundurma  olanağının  varlığından  söz  edilmektedir158.  Malvarlığının  pasifinin 

aktifinden  fazla  olması,  o  şahsın  bir  malvarlığına  sahip  olmadığı  anlamına 

gelmemektedir159. 

Malvarlığı  bir  bütün,  bir  küldür. Ancak  özel  kurallar  aksini  öngörmedikçe, 

bir kül ve bütün olarak devredilemez. Ayni haklar için geçerli olan belirlilik ilkesi 

uyarınca, malvarlığının  tamamına etkili olacak şekilde bir ayni hak kurulamaz160. 

Bu  nedenle  bir  malvarlığı  üzerinde  ayni  hak  tesis  edilebilmesi  için  malvarlığına 

dâhil  olan  unsurların  her  birinin  kendisine  ait  şekil  şartlarına  uyulması  gerekir. 

Malvarlığının  bir  bütün  olarak  bir  hak  konusu  teşkil  etmemesi,  onun  bir  hukuki 

bütün  olmasına  engel  değildir161.  Birleşme  ve  devirde,  malvarlığının  bir  bütün 
                                                        

155 YASAMAN, s.20. 

156 ACEMOĞLU, s.9. 

157 TÜRK, Birleşme, s.62. 

158 HELVACI, Bölünme, s.99. 

159 ACEMOĞLU, s.10. 

160 ERDEM, s.43. 

161 ACEMOĞLU, s.10. 
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olarak hak konusu teşkil etmemesinin istisnası olarak, malvarlığı bir bütün olarak 

tüm aktif ve pasifleriyle diğer şirkete geçmektedir. 

bb. Külli halefiyet 

Külli halefiyet, bir kişiye ait malvarlığının, her bir hakkın devri için kanunun 

aradığı  özel  şartların  gerçekleşmesi  aranmaksızın,  tüm olarak,  tek  bir  olayla,  tek 

bir  işlemle  (uno  actu)  başkasına  intikalidir162.  Bu  kavramın  karşıtı  olan  cüz’i 

halefiyet  ise münferit  hak  veya  hukuki  ilişkilerin  bir  kimseden  diğerine  geçmesi 

için  kullanılır.  Kural  olarak  hak  ve  borçların  bir  hukuk  öznesinden  bir  diğerine 

naklinde  izlenen  olağan  yol,  cüz’i  halefiyettir163.  Diğer  bir  deyişle,  cüz’i  halefiyet 

kural, külli halefiyet istisnadır. Ayni haklar açısından geçerli olan “belirlilik” ilkesi 

bir  malvarlığının  tamamına  yönelik  ayni  hak  kurulmasına  imkân  vermez164.  Bir 

malvarlığı  üzerinde  ayni  hak  tesis  edebilmek  için,  malvarlığına  dâhil  bütün 

unsurlara ilişkin şekil şartlarına uyulması gerekmektedir. Olağan dışı bir devir yolu 

olan  külli  halefiyet  ancak  kanundan  doğabilir.  Nitekim  TTK  md.  151  uyarınca, 

birleşmelerde külli halefiyet benimsenmiştir.  

Bir  işletmenin malvarlığına dâhil  olan  çeşitli  hak  ve  borçların  ayrı  ayrı  ve 

her birine özgü devir işlemleriyle başka bir işletmeye intikali, devreden işletmenin 

hacmine  göre  son  derece  zaman  alıcı  ve  külfetli  olabilir165.  Birleşmede  külli 

halefiyet  ilkesinin  benimsenmesinde  tasfiyesiz  infisah  ilkesinin  benimsenmesine 

ilişkin benzer kaygılar rol oynamaktadır.  

Miras  hukukunun  bir  kavramı  olan  külli  halefiyet  ilkesi,  şirketler 

hukukunda  bir  tüzel  kişiliğin  tasfiyesiz  infisahı  ilkesinin  tamamlayıcısı  olarak 

benimsenmiştir.  Murisin  malvarlığının  tamamını  devralan  mirasçılar  gibi,  bir 

                                                        

162 KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip, Miras Hukuku, İstanbul 1987, s.41. 

163 TÜRK, Birleşme, s.152. 

164 ERDEM, s.43. 

165 TÜRK, Birleşme, s.153. 
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birleşme işlemi çerçevesinde, infisah eden şirketin malvarlığının tamamı devralan 

şirkete  intikal  etmekte,  infisah  eden  şirket  adeta  devralan  şirket  bünyesinde 

devam  etmektedir166.  Gerçekten  de  birleşme  amacıyla  dağılan  şirketin  ortakları, 

devralan şirketin ortağı haline gelmekte ve dağılan şirketin malvarlığı ile ortakları 

arasındaki dolaylı hukuki ilişki, devralan şirket bünyesinde daha geniş bir ortaklar 

çevresinde  sürdürülmektedir167.  İşletmenin  bütünlüğünü  koruyarak  özne 

değiştirmesine imkân sağlamak ve cüz’i halefiyetin yol açtığı külfetli, zaman alıcı ve 

masraflı  devir  işlemlerinden  kurtarmak  amacıyla Türk birleşme hukukunda  külli 

halefiyet ilkesi benimsenmiştir. 

d. Pay sahipliğin devamı 

Devralan  ortaklık  pay  sahipleri  ya  da  yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmede 

kuruluşa katılan şirketlerin pay sahiplerine önceki ortaklıkta sahip oldukları mali 

ve  ortaksal  haklara  karşılık  hesaplanan  bir  değişim  oranına  göre  devralan  ya  da 

yeni kurulan ortaklıkta pay verilir168.  Buna pay sahipliğinin devamı denilmektedir.  

Gerek  TTK,  gerekse  Yeni  TTK  anlamında  birleşmeden  söz  edebilmek  için 

sadece  devrolunan  şirket  malvarlığının  geçişi  yeterli  değildir169.  Birleşme 

sonucunda  yeni  kurulan  ortaklık  ya  da  devreden  ortaklık  pay  sahiplerine 

değiştirme  birimine  göre  pay  verilmiyorsa  ya  da  devralınan  malvarlığının  karşı 

edimini  pay  değil  de  para  oluşturuyorsa  birleşmeden  söz  etmek  mümkün 

değildir170.  Ancak  yukarıda  da  açıkladığımız  üzere,  Yeni  TTK  md.  141’de 

düzenlenen  ayrılma  akçesi,  pay  sahipliğinin  devamı  ilkesinin  istisnasını  teşkil 

etmektedir.  

                                                        

166  JEANTIN Michel, La Transmission universelle du patirmoine d’une société; Les Activités et  les 

Biens de L’Entreprise, Mélanges Offerts à Jean Deruppé, Paris 1991, s.287. 

167 TÜRK, Birleşme, s.156. 

168 YASAMAN, Birleşme, s.32. 

169 KILIÇ, s.46. 

170 YASAMAN, Birleşme, s.32. 
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2. Bölünme 

a. Genel olarak 

Bölünme  işleminin  usulüne  uygun  olarak  gerçekleştirilmesi  neticesinde, 

bölünmeye  katılan  tüm  ortaklıklar  ve  bunların  pay  sahipleri  ile  çeşitli  hak 

sahipleri, alacaklıları ve çalışanları üzerinde çeşitli sonuçlar ortaya çıkmaktadır171. 

Bölünmenin  ticaret  siciline  tescili  ile  bölünmenin  sonuçları  gerçekleşmektedir. 

Bölünme işleminin sonuçları, bölünmenin infisahla gerçekleşip gerçekleşmemesine 

göre değişecektir. 

b.  Tam bölünmede bölünen şirketin tasfiyesiz infisahı 

Tam bölünme infisahla sonuçlanan bölünme olarak adlandırılmaktadır. Tam 

bölünmede,  bölünen  şirket,  malvarlığını  bölümler  itibarıyla  iki  veya  daha  fazla 

şirkete devrederek sona erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. Nitekim KVK md. 

19/3‐a’da tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah ederek tüm 

malvarlığını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha 

fazla  tam  mükellef  sermaye  şirketine  devretmesi  tam  bölünme  olarak 

tanımlanmıştır.  Yeni  TTK  md.  159  ise  tam  bölünen  şirketin  sona  ereceğini  ve 

unvanının ticaret sicilinden silineceğini öngörmektedir.  

c. Kısmi külli halefiyet 

Bölünmede, malvarlığı bölümleri aktif ve pasif değerlerin devri için gerekli 

işlemler  yapılmaksızın  kanundan  dolayı  kül  halinde  devralan  ortaklıklara  intikal 

etmektedir172.  Bölünmede  birleşmenin  aksine,  malvarlığının  tamamı  bir  bütün 

olarak devredilmemektedir. Malvarlığı devirden önce bölümlere ayrılmakta ve bu 

bölümler bir bütün olarak devredilmektedir173. Bir kişiye ait hak ve borçlar diğer 

                                                        

171 HELVACI, Bölünme, s.97. 

172 ÇOŞTAN, s.113. 

173 ÇEBİ, s.23. 
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bir  kişiye  cüzi  halefiyet  veya külli  halefiyet  yoluyla devredilebilmektedir174. Külli 

halefiyette  bir  kişiye  ait  hak  ve  borçlardan  oluşan  malvarlığı  veya  işletme 

ekonomik ve hukuki bir bütün halinde tek bir işlemle devredilmektedir175.  

Külli halefiyetin uygulanabilmesi için, devir konusu malvarlığı ekonomik ve 

hukuki  bir  bütün  teşkil  etmelidir176.  Bölünmede,  külli  halefiyet  ilkesinin 

uygulanabilmesi  için  bölünme  sözleşmesinde  devralan  ortaklıklara  intikali 

öngörülen aktif ve pasiflerin bütün oluşturacak şekilde belirlenmesi zorunlu olup 

aralarında ekonomik ve hukuki bir bütünlük bulunmayan aktif ve pasiflerin külli 

halefiyet  yoluyla  intikali  mümkün  olmamalıdır177.  Nitekim  Yeni  TTK md.  159’da 

malvarlığının  bölümlere  ayrılacağını  ifade  edilerek  bu  gerekliliğe  işaret  etmiştir. 

Yeni  TTK’nın  159’uncu  maddesinin  gerekçesinde  de  hem  tam  hem  de  kısmi 

bölünmede devredilen malvarlığının, bölünme sonucunda kısmi küllî halefiyet yolu 

ile devralan şirketlere geçeceği belirtilerek ayni sermaye konulmasının söz konusu 

olmadığı  ifade  edilmiştir.  Gerekçede  kanunun,  bölünmenin  genel  kabul  gören 

modelini  izleyerek,  KVK’nın  ayni  sermaye  konulması  sisteminden  ayrıldığı 

belirtilmektedir.   

KVK  md.  19/3‐b,  kısmi  bölünme  işlemini  ayni  sermaye  koyma  olarak 

tanımlamıştır. Ancak maddenin bu şekliyle kaleme alınışı ticaret hukuku açısından 

çeşitli  sorunlar  doğurmaktadır.  Kısmi  bölünme  işleminde  sadece  aktiflerin  devri,  

TTK  açısından  ayni  sermaye  koyma  işlemine  uygun  olmakla  birlikte  bölünme 

işleminin mahiyetine uygun değildir178. Zira bölünmede kısmi külli halefiyet ilkesi 

geçerlidir.  Taşınmaz  ve  iştirak  hisselerinin  ayni  sermaye  olarak  konması  yoluyla 

gerçekleştirilen  kısmi  bölünmelerde  ise  devredilen  kıymetlerin  bunlarla  sınırlı 
                                                        

174 TÜRK, Birleşme, s.150. 

175 TÜRK, Birleşme, s.150. 

176 ÇOŞTAN, s.113. 

177 ÇOŞTAN, s.114. 

178  NAZALI  Ersin,  Kurumlar  Vergisi  Açısından  Anonim  Şirketlerde  Tasfiye,  Devir,  Birleşme  ve 

Bölünme İşlemleri, İstanbul 2008, s.198. 
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olduğu anlaşılmaktadır179. Zira kanun üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, 

devralan  şirket  hisselerinin  devreden  şirketin  ortaklarına  verilmesi  halinde,  bu 

taşınmaz  ve  iştirak  hisselerine  ilişkin  borçların  da  devredileceğini  belirtmiştir. 

Dolayısıyla  devralan  şirketin  hisseleri,  devreden  şirkette  kalıyorsa  bu  durumda 

borçların  devri  zorunluluğu  bulunmamaktadır.  Görüldüğü  gibi  Yeni  TTK’nın 

159’uncu madde gerekçesinde de belirtildiği üzere KVK sisteminin ayni sermayeyi 

esas  alan  sistemi  ile  TTK  sistemi  özellikle  gayrimenkuller  ve  iştirak  hisselerinin 

devrinde  birbirlerinden  ayrılmaktadırlar.  Esas  itibarıyla  gayrimenkul  ve  iştirak 

hisselerinin  devrinde,  devralan  şirketin  hisseleri  ortaklara  verilmeyip  devreden 

şirkete  veriliyorsa  borçların  da  devri  zorunlu  olmadığından,  bir  kısmi  bölünme 

işleminin mevcudiyetinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.  

İştirak hisselerinin bir diğer şirkete ayni sermaye olarak konulması halinde 

de  benzer  değerlendirmelerde  bulunmak  mümkündür.  İştirak  hisselerinin  ayni 

sermaye olarak konulmasında bir şirketin hisse senetleri ile diğer bir şirketin hisse 

senetleri  yer  değiştirmektedir180.  Bahsi  geçen  işlem,  esas  itibarıyla  bir  hisse 

değişimi  işlemidir. Ancak hisse değişiminden  farklı olarak  iştirak hislerinin devri 

ile  yönetim  ve  hisse  çoğunluğunun  devralan  şirkete  geçme  zorunluluğu  yoktur. 

Yönetim  ve  hisse  çoğunluğunun  el  değiştirmesi  ile  sonuçlanacak  hisse  devirleri, 

KVK  md.  19/3‐c  anlamında  hisse  değişimi  olarak  nitelendirilirken  iştirak 

hisselerinin bir başka şirkete bu şirketin hisseleri karşılığında devri ayni sermaye 

konulması yoluyla kısmi bölünme olarak tanımlanmıştır. 

Yeni  TTK  hükümleri  çerçevesinde  kısmi  bölünmede  malvarlığının  kısmi 

külli  halefiyet  çerçevesinde  intikali  söz  konusu  iken  KVK  sistemi  ayni  sermaye 

konulmasını esas almıştır. Devredilen malvarlığının başka bir şirkete ayni sermaye 

olarak konulması, Yeni TTK sisteminde yavru şirket kurma yoluyla kısmi bölünme 

                                                        

179 ÖZBALCI Yılmaz, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları (Kurumlar Vergisi Kanunu), 

Ankara 2010, s.589. 

180 ÖZBALCI, 4684 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler, s.62. 
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olarak  adlandırılmış  olup  malvarlığı  kısmi  külli  halefiyet  yoluyla 

devredilmemektedir. Ancak KVK, ayni sermaye sistemini esas alarak ve devredilen 

varlıklara  karşılık  edinilen  devralan  şirket  hisselerinin  devreden  şirkette 

kalabileceğini  hüküm  altına  alarak  yavru  şirket  kurma  yoluyla  bölünmeyi  kısmi 

bölünmenin esas türüymüş gibi ifade etmektedir.  

d. Pay sahipliğinin devamı 

Bölünmede  bölünen  ortaklığın  pay  sahiplerinin  aynen  birleşmede  olduğu 

gibi  devralan  veya  yeni  kurulan  ortaklıklarda  pay  sahipliğine  devam  etmeleri 

gerekir.  Pay  sahipliğinin  devamı,  bölünme  için  belirleyici  bir  niteliğe  sahiptir181. 

Devreden  ortaklığın  pay  sahiplerine,  yeni  kurulan  ortaklıkların  veya  devralan 

ortaklıkların paylarının verilmesi gereklidir. 

e. Devrin bütünlük teşkil eden bölümler itibarıyla yapılması 

Bölünmede,  bölünen  ortaklığın  malvarlığının  aktif  ve  pasifleri  ile  bütün 

oluşturan bir bölümünün devralan ortaklıklara devredilmesi gerekir. Yeni TTK md. 

159’da  bu  gereklilik  üzerinde  durulmuştur.  Her  ne  kadar  bir  ortaklığın  tüm 

malvarlığı  bir  bütün  teşkil  etmekteyse  de  bölünme  işleminde  bu  malvarlığının 

kendisi içerisinde bütün oluşturan bölümlere ayrılarak bu bölümlerin de tüm aktif 

ve  pasifleri  ile  devri  söz  konusudur182.  Bu  devir  kısmi  külli  halefiyet  ilkesi 

çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Şirket yeniden yapılandırmaları, sadece şirket ortaklarını değil, alacaklıları, 

çalışanları,  potansiyel  yatırımcıları,  kredi  kurumlarını  ve  rekabet  düzenini 

yakından  ilgilendirmekte  ve  bu  bağlamda  ticaret  hukuku,  sermaye  piyasası 

hukuku,  rekabet  hukuku  hatta  çalışanlar  itibarıyla  iş  hukukunun  konusuna 

                                                        

181 ÇEBİ, s.25. 

182 ÇEBİ, s.26. 
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girmektedir183. Dolayısıyla vergi hukuku bu tür işlemlerin bizatihi kendisi ile değil, 

yaratacağı  sonuçların  vergisel  boyutu  ile  ilgilenmek  durumundadır184.  Özellikle 

bölünme müessesesinin maddi  hukuk  boyutu  ihmal  edilerek  vergi  kanunlarında 

düzenleme  yapılmaya  çalışılması,  bölünme  müessesesinin  tam  olarak  yaşama 

geçirilmesine  engel  olmuştur.  6102  sayılı  Türk  Ticaret  Kanununun  yürürlüğe 

girmesi  ile  birlikte  maddi  hukuk  düzenlemelerindeki  eksiklikten  kaynaklanan 

uygulama sorunları ortadan kalkacaktır.  

Şirket  yeniden  yapılanmalarının  vergisel  boyutu Avrupa Birliği  adayı  ülke 

statüsünde bulunan Türkiye açısından önem taşımaktadır. Zira Avrupa Birliğinde 

farklı üye devlet şirketlerinin birleşme, bölünme, aktif  transferi ve hisse değişimi 

işlemlerinde  vergisel  açıdan  tarafsızlığı  sağlamaya  yönelik  ortak  vergilendirme 

rejimi  bulunmaktadır185.  Türkiye,  Avrupa  Birliğine  tam  üye  olduğunda  AB 

mevzuatında  yer  alan  hükümleri  iç  hukukuna  aktarmak  durumundadır.  Nitekim 

4684 sayılı Kanunun Genel Gerekçesinde Avrupa Birliği Mevzuatına uyum sağlama 

çalışmaları  çerçevesinde  dolaysız  vergiler  alanında  yapılması  gereken 

düzenlemelerden birisinin de vergi kanunlarında şirketlerin bölünmesini ve hisse 

değişimini  kolaylaştırıcı,  kalıcı  mahiyette  hükümler  getirmek  olduğu  ifade 

edilmiştir186.  Tam  üyelik  halinde,  AB  Direktif  hükümleri  ile  uyumsuz  vergi 

kanunlarının,  Direktiflerin  iç  hukuka  aktarılma  yükümlülüğü  gereği  Direktif 

hükümleri  ile  uyumlu  olacak  şekilde  değiştirilmesi  gerekmektedir.  Bu  sebeple 

2009/133/EC  sayılı Direktif’te  yer  alan  sistemin  incelenmesi  önem  taşımaktadır. 

Çalışmamızın  ikinci  bölümünde  Avrupa  Birliğinde  şirket  yeniden 

yapılandırmalarına  ilişkin  ortak  vergilendirme  rejimi,  dolaysız  vergilerdeki 

uyumlaştırma  çalışmaları  ve  Avrupa  Birliği  Adalet  Divanı  kararları  çerçevesinde 

incelenecektir. 

                                                        

183 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s.39. 

184 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s.39. 

185 2009/133/EC sayılı Direktif. 

186 4684 sayılı Kanunun Genel Gerekçesi, s.24. 



70 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNDA BİRLEŞME, BÖLÜNME VE HİSSE 

DEĞİŞİMİ 

I AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKUNA GENEL BAKIŞ 

A. Giriş 

Avrupa  Ekonomik  Topluluğu  Kurucu  Anlaşması187,  1957  yılında  Roma’da 

imzalanmış  olup  Avrupa’yı  bölen  bariyerleri  ortadan  kaldırarak  bir  ortak  pazar 

kurmuştur.  Roma  Anlaşması,  ortak  pazar  kavramını  açıklamamaktadır.  Bunun 

yerine, bir takım hedefler188, ortak pazarın gerçekleştirileceği süre189, ayrımcılığın 

ve  malların,  işgücünün,  hizmetler  ve  sermayenin  serbest  dolaşımı  önündeki 

engellerin  ortadan  kaldırılmasına  yönelik  hükümler190,  Avrupa  Topluluğu 

politikalarına ilişkin maddeler191 ve ortak pazarın kuruluşu veya işleyişi üzerinde 

etkili  olan  üye  devlet  mevzuatlarının  yakınlaştırılması  veya  uyumlaştırılmasına 

ilişkin  bir  hüküm192  içermektedir.  Roma Anlaşmasının 2’nci maddesinde, Avrupa 

Birliğinin  ana  hedefi,  birlik  üyesi  devletlerin  ekonomi  politikalarındaki 

farklılıkların  giderilerek  Birlik  içindeki  ekonomik  yaşamın  uyumlu  şekilde 
                                                        

187  25  Mart  1957  tarihli  Avrupa  Ekonomik  Topluluğu  Kurucu  Anlaşması  (Roma  Anlaşması). 

Anlaşma,  7  Şubat  1992  tarihinde  Maastricht’te  imzalanan  ve  1  Kasım  1993’te  yürürlüğe  giren, 

Avrupa Birliği Anlaşması, daha sonra 2 Ekim 1997 tarihinde Amsterdam’da imzalanan ve 1 Mayıs 

1999’da  yürürlüğe  giren  Amsterdam  Anlaşması  ve  ardından  13  Aralık  2007  tarihli  Lizbon 

Anlaşması ile değiştirilmiştir. 

188 Roma Anlaşması madde 2‐3. 

189 Roma Anlaşmasının eski 8’inci maddesi uyarınca bu süre Anlaşmanın yürürlüğe girişi tarihinden 

itibaren 12 sene olarak belirlenmiştir. 

190  Roma  Anlaşması madde  30‐37  (malların  serbest  dolaşımı),  madde  48‐51  (işgücünün  serbest 

dolaşımı),  52‐58  (şahıslar  ve  şirketler  için  yerleşme  özgürlüğü),  madde  59‐66  (hizmet  edimi 

serbestisi), madde 67‐73 (sermayenin serbest dolaşımı). 

191 Anlaşmanın üçüncü bölümü. 

192 Madde 100. 
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gelişmesi,  istikrarın  sağlanması,  yaşam  düzeyinin  geliştirilmesi  ve  Birliğe  dâhil 

devletler arasında daha sıkı ekonomik, mali, sosyal ve siyasal ilişkilerin kurulması 

olarak  belirtilmektedir.  Diğer  bir  deyişle  Birliğin  amacı,  üye  devletler  arasındaki 

ekonomik  ilişkilerin  artırılarak,  tüm  üye  devletlerdeki  ekonomik  gelişmenin  ve 

refahın  sağlanması  yoluyla  güçlü  bir  topluluk  yaratmaktır.  Nitekim  Avrupa 

Topluluğunu  kuran  Roma  Anlaşması’nın193  ana  amacı,  ekonomik  ve  parasal  bir 

birlik  etrafında  rekabet  temeline  dayalı  bir  ortak  pazarın  oluşturulmasıdır194. 

Maastricht  anlaşması  ile  Avrupa  Topluluğu,  Birlik  statüsü  kazanmış,  tek  Pazar, 

parasal  birlik  ve  nihayetinde  siyasal  birlik  hedeflenmiştir195.  Birliğin  anılan 

hedeflere  ulaşabilmesi  için,  tarım,  ticaret,  taşıma  ve  vergi  politikalarının 

uyumlaştırılması  ve  üye  devletlerdeki  farklılıkların  giderilmesi  gerekmektedir196. 

Zira  ortak  Pazar  “ulusal  pazarları  tek  bir  pazara  dönüştürmek  için  Topluluk  içi 

ticaret üzerindeki tüm engellerin kaldırılması ve koşulların mümkün olduğu kadar 

gerçek  bir  iç  pazarın  koşullarına  yaklaştırılmasını  ifade  etmektedir197.  Avrupa 

Topluluğu  Anlaşması  entegrasyon  için  iki  yol  öngörmektedir:  üye  devletlerin 

politikaları  ve  mevzuatlarının  yasama  yoluyla  müdahale  suretiyle 

uyumlaştırılmasını  amaçlayan  “pozitif  entegrasyon”,  ve  ekonomik 

uyumlaştırmanın  önündeki  engellerin  kaldırılmasını  hedefleyen  “negatif 

                                                        

193 SARAÇOĞLU Fatih/EJDER Haydar, Vergi Uyumlaştırması Açısından AB Ülkelerinde Gelir Vergisi 

Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları, S.164, Mayıs 2002, s.122.  

194  YALTI  SOYDAN  Billur,  Hizmet  İşlemlerinde  Katma  Değer  Vergisi  (Bir  Karşılaştırmalı  Hukuk 

Denemesi), İstanbul,  1998 (Hizmet İşlemleri), s.8. 

195  13  Aralık  2007  tarihinde  imzalanan  ve  17  Aralık  tarihli  AB  Resmi  Gazetesi’nde  yayımlanan 

Lizbon  Anlaşması,  genişlemiş  Birliğin  isleyişine  yönelik  yasal  bir  çerçeve  oluşturulmasını 

amaçlamaktadır.  Lizbon  Anlaşması,  kurucu  anlaşmaları  tadil  eder  nitelikte  olması  ve  “Anayasa” 

adını  taşımamasına  karşın,  diğer  Anlaşmalar  gibi,  Birliğin  demokratik,  etkili  ve  şeffaf  bir  yapıya 

kavuşturulması  ve  kurumsal  zorlukların  giderilmesi  amacını  gözetmektedir  (ÖZLER  Zeynep, 

İktisadi Kalkınma Vakfı Bilgi Notu, No:9 Ekim 2009, s.1.). 

196 SARAÇOĞLU/EJDER, s.123. 

197 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri, s.8. 
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entegrasyon”198. Her ne kadar Anlaşma ortak pazarın bir  tanımını vermemiş olsa 

da Anlaşmayı kaleme alanlar ortak pazarın yalnızca negatif  entegrasyon  ile değil 

aynı  zamanda  üye  devletlerin  mevzuatlarının  uyumlaştırılması  yoluyla 

gerçekleştirilebileceğini öngörmektedir199. Uyumlaştırma, ortak serbest piyasanın 

oluşturulmasına  ve  işleyişine  engel  olan  unsurları  ortadan  kaldırmak,  etkisiz 

kılmak  için  üye  devletlerin  gerekli  idari  ve  hukuki  önlemleri  almaları  anlamına 

gelmektedir.  Bu  doğrultuda  uyumlaştırma,  hukuk  sistemlerinden  kaynaklanan, 

serbest  rekabeti  bozucu  nedenleri  kaldırmak  ve  Topluluğun  amaçları 

doğrultusunda  işgücünün,  sermayenin ve malların üye devletler arasında serbest 

dolaşımını  kolaylaştırmak  için  ulusal  hukuk  sistemlerinde  yapılan  değişiklikleri 

ifade etmektedir200. 

B. Avrupa Birliğinde Vergi Uyumlaştırması  

1. Vergi Uyumlaştırması Kavramı 

Yukarıda  bahsetmiş  olduğumuz  üzere,  Birliğin  amaçlarının 

gerçekleştirilebilmesi  için üye devletlerinin hukuk sistemlerinin uyumlaştırılması 

gereklidir. Uyumlaştırma, bir hedefe ulaşmada amaçlara sıkı bağlılığı ifade eden bir 

araç ya da mevzuatların uyumlaştırmasına yardım eden zımni bir referans olarak 

tanımlanabilir201.  İşgücü,  sermaye  ve  malların  serbestçe  ve  eşit  şartlarda 

dolaşabildiği  bir  iç  pazarın  kurulabilmesi  için  diğer  politikaların  yanı  sıra  vergi 

                                                        

198  BLUE  Julia  R.,  The  Celtic  Tiger  Roars  Defiantly:  Corporation  Tax  in  Ireland  and  Competition 

Within  the  European  Union,  Duke  Journal  of  Comparative  and  International  Law,  Vol  10, 

Spring/Summer 2000, s.444. 

199  JIMENEZ Adolfo J. Martin, Towards Corporate Tax Harmonization in the European Community 

an  Institutional  and  Procedural  Analysis,  Series  on  International  Taxation  No  22,  London‐  The 

Hague‐ Boston, 1999, s.4. 

200  ÇAKAN Enver,  Avrupa Topluluğunda Vergilerin Uyumlaştırılması, Maliye Dergisi,  S.107, Mart‐

Nisan 1992, s.16. 

201  GRAU  Pedro M.  H.  “The  Link  Between  Tax  Coordination  and  Tax  Harmonization:  Limits  and 

Alternatives”, EC Tax Review, 2003‐1, s.28. 
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politikası  da  doğrudan  önemi  haizdir.  Vergi  sistemlerindeki  farklılıklar,  rekabeti 

zedeleyerek serbest dolaşımı engelleyebilir202. Bu sebeple vergi mevzuatlarının da 

uyumlaştırılması gereklidir.   Vergi uyumlaştırması, bazı hedefleri gerçekleştirmek 

için kimi ulusal  sınırların üzerinde, ulusal vergi yasalarını yaklaştıran bir  faaliyet 

olarak varsayılmaktadır.  

Uyumlaştırma,  uluslararası  bir  gücün  kullanılmasını  ve  ulusal  kanun 

koyucuların bu kurallara bağlı olmasını  ima etmektedir. Yani vergilendirme gücü 

artık sadece ulusal devletlere ait olmayıp ulusal devletler kimi durumlarda bu gücü 

Topluluğun amaç ve hedeflerine ulaşılması  için Topluluk kurumlarıyla paylaşmak 

zorunda  kalacaklardır203.  En  genel  anlamı  ile  üye  devletler  arasında  vergi 

politikalarının  ortak  hale  getirilmesi,  üye  devletler  arasında  vergi  sistemleri 

arasındaki  farklılıkların  giderilmesi  olarak  tanımlayabileceğimiz  vergi 

uyumlaştırması,  öncelikle üye devletlerin üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük 

tarifesi  uygulamasını  gerektirir.  İkinci  olarak,  üye  devletler  aralarındaki  vergi 

duvarlarını kaldırmalıdır. Bunun yanı sıra bir ülkeden diğerine giden mal, hiçbir ek 

vergi engeliyle karşılaşmamalıdır. Bu doğrultuda üye devletler, ithalatı caydırıcı ve 

ihracatı  teşvik  edici,  bir  diğer  deyişle  yerli mallar  lehine  ayrımcılık  teşkil  edecek 

uygulamalarda  bulunmamalıdırlar.  Son  olarak,  Ortak  Pazar,  üye  devletlerde 

uygulanan  vergi  mevzuatlarının  da  tekdüze  hale  getirilmesini  gerektirir204.  Bu 

meyanda,  vergi  uyumlaştırması,  Birliğe  üye  devletler  arasında  sıkı  bir  ekonomik 

ilişkinin kurulması, sürekli ve dengeli gelişmenin sağlanması ve ticareti saptırıcı ve 

                                                        

202 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri, s.8. 

203  ERKAN  Fikret,  Avrupa  Birliğinde  Dolaysız  Vergilerin  Uyumlaştırılması  ve  Avrupa  Birliği 

Mahkemesinin  Bu  Konudaki  Rolü  –Tam  Üyelik  Yolundaki  Türkiye  Açısından  Bir  Değerlendirme, 

Ankara 2009, s.29. 

204 AYDIN Fazıl, Avrupa Birliğinde Dolaysız Vergilerde Uyumlaştırma, Vergi Sorunları, S.170, Kasım 

2002, s.43. 
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rekabeti önleyici vergi eşitsizliğinin ortadan kaldırılması amacıyla üye devletlerin 

vergi mevzuatlarının birbirine yakınlaştırılması olarak tanımlanabilir205.  

Vergi  uyumlaştırmasının  amacı,  üye  ülkelerin  sistemlerini  tek  ve  eşit  hale 

getirmek  şeklinde  anlaşılmamalıdır.  Uyumlaştırmada,  ulusal  yasalarda  ortak 

pazarın  düzgün  işleyişini  engellemediği  müddetçe,  farklılıklar  olabilir.  Başka  bir 

deyişle,  uyumlaştırma  kavramı,  uyumlaştırma  konusu  alanlarda  üye  devletlerin 

farklı  düzenleme  yapabilmelerini  içerir  ancak,  ortak  pazarın  düzgün  işleyişi 

farklılığın  sınırını  oluşturmaktadır206.  Uyumlaştırma,  vergilendirmedeki 

farklılıkları, Ortak Pazar dâhilinde  rekabet  eşitliğini  bozdukları  ölçüde  gidermeyi 

hedefler207.  Kaldı  ki  tüm  üye  devletlerinin  vergi  mevzuatlarının  tam  olarak 

uyumlaştırılması  çok  zor  bir  girişim olacaktır,  zira  vergilendirme üye devletlerin 

imtiyazında olan bir konudur. Ancak özellikle dolaylı vergilerde asgari düzeyde bir 

uyumlaştırma gerçekleştirilmiştir  (özel yetkiler ve  istisnalar hariç  tüm ürünlerde 

asgari %15 oranında katma değer vergisi uygulaması buna örnek gösterilebilir).  

Roma Anlaşmasında vergisel sorunlara yönelik olarak gösterilen hassasiyet, 

üye  devletlerin  vergi  mevzuatlarındaki  çeşitlilik  ve  üye  devletlerin  mali 

egemenliklerine  bağlılıkları  ile  açıklanabilir208.  Mali  egemenlik,  diğer  bir  deyişle 

vergilendirme  yetkisi  ulusal  egemenlikten  kaynaklanmaktadır.  Vergilendirme 

yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda 

sahip  olduğu  hukuki  ve  fiili  gücüdür209.  Vergilendirme  yetkilerinin  korunması, 

devletler  için  vergisel  yaptırım  üstünlüğü  olarak  ifade  edilebilecek  ekonomi 

politikalarının  düzenlenmesinde  bir  serbesti  marjını  korumayı  ifade  etmiştir210. 

                                                        

205 SARAÇOĞLU/EJDER,  s.123. 

206 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri, s. 11. 

207 TUNÇER Mehmet/SARIKAYA Murat, Avrupa Birliği Vergi Uyumlaştırmasının Geleceği Üzerine, 

Vergi Sorunları, S.177, Haziran 2003, s.176. 

208 COMMUNIER Jean‐Michel,  Droit Fiscal Communautaire, Bruxelles 2001, s.3. 

209 ÇAĞAN Nami, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul 1982, s.3. 

210 COMMUNIER, s.3 
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Vergilendirme  yetkisi  üye  devletlerin  kendi  kontrolündeki  bir  yetki  olmakla 

birlikte, Topluluk düzeyinde alınan önlemler ve kabul edilen politikalarla giderek 

daha  fazla  sınırlandırılmaktadır211.  Üye  devletler  ulusal  imtiyazlarının  Topluluk 

kurumları  tarafından  ele  geçirilmesinden  kaygı  duymaktadırlar212.  Dolaysız 

vergilerde  uyumlaştırmanın  dolaysız  vergilere  oranla  daha  sınırlı  olarak 

gerçekleşmesi  üye  devletlerin  vergilendirme  yetkilerini  sınırlandırmaktan 

sakınmaları  olarak  izah  edilebilir213. Üye devletler ulusal  imtiyazlarının Topluluk 

kurumları  tarafından  ele  geçirilmesinden  kaygı  duymaktadırlar.  Bu  sebeple 

dolaysız  vergiler  alanında  Topluluk  hukukuna,  ikincil  mevzuat  temelinde  bazı 

ortak kurallar ve daha çok negatif entegrasyon yoluyla genel ilkelerin geliştirilmesi 

şeklinde özetlenebilecek farklı bir yapı kazandırmışlardır214. 

Dolaysız  vergiler  konusunda  açık  ve  kapsamlı  düzenlemelerin  olmaması, 

Avrupa  Birliği  Adalet  Divanı  kararlarını  daha  önemli  hale  getirdiğinden,  Divan, 

içtihat  yoluyla  boşlukları  doldurarak  Topluluğun  yönünü  çizmekte  ve  dolaysız 

vergiler alanında üye ülkelerin hassasiyetini  ve mevzuat problemlerini bilmesine 

rağmen üye ülkelerden Topluluk hukukuna uygun davranmalarını istemektedir215. 

2.  Vergi  Uyumlaştırmasının  Hukuksal  Dayanağı:  Avrupa  Topluluğu 

Anlaşması 

Avrupa  Topluluğu  Anlaşması’nda  vergi  sistemlerinin  mutlak  bir  şekilde 

birleştirilmesini  öngören  bir  hüküm  bulunmamaktadır.  Az  sayıda  hüküm, 

bütünleşmiş  bir  ekonomik  pazarın  teşkiline  ilişkin  vergi  sorunlarını  açıkça  ele 

                                                        

211 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri, s.9.  

212 PISTONE Pasquale, The Impact of Community Law on Tax Treaties, London, 2002, s.58. 

213  YALTI  SOYDAN Billur, Avrupa Birliğinde Dolaysız Vergiler,  İstanbul,  2002  (Dolaysız Vergiler), 

s.22. 

214 PISTONE, s.58. 

215 ÜZELTÜRK Hakan, Avrupa Birliği Vergi Sisteminde Gelişmeler, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 

Yayın No: 2008/36, İstanbul 2008 (AB Vergi Sisteminde Gelişmeler), s.62. 
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almaktadır. Bir yandan dolaylı vergilere ilişkin bir takım yasaklamalar Anlaşmada 

yer  almaktayken  (Anlaşmanın  23’üncü  ve  90’ıncı  maddeleri),  diğer  yandan  bu 

yasaklamaların  ötesinde  Avrupa  Topluluğu  Anlaşması  dolaylı  vergilerin 

uyumlaştırılmasına  ilişkin  özel  bir  hüküm  içermektedir  (madde  93).  Bu  kurallar 

esas  itibarıyla,  anlaşmanın  Topluluk  Politikalarına  ilişkin  üçüncü  kısmının  VI. 

başlığının 2’nci bölümünde yer almaktadır. Bu bölüm “vergisel hükümler” başlığını 

taşımakta  olup,  rekabete  ilişkin  kuralların  yer  aldığı  bölümün  ardından 

gelmektedir.  Bazı  yazarlara  göre,  bu  konumlandırma  rastlantısal  değildir. 

Gerçekten  de  Anlaşmayı  kaleme  alanlar,  vergilendirmenin,  Topluluk  içi 

mübadelelerde serbest dolaşımın sağlanması üzerindeki etkileri sebebiyle bu konu 

ile  ilgili  bazı  hükümlerin  getirilmesinin  gerekliliğinin  başından  beri  farkında 

olmuşlardır216.  Başlangıçta  vergilendirme,  Avrupa  Topluluğu  Anlaşmasının  bazı 

amaçlarının  gerçekleştirilmesine  hizmet  eden  tamamlayıcı  bir  araç  olarak 

karşımıza  çıkmaktadır217.  Topluluk,  vergi  uyumlaştırması  politikasını,  tek  başına 

bir hedef olarak görmek yerine, anlaşmada saptanan hedeflere ulaşmaya yarayan 

ikincil  bir  teknik  olarak  ortaya  koymak mümkündür218.  Diğer  bir  ifade  ile  vergi 

uyumlaştırması,  anlaşmada  belirlenen  ilkelerin  gerçekleştirilmesine  hizmet 

etmektedir.  Gerçekten  de  Anlaşmada  yer  alan  vergilemeye  ilişkin  hükümler 

öncelikle ortak pazar hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak düzenlenmiştir. 

Aslında, yalnızca ortak pazarın iyi işleyişini sağlamak amacıyla, vergisel konularda 

bazı  kuralların  tespit  edilmesi  söz  konusu  olmuştur.  Bu  minimalist  yaklaşımın 

avantajı,  devletlerin  mali  ve  bütçeye  ilişkin  egemenliklerine  dokunmamak  ve 

başlangıcına  kadar  bütünleşmiş  bir  Avrupa’nın  kuruluşunu  engelleyebilecek  bir 

                                                        

216  CALLEJA  Daniel/VIGNES  Daniel/WAGENBAUR  Rolf,  Dispositions  fiscales‐rapprochement  des 

législations, commentaire Megret, le droit de la CEE, Bruxelles, 1993, s.3. 

217 COMMUNIER, s.1 

218 TUNÇER/SARIKAYA, s.177. 
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mali politikanın uygulamaya konulmasına ilişkin tartışmalara hemen girişilmemesi 

olmuştur219. 

a. Dolaylı vergilerde 

Topluluk  mevzuatının  vergilendirmeye  ilişkin  hükümlerinin  asıl  amacı,  iç 

pazarın  işleyişini  kolaylaştırmaktır.  Bu  husus,  vurgunun  başlangıçta  belirgin  bir 

şekilde  dolaylı  vergilere  yapılmış  olmasını  izah  etmektedir220.  Avrupa  Ekonomik 

Topluluğu, Roma Anlaşması ile kurulduğunda, başlangıçta muamele vergilerinin ve 

özel  tüketim  vergilerinin  üye  devletlerarası  ticareti,  kurumlar  vergisinin  de  üye 

devletler  arasındaki  sermaye  hareketini  engellediği  düşünülmüştür221.  Her  ne 

kadar  Roma  Anlaşması,  malların  ihraç  ve  ithalinde  ayrımcılığın  ortadan 

kaldırılmasına yönelik olan ve vergi ile doğrudan açık ilgisi bulunan birkaç hüküm 

içerse de Topluluk kurumları dikkatlerini vergi uyumlaştırmasına yöneltmişlerdir. 

Dolaylı  vergiler  alanında  Topluluk  kurumları  Anlaşmanın  93’üncü  maddesi222 

(Roma  Anlaşması  madde  99)  ile  açık  bir  şekilde  yetkilendirilmiş,  buna  karşın 

dolaysız  vergilendirme  alanında  açık  bir  yetkilendirme  hükmü  yer  almamıştır. 

Aslında Anlaşmanın 99’uncu maddesi sadece işlem vergilerine ve dolaylı vergilere 

uygulanmaktadır.  Dolaysız  vergilerde  uyumlaştırmaya  ulaşılmasında,  yetkinin 

Avrupa Birliğinde olup olmaması ise tartışma konusudur223. Dolaylı vergilerle ilgili 

                                                        

219 COMMUNIER, s.1‐2. 

220  Mémento  Pratique  Francis  Lefebvre,  Communauté  Européenne,  2000‐2001,  Editions  Francis 

Lefebvre, 1999, s.811. 

221 YALTI SOYDAN, Dolaysız Vergiler, s.7. 

222 Madde 93 Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal 

Komitenin görüşünü aldıktan sonra oybirliğiyle, muamele vergileri, özel tüketim vergileri ve diğer tür 

dolaylı vergilere  ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasına yönelik hükümleri,    iç pazarın kurulmasını ve 

işleyişini  14. Maddede  öngörülen  sürede  sağlaması  için  bu  uyumlaştırmanın  gerekli  olduğu  ölçüde 

kabul eder. 

223  LIER, A.P./Van VLIET, D.G./HEERING, A.D.G./ZEVENBOOM, G.H.,  Tax  and Legal Aspects of    EC 

Harmonisation, Deventer, 1993, s.159. 
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düzenlemeler  Anlaşmanın  90‐93’üncü  maddelerinde  (eski  madde  95‐99)  yer 

almaktadır.    Burada  Topluluk  kurumlarına  verilen  yetki  açık  yetkidir.  Topluluk, 

kurucu  anlaşmalar  tarafından  belirlenen  amaçları  gerçekleştirmek  amacıyla  ve 

yine  anlaşmalarla  kendisine  açıkça  tanınmış  yetkilere  dayanarak  faaliyet 

gösterir224.  Bu  anlamda,  Topluluğa  verilen  yetki  genel  bir  düzenleme  yetkisi 

olmayıp Topluluk kurumları tarafından yapılacak işler ve buna bağlı olarak tanınan 

yetkiler Anlaşmalarda her konu için ayrı ayrı belirlenmiştir225. Anlaşmanın 90’ıncı 

maddesi (eski madde 95), Adalet Divanı tarafından doğrudan etkili kabul edilen ilk 

maddelerden biridir, diğer bir deyişle ulusal mevzuata gerek kalmaksızın, tüm üye 

devletlerde  doğrudan  uygulanabilir226.  Dolaylı  vergilere  ilişkin  düzenlemeler, 

malların  üye  devletler  arasında  serbest  dolaşımı  ile  ilişkili  olarak  vergisel 

ayrımcılığı  önlemeye  yönelik  kurallar  içermektedir.  Malların  vergilendirilmesi, 

yerli  ürünleri,  ithalata  karşı  koruyarak  veya  gizli  ihracat  desteği  sağlayarak 

kayırmak için kullanılmamalıdır227. 

b. Dolaysız vergilerde 

Avrupa  Birliği,  iş  gücü,  sermaye  ve  malların  serbest  dolaşımını 

gerçekleştirmek için dolaylı vergilerde uyumlaştırmaya öncelik verilmiştir. Dolaylı 

vergiler, Topluluk  içi  ticaret üzerinde dolaysız  vergilere kıyasla daha belirgin bir 

engel  oluşturmakta  olup  ticaret  serbestîsi  üzerinde  ani  ve  görünür  şekilde  etki 

etmektedirler228. Ancak, dolaysız vergiler de üretim maliyetleri arasında önemli bir 

yer  tutmakta  ve  ticari  hayatı  ve  rekabeti  etkilemekte  olup  tek  pazar  hedefine 

                                                        

224 YALTI SOYDAN, Dolaysız Vergiler s. 2. 

225 TEKİNALP Ünal/TEKİNALP Gülören/ ATAMER Yeşim /ODER B. Emrah/ODER Burak/OKUTAN 

Gül, Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul, 2000, s. 

226 C‐57/65, Lütticke v. Hauptzollant Saarlouis [1966] ECR 205. 

227 FARMER Paul/LYAL Richard,  EC Tax Law, Oxford 1994, s.34. 

228 TERRA Ben/ WATTEL Peter, European Tax Law, Alphen aan den Rijn, 2008, s. 158. 
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ulaşılması  için  dolaysız  vergilerin  de  uyumlaştırılması  gerekmektedir229.  Yatırım, 

üretim ve istihdam kararlarını etkiledikleri için dolaysız vergilerin bozucu etkileri 

daha  geniş  bir  alanda  hissedilmektedir.  İşgücü  ve  yatırım  getirileri  üzerindeki 

gerçek  vergi  yüklerindeki  önemli  farklılıklar  ve  özellikle  de  sınır  ötesi  iktisadi 

faaliyetlerden kaynaklanan aşırı  vergi  yükü  (çifte  vergileme),  serbest  rekabeti  ve 

sermaye  ve  işgücünün  Topluluk  içerisinde  serbest  dolaşımını  açıkça 

engellemektedir230. Ancak, dolaylı vergilerde elde edilen ilerleme dolaysız vergiler 

alanında  elde  edilememiştir.  Dolaysız  vergilerde  dolaylı  vergilerde  olduğu  kadar 

hızlı  bir  ilerlemenin  gerçekleştirilememesinin  başlıca  sebebi,  yukarıda  da 

bahsetmiş  olduğumuz  gibi,  üye  devletlerin  egemenliklerinin  en  önemli 

unsurlarından biri  olan vergilendirmeye karşı hassas olmalarıdır.  Siyasi  yapıdaki 

farklıklar ve ülke yönetimlerinin bu kadar hayati önemi haiz bir silahı bırakmama 

konusundaki kararlı tutumları durumu daha da zorlaştırmaktadır231.  

Üye devletlerin kurumlar vergisi sistemlerinde de dikkate değer farklılıklar 

bulunmaktadır.  Bunlar  sadece  oranlara  ilişkin  olmayıp  yapısal  niteliktedir232. 

Özellikle  vergi  yapılarındaki  farklılıklar  ve  ülkelerin  sosyo‐ekonomik  yapılarına 

bağlı  sistem  farklılıkları  çözülmesi  zor  problemler  üretmektedir233.  Bunun  yanı 

sıra,  Topluluğun  karar  alma  mekanizmaları  da  bu  ilerlemenin  sınırlı  olmasında 

etkili  olmuştur.  Nitekim  bir  Direktifin  oluşabilmesi  için,  Komisyon  tarafından 

hazırlanan  tasarının,  Parlamento  ve  Ekonomik  Sosyal  Komiteye  danışıldıktan 

sonra,  Konsey  tarafından  oybirliği  ile  kabul  edilmesi  gerekmektedir.  Avrupa 

                                                        

229 DIBOUT Patrick, L’Europe et La Fiscalité Directe, Petites Affiches, 23 Décembre 1998, No. 153; 

SARAÇOĞLU/EJDER, s.124. 

230 TERRA/WATTEL,  s.158. 

231 ÜZELTÜRK, AB Vergi Sisteminde Gelişmeler, s.20. 

232 MURAY Roger H.A, European Direct Tax Harmonization‐Progress  in 1990, European Taxation, 

March 1991, s.74.                                                                                                                                                                               

233 ÜZELTÜRK, AB Vergi Sisteminde Gelişmeler, s.20. 



80 

 

Birliğinde  genişleme  süreci  sonrası  artan  üye  sayısı  ile  daha  büyük  sorunların 

yaşanması mümkün görünmektedir234. 

Anlaşma’da dolaylı vergilere ilişkin olarak Topluluk kurumlarına açık yetki 

verilmesine karşın, dolaysız vergilerle ilgili özel bir düzenleme yer almamaktadır. 

Topluluk kurumları dolaysız vergilerde, dolaylı vergilerde olduğu gibi özel olarak 

yetkilendirilmemiştir235.  Dolaysız  vergiler,  üye  devletlerin  yetkisindedir.  Ancak 

genellikle kabul edildiği üzere, Avrupa Topluluğu Anlaşması, ulusal vergi sistemleri 

arasındaki farklılıkları azaltacak kararlar vermeleri için Avrupa Birliği kurumlarına 

yeterince  imkân  tanımaktadır236. Dolaysız vergilerin uyumlaştırılması, Toplulukla 

ilgili mevzuatın genel hükümlerinden hareketle gerçekleştirilebilecektir.  

Anlaşmanın  2’nci  ve  3’üncü  maddeleri  temelinde,  Topluluk  bir  ortak 

pazarın  kurulması  ile  görevlendirilmiştir.  Üye  devletlerin  birbirlerinden  geniş 

ölçüde  ayrılan  vergi  sistemleri  ortak  pazarın  kuruluşunu  engelleyecektir237.  Bu 

ortak  pazara  ulaşabilmek  için  Topluluk,  üye  devletlerin  mevzuatlarının,  ortak 

pazarın  düzgün  şekilde  işleyebilmesi  için  gerekli  olduğu  ölçüde  (madde  3‐h) 

yakınlaştırılması  gibi  bir  takım  faaliyetleri  gerçekleştirmelidir.  Sonuç  olarak,  üye 

devletlerin  dolaysız  vergilendirmeye  ilişkin  mevzuatlarının  yakınlaştırılmasını 

gerçekleştirebilmek  için,  Komisyonun  bir  madde  hükmünden  yararlanması 

gerekmektedir238.  İşletmelerin  vergilendirilmesinin  Birliğin  gelişmesi  önünde  bir 

engel  olarak  değerlendirilmesi,  Komisyonu  bir  hukuki  temel  bulmaya 

zorlamıştır239.  Topluluğun  bu  alandaki  tek  hareket  imkânı,  Anlaşmanın  94’üncü 

maddesinde yer alan, ortak pazarın kuruluşu ve  işleyişi üzerinde doğrudan etkili 

olan mevzuatların yakınlaştırılması için çeşitli önlemlerin benimsenmesine olanak 
                                                        

234 TUNÇER/SARIKAYA, s.183. 

235 YALTI SOYDAN, Dolaysız Vergiler, s.8.   

236 LIER/Van VLIET/HEERING/ZEVENBOOM, s.159. 

237 LIER/Van VLIET/HEERING/ZEVENBOOM, s.159. 

238 LECLERQ, s.198. 

239 LECLERQ, s.198. 
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sağlayan ve  tüm alanlarda uygulama alanı bulan genel hükümdür240. Anlaşmanın 

94’üncü  maddesi,  ulusal  mevzuatların  yakınlaştırılması  için  genel  bir  hukuki 

altyapı oluşturmaktadır. Anılan madde Konsey’e, Komisyonun  teklifi üzerine, üye 

devletlerin ortak pazarın kuruluşu ya da işleyişine doğrudan etkili mevzuatlarının 

yakınlaştırılması  amacıyla Direktif  çıkarma  yetkisi  vermektedir.  Bu düzenlemede 

yetkinin kullanımı oybirliğine bağlı olduğu ve 95’inci maddede (eski madde 100‐a) 

dolaysız  vergilerde mevzuatların yakınlaştırılmasında nitelikli  oyçokluğu kapsam 

dışı  bırakıldığı  için  elde  edilen  sonuçlar  asgari  düzeyde  kalmıştır241.  Dolaysız 

vergilerle ilgili olarak sadece beş Direktif kabul edilmiştir. Bunlar: 

 19 Aralık 1977 tarih ve 77/799/EEC sayılı Üye Devletlerin yetkili mercileri 

arasında  dolaysız  vergileme  alanında  karşılıklı  bilgi  değişimine  ilişkin 

Konsey Direktifi, 

 Farklı Üye Devletlerin şirketlerinin birleşme, bölünme, aktif devri ve hisse 

değişimi  işlemlerine uygulanacak ortak  vergilendirme  sistemine  ilişkin 19 

Ekim 2009 tarih ve 2009/133/EEC sayılı Konsey Direktifi242, 

 Farklı  Üye Devletlerdeki  Ana  ve  Yavru  Şirketlere  uygulanacak  ortak  vergi 

sistemine  ilişkin  23  Temmuz  1990  tarih  ve  90/435/EEC  sayılı  Konsey 

Direktifi, 

 Faiz  ödemesi  şeklindeki  tasarruf  gelirlerinin  vergilendirilmesine  ilişkin  3 

Haziran 2003 tarih ve 2003/48/EC sayılı Konsey Direktifi, 

                                                        

240  WATHELET  Melchior,  Direct  Taxation  and  EU  Law:  Integration  or  Disintegration?,  EC  Tax 

Review, 2004, S.1, s.2. 

241 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri s.8; WATHELET, s.2 

242  2009/133/EEC  Direktifi,  90/434/EEC  Direktifinde  2005/19/EC  Direktifi  ile  yapılan 

değişikliklerin kodifiye edilmiş halidir. 
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 Farklı  Üye  Devletlerin  bağlantılı  şirketleri  arasındaki  faiz  ve  gayri  maddi 

hak bedeli (royalty) ödemelerine uygulanacak ortak vergi sistemine ilişkin 

3 Haziran 2003 tarih ve 2003/49/EC sayılı Konsey Direktifidir. 

3. Sınır: İkincillik İlkesi 

İkincillik  ilkesi,  Topluluk  organları  ile  üye  ülkeler  arasında  yetkilerin 

sınırları  ve  kullanılmaları  hususunda  doğan  anlaşmazlıkların  bir  sonucudur243. 

İkincillik ilkesi Anlaşmanın 5’inci Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Topluluk, bu Anlaşmayla kendisine  tanınan yetkilerin ve amaçların  sınırları  içinde 

tasarrufta bulunacaktır. Topluluk, münhasır yetkisine girmeyen alanlarda,  ikincillik 

ilkesine  göre,  yalnızca  önerilen  tasarrufun  amaçları  üye  devletler  tarafından 

yeterince  gerçekleştirilemediği  ve  önerilen  tasarruf  boyut  ve  etkileri  bakımından 

Topluluk tarafından daha  iyi gerçekleştirilebildiği takdirde ve bu oranda tasarrufta 

bulunur. Topluluğun hiçbir  tasarrufu,  işbu Anlaşmanın  amaçlarını  gerçekleştirmek 

için gerekli olanı aşmayacaktır”. 

İkincillik  ilkesinin  Topluluğun  ağırlığını  azaltma  ve  üye  devletlerin 

yetkilerini koruma  imkânı  tanıdığı gibi,  tam aksine Topluluğun yetkisinin sınırsız 

bir şekilde genişletilmesine yol açabileceği de savunulmuştur244. İkincillik ilkesinin 

üye  devletler  ve  Topluluk  arasında  yetkileri  paylaştırmak  gibi  bir  amacı 

bulunmayıp bu ilkenin rolü sadece kurumların yetki kullanımını düzenlemektir245. 

İkincillik  ilkesi,  Topluluğun  münhasır  yetkisi  dışında  kalan  konularda,  Topluluk 

düzeyinde  yetkinin  nasıl  kullanılacağı  konusunda  kılavuzluk  görevi 

yapmaktadır246. Kaldı ki, münhasır yetkinin söz konusu olduğu durumlarda, sadece 

                                                        

243 TEKİNALP/TEKİNALP/ODER/OKUTAN, s.64. 

244 CLERGIE Jean Louis/GRUBER Annie/RAMBAUD Patrick, L’Union Européenne, Paris 2008, s.250; 

DONY Marianne, Droit de l’Union Européenne, Bruxelles, 2008, s.76. 

245 CLERGIE/GRUBER/RAMBAUD, s.251. 

246 WEATHERILL Stephen/BEAUMONT Paul,  EU Law, London, 1999, s.28. 
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Topluluk  yetkili  olduğu  için  esasen  bu  yetkinin  kullanımının  düzenlenmesi  için 

herhangi bir sebep de bulunmamaktadır. Münhasır yetki, anlaşmalarda belirlenen 

hedeflere  ulaşmak  için  yalnızca  Topluluğun  yetkilendirilmesi  anlamına 

gelmektedir.  Komisyon,  27  Ekim  1992  tarihli  tebliğinde  bir  yetkinin  münhasır 

olarak  nitelendirilmesine  yönelik  unsurları  tespit  etmeye  çalışmıştır247.  Bu 

nitelendirme  “işlevsel”  ve  “maddi”  olmak  üzere  iki  unsura  dayanmaktadır. 

Komisyon’a göre “işlevsel” unsur, sadece Topluluğun sorumlu olduğu bir tasarrufta 

bulunma  yükümlülüğünün  mevcut  bulunması  olup  bu  yükümlülüğe  aykırılık 

halinde  Anlaşmanın  232’nci  maddesi  bağlamında  (eski  madde  175)  bir 

hareketsizlik  davası  ile  bu  ihlalin  tespiti  istenebilir.  Komisyon’a  göre  “maddi” 

unsur  ise  üye  devletlerin  tek  taraflı  olarak  müdahale  yetkilerinin 

bulunmamasıdır248.  Böylece  münhasır  yetki,  Topluluğa  zorunlu  bir  şekilde 

verilmiş, kimi zaman bir sonuca ulaşma yükümlülüğü yükleyen bir yetki olup üye 

devletlerin  bu  münhasır  yetki  alanına  tek  taraflı  müdahale  yetkisi 

bulunmamaktadır. Komisyon tarafından, paylaşılan (ya da yarışan) yetkinin tanımı 

verilmemiştir.  Münhasır  yetki  dışında  kalan  konular,  paylaşılan  (yarışan)  yetki 

kapsamında olup bu yetki kapsamındaki konularda ikincillik ilkesi uygulanacaktır. 

Adalet  Divanı,  ikincillik  ilkesinin  denetiminde,  öngörülen  tasarrufun  amacının 

topluluk  düzeyinde  daha  iyi  bir  şekilde  gerçekleşip  gerçekleşmeyeceğinin 

incelenmesinin uygun olduğunu belirtmiştir249.  

Amsterdam Protokolü Topluluk  tasarrufunun ulusal  tasarrufa  tercih edilip 

edilmeyeceğinin  tespitine  ilişkin  bazı  yönlendirici  esaslar  belirlemiştir.  Protokol, 

ikicillik  ilkesinin  uygulanabilmesi  için,  değerlendirme  konusu  meselenin,  üye 

devletlerin tasarruflarıyla  tatmin edici bir şekilde düzenlenemeyecek uluslararası 

boyutları  olup  olmadığı;  tek  başına  üye  devletlerin  tasarrufunun  veya  Topluluk 

tasarrufunun yokluğunun Anlaşmanın gereklilikleri ile çelişip çelişmediği veya üye 
                                                        

247 Bull. CE 10/92, s.122‐123. 

248 CLERGIE/GRUBER/RAMBAUD, s.252‐253. 

249 C‐491/01,  British American Tobacco, 10.12.2002, [2002] ECR‐I‐11453. 
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devletlerin çıkarlarını önemli ölçüde zedeleyip zedelemediği; Topluluk seviyesinde 

bir  tasarrufun  boyutları  veya  etkileri  sebebiyle  üye  devlet  seviyesindeki  bir 

tasarrufa  nazaran  daha  açık  fayda  sağlayıp  sağlamadığının  incelenmesini  tavsiye 

etmektedir.  Her  ne  kadar  bu  belirlemeler,  ikincillik  ilkesinin  denetiminin  usule 

ilişkin yönlerine yoğunlaşan Lizbon protokolüne dâhil olmayacaksa da yönlendirici 

olarak uygun olmaya devam edeceklerdir.  

1990  yılının  Nisan  ayında  Komisyon  “Kurumlar  Vergisinde  Ana  Esaslar 

(Guidelines  on  Company  Taxation)”  ile  kurumlar  vergisi  sistemlerinin 

uyumlaştırılması  ve  temettü  tevkifatına  ilişkin  teklifini  geri  çekmiş  ve  tüm 

girişimlerin ikincillik ilkesi çerçevesinde geliştirilmesini önermiştir250. 

“Kurumlar  Vergisinde  Ana  Esaslar”,  Komisyon’un  dolaysız  vergilerin 

uyumlaştırılmasına  ilişkin  yaklaşımını  değiştirmiştir.  Ulusal  vergi  sistemlerinin 

Topluluk seviyesinde uyumlaştırılması açıkça “teorik” olarak ifade edilmiş ve “Üye 

devletlerin  kendi  vergi  sistemlerini,  bunlar  önemli  bozulmalara  yol  açmadıkça 

belirlemekte  serbest  kalmaları  gerektiği”  vurgusunu  yapmıştır.  Komisyon  “iç 

pazarın  tamamlanması  için  zaruri  önlemler”  üzerinde  yoğunlaşacağını 

belirtmiştir251. 

C. Vergi Uyumlaştırmasının Hukuksal Araçları 

Avrupa  Birliği  Hukuku  dört  ana  kaynağı  bulunan  bir  kurallar  bütünüdür. 

Bunlar:  birincil mevzuat  (I),  hukukun  genel  ilkeleri  (II),  birlik  kurumlarının  tüm 

hukuki  işlemlerini  içeren  ikincil  mevzuat  (III),  ve  uluslararası  anlaşmalar 

hukukudur (IV)252. 

                                                        

250  Guidelines  on  Company  Taxation,  Commission  Communication  of  Parliament  and  Council,  20 

April 1990 SEC(90) 602 final.  

251 TERRA Ben/WATTEL Peter, European Tax Law, London, 1997 (1997) , s.132. 

252 DONY, s.209.   
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Avrupa Birliği hukukunu oluşturan anlaşmalar, AB hukuk düzeninin  temel 

kaynağını  oluşturmakta  ve  bu  nedenle  de  “Birincil  Mevzuat”  olarak 

nitelendirilmektedir.  Birincil  mevzuat,  üye  devletler  arasında  doğrudan 

müzakereler  sonucu  kabul  edilen  ve  ulusal  parlamentolar  tarafından  onaylanan 

mevzuattır253.  Avrupa  Tek  Senedi  ile  tamamlanan  Avrupa  Topluluğu  Kurucu 

anlaşmaları,  Avrupa  Birliği  Anlaşması  (Maastricht  Anlaşması),  Avrupa  Birliği 

Anlaşmasında Değişiklik Yapan Anlaşma (Amsterdam Anlaşması), Nice Anlaşması 

ve Lizbon Anlaşması, Avrupa Birliğinin birincil kaynakları arasında yer almaktadır.  

Topluluk  kurumlarının  kendilerine  verilen  yetkileri  kullanmak  için  Anlaşmaları 

temel alarak geliştirdikleri yasal araçlara  ise  ikincil mevzuat adı verilmektedir254. 

İkincil  mevzuat  araçları,  Avrupa  Birliği’ne,  amaçlanan  hedeflerle  orantılı  uygun 

mevzuat  önlemleri  alma  imkânı  tanımaktadır255.  Anlaşmanın  249’uncu  maddesi 

birçok  hukuki  işlem  türünden  bahsetmektedir:  yönetmelikler,  tüzükler,   

direktifler, kararlar, tavsiyeler ve görüşler.  

Anlaşmanın  93’üncü  maddesinde,  dolaylı  vergilerin  uyumlaştırmasında 

hangi  hukuksal  araçların  kullanılacağı  belirtilmemiştir.  Bu  durumda,  Konsey  ve 

Komisyon dolaylı vergilere ilişkin uyumlaştırma faaliyetinde tüzük, direktif, karar 

gibi  hukuksal  araçlardan  yararlanabilecektir256.  Oysa  Anlaşmanın  94’üncü 

maddesinde mevzuatların  yakınlaştırılmasının  direktifler  yoluyla  yapılacağı  ifade 

edilmektedir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere Anlaşmada dolaysız vergilerin 

uyumlaştırılmasına  ilişkin  açık  bir  hüküm  bulunmamaktadır.  Anlaşmanın  95’inci 

maddesinde yer alan usul (251’inci maddeye yapılan atıfla nitelikli çoğunluk) yine 

aynı  maddenin  ikinci  bendi  ile  vergisel  hükümlerin  kapsamı  dışında 

bırakıldığından,  dolaysız  vergilere  uygulanabilecek  hüküm,  Anlaşmanın  94’üncü 

                                                        

253 http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/AB+ve+uyum/AvrupaBirligi/ABHukukuKaynaklari/ 

254    DONY,  s.221;  OFFERMANS  René,  EC  Corporate  Tax  Law,  Commentary  on  the  EC  Direct  Tax 

Measures and Member States’ Implementation, Binder 1, Section 5, Amsterdam 2008, s.12.  

255 http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/AB+ve+uyum/AvrupaBirligi/ABHukukuKaynaklari/ 

256  YALTI SOYDAN, Dolaysız Vergiler, s.8. 
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maddesi  olmaktadır.  Bu  madde  uyarınca,  Konsey,  Komisyonun  teklifi  üzerine 

mevzuatların  yakınlaştırılması  amacıyla  oybirliği  ile  direktifler  çıkaracaktır.  Bu 

sebeple, dolaysız vergilerde uyumlaştırma, mevzuatların yakınlaştırılması yoluyla 

ve mevzuatların yakınlaştırılması ise direktifler yoluyla yapılacaktır.  

1. Direktifler 

Direktifler  dolaylı  mevzuat  teşkil  etmektedirler  ve  Topluluk  hukukunun 

zorunlu  birliğine  ilişkin  arayış  ile  ulusal  özelliklerin  korunması  arasında  bir 

uzlaşma  sağlamayı  amaçlarlar257.  Direktifler,  Anlaşmanın  249’uncu  maddesinde 

düzenlenmiştir.  Anlaşmanın  249’uncu  maddesinin  üçüncü  fıkrası  uyarınca 

“direktifler, yöneldikleri her üye devlet  için, öngörülen  sonuçların gerçekleştirilmesi 

bakımından  bağlayıcıdır,  ancak  biçim  ve  yöntemlerin  seçimi  konusunda  ulusal 

merciler  serbesttirler”.  Görüldüğü  gibi,  amaçlanan  sonucu  elde  etmek  için  hangi 

hukuki aracın kullanılacağı, ulusal mercilerin  ihtiyarına bırakılmıştır258. Diğer bir 

deyişle direktiflerin uygulanabilmeleri için iç hukuka uyarlanmaları gerekir. 

2. Direktiflerin Hukuki Niteliği 

Direktifler,  yukarıda  da  bahsetmiş  olduğumuz  gibi  üye  devletlere  yönelik 

olup bunların ulaşmaları gereken sonucu tayin etmekte ancak, Birliğin amaçlarını, 

kendi  iç  hukuki  düzenleri  çerçevesinde  gerçekleştirmeleri  için  benimsemeleri 

gereken  yöntem  ve  araçların  seçimini  üye  devletlere  bırakmaktadırlar.  Diğer  bir 

ifade  ile  direktifler,  yöneldikleri  üye  devletler  için  ulaşılması  amaçlanan  sonuç 

bakımından bağlayıcıdırlar259. Ancak üye devletler,  izleyecekleri yol ve yöntemler 

açısından  serbesttirler.  Direktifler,  üye  devletler  için  herhangi  bir  geçiş  yöntemi 

öngörmemektedir.  Direktifin  muhatabı  olan  üye  devletler,  direktifin  iç  hukuka 

                                                        

257 DONY, s.223. 

258  ERNST  &  YOUNG,  Survey  of  Implementation  of  Council  Directive  90/434/EEC  (The  Merger 

Directive, as amended, 2009, s.1. 

259 WEATHERILL/BEAUMONT, s.151. 
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aktarılması için gerekli hukuki işlemin seçiminde tam bir serbestîye sahiptirler260. 

Topluluk metninin iç hukuka aktarılması işlemini, muhatap üye devlet, bir kanun, 

bir  kararname  veya  bir  sirküler  yoluyla  gerçekleştirebilir.  Bu  bakımdan, 

direktiflerin tümüyle bağlayıcı olan tüzüklerin aksine, yöneldiği her bir devlet için 

varılacak  hedefler  bakımından  bağlayıcı  olduğu;  bu  hedeflerin  üye  devletlerin 

kendi  hukuk  sistemleri  içinde  uygulanma  yöntemlerine  ilişkin  tercihin  ise  üye 

devletlere  bırakıldığı  söylenebilir261.  Nitekim  tüzükler,  bireyler  dâhil  herkes  için 

yeknesak  kurallar  teşkil  etmektedir.  Direktif,  ulaşılması  gerekli  sonuç  açısından 

bağlayıcı  güce  sahipken  tüzük,  bütünlüğü  itibarıyla  bağlayıcıdır.  Ulaşılması 

gereken sonuç, direktifte belirtilmiş olup yine direktifte belirtilen süre  içerisinde 

üye  devletlerin  yöntem  ve  şeklini  belirlemede  serbest  oldukları,  iç  hukukta 

bağlayıcı  hükümlere dönüştürülmelidir. Nitekim Enka262 Davasında Mahkeme bu 

hususu  “Anlaşmanın 189’uncu  (yeni madde 249) maddesinden anlaşılmaktadır ki, 

üye  devletlere  önlemlerin  şekli  ve  ulusal  merciler  tarafından  benimsenme  usulü 

açısından bırakılan  seçim Konsey  veya Komisyonun  elde  edilmesini  istediği  sonuca 

bağlıdır”  şeklinde  ifade  etmiştir.  Üye  devletlerin  bu  şekilde  bağlı  kılınması, 

Topluluğun ulusal hukuki ve idari sistemlere müdahalesinin hafifletilmesine ilişkin 

bir  iradenin  yansımasıdır263.  Böylelikle  üye  devletler,  Topluluğun  amaçlarının 

gerçekleştirilmesi  sırasında,  ulusal  özellikleri  dikkate  alabileceklerdir264.  Tüzüğe 

nazaran daha esnek bir hukuki araç olan direktifler, bunları kabul eden Konsey ve 

iç  hukuka  aktaracak  olan  üye  devletler  arasında  bir  görev  paylaşımı 

oluşturmaktadır265  Direktiflerin  özelliği,  üye  devletlere  yüklenen  yükümlülüğün 

                                                        

260 LECLERQ, s.208. 

261  GÜNEŞ    Ahmet M.,  Avrupa  Birliği  Direktiflerinin  Doğrudan  Etkisi,  Ankara  Üniversitesi  Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.58, S.2, 2009, s.283. 

262 C‐38/77, Enka BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Arnhem, 23.11.1977 tarihli ön 

karar [1977] ECR 2203. 

263 DONY, s.223. 

264 DONY, s.223. 

265 LECLERQ, s.206. 
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şekliyle  belirlenir266.  Bir  direktifin  hükümleri,  kendiliğinden  ulusal  hukuk 

kurallarının yerine geçmemekte ancak üye devletlere ulusal hukuklarını Topluluk 

mevzuatına uygun hale getirme yükümlülüğü yüklemektedir267. Diğer bir deyişle, 

direktifler sebepler değil, sonuçlar bakımından yükümlülükler yaratmaktadırlar268. 

Tüzükler  bağlayıcı  ve doğrudan uygulanabilir  olduğundan üye devletlerde 

ek bir yasama işlemine gerek bulunmamaktadır269.   Direktifler, tüzüklerden farklı 

olarak genel geçerliliğe sahip değildir. Bu nedenle direktifler, üye ülkelerin hukuk 

düzenlerinde  doğrudan  uygulanabilme  kabiliyetine  sahip  bulunmamaktadır. 

Direktiflerin  üye  devletlerde  hukuki  etkilerini  doğurmaları,  ancak  üye  devletler 

tarafından  ulusal  hukuka  aktarılmaları  ile  mümkündür270.  Bu  bakımdan 

direktiflerin muhatapları kural olarak sadece üye devletlerdir.  

Direktifler, iki aşamalı bir yasama yöntemi teşkil etmektedir271. Üye devletlerin 

yetkisi iki açıdan bağlı hale gelmektedir: 

- Süre açısından: direktif, ulusal mercileri, direktifleri Topluluk otoritelerince 

öngörülen  sürede,  iç  hukuklarına  aktarmaları  hususunda  yükümlü 

kılmaktadır272. Her direktif ulusal kanunun uyarlanması gerektiği  tarihleri 

belirler  –  farklı  ulusal  koşulları  göz  önüne  alabilmelerini  teminen  ulusal 

otoritelere  belirli  bir  zaman  sınırı  dâhilinde manevra  yapabilme  imkânını 

tanır273.  Bu  bağlamda  üye  devletler,  direktif  hükümlerini  direktifte 

belirlenen  süre  zarfında  ya  ulusal  hukuka  aynen  aktarmak  ya  da  ulusal 
                                                        

266 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri, s.12. 

267 DONY, s.223. 

268 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri, s.12. 

269 ÜZELTÜRK Hakan, Avrupa Birliği‐Türkiye Vergi Hukuku Açısından Uyum Problemi, İstanbul 

2002 (Uyum Problemi), s.60. 

270 COMMUNIER, s.171. 

271 COMMUNIER, s.170. 

272 DONY, s.224. 

273 http://www.laweuropa.com/52‐Direktifler. 
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hukuklarını  direktifte  öngörülen  prensip  ve  kurallara  uygun  olarak 

değiştirmekle mükelleftirler274. 

- Şekil  açısından:  her  ne  kadar  üye  devletler  direktiflerin  iç  hukuka 

aktarımında şekil ve yöntem açısından serbest iseler de ulusal mercilerin bu 

husustaki yetkisi  tam, sınırsız değildir. Öngörülen şekil ve yöntemler, elde 

edilmek istenen amaçla uyumlu olmalıdır275.  

Topluluk hukuku ile üye devletlerin ulusal hukukları arasındaki ilişki önem 

taşımaktadır.  Topluluk  hukuku,  üye  devletlerin  mevzuatı  ile  çelişen  (çatışan) 

hükümler içerebilir. Hangi hukuka üstünlük tanınacağı, üye devlet vatandaşlarının 

kendi devletleri ile olan hukuki ihtilaflarında, Topluluk hukukunun uygulanmasını 

isteyip  isteyemeyecekleri  bağlamında  önemlidir276.  Topluluk  Hukuku,  bir  üye 

devlette  Topluluk  hukuku  hükümlerinin  ulusal  mevzuata  aktarılması  yoluyla 

uygulanabilir.  Bu  durum  özellikle  direktifler  için  söz  konusudur.  Anlaşmanın 

249’uncu maddesinin  ikinci  fıkrasında  tüzüklerin  doğrudan  uygulanabilir  olduğu 

belirtilmektedir277. Buna ek olarak Adalet Divanı, Topluluk hukuku hükümlerinin 

mümkün olduğu ölçüde kaynağına bakılmaksızın doğrudan etkili olduğu eğilimini 

yansıtan  bir  içtihat  geliştirmiştir.  Mahkemeye  göre,  Topluluk  Hukuku  eğer:  (a) 

koşulsuz  bir  hüküm  içeriyorsa,  diğer  bir  ifade  ile  bu  hükmün  uygulanması 

                                                        

274 GÜNEŞ,  s.285. 

275 DONY, s.224. 

276 LIER/Van VLIET/HEERING/ZEVENBOOM, s.17. 

277Doğrudan  uygulanabilirlik,  bir  Topluluk  tasarrufunun,  üye  devletlerde  iç  hukuka  aktarma 

işlemine gerek olmaksızın, çıkartıldığı anda bir iç hukuk tasarrufu gibi geçerlilik kazanmasını ifade 

eden  kavramdır.  Anlaşmanın  249’uncu  maddesinde  doğrudan  uygulanabilirlik,  Topluluk 

hukukunda kural olarak tüzüklere özgü bir nitelik olarak ifade edilmektedir. Doğrudan etki kavramı 

doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan geçerlilik kavramları ile karıştırılmakta ise de, ABAD, 1986 

yılından beri verdiği kararlarda direktifler için sadece doğrudan etki kavramını kullanmaktadır.  
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hususunda  üye  devletin  bir  seçim  hakkı  yoksa  (b)  bu  hüküm  yeterince  açık  ve 

belirgin ise doğrudan etkilidir278.   

Doğrudan  etkililik,  belli  şartların  gerçekleşmesi  durumunda,  Topluluk 

normlarının  herhangi  bir  uyarlama  işlemine  gerek  kalmaksızın,  üye  devletlerin 

hukuk  sistemine  dâhil  olarak  iç  hukukta  uygulanma  imkânı  bularak  etkili  olma 

kabiliyetidir279.  Doğrudan  etkililik,  bireylerin  ilave  uygulama  tedbirlerinin 

alınmasına  ihtiyaç  göstermeyen  ve  yeterince  açık  olan  Topluluk  hukuku 

kurallarını, üye devlet mahkemelerinde diğer bir gerçek veya tüzel kişiye veya üye 

devlete karşı ileri sürebilme hakkını ifade eden kavramdır. Doğrudan etkililiğin en 

önemli  sonucu,  Topluluk  hukukuna  ait  bir  normun  bireylere  ulusal mahkemeler 

önünde  ileri  sürülebilecek  haklar  sağlamasıdır280.  Doğrudan  uygulanabilirlik  ise 

bir  Topluluk  tasarrufunun,  üye  devletlerde  iç  hukuka  aktarma  işlemine  gerek 

olmaksızın,  çıkartıldığı  anda  bir  iç  hukuk  tasarrufu  gibi  geçerlilik  kazanmasını 

ifade  eder.  Bu  noktadan  bakıldığında  doğrudan  geçerlilik  kavramı,  Topluluk 

hukukuna  ait  bir  normun  kendisi  için  öngörülen  yürürlük  tarihinden  itibaren 

kendiliğinden,  yani  üye  devletin  herhangi  bir  işlemine  ya  da  onayına  gerek 

kalmaksızın üye devletlerde geçerli olmasını ifade eder281.  

Genel  “çerçeve”  metinler  olan  direktifler  tüzüklerden  farklı  olarak,  üye 

devletlerde  doğrudan  uygulanabilir  nitelikte  değildirler,  uygulanmaları  için 

tamamlayıcı  ulusal  tedbirlere  ihtiyaç  vardır.  Direktifte  amaçlanan  sonucun 

uygulama  alanı  bulabilmesi  için  öncelikle  üye  devletlerin  iç  hukuklarına 

aktarılmaları zorunluluğu bulunmaktadır282. Anlaşmanın tüzüklere açık bir şekilde 

doğrudan  etki  tanıyan  249’uncu  maddesinin  mefhumu  muhalifinden  direktif  ve 

                                                        

278 C‐26/62, Van Gend & Loos, 5.2.1963, [1963] ECR 3. 

279 GÜNEŞ,  s.288. 

280 ÜZELTÜRK, Uyum Problemi, s.54; ÜZELTÜRK, AB Vergi Sisteminde Gelişmeler, s.26. 

281 GÜNEŞ,  s.289. 

282 LIER/Van VLIET/HEERING/ZEVENBOOM, s.17. 
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kararlar  gibi  ikincil  mevzuata  dâhil  diğer  işlemlerin  doğrudan  etkili  olmadıkları 

sonucunu  çıkarmak  mümkün  müdür?  Avrupa  Topluluğu  Adalet  Divanı  (ABAD),  

249’uncu maddenin tüzüklere ilişkin hükümlerinden “bu maddede öngörülen diğer 

işlem  türlerinin  hiçbir  zaman  benzer  etki  doğurmayacağı”  sonucuna  ulaşmanın 

mümkün olmadığını belirterek bu tür bir muhakemeyi kabul etmemiştir283. ABAD, 

üye  devletlerin  muhatabı  olduğu  kararlar  söz  konusu  olduğunda  ise  bunların  

“devletlere  koşulsuz  ve  yeteri  kadar  açık  ve  belirli  bir  yükümlülük  yükledikleri” 

ölçüde  doğrudan  etkiye  sahip  olduklarını  kabul  etmiştir284.  Ancak,  direktiflerin 

ulusal  hukuka  aktarılmaları  yükümlülüğü  nedeniyle  ilk  bakışta  doğrudan  etki 

teorisi  ile  uyumsuz  oldukları  düşünülebilir  ama  direktiflerin  üye  devletler 

tarafından iç hukuka yanlış şekilde aktarılmaları veya aktarılmamaları neticesinde, 

Avrupa Topluluğu hukukunun yeknesaklığına zarar verme riski bulunmaktadır. Bu 

nedenle  bireylerin  herhangi  bir  durumda,  bir  direktif  hükmünün  “gerçek 

anlamına” dayanma  imkânına  sahip olmaları  son derece önemlidir285. ABAD, üye 

devletlerin  iç  hukuklarına,  ulusal  hukuki  işlemler  yoluyla  aktarılmaları  gereğine 

dayanılarak yapılabilecek itiraza rağmen, direktiflerin doğrudan etkili olabileceğini 

kabul  etmektedir286.  Nitekim  ABAD,  direktifin  yüklemiş  olduğu  yükümlülüklerin 

gerçek  veya  tüzel  kişiler  tarafından  ulusal  mahkemelerde  ileri  sürülebilme 

imkânının  reddinin,  direktiflere  Anlaşmanın  249’uncu  maddesinde  tanınan 

bağlayıcı etki  ile uyumsuz olacağını  ifade etmiş ve  “Topluluk organlarının direktif 

ile  üye  devletlere  belli  bir  eylemde  bulunma  yükümlülüğü  yüklemeleri  halinde, 

bireylerin  ulusal  mahkemeleri  nezdinde  bu  işleme  dayanmaları  engellenirse 

                                                        

283 C‐41/74, Van Duyn, 2.12.1974, [1974] ECR 1337. 

284  C‐9/70,  Grad,  6.10.1970,  [1970]  ECR  825;  C‐100‐101/89,  Kaefer  et  Procacci/French  State, 

12.12.1990, [1990] ECR 4647. 

285 ADAMCZYK Lukasz, The Sources of EC Law Relevant for Direct Taxation, The Merger Directive, 

Introduction  to  European  Tax  Law:  Direct  Taxation  (edited  by  LANG  Michael/PISTONE 

Pasquale/SCHUCH Joseph/STARINGER Claus), Wien, 2008, s.21.  

286 CLERGIE/GRUBER/RAMBAUD, s. 244; LIER/Van VLIET/HEERING/ZEVENBOOM, s.17. 
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direktiflerin  faydalı  etkisinin  zayıflayacağını”  belirtmiştir287.  Burada,  doğrudan 

etkinin varlığının anahtarı, üye devletlere bir takdir marjı bırakmayan “koşulsuz ve 

yeterince  belirgin”  bir  yükümlülüğün  varlığıdır288.  Topluluk  organları,  direktifler 

yoluyla  üye  devletlere  belirli  bir  eylemde  bulunma  yükümlülüğü  verdiği  zaman, 

bireylerin bu işlemi mahkemeler önünde ileri sürmesi ve ulusal mahkemelerin bu 

işlemi  Topluluk  hukukunun  bir  unsuru  olarak  değerlendirmeye  alması  önlendiği 

takdirde direktifin etkisi zayıflar289.  

ABAD,  Ratti  davası  ile  doğrudan  etki  doktrinini  daha  sağlam  temellere 

dayandırmıştır.    Burada  ABAD,  Van  Duyn  kararındaki  ilk  iki  gerekçesini 

tekrarlamış  ve  bir  yenisini  eklemiş  ve  bununla  direktiflerin  doğrudan  etki 

doğurabilmesi için öncelikle, direktif hükümlerinin üye devlet tarafından direktifte 

öngörülen  süre  zarfında,  iç  hukuka  hiç  uyarlanmamış  veya  eksik  şekilde 

uyarlanmış olması gerektiğini belirtmiştir290. Sonuçta, direktifteki yükümlülükleri 

süresi  içinde uygulamayan bir üye devlet, yükümlülüklerini yerine getirmemesini 

bireylere  karşı mazeret  olarak  ileri  süremez.  ABAD kararları  uyarınca,  belirli  bir 

zaman  diliminde  uygulama  işlemi  yapılmadığı  takdirde,  direktifin  maddeleri 

koşulsuz  ve  yeterli  derecede  açık  ise  veya  direktif  bireylerin  devlete  karşı  iddia 

edebilecekleri  bir  takım hakları  içeriyorsa,  direktife  uygun olmayan herhangi bir 

yasal  düzenlemeye  karşı  bu  maddelere  dayanılabilir291.  Bir  üye  devlet,  direktifi 

süresi  içinde  uygulamakla  birlikte,  direktife  uygun  olarak  düzenleme  yapmadığı 

takdirde  de  aynı  ilkeler  geçerlidir.  Bir  üye  devlet  ile  bir  birey  arasındaki  bir 

davada,  direktif  hükümlerinin  iç  hukuka  aktarılmasına  ilişkin  süre,  bu  hükümler 

gereği gibi aktarılmadan dolmuşsa; üye devletin, bireyin bu direktif hükümlerine 

                                                        

287 C‐41/74. 

288 C‐158/80, Rewe/ Hauptzollamt Kiel, 7.7.1981, [1981] ECR 1805. 

289 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri, s.13‐14. 

290  C‐148/78, Ratti  5.4.1979,  [1979] ECR 1629. Aynı muhakeme 19.1.1982  tarih  ve C‐8/81  sayılı 

Becker/Commission davasında ( [1982] ECR 2431)da tekrarlanmıştır.  
291 YALTI SOYDAN, Hizmet İşlemleri, s.13‐14. 
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dayanamayacağını  ileri  sürmesi  engellenecektir292.  Direktifin  gereği  gibi  ve 

zamanında iç hukuka aktarılmaması, üye devletin  ihmalinin sonucudur; ABAD bu 

bakımdan  kendi  hatasından  yararlanamaz  ilkesine  dayanmıştır293.  Doğrudan 

etkililiğin  söz  konusu  olduğu  hallerde,  üye  devletlerin  ilgili  birimleri  kararlarını, 

bireylerin bu konuda herhangi bir talebi olmasa da, re’sen doğrudan etkili direktif 

hükümleri  çerçevesinde vermelidir. Eğer ulusal mevzuat, ulusal mahkemede  ileri 

sürülen direktif hükümlerine uygun değilse, hâkim direktif hükümleri  ile uyumlu 

olmayan  ulusal  mevzuat  hükümleri  yerine  direktif  hükümlerini  uygular;  eğer 

direktif  hiçbir  şekilde  ulusal  hukuka  aktarılmamışsa,  hâkim  doğrudan  doğruya 

direktif hükümlerini uygular294.  

ABAD tarafından direktiflere atfedilen doğrudan etki sınırlıdır. Topluluk ile 

ilgili  bir  kuralın  ilgili  devletten  talebi  ile  bu  kuralın  doğrudan  etkili  olması 

amaçlanmaktadır295: buna dikey etki denmektedir. Bunun yanında ilgili hükmün o 

kişi tarafından sadece devlete karşı veya bir başka gerçek veya tüzel kişiye karşı da 

ileri  sürülebilmesi  mümkündür296.  ABAD,  direktiflerin  sadece  dikey  ilişkilerde 

etkili olabileceğini belirterek, hem bireyler arasındaki  ihtilaflara (yatay etki) hem 

de ulusal merciler  tarafından bireylere yöneltilen  ihtilaflarda  (tersine yatay etki) 

mahkeme  önünde  ileri  sürülemeyeceğini  ifade  etmektedir.  Marshall  davasında 

ABAD,  Anlaşmanın  249’uncu  Maddesi  uyarınca  direktiflerin  sadece  yöneldikleri 

üye devletle  ilişkili olarak bağlayıcı olacağının altını çizmiştir297. Bu durumda, bir 

direktif  kendiliğinden  bir  birey,  gerçek  veya  tüzel  kişi  üzerine  bir  yükümlülük 

                                                        

292 WEATHERILL/BEAUMONT, s.401. 

293 GÜNEŞ, s.292; WEATHERILL/BEAUMONT, s.401. 

294 http://concoursattache.canalblog.com/docs/9_droitsnat_ue.pdf 

295 ÜZELTÜRK, Uyum Problemi, s.55. 

296 ÜZELTÜRK, Uyum Problemi, s.55. 

297 C‐152/84, 26.2.1984, Marshall v. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, 

[1982] ECR 495. 
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yüklemez  ve  kişiler  arasındaki  uyuşmazlıklarda  bir  direktifin  hükümlerine 

dayanılamaz.     

Özetle,  direktiflerin  doğrudan  etkisi,  tüzüklerde  olduğu  gibi  bir  norm 

niteliği  taşımamaktadır.  Direktif  hükümleri  bireyler  tarafından  yalnızca  direktif 

hükümlerinin  süresinde  ve  gereği  gibi  iç  hukuka  aktarmayan  devlete  karşı  ileri 

sürülebilir.  Burada  hedef  direktiflerin  iç  hukuka  aktarılmaları  ve  bireylerin  iç 

hukuka dayanabilmeleridir298. Bir direktifin doğrudan etkisinin ileri sürülebilmesi, 

ancak  bu  direktifin  iç  hukuka  aktarılması  için  öngörülen  sürenin  dolması  ile 

mümkün  olabilir,  zira  bu  tarihten  önce  devlet  bu  yükümlülüğünü  yerine 

getirmemiş sayılmayacaktır. Direktiflerin doğrudan etkili olduğu hallerde, direktif 

hükümleri  herhangi  bir  uyarlama  işlemine  gerek  kalmaksızın,  üye  devletlerin 

hukuk  sistemine  dâhil  olarak  iç  hukukta  uygulanma  imkânı  bulurlar.  Bu  koşul 

gerçekleştiğinde, üye devletlerin ilgili makamları kararlarını, bireylerin bu konuda 

herhangi  bir  talebi  olmasa  da,  re’sen  doğrudan  etkili  direktif  hükümleri 

çerçevesinde vermelidir. Direktiflerin kural  olarak doğrudan bir  geçerliliğe  sahip 

olmayıp  iç  hukuka  uyarlama  işlemine  gereksinim  duyulduğu  göz  önünde 

bulundurulduğunda, direktiflerin doğrudan geçerliliğe ve de dolayısıyla doğrudan 

uygulanabilirlik niteliğine sahip olmadığı, ancak belli şartlar gerçekleştiği takdirde 

doğrudan etkili olabileceği sonucu ortaya çıkar299. 

II AVRUPA BİRLİĞİNDE DOLAYSIZ VERGİLERİN UYUMLAŞTIRILMASI 

ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİ 

A. Neumark Raporu  

1960  yılında  Komisyon,  Prof.  Dr.  Fritz  Neumark  başkanlığındaki  Mali  ve 

Finansal  Komiteyi,  üye  devletlerin  mali  sistemleri  arasındaki 

uyumsuzluk/farklılıkların  ortak  pazarın  kuruluşuna  ne  şekilde  etki  edeceğini 

                                                        

298 WEATHERILL/BEAUMONT, s.404. 

299 GÜNEŞ, s.314. 
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araştırmak  ve  bu  uyumsuzlukların  giderilmesi  için  yöntemler  önermesi  için 

görevlendirilmiştir.  Mali  ve  Finansal  Komite’nin  Raporu  (genellikle  Neumark 

Raporu olarak adlandırılmaktadır) 1962 yılında yayınlanmıştır. Neumark Raporu 

sadece  şirketlerin  vergilendirilmesine  ilişkin  sonuçlardan  ziyade,  vergi 

uyumlaştırılmasına  ilişkin  genel  esaslar  ve  kurumlar  vergisi  dâhil  olmak  üzere 

ortak  pazarın  kuruluşunu  engelleyebilecek  tüm  vergilere  ilişkin  tavsiyeleri 

kapsayan  genel  bir  çalışma  niteliğindedir300.  Neumark  Komitesi,  mevcut  işlem 

vergileri sistemi yerine ortak katma değer vergisi sistemi önerisi ile hatırlanmakta 

olup  aynı  zamanda  vergi  uyumlaştırmasının  ilk  aşamasının  kâr  payları  ve  faizin 

vergilendirilmesi  ile  çifte  vergilendirme  sorununa  ilişkin  olmasını  ve  ikinci 

aşamanın  ise,  kurumlar  vergisi  sistemlerinin  uyumlaştırılmasını  da  içermesini 

önermiştir301. Raporun vergi uyumlaştırmasına ilişkin genel ilkelere ilişkin birinci 

bölümünde,  Mali  ve  Finansal  Komite  üye  devletlerin  vergi  sistemlerindeki 

farklılıkların kökeninde  farklı  tarihi  ve  sosyal yapıların bulunduğunu belirtmekte 

ve  bu  nedenle  de  ortak  pazar  kavramını  bozucu  vergi  uygulamalarının  ortadan 

kaldırılması  ile  üye  devletlerin  özerkliği  arasında  bir  uzlaşmaya  varılması 

gerekliliğini  belirtmiştir302.  Mali  ve  Finansal  Komite,  özellikle  şirketleri  ve 

dolayısıyla  girişimcileri  ve  işgücünü  yatırımları  için  optimal  olandan  farklı  bir 

yerde  yatırım  yapmaya  yöneltecek  bozucu  uygulamaların  ortadan  kaldırılması 

gerektiğini belirtmiştir303. Nitekim Mali ve Finansal Komiteye göre, hemen hemen 

eşit durumdakilerin farklı vergi uygulamalarına maruz bırakılmaları ortak pazarda 

rekabeti bozucu etki doğurmaktadır. 

Üye  devletlerin  vergi  sistemlerinin  yapısını  belirleyen  tarihi  ve  sosyal 

şartlar  sebebiyle,  Komite,  üye  devletlerin  vergi  sistemlerinin  birleştirilmesi 

                                                        

300 JIMENEZ, s.107. 

301 EASSON Alex, Harmonization of Direct Taxation in the European Community: from Neumark to 

Ruding, Canadian Tax Journal/Revue Fiscal Canadienne,  Vol. 40, No.3, 1992, s.604. 

302 JIMENEZ, s.107. 

303 JIMENEZ, s.108. 
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(yeknesak  hale  getirilmesi)  yönündeki  her  türlü  girişimin  başarısızlıkla 

sonuçlanacağını,  zira  sistemlerin  birleştirilmesinin  siyasi  açıdan  olanaksız 

olmasının yanı sıra üye devletlerin vergi sistemlerinin birleştirilmesi yönünde bir 

siyasi iradenin mevcut bulunduğu kabul edilse dahi, bunun en iyi sonuç olduğunu 

söylemenin  mümkün  olmayacağını,  zira  rekabeti  bozucu  durumları 

engellemeyeceğini belirtmiş ve buna uygun olarak, ortak Pazar kavramını, bozucu 

uygulamaların  ortadan  kaldırılmasını  sağlaması  ve  üye  devletlerin  tarihi 

koşullardan  ileri gelen ulusal karakteristiklerini koruma yönündeki politikalarına 

herhangi  bir  müdahale  teşkil  etmeyeceği  için  uyumlaştırmanın,  birleştirmenin 

aksine  dolaysız  ve  dolaylı  vergiler  alanında  Komisyonun  politikasında  belirleyici 

ilke  olması  gerektiğini  ifade  etmiştir304.    Sonuç  olarak  rapor,  tüm AT ülkelerinde 

tek  bir  kurumlar  vergisi  oranı  benimsenmesi,  dağıtılan  kârlarla  ilgili  olarak  gelir 

vergisi ile daha fazla bütünleşik bir kurumlar vergisi, faiz ve temettü ödemelerinin 

ortak  bir  tevkifat  sistemine  tabi  olması;  buna  karşılık  başka  bir  AT  şirketine 

yapılacak  kâr  dağıtımının  tevkifata  tabi  olmaması  ve  topluluk  çapındaki  vergi 

düzeninin  mali  üstyapısını  ve  detaylarını  belirleyecek  çok  taraflı  bir  anlaşma 

akdedilmesi önerisinde bulunmaktadır305. 

B. Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması İçin Program 

Komisyon  Şubat  1967  yılında  “Dolaysız  Vergilerin  Uyumlaştırılmasına 

İlişkin  Program”306  başlıklı  ve  ortak  pazarın  kuruluşu  ve  işleyişi  için  dolaysız 

vergilere  ilişkin  gerekli  önlemler  içeren  bir  vergi  uyumlaştırma  programını 

Konsey’e  sunmuştur.  Bir  uyumlaştırma  alıştırması  olarak  kabul  edilen  Program,  

dolaysız  vergilerin  uyumlaştırılması;  özelikle  de  rekabetin  üye  devletlerin  vergi 

sistemleri  sebebiyle  bozulmaması,  sermaye  hareketlerinin  vergilendirmedeki 

                                                        

304 BLUE, s.447; JIMENEZ, s.108; ADAMCZYK, s.24. 

305 BLUE, s.447; FARMER/LYAL, s.16. 

306 Programme d’harmonisation des impots directs, Communication de la Commission au Conseil de 

26 Juin 1967, Supplement au Bulletin No.8, Commission des CEE: Bruxelles.  
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farklılıklarca  koşullandırılmaması,  çifte  vergilendirmenin  giderilmesi,  şirket 

yoğunlaşmaları önündeki vergi engellerinin ortadan kaldırılması, vergilendirmenin 

ekonomik  ve  sosyal  bir  enstrüman  olarak  kullanıldığı  hallerde,  üye  devletlerin 

vergi  politikaları  arasında  belirli  bir  koordinasyonun  bulunması  anlamına  gelen 

üye devletlerin vergi sistemlerinin tarafsızlığı yoluyla ulaşılması amaçlanan temel 

hedefleri  tanımlamıştır307.  Program  üç  alanda  alınması  gerekli  tedbirlere  atıfta 

bulunmaktadır:  sermaye  hareketleri  (Programda  değerlendirilen  hususlar;  kâr 

payları  ve  faizler  üzerindeki  vergi  tevkifatı  oranlarının  uyumlaştırılması,  mukim 

olmayanlar aleyhine ayrımcılık teşkil eden vergi sistemlerinin uyarlanması, gerek 

Topluluk  bünyesindeki  gerekse  üçüncü  ülkelerde  yer  alan  holdingler  için 

belirlenen  özel  vergilendirme  rejimlerine  ilişkin  ortak  bir  tavrın  belirlenmesi), 

Topluluk bünyesindeki şirket yeniden yapılanmaları ve yoğunlaşmaları  (Program 

sınır  ötesi  birleşme  ve  aktif  devirleri  ve  ana  şirket‐yavru  şirket  arasında  çifte 

vergilendirmenin  önlenmesi  üzerine  odaklanmıştır)  önündeki  engellerin 

kaldırılması ve son olarak da amortismanlar (Program, Topluluk seviyesinde  izin 

verilmesi gereken amortisman sistemlerini tanımlamakta ve Komisyonun, yatırım 

teşviki  niteliğindeki  amortisman  sistemlerini  üye  devletlerin  yasalaştırmasını 

denetlemesi  gerektiğini  belirtmektedir)308.  Komisyon,  Neumark  Raporunun 

Topluluk  içerisinde  tek  oranlı  bir  kurumlar  vergisi  uygulanması  önerisine  yanıt 

vermemiştir309. 

Dolaysız Vergilerin Uyumlaştırılması İçin Programın asıl önemi, Programın 

ilişkin  olduğu  hususların  teknik  niteliklerini  belirleyen  başkaca  önerilerin 

sunulması  için  bir  kılavuz  niteliğine  sahip  olmasıdır.  Programı  temel  alan  en 

önemli girişimler, “Birleşme, bölünme ve malvarlığı devirlerine uygulanacak ortak 

vergi  düzenlemelerine  ilişkin  direktif  önerisi”  ve  “ana  şirket  ve  yavru  şirketlere 

                                                        

307 JIMENEZ, s.110. 

308 FARMER/LYALL, s.20; JIMENEZ, s.110. 

309 BLUE, s.448. 
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uygulanacak  ortak  vergi  düzenlemelerine  ilişkin  direktif  önerisi”  olmuştur310. 

Bilindiği  üzere  bu  teklifler,  konseye  verilmelerinden  yirmi  yıl  sonra  bazı 

değişiklikler ile direktif halini almıştır.  

C. Van Den Tempel Raporu 

1970 yılında Komisyon kurumlar vergisi ve iç pazardaki etkileri üzerine bir 

rapor  hazırlamak  için  Hollandalı  bir  maliyeci  olan  A.J.  Van  Den  Tempel’i 

görevlendirmiştir. Van den Tempel kârların şirketlerin ve pay sahiplerinin elinde 

ne  şekilde  vergilendirildiğini  incelemiştir  ve  Toplulukta  dağıtılan  kâr  paylarına 

uygulanan klasik, bölünmüş oranlı vergileme ve vergi alacağı (imputation) gibi üç 

farklı  vergilendirme  sistemi  belirlemiştir.  O  tarihte  uygulanan  sistemler,  kârların 

kurum  bünyesinde  ve  ortaklar  elinde  ayrı  ayrı  vergilendirildiği  klasik  sistem 

(Lüksemburg,  Hollanda  ve  Birleşik  Krallıkta  uygulanan  sistem);  ekonomik  çifte 

vergilendirmenin  dağıtılan  kârlara,  dağıtılmayan  kârlara  nazaran  daha  düşük  bir 

vergi  oranı  uygulamak  suretiyle  hafifletildiği  çift  oranlı‐bölünmüş  oranlı  sistem 

(Batı Almanya’da uygulanan sistem) ve ortaklara en az kurum bünyesinde ödenen 

vergi  kısmını  temsil  eden  bir  vergi  alacağı  tanıyan  sistem  şeklinde  özetlenebilir. 

Rapor, bu sistemlerin avantaj ve dezavantajlarını  inceleyen  teknik bir çalışmadır. 

Rapor  yalnızca  bu  metotlardan  herhangi  birisinin  Topluluk  seviyesinde 

uygulanmasının sonuçlarını ele almamakta, aynı zamanda bir sistemi ya da diğerini 

benimsemenin mali, sosyal ve ekonomik etkilerinin yanı sıra AT ve üçüncü ülkeler 

arasındaki  vergisel  ilişkilerin  sonuçlarını  da  kapsamaktadır311.  Van  Den  Tempel 

raporu,  her  ne  kadar  bir  üye  devlette  mukim  kurumların  gelirlerinde  çifte 

vergilemeye  neden  olsa  da  diğer  üye  devletlerdeki  işlemlerde  gelir  getiren 

Hollanda  kurumlar  vergisi  modelini  AET’nin  izlemesini  önermektedir.  Van  Den 

Tempel  raporuna  göre,  Topluluk  seviyesinde  uyumlaştırılmış  bir  sistem,  vergi 

alacağı  sisteminin  yabancı  pay  sahibi  ayrımı  gözetmemesi  şeklindeki  başlıca 

                                                        

310 Her iki öneri de 15 Ocak 1969 tarihinde verilmiştir. 

311 JIMENEZ, s.111. 
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dezavantajını önlemesi sebebiyle klasik sistemin çizgileri  içerisinde yer almalıdır. 

Her ne kadar klasik sistem çifte vergilendirmeye yol açsa da, basitliği ve tarafsızlığı 

AT’nin  uyumlaştırılmış  bir  kurumlar  vergisi  sistemi  geliştirmesi  yönünde 

potansiyel bir başlangıç noktası teşkil edecektir312.    

1 Ağustos 1975 tarihinde Komisyon, kurumlar vergisi sistemlerinin ve kâr 

paylarındaki tevkifatın uyumlaştırılması amacıyla bir direktif  teklifini313 Konsey’e 

sunmuştur.  Van  Den  Tempel  raporunda  yer  alan  öneriler  1975  tarihli  Direktif 

önerisinde  dikkate  alınmamıştır,  zira  Van  Den  Tempel  raporu  yayımlandıktan 

sonra  bazı  üye  devletler  1970  tarihinde  ve  öncesinde  yürürlükte  olan  klasik 

sistemi  terk  ederek  vergi  alacağı  sistemini  benimsemişlerdir314.  Komisyon, 

Neumark  ya  da Van Den Tempel’in  raporlarından  ayrılıp  bunun  yerine  kısmi bir 

vergi  alacağı  sistemi  önermiştir.  Direktif  önerisine  göre,  ulusal  kurumlar  vergisi 

oranları, %45‐55 arasında olmalı ve herhangi bir üye devletin pay sahibi, yerel pay 

sahibi  ile  aynı  vergi  alacağını  elde  etmelidir.  Buna  göre  üye  devletler  kurum 

kazancına  %45  ila  55  arasında  bir  vergi  uygulayacaklardır.  Ayrıca  kâr  payı 

dağıtımı %25  oranında  tevkifata  tabi  olacaktır.  Ekonomik  çifte  vergilendirmenin 

önlenmesi için kâr payı elde edenler kaynakta ödenen kurumlar vergisinin %45 ila 

55’i  tutarında  bir  vergi  alacağına  sahip  olacaklardır.  Kâr  payı  sahibi,  Toplulukta 

mukim  olması  ve  ikamet  devletinde  gelir  vergisine  tabi  olmak  şartıyla  iadeyi 

mukim  olduğu  devlette  alacaktır.  Mukim  olunan  devlet,  vergi  alacağını  kaynak 

devletinden geri alacaktır.  

Vergi  alacağı  sistemine  ilişkin  teklif,  hiçbir  zaman  yürürlüğe  konmamıştır. 

Avrupa  Parlamentosu,  kurumlar  vergisi  matrahını  uyumlaştırmadan  kurumlar 

                                                        

312 BLUE, s.448;  JIMENEZ, s.111. 

313 COM (1975) 392, OJ, C‐253, 5.11.1975.  

314  1970  yılından  itibaren  üye  devletler  vergi  alacağı  sistemine  ya  da  bölünmüş  oran  sistemine 

geçmeye başlamışlardır ve o tarihteki dokuz üye devlet içerisinde sadece Lüksemburg ve Hollanda 

klasik sisteme bağlı kalmıştır. 
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vergisi  sistemlerinin  ve  oranlarının  uyumlaştırılmasının  bir  anlamı  olmayacağı 

gerekçesiyle  teklife  ilişkin  görüşünü  açıklamamıştır.  Komisyon  1990  tarihinde 

teklifi  geri  çekmiştir.  Komisyon  bu  tarihten  sonra,  vergi  uyumlaştırmasından 

ziyade  kurumlarda  çifte  vergilendirmenin  önlenmesi  ve  dolaylı  vergilere  ilişkin 

sorunlara odaklanmıştır. 

29 Kasım 1976 tarihinde, Komisyon ayrıca, “ilişkili işletmeler arasındaki kâr 

transferlerinin  ayarlanmasına  ilişkin  çifte  vergilendirmenin  önlenmesine  ilişkin 

direktif  (tahkim  prosedürü)”  teklifinde  bulunmuştur315.  Teklif,  hiçbir  zaman 

direktif  olarak  yayınlanmamıştır.  Ancak  1990  yılında,  Roma  Anlaşmasının  eski 

220’nci  maddesi  (yeni  293’üncü  madde)  temelinde  üye  devletler  arasında  çok 

taraflı bir sözleşme olarak yürürlüğe girmiştir316. 1976 yılında teklif edilen transfer 

fiyatlandırması  tahkim direktifi,  üye devletlerin vergi  idareleri  arasında karşılıklı 

yardımlaşmaya  ilişkin  aynı  tarihli  direktif  teklifi  ile  bağlantılıdır.  Bunun  sebebi, 

vergi  idareleri arasında bilgi değişimi artışı söz konusu olursa, vergisel amaçlarla 

kâr ayarlamalarında da bir artış olacağı düşüncesidir317.   

Topluluk  seviyesinde  dolaysız  vergiler  alanında  kabul  edilen  ilk  direktif, 

dolaysız  vergiler  alanında  üye  devletlerin  yetkili  mercileri  arasında  karşılıklı 

yardımlaşmaya  ilişkin  19  Aralık  1977  tarihli  Konsey  direktifidir318.  Bu  direktif 

daha  sonra  79/1070/EEC  ve  92/12/EEC  direktifleri  ile  değiştirilmiştir319.  Bu 

direktif,  maddi  hukuka  ilişkin  hükümler  içermemekte,  üye  devletlerin  bilgi 

değişimine ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

                                                        

315 COM (76) 611, 24.11.1976, OJ, C‐301, 21.12.1976. 

316 23 Temmuz 1990 tarih ve 90/436/EEC sayılı Konvansiyon,  OJ, L‐225,  20.08.1990. 

317 TERRA/WATTEL, s.203. 

318 77/799/EEC, OJ, L‐336, 27.12.1977. 

319 79/1070/EEC, OJ, L 331, 27.12.1979. 
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D. Burke Raporu  

Komisyonun  ekonomik  ve  parasal  birlik  hakkındaki  teklifler  zamanında 

sergilediği  dinamizm  kısa  süreli  olmuştur.  Bozulan  ekonomik  iklim  ve  yeni  üye 

devletlerin  katılımı,  bazı  alanlarda  daha  düşük  gelir  riski  ile  birlikte  gelecekte 

büyüme  artışı  vadeden  uyumlaştırma  önlemlerinde  isteğin  azalmasına  yol 

açmıştır320. Komisyon, 1980  tarihli Burke Raporunda321,  gerçek bir ortak pazarın 

oluşturulması  için  acil  gördüğü  tedbirleri  belirtmiş;  uyumlaştırmanın  tek  başına 

bir amaçtan ziyade malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı 

için bir araç olduğunun altını çizmiş ve  farklı üye devletlerin  işletmeleri arasında 

eşit  bir  rekabetin  oluşabilmesi  ve  sermaye  hareketlerinin  vergisel  kaygılardan 

etkilenmemesi ve ortak pazarın  iyi bir  şekilde  işleyebilmesi  için dolaysız vergiler 

alanında  işletmelerin  vergi  yüklerinin  yakınlaştırılmasının  esas  olduğunu 

belirtmiştir322.  1980’li  yıllarda  var  olan  durumda  fazla  bir  değişiklik  olmamıştır. 

Kurumlar  vergisi  alanında,  vergi  matrahlarının  uyumlaştırılmasına  ilişkin 

uyumlaştırma düşünceleri herhangi bir sonuca varmamıştır.  

1990 yılı dolaysız vergiler alanında bir dönüm noktası olmuştur.  Kurumlar 

vergisi alanında en önemli gelişmeler, 1990 yılında Konsey’de bir paketin kabulü 

ile  gerçekleşmiştir.  “Kurumlar  Vergisinde  Ana  Esaslar”,  Avrupa  Topluluğu 

bünyesindeki  işletmelerin  sınır  ötesi  faaliyetlerinin  önündeki  engellerin 

değerlendirilmesinden  sonra,  iç  pazarın  tamamlanması  için  çeşitli  tedbirlerin 

alınması  gerektiğini  belirtmiştir.  Bu  tedbirlerden  ilki  iki  direktif  ve  bir 

sözleşmeden  oluşan  paketin  kabulüdür.  Bunlar  Birleşme  Direktifi323,  Ana  Şirket‐

Bağlı  Şirket  Direktifi324  ve  Tahkim  Anlaşmasıdır325.  Diğer  iki  tedbir  ise  yabancı 
                                                        

320  FARMER/LYAL, s.24. 

321  COM (80) 153 final, Bull. 1/80. 

322  COMMUNIER, s.151; DIBOUT, s.9. 

323 23 Temmuz 1990 tarih ve 90/434/EEC sayılı Konsey Direktifi, OJ, L‐225, 20.08.1990. 

324 23 Temmuz 1990 tarih ve 90/435/EEC sayılı Konsey Direktifi, OJ, L‐225, 20.08.1990. 

325 23 Temmuz 1990 tarih ve 90/436/EEC sayılı Konvansiyon, OJ, L‐225, 20.08.1990. 
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ülkelerdeki zararlar hakkında direktif teklifi326 ve grup şirketleri arasındaki faiz ve 

gayri  maddi  hak  bedeli  ödemelerindeki  tevfikatın  kaldırılması  hakkında  direktif 

teklifidir327.  

E. Birleşme Direktifi 

1. Genel Olarak 

Konsey,  23  Temmuz  1990  tarihinde,  uzun  yıllar  süren  görüşmelerin 

ardından, farklı üye devletlerin şirketleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek üzere 

tasarlanmış üç metin kabul etmiştir328. Bu metinlerden ikisi direktif şeklinde olup 

bu direktiflerden birincisi, bazı sınır ötesi yeniden yapılanma işlemleri neticesinde 

ortaya  çıkan  sermaye  kazançlarında  vergi  ertelemesine  ilişkindir  ve  Birleşme 

Direktifi olarak adlandırılmaktadır. Diğer direktifin konusu, bir üye devlette kurulu 

bağlı  şirketin  başka  bir  üye  devlette  kurulu  ana  şirketine  dağıttığı  kârların  çifte 

vergilendirilmesini  önlemeye  ilişkin  olup,  bu  direktif  “Ana  Şirket‐Bağlı  Şirket 

Direktifi”  olarak  adlandırılmaktadır.  Üçüncü  metin  ise,  üye  devletlerin  vergi 

idareleri  tarafından  yapılan  transfer  fiyatlandırması  ayarlamalarından 

kaynaklanan  çifte  vergilendirmenin  engellenmesine  yönelik  tahkim  usullerini 

içeren  üye  devletlerarası  çok  taraflı  bir  anlaşmadır  (Tahkim  Anlaşması).  Bu  üç 

Topluluk tasarrufunun amacı, farklı üye devletlerin şirketleri arasındaki işbirliğini 

güçleştiren  bazı  vergi  engellerini  ortadan  kaldırmaktır.  Gerçekten  de  üye 

devletlerin  vergi  mevzuatları  uluslararası  faaliyetlerde  bulunan  işletmelere, 

                                                        

326  COM(90)  595  final,  6  December  1990,  OJ,  C‐53,  28.02.1991,.  Bu  direktif  önerisi  kabul 

edilmemiştir. 

327 Bu direktif önerisi 3 Haziran 2003 yılında kabul edilmiş ve 2003/49/EC Direktifi yayınlanmıştır 

(2003/49/EC, OJ, L‐157, 26.06.2003). 

328  SCHELPE  Dirk,  Two  New  Proposals  for  a  Directive  Amending  the  “Merger”  and    “Parent‐

Subsidiary Directives, EC Tax Review, 1993/4, s.200. 
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yalnızca  o  üye  devlet  içerisinde  faaliyette  bulunan  işletmeler  tarafından 

üstlenilmeyen vergisel maliyetler yüklemektedirler329.  

Anlaşmanın  94’üncü maddesi  (eski  100. madde)  uyarınca  kabul  edilen  iki 

direktif  ve  üye  devletler  tarafından  Anlaşmanın  293’üncü maddesi  (eski  220’nci 

madde)  uyarınca  akdedilen  sözleşme,  üye  devletlerin  farklı  vergi  sistemlerinin 

kapsamlı  bir  şekilde  uyumlaştırılmasına  yönelik  nitelikte  değildirler.  Bu  üç 

tasarruf,  vergi  oranlarının,  vergi  mevzuatlarının  ve  vergi  matrahının  eşbiçimli 

olmamaları  sebebiyle,  sınır  ötesi  yatırımların  getirilerinde  oluşacak  farklılıkları 

ortadan  kaldırma  girişiminde  bulunmak  yerine  Topluluk  içerisinde  kurulmuş 

şirketler arasındaki sınır ötesi işbirliği üzerindeki belirli engellerin kaldırılmasına 

yönelik sınırlı bir amaca sahiptirler330. Bu engeller iki kategori altında toplanabilir: 

- Sınır ötesi şirketler ve şirket gruplarının kuruluşuna yönelik engeller. 

- Sınır ötesi şirket ve şirket gruplarının işleyişine yönelik engeller. 

Birleşme direktifi birinci tür engelleri ortadan kaldırmayı amaçlarken, Ana 

Şirket  –  Bağlı  Şirket  Yönergesi  ve  Tahkim Anlaşması  ikinci  tür  engelleri  ortadan 

kaldırmaya  yöneliktir.  Her  iki  direktifin  amacı,  rekabet  açısından  tarafsız  vergi 

kuralları getirmektir. Direktif bu genel hedef ve amacı gerçekleştirebilmek için, AB 

işletmelerinin sınır ötesi faaliyetlerinin, üye devletlerin ulusal vergi sistemlerinden 

kaynaklanan  negatif  vergi  etkilerinden  zarar  görmemelerini  sağlayacak  vergi 

kuralları içermektedir331 

                                                        

329 SCHELPE, s.200. 

330 FARMER/LYAL, s.246. 

331  STARINGER  Claus,  The  Impact  of  EC  tax  directives  on  dividends  and  cross‐border 

reorganisations, Cross‐Border Effects of Restructuring Including Change of Legal Form, Proceedings 

of a Seminar Held in Munich 2000 during the 54th Congress of the International Fiscal Association, 

The Hague, 2001, s.83. 
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Şirketlerin  yeniden  yapılanma  işlemleri,  vergi  sistemlerinin  çoğunda  pay 

sahibi  veya  şirket  seviyesinde  vergilendirilebilir  kârların  ortaya  çıkmasına  yol 

açmaktadır.  Örneğin,  bir  şirketin  malvarlığının  tamamının  veya  bir  kısmının  bir 

diğer şirkete, o şirketin hisseleri karşılığında devrine ilişkin bir işlem neticesinde, 

alınan  hisselerin  değeri  ile  devredilen  malvarlığının  muhasebe  kayıtlarındaki 

değeri arasındaki fark çoğunlukla vergilendirilebilir bir kazancın ortaya çıkmasına 

yol açacaktır. Birçok üye devlet, bu tür yeniden yapılanma işlemleri ile ilgili olarak 

elde edilen kazançlara, genellikle vergilemenin geçici olarak ertelenmesi şeklinde 

bir istisna tanımaktadır. Ancak, düzenlemeler üye devletler bazında, kapsamları ve 

hükümleri  itibarıyla değişiklik göstermekle birlikte,  çoğu kez  sınır ötesi  işlemleri 

kapsamamaktadır332.  İster  birleşme,  ister  bölünme,  ister  aktif  devri  veya  hisse 

değişimi yoluyla yapılsın, sınır ötesi yeniden yapılanma işlemleri birbirinden farklı 

ve birbiri  ile yarışan (rekabet eden) vergi mevzuatlarına tabi bulunmaktadır.  İşte 

direktif,  bu  tür  önemli  farklılıkların  mevcudiyetini  çıkış  noktası  olarak 

belirlemiştir;  mevzuatların  uyumlaştırılmasını  değil,  her  üye  devlette  sınır  ötesi 

işlemlere  uygulanması  gerekli  ve  yeni  vergisel  rejime  uygun  hale  getirilmeleri 

kaydıyla uygulanmaya devam edecek hâlihazırda mevcut bulunan dâhili rejimlere 

eklenen bir topluluk rejimi öngörmektedir. Bu topluluk rejimi, birleşme, bölünme, 

aktif  devri  ve  hisse  değişimi  işlemi  sebebiyle  doğabilecek  bir  vergilendirmeyi 

önlemenin yanı  sıra devreden veya devralan  şirket devletinin mali  çıkarlarını da 

korumalıdır333.  

Birleşme  Direktifinin  amacı,  iki  veya  daha  fazla  üye  devlette  kurulu 

şirketlerini kapsayan sınır ötesi birleşme, bölünme, aktif transferi ve hisse değişimi 

yoluyla  gerçekleştirilen  yeniden  yapılanma  işlemlerindeki  vergisel  engelleri 

kaldırmak  ve  aynı  zamanda  üye  devletlerin  vergi  kanunlarında  yer  alan  bu  tür 

                                                        

332 FARMER/LYAL, s.277.  

333 COMMUNIER, s.379. 
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işlemlere  ilişkin  hükümleri  uyumlaştırmaktır334.  Şirketlerin  yeniden  yapılanma 

işlemlerinin  vergisel  kaygılardan  etkilenmemesi,  bir  ortak pazarın  yaratılması  ve 

etkin bir şekilde işleyebilmesi için esastır335. Bu amaçla, Konsey 23 Temmuz 1990 

tarihinde  90/434/EEC  sayılı  Birleşme  Direktifini  kabul  etmiştir.  Direktif, 

Anlaşmanın  ortak  pazarın  kuruluşu  veya  işleyişini  doğrudan  etkileyen  ulusal 

mevzuatların  yakınlaştırılmasını  düzenleyen  94’üncü  maddesi  (eski  100’üncü 

madde)  uyarınca  kabul  edilmiştir.  Birleşme  Direktifi  şirketlerin  birleşmesi 

önündeki  vergisel  engellerin  ortadan  kaldırılması  gereğini  işaret  ederken  asıl 

amacını  belirtmektedir:  birleşmeler  işletmelerin  Pazar  içinde  ve  aynı  zamanda 

uluslararası alanda rekabet etmeleri için yeterli büyüklüğe ulaşmalarını sağlar336. 

1990 yılında Birleşme Direktifi kabul edildiğinde, Avrupa Topluluğunun 12 

üyesi  bulunmaktaydı.  Bunlar,  Belçika,  Danimarka,  Almanya,  Yunanistan,  İspanya, 

Fransa,  İrlanda,  İtalya,  Lüksemburg,  Hollanda,  Portekiz  ve  Birleşik  Krallıktı. 

Direktifin 12/1 maddesine göre, bu ülkeler kanun, tüzük ve idari düzenlemelerini 

en  geç  1  Ocak  1992  tarihinde  Birleşme  Direktifi  hükümleri  ile  uyumlu  hale 

getirmekle  yükümlü  idiler.  Portekiz  için  Direktifin  12/2  maddesinde  bir  istisna 

getirilmişti.  Anılan  madde,  Portekiz  aktif  devri  (malvarlığı  devri)  ve  hisse 

değişimine ilişkin hükümlerin iç hukuka aktarılmasını 1 Ocak 1993 tarihine kadar 

geciktirme imkânı tanımaktaydı. Her üye devlet Komisyonu, Birleşme Direktifinin 

iç hukuka aktarılıp aktarılmadığı hususunda bilgilendirmekle yükümlü tutulmuştu. 

Tanınan  süre  geçtikten  sonra  Komisyon,  Yunanistan’ın  Birleşme  Direktifi 

hükümlerini belirlenen sürede iç hukuka aktarmadığını belirterek konuyu Avrupa 

                                                        

334  KEARNEY  Timothy  A.,  An  Overwiev  of  the  EC  Merger  Directive  and  Its  Implementation  by 

Member States, International Tax Journal, 1995/4, s.26. 

335  Van  THIEL  Servaas/RATTRA  Christine/MEER  Michael,  Corporate  Income  Taxation  and  the 

Internal  Market  Without  Frontiers:  Adoption  of  the  Merger  and  Parent‐Subsidiary  Directives, 

European Taxation, November 1990, s.326. 

336 LARKING Barry,  “The Merger Directive Will  it Work?”  (Merger Directive), European Taxation, 

December 1990, s.362. 
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Topluluğu  Adalet  Divanı  önüne  götürmüştür.  Dava  1998  yılında  sonuçlanmış  ve 

ABAD,  Yunanistan’ın,  Birleşme  Direktifinin  12/1  maddesinde  düzenlenen 

yükümlülüklerini yerine getirilmediğine karar vermiştir337.   

Birleşme  Direktifinin  amacı  Topluluk  içerisinde  iç  pazardakine  benzer 

koşulları  yaratmak  ve  birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme  gibi  birden  fazla  üye 

devlet  şirketinin  söz  konusu  olduğu  şirket  yeniden  yapılanma  işlemlerini 

dezavantajlı hale getiren vergisel hükümlerden kaynaklanan sınırlamaları ortadan 

kaldırmaktır.  Birleşme  Direktifi,  Avrupa  Birliğinde  kurulu  şirketlere  bölünme 

işlemleri  ve  benzer  işlemlerde  genellikle  söz  konusu  olan  vergisel  maliyetleri 

üstlenmeden  Avrupa  Birliği  içerisinde  birleşme  faaliyetlerini  en  uygun  yapı 

kapsamında  yeniden  düzenlemelerine  imkân  tanıyabilmek  amacıyla  bu  şirketler 

arasındaki  birleşme,  bölünme  işlemleri  ve  benzer  işlemleri  kolaylaştırmayı 

hedeflemektedir338.  Zira  birçok  ülkenin  vergi  mevzuatı,  yerel  birleşme  ve 

devralmalarda vergi yükünün hafifletilmesine ilişkin hükümler içermekteyken, ‐bu 

tür  işlemler  yoluyla  vergilendirme  hakkı‐yetkisinin  bir  devletten  diğerine 

geçirilmesini  önlemek  amacıyla‐  bu  mevzuat  hükümleri  çoğunlukla  sınır  ötesi 

işlemlere  uygulanmamakta  ya  da  bu  tür  işlemlerde  oldukça  sınırlı  bir  uygulama 

imkânı bulmaktadırlar339. Bu hedefe bazı  koşulların  gerçekleşmiş olması  şartıyla, 

işletmelerin  yeniden  yapılanması  sırasında  ortaya  çıkan  gelir,  kâr  ve  sermaye 

kazançları üzerindeki vergilendirmenin ertelenmesine olanak tanıyan bir sistemin 

oluşturulması  ile  ulaşılacaktır.  Birleşme  Direktifi,  direktifin  uygulandığı  şirket 

türlerinin bir listesini içermektedir. Şirketler, herhangi bir muafiyet bulunmaksızın 

kurumlar  vergisine  tabi  olmalı  ve  bir  üye  devlette  vergisel  açıdan  mukim 

bulunmalıdırlar. 

                                                        

337 C‐8/97, Greece v Commission, 19.02.1998, [1998] ECR I‐823. 

338 TOMSETT Eric G, International Guide to Mergers and Acquisitons, IBFD, 2006, s.9. 

339 TOMSETT, s.9. 



107 

 

2. Birleşme Direktifi Değişikliği (2005) 

Kabul edilişinden bu yana Birleşme Direktifi dört kez değiştirilmiştir. 1994, 

2003 ve 2006’ta yapılan değişiklikler yeni devletlerin Avrupa Birliğine katılmaları 

sebebiyle  gerçekleştirilmiştir.  2005,  yılında  ise  Direktifin  kapsamının 

genişletilmesi  için,  esaslı  hükümlerinde  değişiklikler  yapılmıştır.  17  Şubat  2005 

tarihinde  Konsey’de  kabul  edilen  2005/19/EC340  Direktifi  ile  Direktifin 

kapsamında  önemli  değişiklikler  yapılmıştır.  Yapılan  değişiklikler341  aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir. 

Birleşme Direktifinin kapsamı, Avrupa Şirketi (SE) ve Avrupa Kooperatifine 

(SCE)  uygulanacak  şekilde  genişletilmiştir.  Bu  tür  şirketler  Avrupa  Birliği 

içerisinde,  sınır  ötesi  hareketliliği  geliştirmek  için  2001  ve  2003  tarihlerinde 

ortaya  çıkmıştır.  Bir  Avrupa  Şirketi  veya  bir  Avrupa  Kooperatifi  kurulmasının 

avantajlarından  birisi  de  tasfiye  edilmeksizin  veya  yeni  bir  tüzel  kişilik 

oluşturulmaksızın  kanuni merkezlerinin  bir  üye  devletten  başka  bir  üye  devlete 

transferine  imkân  tanımasıdır.  Buna  uygun  olarak  Birleşme  Direktifi  bir  Avrupa 

Şirketi veya Avrupa Kooperatifi’nin kanuni merkezinin  transferi veya bu  transfer 

ile  bağlantılı  herhangi  bir  işlemin,  Avrupa  Şirketi  veya  Avrupa  Kooperatifinin 

malvarlığının kanuni merkezin devredildiği üye devlette yer alan bir işyeri ile etkin 

bir  şekilde  bağlantılı  kaldığı  hallerde  herhangi  bir  vergilendirmeye  neden 

olmamalıdır  (1,  11  maddeleri  ve  Ek  değiştirilmiş  ve  10‐b,  10‐c,  10‐d  maddeleri 

eklenmiştir).  

Birleşme  Direktifinin  1  numaralı  ekinde  yer  alan  liste  kapsamındaki 

şirketler,  mukim  oldukları  üye  devletlerde  kurumlar  vergisine  tabi  bulunan 

kuruluşlardır.  Ancak  diğer  üye  devletler,  kendi  ülkelerinde  mukim  bulunan  ve 

Direktifte  yer  alan  listeye  yeni  eklenen  “şeffaf  kuruluşlar”  olarak  adlandırılan 
                                                        

340 OJ, L‐58, 4.3.2005. 

341  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/mergers_directive/index_en.htm 

(erişim tarihi 17.10.2007) 
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kuruluşlarda  hisseleri  bulunan  mükellefleri  eş  zamanlı  olarak 

vergilendirmektedirler.  Aynı  vergisel  durum,  Direktif  kapsamında  yer  alan 

işlemleri gerçekleştiren şirketlerin pay sahiplerine de uygulanabilir. 2005/19/EC 

Direktifi,  yeni  madde  10‐a’da  düzenlenen  bazı  istisnalara  tabi  olmak  kaydıyla, 

Birleşme Direktifi hükümlerinin bu durumlarda dahi uygulanabilmesini sağlayacak 

özel hükümler getirmektedir (yeni maddeler 4/2 ve 8/3)342.  

Kısmi bölünmeler (split‐off) Direktif kapsamına alınmıştır. 2005 değişikliği 

ile Direktifin kapsamı kısmi bölünmeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Genel 

olarak  kısmi  bölünme,  bir  şirketin  infisah  etmeden  bir  ya  da  daha  fazla  faaliyet 

dalını, devreden şirkette en az bir faaliyet dalı bırakacak şekilde bir veya daha fazla 

mevcut  veya  yeni  kurulan  şirkete  devretmesi  olarak  tanımlanmıştır.  Bu  devir 

karşılığında  devralan  şirket  sermayesini  temsil  eden  hisseler  çıkaracak  (ve 

uygulanabildiği  durumlarda  nominal  değerin  %10’unu,  nominal  değerin 

yokluğunda  muhasebe  değerinin  %10’unu  geçmeyen  bir  nakit  ödemede 

bulunacaktır)  ve  bu  hisseler  devreden  şirketin  ortaklarına  verilecektir.  Bu 

değişiklikler  ile  aynı  zamanda  kısmi  bölünmenin,  devredilen  malvarlığının  (tüm 

hak  ve  borçları  ile)  devralan  şirketin  devreden  şirketin  mukim  bulunduğu  üye 

devlette yer alan bir işyeri ile bağlantılı kalması kaydıyla vergisiz bir işlem olması 

sağlanmaktadır (madde 2’de yapılan değişiklikler).  

Bir  şubenin  bağlı  şirkete  dönüşmesi  halinde  vergi  erteleme  rejimi 

sağlanacak  şekilde  Direktif’e  açıklık  getirilmiştir.  2005  öncesinde,  bir  yabancı 

kuruluşun  şubesinin  bağlı  ortaklığa  dönüştürülmesi  halinde  vergi  ertelemesinin 

söz konusu olmayacağı ileri sürülmekteydi. Bu ifade mümkün görünmekteydi. Zira 

Birleşme  Direktifinin  uygulanabilmesi  için  malvarlığının  işyerine  bağlı  kalması 

gereklidir. Ancak, şubenin yerel bağlı şirkete dönüştürülmesi halinde malvarlığının 

işyerine  bağlılığı  sona  ermektedir.  2005/19/EC  Direktifinde;  bu  tür  işlemlerde 

işyerine  bağlı  ve  90/434/EEC  Direktifi  madde  2‐i  hükmü  uyarınca  faaliyet  dalı 

                                                        

342 ERNST & YOUNG,  s.5. 
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teşkil eden malvarlığının, yeni kurulan ve devreden şirketin bağlı ortaklığı olacak 

bir şirkete devredilmekte olduğu ve bir üye devlet şirketinin başka bir üye devlette 

yer  alan  işyerine  ait  malvarlığının  yine  bu  ikinci  devlete  ait  bir  şirkete  devri 

işleminin,  Direktif  kapsamında  bulunduğuna  açıklık  getirilmesi  gerektiği  ifade 

edilmektedir343.  Nitekim  bir  işyerine  bağlı  (ve  “faaliyet  dalı”  teşkil  eden) 

malvarlığının yeni kurulan bir şirkete (malvarlığını devreden işyerinin sahibi olan 

şirketin bağlı şirketi) devrine ilişkin durumların Birleşme Direktifinin kapsamında 

olduğuna  vergi  erteleme  rejiminin  bu  işlemlere  uygulanacağına  açıklık 

getirilmektedir (madde 10/1’de yapılan değişiklikler, eklenen 3’üncü bent)344. 

Hisse  değişiminin  tanımında  basit  oy  hakkı  çoğunluğu  tanıyan  işlemler 

dışındaki  başkaca  devralmaları  da  kapsayacak  şekilde  değişiklikler  yapılmıştır. 

(Madde 2‐d’de yapılan değişiklikler).  

3. 2009/133/EC Sayılı Birleşme Direktifi 

90/434/EEC  sayılı  Birleşme  Direktifi  çeşitli  kereler  büyük  oranda 

değişikliğe uğramıştır. Rasyonellik ve açıklık amacıyla Direktifin kodifiye edilmesi 

zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple Birleşme Direktifi ve yapılan  tüm değişiklikler 

tek bir metin halinde getirilmiş ve 2009/133/EC345 sayılı Birleşme Direktifi altında 

toplanmıştır. 

                                                        

343 2005/19/EC sayılı Konsey Direktifi, Başlangıç bölümü paragraf 14. 

344 ERNST & YOUNG,  s.5. 

345 OJ, L‐310/34, 25.11.2009.  
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III AB BİRLEŞME DİREKTİFİNİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 

A. DİREKTİFİN ÖZNE VE NESNEYE İLİŞKİN KAPSAMI 

1. Özne: Farklı Üye Devletlerin Şirketleri 

Birleşme Direktifi,  farklı  üye  devletlere  ait  iki  veya  daha  fazla  şirketin  bir 

araya  getirilmesi  neticesinde  ortaya  çıkabilecek  vergi  sorunlarına  ilişkindir. 

Direktifin  yürürlüğe  konulmasından  önce  her  türlü  sınır  ötesi  birleşme,  yerel 

birleşmelerin  aksine  realize  edilmemiş  kârların  vergilendirilmesine  neden 

olmaktaydı. Açıktır ki, yerel birleşmelere nazaran sınır ötesi birleşmelere yapılan 

ayrımcılık,  şirketlerin  (şirket  gruplarının)  sınır  ötesi  genişlemesi  ve  böylece  de 

ortak pazarın düzgün işlemesi önünde bir engel oluşturmaktadır346. Direktif, farklı 

üye  devletlerin  şirketlerinin  bir  araya  getirilmesinde  ortaya  çıkabilecek  kısa 

dönemli (bir defalık) vergi problemleriyle ilgilenmektedir. Bu bağlamda Direktifin 

kapsamı  sınırlıdır.  Uzun  vadeli  (sürekli)  vergi  sorunları  Direktifin  kapsamının 

dışındadır. 

Direktifin 1’inci maddesi  uyarınca üye devletler  bu Direktifi  iki  veya daha 

fazla  üye  devlet  şirketinin  taraf  olduğu  birleşme,  bölünme,  aktif  devri  ve  hisse 

değişimi  işlemlerine  uygulayacaklardır.  İki  veya  daha  fazla  üye  devlet  şirketi 

şartının  gerçekleşmesinde,  söz  konusu  şirketlerin  bağlantılı  olmasının  (örneğin 

ana  şirket  ve  bağlı  şirketi  veya  aynı  ana  şirketin  iki  bağlı  şirketi)  önemi 

bulunmamaktadır.  Hatta  işleme  taraf  olan  şirketlerden  birinin  diğeri  tarafından 

tamamen  sahip  olunan bir  bağlı  şirket  olması  da Direktifin  uygulanmasına  engel 

teşkil  etmeyecektir.  Nitekim  Direktifin  metninde  bağlı  şirketleri  kapsam  dışı 

bırakmayı  amaçlayan  açık  veya  örtülü  herhangi  bir  hüküm  bulunmamaktadır. 

Direktifin  amacı  giriş  bölümünde,  “işletmelerin  Ortak  Pazarın  gerekliliklerine 

intibak  etmelerini,  verimliliklerini  artırmalarını  ve  uluslararası  düzeyde  rekabet 

güçlerini geliştirmelerini sağlamak” şeklinde ifade edilmiştir. Bu amaca aralarında 
                                                        

346 TERRA/WATTEL, s.517. 
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bağ bulunan,  iki şirketi  içeren bir yeniden yapılanma ile ulaşılabilir. Uygulamada, 

Direktif  kapsamında  yer  alan  türden  işlemler,  birbirinden  tamamen  bağımsız 

taraflardan ziyade, birbirlerine yakın bir şirket ilişkisi ile bağlı şirketler arasından 

gerçekleşmektedir347.  Eğer  işlemin  tarafı  olan  iki  şirket  aynı  üye  devlet 

kanunlarına  göre  kurulmuş  bulunup  bunlardan  birinin  yönetim  merkezi  (head 

office)  başka  bir  üye  devlette  yer  almakta  ise,  bir  çifte  vergilendirmeyi  önleme 

anlaşması  uyarınca  bu  şirket  bu  diğer  üye  devlette  mukim  kabul  edilmekle 

beraber,  bu  Direktifin  amaçları  uyarınca  diğer  üye  devletin  şirketi  kabul 

edilmeyecektir.  Şirketin  “uyruğu”  madde  1  anlamında  şirketin  kuruluşunda  tabi 

olduğu  kanuna  göre  belirlenecektir348.  Şirketin  yalnızca  yönetim  merkezinin 

taşınması şirketin uyrukluğuna etki etmeyecektir, Direktif kapsamında yer almak 

için şirketin kayıtlı merkezini diğer bir üye devlete taşıması gerekecektir.    

Direktifin  3’üncü  maddesinde,  birleşme,  bölünme,  aktif  devri  ve  hisse 

değişimi  işlemlerinde  ortak  vergilendirme  rejimine  tabi  olacak  şirketler 

düzenlenmektedir.  Direktif  hükümlerinden  faydalanabilmek  için,  Direktif  konusu 

işlemlerin  tarafı  olan  şirketlerin  “bir  üye  devlet  şirketi”  olarak 

nitelendirilebilmeleri  gereklidir.    Bu  statüye  sahip  olabilmek  için  gerekli  şartlar, 

Direktifin 3’üncü maddesinde yer almaktadır. Direktif “üye devlet şirketi” ifadesini 

üç  ölçüte  göre  belirlemektedir.  Bu  kriterler  şirketin  nevi, mali  ikametgâh  ve  son 

olarak  da  bir  üye  devlette  kurumlar  vergisine  tabi  bulunmak  şeklinde  ifade 

edilmiştir. 

Bir üye devlet şirketi olarak tanımlanabilmek için, şirketin Direktifin ekinde 

yer alan listede, her üye devlet için belirlenen şirket türlerinden birine dâhil olması 

gerekmektedir.  İkinci  olarak,  şirketin,  bir  üye  devlet  mevzuatı  uyarınca,  o  üye 

                                                        

347 THÖMMES Otmar, Commentary on the Merger Directive, EC Corporate Tax Law, Commentary on 

the EC Direct Tax Measures and Member States’ Implementation, Binder 1, Amsterdam 2004, s.39. 

348 THÖMMES, s.42. 
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devlette mali  ikametgâhı349  bulunmalıdır.  Topluluk  dışındaki  bir  üçüncü  devletle 

yapılan iki taraflı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri uyarınca mali 

ikametgâhlarının Topluluk dışında olduğu kabul edilen şirketler üye devlet şirketi 

tanımının  kapsamı  dışında  yer  almaktadırlar350.  Avrupa  Topluluğu  içerisinde  iki 

farklı  üye  devlette mali  ikametgâhı  bulunan  şirketlerin  (çifte mukimlik),  Direktif 

kapsamında  yer  aldıklarını  belirtmek  gerekir351.  Mali  ikametgâhlarından  biri 

Topluluk  içinde,  diğeri  Topluluk  dışında  olan  şirketler,  üçüncü  üye  devletle 

akdedilmiş  bir  çifte  vergilendirmeyi  önleme  anlaşması  bulunmamaktaysa  veya 

ilgili  anlaşma  uyarınca  şirketin  mali  ikametgâhının  Topluluk  dışında  bulunduğu 

kabul edilmemişse, Direktifin kapsamı içerisinde sayılacaklardır352. Son olarak ise 

şirket,  Direktif  Ek  1‐B  Bölümündeki  listede  yer  alan  üye  devletlerde,  kurumlar 

vergisi ya da benzeri vergiye herhangi bir muafiyet ya da seçenek olmaksızın tabi 

bulunmalıdır. 

Direktifte  bu  üç  şartın  tek  bir  üye  devletin  vergi  mevzuatı  hükümleri 

dâhilinde gerçekleşmesi gerektiğine ilişkin özel bir belirleme bulunmamaktadır353. 

Her  ne  kadar  Direktifin  uygulanabilmesi  için  bu  kriterlerin  tümümün  yerine 

getirilmesi gerekli  ise de hepsinin  tek bir üye devlette gerçekleştirilmesi  zorunlu 

                                                        

349 Mali ikametgah, vergilendirme amacı için kullanılan ve vergi yasalarının uygulanmasında geçerli 

olan  ikametgahtır.  Mali  ikametgâh,  vergi  yasalarında  belirtilen  unsurlara  dayanarak  kişi  ile  yer 

arasındaki  bağı  ifade  eden  ve  vergi  yasalarınca  hukuki  sonuç  doğuran  bir  kavramdır  (EKMEKÇİ 

Esra, Kurumlar Vergisinde Dar Mükellefiyet, İstanbul 1994, s.5‐6). 

350  De  KERGOS  Yann/RAFFIN  Marie  Hélène/MARTIN  Philippe,  Fiscalité  des  fusions  et  apports 

partiels d’actif,  Paris 1994,  s.  152;  LE GALL  Jean‐Pierre/DIBOUT Patrick,  “La  fiscalité des  fusions 

d’entreprises communautiares”, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires (La Semaine Juridique) 

JCP‐E, 1991, no 2, s.22. 

351 TERRA/WATTEL, s.535. 

352 TERRA/WATTEL, s.535. 

353 TERRA/WATTEL, s.535. 
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değildir354.  Bu  sebeple  bir  üye  devlette  kurulu  bir  şirket  ancak  diğer  bir  üye 

devlette  vergisel  amaçlarla mukim  bulunuyorsa  direktifteki  şartı  yerine  getirmiş 

sayılacaktır. 

a. Organik ölçüt: şirket türleri 

Yukarıda  da  belirtmiş  olduğumuz  üzere,  Direktif  kapsamındaki 

hükümlerden  faydalanabilmek  için  işlemlere  taraf  olan  şirketlerin  üye  devlet 

şirketi  niteliğine  sahip  olması  gerekmektedir.  Üye  devlet  şirketinin  tespitinde 

direktifin  öngörmüş  olduğu  ilk  ölçüt  şirket  türüne  bağlanmıştır.  Madde  3‐a 

uyarınca, direktif kapsamında üye devlet şirketi olarak nitelendirilebilmek için, bir 

şirketin  direktif  ekinde  her  üye  devlet  için  belirlenen  şirket  türlerinden  birinin 

kapsamında yer alması gereklidir. 

Direktif  Ek  1’de  yer  alan  şirket  türleri  her  üye  devlette  Direktifin 

kapsamında  yer  alan  şirketleri  ifade  etmektedir.  2157/2001/EC  sayılı  Avrupa 

Şirketi  Konsey  Tüzüğü  ve  Çalışanların  Yönetime  Katılımı  Hususunda  Avrupa 

Şirketi Konsey Tüzüğünü355 tamamlayan 8 Ekim 2001 tarih ve 2001/86/EC sayılı 

Konsey Direktifi356 uyarınca kurulmuş bulunan Avrupa Şirketi ve 1435/2003 sayılı 

Avrupa Kooperatifi hakkında Konsey Tüzüğü357 ve Çalışanların Yönetime Katılımı 

Hususunda  1435/2003/EC  sayılı  Avrupa  Kooperatifi  Tüzüğünü  tamamlayan  22 

Temmuz 2003  tarih ve 2003/72/EC sayılı Konsey Direktifi358 uyarınca kurulmuş 

bulunan  Avrupa  Kooperatifi  de  Birleşme  Direktifi  kapsamında  yer  alan  şirketler 

arasında sayılmıştır.  

                                                        

354  TUMPEL Michael,  Residence  under  Treaty  Law  –  Significance  for  Parent‐Subsidiary  Directive 

and Merger Directive, Tax Treaties and EC Law edited by Wolfgang Gassner, Michael Lang, Eduard 

Lechner, London, 1997, s.175. 

355  OJ, L‐294/1,  10.11.2001. 

356  OJ, L‐294/22, 10.11.2001. 

357 OJ, L‐207/1, 18.8.2003. 

358 OJ, L‐207/25, 18.8.2003. 
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Direktifin uygulanacağı şirket türlerini sınırlandırmak amacıyla, madde 3‐a, 

Direktif kapsamında yer alan şirket türlerini içeren bir listenin yer aldığı Ek’e atıfta 

bulunmaktadır.  Her  ne  kadar  Üye  Devletlerin  çoğunluğu  tek  tek  şirket  türlerini 

sayma  yolunu  benimsemiş  olsalar  da  Birleşik  Krallık  ve  Lituanya  gibi  devletler 

daha kapsamlı bir tanım vermişlerdir.  

Her  üye  devlet,  Direktifin  kapsamını,  madde  3’te  yer  alan  diğer  ölçütleri 

karşılamaları  koşuluyla  diğer  şirket  türleri  lehine  genişletebilir.  Eğer  bir  üye 

devlet, bu tür bir tek taraflı genişletme tasarrufunda bulunursa, diğer üye devletin 

karşılıklı bir tedbir ile bu duruma yanıt vermeme riski söz konusu olabilir. Örneğin, 

bir  üye  devlette  mukim  bir  şirket,  diğer  bir  üye  devlette  bulunan  işyerini  bağlı 

şirkete dönüştürebilir. İşyerinin bulunduğu üye devlet tek taraflı olarak Direktifin 

hedef  kapsamını,  bağlı  şirket  için  benimsenen  türü  de  kapsayacak  şekilde 

genişletebilir ancak diğer üye devlet kapsamı aynı şekilde genişletmemiş olabilir. 

Böylece  işyerinin  bulunduğu  üye  devlet,  işyerinin  bağlı  şirkete  dönüştürülmesi 

neticesinde ortaya çıkacak sermaye kazançlarında vergi ertelemesi sağlarken, ana 

şirketin  mukim  bulunduğu  üye  devlet  sermaye  kazançlarının  tamamını 

vergilendirirken  Direktif  kapsamında  sağlanan  vergiyi  hafifletici  tedbirleri 

sermaye  kazançlarına  uygulamayı  reddedebilir359.  Thömmes’e  göre  Direktifin 

hedef  kapsamının  dengesiz  şekilde  genişletilmesini  engellemek  amacıyla, 

Direktifte  daha  kapsamlı  hukuki  yapılar  üzerinde  mutabakata  varılması 

önerilebilir;  böylece  Üye  devletler,  Direktif  kapsamını  tek  taraflı  genişletirken 

kendi iç hukuklarında karşılıklık hükümleri yürürlüğe koyabilirler360. 

Ancak Komisyon’un Birleşme Direktifi kapsamındaki kuruluşların listesinin 

genişletilmesini içeren 17 Ekim 2003 tarihli Direktif değişikliği teklifi kabul edilmiş 

ve 2009/15/EC Direktifi Konsey’de kabul edilmiştir. Böylece Direktif kapsamının 

genişletilmesine  ilişkin  sorun  bir  ölçüde  çözülmüştür.  Bununla  birlikte  ulusal 

                                                        

359 THÖMMES, s.115.  

360 THÖMMES, s.116. 
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kurumlar  vergisi  kanunları  kapsamında  kurumlar  vergisinde  tabi  tüm  şirketler 

Direktifin özneye ilişkin kapsamında yer almamaktadır.  

b. Ülkesel ölçüt: bir üye devlette mukim olma 

Bir  şirketin  Direktif  kapsamında  olup  olmadığının  belirlenmesine  ilişkin 

ikinci  ölçüt,  bu  şirketin  bir  üye  devletin  vergi  kanunları  uyarınca  o  üye  devlette 

mukim  olması,  diğer  bir  deyişle, mali  ikametgâhının  bulunmasıdır.  Direktif, mali 

ikametgâhın  tespitinde  üye  devletlerin  ulusal  hukuklarına  atıfta  bulunmaktadır 

(madde 3‐b). Genel bir  ilke olarak, bir şirketin mali  ikametgâhı,  ilgili üye devletin 

vergi  kanunlarına  göre  belirlenecektir.  Tanımı  Direktif’te  yapılmamakla  birlikte, 

ikametgâh  kavramı,  söz  konusu  devlette  tam  mükellefiyet  çerçevesinde 

değerlendirilecektir.  Mali  ikametgâh,  şirketlerin  de  tam  mükellefiyete  tabi 

tutulduğu  yer  olmakta;  şirket,  mali  ikametgâhının  bulunduğu  devlet  tarafından 

dünya çapındaki gelir ve serveti üzerinden vergilendirilmektedir361. Bir yerin mali 

ikametgâh  olarak  değerlendirilebilmesi  için,  vergi  mükellefi  sayılacak  kişinin  bu 

yerde bir kazanç ve irat elde etmesi zorunludur. Eğer bu yer ile mükellef arasında 

bir gelir bağlantısı söz konusu değil ise o yerin mali ikametgâh sayılması mümkün 

olmayacaktır362.  

Direktif,  bir  şirketin  bir  üye  devlette  vergisel  açıdan  mukim  olup 

olmadığının  belirlenmesinde  o  üye  devletin  vergi  kanunlarının  uygulanması 

gerektiğini  ifade  etmektedir.  Diğer  üye  devletlerin  vergi  kanunları  uyarınca 

uygulanabilir  ikametgâh  testlerinin  ilgili  olan  devletin  vergi  kanunlarında 

belirlenenlerden farklı olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin bir 

şirket, belirli bir üye devlette kurulu bulunması ve o üye devlet vergi kanunlarının 

kendi  kanunlarına  tabi  bir  şekilde  kurulan  bütün  şirketleri mukim  kabul  etmesi 

sebebiyle o üye devlette mukim sayılıyorsa, bu şirketin başka bir üye devletin vergi 
                                                        

361 YALTI SOYDAN Billur, Uluslararası Vergi Anlaşmaları,İstanbul 1995 (Vergi Anlaşmaları), s.129. 

362    TUNCER  Selahattin,  Vergi  Kanunlarımızda  İkametgâh  Kavramı  (II),  Vergi  Dünyası,  Haziran 

1990, S. 106, s.6. 
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kanunları  uyarınca  bu  başka  üye  devlette  yönetilmesi  veya  kontrol  edilmesi 

neticesinde mukim sayılması dikkate alınmayacaktır363. 

Mali  ikametgâhın  tespitinde,  kuruluş  yeri,  iş  merkezinin  bulunduğu  yer, 

kanuni merkezin bulunduğu yer, etkin yönetim merkezinin bulunduğu yer, merkez 

büronun  bulunduğu  yer,  şirketin  temel  faaliyetlerinin  bulunduğu  yer,  şirket 

ortaklarının  bulunduğu  yer  gibi  çeşitli  ölçütler  kullanılmaktadır364.    Devletlerin 

farklı  ölçütler  kullanmaları  sebebiyle  çifte  mukimlik  hali  söz  konusu 

olabilmektedir.    Örneğin  devletlerden  birinin  yasal  merkezi  diğerinin  ise  etkin 

yönetim  merkezini  ölçüt  alması  halinde,  aynı  şirket  her  iki  ülkenin  de  mukimi 

sayılacaktır.  OECD  Modelinin  4’üncü  maddesi  uyarınca  gerçek  kişi  dışındaki  bir 

kişi,  her  iki  akit  devletin  de  mukimi  olduğu  takdirde  etkin  yönetim  merkezinin 

bulunduğu devletin mukimi olarak kabul  edilecektir. Birleşme Direktifi  açısından 

bir  şirketin  üçüncü  bir  devletle  akdedilen  bir  çifte  vergilendirmeyi  önleme 

anlaşması uyarınca Avrupa Birliği dışında mukim kabul edilmesi halinde, bu şirket, 

ülkesel  ölçütü  yerine  getirmemiş  sayılacaktır.  Vergisel  açıdan  Avrupa  Birliği 

dışında  mukim  şirketler,  Birleşme  Direktifinden  faydalanamayacaklardır.  Bu 

durum  özellikle  ulusal  vergi  mevzuatına  göre  bir  üye  devlette mukim  olup  aynı 

zamanda  üçüncü  bir  devlette  de  mali  ikametgâhı  bulunan  çifte  mukim  şirketler 

açısından söz konusudur. Eğer,  söz konusu üye devlet  ile üçüncü devlet arasında 

OECD  Modelinde  yer  alan  etkin  yönetim  merkezi  kuralını  esas  alan  bir  vergi 

anlaşması  akdedilmişse  ve  o  şirketin  etkin  yönetim merkezi  üçüncü devlette  yer 

alıyorsa, bu durumda o şirket Direktif kapsamında kabul edilmeyecektir365.   

                                                        

363 THÖMMES, s.116; TOMSETT, s.22; TERRA/WATTEL, s.480. 

364 YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s.129 

365  HOFSTATTER  Matthias/HOHENWARTER  Daniela,  The  Merger  Directive,  Introduction  to 

European  Tax  Law:  Direct  Taxation,  Wien,  2008  (editörler  LANG  Michael/PISTONE 

Pasquale/SCHUCH Joseph/STARINGER Claus), s.116. 
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Etkin yönetim merkezi ve kayıtlı merkezlerinden her ikisi de Avrupa Birliği 

içerisinde  bulunan  çifte  mukim  şirketler  Direktifin  kapsamındadırlar.  Etkin 

yönetim merkezi üçüncü bir devlette bulunan bir şirket,  ilgili üye devlet  ile etkin 

yönetim  merkezinin  yer  aldığı  üçüncü  devlet  arasında  yürürlükte  bir  vergi 

anlaşması  bulunmaması  halinde  Birleşme  Direktifinin  kapsamında  yer  alacak  ve 

Direktif’te sağlanan imkânlardan faydalanabilecektir366.  

Ancak  madde  3’te  yer  alan  ölçütlerin  farklı  üye  devletlerde  sağlanması 

halinde,  bir  şirketin  hangi  üye  devlete  ait  olduğunun  hangi  ölçüte  göre 

belirleneceği sorusu ortaya çıkmaktadır.  

Şirketlerin  ikametgâhının  belirlenmesinde  uluslararası  özel  hukukta  iki 

önemli kanunlar ihtilafı doktrini benimsenmiştir. Bunlar “kuruluş (incorporation) 

ve “gerçek merkez (real seat‐siège réel)” teorileridir. Bu teoriler, bir şirket  ile bir 

hukuk  sistemi  arasındaki  bağı  kurmakta  aynı  zamanda  uygulanacak  hukukun 

belirlenmesi,  yabancı  şirketlerin  tanınması  ve  şirket  merkezinin  sınır  ötesi 

transferine  ilişkin  sorunlarla  ilgilenmektedir367.  Nitekim  AB  Anlaşmasının 

teşebbüs kurma hakkı ile ilgili 48’inci maddesi her biri diğerine bir alternatif teşkil 

eden üç  farklı bağlama kriteri öngörmektedir: kayıtlı merkez, merkezi  idare veya 

başlıca  iş  merkezi368.  Bu  kriterlerden  ilki  kuruluş  teorisi,  diğer  ikisi  ise  gerçek 

merkez  teorisi  kapsamında  yer  almaktadır.    Kuruluş  teorisi,  bir  şirketi  kurulu 

bulunduğu  devletin  hukuk  sistemine  bağlarken,  gerçek  merkez  teorisi  şirketin 

etkin olarak hangi devletten yönetildiği ve kontrol edildiği  ile  ilgilenmektedir. Bu 

teori  gerçek  merkezin  bulunduğu  devletin  şirketin  faaliyetlerinden  en  çok 

etkilenen  devlet  olduğu  varsayımından  hareket  etmekte  ve  bu  sebeple  şirketin, 
                                                        

366 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.116. 

367  PANAYI  Christiana  HJI,  Corporate  Mobility  in  Private  International  Law  and  European 

Community Law: Debunking Some Myths, Queen Mary University of London, School of Law Legal 

Studies Research Paper No. 26/2009, s.5. 

368 DAHLBERG Mattias, Direct Taxation in Relation to the Freedom of Establishment and the Free 

Movement of Capital, The Hague, 2005, s.144. 
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yönetim  ve  kontrol  merkezinin  bulunduğu  devletin  kanunlarına  tabi  olması 

gerektiğini  ifade  etmektedir369. Diğer  bir  deyişle,  gerçek merkez  teorisi  şirket  ile 

devlet arasında maddi bir bağın varlığını aramaktadır.  

Gerçek  merkez  doktrini,  çoğu  Kıta  Avrupası  üye  devleti  tarafından 

benimsenirken Birleşik Krallık,  İrlanda, Danimarka ve Hollanda geleneksel olarak 

“kuruluş  (incorporation)”  doktrinine  bağlı  kalmışlarıdır.  Birleşik  Krallıkta  1988 

yılında  kadar  uygulanan  sistemde  bir  şirketin  Birleşik  Krallıkta  mukim  olup 

olmadığının tespitinde tek ölçüt, şirketin merkezi yönetimi ve kontrolünün Birleşik 

Krallıkta  yer  alması  idi370.  Bir  şirket,  Birleşik  Krallıkta  kurulmuş  olsa  bile  etkin 

yönetim  yeri  ve  kontrol  başka  bir  ülkede  ise  bu  şirketin  İngiltere’de  mukim 

olmadığı kabul edilmekteydi371. Daha sonra getirilen sistemde ise kuruluş doktrini 

esas alınarak bir şirket Birleşik Krallıkta kurulu  ise Birleşik Krallık mukimi kabul 

edilmiş;  ancak  şirket  Birleşik  Krallıkta  kurulu  bulunmamakla  birlikte  merkezi 

yönetim ve kontrol Birleşik Krallıkta  ise Birleşik Krallık mukimi kabul edilmiştir. 

Görüldüğü  gibi  gerçek  merkez  doktrini,  Birleşik  Krallıkta  Kurulu  bulunmayan 

şirketlerin  Birleşik  Krallıkla  bağlantısının  kurulması  için  kuruluş  doktrinini 

tamamlayıcı şekilde kullanılmaktadır. Etkin yönetim yeri başka bir ülkede olsa da 

bir  şirket  Birleşik  Krallıkta  kurulu  ise  Birleşik  Krallık  şirketi  kabul  edilecektir. 

Kuruluş  doktrinine  göre,  bir  şirketin  yönetim  ve  kontrol  merkezi  her  ne  kadar 

başka bir üye devlete  taşınmış olsa da bu şirket kurulmuş olduğu ülkenin şirketi 

olarak  kabul  edilmeye  devam  edilir.  Gerçek  merkez  doktrininde  ise,  şirketin 

yönetim  ve  kontrol  merkezinin  kurulmuş  olduğu  devletten  başka  bir  devlete 

                                                        

369 PANAYI, s.9. 

370 ÜZELTÜRK Hakan, The Residence of the Companies in the United Kingdom, Kurucu Rektörümüz 

Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan, İstanbul 1999 (Residence), s.474. 

371 ÜZELTÜRK, Residence, s.474 vd. 
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taşınması,  bu  şirketin  kurulmuş  olduğu  devlet  tarafından  geçerli  bir  tüzel  kişilik 

olarak kabul edilmesine engel olacaktır372. 

Direktifin 3’üncü maddesinin açık  ifadesine rağmen,  çifte mukim şirketler, 

uygulamada  bazı  üye  devletlerce  Direktifin  sağladığı  kolaylıklardan 

yararlandırılmamışlardır.  Bu  durum,  özellikle  “gerçek  merkez”  doktrinini 

benimseyen üye devletler için söz konusudur. Gerçek merkez doktrinin kapsamı ve 

hukuki sonuçları ABAD’ın Centros373 ve Überseering374 kararları  ile önemli ölçüde 

sınırlandırılmıştır. Überseering kararında ABAD, bir şirketin geçerli bir tüzel kişilik 

kabul edilmesi yetkisinin sadece bu şirketin kurulmuş olduğu devlete ait olduğunu 

belirtmiş, ancak şirketin yönetim ve kontrol merkezinin taşınmış bulunduğu devlet 

gerçek merkez doktrinini benimsemiş olsa bile, Topluluk hukuku uyarınca başka 

bir  üye  devlette  geçerli  olarak  kurulmuş  ve  kurulu  bulunduğu  devletin  şirketi 

olmaya devam eden bu şirketin hukuki varlığını tanımak durumundadır. 

Bu durumda, yönetim ve kontrol merkezinin kuruluş doktrinini benimseyen 

bir  üye  devletten  başka  bir  üye  devlete  taşınması,  bu  devlette  karşıt  sonuçlar 

yaratmamalıdır.  Aksi  durumda,  şirketin  kurulu  bulunduğu devlet,  gerçek merkez 

doktrinini  kabul  ediyorsa,  kendi  kanunlarına  tabi  olarak  kurulmuş  bir  şirket, 

yönetim ve kontrol merkezini başka bir devlete taşıdığında, bu şirketi kendi şirketi 

olarak  kabul  etmeyebilir.  Direktifin  3’üncü  maddesi  uyarınca,  şirketin  kurulu 

bulunduğu  devlet  gerçek  merkez  doktrinin  kabul  etmişse,  bu  şirketin  artık 

Direktifin  Ekinde  yer  alan  şirket  türleri  kapsamında  yer  almadığı  gerekçesiyle 

Direktifin sağladığı kolaylıkları uygulamayı reddedebilir375.  

                                                        

372 THÖMMES, s.117. 

373 C‐212/97, Centros, 9.3.1999, [1999] ECR 1459. 

374 C‐208/00, Überseering, 5.11.2002, [2002] ECR 9919. 

375 THÖMMES, s.116‐117. 
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c. Vergisel ölçüt: vergi türü 

Bir  şirketin,  Direktifin  3’üncü  maddesi  anlamında  bir  üye  devlet  şirketi 

kabul edilebilmesi  için gerçekleşmesi gereken son ölçüt, aynı maddenin (c) bendi 

uyarınca  bu  şirketin,  herhangi  bir  muafiyet  kapsamında  bulunmaksızın  veya 

başkaca bir şekilde vergilendirilme seçeneği olmaksızın Direktif Ek 1 Bölüm B’de 

belirtilen vergilere  tabi olmasıdır. Böylece Direktifin kapsamı, bir şirketin mukim 

olduğu üye devlette kurumlar vergisine ya da benzeri bir vergiye tabi olması şartı 

ile sınırlandırılmıştır.  

Ek 1 Bölüm B’de üye devletlerde Direktif kapsamında yer alan vergi türleri 

belirtilmiştir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir şirketin Direktif kapsamında 

yer  alabilmesi  için  herhangi  bir  seçenek  veya  muafiyet  söz  konusu  olmaksınız 

Direktif’in ekinde yer alan vergilere tabi olması gereklidir. Örneğin Fransa’da bazı 

şahıs  şirketleri  gelir  vergisi  yerine  kurumlar  vergisi mükellefiyeti  tesis  ettirmeyi 

seçebilirler.  Fransa’da  Kurumlar  vergisi  mükelleflerini  tanımlayan  Fransız  Genel 

Vergi  Kanununun  (Code  Général  des  Impôts  –  CGI)  206’ncı  maddesi,  kollektif 

şirketlerin,    Fransız  Medeni  Kanunu  uyarınca  kurulan  şahıs  şirketlerinin,  adi 

komandit şirketlerin, ortağı tüzel kişi olan tek ortaklı limited şirketlerin dilerlerse 

kurumlar  vergisine  tabi  olacaklarını  belirtmektedir.  Bu  açıdan  bakıldığında, 

Direktif  herhangi  bir  seçenek  söz  konusu  olmaksızın  kurumlar  vergisine  tabi 

olmayı gerektirdiğinden bu tür şirketler, Direktif kapsamında yer almayacaklardır. 

Benzer şekilde kurumlar vergisinden (ya da benzeri vergiden) muaf olan şirketler 

de  Direktif  kapsamında  kabul  edilmeyeceklerdir.  Örneğin  gene  Fransa’da  SICAV 

(Société  d’investissement  à  capital  variable‐  değişken  sermayeli  yatırım  şirketi) 

olarak adlandırılan şirketler de kurumlar vergisinden muaf oldukları  için Direktif 

kapsamı dışında değerlendirilmektedirler. 

Görüldüğü gibi, bir yeniden yapılandırma işleminin tarafı olan şirketin, üye 

devlet  şirketi  olarak  değerlendirilebilmesi  için,  ilk  olarak  bu  şirketin  Direktifin 

ekinde  yer  alan  ve  her  üye  devlet  için  belirlenen  şirket  türlerinden  birine  dâhil 

olması gereklidir. İkinci olarak, bir üye devletin vergi mevzuatına göre bu şirketin 
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mali  ikametgâhının  bu  üye  devlette  yer  alması  gereklidir376.  Son  olarak  da  bu 

şirketin  Direktifin  ekinde  yer  alan  vergilerden  birine  herhangi  bir  seçenek  veya 

muafiyet söz konusu olmaksızın tabi olması gereklidir. Direktifin 3’üncü maddesi 

uyarınca bu üç şartı yerine getiren şirket, üye devlet şirketi kabul edilecektir. 

2. Nesne: Farklı Üye Devlet Şirketlerinin Yeniden Yapılanma İşlemleri 

ve  Bir  Avrupa  Şirketi  ve  Avrupa  Kooperatifinin  Kayıtlı  Merkezinin 

Transferi 

Birleşme  Direktifin  2’nci  maddesi,  Direktif  kapsamında  yer  alan  işlemleri 

tanımlamaktadır.  Birleşme  Direktifi,  üye  devletleri  bu  tür  yeniden  yapılanma 

işlemlerine  direktifte  belirtildiği  şekilde  vergisel  açıdan  tarafsız  muamelede 

bulunmaları hususunda zorunlu tutmaktadır377. 

Direktifin  2’nci  maddesinde  yer  alan  işlemlerden  bir  kısmında,  devreden 

şirket infisah edip malvarlığının tamamını devralan şirket/şirketlere devrederken, 

bir  kısmında  ise  devreden  şirket  infisah  etmemekte  ve malvarlığının  bir  kısmını 

başka şirkete/şirketlere devretmektedir. Buna göre birinci kategoriye birleşme ve 

bölünme  işlemleri,  ikinci  kategoriye  ise  kısmi  bölünme  ve  aktif  devri  işlemleri 

dâhil olmaktadır. Hisse değişimi ve Avrupa Şirketi ve Avrupa Kooperatifinin kayıtlı 

merkezlerinin  transferinde  ise  herhangi  bir  malvarlığı  unsuru 

devredilmemektedir. 

Direktifin  2’nci  maddesindeki  tanımlanan  işlemlerin  Direktif  kapsamında 

yer alabilmesi için 1’inci ve 3’üncü madde uyarınca iki veya daha fazla üye devlet 

şirketi arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple tamamen iç hukuka 

                                                        

376  Üçüncü  bir  devletle  akdedilen  bir  çifte  vergilendirmeyi  önleme  anlaşması  çerçevesinde  söz 

konusu  şirketin mali  ikametgâhı  bu  üçüncü  devlette  kabul  ediliyorsa,  bu  şirket  bir  üye  devlette 

mukim değildir. 

377 STARINGER, s.86 
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tabi olarak gerçekleştirilen, diğer bir deyimle yurtiçi işlemler Direktif kapsamında 

değerlendirilmeyecektir378.  

a. Malvarlığının tamamının devrini öngören işlemler 

Bu işlemler yoluyla bir veya birden çok şirket malvarlıklarının tümünü bir 

veya  daha  fazla  şirkete  devretmektedirler.  Bu  yeniden  yapılanma  işleminin 

kapsamında birleşme ve bölünme işlemleri yer almaktadır.  

aa. Birleşme 

Birleşme  işlemi,  değişik  şirket  grupları  arasında  devralma  işlemlerini 

gerçekleştirmenin  en  uygun  yollarından  birisidir.  Zira  para  karşılığı 

gerçekleştirilen devir işlemleri ile hisse karşılığı yapılan devir işlemleri birbirlerine 

zıt  olmasa  da  tamamen  farklı  ekonomik  ve  mali  kaygılarla 

gerçekleştirilmektedirler379.  Birinci  durumda,  devralan  şirket,  diğer  bir  deyişle 

satın  alan,  nakit  varlıkları  veya  borçlanma  yoluyla  bu  satın  alma  işlemini 

gerçekleştirdiği için malvarlığında azalma gerçekleşmektedir; oysa ikinci durumda 

ödeme  hisse  karşılığı  gerçekleştiği  için  devralan  şirket  nakit  varlıklarını  ve 

borçlanma  kapasitesini muhafaza  etmektedir.  Diğer  taraftan  devreden  şirket  ise, 

devralan  şirketin  hissedarı  olarak  tüm  hak  ve  yükümlülüklere  özelikle  gelecekte 

gerçekleşecek  sermaye  artışlarına  iştirak  ederek  şirketin  sermayesini 

güçlendirecektir380.  

Birleşme işlemi bir veya daha fazla şirketin aktif malvarlıklarının diğer bir 

ifade  ile  şirketin  kuruluşu  sırasında  şirkete  konulan  tüm  mallar  (sermaye), 

                                                        

378    Örneğin,  aynı  üye  devlete  ait  iki  şirket  arasında  gerçekleştirilen  bir  birleşme  işlemi  Direktif 

kapsamında yer  almayacaktır. ABAD’ın Leur Bloem  kararına konu olan Direktif’in  tamamen yerel 

işlemlere uygulanabilirliği sorunu için bkz, Bölüm 2,III, B‐2, s.164 vd. 

379  LE  GALL  Jean‐Pierre/DIBOUT  Patrick,  La  Fiscalité  des  Fusions  d’Entreprises  Communautires, 

Revue de Droit des Affaires Internationales (RDAF), No.8, 1990, s.994. 

380 LE GALL/DIBOUT, RDAF, s.994. 
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devamında elde  edilen malvarlığı  (dağıtılmamış  kârlar)  ve pasifinin  yani  şirketin 

tüm borç ve yükümlülüklerinin devredildiği bir işlem olarak tanımlanabilir381. 

Birleşme  Direktifi,  birleşme  olarak  nitelendirilebilecek  işlemleri  2‐a 

maddesinde  saymıştır.  Birleşmeyi  tanımlayan  Direktifin  2‐a  maddesi  uyarınca 

Direktif kapsamında farklı üye devlet şirketlerinin taraf olduğu birleşme işlemi üç 

farklı şekilde gerçekleşebilir. Bu üç işlemde bir şirketin (veya duruma göre birden 

fazla şirketin) tüm aktif ve pasifleri, önceden kurulmuş bir şirkete, yeni kurulan bir 

şirkete ya da devreden şirketin ana şirketine devredilmektedir.   

‐  İlk  yöntem,  bir  veya  daha  fazla  şirketin  tasfiyesiz  infisah  ederek  diğer 

şirketin  sermayesini  oluşturan  hisse  senetlerinin  ortaklarına  verilmesi, 

gerekirse  nominal  değerin  %10’unu  aşmayan  nakit  ödeme  yapılması  ve 

nominal  değerin  olmaması  durumunda  bu  hisse  senetlerini  karşılayan 

paranın  ortaklarına  verilmesi  karşılığında  tüm  malvarlığını  aktif  ve 

pasifleriyle daha önceden mevcut bir şirkete devretmesi olarak tanımlanan 

devir yoluyla birleşmedir.  

‐İkinci  birleşme  yöntemi,  iki  veya  daha  fazla  şirketin,  tasfiyesiz  infisah 

ederek  diğer  şirketin  sermayesini  oluşturan  hisse  senetlerinin  ortaklarına 

verilmesi,  gerekirse  nominal  değerin  %10’unu  aşmayan  nakit  ödeme 

yapılması  ve  nominal  değerin  olmaması  durumunda  bu  hisse  senetlerini 

karşılayan paranın ortaklarına verilmesi karşılığında tüm malvarlığını aktif 

ve pasifleriyle yeni kuracakları bir  şirkete devretmeleri olarak  tanımlanan 

yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmedir.  Bu  birleşme  yöntemi,  ikiye  bir  birleşme 

olarak  da  adlandırılmaktadır.  Bu  tür  birleşmeler,  farklı  üye  devletlerde 

kurulu  iki veya daha  fazla şirketin aktif ve pasifleri, bu amaçla özel olarak 

                                                        

381 DUVERNEUIL, s.118. 
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kurulmuş yeni bir şirkette bir araya getirildiği için “gerçek” birleşme olarak 

adlandırılabilir382.  

‐Üçüncü  birleşme  yöntemi  ise  bir  şirketin  tasfiyesiz  infisah  ederek 

sermayesini oluşturan hisse senetlerinin tümüne sahip olan şirkete aktif ve 

pasifleriyle  tüm  malvarlığını  devretmesi  yoluyla  gerçekleşen  birleşmedir. 

Bu birleşme türü dikey birleşme olarak da adlandırılmaktadır. 

Bu  tanımlar  ulusal  hukuklardaki  (gerek  şirketler  hukuku  gerekse  vergi 

hukuku)  tanımlardan  bağımsız  olup  esasen  söz  konusu  işlemlerin  hukuki 

sonuçlarına  yöneliktirler383.  İlk  iki  birleşme  yöntemi  arasındaki  temel  farklılık 

devralan şirketin niteliğinde ortaya çıkmaktadır. Birinci yöntemde, devralan şirket 

önceden  mevcutken  ikinci  yöntemde  yeni  kurulan  bir  şirket  söz  konusudur. 

Üçüncü  yöntem  bir  şirketin  sermayesinin  %100’üne  sahip  bulunduğu  bir  bağlı 

ortaklığı devralmasıdır.  

Görüldüğü  gibi  Direktifin  2’nci  maddesi  kapsamındaki  birleşme  işlemleri 

“tasfiyesiz infisah” ve malvarlığının tüm aktif ve pasifleriyle “külli halefiyet” ilkesi 

çerçevesinde  devri  esastır.  Bu  birleşme  tanımının  amacı,  birleşme  işlemi 

sonucunda devreden şirketin ayrı bir  tüzel kişilik olarak varlığının sona erdiğine 

işaret  etmektir.  Burada  tasfiye  sistemindeki  gibi  ortaklığın  tüm malvarlığının  bir 

araya  getirilip  paraya  çevrildikten  sonra,  alacaklıların  alacaklarının  ödenmesi  ve 

arta  kalan  kısmın  ortaklara  dağıtılması  söz  konusu  olmaksızın  şirketin  hukuki 

varlığı sona ermektedir. Direktif kapsamında devralan şirket, devreden ve infisah 

eden  şirketin  halefi  sıfatıyla,  devreden  şirketin  tüm  hak  ve  borçlarını  bir  bütün 

halinde  devralmaktadır.  Malvarlığının  devri  her  zaman  zorunlu  olarak  tüm 

malvarlığına  yönelik  olmalıdır.  Nitekim  Direktif  de  bu  zorunluluğu  “tüm  aktif  ve 

pasiflerini  devrederek”  şeklinde  ifade  etmiştir.  Şirketin malvarlığının  yalnızca  bir 
                                                        

382 LARKING, Merger Directive, s.363. 

383  De  WAAL  Allard,  L’Application  du  Régime  de  Faveur  des  Fusions  aux  Réorganisations 

Internationales (Régime de Faveur), Droit Fiscal, No. 24 1997, s.788. 
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kısmına  yönelik  kısmi  birleşmeler  Direktif  kapsamında  yer  almayacaktır384. 

Aşağıda görüleceği üzere, devredilen unsurların fiziken devri söz konusu olmayıp 

bunların devreden şirketin üye devletinde devralan şirkete ait bir  işyeri  ile etkin 

şekilde bağlantılı bulunması zorunludur. 

Bu açıklamalarımız sonrasında bu üç birleşme yöntemini  farklı  ihtimallere 

göre aşağıdaki şekillerde şematize edebiliriz: 

Birinci yöntem: bir (veya daha fazla) şirketin önceden mevcut bulunan 

bir şirkete devredilmesi 

 

Birleşme Öncesi 

 

 

 

 

 

                                                        

384 THÖMMES, s.62. 

Üye Devlet A       Üye Devlet B   

   

 

 

 

A’ nın pay 
sahipleri

A Şirketi  

B’nin  pay 
sahipleri   

B Şirketi   
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Birleşme Sonrası 

 

Birden fazla bir şirketin önceden mevcut bulunan bir şirkete devri halinde 

durumda bir değişiklik olmayacak ve  tasfiyesiz  infisah eden her  şirket, diğer üye 

devlette bulunan devralan şirketin işyeri haline gelecektir. İki şirketin mevcut bir 

şirkete devrinde durum aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Birleşme öncesi 

 

 

Üye Devlet X       Üye Devlet Y  

 

    

 

 

 

A’ nın pay 
sahipleri

A Şirketi 

B’ nin pay 
sahipleri

B Şirketi

C’nin pay 
sahipleri   

C Şirketi  

Üye Devlet A       Üye Devlet B   

 

 

 

 

 

 

A’ nın pay
sahipleri   

 

B şirketinin 
işyeri (eski 
A şirketinin 
aktifleri)

 

B’ nin  pay 

sahipleri   

 

B Şirketi   
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Birleşme sonrası 

Üye Devlet X        Üye Devlet Y 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci yöntem: iki (veya daha fazla) şirketin birleşerek malvarlıklarını 

yeni kurulan bir şirkete devretmeleri 

Bu birleşme yönteminde  iki  ihtimalin değerlendirilmesi gerekmektedir.  İlk 

ihtimal,  birleşen  şirketlerin  bir  üye  devlette  yeni  kurulan  şirketin  başka  bir  üye 

devlette mukim olması halidir. Bu durumda işlem şu şekilde gerçekleşecektir: 

Birleşme öncesi 

 

 

Üye Devlet X      Üye Devlet Y 

    

 

 

 

A’nın pay 

sahipleri 

A Şirketi 

B’nin pay 

sahipleri 

B Şirketi

C’nin pay 

sahipleri 
A’nın pay 

sahipleri 

B’nin pay 

sahipleri 

C Şirketi 

 

C şirketinin işyeri 

(eski A şirketinin 

aktifleri) 

C şirketinin işyeri 

(eski B şirketinin 

aktifleri) 
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Birleşme sonrası 

  İkinci ihtimal, mevcut şirketlerin farklı üye devletlerde yeni kurulan şirketin 

ise  bu  üye  devletlerden  birinde  bulunması  halidir.  Bu  durumda  işlem  aşağıdaki 

şekilde gerçekleşecektir: 

Birleşme öncesi 

 

 

 

Üye Devlet X        Üye Devlet Y 

 

 

 

 

 

 

 

A’nın pay 

sahipleri 

B’nin pay 

sahipleri 

C Şirketi 

 

C şirketinin işyeri 

(eski A şirketinin 

aktifleri) 

C şirketinin işyeri 

(eski B şirketinin 

aktifleri) 

Üye Devlet X       Üye Devlet Y  

    

 

 

 

 

A’ nın pay 
sahipleri

A Şirketi  

B’nin pay
sahipleri  

B Şirketi  
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Birleşme sonrası 

 

Yukarıdaki ilk iki birleşme türünde, devreden şirketin tüm aktif ve pasifleri, 

ortaklarına  devralan  şirketin  hisse  senetlerinin  verilmesi  karşılığında 

devredilmektedir.  Devredilen  unsurların  karşılığı  olarak  bu  işlemlerde  %10’u 

aşmayacak  bir  nakit  ödemeye  müsaade  edilmektedir.  Devreden  şirketteki  bir 

hissenin değeri ender olarak devralan şirketteki hissenin değerini karşılayacaktır. 

Bunun  yanı  sıra  bir  birleşme,  bölünme  veya  hisse  değişimi  işleminde,  değişim 

koşulları  üzerinde  tam  olarak  mutabakata  varılması  ya  da  bir  kısmi  bölünme 

işleminde  tahsis  edilecek  hisselerin  miktarının  doğru  tespit  edilmesi  zorluklar 

taşımaktadır385.  İşte  Direktifin  2’nci maddesi  devreden,  devralınan  veya  bölünen 

şirketin (eski) ortaklarına ek bir ödeme yapılmasına imkân vermektedir. Ancak bu 

ödemenin  devralan  şirketteki  hisselerin  nominal  değerinin %10’unun  aşmaması 

gerekmektedir.  Bu  durumda  arta  kalan  değer  farklılıkları  nakit  yoluyla 

denkleştirilebilecektir. Bu hüküm ayrıca, birleşilen şirket ortağı olmak  istemeyen 

azınlık pay sahiplerine ödeme yapmayı da mümkün kılmaktır386. Belirtmek gerekir 
                                                        

385 TERRA/WATTEL, s.531. 

386 TOMSETT, s.15. 

Üye Devlet X       Üye Devlet Y  

    

 

 

 

 

 

A’ nın pay 
sahipleri

C şirketinin 
işyeri (eski A
şirketinin 
aktifleri)  

 

B’nin pay
sahipleri  

C Şirketi(eski B
şirketinin 
aktifleri)  
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ki  ek  ödeme  yalnızca  birleşme,  bölünme,  hisse  değişimi  ve  kısmi  bölünme 

işlemlerinde  söz konusu olabilecektir. Direktif,  aktif  transferi  işlemlerinde bu  tür 

bir ödemeye izin vermemiştir. Aktif transferi işleminde, devredilen faaliyet dalının 

karşılığını  yalnızca  “devralan  şirketin  sermayesini  temsil  eden  hisse  senetleri” 

teşkil  edebilecektir.      Zira  burada  şirketlerin  hissedarları  işlemin  tarafı  olmadığı 

gibi  (aktif  transferi  işlemleri  iki  şirket  arasında  gerçekleştirilir)  eski  ve  yeni 

hisseler arasında değişim oranı da söz konusu olmamaktadır. 

Bilindiği  gibi  birleşme,  bölünme,  hisse  değişimi  ve  kısmi  bölünme 

işlemlerinin  hisse  karşılığı  yapılması  bu  işlemlerin  vergisiz  gerçekleştirilebilmesi 

için  gereklidir.  Ancak  Direktifin  ortakların  vergilendirilmesine  ilişkin  8’inci 

maddesinin  9’uncu  bendi  uyarınca,  bu  nakit  ödeme  Direktif  kapsamındaki 

istisnadan  yararlanmayacak  ve  pay  sahibi  için  ikamet  devletinin  kanunları 

uyarınca  vergilendirilebilir  bir  ödeme  teşkil  edebilecektir.  Zira  Birleşme 

Direktifi’nin  amacı  bu  tür  işlemlerdeki  değer  artış  kazançlarına  vergi  ertelemesi 

tanıyarak  bu  kazançların  realize  edildiği  sırada  vergilendirilmesini  sağlamaktır. 

Oysa nakit ödeme durumunda zaten kazançlar realize edilmiş olacaktır. Diğer bir 

deyişle  vergiyi  ödemek  için  gerekli  para  zaten  pay  sahibinin  elinde 

bulunmaktadır387. 

ABAD Kofoed davasında, 90/434 Direktifinin 2‐d maddesi anlamında nakit 

ödeme  kavramını  “devralma  işleminin  gerçek  karşılığı  niteliğindeki  parasal 

ödemeler,  özellikle  devralma  işleminin  altında  yatan  nedenlere  bakılmaksızın 

devralan şirketin sermayesini temsil eden hisse senetleri tahsisine ek olarak bağlayıcı 

bir  şekilde mutabık kalınan ödemeler” şeklinde yorumlamıştır388. ABAD, “Devralan 

şirket tarafından devralınan şirket ortaklarına yapılan parasal ödeme, sadece geçici 

bir  bağ  veya  devralma  işlemi  ile  başka  türden  bir  bağlantı  sebebiyle,  90/434 

Direktifinin  2d  maddesi  hükmünün  amaçları  açısından  “nakit  ödeme”  olarak 

                                                        

387 TERRA/WATTEL, s.560. 

388 C‐321/05, Hans Markus Kofoed v. Skatteministeriet, 05.07.2007, [2007] ECR  I‐5795, para.28. 
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değerlendirilemez.  Aksine her olayda koşulların tamamı göz önünde bulundurularak 

bahse  konu  ödemenin  devralma  işleminin  bağlayıcı  karşılığı  niteliğinde  olması 

gereklidir”389  demek  suretiyle  bir  nakit  ödemenin  madde  2‐d  kapsamında 

değerlendirilebilmesi için geçici bir bağı yeterli görmemiş, bu ödemenin doğrudan 

doğruya  işlemin  karşılığını  teşkil  edecek  şekilde  bir  bağlayıcılığa  sahip  olması 

gerektiği kriterini geliştirmiştir. Mahkeme, sadece yeniden yapılanma işleminin bir 

bölümünü  oluşturdukları  için  yüksek  miktardaki  değer  artış  kazançlarının 

vergiden  istisna edilmesinin Direktifin  amacına aykırı  olduğunu  ifade etmiştir390. 

Bu  yorum,  90/434  Direktifinin  amacına  da  uygun  düşmektedir  Nitekim  bahse 

konu davaya esas olan olayda Mahkeme, söz konusu temettünün, devralan şirket 

tarafından  diğer  şirketin  devralınması  için  ödenmesi  gerekli  karşılığın  (ivaz) 

ayrılmaz  bir  parçasını  teşkil  ettiğini  gösterecek  herhangi  bir  olguya 

rastlanmadığından madde 2‐d kapsamında yer almadığına hükmetmiştir391. 

Üçüncü yöntem: bir bağlı ortaklığın  tamamına sahip bulunan bir ana 

şirket ile birleşmesi 

Birleşme öncesi 

 

                                                        

389 C‐321/05, para.31. 

390 C‐321/05, para.32. 

391 C‐321/05, para.33. 

Üye Devlet      X       Üye Devlet Y  

 

 

 

 

Ana Şirket A   

 

Bağlı ortaklık B   
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Birleşme sonrası 

 

Bir bağlı  şirketin  tasfiyesiz  infisah ederek  tüm malvarlığını  tek ortağı olan 

ana  şirketine  devretmesi  işleminde  (dikey  birleşme)  hisselerin  el  değiştirmesine 

gerek  bulunmamaktadır392.  Zira  ana  şirket  devreden  şirketin  sermayesini  temsil 

eden tüm hisse senetlerine sahip olduğu için yeni pay çıkarılmasına veya herhangi 

bir ödeme yapılmasına gerek bulunmamaktadır393. 

Her ne kadar bir ana şirketin bağlı ortaklığı ile dikey birleşmesi ve bir bağlı 

şirketin tasfiye edilmesi  işlemlerinden pay sahibi düzeyinde etkilenen bir üçüncü 

taraf  bulunamasa  da,  bu  iki  işlem  birbirinden  farklıdır.  Zira  tasfiye  halinde  bağlı 

şirketin  malvarlığı  nakde  çevrilecek  ve  alacaklılara  ödeme  yapılacak  ve  başkaca 

formaliteler  yerine  getirilecekken  dikey  birleşmede  bağlı  ortaklığın  malvarlığı 

otomatik  olarak  ana  şirket  tarafından  devralınacaktır.  Bu  sebeple  Direktif,  dikey 

birleşme halinde bile tasfiyesiz infisah şartını koymuştur394.   

                                                        

392  FOISSAC Richard, Dissolution sans liquidation et fusion‐absorption d’une filiale à 1005, Bulletin 

Fiscale, No:5, 1994,  s.258. 

393 Le GALL/DIBOUT, RDAF, s.1047.  

394 THÖMMES, s.70 

Üye Devlet X     Üye Devlet Y 

 

 

 

 

 

Ana Şirket A

A’nın işyeri (eski bağlı 

ortaklık B’nin aktifleri) 
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Direktif  bir  ana  şirketin  bağlı  ortaklığı  tarafından  devralınması  işlemine 

(düşey  birleşme)  ilişkin  herhangi  bir  belirlemede  bulunmamıştır.  Bu  durumda 

işlem,  Direktif’in  2‐a  maddesi  bağlamında  olağan  bir  birleşme  türü  olarak 

değerlendirilecektir. Ancak, bu durumda üye devletlerin şirketler hukukunda, bir 

şirketin  kendi  hisselerini  elde  etmesine  ilişkin  kısıtlamaların  da  dikkat  alınması 

gerekecektir395. 

Birleşme işlemlerini kolaylaştırmada temel yaklaşım, devredilen aktiflerden 

kaynaklanan her türlü kazanca vergi ertelemesi sağlamaktır. Bu durum, Direktifin 

4’üncü  maddesinde  “devredilen  aktif  ve  pasif  unsurların  gerçek  değeri  ile  mali 

değeri  arasındaki  farka  göre  belirlenen  değer  artışları  birleşme  durumunda 

vergilendirilmemelidir”  şeklinde  ifade  edilmiştir.  Birleşme  işlemlerindeki  ortak 

vergilendirme rejimi, başlık III’te ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

bb. Bölünme 

Bölünme,  Direktifin  2‐b  maddesinde,  bir  şirketin  tasfiyesiz  infisahı 

neticesinde malvarlığının tamamını tüm aktif ve pasifleriyle daha önceden mevcut 

ve  yeni  kurulacak  iki  veya  daha  fazla  şirkete,  devralan  şirketlerin  hisselerinin 

ortaklarına  verilmesi  veya  gerekirse  nominal  değerin  %10’unu  aşmayan  nakit 

ödeme  yapılması  ve  nominal  değerin  olmaması  durumunda  bu  hisse  senetlerini 

karşılayan  paranın  ortaklarına  verilmesi  karşılığında  devretmesi  olarak 

tanımlanmıştır.  Burada  iki  tür  bölünme  işlemi  yer  almaktadır.  Birincisi  devir 

yoluyla bölünme ikincisi ise yeni kuruluş yoluyla bölünmedir. 

Gerek  birleşme,  gerek  bölünme  işleminde  devreden  şirketin malvarlığının 

tamamı  devredilmekte  ve  şirketin  hukuki  varlığı  tasfiyesiz  sona  ermektedir. 

Bölünme  işleminin  Direktif  kapsamında  değerlendirilebilmesi  için,  iki  veya  daha 

fazla üye devlet şirketini kapsaması gerekmektedir. 

                                                        

395 THÖMMES, s.70. 
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Birleşmede  olduğu  gibi  bölünme  işlemlerini  de  farklı  şekillerde  şematize 

etmek  mümkündür.  Yeni  kuruluş  yoluyla  bölünme  aşağıdaki  gibi 

gerçekleştirilecektir. 

Bölünme öncesi 

 

Bölünme sonrası 

 

Üye Devlet X       Üye Devlet Y  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

A’ nın pay 
sahipleri  

B şirketi(bölünen
A şirketinin 

aktiflerinin bir
Kısmı) 

 

C Şirketi   

C şirketinin 
işyeri (bölünen A

şirketinin 
aktiflerinin bir 

kısmı)

Üye Devlet X       Üye Devlet Y  

    

 

 

 

 

A’ nın pay 
sahipleri

A Şirketi
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Devir yoluyla bölünme işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. 

Bölünme öncesi 

 

Bölünme sonrası 

 

Üye Devlet X      Üye Devlet Y 

    

 

 

 

 

A’nın pay 

sahipleri 

B Şirketi C Şirketi

A Şirketi  

Üye Devlet X       Üye Devlet Y  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A’nın pay

sahipleri  

BŞirketi C  Şirketi

 B şirketi nin işyeri  

(bölünen A şirketinin

aktiflerinin bir 
kısmı) 

 

C şirketinin işyeri 

(bölünen A şirketinin

aktiflerinin bir kısmı) 
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(A)  şirketi,  mevcut  veya  yeni  kurulan  iki  veya  daha  fazla  şirkete 

bölünmüştür.  Bu  bölünme  işlemi  neticesinde  infisah  olan  (A)  şirketinin 

ortaklarına,  (A)  şirketinin  malvarlığını  devralan  şirketlerin  sermayesini  temsil 

eden  yeni  hisseler  verilmiştir.  Burada  verilecek  hisselerin,  (A)  şirketinin  aktif  ve 

pasiflerinin  devralan  şirketlerce  elde  edilen  ilgili  kısmı  ile  oranlı  olması 

gerekmektedir.  Bir  bölünme  işleminin,  bölünen  şirketin  eşit  kısımlarından 

oluşması  gerekli  değildir,  ancak  burada  aktiflerin  bir  şirkete,  pasiflerin  diğer 

şirkete keyfi şekilde tahsisi söz konusu olmayacaktır.    

b. Malvarlığının bir kısmının devrini öngören işlemler 

aa. Aktif devri 

Aktif  devri,  artık  amaçlarına  uygun  olmayan bir  faaliyet  dalını  terk  etmek 

veya  hukuki  açıdan  bağımsızlığı  bulunmayan  bölümleri  yavru  şirket  haline 

getirmek isteyen şirketler tarafından uygulanmaktadır396. Her ne kadar işlem aktif 

transferi olarak nitelenmiş olsa da bu işlemin özgünlüğü ve yararı, özellikle pasifin 

de devrine imkân vermesinden kaynaklanmaktadır397. 

Direktifin 2‐c maddesinde aktif devri, bir şirketin infisah etmeksizin faaliyet 

dallarının  tümünü  veya  bir  veya  birden  fazlasını  başka  bir  şirkete,  bu  şirketin 

sermayesini  temsil  eden  hisse  senetleri  karşılığında  devretmesi  işlemi  olarak 

tanımlanmıştır.  Aktif  devri  ile  birleşme  ve  bölünme  işlemleri  arasındaki  temel 

farklılık,  aktif  devri  işleminde  devreden  şirketin  infisah  etmemesidir.  Devreden 

şirket,  tüm  mallarını  devretmiş  olsa  bile  bir  tüzel  kişilik  olarak  varlığını 

sürdürmeye devam edecektir. 

 

                                                        

396  GUYON  Yves,  Prospectives  du  Droit  Economique,  Dialogues  avec  Michel  Jeantin,  Paris  1999, 

s.237. 

397 GUYON, s.240. 
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Aktif devri işlemlerini aşağıdaki gibi bir şema ile özetleyebiliriz: 

Devir öncesi 

 

Devir sonrası 

 

Üye Devlet X       Üye Devlet Y   

    

 

 

 

 

 

 

A Şirketi  B Şirketi  

 

B’ni n pay 

sahipleri  

 

A Şirketi’nin’ 

faaliyet dalı 
(B şirketinin 

işyeri) 

Üye Devlet X        Üye Devlet Y   

    

 

  

 B’nin hisseleri 

   

 

 

A’ nın pay

sahipleri  

A Şirketi   B  Şirketi   

 

B’ nin pay  
sahipleri  

 

A Şirketi’nin 
faaliyet dalı   
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Direktif  2‐d maddesinde,  bir  şirketin  infisah  etmeden  tüm, bir  ya da daha 

fazla faaliyet dalını başka bir şirkete devredebileceğini ifade edilmektedir. Esasen 

kısmi  bölünme  ile  aktif  devri  arasındaki  farkı  ortaya  koyan  da  budur.  Zira 

Direktif’in  2‐c  maddesinde  kısmi  bölünmede  de  devir  işleminin  faaliyet  dalı 

bağlamında yapılacağı belirtilmekte olup Direktif burada en az bir faaliyet dalının 

devreden  şirkette  bırakılması  şartını  koymuştur.  Aktif  devri  işleminde,  devreden 

şirketin  hukuki  varlığı  sona  ermediği  için,  devralan  şirketin  sermayesini  temsil 

eden  hisse  senetleri  ortaklara  değil  devreden  şirkete  verilmektedir398.  Devreden 

şirketin tüm aktif ve pasiflerini devretmesi ihtimalinde, devreden şirket, devralan 

şirkete  iştirak  eden  bir  holding  haline  gelecektir399.  Eğer  devralan  şirket  yeni 

kurulan  bir  şirket  ise  devreden  şirket  aktif  devri  neticesinde  tek  pay  sahibi 

olacaktır.  

Direktif’in  2‐a  maddesinde  yer  alan  birleşme  tanımında  olduğu  gibi  2‐j 

maddesinde  devralan  şirketin  işlemden  önce  mevcut  bulunup  bulunmamasına 

ilişkin  herhangi  bir  belirleme  bulunmamaktadır.  Devredilen malvarlığı  unsurları, 

esas itibarıyla yeni kurulan bir şirketin başlangıç sermayesini oluşturabilir. Gerek 

aktif  devri  gerekse  kısmi  bölünme  işlemleri,  bir  şirkete  diğer  bir  şirketin  ayni 

sermaye  koymasını  ifade  etmektedir.  Direktifin  aktif  devrine  ilişkin  hükmü  bir 

işletmenin  aktif  ve  pasif  her  unsurunu  dilediği  her  şirkete  devretmesi  ve 

karşılığında o şirketten hisselerin alınması şeklinde düzenlememiş, bunun yerine 

“bütün,  bir  veya  birden  fazla  faaliyet  dalı”  ifadesini  kullanmıştır.  Direktifin  2‐j 

maddesi  uyarınca  faaliyet  dalı,  “bir  şirketin,  organizasyon  açısından  bağımsız 

işletmesini  teşkil  eden  bir  bölümünün  aktif  ve  pasif  unsurlarının  bütünü”  olarak 

tanımlanmıştır. Burada bağımsız işletme, kendi imkânları ile işlev gören bir bütünü 

ifade  etmektedir.  Bu  durumda  tek  bir  aktifin  devri  Direktifin  2’nci  maddesi 

bağlamında bir aktif devri oluşturmayacaktır. 
                                                        

398 LONG Yves, EC Corporate Tax Law, Commentary on  the EC Direct Tax Measures and Member 

States’ Implementation, Binder 1, Amsterdam 2000, Country Chapters, France, s.12. 

399 LE GALL/DIBOUT, RDAF, s.995; THÖMMES, s.76. 
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Tanım  itibarıyla,  aktif  devri  bir  şirketin  aktif  ve  pasiflerinin  bir  kısmı  ile 

sınırlandırılabilir veya tümüne hasredilebilir. Buna karşın, “faaliyet dalı” testi, aktif 

ve  pasiflerin  devreden  şirketin  tüm  malvarlığı  içinden  rastgele  seçilmesini 

engellemektedir400.  ABAD,  faaliyet  dalını  Andersen  og  Jensen401  kararında  şu 

şekilde yorumlamaktadır: “Bir şirketin bağımsız işletmeleri öncelikle işlevsel açıdan 

ve  ikincil  olarak  mali  açıdan  değerlendirilmelidir.  Burada  işlevsel  bakış  açısı, 

devredilen malvarlığının (aktif) herhangi bir müdahaleye, bu amaçla ek yatırım veya 

kıymet  transferine  ihtiyaç  duyulmadan  bağımsız  bir  işletme  olarak  faaliyet 

gösterebilmesini belirlemektir. Bu davada, pasiflerin  tahsisi  kritik bir husus olarak 

ortaya  çıkmıştır. Olağan  piyasa  koşulları  kapsamında  devralan  şirketin  bir  banka 

kredisi alması halinde, devralan şirketin ortakları bu şirketteki hisselerini kredi  için 

teminat  olarak  kullansalar  da,  sadece  bu  durum  devredilen  işletmenin  bağımsız 

olmadığı anlamına gelmez”402. Buna karşın, devralan şirketin finansal durumunun 

kendi  olanakları  ile  ayakta  kalamayacağı  sonucunu  doğurması  kaçınılmaz  ise, 

yukarıda varılan sonuç değişecektir403. Bu durum devralan şirketin geliri, borçları 

dikkate  alındığında  anapara  ve  faiz  ödemelerini  karşılamaya  yeterli  olmaması 

ihtimalinde söz konusu olabilir.  

Andersen  og  Jensen  davasında  ABAD,  devreden  şirketin  kredi  getirisi  ve 

yükümlülüğünü ayırmak üzere bir kredi aldığında aktif devrinin söz konusu olup 

                                                        

400 THÖMMES, s.77. 

401 C‐43/00, Andersen og Jensen ApS., 15.1.2000, [2002] ECR I‐379. Bu karara konu olan dava sabit 

kıymet devri ile ilgilidir (olayda yavru şirkete devir söz konusudur). Devreden şirket bir kredi almış 

(10 milyon DKK), kredinin anaparasını elinde tutarak borç yükümlülüğünü devralan şirkete (yavru 

şirkete) devretmiştir. Mahkeme bu işlemin Direktifin 2‐c maddesi uyarınca şirket/dal tanımları ile 

çatışır bulmuş ve aynı zamanda Direktifin 2‐i maddesi uyarınca olması gerekli bağımsızlık şartı ile 

bir çelişme olmadığına karar vermiştir. Ulusal mahkeme işletmenin bağımsız olup olmadığına karar 

vermeli ve bunu her münferit vakanın özel koşullarını dikkate alarak yapmalıdır.  

402 C‐43/00, para. 35‐36. 

403 ALHAGER Eleonor, Restructures of Companies in Swedish Income Tax Law – What is a Branch of 

Activity?, Scandinavian Studies in Law, Vol‐44, 2003, s.14. 
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olmadığı  sorusuna,  tüm  aktif  ve  pasiflerin  devredilmesi  gerektiğini  belirterek 

kredinin  anaparası  ve yükümlülüğü  arasında herhangi  bir  ayırım yapılamayacağı 

şeklinde cevap vermiştir404. Bu şekilde ABAD, şirketin aktif ve pasifleri arasında bir 

bağlantı bulunması şartını ortaya koymuştur. ABAD, ulusal mercilerin anapara ve 

borçların ayrılmasını reddedebilecekleri üç sınır tanımlamaktadır. İlk olarak şirket 

kavramının tanımı gereğince devir konusu tüm şirket  ise hangi aktif ve pasiflerin 

devredileceğini açıklamaya gerek yoktur zira tüm malvarlığı devredilecektir. İkinci 

olarak şirketin bazı faaliyetlerinin devri söz konusu ise şirketin bir bölümünden ne 

anlaşılması  gerektiğinin  Direktif  2‐i  maddesi  uyarınca  tanımlanması 

gerekmektedir.  Son olarak  ise  işlemin asıl  amacı Direktifin 11’inci maddesi  (yeni 

madde  15)  kapsamında  vergi  kaçırma  veya  vergiden  kaçınma  değilse  ağırlıklı 

olarak ticari kaygılarla yapılan aktif kıymet devirleri mümkün olabilir405. 

Her  ne  kadar  Andersen  og  Jensen  kararı  faaliyet  dalının  yorumlanmasına 

yardımcı olacak ifadeler içermekte ise de bu karar ışığında dahi faaliyet dalı terimi 

hala  yeteri  kadar  açık  değildir.  Dolayısıyla  ABAD,  bir  işletmenin  bağımsız  olup 

olmadığının  belirlenmesini  davaya  ilişkin  özel  koşulları  dikkate  alabilecek  ulusal 

mahkemelere bırakmıştır. 

Direktifteki  faaliyet  dalı  terimine  ilişkin  Alman  ve  Fransız  hukuklarındaki 

yorumlar dikkate değerdir. Birleşme Direktifinin Almanca versiyonu,  faaliyet dalı 

terimi  için  Alman  Federal  Vergi  Mahkemesinin  birçok  kararına  konu  olan 

“Teilbetrieb”  ifadesini  kullanmaktadır.  “Teilbetrieb”  terimi,  UmwStG 

(Umwandlungssteuergesetz  ‐  Yeniden  Yapılanmalarda  Vergilendirmeye  İlişkin 

                                                        

404  VINTHER Nikolaj/WERLAUFF Eric, “Community Law and the Independent Business Interpreted 

by the ECJ in Andersen & Jensen ApS”, European Taxation, October 2002, s.443. 

405  ABAD,  Andersen  og  Jensen  kararında  faaliyet  dalı  devrinin,  devir  hisse  değil  nakit  karşılığı 

yapılmışsa, Direktif kapsamında olmadığına karar vermiştir. Devreden şirketin önemli ölçüde borç 

alarak, sadece işletmeyi değil borç yükümlülüğünü de devretmesi ve anaparanın devreden şirkette 

kalması  ekonomik  gerçeklikte  devralan  şirketin  borç  alarak  devreden  şirketin  işletmesini  satın 

almasıdır. 



141 

 

Kanun) madde  15’te  yer  almaktadır:  UmwStG,  faaliyet  dalı  terimini  bölünme  ve 

aktif  devrine  ilişkin  kurallar  bağlamında  içermekte  olup  bu  kavramı 

tanımlamamıştır. Bu meyanda, Birleşme Direktifi anlamında faaliyet dalı, bölünme 

ve  aktif  devri  işlemleri  kapsamında  aynı  anlama  gelmektedir.  Birleşme  Direktifi 

uygulamasında  faaliyet  dalının  devri  gerekmektedir.  Alman  vergi  mercilerinin 

yorumuna  göre  bir  faaliyet  dalının  devri,  ancak  bir  işletmenin  faaliyeti  için 

vazgeçilemez  olan  malları  devredildiğinde  gerçekleşmiş  kabul  edilmektedir.  Bir 

işletme  için  vazgeçilemez  nitelikte  olmayan  varlıklar  devreden  şirketçe  kendi 

bünyesinde  alıkonabilir406.  Bir  varlığın,  bir  işletme  için  esaslı  nitelikte  olup 

olmadığının  tespitinde  devredilen  işletme  için  fonksiyonu  esas  alınmaktadır 

(fonksiyonel  görüş).  Faaliyet  dalı‐“teilbetrieb”  kavramının  Alman  hukukunda 

kullanımı,  herhangi  bir  örgütsel  bağımsızlık  gerektirmemesi  sebebiyle  Direktifin 

tanımından  ayrılmakta  olup  fonksiyonel  bağımsızlık  temel  kriterdir407.  Alman 

hukukundaki  anlamıyla  faaliyet dalının devri,  faaliyet dalının  satışına  ilişkin olup 

Direktifin  sağladığı  vergi  ertelemesi  ile  karşılaştırıldığında  vergi  yükünü  daha 

geniş  kapsamlı  olarak  hafifletmektedir408.  Bu  durumda  Alman  vergi  hukukunda 

faaliyet dalının daha kısıtlayıcı bir şekilde yorumlanmış olması anlaşılmaktadır. 

Öte  yandan  Fransız  Vergi  İdaresi,  faaliyet  dalı  kavramını  yorumlarken 

“teknik açıdan şirketin kendi imkânlarıyla işlev gören bağımsız bir işletme teşkil eden 

bir bölümüne yatırılmış unsurlar bütünü”  409  ifadesini kullanmıştır. Burada, sadece 

bir faaliyet dalına doğrudan bağlı pasif unsurların devredilebileceği ve devredilen 

faaliyet  dalının  faaliyeti  için  gerekli  unsurların,  faaliyet dalı  tarafından kullanılan 

markalar  ve  faaliyet  için  gerekli  binalar  haricinde  tam  mülkiyet  şeklinde  devri 

                                                        

406 ERNST & YOUNG,  s.628. 

407 EICKER Klaus, EC Corporate Tax Law, Commentary on the EC Direct Tax Measures and Member 

States’ Implementation, Country Chapters, Germany (Germany), Binder 1, Amsterdam 2000, s.25. 

408 THÖMMES, s.79. 

409 BOI 4 I‐1‐93, Droit Fiscal, 1993, no.39, 10970. 
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öngörülmektedir410.  Bu  faaliyet  dalına  bağlı  olmayan  pasiflerin  devri,  bir  nakdi 

ödeme anlamına geleceği  için, ayrıcalıklı birleşme rejiminin uygulanmasına engel 

teşkil  edecektir.  Ticari  markalar  münhasıran  devredilen  faaliyet  dalı  tarafından 

kullanılmıyor,  devreden  şirketin  başkaca  faaliyet  dalları  ile  ortak  şekilde 

kullanılıyorsa  bunların  tam  mülkiyet  şeklinde  devri  zorunlu  değildir411.  Aynı 

şekilde  idare,  devreden  şirketin,  devredilen  faaliyet  dalının  faaliyeti  için  gerekli 

binaların  mülkiyetini,  bu  binalar  üzerinde  devralan  şirkete  devredilen  faaliyet 

dalını bağımsız  ve  sürekli  bir  şekilde  işletebilmesine  imkân verecek bir  kullanım 

hakkı  tanıması halinde  tutabileceğini  ifade etmiştir412. Nitekim Fransız Yargıtay’ı, 

bir  kararında  faaliyet  dalını  organizasyon  açısından  değerlendirildiğinde,  gerçek 

üretim  aracı  teşkil  eden  binaların  mülkiyetinin  devrini  gerektireceğini 

belirtmiştir413.  

Benzer  şekilde Alman Hukukunda da, bir  faaliyet dalının  işlev görebilmesi 

için  ihtiyaç  duyduğu malvarlığı  gayrimenkulleri  kapsıyorsa,  bu  gayrimenkullerin 

üzerindeki yasal hakların da devri söz konusu olmalıdır. Ancak, devralan şirkete bu 

gayrimenkuller uzun vadeli bir kira sözleşmesi yoluyla kullandırılabilirler414.  

Aktif  devri  işlemlerinin,  Direktif  rejiminden  yararlanabilmesi  için  ilk  şart, 

Direktifin  1’inci  maddesi  uyarınca  devreden  ve  devralan  şirketlerin  farklı  üye 

                                                        

410 De GIVRÉ Yann,  “La notion de “branche complète d’activité” dans les opérations d’apport partiel 

d’actif et de scission. Vers un durcissement de la doctrine administrative”, Droit Fiscal, 1997, no.22, 

s.706; RENAULT Olivier, Les Nouveaux Contours de la Notion de Branche Complète et d’Autonome 

d’Activité – Un essai de clarification de  la Notion par  l’Administration ou une tentative d’imposer 

des  sous‐jacents  restrictifs?,  JCP‐La  Semaine  Juridique  d’Affaires, No:8‐9,  21  Février  2002,  s.365; 

VILLEMOT  Dominique,  Le  Régime  Fiscal  de  Faveur  des  Fusions  et  des  Apports  Partiels  d’Actifs, 

Droit Fiscal, 1993, no.46, s.1834. 

411 PLAGNET Bernard, “Apport d’une branche complète d’activité”, Bulletin Fiscal, 2/91, s.89. 

412  De GIVRÉ, s.706; RENAULT, s.365. 

413 Cass. Com. 30 oct 1989, no.89‐19766, Droit Fiscal, 1989, no.51, comm.2464. 

414 THÖMMES, s.79. 
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devletlere ait olması gereğidir. Buna karşın, devre konu olan malların bulunduğu 

yerin bir önemi bulunmamaktadır415. Buradan çıkarılacak sonuç şu olacaktır: aynı 

üye  devlet  şirketleri  arasında,  başka  bir  üye  devlette  yer  alan  aktiflerin  devrine 

ilişkin  işlemler,  Direktifin  kapsamında  yer  almayacaktır.  Direktif  kapsamındaki 

aktif  devri  işlemleri  Direktifte  öngörülen  vergi  ertelemesi  rejiminden 

yararlanabileceklerdir.  Birleşme  ve  bölünme  işlemlerinde  olduğu  gibi  aktif  devri 

işlemleri de devredilen aktif unsurlarının gerçek değeri ile mali değeri arasındaki 

fark  olarak  ifade  edilebilecek  değer  artışlarında  herhangi  bir  vergilendirmeye 

neden  olmamalıdır416.  Direktifin  9’uncu maddesi  uyarınca,  birleşme  ve  bölünme 

işlemlerinde  uygulanacak  vergisel  rejim,  aktif  devirlerine  de  uygulanacaktır. 

Birleşme,  bölünme  ve  aktif  devirlerine  uygulanacak  vergisel  rejim  başlık  III’te 

açıklanacaktır.   

bb. Kısmi Bölünme 

Birleşme Direktifinin  sistemine  2005  yılı  değişiklikleriyle  dâhil  olan  kısmi 

bölünme  işlemi, Direktifin  2‐c maddesinde,  bir  şirketin  infisah  etmeden  bir  veya 

daha fazla faaliyet dalını, bir veya daha fazla mevcut ya da yeni kurulacak şirkete, 

en  az  bir  faaliyet  dalı  devreden  şirkette  kalacak  şekilde,  devralan  şirketlerin 

hisselerinin  ortaklarına  verilmesi  veya  gerekirse  nominal  değerin  %10’unu 

aşmayan  nakit  ödeme  yapılması  ve  nominal  değerin  olmaması  durumunda  bu 

hisse  senetlerinin  değerini  karşılayan  paranın  ortaklarına  verilmesi  karşılığında 

devretmesi olarak tanımlanmıştır. Kısmi bölünme işlemi bir bakıma, bir veya daha 

                                                        

415 De WAAL Allard,  “Fusions  et  opérations  assimilées:  les  dispositions  françaises  à  l’épreuve  du 

droit  communautaire”  (Les  Dispositions  Françaises),  Revue  de Droit  des  Affaires  Internationales 

/International Business Law Journal, 1999, no 7, s.846. 

416 LE GALL/DIBOUT, La Semaine Juridiue, s.22. 
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fazla  şirketin  mevcut  bir  şirketle  birleşmesi  işleminin  tersi  olarak  da 

tanımlanabilir417.   

Kısmi bölünme işlemi aşağıdaki şema ile şu şekilde açıklanabilir: 

 

Devir öncesi 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

417 BELL Susan,  Amendment to Merger Directive: A New Dawn for Cross‐Border Reorganisation?, 

Derivatives and Finacial Instruments, May/June 2004, s.124. 

Üye Devlet X       Üye Devlet Y  

    

 

  

  

   

 

A’ nın pay
sahipleri

A Şirketi  B Şirketi  

 

B’nin  pay 
sahipleri   

 

A Şirketi’nin 
faaliyet dalı   
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Devir sonrası 

 

Gerek  aktif  devri,  gerekse  kısmi  bölünme  işleminde  devreden  şirketin 

hukuki  varlığı  sona  ermemekte,  şirket  faaliyetine  devam  etmektedir.  Direktifin 

2’nci  maddesi  uyarınca  aktif  devri  ve  kısmi  bölünme  işlemlerinde  devredilen 

unsurların  kendi  başına  bağımsız  bir  işletme  olarak  faaliyette  bulunabilecek  bir 

faaliyet  dalı  teşkil  etmesi  gerekmektedir.  Kısmi  bölünme  ve  aktif  devri 

işlemlerinde,  ortak  unsur  devreden  şirketin  infisah  etmemesi  ve  devir  işleminin 

faaliyet  dalı  çerçevesinde  yapılması  gerekliliğidir.  Ancak  ilk  bakışta  birbirine 

benzer görünen bu iki işlemin birbirlerinden ayrıldığı noktaların ortaya konulması 

gereklidir.  

Kısmi  bölünme  işlemi  bazı  açılardan  aktif  devri  işlemi  ile  benzerlikler 

taşımaktadır.  Zira  her  iki  işlemde  de  bir  şirket  infisah  etmeksizin  bir  veya  daha 

fazla faaliyet dalını başka bir şirkete devretmektedir. Kısmi bölünme işleminde de 

devreden  şirket  bir  veya daha  fazla  faaliyet dalını  başka bir  şirkete devredebilir. 

Ancak  burada  önemli  olan  husus,  en  az  bir  faaliyet  dalının  devreden  şirkette 

Üye Devlet X       Üye Devlet Y  
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B Şirketi  
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kalmasıdır.  Oysa  aktif  devri  işleminde devreden  şirket  infisah  etmemek  kaydıyla 

tüm faaliyet dallarını devredebilir. Kısmi bölünmede devreden şirket bir veya daha 

fazla  faaliyet  dalını  mevcut  veya  yeni  kurulacak  bir  veya  daha  fazla  şirkete 

devredebilir.  Aktif  devrinde  devrin  bir  şirkete  yapılması  öngörülmüştür.  Aktif 

devrinde,  devreden  şirket,  infisah  etmeksizin  bir  veya  daha  fazla  faaliyet  dalını 

veya tüm faaliyet dallarını bir şirkete devretmektedir. Bu açıdan aktif devri, devir 

yoluyla birleşme  işlemine yaklaşmaktadır. Kısmi bölünme ve aktif devri  işlemleri 

arasındaki  temel  fark  ise  devredilen  değerlerin  karşılığını  oluşturan  hisse 

senetlerini  kimin  alacağı  noktasında  ortaya  çıkmaktadır.  Kısmi  bölünmede,  devir 

karşılığı  verilecek  olan  devralan  şirketin  hisse  senetleri,  devreden  şirketin 

ortaklarına  verilecektir.  Kısmi  bölünme  neticesinde  bölünen  şirketin  ortakları, 

devralan  şirketin  ortakları  haline  geleceklerdir.  Oysa  aktif  devri  işleminde  devir 

karşılığı  verilecek  olan  faaliyet  dalını  devralan  şirketin  hisse  senetleri,  devreden 

şirketin  ortaklarına  değil  devreden  şirkete  verilecektir.  Bu  durumda,  devreden 

şirket devralan şirkette bir iştirak payına sahip bulunacaktır. 

Kısmi bölünme işleminin Konsey tarafından onaylanan tanımı ile Komisyon 

tarafından  teklif  edilen  tanımı  arasında  farklılık  bulunmaktadır.  Konsey’de 

Komisyonun teklifi onaylanırken metne en az bir faaliyet dalının devreden şirkette 

kalması ek şartı eklenmiştir. Bu ek şart, Direktifin kötüye kullanılmasını önlemek 

için getirilmiş özel bir önlem olarak değerlendirilebilir418. Konsey, bu işlemin değer 

artış  kazançlarının  vergilendirilmesinden  kaçınmak  veya  bu  kazançlarda  bir 

ertelemeden  yararlanmak  suretiyle  değerli  malların  ayrı  ayrı  satışı  için 

kullanılmasını  engellemeyi  amaçlamıştır.  Bir  üye  devlette  mukim  bir  şirket 

herhangi  bir  vergilendirmeye  tabi  olmadan  değerli  bir  gayrimenkulünü  satmak 

istediğinde,  öncelikle  bir  kısmi  bölünme  işlemi  gerçekleştirerek  işletmesini  bir 

başka  üye  devletteki  başka  bir  şirkete  devrederek  kendi  bünyesinde  sadece  bu 

                                                        

418 AURELIO Massimo, An Analysis of the 2005 Amendments to the Merger Directive, International 

Tax Review, Volume 34, Issue 6/7, 2006, s.334. 
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gayrimenkulü bırakabilir. Kısmi bölünme sonrası ortaklar bu şirketteki hisselerini 

satabilirler. Eğer, ilk üye devlet hisse satışına iştirak kazancı istisnası uyguluyorsa 

hissedarlar vergisiz olarak bu satışı gerçekleştirebileceklerdir419. Ancak Direktifin 

son halinde en az bir faaliyet dalının bölünen şirkette kalması şartı getirildiği için 

bu işlem belirtilen şekilde gerçekleştirilemeyecektir.   

cc. Hisse Değişimi 

Direktif  kapsamında  yer  alan  bir  başka  işlem  olan  hisse  değişimi,  bir 

işletmenin  aktif  ve  pasiflerin  devrinden  ziyade,  şirketlerin  mülkiyetinin  yeniden 

yapılandırılmasına  ilişkindir.  Teoride,  hisse  devri  işlemleri  de  malvarlığının  bir 

kısmının devrine ilişkin işlemler altında sınıflandırılabilir. Zira burada devir işlemi, 

yönetiminin devredilmek istendiği şirketin hisseleri ile sınırlıdır420. 

Direktifin 2‐e maddesinde hisse değişimi, bir şirketin (iştirak eden şirket), 

bir  başka  şirketin  (iştirak  edilen  şirket)  ortaklarına,  hisseleri  karşılığında  kendi 

sermayesini  temsil  eden  hisseleri  vererek  gerekirse  nominal  değerin  %10’unu 

aşmayan  nakit  ödeme  yaparak  veya  nominal  değer  söz  konusu  olmadığında 

değiştirilen hisse senetlerinin karşılığı olan parayı vererek o şirketin sermayesinde 

oy  haklarının  çoğunluğunu  elde  edecek  şekilde  bir  iştirak  elde  etmesi  veya  bu 

çoğunluğa sahip olan şirketin daha fazla iştirak oranına sahip olması işlemi olarak 

tanımlanmıştır.  Bu  işlemde  üç  taraf  yer  almaktadır:  iştirak  eden  şirket,  iştirak 

edilen  şirket  ve  iştirak  edilen  şirketin pay  sahipleri. Hisse değişimi  işlemi  iştirak 

eden  şirketin,  iştirak  edilen  şirketteki  hisseler  karşılığında  iştirak  edilen  şirketin 

eski  pay  sahiplerine  kendi  sermayesini  temsil  eden  hisselerle  ödeme  yapması 

şeklinde tanımlanabilir421. Hisse değişimi işlemi ilk bakışta aktif transferine benzer 

bir  işlem  olarak  görülebilir.  Ancak  bir  şirketteki  iştiraki,  bir  faaliyet  dalı  ile 

karşılaştırmak  bazı  açılardan  uygun  düşmemektedir.  En  başta,  bir  şirkette  sahip 
                                                        

419 Örnek için bkz. AURELIO, s.334. 

420 Le GALL/DIBOUT, RDAF, s.995. 

421 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.119. 
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olunan  iştirak  payı  hukuki  ve  vergisel  anlamda  bir  faaliyet  dalı  teşkil 

etmemektedir.  Ayrıca  aktif  transferi  ve  hisse  değişimi  aynı  vergisel  sonuçları 

doğurmamaktadır.  Zira  hisse  değişimi  işleminde  değer  artış  kazançları  pay 

sahipleri  düzeyinde  ortaya  çıkarken  aktif  transferi  işleminde  bu  düzeyde 

gerçekleşen bir değer artış kazancı bulunmamaktadır422. Bu sebeple Direktif, bu iki 

işlemi  açıkça  birbirinden  ayırmış,  aktif  transferini  şirketin  vergilendirilmesi  ile 

ilgili  bir  birleşme  işlemi  olarak,  hisse  değişimi  işlemini  ise  pay  sahiplerinin 

vergilendirilmesi ile ilgili bir birleşme işlemi olarak ele almıştır423. 

Hisse değişimi işlemi neticesinde iştirak edilen şirket (hedef şirket), iştirak 

eden şirketin bağlı ortaklığı haline gelecek ve iştirak edilen şirketin eski ortakları 

ise  iştirak  eden  şirketin  ortakları  olacaktır.  Bunun  yanı  sıra,  hisse  değişimi 

işlemlerine farklı pay sahiplerinden çağrı yoluyla hisse senedi toplanması ve daha 

önceden  %51  olan  iştirak  oranının  %75  veya  %100’e  çıkarılması  da  Direktif 

kapsamında hisse değişimi olarak kabul edilecektir424.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

422 NOEL Olivier, Implementation of the EC Merger Regime, European Taxation, July 1992, s.232. 

423 NOEL, s.232. 

424 TERRA/WATTEL, s.544 
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Hisse değişimi işlemini aşağıdaki şekilde bir şema ile çeşitli ihtimallere göre 

açıklayabiliriz: 

Hisse değişimi işlemi öncesi 

 

Hisse değişimi işlemi sonrası 

 

Üye Devlet X        Üye Devlet Y  

    

 

  

  

   

 

A’ nın  eski 
pay 

sahipleri   

A Şirketi   B  Şirketi  

 

B ’ nin pay 
sahipleri   

 

Üye Devlet X       Üye Devlet Y   

    

 Hisse Değişimi  

  

  

   

 

A’ n ın pay 

sahipleri   

A Şirketi   B Şirketi   

B’nin pay 

sahipleri   
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Şirketin  başka  bir  şirketin  oy  haklarının  çoğunluğunu  elde  etmesi  çeşitli 

şekillerde gerçekleşebilir. Bu ihtimalleri de aşağıdaki örneklerle gösterebiliriz425: 

Birinci durum 

 

Bu  örnekte,  (A)  şirketi  (C)  şirketinin  hisselerinin  %51’ine  sahiptir.  (A) 

şirketi  hisse  değişimi  yoluyla  bu  iştirakini  (B)  şirketine  devretmekte  ve  işlem 

sonucunda  (B),  (C)  şirketinin  %51’ine  sahip  olmakta  (A)’nın  ise  (C)’de  iştiraki 

kalmamaktadır. (C)’nin ortağı konumundaki (A)’ya (B)’nin hisseleri verilecektir.  

 

                                                        

425 Hisse  çoğunluğu kural  olarak %50+1 pay  ile  geçmekte  ise de  grafikle  anlatımı kolaylaştırmak 

adına örneklerde çoğunluk %51 şeklinde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 % 51          % 51  

 

 

 

 

A Şirketi B Şirketi 

(devralan 

şirket)  

A şirket i B Şirketi 
(iştirak                

Eden şirket)                       

C Şirketi 
(devralınan şirket)
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İkinci durum 

 

Bu örnekte  ise, (A) şirketi,  (C) şirketinin hisselerinin %26’sına; (B) şirketi  ise (C) 

şirketinin  hisselerinin  %25’ine  sahiptir.  (A)  şirketi,  %26  oranındaki  hisseyi  (B) 

şirketine  devretmekte  ve  (B)  şirketi,  (C)  şirketinin  hisse  çoğunluğuna  sahip 

olmaktadır.  (A)’nın  (C)’de  iştiraki  kalmamakta  ve  (A)  devrettiği  hisseler 

karşılığında (B)’nin hisselerine sahip olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    %51  

 

  

% 26            % 25  
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Üçüncü Durum 

İşlem öncesi 

İşlem sonrası 

 

 

 

 

   % 1  

 

 

 % 49          % 51  

 

 

A Şirketi  B Şirketi 

C Şirketi 

 

 

    

 

 

 % 50          %50   

 

 

A Şirketi  B Şirketi   

C Şirketi 
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  Bu örnekte, (A) ve (B) şirketleri, (C) şirketinin sermayesinde %50’şer paya 

sahiptirler.  (A) şirketi,  (B) şirketine %1’lik payı devretmekte ve  işlem sonucunda 

(B) şirketi, (C) şirketine hâkim konuma geçmektedir. 

Direktifin  elde  edilen  hissenin  ne  kadarlık  bir  kısmına  uygulanacağının 

tespiti için “oy hakkının kontrolü” testine başvurulması gereklidir. Örneğin, iştirak 

eden  şirket,  önceden  iştirak  eden  şirketin  %25  hissesine  sahipse  ve  işlem 

sonrasında %26’lık bir kısmı daha elde ediyorsa, yalnızca yeni elde edilen %26’lık 

hisseler “hisse değişimi” tanımının kapsamında yer alacaktır. En uç örnekte, iştirak 

eden şirket daha önceden iştirak edilen şirketin %50’sini elinde bulunduruyor ve 

sadece bir hisse devralarak çoğunluğu elde ediyorsa, bu durumda sadece bu ilave 

bir hissenin devri direktif kapsamında bir işlem olarak değerlendirilebilecektir426. 

Oy  haklarının  çoğunluğuna  sahip  olma,  her  zaman  iştirak  edilen  şirketin 

sermayesinde  çoğunluğa  sahip  olma  ile  eşdeğer  değildir.  Birden  fazla  oy  hakkı 

veren  hisseler  de  azınlık  pay  sahiplerinin  kontrol  sağlayıcı  oy  gücüne  sahip 

olmasını sağlayabilir. Böyle bir durumda da Direktifin şartları sağlanmış olacaktır. 

Direktifte  yer  alan  “oy  haklarının  çoğunluğu”  ifadesi,  basit  çoğunluğun  yeterli 

olduğu anlamına gelmektedir. 

İşlemin  Direktif  kapsamında  değerlendirilmesi  için  devralınan  ve  iştirak 

eden şirketlerin farklı üye devletlerde bulunması gerekmektedir. Ancak tanımdaki 

ifade,  pay  sahiplerinin  niteliği  veya  ikametgâhına  dair  herhangi  bir  şart 

getirmemiştir.  Bu  durumda  şirketin  pay  sahiplerinin  tüzel  kişi,  sermaye  şirketi, 

şahıs şirketi ve hatta gerçek kişi olabileceği sonucuna varmak mümkündür. Hatta 

pay  sahibi,  Avrupa  Birliği  dışında  mukim  bir  şirketin  işyeri  aracılığıyla  bir  üye 

devlette mukim  bir  şirkette  elde  etmiş  olduğu  hisselerini  başka  bir  üye  devlette 

mukim şirkete devrettiği durumda, devreden şirketin  işyeri de pay  sahibi  tanımı 

kapsamında  yer  alacaktır427.  Burada  belirtmek  gerekir  ki,  Avrupa  Birliğinde 

                                                        

426 THÖMMES, s.87. 

427 THÖMMES, s.91. 
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herhangi  bir  vergisel  yükümlülüğü  (diğer  bir  ifade  ile  bir  üye  devlette  işyeri) 

bulunmayan  bir  üçüncü  devlet  şirketi,  hisse  değişimi  işlemi  çerçevesinde,  pay 

sahibi  olarak  kabul  edilemeyecektir.  Direktifte  yer  alan  vergilendirme  rejimi, 

iştirak eden şirketin daha önceden mevcut bulunması halinin yanı sıra, iştirak eden 

şirketin,  devreden  şirketin  oy  haklarının  çoğunluğunu  elde  etmek  amacıyla 

kurulmuş  yeni  bir  şirket  olması  durumunda  da  aynı  şekilde  uygulama  alanı 

bulacaktır428.  

Direktif devralınan hisseler karşılığında yapılacak ödemenin mutlaka iştirak 

eden şirketin sermayesini temsil eden hisselerle yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

Burada verilecek hisselerin yeni çıkarılan hisseler olmasının gerekip gerekmediği 

meselesi  ortaya  çıkmaktadır.  Eğer  bir  üye  devletin  şirketler  hukuku  mevzuatı, 

şirketin  kendi  hisselerini  elinde  bulundurmasına  cevaz  veriyorsa,  bu  hisselerin 

iştirak  edilen  şirketin  ortaklarına  verilmesinde  bir  sakınca  bulunmamaktadır. 

Ancak  bazı  üye  devletler,  hisse  değişimi  işleminde  devralınan  hisselerin 

karşılığının  yeni  çıkarılan  hisseler  olmasını  şart  koşmuştur.  Almanya’da UmwStg 

md. 23/4 hükmü bu hususa ilişkindir. Nitekim bir hisse değişimi işleminin vergisel 

açıdan tarafsız olarak değerlendirilebilmesi için iştirak eden şirketin oy haklarında 

çoğunluğa  sahip  olması  ve  bunun  karşılığında  yeni  çıkarılan  hisselerini  vermesi 

gereklidir429.  Direktifin  metninde  bu  konuya  ilişkin  herhangi  bir  belirleme 

bulunmamakla  birlikte,  Direktifin  amaçları  uyarınca  iştirak  eden  şirketin  sahip 

olduğu  kendi  hisselerini,  iştirak  edilen  şirketin  hisselerinin  karşılığı  olarak 

kullanmaması için makul bir sebep bulunmamaktadır430.  

                                                        

428 TOMSETT, s.20. 

429  ENGLISCH  Joachim,    Reform  of  the  Reorganization  Tax  Act  and  Related  Changes,  European 

Taxation,  July 2007, s.344. 

430 THÖMMES, s.90. 
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dd. Bir Avrupa şirketinin ve Avrupa kooperatifinin kayıtlı merkezinin 

nakli 

Avrupa  Şirketi  Tüzüğünün  8’inci  maddesi  bir  Avrupa  Şirketinin  kayıtlı 

merkezinin  bir  üye  devletten  başka  bir  üye  devlete  nakline  imkân  tanımaktadır. 

Maddede bu nakil  işleminin, bir tüzel kişiliğin tasfiyesi ya da yeni bir tüzel kişilik 

kuruluşu anlamına gelmediği açıkça ifade edilmektedir. Tüzüğün 7’inci maddesi ise 

bir  Avrupa  Şirketinin  kayıtlı  merkezinin,  yönetim  merkezinin  bulunduğu  üye 

devlette bulunması gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla bir Avrupa Şirketinin 

kayıtlı merkezinin nakli, Avrupa Şirketinin mali ikametgâhının da diğer üye devlete 

nakli sonucunu doğuracaktır.  

Avrupa  Şirketlerinin  kuruluşunu  teşvik  etmek  ve  ulusal  vergi 

mevzuatlarında  yer  alan  kayıtlı  merkez  transferini  sınırlayan  hükümlerin  önüne 

geçmek  için  Birleşme  Direktifinin  kapsamı,  bir  Avrupa  Şirketinin  kayıtlı 

merkezinin  bir  üye  devletten  diğerine  nakli  işlemlerini  içerecek  şekilde 

genişletilmiştir431.  Birleşme  Direktifinde  2005  yılında  yapılan  değişiklikle,  bir 

Avrupa  şirketinin  ve  Avrupa  Kooperatifinin  kayıtlı merkezinin  bir  üye  devletten 

bir diğer üye devlete transferi olanaklı hale gelmiştir. Her ne kadar Direktifin 1‐b 

maddesi, bu tür  işlemleri Direktifin maddi kapsamı  içerisinde olarak belirlemişse 

de  kayıtlı  merkezin  naklinin  birleşme  veya  bölünme  işlemleriyle  bir  ilgisi 

bulunmamaktadır. Direktifin 1‐b maddesi, bir işlemden ziyade Avrupa şirketi veya 

Avrupa  kooperatifinin  yönetiminin  bir  üye  devletten  diğerine  fiziki  yer 

değiştirmesi olarak tanımlanabilecek, dış göçünü ele almaktadır. Birleşme Direktifi 

kapsamında yer alan birleşme vb. işlemlerde ise sadece mülkiyet el değiştirmekte 

buna  karşın,  esas  itibarıyla  aktif  ve  pasiflerin  fiziki  olarak  yer  değiştirmesi  söz 

konusu  olmamaktadır432.  Diğer  bir  deyişle,  devredilen  aktif  ve  pasifler 

                                                        

431  RUSSO  Raffaele/OFFERMANS  René,  The  2005  Amendments  to  the  EC  Merger  Directive, 

European Taxation, June 2006, s.252. 

432 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.119. 
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bulundukları yerde kalmalı ve devreden şirketin üye devletinde, devralan şirketin 

bir işyeri oluşturmalıdır. Burada temel düşünce, önceki ikametgâh devletinin, gizli 

yedekleri  vergilendirme  hakkını  elinde  tutmasıdır.  Zira  gizli  yedeklerin  realize 

edilmesinden  doğan  kazançlar  da  dâhil  olmak  üzere  bir  işyeri  tarafından  elde 

edilen  kârlar,  işyerinin  bulunduğu  üye  devlette  vergilendirilebilecektir433.  Aksi 

halde, devreden şirketin üye devleti, realize edilmemiş sermaye kazançları (değer 

artış  kazançları)  ve  yedek  akçeler  realize  edildiği  sırada  vergilendirme  yetkisini 

kaybedecektir434. 

Son  olarak  ifade  etmek  gerekir  ki,  bir  Avrupa  şirketi  ve  Avrupa 

Kooperatifinin kayıtlı merkezinin nakli, başlı başına bir işlem olmayıp bir şirketin 

merkezi  yönetiminin  başka  bir  üye  devlete  fiziki  olarak  nakli  sonucunu 

doğurmakta  ve  böylece  esas  itibarıyla  bir  Avrupa  şirketi  ya  da  Avrupa 

kooperatifinin,  ayrıldığı  devlette  mukim  bir  mükelleften,  mukim  olmayan  bir 

mükellef  statüsüne  geçmesine  hatta  bu  devlette  mükellefiyet  kapsamı  dışına 

çıkmasına neden olmaktadır435. 

3.  SEVIC  Davası  ve  Sınırlı  Sorumlu  Şirketlerin  Sınır  ötesi 

Birleşmelerine  İlişkin  Şirketler  Hukuku  Direktifi  Sonrası  Birleşme 

Direktifinin Kapsamı 

Yakın  bir  zamana  kadar,  Birleşme  Direktifinin  2’nci  maddesi  kapsamında 

yer  alan  farklı  üye  devletlerin  şirketleri  arasındaki  birleşme  ve  bölünme 

işlemlerinin  gerçekleştirilmesi,  şirketler  hukuku  çerçevesinin  çizilmemiş  olması 

sebebiyle  çoklukla  mümkün  olmamaktaydı.  Üye  devletlerin  birçoğunda  ulusal 

şirketler hukuku mevzuatı bu tür işlemler için hüküm içermemekte hatta açıkça bu 

                                                        

433 BURWITZ Gero, Tax Consequences of the Migration of Companies, A Practitioner’s Perspective, 

European Business Organisation Law Review 7, 2006, s.595. 

434 TERRA/WATTEL, s.525. 

435 TERRA/WATTEL, s.525. 
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işlemleri  yasaklamaktaydı436.  Diyebiliriz  ki  Birleşme  Direktifi  henüz  bu  konuda 

problemler  ortaya  çıkmadan  önce  bu  problemlere  vergisel  çözümler 

sağlamaktaydı. 

SEVIC437 davası ve iki Topluluk Hukuku düzenlemesi çerçevesinde şirketler 

hukuku  kapsamında  sınır  ötesi  birleşmeler  olanaklı  hale  gelmiştir.  Bu 

düzenlemelerden  birincisi  Avrupa  Şirketi  Tüzüğü438,  diğer  düzenleme  ise  Sınırlı 

Sorumlu  Şirketlerin  Birleşmelerine  ilişkin  2005/56/EC  sayılı  Onuncu  Şirketler 

Hukuku  Direktifidir439.  Avrupa  Şirketi  Tüzüğü,    farklı  üye  devletlere  ait  iki  veya 

daha  fazla  şirketin  birleşmesi  yoluyla  bir  Avrupa  Şirketinin  kuruluşunu 

düzenlemektedir.  Ekim 2004  tarihinden  itibaren  farklı  üye devletlerin birleşerek 

bir  Avrupa  Şirketi  kurmaları  mümkün  hale  gelmiştir.  2005/56/EC  Direktifinin 

yürürlüğe girmesi ile birlikte Avrupa Şirketinin kuruluşuna gerek kalmadan farklı 

üye devletlere ait şirketler birleşebilecektir. 

ABAD’ın  SEVIC  kararı  sınır  ötesi  birleşmeleri,  Avrupa  Topluğu 

Anlaşması’nın  43  ve  48’inci  maddelerinde  düzenlenen  yerleşme  ve  teşebbüs 

kurma  hakkı  çerçevesinde  değerlendirmiştir.  SEVIC  kararı,  bir  Alman  şirketi 

(SEVIC  AG)  ve  bir  Lüksemburg  şirketinin  (Security  Vision  SA)  devir  yoluyla 

birleşmesi,  Security  Vision’ın  tasfiyesiz  infisah  ederek  tüm malvarlığının  SEVIC’e 

devrine  ilişkindir.  Yetkili  Alman mahkemesi,  yabancı  bir  şirketle  yerli  bir  şirket 

arasında  gerçekleştirilen  bir  birleşme  işleminin  ticaret  sicilini  yasanın  yalnızca 

Alman  şirketleri  arasında  birleşme  işlemlerine  izin  verdiği  gerekçesiyle 

                                                        

436 TERRA/WATTEL, s.528. 

437 C‐411/03, SEVIC Systems Aktiengesellschaft, 13.12.2005, [2005] ECR I‐10805. 

438 8 Ekim 2001 tarih ve 2157/2001/EC sayılı Avrupa Şirketi Tüzüğü, OJ L‐294, 10 Kasım 2001, s.1‐

21. Avrupa Şirketi Tüzüğü 8 Ekim 2004 tarihinde uygulanır hale gelmiştir.  

439 26 Ekim 2005 tarih ve 2005/56/EC sayılı Sınırlı Sorumlu Şirketlerin Sınır ötesi Birleşmelerine 

İlişkin  Avrupa  Parlamentosu  ve  Komisyonu Direktifi,  OJ  L‐310,  25  Kasım  2005,  s.1‐9.    15  Kasım 

2007  bu  Direktifin  üye  devletler  tarafından  iç  hukuka  aktarılması  için  öngörülen  sürenin  son 

günüdür. 
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reddetmiştir.  Başvuru  üzerine  bölgesel  mahkeme  ön  karar  için  ABAD’a 

başvurmuştur. 

ABAD,  birleşme  işleminin  tescilinin  reddinin  Anlaşmanın  43  ve  48’inci 

maddelerinde düzenlenen yerleşme ve teşebbüs kurma hakkının sınırlandırılması 

anlamına  geleceğini  ifade  etmiştir.  ABAD,  teşebbüs  kurma  hürriyetinin  şirketin 

ekonomik hayata etkin şekilde katılması anlamına geldiğini ifade etmiş ve birleşme 

işlemlerini  yerli  şirketlerle  sınırlandırmanın  teşebbüs  kurma  hürriyetinin 

sınırlandırılması anlamına geleceğini belirtmiştir440. Mahkeme, birleşme işleminin 

şirketler  için  tek  bir  işlem  çerçevesinde,  kesintisiz  şekilde  belirli  bir  faaliyeti 

sürdürmeyi  olanaklı  kılan,  böylece  şirketlerin  başkaca  yollarla  bir  araya  gelme 

yöntemlerinde ortaya çıkabilecek güçlükleri, maliyetleri azaltan ve süreyi kısaltan 

etkili  bir  dönüşüm  yöntemi  olduğunu  belirtmiştir441.  Mahkemeye  göre,  eşit 

koşullar  altında  yerli  şirketlerin  birleşmesini  kabul  ederken  yerel  ve  sınır  ötesi 

birleşmeleri  farklı  muameleye  tabi  tutarak  yerli  şirketlerin  aksine  devralınan 

yabancı  şirketlerin  tasfiye  edilerek  bu  yolla  yeni  bir  yerli  şirket  kurmaya  ve 

sonrasında tasfiye edilen bu yabancı şirketlerin malvarlıklarını, yeni kurulan yerli 

şirkete devretmeye zorlamak, teşebbüs kurma hakkının sınırlandırılması anlamına 

gelmektedir442.  ABAD,  AB  Anlaşmasının  teşebbüs  kurma  hürriyetine  ilişkin 

hükümlere dayanarak farklı üye devletlere ait şirketlerin zaten sınır ötesi birleşme 

işlemlerini  gerçekleştirebilecekleri  kabul  edilirse  bu  durumda  Onuncu  Şirket 

Direktifine  neden  gereksinim  duyulacağına  ilişkin  soruyu,  “belirtmek  gerekir  ki, 

Topluluk uyumlaştırma kuralları  sınır ötesi birleşmeleri kolaylaştırmak  için  faydalı 

iseler  de  bu  tür  uyumlaştırma  kurallarının mevcudiyeti,  Anlaşmanın  43  ve  48’inci 

                                                        

440 C‐411/03, para.16. 

441 C‐411/03, para.21. 

442 C‐411/03, para.22. 
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maddelerinde hüküm altına alınan teşebbüs kurma hürriyetinin uygulanması için bir 

ön şart teşkil etmeyecektir” şeklinde yanıtlamıştır443. 

SEVIC davası, devralan şirketin üye devletine yöneliktir. Her ne kadar SEVIC 

davası neticesinde, devralan şirketin üye devleti, sınır ötesi birleşmeleri tamamen 

yerel  birleşmelerle  eşit muameleye  tabi  tutmak  zorunda  ise  de  bir  başka  içtihat 

uyarınca  teşebbüs  kurma  hürriyetine  ilişkin  hükümler,  infisah  eden  şirketin  üye 

devletinin,  şirketlerin kendi  vergilendirme yetkisinden çıkmalarını  yasaklamasını 

veya çıkarlar ise bu şirketlerin vergilendirmesini engellememektedir444.  Daily Mail 

kararında,  şirketlerin  dış  göçü  (emigration)  üzerine  çıkış  vergisi  (exit  tax) 

uygulaması teşebbüs kurma hürriyetine aykırı görülmemiştir445.  

SEVIC  davası,  henüz  AB  şirketler  hukuku  düzenlemesinin  yürürlüğe 

girmesini  beklemeden  Avrupalı  işletmelerin  sınır  ötesi  birleşme  işlemlerini 

gerçekleştirmeleri  yönünde  imkânları  önemli  ölçüde  artırmıştır.  Her  ne  kadar 

Onuncu Şirketler Hukuku Direktifi ve Avrupa Şirketi Tüzüğünün yürürlüğe girmiş 

olması ile birlikte sınır ötesi birleşmeler önünde bir engel kalmamış olsa da SEVIC 

davası önemini korumaktadır. Nitekim doktrinde de savunulduğu üzere bu karar, 

sınır ötesi bölünmelerin de devralan şirketlerin üye devletlerinde tamamen yerel 

işlemlerle  aynı  esaslar  çerçevesinde  muameleye  tabi  tutulması  sonucunu 

doğuracaktır446. 

                                                        

443 C‐411/03, para.22. 

444 TERRA/WATTEL, s.529. 

445  C‐81/87,  The  Queen/Treasury  and  Commissioners  of  Inland  Revenue,  ex  parte Daily Mail  and 

General Trust PLC aily Mail and General Trust plc., 27.09.1988, [1998] ECR 5483. 

446 SIEMS Mathias M., SEVIC: Beyond Cross‐Border Mergers, European Business Organization Law 

Review, 2007/8, s.314; TERRA/WATTEL, s.530. 
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B. DİREKTİFİN COĞRAFİ KAPSAMI 

1. Direktifin Uygulama Alanının Tespiti 

Birleşme  Direktifi  üye  devletlere  yönelik  olarak  yayınlanmıştır.  Bu  husus, 

Direktifin  19’uncu  maddesinde  açıkça  ifade  edilmektedir.  Bu  hüküm,  Direktifin 

yönelmiş  olduğu  üye  devletlerin  iç  hukukuna  aktarılması  gerektiğini  ifade 

etmektedir.  Yukarıda  da  belirtmiş  olduğumuz  gibi  Direktifin  öznesini  üye  devlet 

şirketleri,  nesnesini  ise  iki  veya  daha  fazla  üye  devlet  şirketi  arasındaki  yeniden 

yapılanma  işlemleri  oluşturmaktadır.  Dolayısıyla  Direktifin  coğrafi  kapsamını  da 

bu doğrultuda belirlemek gerekmektedir. Avrupa Birliğinin kendine ait bir “ulusal” 

bölgesi bulunmamaktadır. Bunun yerine, Avrupa Topluluğunu kuran anlaşmalarda 

üye devletlerin bölgelerine atıfta bulunan genel hükümler yer almaktadır. Avrupa 

Birliği  Anlaşması  ve  ikincil  mevzuat  tüm  Avrupa  bölgesinde  ve  üye  devletlerin 

egemenliği altında bulunan Avrupa dışında yer alan (denizaşırı) bölgeler açısından 

bağlayıcı  olmakla  birlikte,  bazı  üye  devletlerin  özel  statüye  tabi  bulunan  bazı 

bölgeleri  bulunmaktadır447.  Anlaşmanın  299’uncu  maddesi  (eski  madde  227), 

Avrupa  Hukukunun  genel  coğrafi  kapsamını  belirlemektedir.  Madde  hükmü  ve 

Anlaşmanın  2  numaralı  Eki,  Anlaşmanın  üye  devletlere  bağlı  hangi  bölgelerde 

uygulanacağını  ve  nerelerde  uygulanmayacağını  belirtmektedir448.  Birleşme 

Direktifi,  Anlaşmanın  93’üncü  maddesi  uyarınca  çıkarılmış  olduğundan, 

                                                        

447  EICKER  Klaus,  Territorial  Scope,  of  the  EC  Direct  Tax  Measures,  EC  Corporate  Tax  Law, 

Commentary  on  the  EC  Direct  Tax  Measures  and  Member  States’  Implementation  (Territorial 

Scope), Binder 1, Amsterdam 2001, s.4. 

448  Örneğin,  Danimarka  Krallığına  bağlı  Faeroe  Adalarında  Anlaşmanın  uygulanmayacağı 

belirtilmektedir. Aynı şekilde bağımsız bir cumhuriyet olan ve İtalya’nın koruması altında bulunan 

San Marino Cumhuriyeti anlaşma kapsamı dışındadır. 299’uncu maddenin 4’üncü fıkrası uyarınca 

dış ilişkilerinde Birleşik Krallığa bağlı olan Manş Adaları (Channel Islands) ve Man Adası’nda (Isle of 

Man) Anlaşmanın uygulanacağı belirtilmekle beraber Birleşik Krallık ile akdedilen özel bir protokol 

(3  No’lu  Protokol)  uyarınca  Anlaşmanın  birçok  hükmü  uygulanmakta  buna  karşın  katma  değer 

vergisi ve vergi uyumlaştırmasına yönelik Anlaşma hükümleri bu bölgelerde uygulanmamaktadır.  
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Anlaşmanın  uygulanmayacağı  bölgeler  Direktifin  de  kapsamı  içerisinde  yer 

almayacaktır.  

2. Kapsam Dışı İşlemler 

a. Sınır ötesi bağın mevcut olmaması 

Direktif,  yalnızca  sınır  ötesi  işlemleri,  daha  açık  bir  şekilde  belirtmek 

gerekirse  farklı  üye  devletlerin  şirketlerine  ilişkin  işlemleri  kapsamaktadır. 

Nitekim  Direktifin  birinci  maddesinde  yer  alan  “iki  veya  daha  fazla  üye  devletin 

şirketleriyle ilgili” ifadesi uyarınca işlemin bir yabancılık unsuru taşıması Direktifin 

uygulanabilmesi için bir ön şart olarak belirmektedir449. Açıktır ki, sadece bir üye 

devlete  ait  şirketlerin  taraf  olduğu  işlemler,  Direktif  kapsamında  yer 

almayacaklardır.  Yabancılık  unsurunun  hangi  aşamada  yer  alması  gerektiğinin 

tespiti, Direktifin kapsamının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Örneğin, 

bir  faaliyet  dalının  devrine  ilişkin  bir  işlemde  yabancılık  unsuru  tespit  edilirken 

devreden şirketin uyrukluğu mu, devralan şirketin uyrukluğu mu yoksa devredilen 

faaliyet dalının bulunduğu yer mi esas alınacaktır? Direktif, bu soruya açıkça cevap 

vermemekle  birlikte,  3’üncü  maddesinde  “bir  üye  devlet  şirketi”ni  tanımlamıştır. 

Burada  belirtmek  gerekir  ki  söz  konusu  şirketlerin  Direktifin  1’inci  maddesinde 

yer  alan  ilke  çerçevesinde  farklı  uyrukluğa  tabi  olmaları  gereklidir.  Yukarıdaki 

örneğimize  dönecek  olursak,  bir  aktif  transferi  işleminde,  işleme  taraf  olan 

şirketlerin  farklı uyrukluğa  tabi olmaları gerekmektedir. Bu durumda, devredilen 

faaliyet  dalının  bulunduğu  yerin  bir  önemi  bulunmamaktadır.  Dolayısıyla,  iki 

Fransız şirketi arasında gerçekleştirilen ve başka bir üye devlette yer alan faaliyet 

dalının  devrine  ilişkin  işlem,  Direktif  kapsamında  yer  almayacaktır.  Zira  burada 

işlemin  her  iki  tarafı  da  Fransız  uyrukluğunda  bulunan  şirketler  olduğu  için, 

Direktifin 1’inci maddesinde yer alan  farklı üye devletlere ait olma kriteri  yerine 

getirilmemiş olacaktır. Bir birleşme işleminde ise işlemde yer alan her iki şirketin 

                                                        

449 De WAAL, Les Dispositions Françaises, s.845. 
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de  farklı  üye  devletlerin  uyrukluğunda  bulunmaları  gereklidir.  Burada  pay 

sahiplerinin  uyrukluğunun  önemi  bulunmamaktadır.  Örneğin,  bir  Fransız 

şirketinin,  pay  sahipleri  Hollanda  vatandaşı  olan  başka  bir  Fransız  şirketini 

devralması  durumunda  yine  farklı  üye  devletlere  ait  olma  kriteri  yerine 

getirilmemiş olacaktır450. 

Direktifin  2’nci  maddesinde  belirtilen  işlemler,  tamamen  ulusal  düzeyde 

gerçekleşirse  bunlar  Direktif  kapsamında  yer  almayacaklardır.  Sadece  bir  üye 

devlet  şirketini  ilgilendiren  işlemler  Birleşme  Direktifinin  sağladığı  vergisel 

kolaylıklardan  yararlanamayacaklardır.  Bu  durumda,  üye  devletler,  kendi  iç 

hukuklarına tabi şirketler arasında tamamen ulusal düzeyde gerçekleşen birleşme 

işlemleri  için  farklı  ve  daha  sınırlayıcı  hükümleri  uygulamakta  serbestîye  sahip 

olacaklardır451.  Ancak  mukim  şirketlere  daha  az  avantajlı  bir  uygulamanın 

yapılması çoğunlukla daha düşük bir ihtimaldir. 

Bu  bağlamda  ABAD’ın  LeurBloem452  kararına  da  değinilmesi  yerinde 

olacaktır.  ABAD  kararda,  Anlaşmanın  177’nci  maddesi  temelinde,  ulusal  yargı 

yerleri  önünde  tamamen  iç  hukuka  ilişkin  bir  olaya  uygulanabilecek  ve  bir  üye 

devlet  tarafından kendi  iç hukuk mevzuatına dâhil  edilen Topluluk hükümlerinin 

yorumlanmasında,  kendisinin  yetkili  olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur453. 

                                                        

450 De WAAL, Régime du Faveur, s.788. 

451 THÖMMES, s.40. 

452 C‐28/95, Leur Bloem v. Inspecteur der Belastingdienst / Ondernemigen Amsterdam 2, 17.07.1997, 

[1997] ECR I‐4161. 

453 Anlaşmanın 234’üncü maddesinin (eski madde 177) metni aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır: 

Adalet Divanı: 

(a)işbu Anlaşmanın yorumu konusunda; 

(b)Topluluk kurumlarının işlemlerinin geçerliliği ve yorumu konusunda; 

(c) Konsey kararıyla oluşturulan kurumların statülerinde öngörülmesi şartıyla, bu statülerin yorumu 

konusunda karar verme yetkisine sahiptir. 
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Bu kararın önemi, somut olayı doğrudan düzenlemeyen ancak ulusal yasa koyucu 

tarafından  genel  bir  biçimde  iç  hukuka  aktarılan  bir  direktifin  hükümlerinin 

yorumlanmasında Adalet Divanının yetkisini  tanıması bakımından usul  açısından 

önem taşımaktadır454. Başka bir deyişle, ulusal yasa koyucunun uyumlaştırılmamış 

alanlardaki  Topluluk  hukuku  gerekliliklerine  uygun  bir  düzenleme  yapması 

durumunda,  Avrupa  hukukunun  ulusal  hukuklar  üzerindeki  dolaylı  etkisi  söz 

konusudur455.  Nitekim  ulusal  hukuk  sistemlerinin  Avrupa  Birliği  bünyesinde 

uyumlaştırılması  yalnızca  bu  uyumlaştırmanın  ilgili  direktifte  öngörülmesi  ile 

değil,  ayrıca  Topluluk  kurallarının  uygulama  alanları  dışında  ulusal  hukuk 

sistemlerinin  isteğe  bağlı  olarak  aynı  doğrultuya  getirilmesi  temelinde  de 

                                                                                                                                                                   

Böyle  bir  sorun  bir Üye Devlet mahkemesi  önünde  ileri  sürüldüğünde  bu mahkeme  kendi  kararını 

vermek için konuya ilişkin bir ön karara gerek duyarsa, Adalet Divanından bu konuda karar vermesini 

talep edebilir. 

Böyle bir sorun,  iç hukuka göre kararlarına karşı kanun yolu kapalı bulunan ulusal bir mahkemede 

bakılmakta olan bir davada ileri sürülürse, bu mahkeme Adalet Divanna başvurmakla yükümlüdür.  

Anlaşmanın  234’üncü  maddesi  (eski  177’inci  maddesi),  ulusal  mahkemelere  ve  yargı  yerlerine 

önlerine  gelen  bir  davada  çözümlenmesi  gereken  Topluluk  hukuku  meseleleri  hakkında  Avrupa 

Topluluğu Adalet Divanına bir ön karar için başvurmalarına imkân tanımaktadır. Ulusal Mahkeme 

karar  verirken,  Adalet  Divanının  Topluluk  hukukuna  ilişkin  noktalardaki  kararından 

yararlanacaktır.  Her  ne  kadar  Divan  234’üncü  madde  uyarınca  verilen  yetkisini  kullanırken  söz 

konusu dava hakkında nihai kararı vermemekle birlikte, bu madde Topluluk hukukunun doğrudan 

etkisi  gibi  önemli  anahtar  kavramların  gelişiminde  bir  sıçrama  tahtası  niteliğindedir 

(WEATHERILL/BEAUMONT, s.314).  

454  MAUBLANC  Jean  Pierre,  Fiscalité  Directe  des  Sociétés,  Extension  du  Droit  Communautire  au 

Droit Conventionnel et aux Situations  Internes, Revue du Marché Commun et de  l’Union, No.436, 

Mars 2000, s.175. 

455 VINTHER Nikolai, “The Indirect Effects of Community Law on Domestic Tax Law: Succesion as a 

Primary Example”, European Taxation, March 2000, s.123. 
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gerçekleşebilir456.  Üye  devletlerin  yasa  koyucuları,  bu  şekilde  AB  hukuku 

kavramlarını direktif kapsamında yer almayan durumlara da uygulayabilirler457. 

Leur Bloem kararı 90/434 sayılı Birleşme Direktifinin yorumuna  ilişkindir. 

Bayan Leur‐Bloem, iki limited şirketin tek ortağı ve yöneticisidir. Üçüncü bir şirketi 

ele  geçirmek  ve  ödemeyi  hisse  değişimi  yoluyla  yapmayı  amaçlamaktadır.  Bayan 

Leur‐Bloem’e  göre  bu  işlem,  hisse  değişimi  yoluyla  birleşme  olarak  vergi 

kolaylıklarından yararlanmalıdır. Ancak Hollanda vergi  idaresi, planlanan  işlemin 

geçerli  ticari  sebeplerle  yapılamayacağını  ve  buna  göre  vergiden  kaçınma  veya 

vergi  kaçakçılığı  neticesini  doğuracağı  görüşündedir.  Hollanda  vergi mahkemesi, 

Direktif  bağlamında  “hisse  değişimi  yoluyla  birleşme”  ve  “geçerli  ticari  neden” 

kavramlarının  yorumunun,  önündeki  dava  için  belirleyici  olduğuna  karar  vermiş 

ve  somut  olay,  Direktif  kapsamında  yer  almayan,  yani  sınır  ötesi  özelliği 

bulunmayan  bir  işlem  olmasına  rağmen  (Leur‐Bloem’in  şirketlerinin  tamamı 

Hollanda şirketidir) Adalet Divanına bu soruları sormuş ve bir ön karar vermesini 

istemiştir. LeurBloem kararına konu olan Direktifin iç hukuka aktarılmasına ilişkin 

yasa, yurt  içi  işlemler ve Topluluk düzenlemeleri kapsamındaki  işlemler arasında 

eşit muameleyi  sağlayabilmek  için  sınır  içi  birleşmelerin  de Direktif  kapsamında 

yer alan sınır ötesi birleşmelerle aynı şekilde işlem göreceğini ifade etmektedir458. 

                                                        

456 BETLEM Gerrit,  “Case C‐28/95, Leur‐Bloem v.  Inspecteur der Belastingdienst/ Ordernemingen 

Amsterdam  2,  [1997]  ECR  I‐4161;  Case  C‐130/95,  Giloy  v.  Hauptzollant  Frankfurt  am Main‐Ost, 

[1997] ECR I‐4291”, Common Market Law Review, 36, 1999, s.165. 

457  BETLEM,  s.165.  Yazar,  Direktifin  kapsamının  bu  şekilde  genişletilmesini  kendiliğinden 

uyumlaştırma  olarak  ifade  etmekte  ve  bu  durumda  Direktifin  kapsamının  Topluluk  yasa 

koyucusunun  değil,  ulusal  bir  yasa  koyucunun  kararı  ile  genişletildiğini  ve  böylelikle  de  ulusal 

mevzuatların Topluluk hukuku ile yakınlaştırılmasının geliştirildiğini belirtmektedir. 

458 HOENJET François, “The Leur‐Bloem judgment: the jurisdiction of the European Court of Justice 

and  the  interpretation of  the anti‐abuse clause  in  the Merger Directive”, EC Tax Review, 1997/4; 

DEROUIN Philippe,  Fiscalité des Fusions de Sociétés et Échanges d’Actions‐Droit communautaire et 

droit national (À propos de l’arrêt Leur‐Bloem de la CJCE du 17 Juillet 1997), Droit Fiscal, 1997, No. 

38, s.1100.  
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Bu  sıklıkla  görülen  bir  düzenlemedir:  ayrımcılığı  veya  tersine  ayrımcılığı 

engellemek  için,  ulusal  yasa  koyucu,  AB  Direktiflerini  iç  hukuka  aktaran  ulusal 

yasaları  hem  sınır  ötesi  işlemlere  (Direktifin  amacını  oluşturan)  hem  de  benzer 

yurtiçi işleme (Direktifin amacı dışında bulunan) ayırım yapılmadan uygulanabilir 

hale  getirmektedir459.  Hal  böyle  iken,  başvuruda  bulunan  vergi  mahkemesi, 

davanın her ne kadar tamamen yerel nitelikte bir  işleme ilişkin olsa da Direktifin 

yorumlanmasının, davanın sonucu  için dolaylı olarak belirleyici bir niteliğe  sahip 

olduğu  şeklinde  bir  mantık  yürütmüştür460.  Hollanda  mahkemesi,  uygulama 

kanununu  Direktif  ışığında  yorumlayarak  Direktife  gerekli  etkiyi  vermeyi 

amaçlamıştır461. 

Nitekim  Adalet  Divanı  da  bir  ulusal  mahkemenin  önündeki  uyuşmazlığın 

çözümü  için,  Topluluk  hukuku  bağlamında  iç  hukuka  aktarılan  bir  Direktif 

hükmünün  yorumlanmasının,  uyuşmazlığın  çözümü  için  gerekli  olduğuna  karar 

vermesi, bu hükmün, Direktifin  iç hukuka aktarılmasına  ilişkin bir yasayla hukuk 

sistemine alınmış ve Direktif kapsamında yer alan işlemlere benzer tamamen yerel 

olaylara  uygulanabilir  olması  halinde,  bu  Direktif  hükmünün  yorumlanması  için 

kendisine Anlaşmanın 234 (eski 177) maddesi uyarınca başvurulabileceğine karar 

vermiştir462. Mahkeme, kararını şu şekilde gerekçelendirmiştir: “yabancılara karşı 

yapılan  ayrımcılığın  veya  Mahkeme  önündeki  davada  olduğu  gibi  rekabetin 

bozulmasının  engellenmesini  önlemek  için  ulusal  mevzuatın  yerel  olayları 

düzenlerken  Topluluk  hukuku  ile  aynı  çözümleri  benimsediği  durumlarda, 

gelecekteki yorum  farklılıklarını önlemek  için, Topluluk hukukundan alınan hüküm 

                                                        

459 TERRA/WATTEL, s.551. 

460  TERRA/WATTEL, s.551. 

461  BETLEM, s.166 

462 C‐28/95, para.31. 
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ve  kavramların  uygulandıkları  olaylardan  bağımsız  ve  aynı  şekilde  yorumlanması 

Topluluk’un yararınadır”463.  

ABAD  kararına  göre,  bir  davayı  Adalet  Divanı  önüne  götüren  durumda 

ulusal mahkeme  Topluluk  hukukuna  yapılan  atfın  kapsamını  belirgin  bir  şekilde 

değerlendirmelidir,  Adalet  Divanının  yetkisi  yalnızca  Topluluk  hukukunun 

değerlendirilmesi  ile  sınırlıdır.  Yasa  koyucunun  Topluluk  hukukunun  tamamen 

yerel  işlemlere  uygulanmasına  herhangi  bir  sınır  getirip  getirilmediğine  karar 

verme  yetkisi,  bir  iç  hukuk  meselesi  olup  sonuçta  üye  devlet  mahkemelerine 

aittir464.  

LeurBloem  kararı,  Birleşme  Direktifi  ile  ilgili  ilk  ABAD  kararı  olması 

sebebiyle  önem  taşımaktadır.  ABAD,  bu  kararında  doğrudan  doğruya  Topluluk 

hukuku tarafından düzenlenmeyen alanlarda da yetkisi olduğuna karar vermiştir. 

Ancak, burada ulusal  yasa koyucunun, Direktif hükümlerini  iç hukuka aktarırken 

tamamen yerel  işlemlerle, Topluluk mevzuatına tabi  işlemlere eşit  işlem yapmayı 

seçmiş  olması,  diğer  bir  deyişle  ulusal  mevzuatını  Topluluk  mevzuatı  ile  aynı 

düzeye getirmiş olması gereklidir465.  

Bu karar ışığında akla gelebilecek bir soru da doğrudan etki doktrininin bu 

tür bir durumda uygulanabilip uygulanamayacağıdır. ABAD, LeurBloem kararında, 

Topluluk hukukuna ilişkin hükmün yorumlanmasına yetkili olduğunu ve yetkisinin 

bu  kapsamla  sınırlı  olduğunu  ifade  etmiştir.  LeurBloem  kararı,  yalnızca  Adalet 

Divanı’nın  yetkisine  ilişkindir.  Topluluk  hukuku  ve  iç  hukuk  hükmü  arasındaki 

uyumsuzluğun,  iç hukuk hükmünün  statüsü ve uygulanabilirliği  üzerindeki  etkisi 

tamamen uygulanabilir iç hukuk için bir sorun teşkil etmektedir. LeurBloem kararı 

Direktifin  kapsamını  bir  ölçüde  tamamen  yerel  nitelikteki  işlemler  lehine 

genişletmekle  birlikte,  kanaatimizce  bu  Topluluk  hukukunun  uygulanmadığı 
                                                        

463 C‐28/95, para.32. 

464 C‐28/95, para.33.   

465 HOENJET, s.214. 
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vakalar  için  Direktife  doğrudan  etki  tanındığı  şeklinde  yorumlanmamalıdır.  

Topluluk hukukunun, kendi bağlamı dışında iç hukuka aktarılması halinde, Adalet 

Divanının Topluluk hukuku temelinde verdiği kararın, önündeki davaya doğru bir 

şekilde  uygulanması  yerel  mahkemenin  görevidir.  Yerel  mahkeme,  Adalet 

Divanının  yorumunun,  önündeki  dava  bağlamında  uygulanıp  uygulanmayacağına 

karar  vermelidir.  Benzer  şekilde  bir  üye  devlet,  ulusal  mevzuat  hükmünün,  ilk 

başta  somut  olayı  kapsamayan  bir  Topluluk  hukuku  hükmü  ile  uyumsuz  olması 

sebebiyle Topluluk hukukunu ihlal etmekle itham edilemeyecektir. Zira somut olay 

Topluluk hukuku kapsamında yer almadığı için, ulusal mevzuatın Topluluk hukuku 

ile  uyumluluğunun  değerlendirilmesi,  Topluluk  düzeyinde  değil  ulusal  düzeyde 

yapılmalı  ve  ulusal  yasa  hükmü  ve  Topluluk  hükmü  arasındaki  ihtilafın  çözümü 

ilgili ulusal doktrinler çerçevesinde sağlanmalıdır466. 

b. Toplulukla bağın mevcut olmaması 

Birleşme Direktifi,  üye devletler  arasında  gerçekleşen  sınır  ötesi  birleşme, 

bölünme,  aktif  transferi  ve  hisse  değişimi  işlemlerine  uygulanmaktadır.  İşlemin 

Direktif kapsamında yer alabilmesi için sınır ötesi bir işlem olması gerektiği açıktır. 

Yani  tamamen  ulusal  düzeyde  gerçekleşen  işlemler  Direktif  kapsamında  yer 

almamaktadır.  Ancak  yukarıda  da  belirtmiş  olduğumuz  üzere  ulusal  düzeyde 

gerçekleşmemekle ve sınır ötesi bir nitelik taşımakla birlikte, Topluluk hukuku ile 

bağı  bulunmayan  işlemler  Direktif  kapsamında  yer  almaktadır.  Topluluk  ile  bağı 

kuran,  Direktifin  1’inci  ve  3’üncü  maddeleridir.  İki  veya  daha  fazla  üye  devlet 

şirketi arasındaki birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemleri Birleşme Direktifi 

kapsamındadır. İşlemin taraflarından birisi bir üye devlet şirketi değil ise, diğer bir 

deyişle  Topluluk  dışında  mukim  ise  bu  durumda  Topluluk  ile  bir  bağ  mevcut 

bulunmayacağından bu işlem Direktif kapsamında değerlendirilmeyecektir. 3’üncü 

madde uyarınca bir  şirketin üye devlet  şirketi  sayılabilmesi  için, bir üye devlette 

mukim  olması  gerekmektedir.  Bir  şirketin,  bir  üye  devlet  şirketi  olarak  kabul 

                                                        

466 BETLEM, s.175. 
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edilebilmesi  için,  üçüncü  bir  devletle  akdedilen  bir  çifte  vergilemeyi  önleme 

anlaşması uyarınca, Topluluk dışında mukim sayılmaması gerekmektedir. Eğer bir 

üye devletle Topluluk üyesi olmayan üçüncü bir devlet arasında akdedilen bir çifte 

vergilemeyi  önleme  anlaşması  uyarınca  bir  şirket,  Topluluk  dışında  mukim 

sayılıyorsa bu durumda Topluluk ile bağ kaybolacak ve bu şirket ile başka bir üye 

devlet  şirketi  arasında  gerçekleşecek  birleşme,  bölünme,  aktif  transferi  ve  hisse 

değişimi  işlemleri,  Topluluk  ile  bağın  mevcut  olmaması  sebebiyle  Direktif 

kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

IV AB BİRLEŞME DİREKTİFİNİN HUKUKİ REJİMİ 

A DİREKTİFİN HUKUKİ REJİMİ 

1. Genel Açıklamalar 

AB  Birleşme  Direktifinin  amacı,  AB’de  yer  alan  şirketler  arasındaki  sınır 

ötesi  birleşmeler  ve  benzeri  işlemlere  uygun  koşullar  çerçevesinde  vergi 

ertelemesi  tanıyarak  bu  işlemleri  kolaylaştırmaktır467.  Bu  sayede,  Direktif 

kapsamında  yer  alan  yeniden  yapılanma  işlemleri  sırasında  ortaya  çıkan  değer 

artış  kazançlarındaki  vergilendirme  ertelenebilecek  ve  devredilen  aktif  ve 

pasiflerin ve el değiştiren hisselerin vergi değerleri üzerinden devri yoluyla vergi 

yükümlülüğünün ertelenmesi ve devredilmesi sağlanabilecektir468. Bu kapsamı ile 

Birleşme Direktifi, işleme taraf olan şirketler düzeyinde vergilendirme ile etkilenen 

pay sahipleri düzeyinde vergilendirme arasında bir ayırım yapmaktadır. 

Direktif,  sınır ötesi birleşme, bölünme, kısmi bölünme, aktif devri ve hisse 

değişimi  işlemlerinin  ortaya  çıkardığı  değer  artış  kazançlarının  üye  devletlerce 

vergilendirilmemesi  gerektiğine  hükmetmektedir.  Ancak  yukarıda  da  belirtildiği 

                                                        

467 THÖMMES Otmar/TOMSETT Eric,  Issues of  the  Implementation of  the Merger Directive  in  the 

EC Member States, EC Tax Review, 1992/4, s.228. 

468 HOFFSTATTER/HOHENWARTER, s.119; TERRA/WATTEL, s.533.  
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gibi bu bir vergi  istisnası değil bir vergi ertelemesidir. Birleşme Direktifi, hisseler 

veya  şirket  malvarlığı  üzerinde  para  karşılığı  olmayan  bir  takım  sınır  ötesi 

işlemlerden elde edilen sermaye kazançları üzerindeki vergileri ertelemektedir469. 

Sağlanan kolaylık vergiden vazgeçme anlamına gelmemekte olup realize edilmemiş 

kazançların daha sonraki bir aşamada vergilendirilmesi güvence altına alınmıştır. 

Bu  durumda  birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme,  aktif  devri  ve  hisse  değişimi 

işlemlerinde, işlemden önce ortaya çıkan gizli yedekler üzerindeki muhtemel vergi, 

devralan  şirkete  aktarılır.  İşlemin,  Direktifin  vergi  ertelemesi  sisteminden 

yararlanabilmesi  için  devralan  şirketin,  devredilen  aktif  ve  pasif  unsurları,  devir 

işleminden  önce  devreden  şirketin  hesaplarındaki  vergi  değeri  ile  kendi 

hesaplarına  intikal ettirmesi gereklidir470. Devralan şirket, daha sonra devredilen 

bu aktifleri elinden çıkardığında, elden çıkarma değeri ile işlem öncesi vergi değeri 

arasındaki fark üzerinden vergi ödeyecektir. Bu değer farkı, yeniden yapılandırma 

öncesi ortaya çıkan gizli yedekleri de kapsamaktadır. Benzer şekilde, bir birleşme, 

bölünme  veya  hisse  değişimi  işlemi  sırasında  bir  şirketteki  hisselerini  başka  bir 

şirketteki hisselerle değiştiren bir kişi, verilen ve alınan hisselere aynı vergi değeri 

atfedilmesi  şartıyla  takas  sırasında  değer  artış  kazançları  üzerinden  vergi 

ödemeyecektir471.  Böylece,  ancak  devralınan  hisseler  pay  sahibi  tarafından 

satıldığında vergi ödenecek ve bu şekilde gizli yedekler realize edilmiş olacaktır.  

Bir  birleşme,  bölünme  ve  aktif  devri  işleminde,  değer  artış  kazançları 

üzerindeki  vergi  yükü  devre  konu  olan  aktiflerle  bağlantılı  olup  başka  bir  kişiye 

(devralan  şirket)  nakledilmektedir,  oysa  hisse  değişimi  işleminde  değer  artış 

kazançları  üzerindeki  vergi  yükü  aynı  kişide  (pay  sahibi)  kalmakta  olup,  diğer 

hisselere (değiştirilen hisseler) aktarılmaktadır472. 

                                                        

469 FOX Jonathan, European Community Tax Directives, International Tax Journal, 1990/1, s.46. 

470 De WAAL, Les Dispositions Françaises, s.846; De WAAL, Régime du Faveur, s.790. 

471 HOFFSTATTER/HOHENWARTER, s.119. 

472 TERRA/WATTEL, s.533. 
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Bir  Avrupa  Şirketi  veya  Avrupa  Kooperatifinin  etkin  yönetim  merkezini 

başka  bir  üye  devlete  nakletmesi  işleminde  ise,  ortada  devredilen  herhangi  bir 

aktif  veya  hisse  bulunmamaktadır.  Ancak  ayrıldığı  üye  devlette  tam  mükellef 

statüsündeki  bir  şirket  (mukim  şirket),  dar mükellef  statüsüne  (mukim  olmayan 

şirket) geçmekte veya tamamen vergi kapsamı dışına çıkmaktadır. 

Birleşme, bölünme, aktif transferi ve hisse değişimi işlemlerine uygulanacak 

Direktif  hükümleri,  Avrupa  Şirketi  ve  Avrupa  Kooperatifi  dâhil  madde  3’te 

belirtilen  tüm üye devlet  şirketlerine uygulanacaktır.  Kayıtlı merkezin  sınır  ötesi 

nakline  ilişkin  kurallar  ise  sadece  Avrupa  Şirketi  ve  Avrupa  Kooperatifine 

uygulanır,  üye  devletlerin  ulusal  hukukları  çerçevesinde  kurulmuş  şirketler  bu 

hükmün kapsamı dışındadır.  

2.  Birleşme  Bölünme  ve  Kısmi  Bölünme  İşlemine  Taraf  Olan 

Şirketlerin Vergilendirilmesi 

a. Değer artış kazançlarında vergi ertelemesi  

Birleşme  Direktifi,  değer  artış  kazançlarından  alınacak  vergiyi  bazı 

koşulların gerçekleşmesi şartıyla, bu kazançların  fiilen realize edilmelerine kadar 

ertelemektedir.  Bu  koşullar,  devredilen  varlıkların  bulunduğu  üye  devletin  nihai 

olarak  bu  değer  artışı  kazançlarını  vergilendirebilmesini  sağlamaktadırlar. 

Devredilen  varlıkların  bilanço  değerleri  üzerinden  devredilmeleri,  başlangıçta 

bulundukları  üye  devleti  terk  etmemeleri  ve  bu  üye  devlette  bir  işletmeye  bağlı 

bulunmaları  koşuluyla Direktif  kapsamındaki  işlemler  sonucunda  oluşacak değer 

artış  kazançları  vergilendirilmeyecektir.  Eğer  bu  koşullar  gerçekleştirilirse, 

birleşme,  bölünme  veya  aktif  transferi,  işletme  faaliyetlerinin  devamı  ile 

sonuçlanacaktır. Varlıkların mülkiyeti el değiştirecek ancak bu varlıklar, faaliyetini 
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sürdüren  bir  işletmenin  bir  parçası  olarak  başlangıçtaki  konumlarında  kalmaya 

devam edeceklerdir473 

aa. Değer artış kazancı kavramı 

Direktif  kapsamında  yer  alan  işlemlerdeki  kısa  dönemli  vergi  sorunları, 

gerçekte bir paraya çevirme söz konusu olmamasına ve işlemlerin varlıklara (veya 

hisse  değişimi  işleminde  olduğu  gibi  hisselere)  karşılık  hisse  verilerek 

gerçekleştirilmesine  rağmen,  vergisel  açıdan  sermaye  kazançlarının 

realizasyonuna  ilişkindir.   Örneğin  (A)  şirketi, diğer bir üye devlette yer alan  (B) 

şirketine  bir  faaliyet  dalını  (örneğin  bir  fabrika),  (B)  şirketinin  hisseleri 

karşılığında devrettiğinde,  esas  itibarıyla  (A)  şirketinin,  devredilen bu  fabrikanın 

piyasa  değeri  ve  muhasebe  değeri  arasındaki  fark  üzerinden  vergi  ödemesi 

gerekecektir.  Gerçekten  de  devredilen  aktiflerin  gerçek  değerinin,  muhasebe 

değerinden  fazla  olmaması  ender  görülen  bir  durumdur.  Bu  durum,  bu 

malvarlığına bağlı olan ve genellikle muhasebe kayıtlarında sıfır olarak ifade edilen 

gayri maddi değerden (firma değeri veya goodwill) kaynaklanmaktadır474. Bu  tür 

vergisel engellerin yeniden yapılanma işlemlerini etkilememesi gereklidir.  

Birleşme Direktifinin 4’üncü maddesi; birleşme, bölünme, aktif transferi ve 

hisse değişimi işlemlerine vergi ertelemesi sağlayan temel hükümdür.   Bu hüküm 

uyarınca bir birleşme, bölünme veya kısmi bölünme işlemi, devredilen varlıkların 

gerçek  değeri  ve  vergi  değeri  arasındaki  fark  üzerinden  hesaplanan  değer 

artışlarının  vergilendirilmesine  yol  açmamalıdır475.  Bu,  devralan  şirketin, 

devralınan  aktif  ve  pasifleri  devreden  şirketin  hesaplarında  yer  alan  değerler 

                                                        

473 DONALD David C., Taxation for a Sİngle Market: European Community Legislation on Mergers, 

Distributed Profits and Intracompany Sales, Law and Policy International Business, 1991/1, s.43. 

474 Le GALL/DIBOUT, Semaine Juridique, s.15. 

475 Teknik açıdan bakıldığında 4’üncü madde yalnızca birleşme ve bölünme  işlemlerine  ilişkindir. 

Ancak 9’uncu maddenin, 4’üncü maddeye yaptığı atıf uyarınca, maddede aktif transferi ifadesi yer 

almasa da bu işlemlerde de 4’üncü madde uygulanacaktır. 
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üzerinden  devralması  şartına  bağlanmıştır.  Gerçek  değer  ifadesi  her  ne  kadar 

Direktif’te tanımlanmamış olsa da piyasa değerini  ‐ rayiç değeri  ifade ettiği kabul 

edilmelidir476.  Vergi  değeri  Direktifin  4/2‐a  maddesinde  tanımlanmıştır.  Anılan 

hüküm uyarınca vergi değeri, “aktif ve pasif unsurlar, birleşme ve bölünme işleminin 

gerçekleştiği tarihte fakat bu işlemlerden bağımsız olarak satılmış olsaydı, devreden 

şirkette  vergi  matrahının  belirlenmesine  ilişkin  olarak  kâr  veya  zararın 

hesaplanmasına  esas  olacak  olan  değer”  şeklinde  tanımlanmıştır.  Değer  artış 

kazançları (sermaye kazançları) ise Direktifin 4’üncü maddesinin 3’üncü bendinde 

devredilen  aktif  ve  pasiflerin  gerçek  değerleri  ile  vergi  değerleri  arasındaki  fark 

olarak ifade edilmiştir.  

bb. Bir işyerine bağlı bulunma şartı 

Direktifin 4/2‐b maddesi (ve 9’uncu maddenin 4’üncü maddeye yaptığı atıf) 

uyarınca, devredilen aktif  ve pasif unsurlar devreden şirketin üye devletinde yer 

alan ve devralan şirkete ait bir işyerine etkin bir şekilde bağlı kaldıkları ölçüde, bu 

tür  yeniden  yapılanma  işlemleri  neticesinde  ortaya  çıkan  değer  artış  kazançları 

vergilendirilmeyecektir. Diğer bir deyişle, Birleşme Direktifi, devredilen aktiflerin 

coğrafi  bir  sınırı  geçmelerini  kabul  etmemiştir477.  İşyeri  şartı,  realize  edilmemiş 

kârların  tahakkuk  ettiği  devletin,  bu  kazançların  bağlı  olduğu  aktifler  üzerinde 

vergilendirme  yetkisini muhafaza  etmesini  sağlamaktadır478.  Aktifler  bir  işyerine 

bağlı bulunduğu  için, devreden şirketin mukim bulunduğu üye devlet, vergi  talep 

etme  hakkını  kaybetmemekte  yalnızca  işlem  gerçekleştiği  sırada  geçici  olarak 

vergilendirme hakkından vazgeçmektedir479. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi 

Birleşme  Direktifi  sistemindeki  vergi  ertelemesi,  devredilen  aktiflerin  vergi 

                                                        

476 TOMSETT, s.24. 

477 KEARNEY, s.33. 

478 TERRA/WATTEL, s.537. 

479  EICKER  Klaus,  The  Taxation  of  Permanent  Establishments,  EC  Law  Aspects  (Permanent 

Establishments), No.28, December 2006, s.31. 
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değerinin  birleşme  işleminden  sonra  da  birleşme  işlemi  öncesi  değerle  aynı 

kalmasının  sağlanması  yoluyla  elde  edilmektedir480.  Devredilen  aktiflerin,  daha 

ileri bir tarihte, devralan şirket tarafından satılması halinde, devreden şirketin üye 

devleti  değer  artış  kazançlarını  vergilendirebilecektir481.  Bu  şekilde  devreden 

şirketin  üye  devletinin  mali  çıkarları  da  korunmuş  olmaktadır.  Zira  mülkilik 

prensibi  uyarınca,  bir  devletin  mukim  olmayanlarca  elde  edilen  kazançları 

vergilendirebilmesi  için  bu  kazançların  kendi  sınırları  içerisinde  gerçekleştirilen 

bir  faaliyet  neticesinde  sağlanması  gereklidir.  Bu  durumda,  bir  işletme 

faaliyetinden elde edilen kazançların o devlette yer alan bir işyeri aracılığıyla elde 

edilmesi halinde bu koşul yerine getirilmiş olacaktır482. Eğer sınır ötesi bir yeniden 

yapılanma  işleminde,  devredilen  aktif  ve  pasif  unsurlar,  devreden  şirketin 

bulunduğu  üye  devlette  yer  alan  bir  işyerinin  bir  bölümünü  oluşturmuyorsa  bu 

durumda o devlet, kural olarak daha sonraki bir aşamada o değer artış kazançları 

üzerinden vergi  isteme hakkını kaybedecektir;  çünkü bu aktifler mukim olmayan 

bir mükellefe ait olacaktır483. 

İşyerine  bağlı  bulunma  koşulu,  Direktif  kapsamında  vergisiz  bir  biçimde 

gerçekleşen  bir  yeniden  yapılanma  işlemi  sırasında  bir  işyerine  bağlı  olanlar 

dışındaki  aktif  ve  pasiflerin  devredilmemesini  sağlamaktadır.  Böylelikle,  hisse 

değişimi  işlemi  dışında  Birleşme  Direktifinin  uygulanması,  işyerinin  devredildiği 

yeniden yapılanma işlemlerine hasredilmiştir484.  

Direktif,  işyeri  kavramını  tanımlamamış  ve  etkin  şekilde  bağlı  olma 

koşulundan  ne  anlaşılması  gerektiğine  ilişkin  herhangi  bir  hüküm  de 

getirmemiştir. Direktif,  her  iki  kavrama  ilişkin olarak  söz konusu üye devletlerin 
                                                        

480 LARKING Barry, Permanent Confusion, The Role of the Permanent Establishment in the Merger 

Directive, European Taxation, (Permanent Establishments) September 1992, s.304. 

481 EICKER, Permanent Establishments, s.31. 

482 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.121. 

483 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.121. 

484 STARINGER, s.87. 
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ulusal  hukuklarına  ve  akdettikleri  uluslararası  çifte  vergilendirmeyi  önleme 

anlaşmalarına atıfta bulunmaktadır485. İşyeri kavramı, kimi zaman bir uluslararası 

şirketin  farklı  ülkelerde  işyerlerinin  bulunması  sebebiyle  farklı  vergilendirme 

yetkilerinin kapsamında bulunması ve dolayısıyla bu ülkelerde vergiye tabi olması 

sonucunda bu  şirketin birden  fazla kez vergiye  tabi  olmasına yol  açabileceği  için 

önem taşımaktadır486. 

İşyerine  bağlı  bulunma  koşulu,  Birleşme  Direktifi  ve  uluslararası  vergi 

hukuku arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır. Bir mekân olarak vergilendirmeye 

temel  teşkil  eden  işyeri  kavramı487,  ticari  kazançları  elde  edildikleri  kaynak 

devletin vergilendirme yetkisine bağlayan bir bağlama noktasıdır488. OECD Model 

Anlaşmasının  5’inci  maddesi  uyarınca  işyeri,  bir  işletmenin  faaliyetinin  kısmen 

veya  tamamen  genellikle  işletmeye  bağlı  personel  veya  diğer  kişiler  eliyle 

yürütüldüğü  işe  ilişkin sabit bir yer şeklinde  ifade edilmiştir. Bu tanıma göre,  tek 

başına bir işyerinin varlığının yeterli olmayıp bu işyerinin sabit nitelikte olmaması 

yani bulunduğu ülke içerisinde yer değiştirmesi veya sabit olmakla birlikte işletme 

faaliyetlerinin burada yürütülmemesi  (örneğin  işyerinin başka  işletmelere kiraya 

verilmesi)  halinde  işyerinin  oluşmadığı  kabul  edilir489.  Buna  göre  yönetim  yeri, 

şube,  ofis,  fabrika,  atölye, maden,  petrol  ve  gaz  kuyusu,  taş  ocağı  veya  her  türlü 

doğal kaynakların çıkarıldığı yerler işyeri olarak kabul edilmektedir.  

İşyerine  atfedilebilir  varlıkların  elden  çıkarılmasından  kaynaklanan  değer 

artış  kazançları  üzerindeki  vergilendirme  hakkının  işyerinin  bulunduğu  akit 

devlete ait olması ve diğer akit devletin mahsup veya istisna yoluyla bu kazançları 

                                                        

485 EICKER, Permanent Establishments, s.31. 

486 ÜZELTÜRK Hakan, The Meaning of the Term “Permanent Establishment” in Model Tax Treaties 

and Canada, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan Cilt 1, İstanbul 2001 (Permanent Establishment), s.326. 

487 TUNCER Selahattin, Vergi Hukukunda İşyeri, Vergi Dünyası, S.110, Ekim 1990, s.4.  

488 YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s.131. 

489 BALCI Bayazıt A., Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunları Uluslararası Vergi Anlaşmalarında 

“Daimi İşyeri” Kavramının Önemi, Vergi Dünyası, Ekim 2004, S.278, s.39.  
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vergilendirmemesi,  uluslararası  vergi  hukukunun  genel  kabul  görmüş  bir 

ilkesidir490.  İşyeri  kavramını  Birleşme  Direktifinin  işleyişine  ilişkin  temel  bir 

mekanizma  olarak  kullanan Direktif,  işyeri  ilkesini  dolaylı  olarak  bir  AB  hukuku 

ilkesi  olarak  kabul  etmiştir491.  İşyeri  kavramı,  her  ne  kadar  bir  tüzel  kişiliği 

bulunmasa  da  vergi  hukukunun  gerçek  bir  öznesini  teşkil  etmektedir492.  Bu 

nedenle yer aldığı devletin mevzuatın uyarınca vergilendirilebilecektir. 

Vergi ertelemesinin uygulanabilmesi için, madde 4/2‐b uyarınca, devredilen 

varlıkların  devralan  şirketin  işyeri  ile  etkin  bir  şekilde  bağlantılı  bulunması 

gereklidir.  Devredilen  unsurlar,  devreden  şirketin  bulunduğu  üye  devlette, 

devralan  şirketin  işletmesinin  aktif  ve pasiflerinin bir  kısmını  teşkil  etmeli  ve bu 

bağlamda bir  işyerine atfedilebilir durumda bulunmalıdırlar493. Diğer bir deyişle, 

devredilen  aktifler,  devreden  şirketin  bulunduğu  üye  devlette  maddi  olarak  yer 

almalıdır. Eğer herhangi bir aktif başka bir devlete transfer edilirse, işyeri ile bağı 

kaybolacağı için vergi ertelemesi de bu bağın ortadan kalktığı sırada kesilecektir.  

Belirtmek  gerekir  ki  işyerinin  bulunduğu  devletin  bir  vergi  anlaşması 

hükmü  uyarınca  bu  işyerini  vergilendirme  hakkı  bulunmadığı  durumda  işyeri 

kavramı  amaçlanan  faydayı  sağlayamamaktadır494.  Direktifin  4’üncü  maddesinin 

uygulanabilmesi  için  yeniden  yapılanma  işlemi  sonrasında  devredilen  aktifler, 

gerek  ulusal  mevzuat  gerekse  uygulanan  uluslararası  vergi  anlaşmaları 

                                                        

490 STARINGER, s.87. 

491 EICKER, Permanent Establishments, s.31. 

492 LECLERQ, s.268.  

493 THÖMMES, s.136. 

494 THÖMMES, s.138. OECD Modelinin 8’inci maddesi bu duruma bir örnek teşkil etmektedir. Anılan 

madde  uyarınca  uluslararası  bir  deniz  ya  da  hava  taşımacılığı  şirketinin  kârlarını  vergilendirme 

yetkisi  münhasıran  o  şirketin  etkin  yönetim  merkezinin  bulunduğu  devlete  aittir.  Bu  tür 

faaliyetlerde bulunan şirketlerin birleşmesi halinde, anlaşma hükümleri uygulama alanı bulacak ve 

devreden  şirketin  üye  devleti  devredilen  aktifler  kendi  sınırları  içerisinde  yer  alan  bir  işyeri  ile 

etkin şekilde bağlantılı bulunsa bile vergilendirme hakkını kaybedecektir.  
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kapsamında,  bir  işyerinin  bir  bölümü  olarak  devreden  şirketin  üye  devletinde 

vergilendirilebilir olmalıdır495.  

Bir birleşme işlemi neticesinde, devralınan şirketin tüzel kişiliği sona erecek 

ve  bunun  yerine  devralan  şirketin  işyeri  kaim  olacaktır.  Aynı  şekilde  iki  şirketin 

birleşerek  yeni  bir  şirket  kurmaları  halinde  tasfiyesiz  infisah  olan  şirketler  yeni 

kurulan  şirketin  işyeri  haline  geleceklerdir.  Bir  şirketin  bölünmesi  ise  devralan 

şirketlerin her biri için ayrı bir işyeri oluşturulması sonucunu doğuracaktır.   

Direktifin 4’üncü maddesinde düzenlenen vergi ertelemesi sistemi yukarıda 

da  belirtmiş  olduğumuz  gibi,  birleşme,  bölünme veya  aktif  transferi  işlemlerinde 

devralan  şirketin,  devredilen  unsurları,  devreden  şirketin  bilançosundaki  değer 

üzerinden  kendi  hesaplarına  geçirmesi  ile  mümkün  olmaktadır.  Devredilen 

unsurlar,  devreden  şirketin  üye  devletinde  devralan  şirketin  bir  işyerinin 

oluşmasına  neden  olacaktır.  Örneğin,  bir  devir  yoluyla  birleşme  işleminde,  devir 

işlemi neticesinde tüzel kişiliği sona eren şirket, devralan şirketin bir işyeri haline 

gelecektir.  Yine  aynı  şekilde  bir  aktif  transferi  işleminde  devredilen  faaliyet  dalı, 

devralan şirketin işyeri haline gelecektir. İşte bu durumda, devredilen aktif ve pasif 

unsurların işyerine etkin bir şekilde bağlı bulunması şartı aranacaktır. Bu işyerinin 

işlem  neticesinde  oluşması  ya  da  işlemden  önce  mevcut  bulunmasının  önemi 

bulunmayıp  devredilen  aktif  ve  pasif  unsurların  bir  kısmının,  devralan  şirketin, 

devreden  şirketin  üye  devletinde  sahip  olduğu  bir  işyerinin  bilançosunda  yer 

almaması  halinde  bunlar  için  hesaplanan  değer  artış  kazançları  Direktifin 

sisteminden yararlanamayacaktır496. Aynı şekilde devralınan şirketin aktiflerinden 

hiçbiri,  devralan  şirketin  diğer  üye  devlette  sahip  olduğu  bir  işyerinin 

                                                        

495  Van  den  BROEK  Jan,  EU  Mergers  and  Exit  Taxes,    Unternehmens‐Nachfolge,  MPI  Studies  on 

Intellectual  Property,  Competition  and  Tax  Law  12  (edited  by  BECK  Karin  E.M.,  OSTERLOCH‐

KONRAD Christine), Heidelberg 2009, s.155. 

496 De WAAL, Régime de faveur, s.788. 
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bilançosunda yer  almamaktaysa,  bu durumda  işlemin  tamamı Direktifin  kapsamı 

dışında kabul edilecektir.  

Devredilen aktif ve pasiflerin işlem neticesinde oluşacak bir  işyeri  ile bağlı 

bulunması koşulu, tüm aktif ve pasiflerin devralan şirket tarafından külli halefiyet 

çerçevesinde  devralınması  sebebiyle  bir  sorun  yaratmamaktadır.  Oysa  bölünme 

veya aktif transferi işlemleri bu bağlamda daha sorunlu görünmektedirler. Aktif ve 

pasiflerin  birden  fazla  şirkete  devredildiği  bir  bölünme  işleminde  devredilen 

varlıkların  tahsisi  işleme  taraf  olan  şirketlerin  bölünme  planında  benimsemiş 

oldukları koşullara tabidir497. Bu durumda, bir bölünme işleminde bölünen şirketin 

bulunduğu üye devlette devralan şirketlerin her biri bir işyerine sahip olacaktır. 

cc. Bilanço değerlerinin aynen devralınması 

Birleşme  Direktifi  kapsamındaki  işlemlerin  vergisel  açıdan  tarafsız 

muameleye tabi  tutulabilmesinin  ikinci şartı devralan şirketin devredilen aktif ve 

pasiflere  ilişkin  amortismanları  veya  değer  artış  ve  azalışlarını  şayet  birleşme, 

bölünme, kısmi bölünme ve aktif transferi işlemi gerçekleşmemiş olsaydı devreden 

şirkete hangi kurallar uygulanacak idiyse bunlara uygun olarak hesaplamasıdır498. 

Direktif md. 4/4, vergi ertelemesini devralan şirketin, devredilen varlıkları, önceki 

değerleri  üzerinden  devralması  ve  amortisman  usulünü  devam  ettirmesi  şartına 

bağlı  kılmıştır.  Direktifte  öngörülen  bu  şart,  vergi  ertelemesinin  üye  devletlerin 

mali çıkarlarının korunmasına bağlı olduğu anlamına gelmektedir. Devredilen aktif 

ve  pasifler,  birleşme  sırasındaki  mali  erler,  daha  sonraki  amortisman  ve  değer 

artışı  kazancı  hesaplamalarına  esas  teşkil  etmelidir.  Netice  itibarıyla  eğer 

Direktifteki  vergi  kolaylığından  yararlanılması  amaçlanıyorsa,  değerleme  işlemi 

yapılarak  aktif  ve  pasiflerin  gerçek  değeri  üzerinden  aktarılmaları  söz  konusu 

                                                        

497 THÖMMES, s.136. 

498 Direktif md. 4/4 ve md.9. 
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olmayacaktır.  Aksi  durum  Direktif  md.  4‐1’de  yer  alan  erteleme  ilkesi  ile 

çelişmektedir.  

Devralan  şirket,  selefinin  devredilen  aktif  ve  pasiflere  uygulamış  olacağı 

amortisman  ve  vergi  hesaplama  usullerine  bağlı  kalmak  zorundadır.  Diğer  bir 

deyişle,  devredilen  aktif  ve  pasifler  söz  konusu  olduğunda  devralan  şirket 

devreden şirketmiş gibi hareket edecektir499. Örneğin devreden şirket devredilen 

bir  varlık  üzerinde  birleşme  işleminden  önce  yıllık  %10  oranında  amortisman 

uygulamaktaysa, devralan şirket, keyfi olarak aktif ve pasiflerin bağlı bulunduğu ve 

devreden  şirketin  üye  devletinde  yer  alan  işyerinin  hesaplarında  amortisman 

oranını artıramayacaktır. Belirtmek gerekir ki devreden şirketin vergi hesaplama 

ilkelerine  bağlı  kalınma  zorunluluğu  yalnızca  devreden  şirketin  üye  devletinde 

geçerlidir, bu zorunluluk devralan şirketin üye devletinin vergi kanunları uyarınca 

vergilendirilecek  işyerine  ait  kâr  veya  zararın  hesaplanması  açısından  devralan 

şirket devletinde uygulanmayacaktır500. Bu durum, md. 4/4’ün devreden şirketin 

üye devletinin mali çıkarlarını koruma amacıyla da uyumludur.  

Eğer  devreden  şirketin  üye  devletinin  vergi  kanunları,  devredilen 

varlıkların  gerçek  değerleri  ile  devredilmelerine  imkân  tanıyorsa,  bu  seçeneğin 

kullanılması  halinde,    Direktifte  yer  alan  erteleme  rejiminden 

faydalanılamayacaktır. Devralan şirketin bu değerleme avantajından yararlanmaya 

karar  vermesi  durumunda,  bu  seçeneğin  uygulandığı  aktif  ve  pasiflere  vergi 

ertelemesi  rejimi  uygulanmayacak  ve  yalnızca  gerçek  değerleri  ile  devredilen 

varlıklar için değer artış kazancı hesaplanacaktır501. Sonuç olarak, devralan şirket, 

geri  kalan  tüm  varlıklar  için  vergi  ertelemesinin  reddi  riskiyle  karşı  karşıya 

                                                        

499 THÖMMES, s.138. 

500 THÖMMES, s.139. 

501 TERRA/WATTEL, s.537. 
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kalmadan  yalnızca  bazı  devredilen  varlıklar  üzerinde  vergi  erteleme  rejiminden 

yararlanabilecektir502. 

Özetlemek  gerekirse,  Direktif  md.  4/4  uyarınca,  bir  ulusal  mevzuat  izin 

verdiği  takdirde, Direktif  kapsamında yer alan bir  sınırötesi  işleme  taraf olan bir 

şirketin  işlemden  kaynaklanan  değer  artış  kazançlarında  vergi  ertelemesinden 

yararlanmamayı seçmesi, vergiyi anında ödemesi ve dolayısıyla  işleme konu olan 

varlıklar için daha yüksek bir mali değer ve amortisman uygulayabilmesi anlamına 

gelmektedir503. 

dd. Özel durum: yabancı bir işyerinin devri 

Direktif  kapsamında  yer  alan  temel  işlem  (veya  temel  kural),  bir  üye 

devlette  yer  alan  şirketin malvarlığını  başka  bir  üye  devlette  yer  alan  ikinci  bir 

şirkete devretmesidir. Burada temel mekanizma, devredilen aktiflere  ilişkin vergi 

ertelemesinin işlem sonrasında devreden şirketin sınırları  içerisinde bir  işyerinin 

mevcut bulunması şartına tabi tutulmasıdır504. Direktif kapsamında aktif transferi 

işlemlerinde  bir  üye  devlette  yer  alan  bir  şirkete,  genellikle  devreden  şirketin 

bulunduğu üye devlette yer alan bir veya daha fazla işyerinin devri söz konusudur. 

Direktifin  10’uncu  maddesi,  bir  başka  ihtimali  düzenlemektedir.  Anılan  madde 

kapsamındaki  işlemlerde  ise  bir  üye  devlette  mukim  bir  şirket,  başka  bir  üye 

devlette mukim bir şirkete birleşme, bölünme veya aktif  transferi yoluyla üçüncü 

bir üye devlette yer alan faaliyet dalı şeklindeki işyerini devretmektedir. Burada üç 

üye  devletin  taraf  olduğu  bir  işlem  söz  konusudur.  İşlemi  aşağıdaki  şekilde 

örneklendirebiliriz: 

 

                                                        

502 THÖMMES, s.139. 

503 TERRA/WATTEL, s.537. 

504 LARKING, Permanent Establishment, s.307. 
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Yeniden yapılanma faaliyeti öncesi durum 

 

Yeniden yapılanma faaliyeti sonrası durum 

 

A Şirketi

Üye Devlet X       

(İkamet Devleti) 

     

 

 

     

Üye Devlet Z

(Kaynak Devleti)

B Şirketi  

İşyeri  

Üye Devlet Y

A Şirketi  

 Üye D evlet X       Üye Devlet Y  

(İkamet Devleti)

     

 

 

       

 

Üye Devlet Z

(Kaynak Devleti)

B Şirketi 

İşyeri 
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Görüldüğü gibi burada A şirketinin C üye devletinde yer alan  işyeri, B üye 

devletindeki  B  şirketine  devredilmektedir.  Bu  durumda  uygulanacak  çözüm, 

Direktifin 10’uncu maddesinde yer almaktadır. Anılan hüküm uyarınca, birleşme, 

bölünme,  kısmi  bölünme  veya  aktif  transferi  işleminde  devredilen  aktifler 

devreden  şirketin  üye  devletinden  başka  bir  üye  devlette  yer  alan  bir  işyerini 

içeriyorsa,  devreden  şirketin  üye  devleti  bu  işyerini  vergilendirme  hakkından 

vazgeçmelidir.  Devreden  şirketin  ikamet  devleti,  işyerinin  gelecekteki  kârlarını 

vergilendirme  hakkını  kaybetmekte  olup  birleşme  veya  benzeri  işlemin,  vergi 

gelirlerinde azalmaya yol açmasını önleyebilme hakkına sahiptir505. Nitekim işyeri 

fiziken devredilmediğine göre, işyerinin aktiflerine ilişkin değer artış kazançlarının 

vergilendirilmesi  ile  ilgili  olarak  işyerinin  bulunduğu  üye  devletin  konumunda 

herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. İşyerinin bulunduğu üye devlet, işyerine 

ilişkin değer artış kazançlarını yeniden yapılandırma işlemi gerçekleştikten sonra 

ileride vergilendirebilecektir. Direktif madde 10/1‐b.2 uyarınca devreden şirketin 

üye devleti, devreden şirketin vergiye tabi kârından daha önceden indirilmiş olan 

işyerine  ait  zararların  şirketin  kârına  eklenmesini  öngörebilir.  Bu  hüküm 

anlamlıdır,  zira  devreden  şirketin  bulunduğu  birinci  üye  devlet,  birleşme 

işleminden sonra üçüncü üye devlette  yer  alan  işyerinin gelecekteki  kazançlarını 

vergilendiremeyecektir. Aslında birleşme işlemi sonrasında üçüncü üye devletteki 

işyeri ikinci üye devletteki şirketin işyeri haline gelmektedir. 

Direktif md. 10/1‐b.3 uyarınca, işyerinin bulunduğu üye devlet ve devralan 

şirketin  bulunduğu  üye  devlet,  devreden  şirket  işyerinin  bulunduğu  devlette  yer 

alıyormuşçasına  Direktif  hükümlerini  uygulayacaklardır.  İşlemin  vergisel  açıdan 

tarafsız  olması  bu  şekilde  sağlanmaktadır.  Diğer  bir  deyişle  işyerinin  bulunduğu 

üye  devlet,  devreden  şirketin  üye  devletiymişçesine  hareket  edecektir506.  Bu, 

işyerinin  bulunduğu  üye  devletin,  işyerinin  aktif  ve  pasifleri  üzerindeki  değer 
                                                        

505  BEZZINA  Juanita,  The  Treatment  of  Losses  under  the  EC  Merger  Directive  1990,  European 

Taxation, February 2002, s.62.  

506 TERRA/WATTEL, s.546. 
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artışlarını  vergilendirmemesi  ve  bu  aktif  ve  pasiflerle  ilgili  karşılıklar  ve  yedek 

akçeleri bunların eski muhasebe değerleri ile ve amortisman sistemi çerçevesinde 

işyeri  bünyesinde  kalmaları  şartı  ile  vergiden  bağışık  tutmaya  devam  edeceği 

anlamına gelmektedir507. 

2005 değişiklikleri ile md. 10/1’e eklenen bir cümle ile devredilen işyerinin 

devralan şirket ile aynı üye devlette yer alması hali Direktif kapsamına alınmıştır. 

Bu  tür  işlemlerde  ise  devralan  şirket  ile  devredilen  işyerinin  aynı  üye  devlette 

bulunması  sebebiyle  iki  taraflı  bir  durum söz konusu olup  ikinci  üye devlet  hem 

devralan şirketin üye devleti hem de işyerinin bulunduğu üye devlet olarak ikili bir 

rol  oynamaktadır508.  Maddede  yapılan  bu  değişiklik  ile  bir  faaliyet  dalının  bağlı 

ortaklığa dönüştürülmesi işleminin Direktif kapsamında yer alıp almadığına ilişkin 

tereddütler giderilmiş bulunmaktadır509. Eğer bir üye devlette mukim bulunan bir 

şirketin  ikinci  bir  üye  devlette  bir  faaliyet  dalı  (işyeri)  bulunmaktaysa  ve  bu 

faaliyet dalını ikinci bir üye devlette yer alan bağlı ortaklığına devrederse bu işlem 

de Direktif kapsamında yer alacaktır. Bir  şirketin başka bir üye devlette yer alan 

işyerini bir bağlı ortaklığa dönüştürmesi işlemi genellikle işyerinin bulunduğu üye 

devlette yeni bir  şirket kurması ve o  faaliyet dalının  tüm aktif ve pasiflerini yeni 

                                                        

507 TERRA/WATTEL, s.546. 

508  GUSMEROLI  Michele,  The  Conversion  of  a  Branch  into  a  Subsidiary  under  the  EC  Merger 

Directive: Still “Rarely Pure and Never Simple”, European Taxation, December 2009, s.571. 

509  Bu  tereddütler,  Direktifin  4’üncü  maddesinin  lafzından  kaynaklanmaktadır.  Nitekim  4’üncü 

maddede yer alan devredilen aktif ve pasiflerin, devralan şirketin devreden şirketin üye devletinde 

yer  alan  bir  işyeri  ile  etkin  şekilde  bağlı  kalması  koşulu  metnin  lâfzî  yorumu  neticesinde 

sağlanamayacaktır.  Zira  işlemden  sonra  varlıkların  bulunduğu  üye  devlette  bir  işyerinin 

mevcudiyeti söz konusu olamayacaktır. Aynı şekilde 10’uncu maddenin değişiklikten önceki halinin 

yorumunda  da  sadece  üç  üye  devleti  ilgilendiren  işlemlerin  Direktif  kapsamında  yer  alacağı 

sonucuna varmak mümkündür.  



183 

 

kurulan veya daha önceden mevcut bulunan bir bağlı ortaklığa devretmesi yoluyla 

gerçekleştirilebilir510. 

Direktifte  yer  alan  işyeri  şartı,  devredilen  varlıkların  bulunduğu  ülkenin 

mali  çıkarlarının  korunmasına  yöneliktir.  Nitekim  devredilen  varlıkların 

bulunduğu  ülke,  devredilen  varlıklardan  kaynaklanan  değer  artış  kazançları 

üzerindeki  vergiyi  bu  varlıkların  kendi  vergilendirme  yetkisi  kapsamı  dışına 

çıkmamaları durumunu dikkate alarak ertelemeye zorunlu tutulmuştur511. Zira bu 

durumda bu varlıklar, hâlâ o üye devletteki bir işyerine bağlı bulunmaktadırlar. Bu 

işlem sonucunda devredilen varlıkların bulunduğu devletin vergilendirme hakkını 

kaybetme tehlikesi bulunmamakta; zira devredilen varlıklar bir  işyeri yerine yeni 

bir mukim şirkete bağlı bulunmaktadır. Bu bağlamda, bir işyerinin bağlı ortaklığa 

dönüştürülmesi işlemi, varlıkların bulunduğu ülke açısından dar mükellefiyeti tam 

mükellefiyet  haline  getirmekte  ve  işyerinin  tüm  faaliyetleri  açısından  o  üye 

devletin  vergi  talep  etme  hakkını  güçlendirmektedir512.  Zira  işyeri  ya  da  faaliyet 

dalı  o  ülke mevzuatına  göre  kurulmuş  bir  tüzel  kişiliğe  devredilmektedir.  Sonuç 

olarak  Direktif  sisteminde  2005  yılında  yapılan  değişikliklerle  10’uncu maddeye 

eklenen “bu madde hükümleri işyerinin devralan şirketin mukim bulunduğu bir üye 

devlette yer alması haline de uygulanacaktır”  ifadesi  ile  bu  tereddütler  giderilmiş 

bulunmaktadır.  

Direktif  kapsamında,  bir  işyeri  şeklinde  örgütlenmiş  bulunan  faaliyet 

dalının  bağlı  ortaklığa  dönüştürülmesi  iki  şekilde  gerçekleştirilebilecektir. 

Bunlardan birincisi aktif transferi, diğeri ise kısmi bölünmedir. (A) üye devletinde 

mukim  (A)  şirketi,  (B)  üye  devletinde  sahip  olduğu  işyerini  bir  bağlı  ortaklığa 

                                                        

510 De WAAL Allard, Transformation Par Une Société Mère Française de Sa Succursale Étrangère en 

Filiale  ou  de  Sa  Filiale  en  Succursale,  Revue  de  Droit  des  Affaires  Internationales,  No.  8,  1995, 

s.1017. 

511 AURELIO, s.342. 

512 TERRA/WATTEL, s.546. 
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çevirmek istediğinde işyerine bağlı bulunan varlıkları (B) üye devletinde kuracağı 

yeni  bir  şirkete  devredebilecektir.  Burada  işlemin  vergisiz  olarak 

gerçekleştirilebilmesi için dikkat edilmesi gerekli husus, Direktifin aktif transferini 

tanımlayan 2‐d maddesi uyarınca devredilecek işyerinin bir faaliyet dalı, diğer bir 

deyişle kendi imkânlarıyla işlev gören bir bütünlük teşkil etmesi gerekliliğidir. Bir 

üye  devlette  mukim  bir  şirketin  işletmesinin  yurtdışında  yer  alan  bir  bölümü 

vergisel açıdan  işyeri  sayılmaktadır. Ancak yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi 

her  faaliyet  dalı  bir  işyeri  olarak  değerlendirilebilecekken  bir  işyeri,  her  zaman 

bağımsız bir bütün olarak işlev görme niteliğine sahip bulunmayabilir. Çoğunlukla 

bir yabancı işyeri, şirketin işletmesinin ayrı bir bölümü olarak örgütlenmiş olmakla 

Direktifin 2‐i maddesindeki faaliyet dalı kriteri gerçekleştirilmiş olacaktır513.  

Bir  faaliyet  dalının  bağlı  ortaklığa  dönüştürülmesinin  ikinci  yolu  kısmi 

bölünme işlemidir. Daha önce de belirtildiği gibi, aktif transferi ile kısmi bölünme 

arasındaki  fark,  birinci  işlemde  devreden  şirketin  hisseleri  devralan  şirkete 

geçmekteyken  ikinci  işlemde  devreden  şirketin  hisselerinin  devralan  şirketin 

ortaklarına geçmesidir.  Direktifin 2’nci maddesinde yer alan tanım uyarınca, kısmi 

bölünme  işlemi,  bir  şirketin  infisah  etmeden  faaliyet  dallarından  bir  veya  daha 

fazlasını,  devreden  şirkette  en  az  bir  faaliyet  dalı  kalacak  şekilde  bir  ya  da  daha 

fazla  şirkete  devretmesi  olarak  tanımlanmıştır.  Dolayısıyla,  aktif  transferi 

işleminde  olduğu  gibi  işlemin  gerçekleştirilmesinin  ön  koşulu,  işyerinin  faaliyet 

dalı olarak kabulüdür. Eğer devreden şirketin diğer üye devlette yer alan işyeri, bu 

şirketin sahip olduğu tek faaliyet dalı ise kısmi bölünme gerçekleşmeyecektir.   

2005 yılı  değişiklikleri  ile Direktifin 10’uncu maddesine eklenen  cümle  ile 

yabancı bir işyerinin devri durumunda devredilen işyeri ile devralan şirketin aynı 

üye devlette yer alması halinde de Direktif uygulama alanı bulacaktır. Yabancı bir 

                                                        

513  Bu  husus  özellikle  ticari  nedenler  veya  hukuki  gereklilikler  yüzünden  yurtdışı  faaliyetlerini 

düzenli  olarak  yabancı  şubeler  aracılığıyla  gerçekleştiren  bankalar  ve  sigorta  şirketleri  için 

geçerlidir (EICKER, permanent establishments s.33). 
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faaliyet  dalının  bağlı  ortaklığa  çevrilmesine  ilişkin  olarak  bahsedilen  her  iki 

durumda  da  Direktif  md.  10/1’in  üçüncü  cümlesi  uyarınca,  işyerinin  bulunduğu 

üye  devlet,  devreden  şirketin  üye  devletiymişçesine  bu  Direktif  hükümlerini 

uygulayacaktır514. Bu, işyerinin bulunduğu üye devletin, işyerinin aktif ve pasifleri 

üzerindeki  değer  artışlarını  vergilendirmemesi  ve  bu  aktif  ve  pasiflerle  ilgili 

karşılıklar ve yedek akçeleri, bunların eski muhasebe değerleri  ile ve amortisman 

sistemi çerçevesinde işyeri bünyesinde kalmaları şartı ile vergiden bağışık tutmaya 

devam edeceği anlamına gelmektedir515. 

Direktif  md.  10/2,  özellikle  çifte  vergilendirmenin  önlenmesinde  mahsup 

yöntemini benimseyen üye devletlere yönelik olarak kaleme alınmıştır516. Mahsup 

yöntemi,  devletler  tarafından  vergilendirme  yetkilerinin  tek  taraflı  olarak 

sınırlandırılması  yoluyla  uluslararası  çifte  vergilendirmenin  ortadan  kaldırılması 

yöntemlerinden birisidir. Bu  yöntemin  ayırt  edici  yönü  ikametgâh devletinin,  dış 

ülkede  ödenen  vergiyi  yurt  içinde  ödenecek  vergiden  mahsup  etmesidir. 

İkametgâh ülkesi yabancı vergiye kendi ülkesinde ödenmiş bir vergi gibi muamele 

yapmaktadır517.  

                                                        

514  Bu  durumda Madde  4/1  dar  anlamıyla  yorumlanmamalıdır.  Madde  birden  fazla  üye  devletin 

taraf  olduğu  işlemleri  kapsamaktadır.  Oysa  burada  devredilen  işyeri  ve  devralan  şirket  aynı  üye 

devlette yer almaktadır. Dolayısıyla devredilen aktif ve pasiflerin devreden şirketin üye devletinde 

bulunan  devralan  şirkete  ait  bir  işyeri  ile  etkin  şekilde  bağlı  bulunmasını  öngören madde  4‐1/b 

hükmü uygulanamayacaktır. Belirtmiş olduğumuz üzere, bu hüküm devredilen işyerinin bulunduğu 

üye  devletin  mali  çıkarlarının  korunması  için  gerekli  değildir.  Zira  işlem  sonrası  o  üye  devlette 

mukim  bulunan  bir  şirketle  bağlı  bulunacakları  için  devredilen  aktif  ve  pasifler  bu  devletin 

vergilendirme yetkisinin dışına çıkmayacaktır. 

515 TERRA/WATTEL, s.546. 

516 Madde 10/2 hükmü, “birinci fıkranın istisnası olarak devreden şirketin üye devletinin tüm dünya 

çapındaki  kazançları  vergilendirdiği  durumda  bu  üye  devlet,  birleşme,  bölünme  ve  kısmi  bölünme 

işlemi neticesinde oluşan işyerine ait kârları ve değer artış kazançlarını vergilendirme hakkına sahip 

olacaktır” şeklinde düzenlenmiştir. 

517 YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s.27. 
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Devredilen işyerinin, devreden şirketin üye devletinin vergilendirme yetkisi 

dışına çıktığı dikkate alındığında, dünya çapındaki tüm kazançların vergilendirdiği 

bir  sistemi  uygulayan  bu  üye  devlet,  yabancı  işyerinin  aktif  ve  pasiflerine  ilişkin 

değer  artış  kazançlarını  devreden  şirketin  vergi  matrahına  dâhil  edebilecektir. 

Ancak  bu  durumda,  devreden  şirketin  üye  devleti,  işyerinin  bulunduğu  devlet 

Direktif  sistemi  kapsamında  vergi  ertelemesi  uygulamamış  olsaydı  bu  kazançlar 

üzerinden  nasıl  ve  hangi  miktarda  vergi  alacak  idiyse  aynı  miktarda  vergiyi 

mahsup  etmelidir518.  Zira  aksi  durumda  kaynak  devleti  tarafından  tanınan  vergi 

ertelemesi adeta devreden şirketin üye devleti  tarafından bu vergi  ertelemesinin 

ortadan kaldırılması sonucunu doğuracaktır. İşte bu sebeple devreden şirketin üye 

devleti,  işyerinin  (kaynak  devleti)  bulunduğu  devlet  değer  artış  kazançları 

üzerinde vergi ertelemesi uygulamayıp bu kazançlar üzerinden vergi almış olsaydı 

ne miktarda vergi alacak idiyse o kadar vergiyi mahsup sistemine dâhil etmelidir. 

b. Zararların nakli 

Birleşme  Direktifinin  temel  amacının  çeşitli  işlemlerin  gerçekleştirilmesi 

önündeki  vergisel  engelleri  kaldırmak  olması  sebebiyle,  bir  işlem  zararla 

sonuçlanıyorsa  bu  zararın  devreden  şirketin  devletinde  tanınması  gereklidir519. 

Nitekim devreden şirketin mahsup edilmemiş mevcut zararlarının devralan şirkete 

nakline izin verilmemesi halinde, gelecekteki kârlar, önceki dönemlerdeki zararlar 

mahsup  edilmeden  vergilendirileceği  için  birleşme  işlemi  ve  benzeri  işlemlerin 

vergisel maliyeti artacaktır520. Zararların nakline ilişkin düzenleme, Direktifin 6’ncı 

maddesinde  yer  almaktadır.  6’ncı  madde  hükmü  uyarınca  eğer  bir  üye  devlet, 

kendi  şirketleri  arasında  gerçekleşen  birleşme,  bölünme  ve  aktif  transferi 

işlemlerinde  devralan  şirketin  devreden  şirketin  henüz  mahsup  edilmemiş 

zararlarını devralmasına  imkân tanıyan hükümler uygulamaktaysa, bu hükümleri 

                                                        

518 AURELIO, s. 345; HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.127. 

519 LARKING, Merger Directive, s.366. 

520 BEZZINA, s.59. 
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kendi  sınırları  içinde  yer  alan  ve  devralan  şirkete  ait  işyerinin  zararlarını  da 

kapsayacak  şekilde  genişletmelidir.  Bu  hüküm,  bir  birleşme,  bölünme  ve  aktif 

transferi  işleminin  vergisel  açıdan  tarafsızlığını  korumaya  yönelik  bir 

hükümdür521.  Hisse  değişimi  işleminde  zararların  nakline  ilişkin  hüküm 

uygulanamayacaktır.  Zira  hisse  değişimi  işleminde,  devralınan  şirketin  zararları 

normal  şartlarda  devralan  şirkete  geçmemektedir522.  Ayrıca  6’ncı  maddenin 

metninde,  devralan  şirketin  işyeri  tarafından  devreden  şirketin  zararlarını 

devralmasından  bahsedilmektedir.  Diğer  bir  ifade  ile  devralan  şirket  tarafından 

mahsup  edilebilecek  zararların  işyerine  bağlı  olması  gerekmektedir.    Bir  hisse 

değişimi işlemi neticesinde bir işyeri ortaya çıkmamaktadır.  

Direktif  md.6  hükmü,  tüm  üye  devletleri  her  zaman  devreden  şirketin 

zararlarının  devralan  şirkete  nakline  izin  vermeye  mecbur  tutmamaktadır523. 

Ancak devreden şirketin üye devleti, yurtiçinde gerçekleşen birleşme, bölünme ve 

aktif transferi işlemlerinde zararların nakline izin veriyorsa bu durumda Direktifin 

6’ncı  maddesi  uyarınca  sınır  ötesi  işlemlerde  de  bu  imkânı  tanımalıdır.    Birçok 

ülkede  birleşme  ve  benzeri  işlemlere  ikili  bir  rejim  uygulanmaktadır.  Normal 

rejimde  işlem  vergiye  tabi  bir  işlem  olarak  değerlendirilir,  alternatif  rejimde  ise 

herhangi  bir  kâr  veya  zarar  söz  konusu  değildir.  Zararların  kabulü,  devreden 

şirketin bulunduğu üye devletin iç hukuk meselesi olup bu hususta karar verecek 

olanlar  üye  devletlerdir524.  Bazı  üye  devletlerin  vergi  yasaları,  yurtiçinde 

gerçekleşen  birleşme  ve  benzeri  işlemlerde  zararların  devrine  izin  vermekte, 

ancak aynı türden sınır ötesi işlemlerde buna imkân tanımamaktadırlar. İşte 6’ncı 

madde,  farklı  üye  devletlerin  şirketleri  arasında  gerçekleştirilen  birleşme 

                                                        

521 9’uncu maddenin 6’nci maddeye yaptığı atıf uyarınca, 6’ncı madde aktif transferi işlemlerine de 

uygulanacaktır.  

522 BEZZINA, s.61. 

523 KEARNEY, s. 34; LOZEV Konstantin, Survey of  Implementation of  the EC Merger Directive – A 

Summary with Comments, European Taxation, February/March 2010, s.88.  

524 LARKING, s.366. 
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işlemlerinde  zararların  devri  sorununu  çözümlemek  için  düzenlenmiştir.  Sınır 

ötesi bir yeniden yapılanma işlemi üzerindeki vergi yükünü hafifletmek hususunda 

faydalı  olmakla  birlikte,  tamamıyla  üye  devletlerin  iç  hukukuna  bağlı  olması 

nedeniyle  sınırlı  emredici  hüküm  niteliği  taşıyan  6’ncı  madde  etkin  bir 

uyumlaştırma sağlayamamaktadır525.  

Direktif üye devletlerin  iç hukuklarına atıfta bulunarak daha kısıtlayıcı bir 

yaklaşım  sergilemiştir.  Zira  yurtiçinde  gerçekleşen  bir  birleşme  işleminin, 

indirilmesi mümkün olamayacak zararları başkaca kârlarla birleştirmek amacıyla 

vergisel  kaygılarla  gerçekleştirilmesi,  yurtiçi  birleşme  işlemlerinde  sınır  ötesi 

birleşme işlemlerine nazaran daha fazla ihtimal dâhilindedir526.  

Bir  sınır  ötesi  birleşme  işlemindeki  vergilendirme  rejiminin  tamamen 

yurtiçinde gerçekleşen birleşme işlemlerindeki vergilendirme rejimi ile mukayese 

edilmesi  sebebiyle  6’ncı  madde  özel  bir  ayrımcılığın  önlenmesi  hükmü  niteliği 

taşımaktadır527.  Gerçekten  de  iki  yerli  şirket  arasında  gerçekleşen  birleşme 

işlemlerinde  zararların  devrine  izin  verilirken  bu  imkânı,  işlemin  başka  bir  üye 

devlette yer alan devralan şirketle yapılması durumunda sağlanmaması diğer üye 

devletlerde  yer  alan  devralan  şirketlere  karşı  ayrımcılık  teşkil  edecektir. 

Ayrımcılık, benzer durumları farklı şekilde işleme tabi tutmak, farklı durumları ise 

aynı  şekilde  işleme  tabi  tutmak  olarak  tanımlanabilir.  ABAD,  yerleşmiş 

içtihatlarında karşılaştırılabilir durumlara farklı kuralların uygulanması veya farklı 

durumlara aynı kuralların uygulanması neticesinden ayrımcılığın oluşacağını ifade 

etmiştir528.  Vergi  uygulamalarındaki  farklılığın  ayrımcı  olup  olmadığının  tespiti 

                                                        

525 BEZZINA, s. 57. 

526 THÖMMES, s.159. 

527 THÖMMES,s.155. 

528  C‐279/93,  Finanzamt  KölnAltstadt/Schumacker,  14.02.1995,  [1995]  ECR  I‐225,  para.30;  C‐

80/94,  , Wielockx/Inspecteur der directe belastingen, 11.08.1995,  [1995] ECR  I‐2493,  para.  17;  C‐

107/94, , Asscher/Staatssecretaris van Financiënsscher, 27.06.1996, [1996] ECR I‐3089, para.40; C‐

311/97,  Royal  Bank  of  Scotland,  29.04.1999,  [1999]  ECR  I‐2651,  para.26;  C‐391/97,  Gschwind, 
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için,  söz  konusu  ulusal  hükmün  de  dikkate  alınarak  ilgili  vergi  mükelleflerinin 

objektif  olarak  mukayese  edilebilir  durumda  bulunmaları  gereklidir529.  İki  vergi 

mükellefinin bir üye devletinin vergi sistemi ile ortak bir bağı bulunmaktaysa, bu 

mükelleflerin karşılaştırılabilir bir durumda olduğu kabul  edilebilir530. Ayrımcılık 

ancak  iki  karşılaştırılabilir  durumun  aynı  egemen  güç  tarafından  düzenlendiği 

hallerde söz konusu olabilir531. Bu nedenle, bir vergi mükellefine yapılan uygulama 

diğer bir üye devletteki başka bir vergi mükellefine yapılan uygulama ile mukayese 

edilemez  çünkü  farklı  vergilendirme  rejimleri  altındaki  uygulama  farkı  bu 

rejimlerdeki uyumlaştırma eksikliğinden kaynaklanmaktadır532.  

ABAD,  ayrımcı  bir  muamelenin  söz  konusu  olup  olmadığının  tespitinde 

mukim  ve  mukim  olmayan  kişilerin  objektif  olarak  karşılaştırılabilir  durumda 

bulunup bulunmadıklarını incelemiştir533. Ancak Mahkeme dolaysız vergilerle ilgili 

olarak, mukim  olan  ve  olmayan  kişilerin  genel  bir  kural  olarak  karşılaştırılabilir 

konumda  olmadıklarını  ifade  etmiştir534.  Bu  bakımdan,  belirtmek  gerekir  ki  bir 

vergi mükellefinin mukimliği, mukim ve mukim olmayan vergi mükelleflerini farklı 

muameleye  tabi  tutan  iç  hukuk  hükümlerini  haklı  gösteren  bir  etkendir535.  Zira 
                                                                                                                                                                   

14.09.1999, [1999] ECR I‐5451; C‐374/04, Test Claimants  in Class IV of the ACT Group Legislation, 

12.12.2006,  [2006]  ECR  I‐11673,  para.43;  C‐513/04, Kerckhaert  and Morres,  14.11.2006,  [2006] 

ECR I‐10967, para. 19.  

529 C‐374/04, para. 43.  

530 LYONS Timothy, Discrimination against Individuals and Entreprises on Grounds of Nationality: 

Direct Taxation and the European Court of Justice, EC Tax Journal 1995/96, vol.1, s.35. 

531  Von  Bogdandy  in  Grabitz  and  Hilf,  KEU  art.6  para  11.  (SCHUCH  Josef,  EC  law  requires 

multilaterak tax treaty, EC Tax Review 1998/1, s. 31’den naklen). 

532 SCUCH, s.31. 

533  DAHLBERG,  s.100;  SCHUCH  Josef,  Most  favoured  nation  clause  in  Tax  Treaty  Law,  EC  Tax 

Review, 1996/4, s.162.  

534 C‐279/93, para. 31; C‐170/05, para.24. 

535  METZLER  Vanessa,  The  Relevance  of  the  Fundemantal  Freedoms  for  Direct  Taxation, 

Introduction  to  European  Tax  Law:  Direct  Taxation  (edited  by  LANG  Michael/PISTONE 

Pasquale/SCHUCH Joseph/STARINGER Claus), Wien, 2008, s.46. 
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mukim  ve  mukim  olmayan  kişiler  arasında,  gelirlerinin  kaynağı,  vergi  ödeme 

güçlerinin  dikkate  alınması  imkânı  açısından  objektif  farklılıklar  bulunması 

sebebiyle  bu  kişilerin  karşılaştırılabilir  konumda  bulunmadıklarını  ifade 

etmiştir536.  Bu  bağlamda,  ABAD’a  göre,  mukim  ve  mukim  olmayan  vergi 

mükelleflerinin tabi tutuldukları  işlemlerdeki farklılıklar, bunları haklı gösterecek 

objektif bir sebep bulunmadığı müddetçe ayrımcılık olarak değerlendirilmelidir537. 

ABAD’ın yerleşmiş içtihatları uyarınca Anlaşmanın 43 ila 48’inci maddelerinde yer 

alan  ayrımcılık  yapmama  ilkesi,  farklı  vergi  uygulamaları  için  geçerli  bir  gerekçe 

bulunmadıkça bu tür ayrımcı uygulamaları yasaklamaktadır.  

Bir birleşme, bölünme veya aktif transferi işleminde Birleşme Direktifi vergi 

ertelemesini  işlem  neticesinde  oluşan  ve  devralan  şirkete  ait  bir  işyerine  bağlı 

kılmıştır.  Devreden  şirketin  faaliyetleri  yine  devreden  şirketin  üye  devletinde 

vergiye  tabi  olmaya  devam  edecektir.  Tek  fark,  devreden  şirketin  (veya  kısmi 

bölünme ve aktif transferi işlemlerinde devredilen varlıklar) başka bir üye devlette 

yer alan şirketin işyeri haline gelecek olması sebebiyle tam mükellefiyet yerine dar 

mükellefiyet  kapsamında  vergilendirilmesidir.  Ancak  vergilendirmedeki 

farklılıklar,  devreden  şirketin  farklı  muameleye  tabi  tutulmasını  gerektirecek 

nitelikte  bulunmadığından  üye  devletlerin  sınır  ötesi  birleşmelerle  yerel 

birleşmeleri  farklı  vergi  rejimine  tabi  tutmasını  haklı  gösterecek  bir  sebep 

bulunmamaktadır538. Diğer bir deyişle bir üye devlet bir yurtiçi işlemde zararların 

                                                        

536 C‐279/93, para.31‐32; C‐80/94, para.18. 

537 C‐170/05, para.25. 

538  Benzer  şekilde  ABAD,  C‐446/03  sayılı  Marks  and  Spencer  kararında  (C‐446/03  Marks  and 

Spencer, 13.12.2005, [2005] ECR I‐10837) yerli bir bağlı ortaklık ve yerli bir ana şirketin, AB üyesi 

bir devletin bağlı ortaklığı ve yerli bir ana şirket ile karşılaştırılabilir durumda olduğunu ifade etmiş 

ve bu  iki durumun  farklı  işleme  tabi  tutulmasının ayrımcılığa yol açtığını  ifade etmiştir. ABAD, C‐

270/83 sayılı Avoir Fiscal kararında (C‐270/83, Commission/France, 28.01.1986, [1986] ECR 273) 

ise Fransız şirketlerine tanınan vergi alacağının, başka bir üye devlette kurulu bir şirketin Fransa’da 

bulunan  işyerine  tanınmamasının  ayrımcılık  teşkil  ettiğini  belirtmiştir.  ABAD  bu  kararda  Fransız 

vergi hukukunun kurumlar vergisine tabi kazancı belirlerken mukim şirketler  ile mukim olmayan 
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nakledilmesine  izin  veriyorsa,  Avrupa  Birliği  dâhilinde  sınır  ötesi  birleşme 

işleminin tarafı olan bir yerli şirket de eşit işlem talep edebilecektir539. 

Direktif  md.  6,  devralan  şirketin  işyerinin  yer  aldığı  diğer  bir  deyişle 

devreden şirketin bulunduğu üye devlete yönelik olarak kaleme alınmıştır. Bu üye 

devlet,  yurt  içinde  gerçekleşen  birleşme  işlemlerinde  zararların  devralan  şirkete 

nakline  izin  veriyorsa,  sınır  ötesi  birleşme  işleminde  de  devralan  şirkete  aynı 

imkânı  tanımalıdır.  Nakle  konu  olacak  zararlar,  Direktif  md.  6  hükmünde 

belirtildiği gibi “henüz indirilememiş zararlar”dır. Bunun anlamı, devralan şirkete 

naklolacak  zararların,  birleşme  ve  benzeri  işlemden  önceki  hesap  dönemlerinde 

kârdan mahsup edilmiş bulunan zararların devredilemeyeceğidir. 

Yabancı ülkede elde edilen zararların dikkate alınmasında çeşitli yöntemler 

bulunmaktadır.  Bunlardan  birinci  yöntem  olan  istisna  yönteminde,  yabancı 

devlette  elde  edilen  zararlar  yurt  içi  vergi  matrahına  dâhil  edilmeyecektir540. 

Nitekim Birleşme Direktifi  kapsamında  devralan  şirketin,  yabancı  bir  ülkede  yer 

alan  işyerinin  kazançlarını  vergiden  istisna  eden  bir  üye  devlette mukim  olması 

durumunda, devralan şirketin devreden şirketin bulunduğu üye devletteki işyerine 

nakledilen  birleşme  öncesi  zararları  normal  şartlarda  devralan  şirketin  mukim 

bulunduğu  devlette  şirket  kârından  indirilemeyecektir541.  Bu  durum  işyerinden 
                                                                                                                                                                   

şirketlerin Fransa’da bulunan işyerleri arasında herhangi bir  fark öngörmemesi ve her  ikisinin de 

Fransa’da  elde  ettikleri  kazançlar  sebebiyle  vergi  ödemekle  yükümlü olmaları  sebebiyle  işyeri  ve 

Fransız şirketinin karşılaştırılabilir durumda olduğu sonucuna vararak bu iki durumun farklı işleme 

tabi  tutulmasının  ayrımcılığa  sebebiyet  verdiğine  hükmetmiştir.  Bu  davada  Mahkeme,  işyeri  ile 

yurtiçindeki  şirketin  vergilendirilmesini  karşılaştırmış  ve  bir  şirketin  sadece  mukim  olmaması 

sebebiyle  o  devlette  yerleşme hakkını  kullanmaya  çalışan  şirketlere  farklı muamele  uygulayan  iç 

hukuk hükümlerinin o şirketi yerleşme hürriyetinden mahrum bırakacağını ifade etmektedir.   

539 THÖMMES, s.156. 

540 CORDEWENER Axel/DAHLBERG Mattias/PISTONE Pasquale/REIMER Ekkehart/ROMANO Carlo; 

The  Tax  Treatment  of  Foreign  Losses:  Ritter,  M&S,  and  the  Way  Ahead  (Part  One),  European 

Taxation, April 2004, s.138. 

541 BEZZINA, s.60. 
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elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesinin bir sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu üye devletlerde, yabancı ülkede yer alan işyerinden elde 

edilen  kazançlar  şirket  merkezi  düzeyinde  (tam  mükellefiyet  kapsamında) 

vergiden  istisna  edilmeleri  sebebiyle  yurtiçinde  elde  edilen  kazançtan 

indirilememektedir542.  Diğer  bir  yöntem  olan  mahsup  yönteminde  ise  ikamet 

devleti  yabancı  kaynaklardan  elde  edilen  (örneğin  bir  işyerinden  elde  edilen) 

zararlar,  yurtiçi  vergi  matrahının  hesaplanmasında  dikkate  alınmaktadır.  Zarar 

nakli yoluyla vergi hafifletmesi işyerinin birleşme işleminden önce mevcut bulunan 

zararlarının  devralan  şirketin  üye  devletinde  mahsup  edilmesi  yoluyla 

gerçekleştirilebilecektir.  Ancak  bunun  için,  devralan  şirketin  üye  devletinin 

yabancı  bir  ülkede  yer  alan  işyerinden  elde  edilen  kazançları  vergilendirmesi  ve 

bununla bağlantılı olarak işyerinden elde edilen zararların, şirketin mukim olduğu 

ülkede  dünya  çapındaki  kazançlarından  mahsup  edilmesine  izin  vermesi 

gerekmektedir543. 

Yukarıda  da  belirtmiş  olduğumuz  gibi  Direktifin  6’ncı  maddesi  devreden 

şirketin üye devletine hitaben kaleme alınmış bulunmaktadır. Bunun anlamı eğer 

devreden  şirketin  üye  devleti  yurtiçinde  gerçekleşen  birleşme  işlemi  ve  benzeri 

işlemlerde  devreden  şirket  zararlarının  devralan  kurumca  mahsup  edilmesine 

imkân  tanıyor  ise  ayrımcılık  yasağı  niteliğindeki  6’ncı  madde  hükmü  uyarınca 

başka  bir  üye  devlet  şirketi  ile  gerçekleştirilen  birleşme  işlemi  ve  benzeri 

işlemlerde de zararların nakline izin vermelidir. Eğer devreden şirketin yer aldığı 

üye  devlet,  yurt  içi  birleşme  işlemlerinde  zararların  devrine  izin  veriyor  ise 

devreden  şirketin  birleşme  işlemi  öncesi  zararlarının,  bu  şirketin  daha  sonra 

tasfiyesiz  infisah  olup  diğer  üye  devlette  yer  alan  devralan  şirketin  işyeri  haline 

gelmesi  durumunda,  devralan  şirketin  bu  işyeri  aracılığı  ile  elde  ettiği 

kazançlarından  mahsup  edilmesine  izin  verecektir.  Zarar  devrine  izin  verme 

                                                        

542 THÖMMES, s. 58. 

543 BEZZINA, s.60. 
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yükümlülüğü, devralan şirket devletine yüklenmemiştir. İşyerlerinden elde edilen 

kârların  uluslararası  çifte  vergilendirilmesinin  önlenmesine  ilişkin  olarak  istisna 

yöntemini uygulayan devletler  için bu durum ciddi bir  sorun  teşkil etmeyecektir. 

Ancak devralan şirketin uluslararası çifte vergilendirmenin önlenmesinde mahsup 

yöntemini uygulayan bir devlet olması durumunda her ne kadar zararların nakli, 

devreden  şirketin  üye  devletinde  kalan  işyerinin  gelecekte  vergilendirilecek 

kârlarında  ve  bu  sebeple  o  devlette  ödenecek  vergide  azalmaya  yol  açsa  da 

devralan şirket devleti, zarar nakline izin vermeyerek vergilendirecektir544. 

Direktifin  6’ncı  maddesi  yabancı  şirketlerle  gerçekleştirilen  birleşme 

işlemleri ile tam mükellef şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme işlemlerinde 

zararların  nakli  açısından  bir  ayrımcılık  yapılmamasını  öngörmektedir.  Eğer  iç 

hukukta  tam  mükellefler  arasında  gerçekleştirilen  birleşme  işleminde  devreden 

kurumun  henüz  mahsup  edilmemiş  zararlarının  devralan  kurum  bünyesinde 

mahsubuna  izin verilmekteyse  ise devralan kurumun başka bir üye devlet şirketi 

olması  halinde,  bu  şirketin  işyeri  haline  gelen  devreden  şirketin  henüz  mahsup 

edilmemiş zararlarının da devralan şirket tarafından mahsubuna izin verilmelidir. 

Aksi  uygulama,  Anlaşmanın  43  ila  45’inci  maddelerinde  düzenlenen  teşebbüs 

kurma  ve  yerleşme  hürriyeti  bağlamında  mukim  olmayan  şirketler  aleyhine 

ayrımcılık teşkil edecektir.  

Direktifin 9’uncu maddesinin yapmış olduğu atıf  uyarınca  zararlara  ilişkin 

6’ncı  madde  sabit  kıymet  transferi  işlemlerine  de  uygulanacaktır.  Sabit  kıymet 

transferi  ve  kısmi  bölünme  gibi  bir  şirketin malvarlığının  bir  kısmının  diğer  bir 

şirkete devrini öngören  işlemlerde  ise  işletmenin devredilen kısmına  isabet eden 

zararların uygun bir şekilde tahsis edilmesi gerekecektir545.   

                                                        

544 LARKING, s.366; TERRA/WATTEL, s.537. 

545 FARMER/LYALL, s.288. 
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c. Vergiden istisna edilmiş karşılıkların ve yedek akçelerin devri 

Yedek  akçeler  ve  karşılıklara  ilişkin  hüküm,  Direktifin  5’inci  maddesinde 

yer almaktadır546. 5’inci maddenin amacı, bir birleşme, bölünme ve aktif transferi 

işleminde  devreden  şirketin  bilançosunda  devreden  şirketin  vergi  kanunlarına 

göre oluşturulmuş ve kısmen veya tamamen vergiden istisna edilmiş yedek akçe ve 

karşılıkların  yer  aldığı  durumları  düzenlemektir547.  Direktifin  amacı,  kapsamı 

içerisinde yer alan  işlemlerde vergi  tarafsızlığını sağlamaktır. Bunu sağlamak  için 

de  bilindiği  gibi  4’üncü madde  uyarınca  devredilen  varlıkların  devreden  şirketin 

bilançosunda  yer  alan  değerler  üzerinden  devri  gerekmektedir.  İşte  4’üncü 

maddede  yer  alan  ve  işlemin  vergisel  açıdan  tarafsızlığını  sağlamaya  yönelik  bu 

düzenleme,  5’inci  maddede  yedek  akçe  ve  karşılıkların  mevcut  bulunması 

durumuna  özgülenmiştir.  Denilebilir  ki  Direktifin  4’üncü  maddesi  gizli  yedek 

akçelere  ilişkin  iken,  5’inci  madde  açık  yedek  akçelere  ilişkin  hususları  ele 

almaktadır548.  

Birçok devletin vergi mevzuatında şirketlerin vergiden istisna edilmiş çeşitli 

karşılık  ve  yedek  akçelerin  oluşturulmasına  imkân  tanıyan  düzenlemeler  yer 

almaktadır. Vergiden indirilebilen karşılıklar arasında şüpheli alacaklar için ayrılan 

karşılıklar, işçilere yapılacak ikramiye gibi ödemeler için ayrılan karşılıklar, kefalet 
                                                        

546  “Madde 5 – Üye Devletler, yurtdışındaki  işyerlerinden elde edilenler hariç olmak üzere devreden 

şirket  tarafından  usulüne  uygun  şekilde  oluşturulmuş  ve  kısmen  veya  tamamen  vergiden  istisna 

edilmiş  yedek akçe  ve  karşılıkların devralan  şirketin devreden  şirketin üye devletinde  sahip olduğu 

işyeri  tarafından  aynı  istisna  ile  devralınması  için  gerekli  tedbirleri  alacaklardır.  Bu  durumda, 

devralan şirket devreden şirketin hak ve yükümlülüklerini üstlenmiş olacaktır.” 

547 TOMSETT, s.25. 

548  THÖMMES,  s.145.  Gerçekten  birleşme  işleminde  gizli  yedek  akçelerin  söz  konusu  olmasının 

sebebi, işlem bilanço değerleri üzerinden gerçekleştirileceği ve değer artış kazançlarında henüz bir 

realizasyona  gidilmediği  için  bu  değerlerin  ortaya  çıkmamış  olmasıdır.  Bilindiği  gibi  gizli  yedek 

akçe, aktiflerin gerçek değeri ile bilanço değeri arasındaki farktır (bkz. GÖKTUNA Hamdi Deniz Ege, 

Anonim Ortaklıkta Kanuni  Yedek Akçeler,  yayınlanmamış  yüksek  lisans  tezi,  İstanbul  2000,  s.  29 

vd.). 
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ve garanti taahhütleri için ayrılabilecek karşılıklar gibi çeşitli karşılıklar birçok üye 

devlet  mevzuatında  yer  almaktadır549.  Vergiden  istisna  edilen  karşılıkların 

ayrılmasını  gerektiren  durumun  ortadan  kalkması  ve  bu  karşılıkların  kâr‐zarar 

hesabına  geçirilmesi  halinde  ileriki  bir  tarihte  karşılıklar  vergilendirilebilecektir. 

Genellikle  bir  şirketin  tasfiyesi,  tasfiye  edilen  bu  şirketin  bilançosunda  ayırmış 

bulunduğu  yedek  akçe  ve  karşılıkların  vergi  matrahına  eklenmesi  sonucunu 

doğuracaktır.  Özel  bir  hükmün  yokluğunda  birleşme,  bölünme  ve  aktif  transferi 

işlemleri,  devreden  şirketteki  vergilendirilmeyen  karşılıklar  ve  yedek  akçelere 

ilişkin  bir  vergi  yükü  ortaya  çıkarabilecektir.  İşte  bu  nedenle  Direktifin  5’inci 

maddesi  üye  devletlerde  bu  karşılık  ve  yedek  akçelerin  vergilendirilmemesi  için 

gerekli  önlemlerin  alınmasını  istemektedir.  Direktifin  4’üncü  ve  5’inci maddeleri 

birlikte  değerlendirildiğinde  görülmektedir  ki  Direktif,  sadece  değer  artış 

kazançları  üzerindeki  vergi  yükünü hafifletmeyi  değil  bunun  yanı  sıra  sınır  ötesi 

yeniden  yapılanma  işlemlerinin  yol  açabileceği  her  türlü  vergi  yükünün 

hafifletilmesini de amaçlamaktadır550. 5’inci maddede de 4’üncü maddede olduğu 

gibi  sürekli  bir  vergi  istisnası  değil  bir  verginin  ertelemesi  sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla devreden şirketin üye devleti, bu yedek akçe ve karşılıkların gelecekte 

serbest kalması halinde devralan şirketi vergilendirme imkânına sahip olacaktır. 

5’inci madde uyarınca üye devletler, vergiden istisna edilmiş bu karşılık ve 

yedek akçelerin kendi sınırları  içerisinde yer alan ve devralan şirkete ait bulunan 

bir işyerine devredilecek aktif ve pasiflere dâhil edilmesine izin vermelidirler551.  

Maddede yer alan vergi hafifletmesi, karşılık veya yedek akçenin niteliğine 

bağlı bulunmamaktadır. Karşılık veya yedek akçenin belirli bir amaç (örneğin kur 

riskleri için karşılıklar, muhtemel zararlar karşılığı, tükenme payı gibi) veya belirli 

bir  yükümlülük  veya  uzun  vadeli  borç  için  ayrılmasının  bir  önemi 

                                                        

549 FARMER/LYAL, s.288. 

550 THÖMMES, s.145 

551 FARMER/LYAL, s.288. 
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bulunmamaktadır552. Önemli olan bu karşılık veya ihtiyat akçelerinin kısmen veya 

tamamen vergiden istisna edilmiş bulunmasıdır.  

Madde 5 ile üye devletlere yüklenen yükümlülük, yalnızca devir işleminden 

sonra  devreden  şirketin  üye  devletinin  vergilendirme  yetkisinin  kapsamı 

içerisinde  kalan  işyerlerinin  karşılık  ve  yedek  akçelerine  ilişkindir.  Devreden 

şirketin  yurtdışında  bulunan  işyerlerine  bağlı  bulunan  karşılık  ve  yedek  akçeler 

söz  konusu  olduğunda  5’inci madde  uygulama  alanı  bulamayacaktır.  Yurtdışında 

yer alan  işyeri  ile  ifade edilmek istenen, devreden şirketin üye devletinden başka 

bir  devlette  yer  alan  işyeridir.  Bu  işyeri,  devralan  şirketin  üye  devletinde  de  yer 

alabilecektir.  Burada  belirleyici  etken  bu  işyerinin  devreden  şirketin  üye 

devletinde yer almamasıdır. Devir işlemi neticesinde yurtdışında yer alan bu işyeri 

de  devralan  şirketin  işyeri  haline  gelecektir.  Sonuç  olarak,  söz  konusu  işyerine 

bağlı bulunan aktif ve pasiflerin ileride elden çıkarılmaları durumunda, elde edilen 

değer  artış  kazançları,  devreden  şirketin  üye  devletinde  vergilendirile‐

meyeceklerdir553.  Zira  bu  durumda  bu  yabancı  işyerinin  devralan  şirkete 

devredilmesi  halinde  söz  konusu  işyeri  devreden  şirketin  mukim  olduğu  üye 

devletin vergilendirme yetkisi kapsamının dışına çıkacaktır554. Bu sebeple yabancı 

faaliyet dalına bağlı aktiflerden elde edilen değer atış kazançları üzerindeki vergi 

ertelenemeyecek  ve  bu  aktifler  için  oluşturulmuş  karşılık  ve  yedek  akçeler 

devredilemeyecektir555.  Birleşme Direktifi, birleşme işlemi neticesinde devredilen 

vergiden  istisna  karşılıklar  ve  yedek  akçelerin  birleşme  işlemi  sonrasında 

devreden  şirketin  üye  devletinin  vergilendirme  yetkisi  dışına  çıkacak  olmaları 

sebebiyle  bu  üye  devletin  bu  karşılık  ve  yedek  akçeleri  vergilendirmesine  izin 

vermektedir. 

                                                        

552 THÖMMES, s.147. 

553 HOFFSTATTER/HOHENWARTER, s.123. 

554 TOMSETT, s.26. 

555 ASHTA Arvind, The Taxation of the Merger Directive, Cahier du CEREN 3 (2003) 2‐11, s.6. 
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Karşılık  ve  yedek  akçeler,  devreden  şirketin  üye  devletinde  yer  alan  ve 

devralan  şirkete  ait  işyeri  tarafından devralınabilir. Devralınma  terimi,  devreden 

şirketin  infisah  ederek  hukuki  varlığını  kaybetmesi  ve  yerine  devralan  şirketin 

geçmesini  ifade  etmektedir556.  Devralan  şirket,  devreden  şirketin  halefi  sıfatıyla 

tüm hak ve borçlarını üstlenecektir. Direktifin 5’inci maddesi kapsamında karşılık 

ve  yedek  akçelerin  devri,  devralan  şirketin,  devreden  şirketin  tüm  hak  ve 

borçlarını  üstlenmesi  şartına  tabi  kılınmıştır.  Direktifin  atıfta  bulunduğu  hak  ve 

yükümlülükler, karşılık ve yedek akçeler üzerinde belirli bir etkisi bulunan hak ve 

borçları  ifade  etmektedir.  Bu  nedenle  örneğin müstahdem  ve  işçiler  lehine  tesis 

edilen  vergiye  tabi  olmayan  yedek  akçeleri  devralan  bir  şirket,  bu  yedek  akçeye 

ilişkin taahhütleri yerine getirmelidir557.  

Bir  birleşme  veya  tam  bölünme  işleminde  devralan  şirketin  devreden 

şirketin  hak  ve  borçlarını  üzerine  alması  her  zaman  kapsamlı  bir  şekilde 

gerçekleşecektir  (birleşme  işleminde külli halefiyet esası gereğince). Ancak kısmi 

bölünme ve aktif transferi  işlemlerinde ise her aktif ve pasif devralan şirkete ayrı 

ayrı devredilmelidir  (cüz’i  halefiyet  ilkesi  gereğince). Bir  aktif  transferi  işleminin 

tarafı olan şirketler, işlemin konusu olan faaliyet dalına ilişkin tüm hak ve borçların 

devralan  şirkete  geçmesini  sağlamalıdırlar558.  Burada  yanıtlanması  gereken  bir 

başka husus ise işyerinin tüzel kişiliği bulunmadığında karşılık ve yedek akçelerin 

söz  konusu  işyeri  tarafından  ne  şekilde  devralınacağıdır.  Karşılıklar  ve  yedek 

akçelerin devralan şirket tarafından, işlem neticesinde oluşan ve devreden şirketin 

üye devletinde yer alan  işyerinin hesaplarına geçirileceğini söylemek daha uygun 

olacaktır559. 

                                                        

556 THÖMMES, s.147. 

557 FARMER/LYAL, s.288. 

558 THÖMMES, s.148‐150. 

559 THÖMMES, s.148‐150. 
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Belirtmek  gerekir  ki  tüm  AB  üye  devletlerinde  vergiden  istisna  edilmiş 

karşılık  ve  yedek  akçeler  bulunmamaktadır.  Örneğin  Birleşik  Krallık  vergi 

mevzuatında  bu  türden  karşılık  ve  yedek  akçelere  ilişkin  herhangi  bir  tanım 

yapılmamış  olup  vergiden  istisna  edilmiş  karşılık  ve  yedek  akçeler 

bulunmamaktadır560.  Aynı  şekilde  Direktifin  iç  hukuka  aktarılmasına  ilişkin 

mevzuatta  da  bu  türden  karşılık  ve  yedek  akçelere  herhangi  bir  atıfta 

bulunulmamıştır561. 

d. İştirak hisselerinin iptali 

Bir birleşme  işleminde devralan  şirket,  işlemin gerçekleştiği  tarihten önce 

devreden  şirkette  iştirak  payına  sahip  olabilir.  Hatta  bazı  durumlarda  devralan 

şirket  devreden  şirketin  hisselerinin  tamamına  da  sahip  bulunabilir.  Birleşme 

sonrasında devreden şirket infisah edeceği için bu iştirak hisseleri iptal edilecektir 

ve  bu  durumda  devralan  şirketin  kendisine  yeni  hisse  vermesinin  pek  de  bir 

anlamı bulunmayacaktır.  Eğer bu  iştirak  söz konusu  iştirakin yerini  alan aktif  ve 

pasiflerin  piyasa  değerinden  aşağı  bir  değerle  ana  şirketin  bilançosunda  yer 

almaktaysa,  iştirak  hisselerinin  iptali  kâr  realizasyonuna  neden  olacaktır562.  İşte 

Direktifin 7’nci maddesi bu özel duruma ilişkin bir düzenleme getirmektedir. 

Direktifin 7’inci maddesi aşağıdaki gibidir:  

Madde 7 – 1.Devralan şirket devreden şirketin sermayesinde bir  iştirake sahipse, bu 

iştirak  hisselerinin  iptali  dolayısıyla  devralan  şirketin  elde  ettiği  değer  artış 

kazançları vergilendirilmeyecektir. 

2.Devralan  şirketin devreden  şirketteki  iştirak oranının %15’den az olması halinde 

üye devletler birinci fıkra hükmünden farklı bir düzenleme yapabilirler. 

                                                        

560 ERNST & YOUNG, s.1104. 

561 ERNST & YOUNG, s.1105. 

562 TERRA/WATTEL, s.543. 
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3.1 Ocak 2009’dan itibaren asgari iştirak oranı %10 olarak uygulanacaktır.  

Birleşme  işlemlerinde  işleme  taraf  şirketlerden  biri,  diğerinin  ortağı 

olduğunda  çeşitli  sorunlar  ortaya  çıkmaktadır.  Devralan  şirket  devreden  şirketin 

ortağı  ise  kendi  hisselerine  sahip  olma  imkânı  bulunmadığından  ya  devreden 

şirketteki  hisselerini  kendi  hisseleri  ile  değiştirmeli  ya  da  bu  hisseleri  iptal 

etmelidir.  Aksi  durumda,  yani  devreden  şirketin  devralan  şirketin  ortağı  olması 

durumunda  ise bir şirketin kendi kendisinin ortağı olmasına  izin verilmediği  için 

devralan  şirketin,  devreden  şirkette  sahip  olduğu  hisseleri  iptal  etmesi 

gerekmektedir563.  Bu  tür  hisse  iptali  işlemleri  değer  artış  kazançlarına  neden 

olabilir. Eğer bu tür işlemlere avantajlı bir vergilendirme rejimi uygulanmazsa aynı 

değer  artış  kazancı  hem  hisse  iptali  sırasında  hem  de  daha  sonra  devredilen 

aktiflerdeki  değer  artış  kazançlarının  realizasyonu  sırasında  vergilendirilecek 

olmaları  sebebiyle  çifte  vergilendirmeye  yol  açabilecektir564.  Bu  sebeple  bu  tür 

işlemlerin vergiden bağışık tutulmaları gerekmektedir.  

Direktif  md.  7/1’deki  düzenleme  birleşme  öncesi  mevcut  bulunan  iştirak 

hisselerinin  iptalinden  kaynaklanan  değer  artış  kazançlarının  vergilendirilmesini 

engellemektedir.  Ancak,  md.  7/2,    devralan  şirketin  devreden  şirketteki  iştirak 

oranının %15’ten az olması halinde md. 7/1’in uygulanıp uygulanmayacağını üye 

devletlerin seçimine bırakmaktadır.  

Birleşme Direktifinin 7/2 maddesi, Direktifin 90/435/EEC sayılı Ana Şirket 

–  Bağlı  Şirket  Direktifi  ile  bağlantılı  tek  hükmüdür.  Ana  Şirket  –  Bağlı  Şirket 

direktifinin  3/1‐a  maddesi  uyarınca,  bir  şirket  başka  bir  üye  devlet  şirketinin 

sermayesinde  en  az  %15  oranında  iştirake  sahipse,  ana  şirket  niteliğine  sahip 

olacaktır.  90/435/EEC  Direktifinin  4’üncü  maddesi  hükmü  uyarınca,  bağlı 

ortaklığının dağıttığı kârlar veya bu bağlı ortaklığın tasfiyesi neticesinde elde ettiği 

                                                        

563 THÖMMES, s.164. 

564 THÖMMES, s.164. 
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kârlar  üzerinden  vergilendirilmeyecektir.  Görüldüğü  gibi,  Birleşme  Direktifinin 

7/2  maddesi  de  birleşme  işlemi  sırasında  aynı  ayrıcalığın  tanınmasına  imkân 

vermektedir. Direktifin 7/2 maddesi, devralan şirketin devreden şirketteki iştirak 

payının %15’ten  az  olması  durumunda  üye  devletlerin  iştirak  hisselerinin  iptali 

neticesinde elde edilen kârları vergilendirebileceklerini öngörmektedir. Bu istisna 

hükmünün getirilmesinin sebebi, ana şirketin bağlı şirketten kâr payı dağıtımı veya 

bağlı şirketin ana şirketle birleşmesi yoluyla kâr elde edebilecek olmasıdır. Nasıl ki 

Ana Şirket ‐ Bağlı Şirket Direktifi hükümleri uyarınca, üye devletlerin iştiraklerden 

elde edilen kârlarının, ana şirket seviyesinde vergilendirilmemesi gerekiyorsa, aynı 

şekilde  ana  şirket  ile  iştiraki  arasında  gerçekleşen  birleşme  işlemi  neticesinde 

hisselerin iptalinden kaynaklanan değer artış kazançlarının da vergilendirilmemesi 

gerekir  çünkü  bu  değer  artış  kazancı,  bağlı  şirketin  ana  şirkete  dağıtmış  olacağı 

kârı da temsil etmektedir565. Belirtmek gerekir ki %15’ten az oranda bir  iştirakin 

söz  konusu  olduğu  durumlarda  üye  devletler  hisselerin  iptalinden  kaynaklanan 

değer artış kazançlarını vergilendirebileceklerdir; zira bu iştirak oranı neticesinde 

elde  edilen  değer  artış  kazancı  dağıtılmış  olsa  bile  vergiden  istisna  edilmeyecek 

olan  temettüleri  temsil etmektedir. Görüldüğü gibi md. 7/2, Birleşme Direktifi  ile 

Ana Şirket‐Bağlı Şirket Direktifi arasında uyum sağlamaya yönelik bir hükümdür.  

e. Hisselerin değerlemesi 

aa. Aktif transferi işleminde elde edilen hisselerin değerlemesi 

Birleşme Direktifi bir  aktif  transferi  işleminde devreden şirketin, devralan 

şirket tarafından kendisine verilen hisselerin değerini ne şekilde hesaplayacağına 

ilişkin  bir  hüküm  içermemektedir.  Eğer  devreden  şirketin  bu  hisseleri  kendi 

hesaplarına  devredilen  aktif  ve  pasiflerin  bilanço  değerleri  üzerinden  geçirmesi 

öngörülmüşse (diğer bir ifade ile hesaplarına piyasa değeri üzerinden geçirmesine 

izin  verilmiyorsa)  devredilen  varlıklar  üzerindeki  gizli  yedekler  üzerinden 

                                                        

565 TERRA/WATTEL, s.544. 
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ekonomik  çifte  vergilendirme  oluşacaktır566.  Gerçekten  de  daha  sonra  hem 

devralan  hem  de  devreden  şirketler  aynı  değer  artış  kazançları  üzerinden 

vergilendirilebileceklerdir.  Bu  durum  devralan  şirket  açısından  devir  konusu 

aktifleri  elinden  çıkardığı  sırada,  devreden  şirket  açısından  ise  aktif  devri 

karşılığında  elde  etmiş  olduğu  hisselerin  satışı  sırasında  gerçekleşebilecektir567. 

1969  tarihli  Taslak  Direktif  bu  tür  ekonomik  çifte  vergilendirme  sorununun 

çözümüne  yönelik  hüküm  içermekteyken  üye  devletlerin  bu  hükmün  vergiden 

kaçınma  amacıyla  kullanılabileceği  kaygıları  nedeniyle  1992  yılında  kabul  edilen 

nihai metinde  bu  konu  ile  ilgili  herhangi  bir  düzenleme  yer  almamaktadır.  Oysa 

Direktifin  15/1‐a  maddesinde  yer  alan  Direktifin  kötüye  kullanılmasının 

önlenmesine ilişkin genel hükmü ve ABAD’ın hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin 

içtihatları  ışığında  bu  kaygılar  ilk  bakışta  haklı  görünmemektedir568.  Komisyon, 

2005 tarihli Direktif değişikliğine ilişkin teklifinde bu hükmü tekrar Direktife dâhil 

etmek istemiş ve 9’uncu maddeye bir fıkra ekleyerek devreden şirketin, hisseleri, 

devredilen  aktiflerin  gerçek  değeri  üzerinden  hesaplamasına  imkân  veren  bir 

düzenleme  getirilmiştir.  Ancak  2005  değişikliğinde  üye  devletler  arasında  bu 

konuda  herhangi  bir  siyasi  uzlaşmaya  varılamamıştır  ve  teklif  edilen  düzenleme 

2005/19/EC  Direktifinde  ve  daha  sonra  kodifiye  edilmiş  versiyonu  olan 

2009/133/EC Direktifinde yer almamıştır. 

bb. Bir hisse değişimi  işleminde devralan şirket tarafından hisselerin 

değerlemesi 

Aynı  şekilde  Direktif,  bir  hisse  değişimi  işleminde  iştirak  eden  şirketin, 

iştirak  edilen  şirket  ortaklarından  alınan  hisseleri  ne  şekilde  değerleyeceğine 

ilişkin bir düzenleme yapmamıştır. İştirak eden şirketin bu hisseleri piyasa değeri 

üzerinden  hesaplarına  intikal  ettirmesine  izin  verilmezse  yine  ekonomik  çifte 

                                                        

566 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.124; TERRA/WATTEL, s.541. 

567 ASHTA, s.7. 

568 TERRA/WATTEL, s.541. 
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vergilendirme  oluşabilecektir.  Zira  aynı  değer  artış  kazancı  hem  iştirak  edilen 

şirketin önceki pay sahipleri elinde (iştirak eden şirketten elde ettikleri hisselerin 

elden  çıkarılması  sırasında)  hem  de  iştirak  eden  şirketin  elinde  (iştirak  edilen 

şirketteki  hisselerini  elden  çıkardığı  sırada)    vergilendirilebilir569.  Komisyon 

burada da sorunun çözümü için 2005 Direktif değişikliği teklifinde 8’inci maddeye 

10’uncu  bendi  ekleyerek  iştirak  eden  şirketin  elde  ettiği  hisseleri  kendi 

hesaplarına  piyasa  değeri  (gerçek  değeri)  üzerinden  kaydedebilmesine  olanak 

tanıyan  bir  düzenleme  getirmiştir.  Ancak  bu  konuda  da  üye  devletler  uzlaşmaya 

varamamışlardır.   

Belirtmek gerekir ki ekonomik çifte vergilendirmenin önlenmesi, Direktifin 

amaçları  arasında  özel  olarak  belirtilmemiştir.  Farklı  ekonomik  içeriklerine 

rağmen hisse değişimi ve aktif  transferi  işlemleri esas  itibarıyla  şirketler hukuku 

açısında  bir  şirketin  sermaye  koymasını  ifade  eden  işlemlerdir570.  Birçok  vergi 

sisteminde bu tür işlemlerde ekonomik çifte vergilendirme gözlemlenebilir. 

Hisse  değişimi  işleminde,  iştirak  eden  şirketin  sermayesini  temsil  eden 

hisse  senetlerinin,  iştirak  edilen  şirket  pay  sahiplerine,  bu  pay  sahiplerinin 

hisseleri  karşılığında  verilmesi  neticesinde  iştirak  edilen  şirketin  oy  haklarının 

çoğunluğu elde edilmektedir. Direktif, 8’inci maddesinde iştirak edilen şirketin pay 

sahiplerine,  iştirak  edilen  şirketteki  hisselerinin  karşılığında  verilen  iştirak  eden 

şirketin sermayesini temsil eden hisselerin mali değeri üzerinden vergi ertelemesi 

şeklinde  bir  vergi  kolaylığı  sağlarken  iştirak  edilen  şirketteki  hisselerin  iştirak 

eden  şirkette  ne  şekilde  değerleneceği  hususunda  sessiz  kalmıştır.  İştirak  edilen 

şirketin  pay  sahibi,  iştirak  eden  şirkette  elde  ettiği  hisseleri,  iştirak  edilen 

şirketteki  değiştirilen  hisselerin  kayıtlı  değeri  üzerinden  değerleyecektir.  Ancak 

iştirak  eden  şirket  seviyesinde  bir  vergisiz  değer  artışına  izin  verilmezse  bu 

                                                        

569 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.125. 

570 LOZEV, s.89. 
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iştirakin  daha  sonra  elden  çıkarılmasında  pay  sahibi  ve  şirket  düzeyinde  aynı 

başlangıç değeri üzerinden vergilendirme söz konusu olabilecektir.  

Hisse değişiminde hisselerin değerlemesi meselesine, ABAD’ın yakın tarihli 

A.T. v. Finanzamt Stuttgart Körperschaften kararında ışık tutulmaktadır571. Davanın 

esası, Direktifin 8’inci maddesinin bir üye devlet şirketindeki hisselerin, başka bir 

üye  devlet  şirketi  hisseleri  ile  değişimi  işleminde,  iştirak  edilen  şirketin  pay 

sahiplerinin  devredilen  hisseleri  kayıtlı  değerleri  ile  değerleyebilmeleri  imkânını 

yalnızca iştirak eden şirketin elde edilen hisseleri kayıtlı değerleri ile değerlemesi 

şartına tabi tutan bir düzenlemeye olanak tanıyıp tanımayacağına ilişkindir.  

Dava konusu olayda, A.T. isimli bir Alman şirketi, % 89,5’ine sahip olduğu C‐

GmbH  isimli  şirketteki  hisselerini  G‐SA  isimli  bir  Fransız  şirketine  bu  şirketin 

sermayesinin%1,47’sini  temsil  eden  yeni  hisseler  karşılığında  devretmiştir. 

Fransız  şirketi,  C‐GmbH  hisselerini  ticari  ve  mali  bilançosunda,  devir 

sözleşmesinde  öngörüldüğü  üzere  daha  düşük  olan  kayıtlı  değer  yerine  piyasa 

değeri  üzerinden  ticari  ve mali  bilançosuna  geçirmiştir.  AT  ise  C‐GmbH hisseleri 

karşılığında  Fransız  şirketi  tarafından  verilen  hisseleri,  C‐GmbH’ın  hisselerinin 

kayıtlı değeri ile değerlemek istemektedir. Alman vergi mevzuatı hükümleri hisse 

değişimi  işlemlerinde  değer  artış  kazançlarında  vergi  ertelemesini  bir  takım 

şartlara  tabi  kılmıştır:  UmwStG  md.  20/2’nin  birinci  cümlesi  hükmü  uyarınca, 

sermaye şirketleri devredilen  işletme malvarlığını kayıtlı değeri  ile ya da bundan 

daha  yüksek  bir  değer  ile  değerlemeye  tabi  tutabilirler.  Anılan  maddenin  ikinci 

cümlesine  göre,  devredilen  işletme  malvarlığının  ticaret  hukuku  hükümleri 

uyarınca  ticari  bilançoda  daha  yüksek  bir  değerle  gösterilmesi  zorunlu  olsa  bile 

mali  bilançoda  kayıtlı  değer  ile  değerleme  mümkündür.  UmwStG  md.  20/4’ün 

birinci cümlesi uyarınca, devredilen işletme sermayesinin değerlemesine esas olan 

değer,  iştirak  edilen  şirket  için  hisse  devir  bedeli  ve  şirket  hisselerinin  elde 

edilmesine  ilişkin  masrafları  ifade  etmektedir.  Bu  son  kural  ile  UmwStG  devir 

                                                        

571 C‐285/07, A.T. v. Finanzamt Stuttgart Körperschaften, 11.12.2008, [2008] ECR I‐9329. 
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konusu  hisselerin  ancak  iştirak  eden  şirket  tarafından  kayıtlı  değer  ile 

değerlenmesi  halinde  iştirak  edilen  şirketin  kayıtlı  değer  ile  değerleme  yapmaya 

devam  edebileceğini  öngörmektedir.  UmwStG  bu  çerçevede  Almanya’da  ve 

Almanya  dışında  gerçekleşen  devirler  arasında  herhangi  bir  ayrım 

yapmamaktadır572.  İhtilaf  konusu  işlem  UmwStG’de  öngörülen  şartı 

gerçekleştirmemektedir.  Alman  vergi  idaresi,  A.T’nin  C‐GmbH  hisselerini 

değerlerken, Fransız G‐SA şirketinin kullandığı piyasa değeri ile değerleme yapmak 

zorunda  olduğunu  ve  böylelikle  A.T  ile  Fransız  G‐SA  şirketi  arasındaki  hisse 

değişimi  işleminin  C‐GmbH’taki  hisselerin  ilk  iktisap  bedeli  ile  piyasa  değeri 

arasındaki  farka  isabet  eden  vergilendirilebilir  bir  değer  artış  kazancına  yol 

açtığını ifade etmiştir573.  

ABAD,  iştirak  edilen  şirketin  pay  sahipleri  açısından  vergi  tarafsızlığı 

getiren Direktifin  farklı  üye  devlet  şirketleri  arasında  gerçekleşen  hisse  değişimi 

işlemlerinin  üye  devletlerin  vergi  mevzuatlarından  kaynaklanan  sınırlamalar  ve 

dezavantajlarla  aksatılmamasını  amaçladığını  ifade  etmekte  ve  vergisel  açıdan 

tarafsızlık şartının koşulsuz olmadığını, üye devletlerin md. 8/1’in uygulanmasını 

pay  sahibinin  aldığı  hisselere,  hisse  değişimi  işleminden  önce  değiştirilen 

hisselerin değerinden daha yüksek bir değer atfetmemesi şartına bağlı kılındığını 

ifade etmiştir574. Mahkeme, 90/434/EEC Direktifinin 8/1 ve 8/2 maddelerinin açık 

ve  emredici  hükümlerinin,  iştirak  edilen  şirketin  pay  sahipleri  lehine  tanınan 

vergisel tarafsızlığın ek başkaca şartlara tabi tutulmasına imkân tanıyacak şekilde 

üye  devletlerin  takdirine  bırakıldığına  yönelik  herhangi  bir  belirlemede 

bulunmadığını  belirterek  bu  tür  bir  takdir  yetkisinin  direktifin  amacına  aykırı 

olduğunu ifade etmiştir575. Mahkeme son olarak Direktifin 11/1‐a (yeni md. 15/1‐

a)  maddesinde  yer  alan  kötüye  kullanmanın  önlenmesine  ilişkin  hükmünün  de 

                                                        

572 C‐285/07, para.13. 

573 C‐287/05, para.16 

574 C‐287/05, para.23 

575 C‐287/05, para. 26 
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Direktif’te yer alan vergisel avantajları, sırf iştirak eden şirketin mali bilançosunda 

devredilen  hisseleri  kayıtlı  değer  ile  değerlememiş  olması  sebebiyle  genel  bir 

şekilde reddeden bir yasal düzenleme için temel teşkil edemeyeceğini ve bu tür bir 

düzenlemenin  Direktif  ile  uyumlu  olamayacağını  belirtmiştir576.  Mahkeme,  bir 

hisse değişimi işleminde iştirak eden şirket, devredilen hisselerin devirden önceki 

kayıtlı  değerini  kendi  mali  bilançosuna  geçirmedikçe  hisse  değişimi  neticesinde 

devirden  doğan  ve  devredilen  hisselerin  ilk  iktisap  bedeli  ve  piyasa  değeri 

arasındaki  olumlu  farkı  ifade  ettiği  kabul  edilen  değer  artış  kazançlarının  iştirak 

edilen  şirketin  pay  sahipleri  elinde  vergilendirilmesini  öngören  bir  yasal 

düzenlemenin 90/434/EEC Direktifinin 8/1 ve 8/2 maddeleri  uyarınca mümkün 

olmadığına karar vermiştir577.  

Bu  karar  ışığında,  şirket  ve  pay  sahibi  seviyesinde  birbirine  koşut  şekilde 

yapılan vergilendirme neticesinde ekonomik çifte vergilendirmenin ortaya  çıktığı 

haller ile potansiyel ekonomik çifte vergilendirmenin Direktif kapsamındaki vergi 

avantajının uygulanmasının ön şartı olduğu durumlar arasında bir ayrım yapılması 

gerekmektedir578.  Anılan karar  uyarınca Direktif’te  öngörülen  işlemlere  sağlanan 

vergi kolaylıklarından yararlanmanın koşulu olarak her iki şirkette de kayıtlı değer 

ile  değerleme  yapılmasını  şart  koşan  bir  ulusal  düzenlemeye,  Direktif  izin 

vermemektedir. 

                                                        

576  C‐287/05,  para.  31,  Md.  11/1‐a,  md.  2‐d’de  belirtilen  işlemlerin  temel  amacı  veya  temel 

amaçlarından  birinin  vergi  kaçakçılığı  ya  da  vergiden  kaçınma  ise  üye  devletlerin  direktif 

hükümlerini  uygulamayı  reddedebileceklerini  ifade  etmektedir.  Ancak  C‐28/95 Leur Bloem ve  C‐

321/05  Kofoed  kararlarında  ifade  edildiği  gibi,  planlanan  işlemin  bu  türden  bir  amacı  olup 

olmadığının  tespitinde  yetkili  ulusal  merciler  kendilerini  önceden  belirlenmiş  genel  bir  kriterle 

sınırlandırmak yerine her somut olayda somut olaya özgü bir inceleme yapmalıdırlar. 

577 C‐287/05, para. 41 

578 LOZEV, s. 89. 
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3. Pay sahiplerine ilişkin vergilendirme rejimi 

Pay  sahiplerine  ilişkin  vergilendirme  rejimi,  Direktif  md.  8’de  yer 

almaktadır.  Md.  4,  5,  6  ve  7’nin  aksine  bu  madde;  birleşme,  bölünme  ve  hisse 

değişimi işlemine taraf olan devreden ya da devralan şirketlere değil bunların pay 

sahiplerine  yönelik  olarak  kaleme  alınmıştır.  Direktifin  asıl  amacı  olan  kapsam 

dâhilindeki  işlemlerin  vergisel  tarafsızlığının  sağlanması,  üye  devletlerin  işleme 

taraf  olan  şirketlerin  ortaklarını  normal  şekilde  vergiye  tabi  tutması  halinde 

gerçekleştirilemeyecektir579.  Buna  göre  Direktifin  asıl  amacı,  işlemlerde  vergi 

tarafsızlığını  sağlamak  olduğuna  göre,  pay  sahiplerine  de  vergi  kolaylıkları 

sağlanmalıdır.  

Birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemleri, devreden veya iştirak edilen 

şirketin  ortaklarının  sahip  oldukları  hisselerin  elden  çıkarılması  veya  iptali 

sırasında  realize  edecekleri  kazançlar  üzerinden  vergi  alınmasına  neden 

olabilirler580.  Direktifin  8’inci  maddesi  bu  kazançların  işlem  anında 

vergilendirilmemesini  öngörmekte  olup  üye  devletlerin,  yeni  hisselerin  nihai 

olarak elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar üzerinde vergilendirme hakkını 

saklı tutmaktadır. 

Md. 8/1 uyarınca bir birleşme, bölünme veya hisse değişimi işleminde pay 

sahiplerinin tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadıklarına bakılmaksızın birleşme, 

bölünme veya hisse değişimi işlemi sırasında aldıkları hisselerden sağlanan değer 

artış kazançları üzerindeki vergi ertelenmektedir. 2005 değişikliği ile getirilen md. 

8/2  hükmü  sınır  ötesi  kısmi  bölünme  işlemleri  sırasında  devreden  şirketin 

ortakları için ihraç edilen hisselerde vergi ertelemesi öngörmektedir. 

Bilindiği gibi bir birleşme veya bölünme işleminde  infisah eden şirketlerin 

pay  sahipleri  devralan  şirketin  hisselerine  sahip  olmaktadırlar.  Hisse  değişimi 

                                                        

579 THÖMMES, s.183. 

580 FARMER/LYALL, s.289. 
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işleminde  ise  iştirak  edilen  şirketteki  hisseler,  iştirak  eden  şirkete  geçmekte  ve 

karşılığında  iştirak  edilen  şirketin  ortaklarına  iştirak  eden  şirkette  yeni  hisseler 

verilmektedir.  Devralan  veya  iştirak  eden  şirket  söz  konusu  olduğunda  kural 

olarak  hisse  tahsisi,  sermaye  artırımı  neticesinde  yapılacaktır.  Yeni  hisselerin 

nominal  değer  üzerinden  ihraç  edilmeleri  halinde  şirket  düzeyinde  herhangi  bir 

vergilendirilecek  kâr  ortaya  çıkmayacaktır.  Yeni  hisseler  emisyon  primi  ile  ihraç 

edilseler dahi, bunlar pay sahibinin katkısının bir bölümü olarak kabul edilmeli ve 

vergilendirilmemelidir.  Her  ne  kadar  ticari  bilanço  açısından  emisyon  primleri 

sermaye  yedeklerine  dâhil  edilmeliyse  de  vergisel  açıdan  şirketin 

vergilendirilebilir kârında herhangi bir artışa sebebiyet vermezler581. Direktif pay 

sahibi düzeyinde her türlü gelir, kâr ve değer artış kazancının vergilendirilmesini 

yasaklamaktadır.  Bunun  sebebi  pay  sahiplerine  uygulanan  vergilerin  devletten 

devlete  değişiklik  göstermesidir.  Üye  devletlerin  gelirler,  kârlar  ve  değer  artış 

kazançları  üzerinden  ayrı  ayrı  alınan  vergileri  söz  konusu  olabilir.  Bu  sebeple 

Direktif  pay  sahibi  düzeyinde  herhangi  bir  vergilendirme  yapılmamasını  temin 

etmek için tüm bu vergileri kapsayacak bir ifade kullanmıştır. 

Md 8/1’in metni “bir birleşme, bölünme ve hisse değişimi işleminde devreden 

veya  iştirak  edilen  şirketin  ortağına  bu  şirketin  sermayesini  temsil  eden  hisseleri 

karşılığında,  devralan  veya  iştirak  eden  şirketin  sermayesini  temsil  eden  hisse 

senetlerinin  tahsisi  bu  ortağın  geliri,  kârı  veya  değer  artış  kazançları  üzerinde 

herhangi  bir  vergilendirmeye  neden  olmamalıdır”  şeklindedir.  Burada  hisse 

karşılığında yeni hisse senedi verilmesi,  ilk bakışta sadece hisse değişimi işlemini 

kapsıyormuş  gibi  görünse  de madde metni  daha  geniş  bir  şekilde  yorumlanarak 

devreden şirketin ortaklarının kendi hisseleri yerine devralan şirketin hisselerini 

aldıkları  birleşme  ve  bölünme  işlemini  kapsayacak  şekilde  anlaşılmalıdır. 

Hisselerin takas edilmesi bir zorunluluk değildir. Maddenin kaleme alınış şekli, her 

üç işlemi de kapsayacak bir ifadenin kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Sonuç olarak 

                                                        

581 THÖMMES, s.184. 
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Direktifin md. 8/1 ve 8/2 hükümleri, değiştirilen hisselerde veya hisse tahsisinde 

değer artış kazançlarının vergilendirilmemesini sağlamaya yöneliktir. Bu, yukarıda 

da belirttiğimiz gibi bir vergi istisnası değil bir vergi ertelemesidir. Ancak bu vergi 

ertelemesi  md.  8/4  ve  8/5  uyarınca  bazı  şartlara  tabi  kılınmıştır.  Buna  göre 

erteleme  rejiminin  uygulanabilmesi  için,  md.  4/3’te  yer  alan  değerin  muhafaza 

edilmesi şartına benzer bir şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Madde 8/4 ve 

8/5’te  değerin  muhafaza  edilmesi  şartı  pay  sahipleri  için  öngörülmüşken  md. 

4/3’te  yer  alan  benzer  şart  birleşme/bölünme,  aktif  transferi  işlemine  taraf  olan 

şirketler  için  öngörülmüştür.  Hisselerin  tahsisi  veya  hisse  değişimi  işlemindeki 

değer artış kazançlarına vergi ertelemesinin sağlanabilmesi için, pay sahibinin yeni 

hisselerine, eski hisselerin mali değerinden fazla bir değer atfetmemesi gereklidir. 

Bu mekanizma şu şekilde işlemektedir: devralınan ya da iştirak edilen şirketin pay 

sahibinin,  devralan  veya  iştirak  eden  şirketteki  yeni  hisselerini  ileri  bir  tarihte 

satması neticesinde değiştirilen hisselerdeki gizli yedekler‐değer artış kazançları, 

bu  pay  sahibinin  vergilendirme  yetkisine  tabi  olduğu  üye  devlet  tarafından 

vergilendirilebilecektir582.  Nitekim  md.  8/6  uyarınca  iştirak  eden/devralan  veya 

bölünen şirketteki hisselerinin pay sahibi tarafından daha sonra elden çıkarılması 

neticesinde  elde  edilen  kazancın üye devletlerce  işlem gerçekleşmeden önce pay 

sahibinin  elinde  bulundurduğu  hisselerin  satışından  elde  edilmiş  kazanç  gibi 

vergilendirilmesine engel teşkil etmeyeceği yönünde hüküm getirilmiştir.  

Pay  sahiplerine  hisselerin  nominal  değerinin  %10’u  geçmeyecek  oranda 

nakit ödeme yapılması hali, gene 8’inci maddede düzenlenmiştir. Yapılacak olan bu 

ek ödeme direktifin vergi ertelemesi sistemi kapsamında yer almayıp, elde edilen 

bu  parasal  değer  pay  sahipleri  elinde  vergilendirilebilir  bir  kazanç  teşkil 

etmektedir.  Nitekim  md.  8/9’da  işlemin  nakit  kısmının  elde  edildiği  anda 

vergilendirilebileceği açıkça ifade edilmiştir.  

                                                        

582 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.127; TERRA/WATTEL, s.545. 
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Yine belirtmek gerekir ki md. 8/8, bir üye devletin ulusal mevzuatı uyarınca 

pay sahiplerine anılan maddenin dört ve beşinci fıkralarındaki uygulamadan farklı 

bir vergi uygulamasına tabi tutulma konusunda bir seçim yapma hakkı tanınmışsa, 

bu  seçeneğin  kullanıldığı  hisse  senetleri  için md.  8/1,  8/2  ve  8/3’te  ifade  edilen 

vergi  ertelemesi  sisteminin  uygulanmayacağını  belirtmektedir.  Diğer  bir  deyişle 

ulusal  mevzuatın  tanıdığı  imkân  uyarınca  pay  sahibinin  yeni  hisseleri,  eski 

hisselerin  değerinden  daha  yüksek  bir  değer  ile  değerleyerek,  hisselerin 

değişiminden  elde  değer  artış  kazançları  üzerinden  vergilendirilme  seçeneğini 

kullanması  neticesinde,  açıktır  ki  Direktifte  yer  alan  vergi  erteleme  rejimi  pay 

sahibinin  üye  devleti  tarafından  uygulanmayacaktır583.  Pay  sahipliği  iptalinin 

zararla  sonuçlanması  veya  pay  sahibinin  kazancından  indirilebilecek  başkaca 

zararlarının  bulunması  halinde  bu  seçeneğin  kullanılması  pay  sahibinin  yararına 

olabilir584.  

4. Özel Durum: Melez (Vergisel Açıdan Şeffaf) İşletmeler 

a. Vergisel açıdan şeffaflık ve melez işletme kavramı 

Bir  işletmenin  ilgili  hesap  dönemindeki  kârı,  ortaklara  dağıtılıp 

dağıtılmadığına bakılmaksızın ortaklarının şahsi kazancı olarak vergilendiriliyorsa 

bu  işletme  genellikle  vergisel  açıdan  şeffaf  olarak  nitelendirilmektedir585.  Bu 

bağlamda,  şahıs  şirketleri  tipik  şeffaf  işletmeler,  sermaye  şirketleri  ise  şeffaf 

olmayan işletmelerdir.  

Şahıs  şirketleri,  sermaye  şirketlerine  kıyasla  daha  az  resmi  şarta  tabi 

olduklarından  iş  dünyasında  tercih  edilmektedirler.  Ancak  şahıs  şirketi  terimi, 

kendi  başına  çok  belirleyici  olmamakta  ve  farklı  hukuk  sistemlerinde  farklı 

                                                        

583 THÖMMES, s.190. 

584 FARMER/LYALL, s.289. 

585http://intltax.typepad.com/intltax_blog/2010/07/hybrid‐entities‐and‐reverse‐hybrid‐

entities.html; COM(2003) 613 final, 17.10.2003, Brussels, para.21, s.6. 
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anlamlara  gelebilmektedir.  Şahıs  şirketi,  en  genel  anlamı  ile  iki  veya  daha  fazla 

gerçek  kişi  arasında  sözlü  veya  yazılı  şekilde  iş  yapmak  üzere  kurulan  ortaklık 

şeklinde  tanımlanabilir586.  İşletme  hukuku  perspektifinden  bakıldığında  şahıs 

şirketlerinin  tüzel kişiliği olabilir veya olmayabilir; vergi hukuku perspektifinden 

bakıldığında  ise  şahıs  şirketleri  vergisel  açıdan  şeffaf  olabilir  veya 

olmayabilirler587. 

Vergisel  açıdan  şeffaflık  ve  tüzel  kişiliğe  sahip  olma  gibi  kavramların 

devletler arasında farklı değerlendirilmesi sebebiyle bu iki kavram uluslararası bir 

düzende  anlamını  büyük  ölçüde  yitirecektir588.  Bir  ülkede  tüzel  kişiliğe  veya 

vergisel  açıdan  şeffaflığa  sahip  kabul  edilen  bir  işletmenin  diğer  bir  ülkede  bu 

niteliklere  sahip  olmadığının  kabul  edildiği  haller  söz  konusu  olabilecektir.  Bir 

işletmenin  maddi  hukuk  ve/veya  vergi  hukuku  açısından  farklı  işleme  tabi 

tutulması neticesinde sınır ötesi çifte vergilendirme (veya çifte vergilendirmeme) 

ortaya çıkabilecektir.  

2005 değişikliği ile Direktif ekindeki listeye yeni şirket türlerinin eklenmesi 

ile çözümlenmesi gereken yeni bir sorun ortaya çıkmıştır. Yeni eklenen bazı şirket 

türleri,  kurulu  bulundukları  üye devletin hukukuna  göre kurumlar  vergisine  tabi 

iken, diğer üye devletlerde vergisel açıdan şeffaf kabul edilmektedirler. İşte bu tür 

bir işletmeye ortak olan kişiler, işletmeyi şeffaf olarak nitelendiren bir üye devlette 

mukim  iseler o üye devlet,  işletmenin kazancını doğrudan ortağa  izafe edecek ve 

buna  göre  vergilendirecektir589.  İşte  bir  üye  devlette  vergisel  açıdan  şeffaf  kabul 

edilen  başka  bir  üye  devlette  ise  kabul  edilmeyen  bu  tür  işletmeler  melez 

                                                        

586  RUSSO  Raffaele,  Partnerships  and  Other  Hybrid  Entities  and  the  EC  Corporate  Direct  Tax 

Directives, European Taxation, October 2006, s.478. 

587 RUSSO, s.478. 

588  AVERY  Jones  John  F.  et  al.,  Characterization  of  Other  States’  Partnerships  for  Income  Tax, 

Bulletin For International Fiscal Documentation, 56‐7, 2002, s.288 vd. 

589 Van den BRANDE Eva, The Merger Directive amended: the final version, EC Tax Review, 2005‐3, 

s.120. 
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işletmeler  olarak  adlandırılmaktadır.  2005  tarihli  Direktif  değişikliği  ile  melez 

işletmeleri  kapsayan  sınır  ötesi  yeniden  yapılanma  işlemleri  için  özel  kurallar 

getirilmiştir.  

b.  Birleşme  Direktifinde  melez  işletmeler  için  öngörülen 

vergilendirme rejimi 

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi 2005 değişikliği kapsamında Direktif 

kapsamında  yer  alan  şirketlerin  listesi  genişletilmiş  olup  bazı  işletmeler,  her  ne 

kadar  kurulu  bulundukları  üye  devlette  kurumlar  vergisine  tabi  olsalar  da 

ortaklarının  mukim  bulunduğu  üye  devletlerin  iç  hukukları  uyarınca  vergisel 

açıdan  ‘şeffaf’  kabul  edilmektedirler590. Örneğin,  (A) üye devletinde mukim şeffaf 

bir şirket tarafından gerçekleştirilen ve Direktif kapsamında yer alan bir işlemden 

elde edilen kazanç, bu şirketin ortaklarının mukim bulunduğu (B) üye devletinde 

ortaklar seviyesinde vergilendirilebilir. İlgili işlemdeki vergisel engelleri tamamen 

ortadan kaldırmak amacıyla Direktif, sadece (A) üye devletine değil, aynı zamanda 

da  (B)  üye  devletine  yönelik  hükümler  içermektedir.  Bu  durum,  2005  Birleşme 

Direktifi  ile  4  ve  8’inci  maddede  yer  alan  vergi  kolaylıklarının  uygulamasının 

genişletilmesi yoluyla sağlanmıştır.  

Direktif  kapsamında  yer  alan  bir  melez  işletme  örneği  Fransa’da  Société 

Civile  olarak  adlandırılan  şirket  türüdür.  Direktif  md.  3/a  uyarınca  Ek  1  Bölüm 

A’da yer alan  listeye dâhil bu  şirket  türü, Direktif  kapsamında yer alan  işlemlere 

taraf olabilecek bir üye devlet şirketidir. Fransız vergi kanunları uyarınca Société 

Civile,  ticari  faaliyette  bulunursa  kurumlar  vergisine  tabi  olacaktır.  Bu  durumda 

Société Civile’in ortaklarından bağımsız bir kişilik olarak vergilendirilmesi Fransız 

Genel  Vergi  Kanunu  (Code  Général  des  Impots‐CGI)  madde  206  uyarınca 

zorunludur. Bu durumda Birleşme Direktifi’nin 3 /c maddesinde yer alan, herhangi 

bir seçenek olmaksızın ekli  listenin B bölümünde yer alan vergilerden birine tabi 

                                                        

590 TERRA/WATTEL, s.542. 
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olma  koşulu  gerçekleşmiş  olacaktır.  Ancak  buna  rağmen  Almanya  gibi  bazı  üye 

devletlerde Société Civile vergisel açıdan şeffaf olarak kabul edilmektedir591. 

Birleşme  Direktifinin  kapsamı,  Topluluğun  genişlemesi  ile  yeni  üye 

devletlerin ulusal hukuklarına göre kurulu bulunan şirket türlerini içerecek şekilde 

genişletildiğinden melez  şirketler,  Direktif  sistemine  dâhil  olmuş  bulunmaktadır. 

Böylelikle melez  şirketlerin  taraf  olduğu  işlemlerdeki  vergi  sorunlarının  çözümü 

için Birleşme Direktifine özel hükümler eklenmiştir.  

aa. Melez şirketin devreden veya iştirak edilen şirket olması 

Direktif’teki ana yaklaşım madde 4/3’te yer almaktadır. Buna göre, bir üye devlet, 

kendi  sınırları  içerisinde  mukim  olmayan  devreden  şirketi,  bu  şirketin  hukuki 

niteliğini tabi bulunduğu hukuka göre değerlendirerek şirketi vergisel açıdan şeffaf 

olarak nitelendiriyor ve bu devreden şirketin kendi ülkesinde mukim ortaklarının 

şirket  kazancındaki  payını,  kazanç  elde  edildiğinde  (dağıtıldığı  sırada  değil) 

vergilendiriyorsa,  o  üye  devlet  devredilen  aktif  ve  pasiflerin  gerçek  değeri  ve 

kayıtlı  değeri  arasındaki  fark  üzerinden  hesaplanacak  gelir,  kâr  ve  değer  artış 

kazançlarını vergilendirmemelidir. Bu yükümlülük melez şirketin ortağının mukim 

bulunduğu  üye  devlete  ait  bulunmaktadır.  Md.  4/3’te  şirket  ortağının  mukim 

bulunduğu  üye  devlete  getirilen  yükümlülük,  md.  4/1’de  devreden  şirket  üye 

devletine  getirilen  yükümlülüğün  aynısıdır:  bu  yükümlülük,  yeniden  yapılanma 

işleminden kaynaklanan değer artış kazançlarında vergi ertelemesidir.  

Direktif  md.  4/1,  bilindiği  gibi  birleşme,  bölünme  veya  aktif  transferi 

işlemlerinde malvarlığını devreden şirkete uygulanacak bir hükümdür. Bu hüküm 

uyarınca  birleşme,  bölünme  veya  aktif  transferi  işlemleri,  devredilen  unsurların 

                                                        

591 BENECKE Andreas/SCHNITGER Arne, Final Amendments to the Merger Directive: Avoidance of 

Economic Double Taxation  and Application  to Hybrid Entities, Two Conflicting Goals,  INTERTAX, 

Volume 33, Issue 4, 2005, s.174. 
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gerçek  değeri  ile  kayıtlı  değeri  arasındaki  olumlu  fark  üzerinden  hesaplanacak 

değer artış kazançları üzerinden herhangi bir vergilendirmeye neden olmamalıdır. 

2005  değişikliğine  kadar  Direktif’te  ortakların  mukim  bulunduğu  devlete  hitap 

eden  herhangi  bir  hüküm  bulunmamaktaydı,  zira  ilgili  işlemler  esas  itibarıyla 

ortakları  etkilememekteydi.  Bununla  birlikte  eğer  devreden  şirket,  ortaklarının 

mukim  bulunduğu  üye  devlet  tarafından  şeffaf  olarak  nitelendiriliyorsa  bu 

durumda ortaklar da işlemde yer alacaklardır. Ortakların mukim bulunduğu devlet 

açısından  bakıldığında  işlem,  ortakların  başka  bir  üye  devlette  yer  alan  iş 

yerlerinin  başka  bir  üye  devlette  bulunan  bir  şirkete  devri  olarak 

değerlendirilecektir.  Zira  devredilen  şirket,  ortaklarının  bulunduğu  üye  devlet 

açısından vergisel olarak şeffaf kabul edildiği için bu şirketin kendisi değil ortakları 

mükellef kabul edilecektir. Konuyu bir şema ile şu şekilde özetlemek mümkündür: 

İşlem öncesi 

 

 

 

Üye Devlet O

 

Üye Devlet X

  Ortak 1     Ortak 2 Ortak 3  

 

   

 

  Melez şirketX
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İşlem sonrası 

 

Madde  4/3  uyarınca  Direktif’te  yer  alan  vergi  ertelemesini  ortakların 

mukim bulunduğu devlet de uygulayacaktır.  

Ancak  bu  madde  uygulaması  md.  11/1  ile  oldukça  daraltılmıştır.  Bunun 

sebebi,  işlem  neticesinde  ortağın  mukim  bulunduğu  üye  devletin  sıklıkla 

vergilendirme  hakkını  kaybedeceği  yönündeki  kaygılardır592.  İşte  bu  ikinci 

yaklaşım  uyarınca  üye  devletlere md.  4/3’ü  uygulayıp  uygulamama  yönünde  bir 

seçenek tanınmıştır. Bu imkân, Direktifin 11/1 maddesinde yer almaktadır. Anılan 

hüküm uyarınca, bir üye devlet, kendi ülkesinde mukim olmayan bir devreden ya 

da iştirak edilen şirketi (hisse değişimi işlemlerinde) vergisel açıdan şeffaf olarak 

nitelendiriyorsa, bu şirketin kendi sınırları  içinde mukim bulunan doğrudan veya 
                                                        

592 AURELIO, s.339. 

  Ortak 1     Ortak 2 Ortak 3  

   

Üye Devlet O

Üye Devlet X

 

 

 

   

 

X işyeri  (Y’nin 

işyeri)  

Y Şirketi
Üye Devlet  Y
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dolaylı ortağının, mukim olmayan melez şirketteki henüz realize edilmemiş değer 

artış kazançlarındaki hissesi üzerinden vergilendirme hakkını saklı tutabilir. Ancak 

bu  durumda,  ortağın mukim olduğu  üye  devlet, melez  şirketin  kazançları  realize 

edilmiş  ve  bu  şirketin  mukim  bulunduğu  üye  devlette  vergilendirilmiş  olsaydı 

hangi miktarda  vergi  ödenecek  idiyse  aynı miktar  ve  şekilde  bir mahsup  imkânı 

sağlamalıdır593. 

Maddede  dolaylı  ortağın  da  vergilendirilebilecek  olmasının  sebebi,  melez 

şirketin ortağının bir şahıs şirketi olması  ihtimalinde hükmün bu şahıs şirketinin 

ortağı ile ilgili olarak uygulanacak olmasıdır594. Bu durumda şahıs şirketinin ortağı, 

melez şirketin dolaylı ortağı konumunda olacaktır. 

Direktif  md.  11/1  ve  11/2’de  yer  alan  özel  hükümlerin  getirilme  amacı, 

yabancı  bir  melez  şirketin  devri  halinde  üye  devletlerin  kârları  ve  değer  artış 

kazançlarını  vergilendirebilmelerini  sağlayacak  bir  düzenlemenin  yapılması 

gereğidir. Zira ülkesindeki mukim kişileri tam mükellefiyet esasında vergilendiren 

bir üye devlet, sınır ötesi bir birleşme işlemi neticesinde melez şirketin gelir veya 

kazançlarını vergilendirme hakkını kaybedebilecektir595.   Bunun sebebi, melez bir 

şirketin devredildiği bir birleşme işleminde devralan şirketin vergisel açıdan şeffaf 

bir  şirket  olarak  kabul  edilmediği  hallerde  melez  şirketin  ortaklarının  mukim 

bulunduğu  üye  devletin  üye  üçüncü  devlette  yer  alan  işyerinin  kazançlarını 

vergilendiremeyecek olmasıdır.  

 

 

 

                                                        

593 RUSSO, s.481; RUSSO/OFFERMANS, s.256; TERRA/WATTEL, s. 542. 

594 AURELIO, s.340. 

595 BENECKE/SCHNITGER, s.174. 
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Durumu bir örnekle aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz: 

İşlem öncesi 

 

İşlem sonrası 

 

Bu  örnekte melez  şirket  (C),  (B)  şirketi  ile  birleşmektedir.  Melez  şirketin 

ortağı  (X), birleşme sonrasında (B)’nin ortağı haline gelmektedir. Birleşme  işlemi 

neticesinde  (A)  devleti,  (C)  devletindeki  işyerinin  kazançlarını 

vergilendiremeyecektir.  Zira  (B)  şirketi,  vergisel  açıdan  şeffaf  bir  şirket  olarak 

değerlendirilmemektedir.  Burada  (A)  devletinin  kendi  mukimlerini  tam 

Üye Devlet A   Üye Devlet B   Üye Devlet C 

    

 

 

 

 

 

X 

B şirketi B’nin 

işyeri 

Üye Devlet A   Üye Devlet B   Üye Devlet C   

  

 

 

 

 

X  

B 
şirketi

Melez 

Şirket C   
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mükellefiyet  esası  kapsamında  tüm  dünyada  elde  ettikleri  gelirler  üzerinden 

vergilendirmesi  halinde,  (A)  üye  devletinin  kârları  ve  değer  artış  kazançlarını 

vergilendirebilmesine  izin veren bir hükme gereksinim vardır. Nitekim md. 11/1 

ve 11/2 buna yöneliktir. Melez şirketin (A) üye devletince bir işyeri olarak kabulü 

halinde,  md.  10/2  uygulanamayacaktır.  Zira  bu  hüküm,  devreden  şirketin  üye 

devletinden başka bir üye devlette yer alan işyerinin devrini öngörmektedir. Oysa 

melez  şirketlerin  devrinde,  devreden  melez  şirket,  devirden  sonra  mukim 

bulunduğu  üye  devlette,  devralan  şirketin  işyeri  haline  gelmektedir.  Burada 

devreden  şirketin  başkaca  bir  üye  devlette  yer  alan  işyerinin  devri  söz  konusu 

değildir.  Ancak  melez  şirketin,  ortaklarının  mukim  bulunduğu  üye  devlet 

tarafından  vergisel  açıdan  şeffaf  olarak  değerlendirilmesi  neticesinde,  işlem 

ortakların  başka  bir  üye  devlette  yer  alan  işyerlerini  devrettikleri  şeklinde 

nitelendirilebilir. 

Nitekim  yukarıda  da  bahsettiğimiz  gibi, md.  11/1  ve  11/2,  anılan  bu  özel 

duruma  yönelik  hükümlerdir  ve  bir  melez  şirketin  devri  halinde  üye  devletlere 

Direktif  hükümlerini  uygulamama  imkânı  tanımaktadırlar.  Ancak  belirtmiş 

olduğumuz  gibi  eğer  melez  şirketin  ortaklarının  mukim  bulunduğu  üye  devlet, 

Direktif  hükümlerini  uygulamamayı  seçerse,  md.  11/1ve  11/2  uyarınca  işlemde 

gerçekleşen  değer  artış  kazançları,  şirketin  bulunduğu  üye  devlette 

vergilendirilmiş olsaydı ödenecek olan bu farazi miktar kadar bir mahsup imkânı 

tanıyarak vergilendirme yapabilecektir.  

bb. Melez şirketin pay sahibi olması 

Birleşme  Direktifinin  8’inci  maddesi  birleşme,  bölünme,  hisse  değişimi 

işlemlerinde yeni pay alan pay sahiplerine atıfta bulunmaktadır. Bu maddeye göre, 

birleşme,  bölünme  ve  hisse  değişimi  işleminde  devreden  veya  iştirak  edilen 

şirketin  ortaklarına,  devralan  veya  iştirak  eden  şirketin  sermayesini  temsil  eden 

hisselerin verilmesi halinde, bu hisseleri alan pay sahibinin elde ettiği değer artış 

kazançlarının vergilendirilmemesi gerekmektedir.  
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Melez  şirketin  birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme  veya  hisse  değişimi 

işleminde,  yeni  pay  alan  pay  sahibinin  vergisel  açıdan  şeffaf  bir  şirket  olması 

halinde, md.  8/3  uyarınca  bu melez  şirketin  ortaklarının mukim  bulunduğu  üye 

devlet, melez  şirkete verilen ve devralan‐iştirak eden şirketin  sermayesini  temsil 

eden  yeni  hisselerin  gerçek  değeri  ile  melez  şirketin  elinde  bulundurduğu  eski 

hisselerin  kayıtlı  değeri  arasındaki  fark  üzerinden  hesaplanan  değer  artış 

kazançlarını  vergilendirmeyecektir.  Direktif  kapsamında  yer  alan  birleşme, 

bölünme,  kısmi  bölünme  ve  hisse  değişimi  işleminin  tarafı  olan  devreden  veya 

iştirak  edilen  şirketin  pay  sahibinin  vergisel  açıdan  şeffaf  olması  halinde,  bu 

şirketin  ortağına  izafe  edilecek  değer  artış  kazançları  vergilendirilmeyecektir. 

Ancak  belirtmek  gerekir  ki  bu  hükmün  uygulanması  için,  işleme  iştirak  eden 

şirketin  pay  sahibinin  melez  şirket  olması  zorunluluğu  bulunmamaktadır.  Zira 

melez şirket terimi, yukarıda da belirttiğimiz gibi Direktifin ekli listesinde yer alan 

şirket türleri arasında yer alan bir şirketin, bir üye devlette vergisel açıdan şeffaf 

olarak  değerlendirilirken  başka  bir  üye  devlette  bu  şekilde  değerlendirilmemesi 

durumunu  ortaya  koyan  bir  tanımdır.  Birleşme  Direktifi  işleme  taraf  olan 

şirketlerin  bazı  şartları  gerçekleştirmelerini  öngörmekte  olup,  işleme  taraf  olan 

şirketlerin pay sahipleri‐ortakları için herhangi bir belirlemede bulunmamıştır596. 

Bu durumda, md. 8/3 uyarınca, işleme taraf olan şirketin pay sahiplerinin bir üye 

devlet tarafından vergisel açıdan şeffaf olarak değerlendirilmesi, bu şirketin başka 

üye  devlette  farklı  şekilde  nitelendirilen  bir  melez  şirket  olması  zorunluluğunu 

ortaya koymamaktadır. Bu bağlamda, Direktifte işleme taraf olan şirket ortaklarına 

ilişkin  herhangi  bir  belirleme  bulunmadığından  işlemin  tarafı  olan  tüm  üye 

devletlerde  vergisel  açıdan  şeffaf  kabul  edilen  bir  şirketin  (nitelendirme  farkı 

sebebiyle melez  şirket olarak kabul  edilen bir  şirket olmasa bile) ortaklarının da 

md. 8/3 kapsamında olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır597. 

                                                        

596 Nitekim md. 3’te yer alan üye devlet şirketi tanımı yalnızca işleme taraf olan şirketlere yönelik 

olarak kaleme alınmıştır.  

597 AURELIO, s.341. 
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Md.8/3’ün  uygulanması,  md.8’de  yer  alan  vergisel  açıdan  şeffaf  olarak 

nitelendirilen  pay  sahibinin  elde  ettiği  hisseleri,  değiştirilen  hisselerin  birleşme, 

bölünme ve hisse değişimi işleminden önce sahip olduğu değerden daha yüksek bir 

değer  ile  değerlememesi  şartına  tabi  kılınmıştır.  İşlemi  bir  şema  ile  şu  şekilde 

özetleyebiliriz: 

İşlem öncesi

 

(X)  üye  devletinde mukim  bulunan  (X)  şirketi,  (Y)  üye  devletinde mukim 

bulunan  (Y)  şirketinin  %100  hissesine  sahip  bulunmaktadır.  (Y)  şirketi, 

ortaklarının  mukim  bulunduğu  (O)  üye  devleti  tarafından  vergisel  açıdan  şeffaf 

olarak  nitelendirilmektedir.  (Y)  şirketi,  (Z)  üye  devletinde  mukim  ve  önceden 

 

 Ortak 1     Ortak 2    Ortak 3 

 

  Üye Devlet O 

 

Üye Devlet X 

 

 

 

Üye Devlet Y 

 

Üye Devlet Z 

 

Melez şirket X

Y Şirketi

Z Şirketi
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kurulu  bulunan  (Z)  şirketi  ile  birleşmektedir.  Birleşme  işlemi  sonucunda  (X)’in 

(Y)’de sahip olduğu hisseler  iptal edilmekte olup, (X)’e (Z)’nin sermayesini temsil 

eden  yeni  hisseler  verilmektedir.  Birleşme  işlemi  sonucunda  durum  aşağıdaki 

şemadaki gibidir: 

İşlem sonrası 

 

İşlem  gerçekleştikten  sonra  (Y)  şirketi  infisah  ederek  (Z)  şirketinin  işyeri 

haline gelmekte ve  (X)  şirketinin  (Y)’deki hisseleri  iptal  edilerek  (Z)’nin hisseleri 

verilmektedir.  Burada md.  8/3 uyarınca  (X)  şirketini  vergisel  açıdan  şeffaf  kabul 

 

 Ortak 1   Ortak 2   Ortak 3

 

 Üye Devlet O

 

Üye Devlet X

 

 

 

Üye Devlet Y

 

Üye Devlet Z

 

 

Melez şirketX

Z Şirketi

Z’nin işyeri 

(infisah eden Y

şirketi)
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eden  ve  bu  şirketin  kârlarını  kendi  ülkesinde  mukim  bulunan  ortaklarına  izafe 

eden  (O)  üye  devleti,  ortakları  devralan  şirketin  sermayesini  temsil  eden  hisse 

senetlerinin  verilmesi  sebebiyle  vergilendirmeyecektir.  Ancak  bu  şartın 

gerçekleşebilmesi  için md.  8/4  uyarınca,  (X)  şirketinin  (D)  şirketindeki  hisseleri, 

(Y) şirketindeki hisselerin değeri ile değerlemesi gerekmektedir.   

cc. Melez şirketin devralan veya iştirak eden şirket olması  

Devralan  veya  iştirak  eden  şirketin,  ortaklarının  mukim  bulunduğu  üye 

devlette  vergisel  açıdan  şeffaf  olarak  nitelendirilmesi  hali,  Direktifin  11’inci 

maddesinin 3 ve 4’üncü fıkralarında düzenlenmiştir. Bu hükümler, melez şirketlere 

ilişkin genel rejimin istisnasını teşkil eden hallere ilişkindir. 

Melez şirketin devralan veya iştirak eden şirket olması durumunda şirketin 

ortaklarının  mukim  olduğu  üye  devlet  md.  8/1‐b.3  hükümlerini  uygulamama 

hakkına  sahiptir.  Ancak bu durumda md.  11/4 uyarınca,  kendi  ülkesinde mukim 

olmayan  melez  şirket,  kendi  sınırları  içerisinde  mukim  bir  şirket  olsaydı 

ortaklarını  ne  şekilde  vergilendirecek  idiyse  mukim  olmayan  melez  şirketin 

ortaklarını da aynı şekilde vergilendirecektir.  
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Md 11/3’e göre bir birleşme aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir.  

İşlem Öncesi 

 

İşlem sonrası 

 

   

Ortak       Üye Devlet B 

 

Üye Devlet O 

 

 

 

Üye Devlet A 

 

 

A Şirketi 

Melez Şirket B

 

 

Ortak       Üye Devlet B 

 

 

Üye Devlet O 

 

Üye Devlet A 

 

 

 

      

B’nin 

işyeri 

Melez Şirket B
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(A) Şirketi, (C) üye devletinde vergisel açıdan şeffaf kabul edilen (B) şirketi 

ile  birleşmektedir.  Birleşme  öncesinde  (A)  şirketinin  dağıtılmamış  kârları 

bulunduğu varsayımında bu kârların temettü şeklinde dağıtımı, (C) üye devletinde 

vergilendirilebilecektir.  Birleşme  sonrasında  (B)  şirketi,  şeffaf  olarak  kabul 

edileceği  için  herhangi  bir  temettü  dağıtımı  söz  konusu  olamayacaktır.  Bu 

durumda, birleşme işlemi sırasında herhangi bir vergilendirme söz konusu olmaz 

ise  işlem, kârın vergisiz bir  şekilde başka ülkeye nakli  sonucunu doğuracaktır598. 

Birleşme  işlemi neticesinde  infisah eden  şirketin ortağının bu  şirketteki hisseleri 

iptal edilecek ve yerine devralan şirketin hisseleri verilecektir. Md. 8 uyarınca bu 

işlem  ortakların  vergilendirilmesine  yol  açmamalıdır.  Ancak  md.  11/3  ortağın 

mukim  bulunduğu  üye  devlete,  md.  8’i  uygulamama  ve  yeni  hisselerin  tahsisi 

sırasında  vergilendirme  imkânı  tanımaktadır.  Ancak  burada  dikkat  edilmesi 

gereken  nokta,  md.  11/4  uyarınca  ödenecek  olan  verginin,  işlem  yurtiçinde 

gerçekleşen bir işlem olsaydı bu durumda ödenmesi gerekecek olan vergiden fazla 

olmamasıdır.  

Avrupa  Topluluğu  anlaşması  kapsamında  yerleşme  ve  teşebbüs  kurma 

özgürlüğü  ve  sermayenin  serbest  dolaşımı  bağlamında  olayda  farklı  muameleyi 

haklı  gösterecek  objektif  bir  fark  veya  kamu  yararından  kaynaklanan  bir 

zorunluluk  bulunmadıkça  zaten  sınır  ötesi  ve  yurtiçi  işlemlerin  eşit  muameleye 

tabi tutulması gereklidir599. 

Belirtmek  gerekir  ki  md.  11/4,  ortakların mukim  bulunduğu  üye  devlete, 

yurt  içinde gerçekleşen  işlemle aynı muamele yapma zorunluluğu yüklememiştir. 

Daha  ziyade,  bunu  bir  hak  olarak  tanımaktadır.  Ortağın  mukim  bulunduğu  üye 

                                                        

598 AURELIO, s.341; BENECKE/SCHNITGER, s.176. 

599 TERRA/WATTEL ,s.543. 
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devlet, dilerse Direktif md. 8/1  ila 8/3’te yer alan rejimi uygulayacak dilerse md. 

11/4 uyarınca yurtiçinde gerçekleşen işlemlerle aynı muameleye tabi tutacaktır600. 

Belirtmek  gerekir  ki  bir  şirketin,  bu  şirketin  ortaklarını  vergilendiren  bir 

üye  devlet  tarafından  vergisel  açıdan  şeffaf  olarak  nitelendirilmesi,  bu  devletin 

şirketin  hukuki  niteliğini  bu  şirketin  tabi  olduğu  şirketler  hukukuna  göre 

değerlendirmesine  bağlıdır.  Diğer  bir  ifade  ile  bu  nitelendirmenin  vergi  hukuku 

kriterlerine göre yapılması konu ile bağlantılı bulunmamaktadır. Buna göre melez 

şirkete kendi devletinde uygulanacak olan yerel vergilendirme rejimi, bu şirketin 

ortaklarının mukim bulunduğu üye devlette vergisel açıdan şeffaf olup olmadığının 

değerlendirilmesinde herhangi bir etki doğurmayacaktır. Şirketin hukuki niteliğine 

yapılan  atıf  CFC  (kontrol  edilen  yabancı  kurum)  mevzuatı  hükümlerinden 

kaynaklanan  meselelerden  kaçınmak  amacıyla  getirilmiştir  (CFC  mevzuatı 

uyarınca  kontrol  edilen  yabancı  kurumun  kârları,  yabancı  kurum  ayrı  bir  tüzel 

kişilik  değilmişçesine  yahut  kârlar  dağıtılmış  kabul  edilerek  ana  şirketin  elinde 

vergilendirilmektedir)601. 

BDİREKTİFİN KÖTÜYE KULLANILMASININ ÖNLENMESİ 

1. Genel Açıklamalar 

Direktifin  kötüye  kullanılmasının  önlenmesine  ilişkin  hüküm  15’inci 

maddede yer almaktadır. Maddede Direktifin etki alanını kısıtlayan iki hüküm yer 

almaktadır.  Birincisi,  genel  bir  hakkın  kötüye  kullanılmasının  önlenmesi  hükmü 

(md. 15/1‐a), ikincisi ise işçilerin temsiline ilişkin özel bir hükümdür (md. 15/1‐b). 

Md.  15  (eski  11’inci  madde),  bazı  üye  devletlerin,  özellikle  de  Hollanda  ve 

                                                        

600 RUSSO, s.485. 

601 TERRA/WATTEL, s.543. 
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Almanya’nın  Direktifin  ulusal  vergi  sistemleri  üzerindeki  etkilerine  ilişkin 

kaygılarını hafifletmek için getirilmiş bir düzenlemedir602. 

15’inci maddenin 1‐a hükmü,  üye devletlere Direktif  kapsamında yer  alan 

işlemlere Direktif hükümlerini ne dereceye kadar uygulayacaklarına karar verme 

hususunda  belli  bir  ölçüde  serbesti  tanıyan  bir  hükümdür.  Bu  hüküm  uyarınca, 

Direktifin  1’inci  maddesinde  belirtilen  (birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme,  aktif 

transferi  ve  hisse  değişimi)  işlemlerinin  asıl  amacının  veya  asıl  amaçlarından 

birisinin  vergi  kaçakçılığı  veya  vergiden  kaçınma  olması  halinde  bir  üye  devlet, 

Direktif’te  yer  alan  vergi  kolaylıklarına  ilişkin  hükümlerin  tamamını  veya  bir 

kısmını uygulamayı  reddedebilir veya sağlanmış olan bu kolaylıkları geri alabilir. 

Anılan hükümde bir de karine yer almaktadır: eğer işlem, işleme katılan şirketlerin 

yeniden yapılandırılması veya  faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması gibi geçerli 

ticari‐ekonomik nedenlerle  yapılmamış  ise bu durum,  işlemin asıl  amacının veya 

asıl amaçlarından birinin vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma olduğuna karine 

teşkil eder. 

Eğer bahsi geçen hükümde yer alan durumlardan biri gerçekleşmiş ise, bir 

üye  devlet,  vergi  ertelemesi  sağlanmadan  önce  Direktif  hükümlerini  uygulamayı 

reddedebilir  ya  da  vergi  ertelemesi  sağlamışsa  Direktif  bağlamında  sağlanan 

menfaatleri geri alabilir603.  

2. Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma Kavramları 

Direktifte vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma kavramları tanımlanmamış, 

bunun  yerine  Direktif,  bu  terimlerin  anlamı  hakkında  yön  gösterici  olmuştur. 

Bunun nedeni, Direktifin  sağladığı  avantajların,  yalnızca  sınır  ötesi  gruplaşma ve 

yeniden  yapılanmanın  gerçek  anlamda  araçlarını  teşkil  eden  işlemlerle 

                                                        

602 LARKING, s.366; THÖMMES, s.231. 

603 THÖMMES, s.232. 
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sınırlandırılması  konusunda  üye  devletlere  imkân  tanımaktır604.  Nitekim  madde 

metninde açıkça ticari‐iktisadi amaç testinin yer alması bu görüşle uyumludur.  

Vergi  kaçakçılığı  ve  vergiden  kaçınma  kavramları,  her  ne  kadar Direktifte 

tanımlanmamış  olsa  da  hemen  hemen  tüm  hukuk  sistemlerinde  kabul  edildiği 

üzere vergi kaçakçılığı bir suç teşkil etmekte iken, vergiden kaçınma hukuka aykırı 

bir  eylem  olarak  kabul  edilmemektedir.  Vergi  kaçakçılığı,  vergilendirilebilir  gelir 

veya servetin vergi idaresinin bilgisi dışında bırakılması veya matrahın gizlenmesi 

amacıyla  hileli  işlemlere  başvurma  yoluyla  vergi  yasalarına  açıkça  aykırı 

davranmayı  niteleyen  bir  terimi  ifade  etmekteyken,  vergiden  kaçınma,  yasaların 

lafzına  uygun  bir  şekilde  vergi  yükümlülüğünün  azaltılması  veya  ortadan 

kaldırılmasıdır605.  Ancak  Direktifin  elde  etmek  istediği  amaç  açısından 

değerlendirildiğinde,  bu  iki  kavram  arasındaki  farkın  fazlaca  bir  önemi 

bulunmamaktadır606. Nitekim md.15’te  belirtildiği  üzere,  işlemin  asıl  amacı  vergi 

kaçakçılığı  veya  vergiden  kaçınma  ise  her  iki  halde  de  üye  devletler  Direktif 

hükümlerini  uygulamayabilirler.  Vergi  kaçakçılığı  veya  vergiden  kaçınma 

kavramlarına  Birleşme  Direktifinin  amaçları  uyarınca  özel  bir  anlam  verilmesi 

gereklidir. Buna göre kanuni yoldan dahi olsa Direktif  tarafından  tanınmayan bir 

avantajın  elde  edilmeye  çalışılması,  vergi  kaçakçılığı  veya  vergiden  kaçınma 

kavramları  kapsamında  kabul  edilebilir607.  Dolayısıyla,  Direktif  sisteminde 

vergiden  kaçınma  ve  vergi  kaçakçılığına  ayrı  birer  hukuksal  durum  olarak 

yaklaşılmamaktadır.  

3. Kötüye Kullanma Teriminin Anlamı 

Bilindiği gibi anlaşmanın 249’uncu maddesi uyarınca üye devletler, Direktif 

hükümlerini  iç  hukuklarına  aktarmakla  yükümlüdürler.  Ancak  üye  devletler  bu 

                                                        

604 FARMER/LYALL, s.291. 

605 DAHLBERG, s. 234; YALTI SOYDAN, Vergi Anlaşmaları, s. 288. 

606 TERRA/WATTEL, s.548. 

607 FARMER/LYALL, s.292. 
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Direktiflerin  ne  şekilde  iç  hukuka  aktarılacağı  hususunda  serbestîye  sahip 

bulunmaktadırlar.  Sonuç  olarak,  üye  devletler,  Direktifin  15’inci  maddesini  iç 

hukuklarına  aktarırken  neyin  kötüye  kullanma  teşkil  edeceğine  ilişkin  farklı 

görüşleri yansıtan farklı kötüye kullanmanın önlenmesi hükümleri getirmişlerdir. 

İşte burada dolaysız  vergilerde kötüye kullanmaya  ilişkin  tek bir  tanımın  yapılıp 

yapılmayacağı  sorusuna  ilk  olarak  verilmesi  gerekli  yanıt,  kötüye  kullanma 

kavramını kimin yorumlayacağıdır. Bu kavrama ilişkin yorumu Avrupa Topluluğu 

Adalet Divanı mı yoksa üye devletler mi yapacaktır? 

Bu  yorum  üye  devletlere  bırakılırsa,  üye  devletlerin  kötüye  kullanmaya 

ilişkin farklı görüşleri nedeniyle kötüye kullanma teriminin birden çok açıklaması 

olacaktır.  Eğer  Adalet  Divanı  tarafından  üye  devletlere  bu  kavramın  yorumu 

noktasında  geniş  bir  takdir  yetkisi  verilirse,  üye  devletlerin  ulusal  mevzuatları 

önemli  farklılıklar  gösterecektir  ve  bunun  sonucu  olarak  Direktifin  farklı 

uygulamaları  söz  konusu  olabilecek  ve  Direktif  kapsamı  ile  uyumlu  olmasına 

rağmen  bazı  şirketlerin  Direktifte  sağlanan  kolaylıklardan  yararlandırılması 

mümkün  olmayacaktır608.  Ancak  kötüye  kullanma  kavramı  tanımlanırken  Adalet 

Divanı’nın da tek bir tanım yapmasını beklememek gereklidir. Uygulamada Adalet 

Divanı’nın  kötüye  kullanmaya  ilişkin  yeknesak  bir  tanım  vermesi  elverişsiz 

olacaktır,  zira  dolaysız  vergiler  alanında  ulusal  mevzuatların  uyumlaştırılması 

henüz  tamamlanmamıştır.  Dolayısıyla  Adalet  Divanı’nın,  Direktif  kapsamındaki 

işlemlerin  uyması  gereken  temel  bir  ölçüt  formüle  etmesi  gerekmektedir.  Ulusal 

yargıçlar,    Avrupa  Birliği  Adalet  Divanı  tarafından  tanımlanan  kötüye  kullanma 

doktrininin  sınırları  içerisinde  kalarak  üye  devletler  için  bir  takdir  marjı 

sağlayacaklardır609. 

                                                        

608 WEBER Dennis, A closer look at the general anti‐abuse clause in the Parent‐Subsidiary Diretive 

and the Merger Directive, EC Tax Review, 1996‐2, s. 64.  

609 WEBER, s. 64. 
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Kötüye  kullanma  kavramı  ile  vergi  planlaması  kavramlarını  ayırt  etmek 

çoğu  zaman  güçlük  teşkil  etmektedir.  Şirketlerin  yeniden  yapılanma  planları 

çerçevesinde  vergi  kaçakçılığının  ortaya  çıkması  pek  muhtemel  bir  durum 

değilken,  vergi  planlaması  ile  vergiden  kaçınma  arasında  açık  bir  ayırımın 

bulunmaması  sebebiyle  güçlükler  ortaya  çıkmaktadır610.  Burada  cevaplanması 

gereken soru, mükelleflerin vergiden kaçınma haklarının bulunup bulunmadığıdır. 

Vergi  planlaması,  vergiden  kaçınma  teşkil  eder  mi  ya  da  vergi  planlaması 

işlemlerini  vergiden  kaçınma  olarak  kabul  etmemek  mi  gerekir?  Vergi  yükü 

genellikle diğer hukuk dalları tarafından önceden düzenlenen, sınıflandırılan veya 

nitelendirilen  ekonomik  gerçekliğin  üzerinde  doğmaktadır611.  Mükellefler  çeşitli 

seçenekler arasında herhangi bir hukuki biçimi seçmekte özgür olmaları sebebiyle, 

nihai vergi borcu üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptirler. Dolayısıyla vergi yükünün 

bir  hukuki  biçim  yerine  başkasının  kullanılması  yoluyla  azaltılması  vergilerin 

olağan  yapısının  bir  sonucu  olarak  nitelendirilebilir.  Ancak  vergiden  kaçınmanın 

bir  “hak”  olarak  değerlendirilmesi  durumunda  mükellef  bu  hakkı  elde  etmeye 

çalışacak  ve  bunu  agresif  vergi  planlaması  izleyecektir.  Bir  vergi  mükellefinin 

ödeyeceği  verginin  miktarını  azaltma  veya  tümüyle  bu  vergiden  kaçınma  hakkı 

ancak yasanın izin verdiği yollarla mümkün olabilecektir. Buradan varılacak sonuç, 

şu  olacaktır:  yasal  vergi  planlaması  vergi  yasaların  amacına  aykırı  değilken, 

vergiden kaçınma yasanın  lafzına uygun olmakla birlikte  ruhuna aykırı bir  takım 

işlemleri ifade etmektedir612. Vergiden kaçınmaya ilişkin işlemlerde üç temel unsur 

yer  almaktadır,  bunlar,  belirli  bir  amaca  ulaşmak  kullanılan  için  hukuki  yöntem, 

biçim  veya  düzenlemenin  yeterli  bir  gerekçe  teşkil  etmemesi;  bu  işlemin 

yapılmasındaki sebebin ödenecek verginin azaltılması olması ve son olarak da bu 

işlemlerin  kullanımını  haklı  gösterecek  bir  nedenin  bulunmamasıdır613.  Esasen 
                                                        

610 THÖMMES, s. 235. 

611 ALMENDRA Violeta Ruiz, Tax Avoidance and the European Court of Justice: What is at Stake for 

European General Anti‐Avoidance Rules?, INTERTAX, 2005, Volume 33, Issue 12, s. 562.  

612 Bkz. VUK md.3. 

613 ALMENDRA,s.563. 
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vergiden kaçınma işlemlerinde biçim, özün önüne geçmektedir. İzlenen ekonomik 

amacı  gerçekleştirmek  için  normal  şartlarda  başvurulmayacak  hukuki  işlemler 

yapay  bir  şekilde  vergiden  kaçınma  işlemlerinin  konusunu  teşkil  etmektedir614.  

Gerçekten  de  vergi  yasasının  amacına  göre,  vergilendirme  konusu  olan  iktisadi 

sonuca  vergi  yasasının  doğrudan  doğruya  kapsamadığı  bir  hukuksal  biçimle 

ulaşılmaya  çalışılmaktadır.  Burada  başvurulan  hukuki  biçimin  ulaşılmak  istenen 

ekonomik amaca mantıksal açıdan uygun olup olmadığı değil, hukuki biçimin vergi 

kanunu hükmüne uygun olup olmadığı önemlidir615. Vergilendirilmesi amaçlanan 

sonuç, başka hukuksal kılıklandırma altında vergi dışı bırakılma ya da yasa bu yolla 

dolanılmak istenmektedir616.   

Belirtmiş  olduğumuz  üzere  vergiden  kaçınma  kavramının  hukuki  tanımı, 

herhangi  bir  Avrupa Birliği  normunda  yer  almamaktadır. Her  ne  kadar Birleşme 

Direktifinde  kavram  açıkça  yer  almakta  ise  de,  Direktif  yalnızca  üye  devletlerin 

kendi  kötüye  kullanmanın  önlenmesi  kurallarını  oluşturup  bunları  uygulamaları 

için bir temel teşkil etmektedir. Böylece üye devletler, Direktif hükümlerini kendi 

iç  hukuklarına  aktarırken,  kendi  kötüye  kullanmanın  önlenmesi  hükümlerini  de 

oluşturacaklardır.  Eğer  üye  devletler,  Direktifin  15’inci maddesi  uyarınca  kötüye 

kullanımın önlenmesi için özel bir hüküm getirmezlerse ve iç hukuklarında da sınır 

ötesi  yeniden  yapılanma  işlemlerine  uygulanabilecek  bir  kötüye  kullanmanın 

önlenmesi  hükmü  yoksa  bu  durumda  Birleşme  Direktifindeki  genel  kötüye 

kullanmanın  önlenmesi  hükmü  uygulanamayacaktır617.  Üye  devletlerin  iç 

hukuklarında  bir  düzenleme  yoksa  sadece  Direktifteki  kötüye  kullanmanın 

                                                        

614 Özel hukuk biçimlerinin ve kurumlarının olağan kullanımları dışında kötüye kullanılarak vergi 

kaçırma  amacı  güdülüyorsa  bu  amaca  yönelen  sözleşmelere  peçeleme  sözleşmeleri  adı 

verilmektedir  (ÖNCEL Mualla/KUMRULU Ahmet/ÇAĞAN Nami,  Vergi Hukuku,  Ankara  2010,  s.24 

vd. 

615 ALMENDRA, s.563. 

616 KANETİ Selim, Vergi Hukuku, İstanbul 1989, s.50. 

617 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s. 131. 
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önlenmesi hükmüne dayanarak bir işlemin taraflarının Direktifteki kolaylıklardan 

faydalandırılmaması  söz  konusu  olamayacaktır.  Zira  Direktifte  yer  alan  kötüye 

kullanımın önlenmesi hükmü, doğrudan uygulanabilir bir hüküm değildir. Nitekim 

ABAD da Kofoed kararında, bir üye devletin tüm yetkili mercilerinin, ulusal hukuku 

uygularken,  Topluluk  direktiflerinde  amaçlanan  sonuca  ulaşmak  için  mümkün 

olduğu  ölçüde  Topluluk  direktiflerin  lafzı  ve  amacı  ışığında  yorumlamaları 

gerektiğini,  direktifle  uyumlu  bir  yorum  gereksiniminin  direktifin  iç  hukuka 

aktarılmadan,  kendiliğinden  bireyler  için  yükümlülükler  yaratamayacağını 

belirterek,  Birleşme  Direktifindeki  kötüye  kullanmanın  önlenmesi  hükmünün 

doğrudan uygulanamayacağını  ifade etmiştir618. Dolayısıyla üye devletlerin kendi 

kötüye kullanmanın önlenmesi hükümlerini formüle etmeleri gerekmektedir. Bunu 

yaparken üye devletler  hangi  koşulların  uygulanacağını  ya  da Direktifte  yer  alan 

kolaylıkların tamamını mı yoksa bir kısmını mı uygulamayacaklarını belirlemekte 

serbesttirler.  Elbette  ki  bu  belirlemeyi  yaparken  Topluluk  hukuk  sistemi 

tarafından  güvence  altına  alınan  temel  özgürlüklere  bir  sınırlandırma  ya  da 

ayrımcılık  teşkil  edecek  düzenlemelerin  yapılmaması  gereklidir.  Nitekim  ABAD, 

çeşitli kararlarında Topluluk hukukunun mevcut durumunda her ne kadar dolaysız 

vergiler  Topluluğun  yetkisinin  kapsamı  içerisinde  bulunmasa  da,  üye  devletlerin 

ellerinde  bulundurdukları  yetkilerini  Topluluk  hukukuna  uygun  bir  şekilde 

kullanmaları gerektiğini ifade etmiştir619.  

Direktifin 15/1‐a maddesi “geçerli ticari neden” kriterini getirmiştir. Anılan 

hüküm uyarınca bir işlemin asıl amacı veya asıl amaçlarından biri vergi kaçakçılığı 

veya  vergiden  kaçınma  ise  bir  üye  devlet  Direktifte  yer  alan  kolaylıkları 

                                                        

618 C‐321/05,  para.45. 

619 C‐279/93, para.21; C‐80/94, para.16; C‐107/94, para. 36; C‐250/95, Futura Participations and 

Singer  v.  Administration  des  contributions,  05.05.1997,  [1997]  ECR  I‐2471,  para.  19;  C‐264/96, 

Imperial  Chemical  Industries  (ICI)  v.  Kenneth  Hall  Colmer  (Her  Majesty’s  Inspector  of  Taxes), 

16.07.1998, [1998] ECR I‐4695, para.19; C‐436/00, X and Y v. Riksskatteverket, 21.11.2002, [2002] 

ECR I‐10829, para.32; C‐9/02, Lasteyrie du Saillant, 11.03.2004, [2004] ECR I‐2409, para.44. 



231 

 

uygulamayı  reddedebilir.  Bir  işlem  geçerli  ticari  nedenlerle  yapılmamışsa  bu 

durum,  işlemin vergiden kaçınma veya vergi kaçırma amacıyla yapıldığına karine 

teşkil edecektir  620. Vergiden kaçınma veya vergi kaçakçılığının  işlemin ardındaki 

tek  amaç  olması  şart  değildir.  Ancak  işlemin  asıl  amaçlarından  biri  olması 

gereklidir. Bu sebeple, ortada geçerli ticari nedenler bulunsa bile bunların yanında 

açıkça  vergiden  kaçınma  veya  vergi  kaçırma  iradesi  yer  alıyorsa,  üye  devletler 

Direktifte sağlanan kolaylıkları uygulamama hakkına sahiptirler621. Nitekim ABAD 

da Kofoed kararında geçerli ticari neden kavramını normal ticari işlemler kriteri ile 

ölçmüştür.  Anılan  kararında  Mahkeme,  şu  ifadeleri  kullanmıştır:  “Birleşme 

Direktifinin  11/1a  maddesi622,  hakkın  kötüye  kullanılması  yasağına  ilişkin  genel 

Topluluk  hukuku  ilkesini  yansıtmaktadır.  Bireyler,  haksız  ve  hileli  bir  şekilde 

Topluluk  hukuku  hükümlerinden  fayda  sağlamamalıdırlar.  Topluluk  mevzuatı, 

kötüye kullanma  teşkil eden uygulamaları, normal  ticari  işlemler bağlamında değil 

sadece  Topluluk  hukuku  tarafından  tanınan  avantajları  haksız  bir  şekilde  elde 

etmeyi amaçlayan işlemleri kapsayacak şekilde genişletilerek uygulanmamalıdır”623.  

                                                        

620 Direktife göre, şirketlerin yeniden yapılandırılması veya faaliyetlerinin iyileştirilmesi dışında bir 

sebeple yapılması halinde işlem “geçerli ticari neden”lerle yapılmamış kabul edilecek ve bu durum, 

işlemin  vergi  kaçakçılığı  veya  vergiden  kaçınma  amacıyla  yapıldığına  karine  teşkil  edecektir.  Bu 

anlamıyla  Vergi  Usul  Kanunumuzun  3’üncü  maddesinin  de  bir  kötüye  kullanma  hükmü  teşkil 

ettiğini  söyleyebiliriz.  Nitekim  VUK  md.  3’te  yer  alan  ekonomik  yaklaşım  ilkesi  de  bir  kötüye 

kullanmanın  önlenmesi  hükmü  teşkil  edecektir.  Zira maddede  yer  alan  “vergilendirmede  vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” ve “İktisadi, ticari ve teknik 

icaplara  uymayan  veya  olayın  özelliğine  göre  normal  ve  mutad  olmayan  bir  durumun  iddia 

olunması  halinde  ispat  külfeti  bunu  iddia  eden  tarafa  aittir”  ifadeleri  Direktif’te  yer  alan  geçerli 

ticari  neden  testine  benzer  bir  hüküm  getirmekte  olup,  işlemin  gerçek  amacının  özel  hukuk 

biçimlerini  kullanarak  vergiden  kaçınma  olması  halinde,  idarenin  bu  hükme  dayanarak 

vergilendirme yapmasına imkân tanımaktadır.    

621 THÖMMES, s.235. 

622 2009/EC/133 no’lu Direktif md.15. 

623  C‐321/05,  para.38;  aynı  yönde  bkz.  C‐196/04,  Cadbury  Schweppes  and  Cadbury  Schweppes 

Overseas, 12.09.2006, [2006] ECR I‐7995, para.35. 
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ABAD’ın  Kofoed  kararındaki  bu  ifade,  Birleşme  Direktifi  md.15  hükmünün, 

Topluluk  hukukunun  genel  hakkın  kötüye  kullanma  yasağı  ile  bağlantısını 

oluşturmaktadır.  Buradan  md.15  hükmünde  yer  alan  vergiden  kaçınma 

kavramının Avrupa Topluluğu Anlaşmasına aykırı olan vergiden kaçınma kavramı 

ile  aynı  olduğu  sonucuna  varılabilir624.  Birleşme  Direktifi  hükümlerine  göre 

vergiden kaçınma kavramının anlamının  tespitinde de aynı anlayış hâkim olacağı 

için Avrupa  Topluluğu  Anlaşmasına  göre  neyin  vergiden  kaçınma  teşkil  ettiğinin 

tespit edilmesi gereklidir.  

4.  Avrupa  Birliği  Adalet  Divanı  Kararlarında  Vergiden  Kaçınma 

Kavramı 

ABAD,  birçok  kararında  AT  Anlaşmasını  yorumlarken  vergiden  kaçınma 

kavramını  tartışmıştır. Mahkeme özellikle AT Anlaşması  ile güvence altına alınan 

yerleşme  ve  teşebbüs  kurma  özgürlüğü  üzerindeki  sınırlamaların  kamu  yararı 

nedeniyle haklı görülebileceğine karar vermiştir. Nitekim ABAD, X and Y kararında, 

bir  vergi  sisteminin  bütünlüğü  ve  tutarlılığının  korunması  ihtiyacı,  vergiden 

kaçınmanın  önlenmesi  ve mali  denetimin  etkinliğinin,  Anlaşmada  güvence  altına 

alınan  temel  özgürlüklerin  kullanılmasının  sınırlandırılmasını  haklı  gösterecek 

önemli  gereklilikler  olduğunu  ifade  etmiştir625.    Gene  aynı  şekilde  bir  başka 

kararında  ABAD,  üye  devletlerin  sahip  oldukları  vergilendirme  yetkilerini 

kullanma  hakkına  zarar  veren  davranışları  engellemede  meşru  menfaatlerinin 

bulunduğunu ifade etmiştir626. ABAD, vergiden kaçınmanın önlenmesinin Anlaşma 

tarafından  güvence  altına  alınan  temel  özgürlüklerin  sınırlandırılmasını  kamu 

                                                        

624 ERNST&YOUNG, s.19. 

625  C‐436/00,  para.  51,  C‐524/04,  Test  Claimants  in  the  Thin  Cap  Group  Litigation,  13.03.2007, 

[2007] ECR I‐2107, para.79. 

626 C‐414/06, Lidl Belgium, 15.05.2008, [ECR] 2008 I‐3601, para.52. 
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yararı  gerekçesiyle  haklı  gösterebileceğini  belirtmektedir627.  Görüldüğü  gibi 

vergiden  kaçınmanın  önlenmesi  sebebiyle  Anlaşmada  yer  alan  özgürlüklerin 

sınırlanması ancak kamu yararı kapsamında kabul edilmiştir. Kötüye kullanmanın 

önlenmesine  ilişkin  hükümler  her  durumda  ABAD’ın  anlaşmada  yer  alan 

özgürlükler  hakkında  geliştirmiş  olduğu  içtihatların  sınırları  içinde  yer 

almalıdır628.  

ABAD, her ne kadar Direktiflerde dolaylı olarak yer almış olsa da vergiden 

kaçınmanın ve kötüye kullanmanın önlenmesine  ilişkin  tedbirleri  kendi  vergiden 

kaçınma  kavramını  geliştirerek  yorumlamıştır.  ABAD  içtihatları  uyarınca,  hakkın 

kötüye  kullanılmasından  (ve  aynı  bağlamda  vergiden  kaçınmadan) 

bahsedilebilmesi  için  tamamen  yapay  bir  düzenlemenin  mevcut  bulunması 

gereklidir.  Burada  sorun  taraflar  arasındaki  bir  düzenlemenin  “tamamen  yapay” 

bir  şekilde  ya  da  “geçerli  ticari  nedenlerle”  yapıldığının  ne  şekilde  belirleneceği 

noktasında ortaya çıkmaktadır. 

ABAD’ın  çeşitli  kararlarında  yapay  düzenleme  kavramına  ilişkin  önemli 

tespitler yer almaktadır. Mahkeme, bir üye devletin vergi mevzuatının dolanılması 

amacıyla  tasarlanmış  tamamen  yapay  düzenlemeleri  hedef  alan  ve  yerleşme 

serbestîsini  sınırlayan  bir  ulusal  düzenlemenin  haklı  görüleceğini  belirtmiştir629. 

Hakkın  kötüye  kullanılması  teşkil  eden  uygulamaların  önlenmesi  gerekçesiyle 

yerleşme  özgürlüğünün  sınırlandırılmasının  haklı  görülebilmesi  için,  bu 

sınırlandırılmanın  belirgin  amacının  ekonomik  gerçekliği  yansıtmayan  ve  ulusal 

sınırlar  dâhilinde  sürdürülen  faaliyetler  neticesinde  elde  edilen  kârlar  üzerinden 

normalde  ödenmesi  gereken  vergiden  kaçma maksadını  taşıyan  tamamen  yapay 

                                                        

627  C‐254/97  Baxter  and  others,  8.7.1999,  [1999]  ECR  I‐4809,  para.18;  C‐436/00,  para.51;  C‐

334/02,  Commission  v.  France,  5.3.2004,  [2004]  ECR  I‐2229,  para.27;  C‐315/02,  Lenz 

Finanzlandesdirektion für Tirol, 15.7.2004, [2004] ECR I‐7063, para 27. 

628 ALMENDRA, s.569. 

629 C‐264/96, para. 19; C‐9/02, para.50; C‐446/03, para. 57; C‐196/04, Cadbury Schweppes, para.51. 
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düzenlemelerin  yapılmasına  yönelik  davranışı  önleyici  olması  gereklidir630. 

Mahkeme bir düzenlemenin yapay olduğunu sonucuna varabilmek için iki unsurun 

mevcut bulunması gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre ilk olarak, bir vergi avantajı 

elde  etmeye  yönelik  bir  niyet  (sübjektif  unsur)  ve  bunun  yanı  sıra  AT 

Anlaşmasında yer alan yerleşme özgürlüğünün  izlediği amacın gerçekleşmediğini 

gösteren  objektif  koşulların  varlığı  durumunda  “tamamen  yapay  bir 

düzenleme”den  söz  edilebilecektir631.  Eğer  objektif  bir  bakış  açısıyla  vergi 

mükellefinin  amacının  ulusal  vergiden  kaçınmak  olduğu  tespit  edilemiyorsa 

“tümüyle  yapay  düzenleme”  gerekçesinin  reddedilmesi  gereklidir.  Örneğin 

yurtdışında  kurulu  bir  şirket  kârlarının  çoğunu  ana  şirkete  dağıtıyorsa  bu 

durumda,  yabancı  şirketten elde edilen kârlar  ana  şirketin mukim olduğu ülkeye 

getirildiği  için  bu  ülkede  vergilendirilecek  ve  ana  şirketin mukim  olduğu  ülkede 

vergiden kaçınma amacı objektif olarak gerçekleştirilmemiş olacaktır632. 

Sübjektif unsur ve objektif  koşulların varlığı  tümüyle yapay düzenlemenin 

varlığının tespiti için ABAD kararlarında ölçü olarak kullanılmıştır. Tümüyle yapay 

bir  düzenlemenin  varlığı  sonucunda  varabilmek  için  ilk  olarak  bir  vergi  avantajı 

elde etmeye yönelik niyetin mevcut bulunması gereklidir. Ancak sadece bir niyetin 

bulunması  tek  başına  tümüyle  yapay  bir  düzenlemenin  varlığını  belirlemek  için 

yeterli değildir. Nitekim ABAD, “Cadbury Schweppes” davasında “bir vergi avantajı 

elde etme niyetinin bir kontrol edilen yabancı kurum (CFC) kuruluşuna neden olması 

ve bu şirket ile mukim şirket arasında işlemlerin gerçekleştirilmesi yalnızca vergiden 

kaçmak  amacına  yönelik  tümüyle  yapay  bir  düzenleme  bulunduğunu  sonucuna 

varmak  için  yeterli  değildir”633  demek  suretiyle,  vergi  mükelleflerinin  yapmış 

oldukları  düzenlemeler  “tümüyle  yapay  düzenlemeler”  şeklinde  yorumlanmadığı 

                                                        

630 C‐196/04, para.55; C‐524/04, para. 74; C‐105/07, Lammers & Van Cleef, 17.01.2008, [2008] ECR 

I‐173, para.28.  

631 C‐196/04, para.64. 

632 METZLER, s. 57. 

633 ABAD, 12.9.2002, C‐196/04, Cadbury Schweppes, para.63. 
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müddetçe  bu mükelleflerin  diğer  üye  devletlerde  sağlanan  vergi  avantajlarından 

yararlanma  imkânına  sahip  olduklarını  belirtmiştir.  Nitekim  bu  yöndeki Barbier 

kararında ABAD, “bir Topluluk uyruğu, kendi mukim olduğu üye devlet dışındaki bir 

üye  devlette  yürürlükte  bulunan  kurallar  uyarınca  yasal  olarak  sağlanan  vergi 

avantajlarından  yararlandığı  gerekçesiyle  Anlaşma  hükümlerine  dayanma 

hakkından  yoksun  bırakılamaz”  ifadesi  ile  bireylerin  başka  üye  devletlerde 

sağlanan  vergi  avantajlarından  yararlanmak  için  gerçekleştirdikleri  faaliyetlerin, 

yapay  düzenleme  teşkil  ettikleri  gerekçesiyle  önlenemeyeceğini  ifade  etmiştir634. 

Yine  benzer  şekilde,  Eurowings635  kararında  Mahkeme,  hizmet  sağlama 

özgürlüğünü  tartışarak  başka  bir  üye  devlette  uygulanan  daha  avantajlı  bir 

rejimden  yararlanmanın,  mükellefi  Anlaşmadaki  sağlanan  yararlardan  mahrum 

bırakmayacağını  ifade  etmiştir.  ICI636  kararı,  başka  bir  üye  devlette  bir  şirket 

kuruluşunun  zorunlu  olarak  vergiden  kaçınmaya  neden  olmayacağını  teyit 

etmiştir.637 Centros638 kararında da ABAD, benzer bir yaklaşım sergilemiştir. 

Bu  kararlar  ışığında  görülmektedir  ki  ABAD,  bir  vergi  avantajı  sağlama 

amacının  tek  başına  tümüyle  yapay  düzenleme  oluşturmayacağını  kabul 

etmektedir.  Bir  düzenlemenin  yapay  olup  olmadığını  tespitinde  başka  bir  ölçüte 

daha  gereksinim  bulunmaktadır.  Bu  ölçüt  gene  ABAD  kararlarında  ifade  edilen 

objektif koşulların varlığı ölçütüdür. Buna göre sübjektif niyetin yanı sıra “tümüyle 

yapay düzenleme” kavramı bir vergi mükellefinin Avrupa Topluluğu Anlaşmasında 

yer  alan  teşebbüs  kurma  serbestîsi  ile  ulaşılmak  istenen  amaca  uygun  şekilde 

faaliyette  bulunup  bulunmadığının  değerlendirilmesini  gerektirmektedir639. 

                                                        

634 C‐364/01, 12.12.2002, Barbier, [2003] ECR I‐15013, para. 71. 

635 C‐294/97, Eurowings Luftverkehrs AG v Finanzamt DortmundUnna, 26.10.1999,  [1999] ECR  I‐

7447. 

636 C‐264/96. 

637 C‐264/96. 

638 C 212/97. 

639 C‐196/04, para.52. 
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“Objektif  koşulların  varlığı”  ile  neyin  kastedildiği  AT  Anlaşması  kapsamında  yer 

alan  teşebbüs  kurma  hürriyeti  ışığında  ABAD  tarafından  çeşitli  kararlarda 

tartışılmıştır. Bu bağlamda en  çok atıfta bulunulan Cadbury Schweppes kararında 

mahkeme  şu  tespitlerde  bulunmuştur:  “bu bulgular,  özellikle bir  şirketin,  tesisler, 

personel  ve  ekipman  açısından  fiziken mevcut  bulunduğu  ölçüde  üçüncü  kişilerce 

tespit edilebilecek objektif faktörlere dayalı olmalıdır. Eğer bu etkenlerin incelenmesi 

bir  şirketin, kabul eden üye devletin sınırları  içerisinde gerçek bir  iktisadi  faaliyette 

bulunmayan kurgusal bir kuruluş olduğu sonucuna ulaştırıyorsa, o şirketin kuruluşu 

“tümüyle yapay düzenleme” niteliğine sahip olduğu şeklinde değerlendirilmelidir. Bu 

durum özellikle “posta kutusu” şirketler ihtimalinde söz konusu olabilmektedir.”640.  

Altıncı  KDV  Direktifi641  hükümlerinin  tartışıldığı  Part  Service642  kararında 

ABAD’ın  tümüyle  yapay  düzenleme  kavramına  ilişkin  yaklaşımı  özetlenmektedir. 

Anılan  kararında  ABAD,  “ikinci  kriterle  ilgili  olarak,  ulusal  mahkeme  yapacağı 

değerlendirmede, işlemlerin tümüyle yapay niteliğini ve işleme taraf olan işletmeciler 

arasındaki hukuki,  iktisadi ve/veya kişisel nitelikteki bağı dikkate almalıdırlar… bu 

yönleri,  örneğin  pazarlama,  organizasyon  veya  garanti  düşüncelerinden 

kaynaklanan ek ekonomik amaçların muhtemel mevcudiyetine  rağmen  işlemin asıl 

amacının bir vergi avantajının elde edilmesi olduğunu göstermektedir”643. 

Bir  işlemin,  hakkın  kötüye  kullanılması  teşkil  edip  etmediğinin 

belirlenmesinde akla gelebilecek bir soru ise ulusal mevzuatlardaki hakkın kötüye 

kullanılmasının  önlenmesi  hükümlerinin,  her  somut  olayda  ayrı  ayrı  yapılması 

gereken  bir  “hakkın  kötüye  kullanılması  testi”  gerektirip  gerektirmediği  ya  da 

genel  bir  şekilde  bazı  işlemleri  dışlayan  hükümlere  izin  verilebilip 

                                                        

640 C‐196/04, para.67‐68. 

641 77/388/EEC, OJ L‐145, 13.06.1977. 

642 C‐425/06, Ministerio dell’ Economia e dele Finanze v. Part Service Srl, 21.2.2008,  [2008] ECR I‐

897. 

643 C‐425/06, para.62. 
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verilemeyeceğidir644.  Bu  sorunun  da  yanıtlarını  ABAD  içtihatlarında  bulmak 

mümkündür.  ABAD  X  and  Y  kararında,    ulusal  mahkemelerin,  hakkın  kötüye 

kullanılması  veya  hile  teşkil  eden  işlemleri  objektif  delillere  dayalı  olarak 

değerlendireceklerini  ve  uygun  olduğu  ölçüde  işleme  taraf  olan  kişilerin 

yararlanmayı amaçladıkları Topluluk hukuku hükümlerinden yararlandırılmalarını 

reddedebileceğini ifade etmiş ancak mahkemelerin bu tür davranışları bahsi geçen 

hükümlerin  amaçları  ışığında  değerlendirmeleri  gerektiğini  belirtmiştir645. 

Mahkeme,  kategorik  ve  genel  bir  şekilde  bazı  işlemleri  bir  vergi  avantajının 

kapsamı  dışında  bırakan  ulusal  mevzuat  hükümlerinin,  ulusal  mahkemelere  her 

somut  olayın  özelliklerini  dikkate  alarak  bir  vak’a  analizi  yapma  imkânı 

vermediğini  eklemiştir646.  Birleşme  Direktifinin  hakkın  kötüye  kullanılmasının 

önlenmesine  ilişkin  15’inci  maddesi,    işlemin  amacının  vergi  kaçakçılığı  ya  da 

vergiden kaçınma olması halinde, üye devletlerin Direktif hükümlerini uygulamayı 

reddedebileceklerini  öngörmektedir.  Üye  devletler,  eğer  bir  işlem  geçerli  ticari 

amaçlarla yapılmamışsa bu durumun bir vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma 

karinesini doğrulayacağını  öngörebilirler647. Mahkeme, böyle bir durumda yetkili 

ulusal mercilerin  planlanan  işlemin  bu  tür  bir  amacı  olup  olmadığını  belirlerken 

kendilerini önceden belirlenmiş genel kriterlerle  sınırlandıramayacaklarını ancak 

her  somut olayı  genel bir değerlendirmeye  tabi  tutmaları  gerektiğini  ifade etmiş, 

bu tür bir değerlendirmenin bir yargısal değerlendirmeye açık olmasının zorunlu 

olduğunu  belirtmiştir648. Mahkeme,    bir  başka  kararında  vergiden  kaçınma  veya 

                                                        

644 WEBER, s. 66. 

645 C‐436/00, para.42. 

646 C‐436/00, para.43. 

647 TERRA/WATTEL, s. 552. 

648 ABAD, 17.7.1997, C‐28/95, Leur Bloem, para. 41. 
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vergi  kaçakçılığına  ilişkin  genel  bir  karinenin,  Anlaşmanın  amaçlarından  ödün 

veren önlemleri haklı göstermeye yetmeyeceğini ifade etmiştir649.  

Her ne kadar ABAD kararlarında bir  faaliyetin, hakkın kötüye kullanılması 

teşkil  edip  etmediğinin  tespitinde,  genel  bir  biçimde  bazı  faaliyetleri  vergi 

avantajından  soyutlayan  hükümlere  izin  verilmeyeceği  belirtilse  de  Direktifin 

15’inci maddesinin kaleme alınışı ilk bakışta aksi bir düzenlemenin mümkün olup 

olmadığını  akla  getirmektedir.  Zira  madde  metninde,  işlemin,  işleme  taraf  olan 

şirketlerin  yeniden  yapılandırılması  veya  faaliyetlerinin  verimliliğinin  artırılması 

gibi  geçerli  ticari‐ekonomik  nedenlerle  yapılmamış  olması  halinde  bu  durumun, 

işlemin asıl amacının veya asıl amaçlarından birinin vergi kaçakçılığı veya vergiden 

kaçınma olduğuna karine teşkil edeceği ifadesi yer almaktadır. Bu durumda madde 

metninde  belirtilen  amaçlar  dışında  gerçekleştirilen  bir  birleşme‐bölünme 

işleminin,  Birleşme  Direktifinde  sağlanan  avantajlardan  yararlandırılıp 

yararlandırılmayacağı  meselesi  ortaya  çıkmaktadır.  Kanımızca,  bir  işlemin 

maddede öngörülen amaçlar dışında gerçekleştirilmesi halinde,    işlemi doğrudan 

doğruya  Birleşme  Direktifi  kapsamı  dışında  bırakan  bir  yasal  düzenleme, 

Anlaşmada  güvence  altına  alınan  teşebbüs  kurma  özgürlüğüne  aykırı  olacaktır. 

Nitekim  ABAD  da  kararlarının  büyük  çoğunluğunda  genel  bir  soyutlamayı  kabul 

etmemiş  bunun  yerine  her  somut  olayın  ayrı  ayrı  değerlendirilmesi  gerektiğini 

belirtmiştir.  

Her ne kadar, madde metninde genel bir soyutlama söz konusu olsa da bu, 

üye devletlerin bazı durumları keyfi bir şekilde kapsam dışı bırakmaları anlamına 

gelmemektedir650.  Direktif,  üye  devletlerin  geçerli  ticari  nedenlerin  yokluğunun 

hakkın  kötüye  kullanılması  teşkil  edeceğini  varsaymalarına  imkân  tanımakta, 

ancak ABAD, üye devletlerin otomatik olarak bazı işlem kategorilerini kapsam dışı 

                                                        

649 C‐478/98, Commission v. Belgium, 26.9.2000, [2000] ECR I‐7587, para.45; C‐334/02, para. 27; C‐

150/04, Commission v. Denmark, 30.01.2007, [2007] ECR I‐1163, para.58. 

650 WEBER, s. 67 
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bırakan  veya  kapsam  dışı  bırakma  yetkisini  idari  mercilere  veren  kurallar 

koyamayacaklarını  belirtmektedir651.    Burada  çözülmesi  gerekli  bir  diğer  önemli 

mesele  de  üye  devletlerin  geçerli  ticari  nedenlerin  yokluğu  halinde  Direktifin 

sağladığı  imkânların  tanınmayacağı  ve  geçerli  ticari  nedenlerin  varlığını  ispat 

yükünün mükelleflere ait olacağına dair hüküm getirip getiremeyeceğidir652. Eğer 

böyle  bir  genel  kural  (mükellef  geçerli  ticari  nedenlerin  varlığını  ispat  etmelidir, 

ispat edemezse avantajlardan yararlandırılmaz) yasaklanırsa bu durumda işlemin 

geçerli  ticari nedenlerle yapılmadığını  ispat yükü  idarede olacak ve bu durum da 

olmayan  veya  gerçekleşmeyen  bir  durumun  ispatı  gibi  imkânsız  bir  durum,  bir 

probatio diabolicaşeytani  ispat  teşkil  edecektir653.  Gerçekten  de  bir  işlemin  esas 

itibarıyla vergiden kaçınma amacıyla yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi bir 

ölçüde  takdiri  gerektirecektir,  ulusal  vergi  idarelerinin  böyle  bir  takdir  yetkisine 

sahip  olmaları  gerekli  olmakla  birlikte  burada  önemli  olan  bu  takdiri 

değerlendirmenin  yargı  incelemesine  tabi  olması  gerekliliğidir.  Nitekim  ABAD’ın 

Thin  Cap  GLO654  davasında  bu  konuyla  ilgili  önemli  değerlendirmeler  yer 

almaktadır. Hukuk sözcüsü Geelhoed kararda, belirli bir  işlemin “tamamen yapay 

bir  düzenleme”yi  temsil  edip  etmediğinin  belirlenmesi  amacıyla  iç  hukuktaki 

kötüye  kullanmanın  önlenmesi  hükümlerinin,  hakkın  kötüye  kullanılma 

ihtimalinin  en  yüksek olduğu durumları  hedef  alan  kriterler  içerebileceğini  ifade 

etmiştir.  Geelhoed  mütalaasında,  üye  devletlerin,  bir  işlemin  uygunluğunu 

değerlendirmek için makul kriterler belirleyebileceklerini ve işlemin bu kriterlere 

uygun  olmaması  halinin  aksi  ispat  edilebilecek  şekilde  işlemin  hakkın  kötüye 

kullanılmasına  karine  teşkil  edeceğini,  bu  tür  kriterlerin  belirlenmesinin 

mükellefler  için  hukuki  belirlilik,  vergi  idaresi  için  ise  elverişlilik  sağladığı 

                                                        

651 C‐28/95, para. 31. 

652 TERRA/WATTEL, s.553. 

653 TERRA/WATTELi s.553. 

654 Hukuk Sözcüsü Geelhoed’in C‐524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation 

davasındaki mütalaası, 29.6.2006, [2007] ECR I‐2107. 
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görüşünde  olduğunu  ifade  etmiştir655.  Mahkeme  de  hukuk  sözcüsü  Geelhoed’in 

görüşleri  ile  aynı  doğrultuda  görüş  bildirerek,  bir  işlemin  tamamen  yapay  bir 

düzenleme olup olmadığının belirlenmesi için objektif ve kanıtlanabilir unsurların 

değerlendirilmesini  öngören  ulusal  mevzuatın  hakkın  kötüye  kullanılması  teşkil 

eden  uygulamaların  önlenmesi  için  gerekli  olanın  sınırlarını  aşmadığını 

belirtmiştir656. Mahkeme,  “tamamen yapay bir  düzenlemenin”  varlığının  göz  ardı 

edilemeyeceği her durumda, ilgili vergi mükellefine aşırı idari kısıtlamalara maruz 

kalmadan  bu  düzenlemeyi  ticari  açıdan  haklı  gösterecek  her  türlü  delili  sunma 

imkânı  tanınması  gerektiğine  işaret  etmiştir657.  Bu  görüş  Avrupa  Komisyonu 

tarafından da kuvvetle desteklenmektedir658. 

Yukarıdaki  açıklamalar  ışığında  görülmektedir  ki ABAD, bir  düzenlemenin 

tamamen yapay olması halinde “vergiden kaçınma”nın mevcut bulunduğunu kabul 

etmektedir.  Diğer  yandan  eğer  bir  düzenlemenin  geri  planında  iktisadi  içeriği 

(“gerçek  iktisadi  faaliyet”)  bulunmakta  ise  bu  faaliyet,  “tamamen  yapay  olarak 

değerlendirilemeyecektir.  Her  somut  olayın  gerçek  koşullarının  birbirinden 

                                                        

655 Hukuk Sözcüsü Geelhoed’in C‐524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation 

davasındaki mütalaası, para.66. 

656 C‐524/04, para.82. 

657 C‐524/04, para.82. 

658  “İspat  yükü  yalnızca mükellefin üzerinde olmamalı  ve mükellefin genel uyumluluk  kapasitesi  ve 

bahis  konusu  düzenlemenin  türü  de  dikkate  alınmalıdır.  Vergi  idaresince  yapılan  ilgili 

değerlendirmenin  sonucunun bağımsız  yargı  yerlerince denetime  tabi kılınması ölçülülük  ilkesi  için 

aynı  şekilde önemlidir. Ayrıca, kötüye kullanmanın önlenmesi hükümlerinin uygulanması sonucunda 

vergilendirilebilir  kazanç  üzerinde  yapılacak  ayarlamalar,  tamamen  yapay  düzenlemeye 

atfedilebildiği  ölçüde  sınırlı  olmalıdır.  Grup  içi  işlemler  açısından  bu  durum,  emsallere  uygunluk 

ilkesine bağlılık anlamına gelmektedir. Ancak bu, Komisyon’un görüşüne göre vergiden kaçınmak için 

kötüye  kullanma  teşkil  eden  tertiplerde  bulunan  mükelleflere  üye  devletlerin  ceza  uygulamasını 

engellememelidir”; Communication  from the Commission to  the Council,  the European Parliament 

and the European Economic and Social Committee “The application of anti‐abuse measures in the 

area of direct taxation – witihn the EU and in relation to third countries” COM (2007) 785 final, 10 

December 2007. 
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farklılık  göstereceği  için  ABAD  vaka  bazında  değerlendirme  yapılması  gerekliliği 

üzerinde önemle durmaktadır.  

Birleşme Direktifinin 15/1‐a maddesi  uyarınca bir  üye devlet,  işlemin  asıl 

amacı veya asıl amaçlarından birisinin vergiden kaçınma olması halinde Direktifte 

sağlanan kolaylıklardan yararlandırmayı reddedilecektir. Ancak ABAD içtihadı md. 

15/1‐a’nın, ABAD’ın “tamamen yapay düzenleme” kavramını tartıştığı kararları ile 

yorumlanması gerektiğini öngörmektedir.  

Birleşme Direktifi, işlemin geçerli ticari nedenlerle yapılmadığı durumlarda 

ortada  bir  vergiden  kaçınma  hali  bulunduğunu  öngörmekte  ve  işleme  taraf  olan 

şirketlerin  yeniden  yapılandırılması  veya  faaliyetlerinin  iyileştirilmesinin  geçerli 

ticari  neden  olduğunu  belirtmektedir.  Ancak  Direktif,  “vergiden  kaçınma”  ve 

“geçerli  ticari  neden”  kavramlarının  birbirlerinden  ne  şekilde  ayırt  edileceği 

hususunda daha fazla yol göstermemektedir659. Bununla birlikte ABAD kararları bu 

konuda yön verici olmaktadır. 

LeurBloem kararı bir mükellefin tamamen vergisel bir avantaj elde etmeyi 

amaçlaması  halinde,  ortada  bir  vergiden  kaçınma  bulunduğu  yönünde  karar 

vermiştir. Ancak yukarıda belirtmiş olduğumu diğer kararlarda ABAD, bir vergisel 

avantaj elde etme niyetinin yanı sıra işlemin objektif koşullarının da düzenlemenin 

tümüyle  yapay  olduğunu  teyit  etmesi  halinde  bir  vergiden  kaçınma  halinin 

varlığından  söz  edilebileceğini  belirtmiştir.  ABAD  içtihatlarından,  hem  sübjektif 

niyet hem de objektif koşulların varlığı halinde üye devletlerin, Direktifin sağladığı 

imkânlardan mükellefleri yararlandırmayabilecekleri sonucuna varabiliriz.  

ABAD  Birleşme  Direktifinin  kötüye  kullanmanın  önlenmesine  ilişkin 

hükmünü  yorumladığı  yakın  tarihli Modehuis  Zwijnenburg  kararında  işlemin  asıl 

                                                        

659 ERNST&YOUNG, s.22. 
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amacının  vergiden  kaçınma  olması  durumuna  farklı  bir  açıdan  yaklaşmıştır660. 

Anılan  kararında  Mahkeme,  bir  birleşme  işleminin  Direktif  kapsamında  yer 

almayan bir vergiden kaçınmak amacıyla yapılması halinde (olayda Hollanda işlem 

vergisi)  bu  durumun  Birleşme  Direktifinin  kötüye  kullanma  hükmü  kapsamında 

değerlendirilmeyeceğini  ifade etmiştir661. ABAD, birleşme  işleminin asıl  amacının 

Direktif kapsamında yer almayan bir vergi türünden kaçınma teşkil etmesi halinde 

Direktifte  sağlanan  kolaylıklardan  yararlanma  imkânının  reddedilemeyeceğine 

karar vermiştir662. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           

   

                                                        

660  C‐352/08,  Modelhuis  A.Zwijnenburg  BV,  20.5.2010  (henüz  ECR’de  yayınlanmamıştır 

www.curia.eu.int, erişim tarihi 22.03.2011) 

661 C‐352/08, Modelhuis A.Zwijnenburg BV, 20.5.2010, para. 54‐55. 

662 C‐352/08, Modelhuis A.Zwijnenburg BV, 20.5.2010, para. 56. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA BİRLEŞME, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ 

I. BİRLEŞME 

A.  Vergili Birleşme (KVK md. 18) 

1. Genel Açıklamalar 

Yukarıda da açıklamış olduğumuz üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu birleşme 

kavramına,  Türk  Ticaret  Kanununda  yer  alan  birleşme  kavramından  farklı  bir 

anlam vermiştir. KVK sistemine göre birleşmeler vergili ve vergisiz birleşme olarak 

ikiye  ayrılmakta  vergili  birleşmeler  “birleşme”,  vergisiz  birleşmeler  ise  “devir” 

olarak adlandırılmaktadır. Bir birleşme işleminin vergisiz yapılıp yapılmamasında 

ayırt edici husus birleşmenin kayıtlı değerler üzerinden yapılması noktasında yer 

almaktadır. Bunun yanı sıra KVK md. 19/1’de yer alan diğer şartları karşılamayan 

birleşmeler  KVK md.  18’e  tabi  olacak  ve  vergilendirileceklerdir.  Bunun  yanında, 

ticaret hukuku kapsamında iki tür birleşme yer almaktadır: devir yoluyla birleşme 

ve yeni  şirket kuruluşu yoluyla birleşme. KVK sisteminde devir yoluyla birleşme, 

yeni kuruluş yoluyla birleşme ayrımı yapılmaksızın her  iki birleşme  türü de aynı 

rejime  tabi  tutulmuştur.  Vergisiz  birleşme  şartlarını  taşımayan  birleşmeler  ister 

devralma  yoluyla  isterse  yeni  şirket  kuruluşu  yoluyla  gerçekleştirilsin  vergili 

birleşme olarak nitelendirilecek ve birleşme bu kurumlar için KVK md. 18 uyarınca 

tasfiye hükmünde kabul edilecektir.    

KVK md.  18’de  kurumların  birleşmesinin  birleşme  nedeniyle  infisah  eden 

kurumlar bakımından tasfiye hükmünde olduğu ve birleşmede tasfiye kârı yerine 

birleşme kârının hesaplanacağı ifade edilmiştir. 

Birleşme ve  tasfiye arasında bağlantı kuran bir diğer hüküm  ise Yeni TTK 

md.  138’dir.  Anılan  hüküm  uyarınca,  tasfiye  halindeki  bir  şirket  malvarlığının 

dağıtılmasına  başlanmamışsa  ve  devrolunan  şirket  olması  şartıyla  birleşmeye 
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katılabilir. Yeni TTK md. 138,  tasfiye halindeki bir şirketin, katılma yoluyla başka 

bir şirketle birleşmesine cevaz vermektedir.  

Bilindiği  gibi,  mevcut  TTK  sisteminde,  KVK  sisteminden  farklı  olarak 

birleşme tasfiye hükmünde kabul edilmemiştir. Birleşmeye katılan şirketlerin sona 

ermemiş ve  tasfiye edilmemiş olması  gereklidir. Henüz  tasfiyesi  tamamlanmamış 

bir  şirketin  birleşmenin  tarafı  olup  olmayacağı  doktrinde  tartışmalara  sebep 

olmakla birlikte TTK’da bu konuda bir hüküm yer almamaktadır.   

Yeni  TTK  md.  548’de  tasfiyeden  dönme  kurumu  düzenlenmiştir.  Şirket 

süresinin  dolmasıyla  veya  genel  kurul  kararıyla  sona  ermiş  ise,  pay  sahipleri 

arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanmış olmadıkça genel kurul şirketin 

devam etmesini kararlaştırabilir. Yeni TTK md. 548 bu açıdan Yeni TTK md. 138 ile 

paralellik arz etmektedir. Tasfiyeden dönme, tasfiye haline giren bir şirketi tasfiye 

amacı  güden  bir  şirket  olmaktan  çıkartıp  tekrar  kâr  elde  etme  amacı  güden  bir 

şirket  haline  döndürmektir663.  Bu  noktada  Yeni  TTK md.  138  ile  ilgili  olarak  şu 

soru akla gelmektedir. Tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye devrolunan şirket 

olarak  katılması  şart  olmakla  birlikte  acaba KVK md.  19  anlamında  devir  tasfiye 

halindeki  bir  şirket  için  söz  konusu  olabilecek  midir?  Diğer  bir  ifade  ile  tasfiye 

halinde şirketin birleşmesinde, birleşmeyi tasfiye hükmünde kabul eden KVK md. 

18 hükmü mü uygulanacak, yoksa KVK md. 19 uyarınca tasfiye halindeki şirketler 

devir yoluyla birleşebilecekler midir? Kanımızca bu soruya olumlu cevap vermek 

gerekir.  En  başta  tasfiyeden  dönülme  kararı  alınmasının  amacı,  şirketin 

hayatiyetini  devam  ettirmektir.  Nitekim  5422  sayılı  kanunda  yer  almayan  ancak 

5520 sayılı KVK ile getirilen md. 17/1‐d hükmü de tasfiyeden vazgeçilmesi halinde 

kurum  hakkında  tasfiye  hükümlerinin  uygulanmayacağını  ifade  etmektedir.  Bir 

birleşme  işleminin  vergisiz  olarak  gerçekleştirilmesinde  belirleyici  şart  bilanço 

değerlerinin  devralan  şirketçe  aynen  devralınmasıdır.  Bu  birleşme  işlemlerinin 

vergisiz  gerçekleştirilmesinin  sebebi  kayıtlı  değer  üzerinde  devir  işlemi 

                                                        

663 KILIÇ, s.93. 
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gerçekleştirildiğinde  henüz  gizli  yedeklerin  realize  edilmemesi  sebebiyle  ortada 

vergilendirilecek  bir  değer  artışının  bulunmayışıdır.  Bu  sebeple  tasfiye  halindeki 

bir  şirket henüz şirket malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan 

şirket olması  şartıyla birleşmeye katılabilir. Tasfiye halindeki  şirketin birleşmeye 

taraf  olması  halinde  devrolunan  malvarlığının  kayıtlı  değer  üzerinden  devralan 

şirkete  geçirilip  geçirilmemesi,  birleşmenin  vergili  ve  vergisiz  yapılmasında 

belirleyici rol oynayacaktır. 

2. Birleşme Dönemi 

  Vergi  kanunlarında  dönem  kavramı  başı  ve  sonu  belirli  olan  ve  faaliyet 

sonuçlarının hesaplanması için gerekli olan bir süreci ifade etmektedir664 

KVK  md.  18’de  kurumların  birleşmesinin  tasfiye  hükmünde  olduğu  ifade 

edilmiş  ve  birleşmede  tasfiye  kârının  yerine  birleşme  kârının  vergiye  matrah 

olacağı  hükme  bağlanmıştır.  Tasfiye  halinde  vergilendirme  tasfiye  dönemi 

itibarıyla  yapılmaktadır.  Nitekim  KVK  md.  17,  tasfiye  haline  giren  kurumların 

vergilendirilmesinde  hesap  dönemi  yerine  tasfiye  döneminin  geçerli  olduğunu 

belirtmiş  ve  tasfiye  döneminin  kurumun  tasfiyeye  girmesine  ilişkin  genel  kurul 

kararının  tescil  edildiği  tarihte  başlayacağını  ve  tasfiye  kararının  tescil  edildiği 

tarihte  sona ereceğini  ifade etmiştir. Tasfiyenin başlangıç  tarihinden aynı  takvim 

yılı  sonuna  kadar  olan  dönem  ile  bu  dönemden  sonraki  her  takvim  yılı  ve 

tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine 

kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılmaktadır. Tasfiye kârı,  tasfiye 

döneminin sonundaki servet değeri  ile  tasfiye döneminin başındaki servet değeri 

arasındaki olumlu farktır. 

KVK md.  18  birleşmenin  tasfiye  hükmünde  olduğunu  belirtmiş  ve  tasfiye 

hükümlerine  göndermede  bulunmuş,  tasfiye  kârı  yerine  birleşme  kârının 

                                                        

664 ULUSOY Metin, Birleşme, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi ve İştirak Yoluyla Şirketlerin Yeniden 

Yapılandırılması, Ankara 2004, s.94 
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hesaplanacağını  ifade  etmiştir.  Kurumların  birleşmesi  halinde,  birleşme  kârının 

birleşme  dönemi  itibarıyla  hesaplanması  gerekmektedir665.  Birleşme  işleminde 

gerçekte bir birleşme dönemi olup olmadığı konusunda  iki görüş yer almaktadır. 

Birinci  görüşe  göre  birleşmede  başlangıcı  ve  bitimi  belli  olan  bir  dönem 

bulunmamaktadır666.  Buna  göre  birleşmede  tasfiyede  olduğu  gibi,  birleşmede  de 

farklı  dönemler  bulunmamakta  ve  birleşmenin  başladığı  ve  sonuçlandığı  tarih 

olarak  ilgili  genel  kurulların  birleşme  sözleşmesini  onayladıkları  tarihin  esas 

alınması  gerekmektedir667.  İkinci  görüşe  göre  ise  birleşme  dönemi  birleşme 

kararının  tescil  edildiği  tarihle,  birleşen  şirketin  borçlarının  ödenmesi  veya 

güvence  altına  alınmasını  izleyerek  düzenlenen  birleşme  bilançosunun  kabulüne 

ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihe kadar devam eder668.  

Birleşme  işlemleri  hem  devralan  hem  devrolunan  şirketlerin  yürütmesi 

gereken  işlemlerden  oluşan  bir  süreci  kapsamaktadır669.  Bu  süreç  şu  şekilde 

işlemektedir:  birleşme  niyetinde  olan  şirketlerin  genel  kurullarınca  birleşme 

sözleşmesinin  hazırlanması  için  yönetim  kuruluna  yetki  verilmesi,  birleşecek 

şirketlerin  malvarlığı  değerlerinin  bilirkişi  tarafından  tespiti,  birleşme 

sözleşmesinin  hazırlanması,  sermaye  artırımına  ilişkin  esas  sözleşme  değişiklik 

metninin  hazırlanması,  Yeni  TTK  md.  147  ile  getirilen  düzenleme  uyarınca 

birleşmeye  katılan  şirketlerin  yönetim  organlarınca  birleşme  raporunun 

hazırlanması,  yine  Yeni  TTK md.  148  ile  getirilen  düzenleme  uyarınca,  birleşme 

raporu ve sözleşmesinin denetlenmesi, birleşme sözleşmesinin birleşme niyetinde 
                                                        

665  ÖZBALCI,  Kurumlar  Vergisi  Kanunu,  s.  515;  SEVİĞ  Veysi,  Kurumlarda  Devir  İşlemleri  ve 

Devredene Verilecek Hisse Senetleri, Yaklaşım S. 95, Kasım 2000 (Devir İşlemleri), s.63. 

666  KAVAK  Ahmet,  Sermaye  Şirketlerinin  Tasfiye,  Birleşme,  Devir  ve  Bölünme  İşlemleri,  Ankara 

2009, s.153; ÖZBALCI, s.515. 

667  GÖKBEL  Doğan,  Farklı  Ülke  Şirketleri  Arasındaki  Birleşmelerin  Türk  Hukukundaki  Vergisel 

Sonuçlarının  Avrupa  Birliği  Hukuku  ile  Karşılaştırılması,  Şirket  Birleşmeleri  (Editörler:  Prof.  Dr. 

Haluk Sumer‐Prof. Dr. Helmut PERNSTEINER), İstanbul 2004, s.33. 

668 KAVAK, s.153, MAÇ Mehmet, Kurumlar Vergisi, İstanbul 1999, s.964. 

669 KILIÇ, s.104.  
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olan şirketlerin genel kurullarınca onaylanması, birleşme kararının ticaret siciline 

tescili,  devrolunan  şirket  ya  da  şirketlerin  infisahı  ve  birleşme  kararının  ilanı670. 

Görüldüğü  gibi  TTK  hükümleri  açısından  bakıldığında,  birleşmenin  başlangıç 

tarihini net olarak ortaya koymak zordur. Bu açıdan birleşme döneminden ziyade 

bir  birleşme  anından  bahsetmek  mümkündür.  Kurumların  belli  bir  dönemdeki 

faaliyetleri  neticesinde  elde  ettikleri  kazançlar  vergilendirilmektedir.  Bu  sebeple 

faaliyetleri  vergilendirebilmek  için bu  faaliyetlerin başlangıcı  ve  sonu belirli  olan 

zaman  dilimleri  arasında  değerlendirilmesi  zorunludur.  Ancak  birleşme 

işlemlerinde  gerçek  anlamda  bir  faaliyet  kârı  bulunmadığını  söylemek 

mümkündür. Birleşme ile tasfiye arasındaki fark, birleşmede infisah eden kurumun 

mevcutlarının başka bir kuruma devrinde yeni biçilen değerler dolayısıyla birleşen 

kurumun bünyesinde kâr veya zararın ortaya çıkmasıdır671. 

Birleşme  kârı  esas  itibarı  ile  devralınan  malvarlığının  kayıtlı  değeri  ile 

gerçek değeri  arasındaki olumlu  farktan oluşmaktadır. Eğer devralınan kurumun 

malvarlığı  kayıtlı  değer  üzerinden  devralan  kuruma  geçirilirse  ortada 

vergilendirilecek  bir  değer  artışı  da  bulunmayacaktır.  Dolayısıyla  birleşme 

işleminde  kârın  tespitini  bir  sürece  bağlamak  kanımızca  çok  da  gerekli 

bulunmamaktadır.  Kaldı  ki  birleşme  dönemini  bilançoların  çıkarıldıkları  tarih 

olarak kabul etmek de bu bilançoların mahiyetleri gereği mümkün değildir. Şöyle 

ki, bu bilançolar, işleme taraf olan şirketlerin genel kurullarına şirketler hakkında 

bilgi  vermek ve değiştirme biriminin hesaplanmasında dikkate  alınmak amacıyla 

çıkarılmaktadırlar672.   Bunların  tarihleri birleşme kararından önce de olabilir. Bu 

sebeple  bilanço  tarihini  birleşmenin  başlangıcı  olarak  alarak  birleşmeyi 

dönemsellik esası çerçevesinde değerlendirmek de mümkün değildir673. Birleşme, 

birleşme  kararının  tescili  ve  ilanı  tarihi  ile  sonuçlanmaktadır.  Birleşmenin  gerek 

                                                        

670 Ayrıntılı bilgi için bkz. KILIÇ, s.103 vd; YASAMAN, Birleşme, s.37 vd. 

671 ŞENYÜZ Doğan, Türk Vergi Sistemi Dersleri, Bursa 2007, s.172. 

672 NAZALI, s.157. 

673 TARAKÇI Hızır, Kurumlarda Sona Erme, İstanbul 2003 (Sona Erme), s.156. 
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başladığı  gerekse  bittiği  tarih  söz  konusu  tarihtir.  Dolayısıyla  birleşme  dönemi 

kavramı tasfiye dönemi gibi uzun bir süreye yayılı bir dönemi değil daha ziyade bir 

anı ifade etmektedir. Öte yandan, birleşmelerde birden fazla yıl süren tasfiyelerde 

olduğu gibi bağımsız birleşme dönemlerinin varlığından da söz edilemez. Nitekim 

birleşme  müzakerelerinin  yapılması,  sözleşmenin  hazırlanması,  bilançoların 

hazırlanması  genel  kurul  onayı  ve  diğer  hazırlık  işlemleri  ve  usuli  işlemlerden 

birleşmenin  tescil  ve  ilanına kadar  geçen  süre bir  yıldan  fazla  olsa da  ilgili  yıllar 

itibarıyla  bağımsız  birleşme  dönemlerinden  bahsetmek  mümkün  değildir. 

Birleşme  dönemi,  birleşmenin  tescil  ve  ilan  edildiği  tarih  itibarıyla  gerçekleşmiş 

olacaktır.  

3. Birleşme Kârı 

Birleşme kârı, KVK md. 18 hükmü gereğince tasfiye kârının tespitine ilişkin 

esaslara  göre  hesaplanacaktır.  Tasfiye  kârı,  KVK  md.  17/4’te  tasfiye  döneminin 

sonundaki  servet değeri  ile  tasfiye döneminin başındaki  servet değeri arasındaki 

olumlu  fark  olarak  hükme  bağlanmıştır.  Birleşme  döneminin  yukarıda  değinmiş 

olduğumuz özelliği uyarınca, birleşme kârının birleşmede esas alınan servet değeri 

ile birleşme öncesi servet değerinin kıyaslanması yoluyla bulunması gereklidir.  

Birleşme  öncesi  servet  değeri,  birleşme  dolayısıyla  infisah  eden  kurumun 

birleşmeden önceki mali  bilançosuna göre  tespit  edilen özsermayesidir674.   Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre iktisadi işletmeler, aktiflerinde yer alan kıymetleri 

maliyet  bedeli  ile  değerlemeye  tabi  tutarlar675.  Birleşme  sırasında  birleşen  ve 

birleşme  sebebiyle  infisah  eden  kurum  veya  kurumların  aktiflerinde  maliyet 

bedeliyle  kayıtlı  kıymetlerin  emsal  bedeliyle  değerlenmesi  neticesinde  oluşacak 

olumlu  fark,  birleşme  kârını  oluşturacaktır.  Diğer  bir  ifade  ile  birleşme  kârı, 

birleşme  nedeniyle  infisah  eden  kurumun  birleşmeden  önceki  mali  bilançosuna 

                                                        

674 GÖKBEL, s.34; ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s. 517; TARAKÇI, Sona Erme, s.157. 

675 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.517 
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göre bulunan öz sermayesi ile emsal bedel esas alınarak yapılan değerleme sonucu 

bulunan öz sermaye arasındaki olumlu farktır676.  

Birleşme  kârı  esas  itibarıyla  birleşen  şirketin  aktif  kıymetlerindeki  gizli 

yedeklerin  realizasyonundan  kaynaklanır.  Emsal  bedel  ile  değerleme  neticesinde 

bu  değerler  realize  edilecektir.  Nitekim  devir  işlemlerinde  vergi  ertelemesinin 

esası da buna dayanmaktadır. Devredilen kurumun  tüm malvarlığı bir bütün/kül 

halinde devralınmakta ve kayıtlı değer üzerinden devralan kurumun bilançosuna 

geçirilmektedir.  Bu durumda  gizli  yedekler  henüz  realize  edilmediğinden,  bunlar 

üzerindeki  vergi,  devralan  kurum  tarafından  realize  edildikleri  tarihe  kadar 

ertelenmektedir.  Birleşme  kârının  gizli  yedekler  dışında  başkaca  kaynakları  da 

bulunmaktadır.  Birleşme  kârına  kaynak  teşkil  eden  diğer  unsurlar,  birleşme 

nedeniyle  infisah  eden  kurumda  birleşme  gerçekleşene  kadar  yapılan  ticari  ve 

sınaî  faaliyetler  ve  birleşen  şirketin  muhasebe  kayıtlarında  görünmeyen  bir 

iktisadi değer olan şerefiyenin (firma değeri, goodwill) realize edilmesidir677.  

  KVK md. 18/2 uyarınca, münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya 

da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değer yerine geçer. 

Kurumlar  Vergisi  Kanununun  Tasfiye  kârına  ilişkin  17/4(a)‐1 maddesi  uyarınca, 

tasfiye  kârının  hesaplanmasında  ortaklara  veya  kurum  sahiplerine  tasfiye 

esnasında  yapılan her  türlü  ödeme  tasfiyenin  sonundaki  servet değerine  eklenir. 

KVK md.  18/2  birleşilen  kurumdan  alınan  değerlerin  VUK’  da  yer  alan  esaslara 

göre  değerleneceği  belirtilmiştir.  Dolayısıyla  söz  konusu  değerler,  VUK 

hükümlerine göre değerlenerek birleşme kârına eklenecektir678. Birleşilen kurum 

tarafından  infisah  eden  kurumun  ortaklarına  verilecek  hisse  senetleri  de  bu 

                                                        

676  YILDIRIM  Ali  Haydar/KOLOTOĞLU  Olcay,  Anonim  ve  Limited  Şirketlerin  Kuruluşu‐Tasfiyesi 

Birleşmesi Devri Nevi Değişikliği Bölünme ve Hisse Değişimi, Ankara 2003, s.136. 

677 TARAKÇI, Sona Erme, s. 142. 

678 TARAKÇI, Sone Erme, s. 158. 
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bağlamda  değerlendirilecektir.  VUK md.  279  hükmü uyarınca  hisse  senetleri  alış 

bedeli ile değerlenir. Ancak, değerleme ölçülerini düzenleyen VUK md. 261’de alış 

bedeline  bir  değerleme  ölçüsü  olarak  yer  verilmediği  gibi  kanunun  diğer 

maddelerinde  de  alış  bedeli  ile  ilgili  bir  tanıma  yer  verilmemiştir679.  Birleşme 

halinde birleşilen kurumdan alınan hisse senetlerinin alış bedelinin tespit edilmesi 

gerekmektedir.    Birleşilen  kurumdan  alınan  hisse  senetlerinin  alış  bedeli  ise, 

birleşen  kurumun  birleşme  dolayısı  ile  emsal  bedel  ile  değerlenmiş  olan 

bilançosuna  göre  bulunacak  öz  sermayesidir680.  Diğer  bir  ifade  ile  birleşme 

bilançosunda  yapılan  değerleme  sonucunda  bulunan  öz  sermaye  devralan 

kurumun vereceği pay senetlerinin değerine eşit olmaktadır. 

  Birleşilen  kurumdan  nakden  alınan  değerler  veya  birleşilen  kurumun, 

birleşen ortak veya sahiplerine doğrudan veya vasıtalı olarak verdiği değerler gibi 

birleşilen  kuruma  intikal  ettirilen  değerler,  birleşme  döneminde  işletmeden 

çekilen değer mahiyetinde olduğundan birleşme kârına ayrıca eklenecektir681. 

   

                                                        

679  AYDIN Erkan,  Türk Vergi  Sisteminde  İktisadi  İşletmelere Dâhil  Kıymetleri Değerleme,  Ankara 

2002 (Değerleme), s.119. 

680 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.517; YILDIRIM/KOLOTOĞLU, s.288. 

681 TARAKÇI, Sona Erme, s.158. 



251 

 

Açıklamalarımızı aşağıdaki örnekle somutlaştırabiliriz: 

Örnek: (A) A.Ş, (B) A.Ş’ye katılma yoluyla birleşecektir. (A) A.Ş’nin birleşme öncesi 

bilançosu aşağıdaki gibidir. 

Kasa  20.000 Borçlar  500.000
Banka  130.000 Önceki Yıl Kârları  100.000
Alacaklar  200.000 Sermaye  500.000
Stok  250.000  
Sabit Değerler  600.000  
Birikmiş 
Amortismanlar (‐) 

100.000  

AKTİF TOPLAMI  1.100.000 PASİF TOPLAMI  1.100.000
 

  (A)  A.Ş’nin  birleşme  öncesi  bilançosu  uyarınca  öz  sermayesi  aktif 

toplamından  borçların  çıkarılması  yoluyla  600.000  TL  (1.100.000  –  500.000) 

olarak bulunacaktır.  

  Birleşme sözleşmesinde stokların 350.000 TL, sabit kıymetlerin ise 700.000 

TL  değerinde  olduğu  ve  borçlar  ve  alacakların  aynen  devredileceği  hususu 

kararlaştırılmıştır. Buna göre birleşme bilançosu şu şekilde olacaktır. 

Kasa  20.000 Borçlar  500.000
Banka  130.000 Önceki Yıl Kârları  100.000
Alacaklar  200.000 Sermaye  500.000
Stok  350.000 Birleşme kârı  200.000
Sabit Değerler  700.000  
Birikmiş 
Amortismanlar (‐) 

100.000  

AKTİF TOPLAMI  1.300.000 PASİF TOPLAMI  1.300.000
 

Şirketin  birleşme  bilançosundaki  öz  sermayesi  800.000  TL  (1.300.000‐

500.000) olacaktır. İki öz sermaye arasındaki fark olan 200.000 TL birleşme kârını 

oluşturmaktadır. Birleşme bilançosunda bulunan 800.000 TL öz sermaye birleşilen 

kurum olan (B) A.Ş’den alınan hisse senetlerinin cari değerini oluşturacaktır.  
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Birleşmede  birleşilen  şirketin  peştemallık  gibi  gayrimaddi  değerleri  veya 

firma  değeri  de  birleşme  kârına  ilave  edilecektir.    Yukarıdaki  örnekte  birleşme 

sözleşmesi  uyarınca  firma  değerinin  200.000  TL  olarak  hüküm  altına  alındığını 

varsayarsak  bu  tutarın  da  birleşme  kârına  ilave  edilmesi  gerekecek  ve  birleşme 

kârı 400.000 TL olarak hesap edilecektir   

4. Değiştirme Birimi ve Birleşme Primi 

Birleşmede, devreden ortaklığın devralan ortaklığa intikal edecek malvarlığı 

karşılığında, bunların pay sahiplerine devralan ya da yeni kurulan ortaklığın hisse 

senetleri,  “değiştirme  birimi”  olarak  adlandırılan  ve  ortaklıklarının 

malvarlıklarının değerine göre saptanan bir ölçüye göre verilir682. Bunun gibi, yeni 

kuruluşta birleşmeye katılan ortaklıklar malvarlıklarının değerine ve tespit edilen 

ortak  değerlendirme  kıstasına  göre  yeni  kurulacak  ortaklıkta  sermayeye 

katılırlar683. Değiştirme birimi, genel anlamı  ile birleşen kurum hisse senetlerinin 

cari değeri ile birleşen kurum hisse senetleri cari değerinin birbirlerine oranıdır684.  

Değiştirme  birimi  tespit  edilirken  birleşme  bilançosunun  düzenlenmesi 

sırasında malvarlığının gerçek değeri bulunmaya çalışılmalı, gizli yedekler, şirketin 

good‐will’i‐firma değeri dikkate alınmalıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

husus birleşecek ortaklıklarda aynı bilançoyu ve değerlendirme esaslarının kabul 

etmektir.  Diğer  bir  ifade  ile  bir  ortaklığın  good‐will’i,  ticaret  unvanı 

değerlendirmeye tabi tutuluyorsa, ortaklıklar arasından eşitliği sağlamak için diğer 

ortaklığın da aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulması şarttır685. 

                                                        

682  TARAKÇI,  Sona  Erme,  s.122;  TARAKÇI  Hızır,  Mükellefiyetin  Sona  Ermesi  ve  Kurumlaşma, 

İstanbul 2003, (Kurumlaşma), s.320. 

683 YASAMAN, Birleşme, s.46. 

684 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi, s.520. 

685 YASAMAN, Birleşme, s.48 
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Birleşme  işlemine  katılan  ortaklıklar  tespit  ettikleri  bilanço  değerleme 

metoduna  göre  malvarlıklarının  değerini  tespit  ederler686.  Kanunda  değerleme 

yönteminin  seçiminde  bir  belirlemede  bulunulmadığı  için  taraflar  karşılıklı 

anlaşma  yoluyla  değerleme  yöntemini  seçerler.  Ancak  muvazaa  halinde  veya 

birleşme  örtülü  kazanç  dağıtımı  aracı  olarak  kullanıldığında  gerekli  değerleme 

ayrıca  yapılmalıdır.  Taraflarca  yapılan  değerleme,  devralma  yoluyla  birleşmede 

(katılma)  sermaye  artırım  oranını,  yeni  kuruluş  yoluyla  birleşmede  ise  yeni 

kurulacak  anonim  ortaklığın  sermayesini  belirlediği  gibi  aynı  zamanda  infisah 

eden  ortaklığın  pay  sahiplerine,  devralan  veya  yeni  kurulan  ortaklıkta  verilecek 

pay senedi adedini de ortaya çıkarır687.   

Devralan  ortaklığın  net  aktifleri,  sermaye  miktarını  aştığı  zaman  pay 

senetlerinin  gerçek  değeri  de  nominal  değerini  aşacaktır.  Örneğin  1  milyon  TL 

sermayeli bir anonim ortaklığın sermayesi 1 TL nominal değerde bir milyon paya 

bölünmüştür. Bu ortaklığın öz sermayesi 3 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Buna 

göre hisselerin gerçek değeri 3 TL’dir. Devreden ortaklığın sermayesi 1 milyon TL 

ve  öz  sermayesi  ise  1,5  milyon  TL  olduğu  durumda  devreden  ortaklığın 

hisselerinin  gerçek  değeri  1,5  TL’dir.  Bu  durumda  değiştirme  birimi  2  olarak 

hesaplanacaktır  (3/1,5) ve devralan ortaklık, devreden ortaklığın pay sahiplerine 

devredilen  ortaklığın  hisselerinin  değerinin  yarısı  kadar  pay  senedi  verecektir. 

Nitekim  devralan  ortaklık,  devralınan  ortaklığın  1  milyon  liralık  nominal 

sermayesine  karşılık  500.000  liralık  kendi  hisselerini  verecektir.  Devralınan 

ortaklığın  pay  sahiplerine  hisse  senedi  verilebilmesi  için  devralan  ortaklığın 

istisnai haller dışında sermaye artırımına gitmesi gerekmektedir688. 

                                                        

686 YILDIRIM/KOLOTOĞLU, s.290. 

687 YASAMAN, Birleşme, s.48. 

688  TTK  md.  329  ve  Yeni  TTK’nın  yürürlüğe  girmesi  ile  birlikte  md.  379  hükmü  çerçevesinde, 

ortaklık  kendi  pay  senetlerini  elinde  bulunduruyorsa,  elindeki  pay  senetlerinin  temsil  ettiği 

sermayeyi aşan kısım için sermaye artırımına gidecektir.  
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5. Birleşme Primi 

Birleşme  sonucu,  birleşilen  kurumun  öz  sermayesi,  birleşen  şirketin 

sözleşmeye göre  tespit edilen cari değeri kadar artmaktadır689. Devralma yoluyla 

gerçekleştirilecek  birleşmelerde,  devralan/birleşilen  kurum,  devralınan/birleşen 

kurum  ortaklarına  kendi  hisse  senetlerini  verecektir.  Bunun  için  sermaye 

artırımına gidilmesi gerekmektedir. Birleşilen kurumun hisse senetlerinin nominal 

değerleri ile rayiç değerleri aynı ise bir sorun bulunmayacaktır. Ancak çoğu zaman 

şirketin gerçek değerinin sermayesinden fazla olması sebebiyle hisse senetlerinin 

gerçek  değeri  nominal  değerinden  fazla  olmaktadır.  Bu  durumda,  birleşilen 

kurumun  yapacağı  sermaye  artırımı  devir  alacağı  servetten  daha  az  olacak  ve 

böylece bir birleşme primi doğacaktır690. 

  Birleşme  primi,  emisyon  primi  niteliğindedir.  Emisyon  primi,  anonim 

şirketlerin hisse senetlerinin kuruluş veya esas sermaye artırımı sırasında nominal 

değerlerinden daha yüksek bir bedelle satılması halinde, pay sahiplerinden tahsil 

edilen bedelin  itibari nominal değeri  aşan kısmını  ifade etmek  için kullanılan bir 

kavramdır691.    Emisyon  primi  niteliğindeki  birleşme  primi  kurum  kazancının  bir 

unsuru  olmakla  beraber  KVK md.  5/1‐ç,  “anonim  şirketlerin  kuruluşlarında  veya 

sermayelerini  artırdıkları  sırada  çıkardıkları  payların  itibari  değeri  aşan  kısmı”nı 

kurumlar vergisinden istisna etmiştir. 

  Yeni  kuruluş  yoluyla  gerçekleştirilen  birleşmelerde,  yeni  kurulan  şirketin 

esas  sermayesi  devrolan  şirketlerin  özvarlıkları  toplamı  kadar  olacağından,  bu 

türden birleşmelerde bir birleşme primi oluşmayacaktır. 

                                                        

689 YILDIRIM/KOLOTOĞLU, s.302 

690 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.523. 

691 ERİMEZ Rüştü, Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler, İstanbul 1976, s.308. 
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6. Birleşme Kârının Beyanı ve Ödenmesi 

Vergili birleşmelerde, birleşilen şirketin kendisi ile ilgili bir sermaye kazancı 

oluşmamasına  rağmen,  birleşen  kurumun  bilanço  değerlerinin  yeniden 

değerlenmesi  sonucu  realize  olan  kazançların  vergisinin  ödemesi  birleşilen 

kurumca yerine getirilir692. 

KVK  md.18’in  birleşme  kârının  tespitinde  tasfiye  hükümlerine  yapmış 

bulunduğu  atıf  gereğince,  birleşme  KVK  md.  17/2  hükmü  uygulanacaktır.  Buna 

göre,    birleşmeden  doğan  kâr,  birleşmenin  gerçekleştiği  tarihi  izleyen  otuz  gün 

içinde,  birleşen  kurumun  bağlı  bulunduğu  vergi  dairesine  beyan  edilecektir. 

Birleşmenin gerçekleştiği tarih, birleşme kararının tescil edildiği tarih olduğu için, 

beyanname de ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde beyan edilecektir. Birleşme 

bilançosu  ve  kâr‐zarar  cetveli  ile  ortaklara  dağıtılan  değerler  varsa  bunların 

müfredatı beyannameye eklenecektir693.  

  Birleşme  kârına  ilişkin  birleşme  beyannamesinin  verilmesi  üzerine  tarh 

edilen  kurumlar  vergisi  birleşme  beyannamesi  verme  süresi  içinde  birleşilen 

kurum tarafından ödenecektir.  

  Birleşen kurumun, birleşme  tarihine kadar olan kıst dönem kârı,  birleşme 

kârı ile birlikte, birleşilen kurum tarafından birleşme tarihinden itibaren otuz gün 

içinde beyan edilip ödenmelidir. Aynı şekilde birleşen kurumun tahakkuk etmekle 

beraber  henüz  vadeleri  gelmemiş  bulunan  vergileri  de  aynı  süre  içinde 

ödenmelidir. 

  7. Birleşme Halinde Geçici Vergi Uygulaması 

Birleşme  tarihi  itibarıyla  hukuki  varlığı  sona  eren  kurumların  birleşme 

kârına  ait  kurumlar  vergisi  beyannamesinin  birleşme  kararının  ticaret  siciline 
                                                        

692 GÖKBEL, s.35. 

693 KAVAK, s.157; ULUSOY, s.102. 
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tescil  tarihinden  itibaren  otuz  gün  içinde  verilmesi  gerektiğinden,  hukuki  varlığı 

sona  eren  kurumlar,  birleşme  tarihinin  de  içinde  bulunduğu  dönemden  itibaren 

geçici vergi beyannamesi vermeyecektir694. 

8. Birleşme Halinde Sorumluluk 

KVK  md.  18/3’te  birleşme  halinde  sorumluluk  KVK  md.17’de  yer  alan 

tasfiye halinde sorumluluğa ilişkin hükümlere atıf yapılarak düzenlenmiştir. Buna 

göre tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevler, birleşme halinde birleşilen 

kuruma  ait  olur.  Birleşilen  kurumun  sorumluluklarını  başlıklar  halinde  kısaca 

özetlemek mümkündür.   

  a.  Birleşme kârının beyanı 

Birleşme  kârına  ilişkin  beyannameyi  verme  ödevi,  tasfiyeyi  yapmakla 

görevli birleşilen kurumun kanuni temsilcilerine aittir. Birleşilen kurum, yukarıda 

da  belirtmiş  olduğumuz  üzere,  birleşen  kurumun  birleşmeden  doğan  kârını 

birleşmenin gerçekleşmesinden itibaren otuz gün içinde beyan etmek zorundadır. 

  b. Birleşme öncesi dönemlere ait beyannameler 

Birleşmenin gerçekleşmesinden önceki dönemlerle ilgili olup bundan sonra 

verilmesi gereken birleşen kuruma ait beyannamelerin sorumluluğu da birleşilen 

kuruma düşer. Bu beyannamelerin verilmesi birleşme kârının beyanından sonraya 

bırakılamaz. 

                                                        

694 ALTUNDAL Fuat,  Şirket Birleşmelerinde Özellik Arzeden Konular, Vergi Sorunları Nisan 2003, 

S.175, s.73; DEMİR Ahmet, Geçici Vergi Uygulaması, İstanbul 1999, s.170 (KAVAK, s.157, dn.312’den 

naklen). 
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  c. Tahakkuk  etmiş  vergilerin  ödenmesi,  itirazlı  tarhiyat  için karşılık 

ayrılması 

KVK  md.  17/7’de  tasfiye  memurlarının  sorumluluğu  düzenlenmiştir. 

Birleşme halinde tasfiye memurlarının sorumluluğu, birleşilen kuruma ait olacağı 

için, birleşilen kurumun sorumluluğu hakkında da KVK md. 17/7 uygulanacaktır. 

Anılan  hüküm uyarınca  tasfiye memurları,  kurumun  tahakkuk  etmiş  vergileri  ile 

tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer  itirazlı  tarhiyatlar  için 

İcra  İflas  Kanununun  207’nci  maddesine  uygun  bir  karşılık  ayırmadan  aynı 

kanunun  206’ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrasında  yazılı  alacaklılara  ödeme  ve 

paylaştırma  yapamazlar.  Aksi  takdirde,  bu  vergilerin  asıl  ve  zamları  ile  vergi  ve 

cezalarından  şahsen  sorumlu  olurlar.  Birleşmenin  gerçekleşmesinden  önceki 

dönemlerle  ilgili  olup,  bundan  sonra  verilmesi  gereken  birleşen  kuruma  ait 

beyannamelerin  sorumluluğu  da  birleşilen  kuruma  düşer.  Ancak  anılan  hüküm 

iflas  yoluyla  tasfiyelerde  tahakkuk  etmiş  vergiler  ve  itirazlı  tarhiyat  için  karşılık 

ayrılmadan  belirli  alacaklılara  ödeme  yapılmasından  doğan  sorumluluğu 

düzenlemektedir.  Birleşmede  iflas  yoluyla  tasfiye  söz  konusu  olamayacağı  bu 

açıdan  sorumluluk  söz  konusu  olmayacaktır695.  Bu  açıdan,  birleşilen  kurumun 

ödev  ve  sorumlulukları,  itirazlı  tarhiyat  için  karşılık  ayrılması  ve  tahakkuk  etmiş 

vergilerin  ödenmemesinden  doğan  sorumluluktur.  Bu  durumda,  sorumluluk 

birleşilen  kuruma  ait  olup,  vergi  aslı  ve  gecikme  zammı  birleşilen  kurumun 

malvarlığından tahsil edilecektir. 

Belirtmek  gerekir  ki  birleşilen  kurumun,  birleşen  kurumun  vergilerine 

ilişkin  sorumluluğu  tahakkuk  etmiş  vergiler  açısından  geçerlidir.  Birleşen 

kurumun  birleşme  öncesindeki  dönemlere  ait  vergilendirmeye  ilişkin  kanuni 

ödevlerini yerine getirmemesinden doğan sorumluluklar, vergi aslı ve buna bağlı 

cezalar  genel  hükümler  dairesinde  VUK  md.  10  ve  VUK  md.  333  uyarınca 

kanundaki  şartlar  dairesinde  ilgili  dönemdeki  kanuni  temsilcilere  ait  olacaktır. 

                                                        

695 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.547. 
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Nitekim  VUK’  un  “Kanuni  Temsilcilerin  Ödevi”  başlıklı  10’uncu  maddesinin  son 

fıkrası  hükmü  uyarınca,  tüzel  kişilerin  tasfiye  haline  girmiş  veya  tasfiye  edilmiş 

olmaları,  kanuni  temsilcilerin  tasfiyeye  girişi  tarihinden  önceki  zamanlara  ait 

sorumluluklarını kaldırmaz. 

Birleşmede  sorumluluğa  ilişkin  bir  diğer  hüküm  6183  sayılı  Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK)696 36’ncı maddesinde yer 

almaktadır. Buna göre iki veya daha fazla şirketin birleşmesi halinde yeni kurulan 

tüzel  kişi,  devir  halinde  ise  devralan  tüzel  kişi  amme  alacaklarından  sorumlu 

olacaktır. Belirtmek gerekir  ki VUK md.  10  ve KVK md.  17/7, AATUHK md.36’ya 

göre özel hüküm niteliğini taşımaktadır. Bu sebeple vergi ve buna bağlı alacaklarda 

VUK md. 10 ve KVK md. 17/7 uygulanacak, diğer kamu alacaklarında ise AATUHK 

md. 36 uygulanacaktır. 

d. Birleşme işleminin incelenmesi 

  KVK  md.  17/8  uyarınca  tasfiye  memurları,  tasfiye  beyannamesinin 

verilmesi  ile  birlikte,  işlemlerinin  vergi  kanunları  yönünden  incelenmesini  bir 

dilekçe ile istemekle yükümlüdürler. Birleşme halinde bu talebi birleşilen kurumun 

yapacağı  açıktır.  Vergi  idaresi,  bu  talep  üzerine  en  geç  üç  ay  içerisinde  vergi 

incelemesine  başlayacak  ve  aralıksız  olarak  sürdürülecek  olan  bu  incelemenin 

neticesini  incelemenin  bitiş  tarihinden  itibaren  otuz  gün  içinde  bildirecektir. 

Birleşen kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar, birleşilen kurumun 

sorumluluğu  devam  edecektir.  Belirtmek  gerekir  ki  vergilerin  sonucunun 

alınmasından sonra birleşilen kurumun sorumluluğu kalmamaktadır.  

KVK  md.  17’de  idarenin  birleşme  işlemlerini  incelemeye  başlaması  için 

öngörülen  üç  aylık  sürenin  geçirilmesi  usulüne  uygun  şekilde  talepte  bulunan 

tasfiye  memurlarının  (KVK  md.  18’deki  atıf  sebebiyle  birleşilen  kurumun) 

sorumluluğunu  kaldırmaktadır.  Eğer  idare,  tarh  zamanaşımı  süresi  içerisinde 
                                                        

696 RG. 28.7.1953, S.8469. 
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olmak kaydıyla KVK md. 17’de öngörülen bu üç aylık süreyi geçirdikten sonra bir 

vergi incelemesi yapar ise bu durumda inceleme sonucu yapılacak olan tarhiyatın 

muhatabı  tasfiye  memurları  (veya  birleşilen  kurum)  değil  genel  hükümler 

dairesinde  kanuni  temsilciler  olacaktır.  Nitekim  Danıştay,  5422  sayılı  KVK  md. 

35’te  yer  alan  tasfiye  beyannamesinin  verilmesi  ile  birlikte  tasfiye memurlarının 

muamelelerin  vergi  bakımından  incelenmesini  istemeleri  üzerine  idarenin  vergi 

incelemesini en geç bir aylık sürede başlamasını öngören düzenlemedeki bir aylık 

sürenin  idareyi  uyarıcı  değil,  buyurucu  nitelikte  olduğu,  bu  sürenin  geçirilmesi 

halinde  tasfiyesi  sonuçlanan  kurumun  paydaşları  adına,  tarh  zamanaşımı  süresi 

içinde vergi tarh edilebileceği, kanunen kendisine yüklenen ödevleri yerine getiren 

tasfiye  memuru  tarafından  tasfiye  beyannamesi  verilerek  muamelelerin 

incelenmesinin  talep  edilmesine  rağmen  bir  aylık  süre  geçirildikten  sonra 

incelemeye  başlanmış  olması  nedeniyle  tasfiye  memurlarının  sorumluluğunun 

bulunmadığına  ve  bu  sebeple  yapılacak  tarhiyatın  muhatabının  tasfiye  memuru 

olamayacağına  hükmetmiştir697.  Bir  ay  içinde  incelemeye  başlanmaması  halinde, 

bu  bir  aylık  sürenin  sona  erdiği  tarihte  birleşilen  kurumun  sorumluluğunun 

ortadan kalkacaktır. 

9. Birleşme ile İlgili Özellik Arz eden Haller 

a. Birleşme giderleri 

  Birleşme nedeniyle birleşme işlemine taraf olan şirketler tarafından yapılan 

giderler  KVK  md.  8/1‐c  hükmü  gereğince  hâsılattan  indirilebilecek  giderler 

arasında sayılmıştır.  

  VUK  md.  282’de  “kurumun  tesis  olunması  veya  yeni  bir  şubenin  açılması 

veyahut  işlerin devamlı bir surette genişletilmesi  için yapılan ve karşılığında maddi 

bir  kıymet  iktisap  olunmayan  giderler”  kuruluş  ve  örgütlenme  giderleri  olarak 

                                                        

697  Danıştay  VDDGK,  E.1989/154,  K.1990/10,  K.T.  19.01.1990;  Danıştay  11.  D,  E.1995/4094, 

K.1996/712, K.T.15.02.1996. 
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tanımlanmıştır.  Bu  açıklamalar  ışığında  kuruluş  ve  örgütlenme  giderleri, 

işletmenin faaliyete geçebilmesi için, faaliyetin başlamasına kadar yapılan ve duran 

varlıkların  edinilmesi  ile  ilgili  olmayan  daha  çok  genel  yönetim  hizmetlerinin 

gerektirdiği  ve  daha  sonraki  faaliyet  sonuçlarından  karşılanacak  olan  giderler 

olarak nitelendirilebilir698. Birleşilen kurumun birleşme nedeniyle yapmış olduğu 

giderler,  kuruluş  ve  örgütlenme  gideri  niteliğindedir.  Çünkü  birleşilen  kurumda, 

işlerin devamlı olarak genişletilmesi ile ilgilidir699. VUK md. 326 uyarınca ilk tesis 

ve taazzuv giderleri aktifleştirildiği takdirde beş yılda amortisman ayırma yoluyla 

itfa edilir. Kuruluş veya örgütlenme giderlerinin amortisman yoluyla itfa edilmesi 

ihtiyaridir. Kurumlar bu giderleri isterlerse doğrudan dönem gideri yazabilirler.  

  b. Birleşen kurumun zararı 

Kurumlar Vergisi Kanununun  “zarar mahsubu” başlıklı  9’uncu maddesinin 

birinci  fıkrasını  (a)  bendinde  kanunun  20’nci  maddesinin  birinci  fıkrası 

çerçevesinde  devralınan  kurumların  devir  tarihi  itibarıyla  öz  sermaye  tutarını 

geçmeyen zararları, son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni 

sürelerinde verilmiş olması ve devralınan kurumun devrin meydana geldiği hesap 

döneminden  itibaren  en  az  beş  yıl  süreyle  faaliyetine  devam  edilmesi  halinde 

devralan  kurumun  kurumlar  vergisi  matrahının  tespitinde  indirim  konusu 

yapılabilecektir. 

  KVK md.9  hükmünden  de  açıkça  anlaşılacağı  üzere  birleşme  işlemlerinde 

zarar  mahsubu  imkânı  yalnızca  devir  yoluyla  vergisiz  birleşme  işlemlerinde 

tanınmıştır.  Diğer  bir  ifade  ile  KVK  md.  18’e  göre  gerçekleşecek  vergili 

birleşmelerde  birleşen  kurumun  zararlarının  birleşilen  kurumda  indirilmesi  söz 

konusu olamayacaktır. Aşağıda açıklanacağı üzere devir işlemlerinde infisah eden 

kurumun  bilançosunda  yer  alan  kalemler,  kayıtlı  değerleri  üzerinden  birleşilen 

                                                        

698 AYDIN, Değerleme, s.153. 

699 ALTUNDAL, s.69. 
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kuruma  intikal  etmektedir.  Dolayısıyla,  infisah  eden  kurumun  bilançosunda  yer 

alan zararlar da birleşilen kuruma geçmektedir. Kanun koyucu, KVK md. 9’da yer 

alan  şartların  gerçekleştirilmesi  halinde,  bu  zararların  indirilmesine  imkân 

tanımıştır. KVK md. 18 uyarınca yapılacak birleşmelerde ise birleşen kurumun cari 

değerlere göre hesaplanan öz sermayesi, birleşilen kuruma geçtiği ve öz sermaye 

de  zarar  dikkate  alınarak  oluşturulduğu  için  zararın  ayrıca  birleşilen  kurum 

tarafından mahsup edilmesi mümkün değildir700. 

c. Birleşme  işlemine  taraf  olan  kurumlar  arasında  iştirak  ilişkisinin 

varlığı 

  Devralan  ve  devrolunan  şirketlerin  aralarında  iştirak  ilişkisinin  varlığı 

birleşmeye mani değildir. Ancak iştirak ilişkisi ve birleşme nedeniyle düzenlenecek 

bilanço ve yapılacak sermaye artışı ile devrolunan şirket hissedarlarının paylarının 

tespitinde bazı hususlara dikkat edilmesi gereklidir701. 

  aa. Birleşen şirketin, birleşilen şirkette sermaye payına sahip olması 

Birleşmeler,  çoğunlukla birbirleri  ile  iştirak  ilişkisi  içerisindeki  şirketler arasında 

yapılmaktadır702. Birleşen şirket, katılacağı şirketin bir kısım sermaye payına sahip 

olduğunda, birleşilen şirket birleşme sonunda kendi hisse senetlerini iktisap etmiş 

olacaktır.  Bilindiği  gibi  TTK  md.  329  uyarınca,  anonim  şirketlerin  kendi  hisse 

senetlerini  iktisap  etmeleri  yasaktır.  Ancak maddede  buna  ilişkin  bazı  istisnalar 

getirilmiştir.  TTK  md.  329/3  uyarınca  hisse  senetleri  bir  mamelekin  veya 

işletmenin  borç  ve  alacaklarıyla  beraber  temellük  edilmesi  neticesinde  şirkete 

geçmişse bu durumda şirket kendi hisselerini iktisap edebilecektir. Birleşme işlemi 

de  birleşme  nedeniyle  infisah  eden  şirketin  malvarlığının  tüm  aktif  ve  pasifiyle 

                                                        

700 YILDIRIM/KOLOTOĞLU, s.350. 

701  TÜFEKÇİOĞLU  Nevzat,  Şirketlerin  Birleşmesi  ve  İştirak  İlişkisi,  Vergi  Dünyası,  S.255,  Kasım 

2002, s.4 

702 ÖZBALCI, s.525. 
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devralan  şirkete  geçtiği  bir  işlemdir.  Bu  sebeple  birleşme  işlemleri  anılan  istisna 

kapsamında yer alacaktır. Yeni TTK md. 379 hükmünde de şirketin kendi paylarını 

iktisap  etmesine  ilişkin  bir  düzenleme  yer  almaktadır.  Anılan  düzenleme,  TTK 

md.329’dan  farklı  olarak  bir  şirketin  kendi  hisselerini  esas  veya  çıkarılmış 

sermayesinin  onda  birini  aşacak miktarda  ivazlı  iktisap  veya  rehin  olarak  kabul 

edemeyeceğini  hüküm  altına  almaktadır.  Yeni  TTK  md.  382’de  şirketin  kendi 

paylarını  iktisap  etmesinin  istisnaları  düzenlenmektedir.  Yeni  TTK  md.  382/1‐b 

uyarınca  külli  halefiyet  kuralının  gereği  ise  şirket  379’uncu  madde  ile  bağlı 

olmaksızın  kendi  paylarını  iktisap  edebilir.  Bunun  anlamı  şirketin  sermayenin 

%10’unu  aşan bir  oranda kendi hisselerini  iktisap  edebileceğidir. Görüldüğü  gibi 

gerek  TTK md.  329,  gerekse  TTK md.  382,  bir  şirketin  kendi  hisselerini  iktisap 

etmesi külli halefiyet ilkesi gereğince gerçekleşiyorsa kanunda yer alan yasaklayıcı 

hükümler  uygulanmayacağını  düzenlemektedir.  Birleşen  şirketin,  birleşilen 

şirkette iştirak payına sahip bulunması, birleşilen şirketin kendi hisselerin iktisap 

etmesi  sonucunu  doğuracak  ve  bu  durumda  birleşilen  şirket  iktisap  ettiği  kendi 

hisseleri oranında daha az sermaye artırımında bulunacaktır. 

  TTK md. 329 uyarınca, anonim şirketin edindiği kendi hisse senetlerinin ilk 

fırsatta elden çıkarılması gereklidir. Yeni TTK md. 384’te de benzer bir düzenleme 

yer  almaktadır.  Anılan  hükme  göre  Yeni  TTK  md.  382  uyarınca  külli  halefiyet 

kuralına  göre  iktisap  edilen  payların  şirket  için  herhangi  bir  kayba  yol  açmadan 

devirleri mümkün  olur  olmaz  ve  her  halde  iktisaplarından  itibaren  üç  yıl  içinde 

elden çıkarılması gerekir. Ancak bu şart, şirketin ve yavru şirketin sahip oldukları 

payların  toplamı  şirketin  esas  veya  çıkarılmış  sermayesinin  yüzde  onunu 

aşmıyorsa uygulanmayacaktır. 

  Bu durumda üç  ihtimal  akla  gelmektedir,  kendi hisselerini devralan  şirket 

ya  bu  hisseleri  satabilir  ya  da  devralacağı  başka  bir  anonim  şirketin  ortaklarına 

devralınan malvarlığı karşılığında aktifindeki kendi hisselerini verebilir ya da esas 

sermayenin azaltılmasına karar verebilir.  
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  Birinci ihtimalde şirket, şirketin birleşme sırasında elde etmiş olduğu kendi 

hisselerinin  değeri  daha  sonra  artmış  olabilir.  Bu  durumda  şirket  kâr  elde 

edebileceği gibi, birleşmeden sonra hisselerin değerinin düşmesi halinde zarar da 

elde edebilir703. 

Birleşme  işleminin bu şekilde gerçekleşmesi durumunda devralan ortaklık 

sermaye  artırımına  gerek  olmaksızın  aktifindeki  kendi  hisselerini  devralınan 

ortaklığı  ortaklarına  verebilir.  Bu  durumda  TTK  md.  329  ve  Yeni  TTK  md.379 

hükmüne  uygun  şeklide  şirket  iktisap  ettiği  kendi  hisselerini  elinden  çıkarmış 

olacaktır.  

Son  olarak  şirket  TTK  md.396  vd.  ve  Yeni  TTK  md.  473  vd.  hükümleri 

uyarınca  aktifinde  yer  alan  kendi  hisse  senetlerini  sermaye  azaltılması  yoluyla 

elden  çıkarabilir.  Bir  anonim  şirketin  kendi  hisse  senetlerini  kullanarak  esas 

sermaye azaltımına gitmesi, esas itibarı ile bu hisselerin önce ortaklara dağıtılması 

ve  daha  sonra  sermaye  azaltıldığı  anlamına  gelmektedir.  Diğer  bir  ifade  ile  bu 

durum ortakların bu kıymeti işletmeden çektikleri anlamına gelmektedir704. 

bb. Birleşilen şirketin, birleşen şirkette sermaye payına sahip olması 

Birleşecek  kurumlardan,  devir  alacak  durumda  olan,  daha  önce  devir 

alacağı  şirketin  bir  kısım  hisse  senetlerini  esasen  elinde  bulunduruyor  olabilir. 

Birleşme neticesinde ana şirket, yavru şirketi devralmaktadır. 

Burada özel bir durumu belirtmekte fayda vardır. Yeni TTK ile getirilen ve 

TTK’da bulunmayan bir düzenleme de  tek pay sahipli anonim şirkettir. Yeni TTK 

md.  338  kurucular  için  asgari  bir  sayı  öngörmemiş  ve  böylece  tek  pay  sahipli 

anonim şirketin kurulmasına ve tek pay sahibi  ile devam etmesine  izin vermiştir. 

Bunun  neticesi  olarak,  bir  ana  şirket,  Yeni  TTK md.  338  hükmü  uyarınca  yavru 

                                                        

703 TARAKÇI, Sona Erme, s.180. 

704 TARAKÇI Sona Erme, s.182. 
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şirkette %100 oranında  iştirake sahip olabilecektir. Bu durumda yavru şirketinin 

%100’üne sahip olan ana şirketin yavru şirketini devralması halinde, Yeni TTK md. 

155’e göre kolaylaştırılmış birleşme prosedüründen yararlanabilecektir. Yeni TTK 

md.  155  hükmüne  göre,    (i)  devralan  sermaye  şirketi  devralınan  sermaye 

şirketinin oy hakkı veren tüm paylarına sahipse ve (ii) bir şirket ya da bir gerçek 

kişi veya kanun veya sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye 

katılan sermaye şirketinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse, kolaylaştırmış 

düzene  göre  birleşebilirler.  Devralan  sermaye  şirketi,  devrolunan  sermaye 

şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına 

sahipse, azınlık pay sahiplerinin haklarının korunması şart koşulmuştur. Yeni TTK 

md. 155/2 hükmüne göre, azınlıkta kalan pay sahiplerine devralan şirkette şirket 

payları  yanında Yeni TTK md. 141’e  göre  şirket paylarının gerçek değerine denk 

gelen bir karşılık tercihinin önerilmesi ve birleşmeden dolayı herhangi bir kişisel 

yükümlülük  veya  kişisel  sorumluluğun  doğmaması  gerekir.    Bu  şartları  yerine 

getiren birleşmelere TTK md. 156’da yer alan kolaylıklar sağlanır. 

Devralan  şirket  ile  devrolunan  şirket  arasında  iştirak  ilişkisi  bulunuyorsa 

devralan  şirket  sermayedeki  payı  oranında  devrolunan  şirket  malvarlığının 

sahibidir705. Birleşme sebebiyle  iştirak  ilişkisi sona erdiğinde devrolunan şirketin 

devralana isabet eden serveti, devralanın hissedarlarına intikal etmiş olacağından, 

yapılacak sermaye artışında devrolunan şirketin devralan dışındaki ortaklarına ait 

sermaye  payının  hesabı  ve  sermaye  artışının  buna  göre  yapılması  gereklidir706.  

Yeni TTK md. 155 uyarınca, bir şirketin yavru şirketin tüm hisselerine sahip olması 

durumunda, sermaye artırımı yapılmayacaktır.  

Birleşen şirketin, birleşilen şirketin iştiraki olması devrolan şirket açısından 

bir  farklılık  doğurmayacak,  gene  birleşen  şirket  nezdinde  değerleme  farkından 

kaynaklanan kazanç KVK md. 18 uyarınca vergilendirilecektir. 

                                                        

705 TÜFEKÇİOĞLU, s.6. 

706 TÜFEKÇİOĞLU, s.6. 
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c. Taşınmazlar,  iştirak  hisseleri,  kurucu  senetleri,  intifa  senetleri  ve 

rüçhan haklarının satışından doğan kazançların durumu   

Kurumların  en  az  iki  tam  yıl  süre  ile  aktiflerinde  yer  alan  taşınmazlar  ile 

iştirak hisseleri  ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri,  intifa ve rüçhan 

haklarının satışından doğan kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden  istisna 

edilmiştir (KVK md. 5/1‐e). 

Bu  istisna  satışın  yapıldığı  yıl  uygulanır  ve  satış  kazancının  istisnadan 

yararlanan  kısmı,  satışın  yapıldığı  yılı  izleyen  beşinci  yılın  sonuna  kadar  pasifte 

özel  bir  fon hesabında  tutulur. Bu  istisna edilen  tutar  sermayeye  ekleme dışında 

başkaca  bir  amaçla  kullanılırsa,  istisna  dolayısıyla  zamanında  tahakkuk 

ettirilemeyen  vergiler  ziya  uğratılmış  sayılacaktır  (KVK  md.  5/1‐e).    Devir  veya 

bölünme  suretiyle  devralınan  taşınmazlar,  iştirak  hisseleri,  kurucu  senetler  ile 

rüçhan haklarının satışında  iki yıllık sürenin hesabında devrolunan veya bölünen 

kurumda geçen süreler dikkate alınır (KVK md. 5/1‐e).   

Kanun, devralan kuruma aktarılan taşınmazlar veya iştirak hisselerinin elde 

bulundurulma  süresi  hesaplanırken  devrolunan  veya  bölünen  kurumda  geçen 

sürelerin dikkate alınacağını belirtmiş ancak KVK md. 18 kapsamındaki birleşme 

işlemleri  için  herhangi  bir  düzenleme  getirmemiştir.  Bu  durumda  KVK  md.  18 

kapsamında  gerçekleşecek  birleşmelerde  KVK  md.  5/1‐e’de  yazılı  olan 

gayrimenkul  ve  iştirak hisselerinin  birleşilen  şirkete  devrinde,  birleşen  kurumda 

geçen süre dikkate alınmayacaktır.  KVK md. 18 uyarınca yapılacak birleşmelerde, 

infisah eden kurumdan birleşilen kuruma geçen istisna kapsamındaki kıymetlerin 

iktisap  tarihi  birleşmenin  gerçekleştiği  dönem  kabul  edilir.    KVK  md.  18 

kapsamında gerçekleştirilen birleşmelerde, istisnadan yaralanabilmek için birleşen 

şirkete  ait  değerlerin,  birleşme  tarihinden  itibaren  iki  tam  yıl  süre  ile  birleşilen 

kurumun aktifinde bulunması gereklidir. Birleşme nedeniyle infisah eden şirketin 

aktifinde kaldıkları  süre dikkate alınmaz. Birleşme  tarihinden  itibaren  iki  tam yıl 

geçtikten  sonra  istisna  kapsamındaki  kıymetlerin  satışından  elde  edilen  kârın 

%75’i  pasifte  özel  bir  hesapta  en  az  5  yıl  süre  ile  tutulması  koşulu  yerine 
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getirilerek  birleşilen  kurum  KVK  md.  5/1‐e’de  kurumlar  vergisi  istisnasından 

yararlanabilecektir. 

d. Amortismanlar 

Birleşme  sırasında, birleşilen  şirket  ve birleşen  şirket hazırlamış oldukları 

birleşme  sözleşmesinde  aktiflerinde  yer  alan  ve  amortismana  tabi  iktisadi 

kıymetlerin  rayiç bedellerini belirlemekte ve birleşme  işlemi bu belirlenen değer 

üzerinden  gerçekleştirilmektedir.  Bu  nedenle,  birleşme  gerek  yeni  kurulacak  bir 

şirket  bünyesinde,  gerekse  önceden  mevcut  bulunan  bir  şirket  bünyesinde 

gerçekleştirilmiş  olsun,  amortismana  tabi  iktisadi  kıymetler  yeni  iktisap  edilmiş 

kabul edileceğinden yeni baştan amortisman ayrılmaya başlanır. 

VUK  md.  328  ve  329’uncu  maddelerinde,  amortismana  tabi  iktisadi 

kıymetlerin  satılmasından  elde  edilen  kârların,  yenileme  giderlerini  karşılamak 

amacıyla pasifte üç yıl  tutulabileceğine hükmedilmiştir. Pasifteki bu geçici hesap, 

yenileme  fonu  olarak  adlandırılmaktadır.  Yenileme  fonu  bilanço  esasına  göre 

defter  tutanlara  sağlanmış  bir  vergi  kolaylığı  olup  amortismana  tabi  iktisadi 

kıymetlerin  satışından  sağlanan  kârın  veya  iktisadi  kıymetlerin,  yangın,  sel,  su 

basması,  deprem  gibi  afetler  sebebiyle  tamamen  veya  kısmen  zarar  görmesi 

sonucu  alınan  sigorta  tazminatının  söz  konusu  iktisadi  kıymetin  yenilenmesi 

amacıyla kullanılmasına yönelik bir vergi avantajı olarak nitelendirilebilir707. 

VUK md. 328/4 ve md. 329/3 uyarınca üç yıldan önce işin terki, devri veya 

işletmenin tasfiyesi halinde bu kârların o yılın matrahına ekleneceği belirtilmiştir. 

Pasifte geçici bir hesap kıymeti olarak yenileme  fonunda tutulan  iktisadi kıymete 

ilişkin kârın, bu fonda üç yıl süre ile tutulabilmesi için faaliyetin bu süre içerisinde 

devam  etmesi  gerekli  olduğundan  işin  terki  veya  işletmenin  devir  veya  tasfiye 

edilerek  varlığının  sona  erdirilmesi  halinde  yenileme  fonu  ayrılması  söz  konusu 

                                                        

707 AYDIN Erkan, Türk Vergi Sisteminde Yenileme Fonu Uygulaması, Vergi Sorunları Dergisi, S. 156, 

Eylül 2001 (Yenileme Fonu), s.137. 
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olamayacaktır;  kaldı  ki,  tasfiye  halindeki  kurumların  sattıkları  amortismana  tabi 

iktisadi  kıymetleri  yenilemeleri  de  söz  konusu  olamayacaktır708.  KVK  md.  18 

uyarınca  bir  veya  birkaç  kurumun  diğer  bir  kurumla  birleşmesi,  birleşme 

nedeniyle  infisah  eden  kurumlar  bakımından  tasfiye  hükmünde  olduğundan 

yenileme fonundan söz edilemeyecek, yenileme fonu birleşme tarihi itibarıyla gelir 

tablosuna kâr olarak eklenecektir. 

10. Birleşmede Katma Değer Vergisi Uygulaması 

Katma  değer  vergisi mal  ve  hizmetlerin  her  teslim  aşamasında  alınan  bir 

vergidir709.  3065  sayılı  Katma  Değer  Vergisi  Kanununun710  (KDVK)  1’inci 

maddesinde  verginin  konusu  Türkiye’de  yapılan  ticari,  sınaî,  zirai  faaliyet  ve 

serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve 

hizmet  ithalatı  ve  diğer  faaliyetlerden  doğan  teslim  ve  hizmetler  olarak 

belirlenmiştir.  

  Teslimden  ne  anlaşılması  gerektiği  de  KDVK md.  2’de  açıklanmıştır.  Buna 

göre  teslim, bir mal  üzerindeki  tasarruf hakkının malik  veya onun adına hareket 

edenlerce  alıcıya  veya  adına  hareket  edenlere  devredilmesidir.  Birleşme  halinde 

birleşen  (devralınan)  şirketin  malları  üzerindeki  tasarruf  hakkı  birleşilen 

(devralan) şirkete devredildiğinden teslim gerçekleşmektedir711. 

  KDVK  md.  17/4‐c  uyarınca,  devir  ve  bölünme  işlemlerinin  katma  değer 

vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir. Bilindiği gibi istisna bir vergi konusunun 

kanunlarla  vergi  dışı  bırakılmasıdır.  Demek  ki  KVK  hükümlerine  uygun  şekilde 

vergisiz  gerçekleştirilen  birleşme  (devir  yoluyla  birleşme)  işlemleri  istisna 

                                                        

708 AYDIN, Yenileme Fonu, s. 138. 

709 AYDIN Erkan, Katma Değer Vergisinde Sorumluluk, İstanbul 2009 (Katma Değer Vergisi), s.72. 

710 RG. 25.10.1984, S.18563. 

711  TARAKÇI  Hızır,  Kurumların  Birleşme  ve  Nevi  Değiştirme  Hallerinde  Katma  Değer  Vergisi 

Uygulaması, Vergi Dünyası, S. 119, Temmuz 1991 (Katma Değer Vergisi Uygulaması), s.28. 



268 

 

kapsamına  alındığına  göre,  devir  şartlarını  taşımayan  birleşme  işlemleri  katma 

değer  vergisine  tabi  olacaktır.  Nitekim  Danıştay  da  KDVK  md.  17/4‐c’deki 

istisnadan  yararlanılabilmesi  için  Kurumlar  Vergisi  Kanunun  dava  tarihinde 

yürürlükte  olan  ve  devir  işlemlerini  düzenleyen  37’nci maddesine  uygun  şekilde 

şirketin  aynen  ve  kül  halinde  yeni  şirkete  devredilmesi  gerekliliği  üzerinde 

durmuştur712. 

Birleşme  işlemlerinin  katma  değer  vergisine  tabi  olduğunu  tespit  ettikten 

sonra  burada  tespit  edilmesi  gereken  diğer  hususu  birleşme  işlemlerinde  katma 

değer vergisi matrahının ne olacağıdır.  

  Birleşme  işlemi  neticesinde birleşen  şirket  infisah  etmektedir.  Bu nedenle 

malvarlığı,  birleşilen  şirkete  satış  işlemi  neticesinde  değil  külli  halefiyet  ilkesi 

çerçevesinde devredilmektedir.  

  Birleşmede  katma  değer  vergisi  matrahının  tespitine  ilişkin  iki  görüş 

bulunmaktadır.  Birinci  görüşe  göre  birleşmede  katma  değer  vergisi  matrahı 

birleşen  şirketin  öz  sermayesidir.  İkinci  görüşe  göre  ise  katma  değer  vergisi 

matrahı, birleşen şirketin aktifinde yer alan katma değer vergisine tabi kıymetlerin 

toplam tutarıdır.  

  Katma  değer  vergisi,  mal  ve  hizmetin  her  üretim  ve  el  değiştirme 

aşamasında mal ve hizmete eklenen değer üzerinden alınmaktadır713. Katma değer 

vergisi  matrahının  şirketin  öz  sermayesi  olarak  kabul  edildiği  takdirde  safhalar 

itibarıyla  katılan  değerin  tespiti  bir  sorun  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Katma 

değer  bir  işletmenin  teslim  ettiği  mala  katkısı  olan  değerdir.  Belli  bir  dönem 

                                                        

712 Danıştay 7. Daire, E.1988/2282, K.199/840, K.T.04.03.1993; Danıştay 7. Daire, E. 1993/2956, K. 

1994/6080, K.T. 06.12.1994; Danıştay VDDK, E. 1994/465, K. 1995/45, K.T. 17.03.1995; Danıştay 7. 

Daire, E. 1993/2865, K. 1995/4500, K.T. 16.11.1995. 

713  KANETİ,  s.385; MUTLUER Kamil/ÖNER Erdoğan/Kesik  Ahmet,  Teoride  ve Uygulamada Kamu 

Maliyesi, İstanbul 2007, s.307; ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, s. 401. 
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itibarıyla,  bir  işletmenin  faaliyet  dönemi  boyunca  yarattığı  katma  değerlerin 

toplamı  işletmenin  brüt  geliri  olup  katma  değer  vergisi  bu  gelirin  belli  bir  oranı 

üzerinden  tahsil  edilmektedir714.  Oysa  öz  sermaye  esas  alındığında  katma  değer 

üzerinden değil adeta servet üzerinden vergi alınmaktadır715. Bu durumda katma 

değer  vergisi  matrahını  devralınan  aktif  kıymetlerin  bedelleri  olarak  belirlemek 

katma değer vergisinin amacına daha uygun bir çözüm olacaktır. 

  KDVK md.  27/1  uyarınca  “bedeli  bulunmayan  veya  bilinmeyen  işlemler  ile 

bedelin mal, menfaat,  hizmet  gibi  paradan  başka  değerler  olması  halinde matrah 

işlemin  mahiyetine  göre  emsal  bedel  veya  emsal  ücretidir”.  Bu  hüküm  ışığında 

birleşme  işlemlerinde  taraflarca karşılıklı olarak belirlenen aktif kıymet bedelleri 

yerine  emsal  bedelin  katma  değer  vergisi  matrahının  tespitinde  esas  alınması 

gerekir716.  Zira  birleşme  halinde  birleşen  şirketlerin  aktif  kıymetleri  birleşilen 

şirkete satılmayıp ona sermaye olarak konduğundan bedelleri bilinmemektedir717. 

Dolayısıyla  bu  kıymetlerin  katma  değer  vergisi  matrahları  emsal  bedelleri 

olacaktır.  Emsal  bedel,  VUK  md.  267’de  “gerçek  bedeli  belli  olmayan  veya 

bilinmeyen  veyahut  doğru  olarak  tespit  edilemeyen  bir malın,  değerleme  gününde 

satılması halinde  emsaline nazaran haiz olacağı değer”  olarak  tanımlanmıştır.  Bu 

durumda  KVK  md.  18  kapsamında  yapılan  birleşmelerde,  birleşilen  şirkete 

devrolan veya yeni kurulan şirkete devredilen malların emsal bedelleri üzerinden 

fatura  düzenlenmek  suretiyle  katma  değer  vergisi  hesaplanır  ve  birleşen  şirket 

tarafından en son katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilerek ödenir718.  

Birleşme halinde,  katma değer vergisi  indirimi birleşilen kurum  tarafından genel 

hükümler dairesinde gerçekleştirilecektir. KDVK md. 30 uyarınca birleşilen şirket 

                                                        

714 TARAKÇI, Sona Erme, s.173. 

715 YILDIRIM/KOLOTOĞLU, s.343;TARAKÇI, Sona Erme, s.173. 

716 TARAKÇI, Katma Değer Vergisi Uygulaması, s.28 

717 TARAKÇI, Sona Erme, s. 169. 

718 KAVAK, s.166. 
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tarafından  devralınan  binek  otoların  katma  değer  vergisi  indirim  konusu 

yapılamayacaktır.  Birleşme bilançosunda  yer  alan  devreden  katma değer  vergisi, 

külli halefiyet ilkesi gereği, tüm borç ve alacaklar birleşilen kuruma geçtiği için söz 

konusu  işlemlerden  sonra  verilecek  ilk  katma  değer  vergisi  beyannamesinde 

birleşilen  kurumun  devreden  katma  değer  vergisi  olarak  beyan  edilip  indirim 

konusu yapılacaktır719.   

  B. Devir (Vergisiz Birleşme) 

1. Genel Açıklamalar 

  Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, KVK md. 19/1’de düzenlenen devir, 

TTK  anlamında  devralma  yoluyla  birleşme  ile  aynı  anlama  gelmemektedir.  TTK 

kapsamında  devir,    bir  şirketin  başka  bir  şirkete  katılması  yoluyla  yapılan 

birleşmeler  için  kullanılmaktadır.  KVK  anlamında  devir  ise  bir  birleşme  türü 

olmayıp, bu kavram, birleşme işleminin vergisiz gerçekleştirilebilmesi için gerekli 

şartları belirlemek için kullanılmaktadır.  

  Kurumlar  vergisi  kanunu  sistematiğinde  ticaret  şirketlerinin  birleşmeleri 

esas  itibarı  ile  bu  şirketlerin  bünyelerinde  yer  alan  aktiflerin  içerdiği  gizli 

yedeklerin realize edilmesi olarak kabul edilmektedir720. KVK md. 19/1’de yer alan 

devire  ilişkin  hüküm  ise  gizli  yedeklerin  realize  edilmeksizin  aktifleri  devralan 

kuruma  devreden  kurumdaki  bilanço  değerleri  üzerinden  geçirilmesine  imkân 

tanıyarak  işlemin  vergisiz  gerçekleştirilmesini  sağlamaktadır.  Bu  anlamıyla  devir 

bir  vergi  istisnası  olmayıp  aktiflerin  içerdiği  gizli  yedeklerin  devralan/birleşilen 

kurumda realize edildiği ana kadar bir vergi ertelemesi sağlamaktadır. 

                                                        

719 KAVAK, s.166. 

720  ARPACI  Altar  Ömer,  Kurumların  Avantajlı  Birleşme  Şekli:  Devir  Müessesesi,  Vergi  Sorunları 

Dergisi, S.178, Temmuz 2003 (Devir Müessesesi), s.63. 
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Nitekim  TTK  hükümleri  çerçevesinde  gerek  devir  yoluyla,  gerekse  yeni 

kuruluş  yoluyla  gerçekleşen  birleşmeler  KVK  md.  19/1’deki  şartları  taşıyorsa 

vergisiz  olarak  gerçekleştirilecekler  ve  KVK  açısından  devir  olarak 

adlandırılacaklardır. Diğer bir deyişle, birleşme işlemi, bilanço değerleri üzerinden 

külli  halefiyet  prensibi  çerçevesinde  yapılıyor  ve  devrolunan  ve  devralan  (yeni 

kurulan)  şirketler  tam  mükellef  ise,  işlemin  TTK  hükümleri  anlamında  devir 

yoluyla birleşme (katılma) veya yeni kuruluş yoluyla birleşme şeklinde yapılması 

bir  önem  taşımaksızın  işlem,  KVK  md.  19/1  hükmü  anlamında  devir  olarak 

adlandırılacak ve vergisiz şekilde gerçekleştirilecektir. 

  2. Devir İşleminin Şartları 

a. Birleşen ve birleşilen kurumun kanuni merkezi veya iş merkezinin 

Türkiye’de bulunması 

Birleşme  işleminin  Kurumlar  Vergisi  Kanunu  anlamında  devir  sayılarak 

vergisiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin  ilk koşulu, KVK md. 19/1‐a uyarınca 

birleşme  sonucu  hukuki  varlığı  sona  eren  kurum  ile  birleşilen  kurumun  kanuni 

merkezi veya iş merkezinin Türkiye’de bulunmasıdır. 

KVK md.  3’e göre bir kurumun kanuni merkezinin yani kurumların kuruluş 

kanunlarında,  tüzüklerinde,  esas  sözleşmelerinde  gösterilen  yerin  Türkiye’de 

bulunması  halinde  bu  kurum  tam  mükellefiyet  esasına  göre  kurumlar  vergisine 

tabi bulunacaktır. Kanuni merkezi Türkiye’de bulunmamakla birlikte bir kurumun 

iş  merkezinin,  diğer  bir  ifade  ile  işlerin  fiilen  toplandığı  ve  yönetildiği  yerin 

Türkiye’de bulunması halinde bu kurum da tam mükellef statüsünde bulunacaktır. 

Buna  göre  bir  birleşme  işleminin  vergisiz  gerçekleştirilmesi  ancak  tam mükellef 

kurumlar arasında yapılan birleşme işlemleri açısından geçerlidir. Diğer bir deyişle 

birleşen  ve  birleşilen  kurumların  tam  mükellef  olmaları  devir  açısından  bir  ön 

şarttır.  Bu  ön  koşul  gerçekleşmediği  takdirde,  birleşme  işleminin  tarafı  olan 

kurumlar  kanunda  yer  alan  diğer  şartları  gerçekleştirmiş  olsalar  bile  devir 

hükümleri kapsamında tanınan vergi ertelemesinden yararlanamayacaklardır.  
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Bir  birleşme  işleminin  vergisiz  gerçekleştiği  hallerde  birleşen  kurumun 

bilançosundaki  değerler  yeni  bir  değerlemeye  tabi  tutulmadan  kayıtlı  değerleri 

üzerinden  birleşilen  kurumun  bilançosuna  geçirilmektedir.  Birleşen  kurumun 

bilançosundaki değerler,  rayiç değerleri  ile değerlemeye  tabi  tutulmadığından bu 

kurumun bilançosunda yer alan aktiflerinin bünyesindeki gizli yedekler de realize 

edilmemiş  olacaktır.  Bunun  sonucu  olarak,  birleşen  kurumun  bilançosunda  yer 

alan  aktif  kıymetlerin  değer  artışından  oluşan  gizli  yedeklerin  vergilendirilmesi, 

birleşilen  kurumda  realize  edileceği  tarihe  kadar  ertelenmiş  bulunmaktadır.  Bu 

ertelemenin yapılabilmesi ise, birleşilen kurumun gelecekte elde edeceği her türlü 

kazanç itibarıyla kavranıp vergilendirilebilmesini gerektirmektedir721.  

  Doktrinde çeşitli yazarlar, devir yoluyla birleşme halinde dar mükellefiyette 

kurumların  sadece  Türkiye’de  elde  ettikleri  kazançları  üzerinden 

vergilendirilebilmeleri  sebebiyle,  ertelenen  verginin  ileride  birleşilen  kurum 

bünyesinde  realize  edildiğinde  vergilendirilmesi  imkânının  bulunmaması 

nedeniyle  birleşme  karının  vergi  dışında  bırakılacağı  ve  bu  yüzden  hazinenin 

zarara uğratılmış olacağı gerekçeleriyle değer artış kazançlarında vergi ertelemesi 

tanınmadığını ve bu sebeple bu kazançların devir tarihinde kavranması gerektiğini 

belirtmektedirler722.  

  Konu  ile  ilgili  olarak  2009/133/EC  sayılı  Birleşme  Direktifinin  getirdiği 

çözüme kısaca  değinmek  gerekir. Direktifin 4/2‐b maddesi  (ve  9’uncu maddenin 

4’üncü maddeye yaptığı atıf) uyarınca, devredilen aktif ve pasif unsurlar devreden 

şirketin üye devletinde yer alan ve devralan şirkete ait bir işyerine etkin bir şekilde 

bağlı kaldıkları ölçüde, yeniden yapılanma işlemleri neticesinde ortaya çıkan değer 

artış  kazançları  vergilendirilmeyecektir.  Diğer  bir  deyişle,  Birleşme  Direktifi, 

                                                        

721 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.550. 

722 ARPACI, Şirketlerin Devri  II, s.117; KAVAK, s. 171; ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s. 550; 

TARAKÇI, Sona Erme, s. 246; BAŞARAN YAVAŞLAR, s.129. 



273 

 

devredilen  aktiflerin  coğrafi  bir  sınırı  geçmelerini  kabul  etmemiştir723.  İşyerine 

bağlı  bulunma  şartı,  realize  edilmemiş  kârların  tahakkuk  ettiği  devletin,  bu 

kazançları  bağlı  olduğu  aktifler  üzerinde  vergilendirme  yetkisini  muhafaza 

etmesini  sağlamaktadır724.  Aktifler  bir  işyerine  bağlı  bulunduğu  için,  devreden 

şirketin mukim  bulunduğu  üye  devlet,  vergi  talep  etme  hakkını  kaybetmemekte 

yalnızca  işlem  gerçekleştiği  sırada  geçici  olarak  vergilendirme  hakkından 

vazgeçmektedir725.    Birleşme  Direktifi  sistemindeki  vergi  ertelemesi,  devredilen 

aktiflerin  vergi  değerinin  birleşme  işleminden  sonra  da  birleşme  işlemi  öncesi 

değerle  aynı  kalmasının  sağlanması  yoluyla  elde  edilmektedir726.  Devredilen 

aktiflerin  daha  ileri  bir  tarihte  devralan  şirket  tarafından  satılması  halinde, 

devreden şirketin üye devleti bu değer artış kazançlarını vergilendirebilecektir727. 

Bu  şekilde,  devreden  şirketin  üye  devletinin  mali  çıkarları  da  korunmuş 

olmaktadır. Zira mülkilik prensibi uyarınca bir devletin mukim olmayanlarca elde 

edilen kazançları vergilendirebilmesi için bu kazançların kendi sınırları içerisinde 

gerçekleştirilen  bir  faaliyet  neticesinde  sağlanması  gereklidir.  Bu  durumda  bir 

işletme  faaliyetinden  elde  edilen  kazançların  o  devlette  bir  yer  alan  bir  işyeri 

aracılığıyla elde edilmesi halinde bu koşul yerine getirilmiş olacaktır728.  

  Kanımızca  benzer  bir  çözüme,  dar  mükellefiyette  kurum  kazancını 

belirleyen  KVK  md.  3/3  hükmü  ve  çifte  vergilendirmeyi  önleme  anlaşmalarının 

işyerini  tanımlayan  5’inci  maddesi  ve  işyerinin  elden  çıkarılmasından  doğan 

kazançlar  da  dâhil  olmak  üzere  işyerinin  ticari  varlığına  dâhil  malların  elden 

çıkarılmasından elde edilen değer artış kazançlarını  işyerinin bulunduğu yer akit 

                                                        

723 KEARNEY, s. 33 

724 TERRA/WATTEL, s. 537 

725 EICKER, Permanent Establishments, s.31 

726 LARKING Permanent Establishments, s. 304. 

727 EICKER, Permanent Establishments, s.31. 

728 HOFSTATTER/HOHENWARTER, s.121. 
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devletinin vergilendirme yetkisine bağlayan 13’üncü maddesi ile ulaşmak mümkün 

olabilecektir.  

  Bir  dar  mükellef  kurumun,  tam mükellef  bir  kurumu  devralması  halinde, 

tam  mükellef  kurumun  bilançosundaki  değerler,  dar  mükellef  kurumun 

bilançosuna  geçirilecektir.  Ancak  bu  kıymetlerin  yer  değiştirmeleri  çoğu  zaman 

mümkün olmayacaktır. Devralınan şirkete ait, fabrika, üretim tesisleri, tesisatların 

yer  değiştirmesi  elbette  ki  mümkün  değildir.  Bu  durumda,  Türkiye  sınırları 

içerisinde  kalan  bu  kıymetleri  uluslararası  vergi  anlaşmalarının  5’inci maddeleri 

VUK md. 156 çerçevesinde işyeri olarak değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla 

birleşme neticesinde devralan şirkete geçen bu aktiflerin bünyesinde yer alan gizli 

yedeklerin  daha  sonra  realize  edilmesi  halinde,  bu  aktifler  Türkiye’de  yer  aldığı 

için  elde  edilen  değer  artış  kazançları  çifte  vergilemeyi  önleme  anlaşmalarının 

13’üncü  maddesi  ve  KVK  md.3  uyarınca  Türkiye’de  elde  edilmiş  kazanç  olarak 

nitelendirilebilecek ve Türkiye’de vergilendirilebilecektir.  

  Her ne kadar KVK md. 19/1 hükmü, Türkiye’nin mali  çıkarlarını korumak 

adına  devir  işleminin  yalnızca  tam  mükellefler  arasında  gerçekleştirilmesini 

öngörmüş  olsa  da  kanımızca  aynı  çözüme  yukarıda  belirttiğimiz  şekilde  de 

ulaşmak mümkündür. Kaldı ki farklı üye devletlerin şirketleri arasında gerçekleşen 

birleşme işlemlerinde ortak bir vergilendirme rejimini benimseyen 2009/133/EC 

sayılı  Birleşme  Direktifi,  üye  devletlerin  mali  çıkarlarını  işyerine  bağlı  bulunma 

koşulu  ile  korumaktadır.  Türkiye’nin  Avrupa  Birliğine  tam  üyeliği  durumunda 

birleşme uygulamasının bu şekilde yapılması zorunluluğu doğacağı açıktır. Kaldı ki 

tam  üyelik  durumunda,  KVK  md.  19’un  hâlihazırda  tam  mükellefiyet  ölçütüne 

dayanan hükmünün Topluluk hukuku bağlamında  ayrımcılığa  yol  açacağı  açıktır. 

Her  ne  kadar  kanaatimizce  Direktif’teki  çözüme  bahsettiğimiz  şekilde  ulaşılması 

mümkünse  de  maddede  yapılacak  bir  değişiklik  ile  konunun  açıklığa 

kavuşturulması  halinde  sınır  ötesi  birleşmeler  Türkiye’nin mali  çıkarlarına  halel 

getirmeden gerçekleştirilebilecektir.  
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Devralınan kurumun dar mükellef olması halinde ise değer artış kazançları, 

Türkiye’nin  vergilendirme  yetkisi  kapsamında  yer  almayacaktır.  Vergileme 

devralınan  kurumun  bulunduğu  devlette  yapılabilecektir.  Dolayısıyla  esasen 

vergilendirilmesi  mümkün  bulunmayan  değer  artışının  birleşilen  kurum 

bünyesinde  realize  edildiği  tarihe  ertelenmesi  söz  konusu  olmayacaktır.  Özbalcı, 

devralınan  kurumun  tam  mükellefiyete  tabi  olmadığı  hallerde,  bir 

vergilendirmeden  sarfınazar  edildiği  için  değil,  birleşme  dolayısıyla  devir  alınan 

kurum  bünyesinde  vergilendirme  yapılamayacağı  için  birleşmenin  devir 

kapsamında mütalaası söz konusu olamayacağını ifade etmektedir729. Devrin şekle 

ilişkin  şartlarından  birisi,  devralan  kurumun  devir  beyannamesine  ekli  olarak, 

devralınan  (infisah  eden)  kurumun  bağlı  bulunduğu  vergi  dairesine  bir 

taahhütname  vererek,  devralınan  kurumun  tahakkuk  etmiş  ve  edecek  vergi 

borçlarının ödeneceği ve vergilendirme ile  ilgili diğer ödevleri yerine getireceğini 

taahhüt etmesidir. Bu hükmün getirilme amacı, devralınan kurumun infisah etmesi 

nedeniyle  ödenmesi  gerekli  vergilere  külli  halef  olan  devralınan  kurumun  vergi 

sorumlusu  olarak  muhatap  tutulmasıdır.  Ancak  dar  mükellef  bir  kurumun 

devralınması  halinde  Türkiye’nin  vergilendirme  yetkisi  dışında  kalan  vergiye 

ilişkin sorumluluğun devralan kuruma  izafe edilememesi nedeniyle  işlemin devir 

kabul  edilememesi  yerinde  değildir.  Zira  hükmün  amacı,  infisah  eden  kurumun 

ödenmemiş vergilerinden devralan kurumu sorumlu tutarak bu vergileri güvence 

almak,  hazinenin  vergi  kaybını  önlemektir.  Dolayısıyla  zaten  ortada 

vergilendirilebilecek  bir  kazanç  yokken  bunun  sorumluluğunun  da  devralan 

şirkete  yüklenememesi  neticesinde  herhangi  bir  vergi  kaybı  söz  konusu 

olmayacaktır.  Bu  sebeple  yukarıda  da  bahsettiğimiz  gibi  Avrupa  Birliğine  tam 

üyelik durumunda bir AB üyesi devlete ait kurumun devrine cevaz vermemek, AB 

hukuku bağlamında mükellefiyete dayalı bir ayrımcılık teşkil edecektir. 

                                                        

729 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi, s.551. 
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b. Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen 

kurum  tarafından  bir  bütün  halinde  devralınması  ve  aynen 

bilançosuna geçirilmesi 

  Birleşmenin, vergisiz gerçekleştirilmesi, diğer bir deyişle devir hükümlerine 

tabi  olması  için  ikinci  şart,  KVK  md.  19/1‐b  uyarınca  birleşen  (devralınan) 

kurumun  devir  tarihindeki  bilanço  değerlerinin,  birleşilen  kurum  tarafından  bir 

bütün halinde devralınarak aynen bilançosuna geçirilmesidir.  

  Bu  durum,  devrolunan  kurumun  sahip  olduğu  iktisadi  kıymetlerin  ve 

emtianın  hiçbir  şekilde  yeni  bir  değerlemeye  tabi  tutulmadan  devrolan  kuruma 

intikal ettirilmesini ifade eder730. Devrolunan kurumun bilançosundaki değerlerin 

aynen (kayıtlı değerleriyle) devralan şirketin bilançosuna geçirilmesi neticesinde, 

devrolunan  şirketin  bünyesinde  oluşan  gizli  yedekler,  devir  aşamasında  realize 

edilmemiş olacak, bilançoda yer alan iktisadi kıymetler devralan kurum tarafından 

elden  çıkarıldığında  içerdikleri  gizli  yedeklerden  dolayı  oluşan  değer  artışları 

vergiye  tabi  tutulacaktır731. Kayıtlı  değer VUK md.  265’te mukayyet değer  olarak 

adlandırılan  kayıtlı  değer,  değerlemeye  konu  olan  iktisadi  kıymetin  muhasebe 

kayıtlarında gösterilen değeridir732. 

  Birleşen kurumun bilanço değerlerinin aynen devralınması anlamına gelen 

devir,  infisah  eden  kurum  ile  birleşen  kurumların  bilanço  kalemlerinin  hiçbir 

değişiklik yapılmadan kayıtlı değerlerinin toplanması yoluyla konsolide edilmesini 

gerektirmektedir733. Bilanço değerlerinin bir bütün halinde devralınması ve aynen 

bilançoya geçirilmesi, birleşen kurumun bilançosunda yer alan gerçek aktif ve pasif 

kalemler ile birlikte, aktif ve pasif düzenleyici hesapların da birlikte devri anlamına 

gelmektedir.  Bunun  sonucu  olarak  vergisiz  bir  birleşme  şekli  olan  devir  işlemi 

                                                        

730 AYDIN, Değerleme, s.90; TARAKÇI, Sona Erme, s. 248. 

731 ARPACI, Devir Müessesesi, s.66. 

732 AYDIN, Değerleme, s. 41. 

733 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi, s.553. 
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devralan  ve  devrolunan  kurumların  bilançolarının  konsolidasyonu  yoluyla 

gerçekleştirilecektir734.  Her  iki  kurumun  bilançolarında  yer  alan  kalemlerin 

tutarları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, üst üste konulması yoluyla 

konsolide edilmesi gerekmektedir735.  

  Buna  göre  devir  yoluyla  birleşmede  bilançoların  konsolidasyonu 

basitleştirilmiş şekilde aşağıdaki örnekte yer aldığı şekilde gerçekleştirilecektir: 

  (A)  A.Ş.  (B)  A.Ş.’yi  KVK md.  19  uyarınca  devralacaktır.  İki  kurumun  devir 

tarihi itibarıyla bilançoları aşağıdaki gibidir. 

(A) A.Ş. 

Kasa  45.000 Borçlar  200.000
Emtia  150.000 Yedekler  100.000
Alacaklar  200.000 Sermaye  200.000
İştirakler  5.000  
Demirbaşlar  200.000  
Birikmiş 
Amortismanlar (‐) 

100.000  

AKTİF TOPLAMI  500.000 PASİF TOPLAMI  500.000
 

(B) A.Ş. 

Kasa  15.000 Borçlar  50.000
Emtia  125.000 Yedekler  200.000
Binalar  200.000 Sermaye  50.000
Demirbaşlar  60.000  
Birikmiş 
Amortismanlar (‐) 

100.000  

AKTİF TOPLAMI  300.000 PASİF TOPLAMI  300.000
 

                                                        

734 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.533. 

735 KAVAK, s. 172. 



278 

 

(B)  A.Ş.’nin  bilançosu  kül  halinde,  (A)  A.Ş’nin  bilançosunda  geçirildiğinde  (A) 

A.Ş’nin bilançosu aşağıdaki gibi olacaktır. 

Kasa  60.000 Borçlar  250.000
Emtia  275.000 Yedekler  300.000
Alacaklar  200.000 Sermaye  250.000
İştirakler  5.000  
Demirbaşlar  260.000  
Binalar  200.000  
Birikmiş 
Amortismanlar (‐) 

200.000  

AKTİF TOPLAMI  800.000 PASİF TOPLAMI  800.000
 

Ancak  bilançoların  konsolide  edilmesinde  bilançodaki  tüm  kalemlerin 

aynen  geçirilmesi  bir  takım  sorunlara  yol  açacaktır.  Burada  özellikle  nominal 

sermayenin aynen geçirilip geçirilmeyeceği önem taşımaktadır.  

  Bir  görüşe  göre  burada  “bilanço  değerleri”  kavramı,  nominal  sermaye 

dışındaki  kalemleri  kapsamaktadır.  Zira  değiştirme  birimi  cari  değerlere  göre 

belirleneceği  ve  bunun  neticesinde  de  her  iki  şirketin  ortaklarının  sermayeden 

alacakları  pay belirleneceği  için nominal  sermayenin aynen geçirilmesi  bir  takım 

sorunlara  yol  açacaktır.  Cari  değerleri  farklı  olan  iki  şirketin  devir  yoluyla 

birleşmesi  halinde  ortakların  alması  gereken  paylar  da  bu  değerler  üzerinden 

hesaplanmalıdır.  Eğer  nominal  sermayenin  aynen  geçirileceği  kabul  edilecek 

olursa  bunun  sonucu  olarak  cari  değeri  yüksek  olan  şirketin  ortakları  daha  az 

payla yetinmek durumunda kalacaklardır736. Dolayısıyla bu aksaklıkların ortadan 

kaldırılabilmesi için, nominal sermaye dışındaki kalemlerin devralan şirkete aynen 

nakledilmesi, cari değerlere göre tespit edilecek değiştirme birimi uyarınca her iki 

                                                        

736  Danıştay,  devralınan  şirket  ortaklarına  bu  şirketin  öz  sermayesi  oranında  hisse  verilmesi 

gerektiği,  nominal  sermaye  esas  alınarak  hisse  verildiği  takdirde,  bu  durumun,  devralınan  ve 

devralan şirket ortaklarının servetlerinde gelir nedeniyle değişikliğe neden olacağını ifade  ederek 

sermaye payının tespitinde nominal sermayenin esas alınmaması gerektiği yönündeki görüşümüzü 

dolaylı olarak teyid etmiştir (Danıştay 7. Daire, E.2956/1993, K.6080/1994, K.T. 06.12.1994). 
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şirketin  sermayeden  alacakları  payın  belirlenmesi  ve  nominal  sermayenin  buna 

göre artırılması ve düzenleyici hesaplarla bilanço denkliğinin sağlanması yerinde 

bir çözüm olacaktır737. 

Bir  kurumun  kendisinde  iştiraki  bulunan  veya  iştirak  ettiği  başka  bir 

kurumu kül  halinde devralması  halinde devir  nedeniyle  yapılacak  sermaye  artışı 

ile devralınan şirketin hissedarlarının paylarının tespiti özellik göstermektedir.  

İştirak  ilişkisi  dolayısıyla  devralan  şirketin  bilançosunun  aktifinde  iktisap 

bedeli  ile  kayıtlı  değere  karşılık,  devrolunan  şirketin  bilançosunun  sermaye 

hesabında devralan şirkete ait nominal  sermaye payı mevcuttur. Devralan şirket, 

devralınan  şirkete  kuruluşundan  itibaren  ortak  olmuş  ve  sermaye  artırımlarına 

nominal  bedelden  katılmış  ise  devralan  şirketin  iştirak  tutarı  ile  devralınan 

şirketteki devralan şirkete ait sermaye payı birbirine eşittir738. Bu durumda devir 

sonrasında devralan şirketin kayıtlarında iki tutar karşılıklı olarak ortadan kalkmış 

olacaktır.  Bir  kurumun  kendisinde  iştiraki  bulunan  veya  iştirak  ettiği  başka  bir 

kurumu  kül  halinde  devralması  nedeniyle  kurum  bünyesinde  yapacağı  sermaye 

artışı söz konusu iştirak paylarına isabet eden tutarda daha az gerçekleşecektir. Bu 

duruma 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde739 de değinilmiştir. Buna 

göre Bir kurumun kendisinde iştiraki bulunan veya iştirak ettiği başka bir kurumu 

kül  halinde  devralması  nedeniyle  kurum  bünyesinde  yapacağı  sermaye  artışının 

söz konusu iştirak paylarına isabet eden tutarda daha az gerçekleşmesi Kurumlar 

Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartların ihlali 

anlamına  gelmemektedir.    Devralan  şirket  iştiraki,  üçüncü  bir  ortaktan  nominal 

bedelin üstünde bir bedelle iktisap etmişse, bu durumda devralan şirketteki iştirak 

maliyeti  ile  devralınan  şirketteki  sermaye  birbirine  eşit  olmayacak  ve  iştirak  ile 

                                                        

737 YILDIRIM/KOLOTOĞLU, s.368; ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.561‐564. 

738 TÜFEKÇİOĞLU, s. 5. 

739 RG, 03.04.2007, S. 26482. 
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sermayenin karşılıklı yok edilmesinde aktifte bir bedel kalacaktır740. Tebliğde yer 

alan  açıklamalar  doğrultusunda  iştirakler  hesabında  yer  alan  değerin,  iştirak 

hisselerinin  itibari  değerine  eşit  olmaması  halinde  aradaki  müspet  veya  menfi 

farkın  kurumun  vergiye  tabi  kazancının  tespiti  ile  ilişkilendirilmeksizin  geçici 

hesaplarda  izlenmesi  mümkün  olup  bu  geçici  hesapların  vergiye  tabi  kurum 

kazancının tespiti ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesi de 

mümkün bulunmaktadır. 

3. Devir Halinde Vergilendirme 

Devrin,  KVK  md.  20’de  belirtilen  şartlar  dairesinde  yapılması  halinde, 

birleşmeden  doğan  değer  artış  kazançları  vergilendirilmeyecektir.  Bu  hüküm 

devrin  vergisiz  olarak  gerçekleştirilmesinin  doğal  sonucudur.  Devralan  şirketin 

birleşmeden doğan vergi yükümlülüğü, gizli yedek akçelerin realize edildiği tarihe 

kadar  ertelendiği  için,  devralan  şirketin  elde  edeceği  birleşme  kârı  dolayısıyla 

kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır741.  

KVK md. 20/1’deki  şartlara uyulduğu  takdirde,  birleşme nedeniyle  infisah 

eden  kurumun  sadece  devir  tarihine  kadar  elde  ettiği  kazançlar 

vergilendirilecektir.  Kanun  yukarıda  belirtmiş  olduğumuz  mahiyete  ilişkin 

şartların  yanı  sıra  şekil  şartları  da  öngörmüştür.  Ancak  bu  şekil  şartları  esasa 

ilişkin  olup  bu  şartlara  uyulmaması  halinde  vergisiz  birleşme  imkânı  ortadan 

kalkar. Kanunda öngörülen şartlar şunlardır: 

  a. Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesi 

KVK md.  19 uyarınca gerçekleşecek birleşmelerde,  devre bağlı  değer  artış 

kazançlarının  tespiti  ve  vergilendirmesi  yapılmamakla  birlikte,  devir  öncesi  kıst 

dönem kazancı genel hükümler uyarınca vergilendirilecektir. Devir işlemi ile ilgili 

                                                        

740 TÜFEKÇİOĞLU, s.5. 

741 BAŞARAN YAVAŞLAR, s.127. 
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olarak  öncelikle  kıst  döneme  ilişkin  kurumlar  vergisi  beyannamesi  verilecektir. 

Bunun  yanı  sıra,  devrin  gerçekleştiği  tarih  itibarıyla  kanuni  süresi  henüz 

dolmamışsa, geçmiş normal dönem beyannamelerinin de verilmesi gereklidir. 

  KVK  md.  20/1‐a  uyarınca  devir  tarihi,  şirket  yetkili  kurullarının  devre 

ilişkin  kararının  Ticaret  Sicilinde  tescil  edildiği  tarihtir.  Dolayısıyla  devre  ilişkin 

şekli ödevlerin başlangıç tarihi bu tarih olacaktır.  

  KVK  md.  20/1‐a  hükmüne  göre,  her  iki  beyannamenin  verilmesi,  devre 

ilişkin  olarak  vergilendirme  yapılmamasının  birinci  şartı  olarak  belirlenmiştir. 

Anılan  madde  hükmü  uyarınca,  devralınan  kurum  ile  devralan  kurumun  devir 

tarihi  itibarıyla hazırladıkları ve müştereken imzaladıkları birleşen (infisah eden) 

kuruma ait kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesinin birleşmenin Ticaret Sicili 

Gazetesinde  ilan  tarihinden  itibaren  otuz  gün  içinde  münfesih  kurumun  bağlı 

bulunduğu vergi dairesine vermekle yükümlü kılınmışlardır.    

  Devir  işleminin  hesap  döneminin  kapandığı  aydan  kurumlar  vergisi 

beyannamesinin  verildiği  ayın  sonuna  kadar  geçen  süre  içerisinde  yapılması 

halinde, devralınan kurum ile devralan kurumun devir tarihi itibarıyla hazırlanan 

ve müştereken  imzalanan  kıst  dönem kurumlar  vergisi  beyannamesi  ile  birleşen 

kurumun  önceki  hesap  dönemine  ilişkin  olarak  hazırlanan  ve  müştereken 

imzalanan  kurumlar  vergisi  beyannamesinin,  birleşmenin  Ticaret  Sicili 

Gazetesinde  ilan  tarihinden  itibaren  otuz  gün  içinde  birleşen  kurumun  bağlı 

bulunduğu vergi dairesine verilmesi gereklidir.  

b. Taahhütname 

Birleşmenin vergisiz gerçekleştirilebilmesi için ikinci koşul KVK md. 20/1‐b 

uyarınca devralan kurumun, devir beyannamesine ekli olarak, devralınan (infisah 

eden)  kurumun  bağlı  bulunduğu  vergi  dairesine  bir  taahhütname  vererek 

devralınan  kurumun  tahakkuk  etmiş  ve  edecek  vergi  borçlarının  ödeneceği  ve 

vergilendirme ile ilgili diğer ödevleri yerine getireceğini taahhüt etmesidir.  
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Burada  devralan  kurumun  yükümlülükten  daha  ziyade  sorumluluğu  söz 

konusu  olmaktadır742.  Devralan  kurum,  vergiyi  doğuran  olayı  kendi  kişiliğinde 

gerçekleştiren  asıl  borçlu  değildir; münfesih  kurumun  tahakkuk  etmiş  ve  edecek 

tüm  borçlarını  taahhüt  eden  külli  halef  olduğu  için  vergiyi  doğuran  olay  dolaylı 

olarak  kendisine  izafe  edilmektedir743.  Maddede  ayrıca  mahallin  en  büyük  mal 

memurunun  devralan  kurumdan  teminat  talep  edebileceği  hükme  bağlanmıştır. 

Böyle bir durumda teminat gösterilmesi zorunludur. 

Verilecek beyannamelerin  ekine  söz  konusu  taahhütname  ile  devre  ilişkin 

bilançonun ve gelir tablosunun bağlanması gerekmektedir744.  

  c. Şartlara uyulmaması halinde durum 

  KVK md. 20’de yer alan şekil şartları esaslı şekil şartlarıdır. Kanun, birleşme 

işleminin vergisiz gerçekleştirilebilmesi için söz konusu şekil şartlarına uyulmasını 

zorunlu tutmuştur. Söz konusu şekil şartlarına uyulmamasının yaptırımı birleşme 

işlemini  vergisiz  olarak  gerçekleştirebilme  imkânının  ortadan  kalkmasıdır.  Diğer 

bir  ifade  ile  söz  konusu  şartların  yerine  getirilmediği  bir  birleşme  işlemi  devir 

olarak  nitelendirilemeyecek  ve  değer  artış  kazançlarında  vergi  ertelemesi 

imkânından  yararlanamayacaktır.  Bunun  sonucu  olarak,  devralınan  kurumda 

birleşme  tarihine  kadar  oluşmuş  değer  artışları  hesaplanarak  vergiye  tabi 

tutulacaktır745.  Bu durumun doğal  sonucu  ise,  birleşme karının  zamanında  tespit 

ve  beyan  edilmemiş  olması  sebebiyle  ödenecek  verginin  re’sen  tarhiyat  yoluyla 

tespit  edilecek  olmasıdır.  Nitekim  Danıştay  da  devir  beyannamesi  ve 

taahhütnamenin süresinde verilmemesi halinde işlemin vergisiz gereçkleştirilmesi 

imkânının  ortadan  kalktığını,  işlemden doğan  kazançların  re’sen  tarhiyat  yoluyla 

                                                        

742 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, s. 79 

743 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, s. 79 

744 KAVAK, s.179. 

745 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s. 574. 
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tarhedileceğini  belirtmektedir746.  Re’sen  tarhiyat  infisah  eden  kurum  adına 

yapılmakla  birlikte  tarhiyatın  muhatabı  devralan  kurum  olacak  ve  sorumluluğu 

KVK md.  18  atfı  gereği  tasfiye memurlarının  sorumluluğuna  ilişkin  KVK md.  17 

hükmü uyarınca belirlenecektir.  

  Bu  durumda  takdir  komisyonunu  yalnızca  birleşme  kazancını  değil  fakat 

birleşen  kurumun  bilanço  değerlerinin  cari  değerini  takdir  etmesi  gerekecektir. 

Zira  devir  KVK  md.  18’de  düzenlenen  birleşme  hükümlerine  tabi  tutulunca, 

birleşilen  kurumun devraldığı  değerleri  cari  değerleri  ile  bilançosunda  geçirmesi 

gereği doğar. Aksi ihtimalde, birleşen kurumun bilançosundaki kalemlerdeki değer 

artışları, hem birleşme sırasında hem de elden çıkarma sırasında mükerrer şekilde 

vergilendirilmiş olur747.  

4. Devir ile İlgili Özellik Arz Eden Haller 

  a. Devir giderleri 

Birleşme nedeniyle birleşme işlemine taraf olan şirketler tarafından yapılan 

giderler,  KVK  md.  8/1‐c  hükmü  gereğince  hâsılattan  indirilebilecek  giderler 

arasında sayılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu devir ve birleşme giderleri arasında 

herhangi  bir  ayırım  yapmaksızın  bu  giderleri  indirilecek  giderler  arasında 

belirtmiştir.  Birleşme  giderleri  için  yapılan  açıklamalar  devir  giderleri  için  de 

geçerli  olduğu  için  burada  tekrardan  kaçınmak  adına  bahsi  geçen  bölümdeki 

açıklamalarımıza atıfta bulunuyoruz. 

  b. Devir halinde zarar mahsubu    

KVK md.  9’da  zarar mahsubu  hüküm  altına  alınmıştır.  Söz  konusu madde 

hükmünde  bir  takım  şartların  gerçekleştirilmesi  kaydıyla  devralınan  kurumun 

zararlarının mahsubuna imkân tanınmıştır. 
                                                        

746 Danıştay 4. Daire, E.1996/3096, K.1997/4920, K.T. 17.12.1997. 

747 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.574. 
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  Buna  göre,  KVK  md.  20’de  öngörülmüş  bulunan  devir  koşullarına  uygun 

olarak  gerçekleştirilmiş  birleşmelerde,  devrolan  kurumun  son  beş  yıla  ilişkin 

kurumlar  vergisi  beyannamelerinin  kanuni  süresinde  verilmiş  olması  ve 

devralınan kurumun faaliyetine devir işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 

beş  yıl  süreyle  devam  edilmesi  koşuluyla,  devralınan  kurumların  devir  tarihi 

itibarıyla  öz  sermayesini  geçmeyen  zararları,  beş  yıldan  fazla  nakledilmemek 

şartıyla birleşilen kurum kazancından indirilecektir.  

  Devralan  kuruma  devralınan  kurumun  zararlarını  indirme  imkânı  ancak 

kanunda yer alan üç şartın birlikte gerçekleşmesi halinde tanınacaktır.  Bu üç şart 

şunlardır: 

i.  Devir  yoluyla  birleşen  kurumun  son  beş  yıla  ait  kurumlar  vergisi 

beyannameleri kanuni süresinde verilmiş olmalıdır, 

ii.  Devralınan  kurumun  faaliyetlerine  devir  işleminin  gerçekleştiği  hesap 

döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam edilmelidir, 

iii.  Mahsup  edilecek  zarar  devralınan  kurumun  devir  tarihi  itibarıyla 

hesaplanan öz sermayesini geçemeyecektir. 

Öz  sermaye kavramı;  kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca  tespit  edilmiş 

olan  hesap  dönemi  başındaki  öz  sermayesini  ifade  etmektedir.  Vergi  Usul 

Kanununun 192’nci maddesi  uyarınca öz  sermaye,  aktif  (mevcutlar  ile  alacaklar) 

toplamı  ile  borçlar  arasındaki  farktır.  Devralınan  kurumun  öz  sermaye  tutarının 

sıfır  veya  negatif  olması  halinde  bu  kurumların  zararlarının  mahsubu  mümkün 

değildir.  Nitekim Danıştay  Vergi  Dava  Daireleri  Kurulu  da  sermayeleri  tükenmiş 

kurumların  devralınmasında  geçmiş  yıl  zararlarının  kurum  kazancından 

indirilemeyeceğine  karar  vermiş  ve  devir  ve  birleşmeye  ilişkin  kurallarla 

şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesinin amaçlandığı ve biçim yönünden 

KVK  hükümlerine  uygun  olmakla  birlikte  geçmiş  yıl  zararları  sermayelerini 

tüketecek  düzeye  ulaşmış  şirketlerin  devralınmasıyla  yasada  öngörülen  amacın 
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gerçekleşmesine  imkân  bulunmadığını  ifade  ederek,  yasanın  koruduğu  amacın 

dışında vergilendirilecek kazancın azaltıldığını ifade etmiştir748. 

KVK’da yer alan zarar mahsubu müessesesi  işletme kaynaklarının optimal 

kullanımını  teşvik  etmeye  yöneliktir749.  Nitekim  5520  sayılı  KVK’nın  9’uncu 

maddesinin  gerekçesinde  devralan  kuruma  devralınan  kurumun  zararlarını 

mahsup  imkânı  tanınmasının  amacının  bünyelerinde  zarar  oluşan  firmaların 

ekonomiye tekrar kazandırılmaları olduğu ifade edilmiştir750.   

Bunun  yanı  sıra  “devralınan  kurumun  faaliyetine  devam  şartı”  faaliyetin 

zarar  mahsubu  olanağını  elde  ettikten  sonra  herhangi  bir  şekilde 

sınırlandırılmamasını  ifade  etmekte  olup  faaliyetin  zarar  mahsubu  yapıldıktan 

sonra  arızi  hale  getirilmesi  veya  sona  erdirilmesi  halinde  zarar  mahsubu 

uygulamasından yararlanılamayacaktır751.  

5422  sayılı  mülga  Kurumlar  Vergisi  Kanunundaki  düzenlemede  zarar 

mahsubu  hakkı,  devralınan  kurumun  aktif  toplamı  ile  sınırlı  iken  yeni 

düzenlemede  zarar  mahsubu  hakkı  devralınan  kurumun  öz  sermayesi  ile 

sınırlandırılmıştır.  Buradaki  amaç,  birikmiş  zararı  olan  bir  kurumun  devir 

tarihinden önce çeşitli yollarla (muvazaalı borçlanmalar vb.) aktiflerinin şişirilerek 

devralan  kurum  bünyesinde  haksız  yere  daha  fazla  zararın  mahsup  edilmesinin 

önüne geçmektir752.  

Eskiden  aranmakta  olan  devralınan  ve  devralan  şirketin  aynı  sektörde 

faaliyet göstermesi şartı kaldırılmış, bunun yerine devralınan kurumun faaliyetine 

                                                        

748  Danıştay VDDK, E.1998/404, K. 1999/334, K.T. 11.06.1999. 

749  ÇİÇEN  Ali/SÜER  Nedim  Tolga,  Kurumlar  Vergisi  Kanunu  Kapsamında  Devir  ve  Birleşme 

Hallerinde Zarar Mahsubu, Vergi Dünyası, S.291, Kasım 2005, s.113. 

750 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri, Madde 9, s.44. 

751 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri, Madde 9, s.44. 

752 GÜNDOĞDU Burhan, Devir ve Tam Bölünme İşlemlerinde Zarar Mahsubu, Yaklaşım, S.183, Mart 

2008, s. 90. 
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devrin meydana  geldiği  hesap  döneminden  itibaren  en  az  beş  yıl  süreyle  devam 

etmesi  şartı  getirilmiştir.  Hiç  bir  anlamı  olmayan  “aynı  sektörde  faaliyet 

gösterme”  şartının kaldırılması yerinde olmuştur. Zira ülkemizde şirketlerin ana 

sözleşmeleri  ve  unvanlarında  gerçekten  iştigal  edilip  edilmediğine  bakılmaksızın 

birçok  faaliyet  yer  almaktadır753.  Bu  sebeple  şirketlerin  gerçekte  hangi  sektörde 

faaliyette  bulunduklarının  tespiti  sorunlar  çıkarabilecektir.  Kaldı  ki,  faaliyet 

yapılmıyor olsa bile esas sözleşmede yer almakla aynı sektörde faaliyette bulunma 

koşulunun gerçekleştirilmiş sayılıp sayılmayacağı ayrı bir sorun teşkil etmektedir. 

KVK’nın 9’uncu maddesi  ile devir ve bölünme işlemlerinde zarar mahsubu 

yapılabilmesi  için “aynı faaliyete devam” şartı getirilmiştir. Bu şart, mülga 5422 

sayılı  Kanun’un  mükerrer  14.  maddesinde  yer  alan  “aynı  sektörde  faaliyet 

gösterme”  şartından daha dar  kapsamlı  bir  şart  olup devralan kurumların devir 

veya bölünmenin meydana geldiği tarihten itibaren en az 5 yıl süreyle, devralınan 

veya  bölünen  kurumların  faaliyetlerini  devam  ettirme  zorunluluğu 

bulunmaktadır754. Devralınan kurumun  faaliyetine devrin meydana  geldiği  hesap 

döneminden  itibaren  en  az  beş  yıl  süreyle  devam  etmesi  şartı,  devralınan 

kurumların  ekonomiye  yeniden  kazandırılmasını  amaçlamaktadır.    Yukarıda  da 

belirtmiş  olduğumuz  üzere,  5520  sayılı  KVK’nın  gerekçesine  göre  “devralınan 

kurumun  faaliyetine  devam”  şartı,  devralınan  kurumun;  faaliyetini  arızi  hale 

getirmesi veya sona erdirmesi halinde devir halinde zarar mahsubu şartlarını ihlal 

etmiş olacaktır. 

KVK  md.9  uyarınca  maddede  yer  alan  şartların  ihlali  halinde,  zararların 

mahsubu  nedeniyle  zamanında  tahakkuk  ettirilmeyen  vergiler  için  vergi  ziyaı 

doğmuş sayılacaktır.  

                                                        

753 SARITAŞ Mehmet/ERGÜNEŞ  İsmail, Birleşme, Devir, Bölünme Müesseselerinin Zarar Mahsubu 

Açısından Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, S.247, Ekim 2001, s.147. 

754 GÜNDOĞDU, s.91. 
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Yeni  TTK  md.  139’da  da  iyileştirici  birleşmeye  ilişkin  bir  düzenleme  yer 

almaktadır.  Söz  konusu  madde  hükmüne  göre,  sermayesiyle  yedek  akçesi 

toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirket, 

kaybolan  sermayeyi  veya  gerekiyorsa  borca  batıklık  durumunu  karşılayabilecek 

tutarda  serbestçe  tasarruf  edilebilen  öz  varlığa  sahip  bulunan  bir  şirketle 

birleşebilecektir.  TTK  Tasarısının  139’uncu  maddeye  ilişkin  gerekçesinde 

“serbestçe tasarruf edilebilir öz varlıktan” ne anlaşılacağı açıklanmıştır. Buna göre 

serbestçe  tasarruf  edilebilen  öz  varlık,  sermaye+belli  bir  amaca  bağlanmamış 

yedek akçeleri ifade etmektedir755.  

Diğer bir  ifade  ile  toplam öz  varlıktan  sermaye, müstahdem ve  işçiler  için 

ayrılmış yedek akçeler gibi bir amaca bağlı ihtiyari yedek akçeler ve genel kanuni 

yedek  akçenin  kanunen  tahsisli  kısmı  çıktıktan  sonra  kalan  öz  varlık  üzerinde 

serbestçe  tasarruf edilebilir756. Yeni TTK’da bünyelerinde zarar oluşan  firmaların 

karlı  kuruluşlar  tarafından  devralınarak  ekonomiye  kazandırmalarına  imkân 

tanıyan düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak burada vergi hukuku açısından özellik 

taşıyan bir husus borca batık bir şirket öz sermayesi çoğunlukla sıfır veya negatif 

olacağı  için  bu  kurumun  zararlarının  devralan  kurum  tarafından  indirilmesi 

mümkün  olamayacaktır.  Yeni  TTK  md.  139  hükmü  borca  batık  kuruluşların 

birleşmeye  katılmasında,  borca  batık  şirketin  devralan  veya  devrolunan  şirket 

olması arasında bir fark gözetmemiştir. Nitekim 139’uncu maddenin gerekçesinde 

de bu husus açıkça ifade edilmiştir. Ancak tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye 

katılmasını  düzenleyen  md.  138  hükmü  çerçevesinde,  tasfiye  halindeki  şirketin 

sadece devrolunan  şirket olmasına  izin verilirken, borca batık  ya da  sermayesini 

kaybetmiş  şirketin  devralan  şirket  olmasını  anlamlandırmak  pek  de  mümkün 

olmamak gerekir. Sermayenin kaybı veya borca batıklık halinde şirket, mali olarak 

kötü  duruma  düşmüş,  var  olan  sermaye  ile  şirketin  amacını,  devamlılığını 

                                                        

755 TTK Tasarısı Madde Gerekçeleri, Madde 139, s.47. 

756 TTK Tasarısı Madde Gerekçeleri, Madde 139, s.47. 
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sağlayamayacak,  borçlarını  ödeyemeyecek  hale  gelmiş  olacaktır757.  Uygulamada 

böyle  bir  şirketin  başka  bir  şirketi  devralarak  kendi  bünyesinde  birleşmenin 

gerçekleşmesini  sağlamasına  değil;  bu  şirketin  başka  bir  şirket  tarafından 

devralınarak onun çatısı altına girmesine ya da yeni kurulan bir şirkette başka bir 

şirketle birleşerek devam etmesine rastlanacağını söylemek yanlış olmaz758. 

c. Devir halinde amortisman uygulaması ve yenileme fonu 

  Devralınan  kurum,  devir  tarihi  itibarıyla  tüzel  kişiliğini  kaybetmektedir. 

Devralınan  kurumun  devir  tarihine  kadar  gerçekleştirmiş  bulunduğu  faaliyetleri 

sonucunda  elde  ettiği  kazanç,  devir  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  bağlı 

bulunulan  vergi  dairesine  beyan  edilecektir.  Kıst  dönem  olarak  adlandırılan  bu 

dönem  kazancının  hesaplanmasında  amortisman  uygulaması  da  özellik 

göstermektedir.  

Devir koşullarına uygun bir birleşmede, devralınan kurumun bilançosu aktif 

ve  pasifiyle  kül  halinde  devralan  kuruma  geçeceğinden,  devralınan  iktisadi 

kıymetler  için  birleşilen  kurum  tarafından  amortisman  ayrılmaya  devam 

edilecektir.   Her ne kadar VUK md. 328/3’te devir ve trampa satış hükmündedir 

dense de burada bahsedilen devir KVK anlamında bir devir olmayıp işletmelerdeki 

münferit aktiflerin devri ile ilgilidir759. 

Devralan  şirket  aynen  yani  aktif  değer  üzerinden  amortisman  ayırmaya 

devam edecek ve devir yılına mahsus olmak üzere ve amortismanın yıllık ayırma 

özelliğini  kaybetmemek  üzere,  devir  öncesi  ve  sonrasında  her  iki  şirketin,  bu  yıl 

                                                        

757 KILIÇ, s.96. 

758 KILIÇ, s.96. 

759 ULUSOY, s.100. 
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içinde kıst dönem süreleri esas alınmak suretiyle orantı yolu ile devralınan iktisadi 

kıymetler için ayrılacak amortisman bulunacaktır760.  

Devralınan  kurumun,  amortismana  tabi  iktisadi  kıymetlerin  satışından 

sağladığı kazancı, VUK md. 328 uyarınca, yenileme fonu hesabına almış olması ve 

yenilemeye konu sabit kıymetin itfası tamamlanmadan önce devrin gerçekleşmesi 

halinde  bu  fonun,  devralınan  şirketin  varlığında  devam  ediyormuşçasına  işleme 

tabi  tutulması  gerekir761.  Nitekim  devir  halinde  devralınan  kurumun 

bilançosundaki  değerler  aynen  devralan  kurumun  bilançosuna  geçirileceği  için, 

yenileme  fonunun  da  bu  bağlamda  değerlendirilmesi  gereklidir.  Devralınan 

kurumda  teşkil  edilen  fon,  devralan  kurum  tarafından  kullanılabilecek,  üç  yıllık 

bekleme  süresi  de  fonun  devralınan  kurumda  teşekkül  ettiği  tarihten  hesap 

edilecektir762. 

d. Devir halinde taşınmazlar,  iştirak hisseleri, kurucu senetleri,  intifa 

senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların durumu 

  Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi KVK md. 5/1‐e uyarınca, kurumların 

en  az  iki  tam  yıl  süreyle  aktiflerinde  yer  alan  taşınmazlar  ve  iştirak  hisseleri  ile 

aynı süreyle sahip oldukları kurucu intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından 

doğan kazançların %75’lik kısmı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında beş 

yıl  süreyle  tutulmaları  kaydı  ile  kurumlar  vergisinden  istisna  edilmiştir.  Devir 

işlemi,  devralınan  kurum  bilançosunun  kül  halinde  devralan  kuruma  geçirilmesi 

olduğu  için  bu  fon  hesabının  yeni  kurumdaki  durumunun  tespit  edilmesi 

gereklidir.  

                                                        

760  KIZILOT  Şükrü/EYÜPGİLLER  Saygın,  Şirketler  Muhasebesi  Vergilendirilmesi  Hukuku  ve 

Mevzuatı, Ankara 1999, s.1508; MAÇ, Kurumlar Vergisi, s.974 

761 ARPACI, Devir Müessesesi, s.178. 

762 ÖZBALCI, s.568. 
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  Eğer  devir  tarihinden  önce  satış  yapılmışsa  ve  bu  satıştan  doğan  kazanç 

KVK md.  5/1‐e  kapsamında  sermayeye  eklenir  ve  bilançonun  pasifinde  özel  bir 

hesapta tutulursa devralan kurum bu istisnadan yararlanabilecektir. Bilindiği gibi 

devir  tasfiye  hükmünde  kabul  edilmemiştir.  Bu  sebeple  pasifte  özel  bir  fon 

hesabına alınmasından itibaren 5 yıl süre ile devralan kurumun tasfiye edilmemesi 

ve  bu  kazancın  işletmeden  çekilmemesi  halinde  devralan  kurum  bünyesinde 

herhangi bir vergilendirme yapılmayacaktır. 

  Devralınan  kuruma  ait  gayrimenkuller  ve  iştirak  hisselerinin  devir 

tarihinden  sonra  devralan  kurum  tarafından  satılması  halinde  istisna 

uygulanabilmesi  için  en  az  iki  yıl  süre  ile  aktifte  bulunma  şartının  gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin  tespitinde,  bu  kıymetlerin  iktisap  tarihi  olarak  devralınan 

kurumdaki iktisap tarihi esas alınacak ve söz konusu kıymetlerin her iki kurumun 

bilançolarında yer aldığı toplam süre dikkate alınacaktır. 

e. Devir halinde geçici vergi uygulaması 

   5422 sayılı mülga Kurumlar Vergisi Kanunu döneminde yayınlanan 38 Seri 

No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde763 devir halinde geçici vergi uygulamasına 

ilişkin  açıklamalar  yapılmıştır.  5520  sayılı  Kurumlar  Vergisi  Kanununun  geçici 

1’inci  maddesinin  5’inci  fıkrası  hükmü  gereği  5422  sayılı  kanuna  yapılmış  olan 

atıflar,  ilgili  oldukları maddeler  itibarıyla  5520  sayılı  kanuna  yapılmış  sayılır.  Bu 

hüküm  ışığında  mülga  kanun  döneminde  ilgili  maddelere  ilişkin  olarak  yapılan 

açıklamaların yeni kanuna aykırı olmadığı sürece yeni kanun açısından da geçerli 

olması gerekir. Devir müessesesine  ilişkin 5422 sayılı KVK md. 37  ile 5520 sayılı 

KVK md. 19 birbirleri ile paralellik arz ettiği için, geçici vergiye ilişkin tebliğde yer 

alan  görüşler  yürürlükte  olan  5520  sayılı  kanun  açısından  da  geçerli  olacaktır. 

Buna  göre,  devir  şartlarına  uygun  olarak  gerçekleştirilen  birleşmelerde,  birleşen 

kurumun  devir  tarihine  kadar  elde  etmiş  olduğu  kazançları  nedeniyle  devir 

                                                        

763 RG. 25.04.1989, S.20149. 
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tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  kurumlar  vergisi  beyannamesi  verilmesi 

gerektiğinden, hukuki varlığı sona eren kurumlar devir tarihinin içinde bulunduğu 

dönemler için geçici vergi beyannamesi vermezler764. 

  Devralınan  kurumun  devrin  gerçekleştirildiği  tarihe  kadar  ödediği  geçici 

vergiler,  devir  dolayısı  ile  vergilendirilecek  devir  öncesi  kazancı  üzerinden 

hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen tutarın 

kalması halinde ise bu tutar, devralan kuruma intikal edecektir. Bu suretle devren 

gelen  geçici  vergi,  devralan  kurumun  diğer  vergi  borçlarına  mahsup  edilecek, 

mahsup imkânı bulunmadığında iade edilecektir765. 

5. Devirde Katma Değer Vergisi 

KDVK md.  17/4‐c  hükmü  Kurumlar  Vergisi  Kanununa  göre  yapılan  devir 

işlemlerini  katma  değer  vergisinden  istisna  etmiştir.  Yukarıda  da  açıkladığımız 

üzere,  kural  olarak  birleşme  işlemleri  katma  değer  vergisine  tabidir  ancak 

KDVK’nın  anılan  hükmü  devir  işlemlerini  katma  değer  vergisi  kapsamından 

çıkarmıştır.  

Katma  değer  vergisinde  istisna  işlemler  özellik  arz  etmektedir.  İstisna 

kapsamındaki  bir  takım mal  teslimi  ve  hizmet  ifalarında  yüklenilen  katma değer 

vergisinin  indirilmesine  izin  verilirken  bir  takım  mal  teslimi  ve  hizmet  ifası 

işlemlerinde  izin  verilmemiştir.  Birinci  grupta  yer  alan  işlemlerin  katma  değer 

vergisinden tamamen arındırılması amaçlanmış olup bu  istisna,  tam istisna  ikinci 

gruptakiler ise kısmi istisna olarak adlandırılmaktadır766. 

Tam  istisna  kapsamındaki  işlemlerde  indirim  hakkı,  KDVK  md.  32’de 

düzenlenmiştir. Buna göre KDVK md. 11’de düzenlenen ihracat istisnası, md. 13’te 

                                                        

764 ALTUNDAL, s.175. 

765 ÖZBALCI, s.567. 

766 ŞENYÜZ, s.223. 
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yer  alan  araçlar,  petrol  aramaları,  kıymetli  maden  ve  petrol  aramaları  ve  ulusal 

güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna, md. 14’te yer alan transit taşımacılık 

istisnası  ve  md.  15’te  hüküm  altına  alınan  diplomatik  istisna  tam  istisna 

kapsamındadır. KDVK md. 32’de istisna edilmiş işlemlerde indirim düzenlenmiştir. 

Buna göre tam istisna kapsamındaki işlemler sebebiyle yüklenilen ve vergiye tabi 

işlemlerin  olmaması  veya  hesaplanan  verginin  indirilecek  vergiden  az  olması 

hallerinde  indirilemeyen  katma  değer  vergisi,  Maliye  ve  Gümrük  Bakanlığının 

tespit  edeceği  esaslara  göre  iade  olunur767.  KDVK md.  30 hükmü  ise  vergiye  tabi 

olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile 

alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan 

katma  değer  vergisinin  indirilemeyeceğini  belirtmektedir.  Anılan  iki  hükmün 

birlikte  değerlendirilmesi  neticesinde  devir  işlemlerinin  tam  istisna  kapsamında 

yer  almaması  sebebiyle  KDVK  md.  30/a  uyarınca  indirim  imkânı  bulunmadığı 

söylenebilecektir. Nitekim 4684 sayılı Kanunun768 18/A maddesinin gerekçesinde  

“Katma  Değer  Vergisi  Kanununun  17’nci  maddesindeki  işlemler  kısmi  istisna 

kapsamına girdiğinden bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler indirim konusu 

yapılamamakta,  önceki  dönemlerde  indirim  konusu  yapılan  vergilerin  de  işlem 

tarihi itibariye indirim hesaplarından çıkarılarak beyan edilmesi ve vergi dairesine 

ödenmesi  gerekmektedir.  Bu  durum  şirketlere  devir,  birleşme,  bölünme  gibi 

işlemler  nedeniyle  getirilmek  istenen  vergi  kolaylığının  ortadan  kalkmasına  yol 

açmaktadır”  denilerek  indirim  hakkı  tanınmamasının  devir  işlemleri  önünde 

vergisel  engel  yaratacağına  işaret  edilmiştir.  Belirtilen  bu  gerekçe  ile  4684  sayılı 

Kanun’un 18/A maddesi  ile KDVK md.  17/4‐c değiştirilerek,  devir halinde KDVK 

md.  30/a’nın  uygulanmayacağı,  indirilemeyen  vergilerin  de  devralan  kurum 

                                                        

767 ŞİŞMAN Bülent, Şirketlerin Devir Yoluyla Birleşmesi KDV Açısından Vergi Planlamasına Haline 

mi  Dönüşüyor?,  Mükellefin  Dergisi,  Eylül  2002,  S.  117,  www.mevbank.com.tr/doc/ 

printableversion_docwiev.asp?docid=38410&pageno=1 (Erişim Tarihi 26.09.2002) 

768 RG. 03.07.2011, S.24451. 
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tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirilebileceği hüküm altına 

alınmıştır.  

II. BÖLÜNME 

A. Tam Bölünme 

1. Genel Açıklamalar 

Bölünme  müessesesi  ilk  olarak  4684  sayılı  Kanun  ile  5422  sayılı  mülga 

Kurumlar Vergisi Kanunu sistemine dâhil edilmiş ve anılan düzenleme 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu maddesinde yer almıştır. 

Bölünme  müessesesinin  hukukumuzda  ilk  olarak  en  kapsamlı  şekilde 

düzenlendiği  hüküm  olan  5422  sayılı  mülga  KVK’nın  38’inci  maddesinde  4684 

sayılı  Kanunun  17/B  maddesi  yapılan  değişiklikle  hukuk  sistemimizde  bölünme 

müessesesi  eksik  bir  düzenleme  olarak  yer  almıştır.  4684  sayılı  Kanunun  17/B 

maddesinin gerekçesinde Avrupa Birliği mevzuatının da dikkate alınarak bölünme 

müessesesinin  vergi  sistemimize  dâhil  edildiği  ifade  edilmektedir.  Avrupa  Birliği 

mevzuatında  82/891/EEC  sayılı  Altıncı  Direktif  ve  2009/133/EC  sayılı 

(90/434/EEC  sayılı  Direktifin  kodifiye  edilmiş  hali)  Direktifte  bölünmeye  ilişkin 

hükümler  yer  almaktadır. Ancak konunun maddi hukuk boyutu Altıncı Direktifte 

yer  alırken,  işlemlerde  vergisel  açıdan  tarafsızlığı  sağlamaya  yönelik  hükümler 

2009/133/EC  (öncesinde  90/434/EEC  ve  2005/19/EC  Direktifleri)  Direktifinde 

yer  almaktadır.  Türk  hukukunda  ise  bölünme  düzenlemelerinin  maddi  hukuk 

boyutu  ihmal  edilerek  konu  vergi mevzuatı  ile  düzenlenmeye  çalışılmıştır769.  Bu 

durum  uygulama  açısından  birçok  soruna  yol  açmıştır.  Özellikle  malvarlığının 

intikali,  alacaklıların  hakları,  bölünme  usulüne  ilişkin  konularda  hüküm 

bulunmayışı,  bölünme  müessesesini  uygulanamaz  hale  getirmiş  mesele  Maliye 

Bakanlığı  ve  Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığının  ortaklaşa  yayınlamış  oldukları  Kısmi 

                                                        

769 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s.40. 
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Bölünme Tebliği ile kısmi bölünme işlemleri açısından çözümlenmeye çalışılmıştır. 

6102 sayılı TTK’nın bölünmeye ilişkin gerekçesinde belirtildiği üzere Tebliğ, kısmi 

bölünmenin maddi hukuk cephesini düzenlemekte olup tebliğ sınırları içinde kalan 

ve  tebliğ  hukukunun  şartlarına  özgülenen  bu  düzenleme  ise  uygulamada 

bölünmenin işlerliğini sağlama amacı güdülmüştür770.  

Tebliğ  hükümlerinin  tam  bölünme  açısından  işlerliği  doktrinde 

tartışılmıştır.  Tam  bölünme  işlemlerinde  şirketin  tasfiyesiz  infisah  ederek 

malvarlığı bölümlerini iki veya daha fazla şirkete devretmesi söz konusudur. TTK 

md.  439,  bir  anonim  şirketin  diğer  bir  şirketle  birleşmesi,  bir  limited  şirkete 

çevrilmesi veya bir amme hükmi şahsı tarafından devralınması hariç olmak üzere 

infisah eden şirketin tasfiye haline gireceğini hükme bağlamıştır. Tasfiyesiz infisah, 

yasada açıkça öngörülen hallerde söz konusu olduğu için tam bölünmede şirketin 

tasfiyesiz  infisah  etmesinin  mümkün  olup  olmadığının  çözüme  kavuşturulması 

gerekir.  Tekinalp’e  göre,  bir  infisah  sebebinin  geçerli  olabilmesi  için  yalnızca 

maddi hukuk kuralları içeren TTK’da yer alması zorunlu değildir. Yazar, Kurumlar 

Vergisi  Kanununda  tasfiyesiz  infisah  halinin  öngörülmüş  olmasının,  bir  anonim 

ortaklığın tüm malvarlığının bölümler halinde tasfiye edilmeksizin en az iki mevcut 

veya  yeni  kurulacak  sermaye  ortaklığına  devrini  mümkün  hale  getirdiğini  ifade 

etmektedir771.  Ancak  tasfiyesiz  infisah  bu  şekilde  mümkün  olmakla  beraber, 

malvarlığının  intikali  açısından  sorun  çıkmaktadır.  Zira  tam  bölünmede 

malvarlığının  bölümler  itibarıyla  külli  halefiyet  ilkesi  çerçevesinde  intikali  söz 

konusudur772.  Külli  halefiyet  kuralının  uygulama  alanının  kanunen  öngörülen 

istisnalarla  sınırlanmış  olması  sebebiyle  tam  bölünme  şeklinde  yeniden 

yapılanmalarda  malvarlığının  külli  halefiyet  yoluyla  intikali  mümkün 

                                                        

770 TTK Tasarısı, Madde Gerekçeleri, s.58. 

771  TEKİNALP,  4684  sayılı  Kanun,  www.mevbank.com.tr/doc/printableversion_docwiev.asp? 

docid=33415. 

772 Bkz, Birinci Bölüm, II, B, 2, c. 
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olamayacaktır773. Ancak buna rağmen malvarlığı bölümleri  cüz’i halefiyet yoluyla 

devredilerek  malvarlığının  devamı  ilkesini  gerçekleştirmek  mümkündür774.  Bu 

durumda BK md. 179’dan yararlanılarak bir devir sözleşmesi yapılarak, pasiflerin 

tek  bir  işlemle  devri  sağlanarak  alacaklıların  her  birinin  rızası  engeli  aşılarak 

yeniden  yapılanma  usulü  kolaylaştırılacaktır775.  Her  ne  kadar  bu  usul,  bölünme 

işlemlerine  bir  takım  kolaylıklar  sağlasa  da  bölünme müessesesinin  yaşama  tam 

olarak  aktarılabilmesi,  Ticaret  Kanununda  bu  konuda  gerekli  düzenlemelerin 

yapılması  koşuluna  bağlıdır776.  Gerçekten  genel  hükümler  ve  Tebliğ  dairesinde 

bölünme  işlemleri  gerçekleştirilebilse  bile  bölünme  müessesesinden  beklenen 

faydanın elde edilmesi ancak bölünmenin maddi hukuk cephesinin ayrıntılı olarak 

düzenlenmesi  ile  mümkün  olacaktır.  Nitekim  Yeni  TTK’nın  159  ila  179’uncu 

maddelerinde  bölünme müessesesi  ayrıntılı  olarak  düzenlenmiştir.  Yeni  TTK’nın 

yürürlüğe gireceği 01.07.2012  tarihinden  itibaren bölünme müessesesinin maddi 

hukuk cephesi ile ilgili tereddütler ortadan kalkacaktır.  

Tam  bölünme,  bir  sermaye  şirketinin  infisah  ederek  ortadan  kalkması  ve 

şirketin  bilanço  kalemlerinin  iki  veya  daha  fazla  yeni  kurulan  yahut  var  olan 

şirkete  paylaştırılması,  devralan  şirketlerde  meydana  gelecek  sermaye  artışını 

temsil  eden  hisselerin,  anlaştıkları  kombinasyonda,  ortadan  kalkan  şirket 

hissedarlarına bedelsiz olarak verilmesidir777.  

Bilindiği  gibi  birden  fazla  şirket,  bilanço  değerlerinin  değiştirilmeden  bir 

bütün  halinde  devri  şartıyla  vergisiz  olarak  birleşebilmektedir.  Bölünme 

işlemlerinin  de  vergisiz  gerçekleştirilmesi  mümkündür.  Bunun  için  bir  şirketin 

                                                        

773 ÇOŞTAN, s.147. 

774  TEKİNALP,  4684  sayılı  Kanun,  www.mevbank.com.tr/doc/printableversion_docwiev.asp? 

docid=33415. 

775 ÇOŞTAN, s.148. 

776 DOĞRUSÖZ Bumin, Kısmi Bölünme Tebliği, Dünya Gazetesi, 18.09.2003. 

777 MAÇ Mehmet,  Şirketlerde  Tam  Bölünme  Yoluyla  Yeniden  Yapılanma,  Yaklaşım,  S.  173, Mayıs 

2007, s.67 (Yeniden Yapılanma) 
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bilanço  kalemlerinin  birden  fazla  şirkete  kayıtlı  değerleri  üzerinden  dağıtılması 

gereklidir.  

2. Tam Bölünmenin Şartları 

KVK  md.  19  ve  20’de  bir  işlemin  bölünme  olarak  kabul  edilebilmesi  ve 

vergisiz olarak gerçekleştirilebilmesi için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartların 

bazıları esasa ilişkin, bazıları ise şekle ilişkin şartlardır. Ancak bölünmeden doğan 

değer  artış  kazançlarının  vergilendirilmemesi  için  esasa  ve  şekle  ilişkin  şartların 

tamamının  gerçekleştirilmiş  olması  gereklidir.  Diğer  bir  ifade  ile  bir  bölünme 

işlemi  KVK md.  19’daki  şartlara  uygun  şekilde  gerçekleştirilmesi  sebebiyle  KVK 

anlamında  bölünme  olarak  nitelendirilmekle  birlikte md.  20’deki  şekil  şartlarına 

uyulmadığı  takdirde  değer  artışları  vergilendirilecek  ve  tarhiyatın  muhatabı  da 

devralan  kurumlar  olacaktır.  KVK’nın  tam  bölünmeyi  düzenleyen  19/3‐a 

maddesinde tam bölünme işleminin şartları hüküm altına alınmıştır.   

a. Tam bölünmenin esasa ilişkin şartları 

aa. Bölünen ve devralan kurumların sermaye şirketi olması 

KDK  md.  19/3‐a,  tam  mükellef  bir  sermaye  şirketinin,  tasfiyesiz  olarak 

infisah  etmek  suretiyle  bütün  mal  varlığını,  alacaklarını  ve  borçlarını  kayıtlı 

değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef 

sermaye  şirketine  devretmesi  ve  karşılığında  devredilen  sermaye  şirketinin 

ortaklarına devralan  sermaye  şirketinin  sermayesini  temsil  eden  iştirak hisseleri 

verilmesinin  bölünme  hükmünde  olduğunu  belirtmektedir.  Madde  hükmünü 

incelediğimizde  gerek  bölünen  gerekse  devralan  veya  yeni  kurulan  şirketlerin 

sermaye şirketi olması gerektiği görülmektedir. KVK md. 2’de sermaye şirketlerine 

ilişkin  hüküm  yer  almaktadır.  Bu  madde  uyarınca,  TTK  hükümlerine  göre 

kurulmuş olan, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki 

yabancı  kurumlar  sermaye  şirketidir.  Sermaye  Piyasası  Kanununa  göre  kurulan 

yatırım ortaklıkları da KVK’ya göre  sermaye  şirketi  olarak kabul  edilmektedir.  İş 
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ortaklıkları, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, iktisadi kamu müesseseleri ve 

kooperatifler kurumlar vergisi mükellefi  olmalarına  rağmen bölünmenin vergisel 

avantajından  yararlanamayacaklardır.  Burada  Yeni  TTK’nın  bölünmeye  ilişkin 

düzenlemelerine  de  kısaca  değinmek  gerekmektedir.  Yeni  TTK’nın  geçerli 

bölünmeler  başlıklı  160’ıncı  maddesine  göre  sermaye  şirketleri  ve  kooperatifler 

sermaye  şirketlerine  ve  kooperatiflere  bölünebilirler.    Buna  göre  Yeni  TTK 

anlamında  bir  sermaye  şirketinin  bölünerek  malvarlığını  iki  veya  daha  fazla 

kooperatife devretmesi ya da bir kooperatifin bölünerek malvarlığını iki veya daha 

fazla sermaye şirketine devretmesi mümkün iken, bu tür bir bölünme KVK md. 19 

anlamında  bölünme  kabul  edilmeyecek  ve  bölünmenin  vergisel  avantajlarından 

yararlanamayacaktır.    Ancak  henüz  Yeni  TTK  yürürlüğe  girmediği  için  mevcut 

hukuki  durum  çerçevesinde  sermaye  şirketi  olma  şartının  anlamının  tespit 

edilmesi  gerekmektedir.  Diğer  bir  ifade  ile  şirket  nevileri  dikkate  alınarak 

benzeşme  şartının  aranıp  aranmayacağının  tartışılması  gerekmektedir.  Bu 

durumda  bir  anonim  şirketin  iki  limited  şirkete  devrolup  devrolmayacağının 

tespiti gerekmektedir. Böyle bir soruya TTK md. 147’de yer alan ve yalnızca aynı 

neviden  şirketlerin birleşmesine  cevaz  veren hüküm çerçevesinde olumsuz  yanıt 

vermek gerekir778.  

bb. Bölünen ve devralan kurumların tam mükellef olması 

  KVK md.  19/3‐a  hükmü  gereği,  bölünen  ve  devralan  tüm  kurumların  tam 

mükellef  olmaları  gerekmektedir.  Dolayısıyla  kanuni  merkezi  veya  iş 

merkezlerinden  herhangi  biri  Türkiye’de  bulunmayan  kurumların  bölünen  ya  da 

bölünen kurumun malvarlığını devralan kurum olmaları halinde vergisiz bölünme 

imkânından faydalanmaları mümkün olmayacaktır.   

  Bölünme  işlemi  de  aynen  devir  gibi  bir  vergi  istisnası  olmayıp  işlem 

neticesinde  oluşacak  değer  artışlarında  vergi  ertelemesi  sağlamaktadır.  Zira 

                                                        

778 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s.43. 
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bölünen  kurumun  malvarlığı,  devralan  kurumların  bilançosuna  kayıtlı  değerleri 

üzerinden  geçirileceği  için  gizli  yedekler  henüz  realize  edilmemiş  olacak  ve  bu 

sebeple de değer artışı hesaplanmayacaktır. Bölünmede dar mükellef kurumların 

sadece  Türkiye’de  elde  ettikleri  kazançları  üzerinden  vergilendirilebilmeleri 

sebebiyle,  ertelenen  verginin  ileride  devralan  kurumlar  bünyesinde  realize 

edildiğinde  vergilendirilmesi  imkânının  bulunmadığı  gerekçesiyle  devralan 

kurumların  tam  mükellef  olmaları  gerektiği  savunulmaktadır.  Zira  burada 

ertelenen  verginin  farklı  bir  vergi  otoritesinin  yetki  alanına  aktarıldığı 

belirtilmektedir779.  Yukarıda  devir  bahsinde  belirttiğimiz  gerekçelerle  bu  görüşe 

katılmamaktayız780.  Zira  yukarıda  da  belirttiğimiz  gibi  devralınan  malvarlığı  yer 

değiştirmemekte  ve  ülke  sınırları  içerisinde  kalarak  çifte  vergilemeyi  önleme 

anlaşmalarının 5’inci maddesi uyarınca bir  işyeri  teşkil  etmektedir. Bu durumda, 

dar  mükellefiyette  kurum  kazancını  belirleyen  KVK  md.  3/3  hükmü  ve  çifte 

vergilendirmeyi  önleme  anlaşmalarının  işyerini  tanımlayan  5’inci  maddesi  ve 

işyerinin  elden  çıkarılmasından  doğan  kazançlar  da  dâhil  olmak  üzere,  işyerinin 

ticari  varlığına  dâhil  malların  elden  çıkarılmasından  elde  edilen  değer  artış 

kazançlarını  işyerinin  bulunduğu  yer  akit  devletinin  vergilendirme  yetkisine 

bağlayan  13’üncü  maddesi  ile  dar  mükellef  kurumların,  bölünme  neticesinde 

devraldıkları  malvarlığını  elden  çıkarmaları  halinde  Türkiye’de 

vergilendirilebilecekleri sonucuna ulaşmak mümkün olabilecektir. 

  Her  ne  kadar  kanaatimizce  ortada  herhangi  bir  hazine  zararı  veya  vergi 

kaybı  bulunmasa da  yürürlükteki mevzuat  hükümleri  çerçevesinde  tam mükellef 

bir sermaye şirketinin, tam bölünme yoluyla tasfiyesiz infisah ederek iki veya daha 

fazla  dar  mükellef  sermaye  şirketi  tarafından  devralınması  halinde  vergisiz 

bölünme hükümlerinde yararlanma imkânı bulunmamaktadır.  

                                                        

779 SEZGİ Önder, Bölünme, Birleşme ve Hisse Devri  İşlemlerinde Yapılan Son Düzenlemeler, Vergi 

Dünyası, S. 85, Kasım 2001, s. 90. 

780 Bölüm 3, I, B, 2,a. 
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  Bölünen  kurumun  tam  mükellef  olması  şartının  yarattığı  sonuç  ise, 

Türkiye’de  bir  işyeri  veya  daimi  temsilcisi  bulunan  yabancı  şirketlerin, 

Türkiye’deki  bu  şubelerinin  bölünerek  Türkiye’de  kurulmuş  bulunan  şirketlere 

devrine  imkân  sağlamıyor  olmasıdır781.  Bu  şart  söz  konusu  şubelerin  Türkiye’de 

şirketleşmesini engeller niteliktedir. 

  Akla gelebilecek bir diğer mesele de bölünen sermaye şirketini devralacak 

iki  sermaye  şirketinin  birinin  tam  mükellef,  diğerinin  dar  mükellef  olması 

durumunda bölünmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir. KVK md. 19’da yer alan 

tam bölünme  tanımı  uyarınca,  gerek  devralan  gerekse  yeni  kurulacak  şirketlerin 

tamamının  tam  mükellef  sermaye  şirketi  olması  gerekmektedir782.    Devralan 

kurumların  bir  kısmının  tam  mükellef,  bir  kısmının  dar  mükellef  olması 

durumunda,  tam mükellef  kurumların  devraldığı  kısım  için  vergi  ertelemesi  söz 

konusu  olabilir  şeklinde  bir  görüş  de  savunulabilir  ancak  ertelenen  verginin 

bölünen şirkete ait bulunması ve hükümde kısmen yararlanmaya ilişkin herhangi 

bir  belirlemenin  bulunmaması  sebebiyle  devralan  şirketlerden  birinin  dahi  tam 

mükellef olmaması halinde işlem tam bölünme olarak nitelendirilemeyecektir783. 

cc.  Bölünen  kurumun  tüm  malvarlığı,  alacak  ve  borçlarını  kayıtlı 

değerleri üzerinden devretmesi 

KVK md. 19/3‐a uyarınca, tam bölünme halinde bölünen kurumun tasfiyesiz 

infisahı söz konusudur.  Bölünme nedeniyle tüzel kişiliği ortadan kalkan kurumun 

varlık ve borçlarının diğer kurumlar tarafından devralınması söz konusudur. Tam 

bölünme,  kısmi  bölünmeden  bu  noktada  ayrılmaktadır.  Tam  bölünmeyi  infisahla 

sonuçlanan bölünme olarak nitelendirmek mümkündür.  

                                                        

781 TAŞ Bülent, Şirket Yeniden Yapılandırmalarıyla  İlgili Olarak Yapılan Yeni Vergi Düzenlemeleri, 

Vergi Dünyası, S. 247, Mart 2002, s.56. 

782 TAN Mustafa, Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Bölünme, Ankara 2010 (Bölünme), s.67. 

783 BAKIRCI Aykut, Tam Bölünme, Vergi Dünyası, S.257, Ocak 2003 (Tam Bölünme), s.97. 
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  Tam bölünme işleminde bölünen sermaye şirketinin tüm malvarlığı, alacak 

ve  borçlarının  kayıtlı  değerleri  üzerinden  diğer  kurumlara  devri  gerekmektedir. 

Bölünen  kurumun  tüm  malvarlığını  kayıtlı  değerleri  üzerinden  devretmesi 

işleminde herhangi bir değerleme söz konusu olmayacak ve devredilen malvarlığı 

kül  halinde  devralan  veya  yeni  kurulan  şirketlere  aktarılacaktır784.  Esasen  tam 

bölünme  işleminin  bir  vergi  ertelemesi  olması  da  buradan  kaynaklanmaktadır. 

Malvarlığının  kayıtlı  değerleri  üzerinden  devrinde,  gizli  yedekler  henüz  realize 

edilmemiş  bulunmaktadır.  Dolayısıyla  kayıtlı  değer  üzerinden  devredilen 

kıymetlerde değer artış kazancı hesaplanmayacak ve bunların bünyesinde oluşmuş 

bulunan  değer  artışlarının  vergilendirilmesi  bu  varlıkların  devralan  kurumlar 

tarafından  elden  çıkarılarak  gizli  yedeklerin  realize  edildiği  tarihe  kadar 

ertelenmektedir.   

dd. Devralan  kurumların mevcut  veya  yeni  kurulacak  iki  veya  daha 

fazla sermaye şirketi olması 

Tam bölünme neticesinde  bölünen  sermaye  şirketinin malvarlığını,  alacak 

ve borçlarını devralan şirket sayısı birden fazladır. Birleşme işleminde ise devralan 

şirket sayısı gerek devir yoluyla gerekse yeni kuruluş yoluyla birleşme  işleminde 

her zaman birdir.  

Devir  işleminde  devralan  şirketler  öteden  beri  faaliyetlerine  devam  eden 

şirketler  olabileceği  gibi  yeni  kurulan  şirketler  de  olabilir.  KVK’da  devralan 

sermaye  şirketlerine  ilişkin  asgari  sayı  belirlenmiş  ancak  bir  azami  sayı 

belirtilmemiştir.  Dolayısıyla  devralan  şirket  sayısının  ikiden  daha  fazla  olmasına 

bir engel bulunmamaktadır. 

                                                        

784 TAN, s.68. 
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ee.  Bölünen  şirket  ortaklarına  devralan  şirket  sermayesinden  pay 

verilmesi 

Tam bölünmede  devralınan  kıymetlerin  karşı  edimini  devralan  şirketlerin 

sermayesini teşkil eden paylar oluşturmalıdır. Diğer bir ifade ile karşı edimin pay 

yerine  para  olduğu  durumlarda  ortada  bir  satış  işlemi  bulunduğundan  tam 

bölünme işlemini vergisiz olarak gerçekleştirme imkânı ortadan kalkmaktadır.  

KVK  md.  19/3‐a,  devredilen  sermaye  şirketlerinin  ortaklarına  devralan 

şirketin  sermayesini  teşkil  eden  iştirak  hisselerinin  verilmesini  öngörmektedir. 

Tam  bölünme  işleminde  bölünme  nedeniyle  infisah  eden  kurumun  ortakları 

devralan  kurumların  ortakları  haline  gelmektedirler.  Madde  metninde  iştirak 

hissesi  teriminin  kullanılması,  ticaret  hukukuna  ilişkin  kavramların  özenli  bir 

şekilde  kullanılmamış  olmasından  kaynaklanmaktadır.  Burada  iştirak  hissesi 

denildiğine göre bölünen şirketin ortaklarının da şirket olması ve  iştirak ettikleri 

şirketi  bölerek  sona  erdirip,  malvarlığını  başka  şirketlere  devrederek  bunlara 

iştirak  etmek  yoluyla  tam  bölünme  işleminin  gerçekleştirildiği  akla  gelse  de 

bölünen  kurumun  ortakları  gerçek  kişi  olabileceği  gibi  tüzel  kişi  de 

olabileceklerdir. Bölünen kurumun gerçek kişi pay sahipleri, devralan kurumlarda 

pay  sahibi  olacaktır.  Limited  şirketlerdeki  sermaye  payı  ise  iştirak  payı  olarak 

adlandırılmaktadır.  Bölünen  kurumun  ortaklarının  da  sermaye  şirketi  olması 

durumunda,  bunlar  devralan  kurumlarda  iştirake  sahip  olacaklardır  Burada 

kanımızca  devralan  şirketin  anonim  şirket  dışında  bir  sermaye  şirketi  olması 

ihtimalinin  de  düzenlenmek  istenmesi  sebebiyle  iştirak  hissesi  terimi 

kullanılmıştır. 

Kanun,  bölünme  işleminin  esas  itibarıyla  devralan  kurumların  hisseleri 

karşılığında  yapılmasını  öngörmüşse  de,  ortaklara  verilecek  hisselerin  itibari 

değerinin %10’una kadar nakit ödeme yapılmasına cevaz vermektedir.  



302 

 

Tam bölünme hükümlerinde devralan şirketten bölünen şirket ortaklarına 

verilecek  payların  ne  şekilde  paylaştırılacağı  da  çözüme  kavuşturulması  gereken 

bir husustur.  

1  Seri  No’lu  Kurumlar  Vergisi  Genel  Tebliğinde  yapılan  işlemin  Kurumlar 

Vergisi Kanunu uyarınca yapılan devir veya bölünme işlemi sayılabilmesi için devir 

veya  bölünmeye  konu  edilen  varlıklara  karşılık  iktisap  edilen  hisselerin, 

varlıklarını  devreden  şirketin  ortaklarına,  devreden  veya  bölünen  şirketteki 

hisselerine  isabet  eden  servet  değeri  ile  orantılı  olarak  dağıtılması  gerekeceği 

belirtilmiştir.  Burada  Maliye  Bakanlığının,  bölünme  işleminin  eşdeğer‐simetrik 

olmasını aramadığını görüyoruz. Yeni TTK md. 161’de devreden şirket ortaklarına 

bölünmeye  katılan  tüm  şirketlerde,  mevcut  payları  oranında  şirket  payları  veya 

bölünmeye  katılan  bazı  veya  tüm  şirketlerde  mevcut  paylarının  oranına  göre 

değişik  oranda  şirket  paylarının  tahsis  edilebileceği  belirtilmektedir.  Kanun,  bu 

gibi  bölünmeleri  oranların  korunduğu  ve  oranların  korunmadığı  bölünme  olarak 

tanımlamaktadır.  Oranın  korunduğu,  yani  simetrik  bölünmede,  ortaklar  bölünen 

şirkette sahip oldukları (mevcut) pay oranını aynen korurlar. Oranın korunmadığı 

bölünmede,  bölünen  şirketlerin  ortaklarına,  devralan  veya  yeni  kurulan 

şirketlerde,  mevcut  pay  oranları  değiştirilerek  pay  tahsis  edilmektedir.  Oranın 

korunmadığı  bölünmede  bazı  ortaklar,  devralan  veya  yeni  kurulan  şirkette  pay 

iktisap  ederek  bölünen  (devreden)  şirketten  tamamen  ayrılabilirler.  1  Seri No’lu 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde’de hisselerin servet değeri ile orantılı verilmesi 

gerektiği  belirtilerek  bölünmede  pay  oranlarının  korunması  gerektiği  şeklinde 

herhangi bir açıklama yer almamaktadır.  

Bir  bölünme  işleminin  KVK  hükümleri  çerçevesinde  vergisiz  olarak 

gerçekleştirilebilmesi  için,  bölünen  kurumun  varlıklarının  kayıtlı  değerleri 

üzerinden  devredilmesi  ve  karşılığında  söz  konusu  kurumları  devralan 

kurumlardan  iştirak  hissesi  alınması  gereklidir.  Eğer  devralınan  varlıkların 

karşılığında  iştirak  hissesi  yerine  nakdi  veya  ayni  ödeme  yapılırsa  işlem  tam 
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bölünme  olarak  nitelendirilemeyecek  ve  öngörülen  vergi  erteleme  rejiminden 

yararlandırılmayacaktır.    

Devralan  kurumun  ortaklarına  iştirak  hisselerinin  hangi  oranda 

verileceğine  dair  bir  hüküm  bulunmamakla  birlikte  5520  sayılı  Kanunun 

gerekçesinde,  varlıkların  kayıtlı  değer  üzerinden  diğer  şirketlere  intikal 

ettirilmesinin bölünen şirketin ortaklarına varlıkların mukayyet değeri kadar hisse 

verilmesini gerektirmeyeceği belirtilerek, bölünen ve devralan şirketlerin karşılıklı 

olarak  devre  konu  varlıkların  değerini  belirlemek  suretiyle  bölünen  şirketin 

ortaklarının  haklarını  koruyacak  bir  değişim  oranını  tespit  etmeleri  gerektiği  ve 

değiştirme oranının ise bölünen ve devralan şirketlerin hisselerinin gerçek değeri 

üzerinden belirleneceği  ifade edilmiştir785. Buna göre, bölünen sermaye şirketinin 

cari hisse değeri, bilançosunda yer alan iktisadi kıymetlerin cari değeri ile nominal 

sermayenin birbirine oranı üzerinden hesaplanacaktır.  Söz konusu işlem, devralan 

tüm  kurumlar  için  yapılarak  bu  kurumların  cari  hisse  değeri  tespit  edilecek  ve 

daha  sonra  bölünen  kurumun  cari  hisse  değeri,  devralan  kurumların  cari  hisse 

değerlerine orantılanarak değiştirme birimi tespit edilecektir786. 

Sermaye  artışının  değişim  oranına  göre  hesaplanması  nedeniyle  devir 

neticesinde  aktif  ve  pasife  eklenecek  iktisadi  kıymetlerden  fazla  veya  eksik 

sermaye  artışı  gerçekleşebilecek  ve  bu  nedenle  aktif  veya  pasifte  fazlalık 

oluşabilecek  ve  devralan  kurumların  aktifinde  oluşacak  bu  fazlalık,  pasifte  bir 

geçici  hesapta  dengelenecek  olup  bir  işlem  neticesinde  değil  fiktif  olarak  ortaya 

çıktığından kâr olarak nitelendirilemeyecektir. Aynı şekilde oluşan zararın da mali 

zarar olarak kabul edilmemesi gerekir787. 

                                                        

785 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı, Madde Gerekçeleri, Madde 19, s.56. 

786 ÖZBALCI, Kurmlar Vergisi Kanunu, s.583; TAN, s.81. 

787 BAKIRCI, Tam Bölünme, s.100. 
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b. Tam bölünmenin şekle ilişkin şartları 

Tam bölünme işleminin vergisiz gerçekleştirilebilmesi için KVK md. 20/2’de 

yer  alan  şartlara  uyulması  gereklidir.  Bu  şartlara  uyulduğu  takdirde,  bölünen 

kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek ve 

bölünmeden  doğan  değer  artış  kazançları  hesaplanamayacak  ve 

vergilendirilmeyecektir.  

aa. Bölünme beyannamesinin verilmesi 

KVK md.  20/2‐a‐1  uyarınca,  bölünen  kurum  ile  bu  kurumun  varlıklarının 

devralan  kurumlar,  bölünme  tarihi  itibarıyla  hazırlayacakları  ve  müştereken 

imzalayacakları bölünen kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini bölünmenin 

Ticaret  Sicili  Gazetesi’nde  ilan  edildiği  tarihten  itibaren  otuz  gün  içinde  bölünen 

kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu beyannameye 

bölünme  tarihi  itibarıyla  bilanço,  gelir  tablosu  ve  devralan  şirketlerin  sermaye 

yapılarını gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğünün yazısının eklenmesi gereklidir788 

  Tam  bölünme  tarihi,  KVK  md.  20/2‐a  uyarınca  şirket  yetkili  kurulunun 

bölünmeye  ilişkin  kararının  Ticaret  Sicilinde  tescil  edildiği  tarihtir.    Bölünme 

beyannamesi  bu  tarih  itibarıyla  hazırlanacak  ve  bölünen  ve  devralan  kurumlar 

tarafından  müştereken  imzalanarak  bölünmenin  Ticaret  Sicili  Gazetesinde  ilan 

edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde verilecektir. 

  Bölünen  kurumun  bölünme  tarihine  kadar  elde  ettiği  kazancın 

vergilendirilebilmesi  için  bölünme  tarihi  itibarıyla  hesaplanan  kazancın  bu 

beyannameye  dâhil  edilmesi  gerekmektedir789.  Bu  tarihten  sonraki  işlemlerden 

                                                        

788 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s. 46. 

789 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.579. 
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doğan  kazanç,  devralan  kurumlara  ait  olacak  ve  bu  kurumlar  bünyesinde 

vergilendirilecektir790. 

KVK md. 20/2‐a‐2 uyarınca, bölünme işleminin hesap döneminin kapandığı 

aydan  kurumlar  vergisi  beyannamesinin  verildiği  ayın  sonuna  kadar  geçen  süre 

içinde yapılması halinde, bölünen kurumun önceki hesap dönemine  ilişkin olarak 

hazırlanan  ve  müştereken  imzalanan  bölünen  kuruma  ait  kurumlar  vergisi 

beyannamesi de aynı süre içerisinde verilecektir.  

bb. Taahhütname 

KVK md. 20/2‐b uyarınca, bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar,  

bölünen  kurumun  bölünme  tarihine  kadar  tahakkuk  etmiş  ve  edecek  vergi 

borçlarından  müteselsilen  sorumlu  olacaklarını  ve  diğer  ödevleri  yerine 

getireceklerini,  bölünen  kurumun  bölünme  nedeniyle  verilecek  olan  kurumlar 

vergisi beyannamesine ekleyecekleri bir taahhütname ile taahhüt ederler.  

3. Tam Bölünme Halinde Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi 

KVK  md.  20/2‐a  uyarınca  tam  bölünme  için  öngörülen  şartlara  uyulması 

halinde,  münfesih  kurumun  bölünme  tarihine  kadar  elde  ettiği  kazançlar 

vergilendirilecektir. 

Münfesih kurumun hesap dönemi başından bölünmenin gerçekleştiği tarihe 

kadar geçen süreye (kıst dönem) ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin, devralan 

kurumun,  bölünmenin  gerçekleştiği  hesap  dönemine  ait  kurumlar  vergisi 

beyannamesinin  verildiği  ayın  sonuna  kadar  devralan  kurumlarca  ödenmesi 

gereklidir  (KVK md.  21/3‐a).  Bu  kurumlar,  münfesih  kuruma  ait  vergileri  kendi 

vergileri ile birlikte aynı sürede ödemelidirler.  

                                                        

790 TAN, s.73. 
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Bölünme  işlemlerinin  hesap  döneminin  kapandığı  aydan  kurumlar  vergisi 

beyannamesinin  verildiği  ayın  sonuna  kadar  geçen  süre  içerisinde 

gerçekleştirilmesi  halinde,  münfesih  kurumun  önceki  hesap  dönemine  ait 

kurumlar vergisi beyannamesinin bölünmenin gerçekleştiği tarihi izleyen otuz gün 

içerisinde verilmesi ve önceki hesap dönemine ilişkin tahakkuk eden vergilerin de 

bu süre içinde ödenmesi, kıst döneme ilişkin tahakkuk eden vergilerin ise devralan 

kurumun  bölünmenin  gerçekleştiği  hesap  dönemine  ilişkin  kurumlar  vergisi 

beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar ödenmesi gereklidir791. 

4. Tam Bölünme ile İlgili Özellik Arz Eden Haller 

a. İşletme bütünlüğü kavramı 

Tam  bölünmede,  bölünen  şirketin  birden  fazla  şirkete  devrinde  bilanço 

değerlerinin  ayırımında  dar  ve  teknik  anlamda  işletme  bütünlüğünün  aranıp 

aranmayacağı  tartışılması  gerekli  bir  konudur.  Kısmi  bölünmede  işletme 

bütünlüğü  açıkça  ifade  edilmesine  rağmen  tam  bölünmede  bu  konuya  ilişkin 

herhangi bir belirlemede bulunulmamıştır.  

  Tam  bölünmede  bir  sermaye  şirketinin  tasfiyesiz  infisah  ederek  tüm 

malvarlığının,  alacak  ve  borçlarının  iki  veya  daha  fazla  şirkete  devri  söz 

konusudur.  

  Örneğin, ayakkabı ve  tekstil ürünleri üretimi yapan bir şirketin,  iki şirkete 

bölünmesinde, ayakkabı üretiminde kullanılan makinelerin tekstil ürünleri üretimi 

yapan  işletmeyi  devralan  şirkete,  kumaş  stokunun  da  ayakkabı  üretimi  yapan 

işletmeyi  devralan  şirkete  devredilmemesi  yerinde  olacaktır.  Faaliyette  dar  ve 

teknik anlamdaki işletme itibarıyla bütünlük aranması gereklidir. Nitekim devir ve 

bölünmede  zarar  mahsubuna  ilişkin  KVK  md.  9/1‐a  hükmü,  bölünme  halinde 

bölünme  ile  münfesih  hale  gelen  kurumdan  intikal  eden  zararın,  devralınan 

                                                        

791 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, md. 21.3. 
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kıymetle  orantılı  olacağının  belirtilmiş  olması  farklı  bir  yoruma  imkân 

vermemektedir792.  Öte  yandan  kanunda  zarar  mahsubunun  bir  diğer  şartı  olan 

devralınan  kurumun  faaliyetine  beş  yıl  devam  edilmesi  koşulu  da  işletme 

bütünlüğünün arandığına dair dayanak teşkil etmektedir.  

Devralan şirketlerin malvarlığı yani her “bölüm” oluşturulurken, imkânların 

elverdiği ölçüde bütünlük gösterecek şekilde oluşturulması, diğer bir ifade ile her 

şirketin malvarlığının aktif ve pasif dengesine dikkat edilmesi gereklidir. Birbirine 

bağlı aktif ve pasiflerin aynı devralan şirket bünyesinde yer alması zorunludur793. 

  KVK md. 19/4 bölünme sırasında, aktif ve pasifi düzenleyici hesapların, ilgili 

olduğu aktif veya pasif hesaplarla birlikte devrolunması gerektiğini belirtmektedir. 

Bu nedenle,  amortismanlar  ve yenileme  fonunun da bağlı  oldukları  kıymet hangi 

şirkete devredilmişse o şirkete devredilmeleri gereklidir. 

  Alacak  ve  borçların  dağıtımında  da  işletme  bütünlüğü  kavramının  esas 

alınması,  alacak  ve borcun  ait  olduğu bütünlüğe dâhil  edilmesi  gerekir794.    Ancak 

yatırımların  kredi  ile  yapılması  halinde,  bu  yatırım  salt  bir  işletmeye 

indirgenemiyorsa, örneğin şirket birden  fazla  işletmesinde kullanacağı muhasebe 

ve personel yazılımı yatırımı yapmışsa borçlar ne şekilde paylaştırılacaktır? Kredi 

borcunun  örnekteki  sistemleri  kül  halinde  devralan  şirketin  bilançosuna 

geçirilmesi veya sistemin bölünen şirketler arasında paylaştırılması halinde ya da 

diğer  cari  işlemler  için  alınan  işletme  kredilerinde,  kredi  borcunun  bölünen 

şirketin sermayesinin bölünen şirketlere dağıtımı oranında dağıtılması gerekir795. 

                                                        

792  DOĞRUSÖZ,  Tam  Bölünme,  s.45;  ÖZBALCI,  Kurumlar  Vergisi  Kanunu,  s.  581;  ÖZBALCI,  4684 

Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler, s.14. 

793 TEKİNALP, 4684 sayılı Kanun, www.mevbank.com.tr/doc/printableversion_docwiev.asp?do cid 

=33415. 

794 DOĞRUSÖZ, s.45. 

795 DOĞRUSÖZ, Kısmi Bölünme, s.33. 
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Yeni  TTK’nın  bölünmeye  ilişkin madde  gerekçelerinde  bölünme  işleminin 

kısmi  külli  halefiyet  ilkesine  dayalı  bir  şekilde  gerçekleştirileceği  belirtilmiştir. 

Yeni TTK’nın bölünmenin ilkelerini düzenleyen 159’uncu maddesinde şirketin tüm 

malvarlığının  bölümlere  ayrılarak  diğer  şirketlere  devrolunacağı  ifade 

edilmektedir.  Dolayısıyla  Yeni  TTK  yürürlüğe  girdiğinde  bölünmenin  işletme 

bütünlüğü  çerçevesinde  yapılıp  yapılmayacağına  dair  tereddütler  giderilmiş 

olacaktır.  

b. %10’luk nakit ödeme 

KVK  md.  19’da  bölünme  işlemi  sonucu  devreden  şirketin  ortaklarına 

verilecek  iştirak  hisselerinin  itibari  değerinin  %10’una  kadarlık  kısmının  nakit 

olarak  ödenmesine  imkân  verilmiştir.  Böylelikle  hesapların  kapatılması  amacıyla 

yapılacak  küçük  miktarlardaki  nakit  ödemelerin,  işlemin  bölünme  sayılmasını 

engellememesi  sağlanmaktadır796.  Denkleştirme  tazminatı  adı  altındaki  bu 

ödemenin  yapılması  tam  bölünme  işleminin  geçerliliğine  halel  getirmeyecektir. 

Bölünmede  asıl  olan  devralınan  kıymetlerin  karşı  edimini  devralan  şirketlerin 

paylarının  teşkil etmesidir. Dolayısıyla denkleştirme  tazminatı, esas  ilke olan pay 

sahipliğinin devamı ilkesinin yanında istisnai bir ilke olarak yer almaktadır. Tahsis 

edilen  pay  sahipliği  haklarının  değerinin,  bölünen  ortaklığın  pay  sahiplerinin 

mevcut haklarının değerini karşılamaması durumunda, denkleştirme tazminatının 

ödenmesi mümkün olmalı, pay sahipliği haklarının tahsisine ilişkin hesaplamaların 

denkleştirilmesi amacıyla kullanılmalıdır797 

Devrolunan  kısım  nakit  ödenirse,  devralan  şirketin  sermayesinin  nakit 

olarak  ödenen  kısım  kadar  az  olacağı  veya  bu  nakit  ödenen  tutar  kadar  az 

artırılacağı,  başka bir  ifadeyle nakit  karşılığı devralınan kısmın ortaklardan  satın 

                                                        

796 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, md. 19.2.1. 

797 ÇOŞTAN, s. 81. 
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alındığı  şeklinde bir yorum yapılabilir798. Bir diğer yorum  ise, bölünme mukayyet 

değerler üzerinden yapılacağı için, cari değerlere göre gizli yedek akçenin vergisiz 

olarak  ortaya  çıkmasına  kanunun  cevaz  verdiği,  bu  ödemenin  kayıtlı  sermayeyi 

aşan değerlerden yapılmasının öngörüldüğü  ve dolayısıyla devrin yine mukayyet 

değerler üzerinden yapılması gerektiği şeklinde olabilir799. 

c. Tam bölünmede zarar mahsubu 

Tam  bölünmede  zarar  mahsubu,  KVK  md.  9/1‐a’da  düzenlenmiştir.  Buna 

göre, tam bölünme yoluyla infisah eden kurumun bölünme tarihi itibarıyla bölünen 

kurumun  öz  sermayesinin  devralınan  tutarını  aşmayan  ve  devralınan  kıymetle 

orantılı  zararların  indirilmesi  mümkündür.  Bölünme  halinde  zarar  mahsubu 

yalnızca  tam  bölünmede  mümkün  olup  kısmi  bölünmede  zarar  mahsubu  söz 

konusu olamayacaktır. Kanun bu hususu madde metninde  açıkça  tam bölünmeyi 

zikrederek ifade etmiştir.  

Tam bölünme halinde zarar mahsubunun yapılabilmesi için: 

- Son  beş  yıla  ait  kurumlar  vergisi  beyannamelerinin  kanuni  süresinde 

verilmiş olması, 

- Devralınan  kurumun  faaliyetine  devir  veya  bölünmenin  meydana  geldiği 

hesap döneminden itibaren en az beş yıl süre ile devam edilmesi gereklidir. 

Vergiden  kaçınma  amacına  yönelik  olarak  ekonomiye  kazandırılması 

mümkün  olmayan  kurumların  bölünme  suretiyle  devralınması  ya  da  devralınan 

veya  bölünen  kurumların  faaliyetinin,  beş  yıllık  süre  içinde  arızi  hale  getirilerek 

                                                        

798 ÇAKMAK Şefik, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 4684 sayılı Yasa Hakkında Not, Oluş 

Mali  Hukuk  Bürosu  Vergi  Mevzuatı  Yorum  Seti,  C.  04.07.2001  tarih  ve  XXXVı  sayılı  Etüd 

(DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s. 12 dn.46’dan naklen). 

799 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s. 46. 
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kısmen  durdurulması  veya  sona  erdirilmesi  gibi  ekonomik  olmayan  sebeplerle 

bölünme işleminin yapılması halinde, zarar mahsubu mümkün değildir800. 

Bunun  yanı  sıra  “devralınan  kurumun  faaliyetine  devam  şartı”  faaliyetin 

zarar  mahsubu  olanağını  elde  ettikten  sonra  herhangi  bir  şekilde 

sınırlandırılmamasını  ifade  etmekte  olup  faaliyetin  zarar  mahsubu  yapıldıktan 

sonra  arızi  hale  getirilmesi  veya  sona  erdirilmesi  halinde  zarar  mahsubu 

uygulamasından yararlanılamayacaktır801.  

5422  sayılı  mülga  Kurumlar  Vergisi  Kanunundaki  düzenlemede  zarar 

mahsubu hakkı devralınan kurumun aktif toplamı ile sınırlı iken yeni düzenlemede 

zarar  mahsubu  hakkı  devralınan  kurumun  öz  sermayesi  ile  sınırlandırılmıştır. 

Buradaki  amaç,  birikmiş  zararı  olan  bir  kurumun  devir  tarihinden  önce  çeşitli 

yollarla  (muvazaalı  borçlanmalar  vb.)  aktiflerinin  şişirilerek  devralan  kurum 

bünyesinde  haksız  yere  daha  fazla  zararın  mahsup  edilmesinin  önüne 

geçmektir802.  

Eskiden  aranmakta  olan  devralınan  ve  devralan  şirketin  aynı  sektörde 

faaliyet göstermesi şartı kaldırılmış, bunun yerine devralınan kurumun faaliyetine 

devrin meydana  geldiği  hesap  döneminden  itibaren  en  az  beş  yıl  süreyle  devam 

etmesi  şartı  getirilmiştir.  Hiç  bir  anlamı  olmayan  “aynı  sektörde  faaliyet 

gösterme”  şartının kaldırılması yerinde olmuştur. Zira ülkemizde şirketlerin ana 

sözleşmeleri  ve  unvanlarında  gerçekten  iştigal  edilip  edilmediğine  bakılmaksızın 

birçok  faaliyet  yer  almaktadır803.  Bu  sebeple  şirketlerin  gerçekte  hangi  sektörde 

faaliyette  bulunduklarının  tespiti  sorunlar  çıkarabilecektir.  Kaldı  ki,  faaliyet 

                                                        

800 TAN, s.79. 

801 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı Madde Gerekçeleri, Madde 9, s.44. 

802 GÜNDOĞDU Burhan, Devir ve Tam Bölünme İşlemlerinde Zarar Mahsubu, Yaklaşım, S.183, Mart 

2008, s. 90. 

803 SARITAŞ /ERGÜNEŞ, s.147. 
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yapılmıyor olsa bile esas sözleşmede yer almakla aynı sektörde faaliyette bulunma 

koşulunun gerçekleştirilmiş sayılıp sayılmayacağı ayrı bir sorun teşkil etmektedir. 

KVK’nın  9.  maddesi  ile  devir  ve  bölünme  işlemlerinde  zarar  mahsubu 

yapılabilmesi  için “aynı faaliyete devam” şartı getirilmiştir. Bu şart, mülga 5422 

sayılı  Kanun’un  mükerrer  14.  maddesinde  yer  alan  “aynı  sektörde  faaliyet 

gösterme”  şartından daha dar  kapsamlı  bir  şart  olup devralan kurumların devir 

veya bölünmenin meydana geldiği tarihten itibaren en az 5 yıl süreyle, devralınan 

veya  bölünen  kurumların  faaliyetlerini  devam  ettirme  zorunluluğu 

bulunmaktadır804. Devralınan kurumun,  faaliyetine devrin meydana geldiği hesap 

döneminden  itibaren  en  az  beş  yıl  süreyle  devam  etmesi  şartı,  devralınan 

kurumların  ekonomiye  yeniden  kazandırılmasını  amaçlamaktadır.    Yukarıda  da 

belirtmiş  olduğumuz  üzere,  5520  sayılı  KVK’nın  gerekçesine  göre  “devralınan 

kurumun  faaliyetine  devam”  şartı,  devralınan  kurumun;  faaliyetini  arızi  hale 

getirmesi veya sona erdirmesi halinde devir halinde zarar mahsubu şartlarını ihlal 

etmiş  olacaktır.  Ancak  bu  şartların  ihlali  devir  ya  da  bölünme  işleminin 

geçerliliğine  etki  etmemekte,  yalnızca  zarar  mahsubu  imkânını  ortadan 

kaldırmaktadır.  

KVK  md.9  uyarınca  maddede  yer  alan  şartların  ihlali  halinde,  zararların 

mahsubu  nedeniyle  zamanında  tahakkuk  ettirilmeyen  vergiler  için  vergi  ziyaı 

doğmuş sayılacaktır.  

Devralınan  zararlar,  bölünen  kurumda  doğduğu  dönemden  itibaren  beş 

yıllık süre içinde mahsup edilebilecektir.  

  Bölünme halinde mahsup edilebilecek zararların hangi hesap dönemine ait 

olduğu devralan kurumların beyannamelerinin ekinde ayrıca bildirilmek şartıyla, 

mükelleflerce  serbestçe  belirlenebilecektir805.  Öz  sermaye  tutarını  aşan  zarar 

                                                        

804 GÜNDOĞDU, s.91. 

805 GÜNDOĞDU, s.91. 
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tutarları  ise  iptal  edilecektir.    Zira  devralan  kurumlar,  bölünen  kurumun 

devralınan  öz  sermaye  tutarını  geçmeyen  ve  devralınan  kıymetle  orantılı 

zararlarını mahsup edebileceklerdir. 

  Bilindiği  gibi  tam  bölünme  işleminde,  varlıkların  birden  çok  kuruma 

devredilmesi  söz  konusudur.  Dolayısıyla  mahsup  edilecek  zarar  tutarı  her  bir 

kurumun  devraldığı  öz  sermaye  tutarına  göre  ve  devraldığı  kıymetlerle  orantılı 

olarak hesaplanmalıdır. Tam bölünme neticesinde  infisah eden kurumun mahsup 

edilebilir zarar toplamı, devralınan değerlerin dağılımına göre devralan kurumlar 

arasında paylaştırılmalı ve hisselere düşen zararların mahsup hakkı devralınan öz 

sermaye ile sınırlı olmalıdır806.  

  d. Tam bölünmede amortisman ve yenileme fonu 

  KVK  md.  19/4  uyarınca,  bölünme  işlemlerinde  aktif  ve  pasif  düzenleyici 

hesaplar,  ilgili  oldukları  aktif  ve  pasif  düzenleyici  hesaplarla  birlikte 

devrolunacaktır. Bu hüküm uyarınca bölünen kurumun amortismana tabi  iktisadi 

kıymetlerini devralan kurumlar,  iktisadi kıymetlerle  ilgili amortisman hesaplarını 

da  devralacaklardır.  Tam  bölünen  şirket,  hesap  dönemi  başı  ile  bölünme  tarihi 

arasındaki kıst dönem için amortisman ayırabilecektir. 

  Devralınan  kurumun,  amortismana  tabi  iktisadi  kıymetlerin  satışından 

sağladığı kazancının VUK md. 328 uyarınca yenileme fonu hesabına alınmış olması 

ve  bu  fonun  yenilemeye  konu  sabit  kıymetin  itfası  tamamlanmadan  önce  devrin 

gerçekleşmesi  halinde  devralınan  şirketin  varlığında  devam  ediyormuşçasına 

işleme  tabi  tutulması  gerekir807.  Nitekim  devir  halinde  devralınan  kurumun 

bilançosundaki  değerler  aynen  devralan  kurumun  bilançosuna  geçirileceği  için, 

yenileme  fonunun  da  bu  bağlamda  değerlendirilmesi  gereklidir.  Devralınan 

kurumda  teşkil  edilen  fon,  devralan  kurum  tarafından  kullanılabilecek,  üç  yıllık 

                                                        

806 SALALI Serkan, Zarar Mahsubu ve İndirimler, Vergi Dünyası, S.308, Nisan 2007, s.64. 

807 ARPACI, Devir Müessesesi, s.178. 
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bekleme  süresi  de  fonun  devralınan  kurumda  teşekkül  ettiği  tarihten  hesap 

edilecektir808. 

5. Tam Bölünmede Katma Değer Vergisi 

Yukarıda  devir  işlemlerinde  bahsettiğimiz  üzere,  kurumun  bütün 

varlıklarının  parayla  temsil  edilebilen hisseler  karşılığında  tam mükellef  iki  veya 

daha  fazla  şirkete  devri  teslim  hükmündedir.  Ancak  KDVK md.  17/4‐c  uyarınca 

bölünme işlemleri, devir işlemlerinde olduğu gibi katma değer vergisinden istisna 

edilmiştir.  

Gerek devir, gerekse bölünme işlemleri katma değer vergisi açısından aynı 

hükümlere tabi olup,    tekrardan kaçınmak adına yukarıdaki açıklamalarımıza atıf 

yapmakla yetiniyoruz809. 

B. Kısmi Bölünme 

1. Genel Açıklamalar 

Kısmi  bölünme,  sermaye  şirketlerin  bilançolarında  yer  alan  bazı  varlık  ve 

borçların,  bir  başka  şirkete  veya  yeni  kurulacak  bir  şirkete  vergisiz  devrini  veya 

ayni sermaye olarak konmasını ifade etmektedir810.   

KVK md. 19/3‐b hükmünde, tam mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye 

şirketi  niteliğindeki  yabancı  bir  kurumun  Türkiye’deki  işyeri  ya  da  daimi 

temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile bilançoda yer alan ve iki tam yıl 

süreyle  elde  tutulan  iştirak  hisseleri  ya  da  sahip  oldukları  üretim  veya  hizmet 

işletmelerinin bir  veya bir  kaçının, mevcut  veya yeni  kurulacak  tam mükellef bir 

sermaye  şirketine  kayıtlı  değerleri  üzerinden  ayni  sermaye  olarak  konulması, 

                                                        

808 ÖZBALCI, s.568. 

809 Bkz. Bölüm III, I, B, 5.  

810 AYDIN Gültekin, Kısmi Bölünme, Vergi Dünyası, S.303, Kasım 2006, s.90. 
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kısmi  bölünme  olarak  kabul  edilmiştir.  Bu  düzenleme  ile  üretim  tesisleri  veya 

şirketlerin  mevcut  faaliyetlerini  kesintiye  uğratmadan  yeniden  yapılanmalarına 

olanak  sağlanmıştır811.  Bu bağlamda kısmi  bölünme  işlemi,  bir  üretim  tesisi  veya 

işletmenin  parça  parça  elden  çıkarılarak  şirketin  üretim  ve  hizmet  ifası 

faaliyetinden  alıkonması  sonucunu  doğurmaktadır812.  Kısmi  bölünme;  yukarıdaki 

ifadelerden  de  anlaşılacağı  üzere,  karşılığında  sermaye  payı  alınmak  suretiyle 

şirket  varlıklarından  bir  kısmının  başka  bir  şirkete  ayni  sermaye  olarak 

konulmasını  ifade  eder813. Kısmi  bölünmeyi  tam  bölünmeden  ayıran  en  önemli 

nokta, tam bölünmede, bölünen kurumun tasfiyesiz olarak infisah etmesine, diğer 

bir ifade ile tüzel kişiliğini kaybetmesine karşın, kısmi bölünmede bölünen kurum, 

bölünme  sonrasında  da  hukuki  varlığını,  tüzel  kişiliğini  sürdürmektedir814.  Kısmi 

bölünme neticesinde varlıklarının bir kısmını devreden kurum, kalan varlıklarıyla 

faaliyette bulunmaya devam edecektir.  

Kısmi  bölünme  işleminde,  bölünen  sermaye  şirketinin  bilançosunda  yer 

alan  ve  KVK md.  19/3‐b’de  sayılarak  belirtilen  varlıkların  devri  söz  konusudur. 

Kısmi  bölünme  yukarıda  belirttiğimiz  gibi  aslında,  öz  itibarıyla  bir  ayni  sermaye 

koyma işlemidir. Ancak yasa hükmü bir işletmenin her unsuru istediği her şirkete 

ayni  sermaye  olarak  koyması  ve  karşılığında  o  şirketten  hisselerinin  alınması 

şeklinde düzenlenmemiş,  konuya  ilişkin olarak bazı  sınırlamaları  da beraberinde 

getirmiştir815  Madde  hükmü  uyarınca,  kısmi  bölünme  konusu  varlıklar, 

taşınmazlar,  iştirak  hisseleri  (iki  tam  yıl  süre  ile  aktifte  kalmış  olmak  şartıyla), 

üretim  işletmeleri  ve  hizmet  işletmeleri  ile  sınırlıdır.  Aktife  kayıtlı  ticari  mallar, 

                                                        

811 ÖZEN Necat, Anonim ve Limited Şirketlerde Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları, Vergi 

Sorunları Dergisi, S.182, s.37. 

812 SEVİĞ Veysi, Şirketlerde Kısmi Bölünme, Dünya Gazetesi, 22.09.2003 (Kısmi Bölünme).  

813  SEVİĞ  Veysi,  Kurumlarda  Kısmi  Bölünme  (Sermaye  azaltımı),  Referans  Gazetesi,  26.09.2008 

(Sermaye Azaltımı). 

814 DOĞRUSÖZ, Kısmi Bölünme, s.36. 

815 SEVİĞ, Sermaye Azaltımı 
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yarı mamuller ve mamuller  ile demirbaşlar,  gayrimaddi haklar,  alacak ve borçlar 

kısmi  bölünmeye  konu  edilemeyecektir816.  Bölünmeye  tabi  varlıklar  kayıtlı 

değerleri  üzerinden  mevcut  veya  yeni  kurulacak  şirkete  devredilecektir.  Kayıtlı 

değer  üzerinden  devir  gerçekleştiğinde,  kısmi  bölünmeye  konu  olan  varlıkların 

devralan  şirket  tarafından  elden  çıkarıldığı,  diğer  bir  ifade  ile  gizli  yedeklerin 

realize  edildiği  tarihe  kadar  vergi  ertelemesi  olanağına  kavuşulacaktır.  Kısmi 

bölünmede  de  devralınan  varlıkların  karşılığında  devralan  kurumun  hisselerinin 

verilmesi gerekmektedir. İktisadi kıymetlerin hisse dışında nakit ya da başkaca bir 

değer  karşılığında  devredilmesi  halinde  işlem  kısmi  bölünme  olarak 

değerlendirilemeyecek, bu durumda  iktisadi kıymetlerin satışı  söz konusu olacak 

ve dolayısıyla işlemi vergisiz gerçekleştirme imkânı bulunmayacaktır.  

Kısmi bölünmede devredilen kıymetler, kayıtlı değerlerinden devredilecek, 

muhasebe kayıtlarında rayiç değer dikkate alınmayacaktır. Ancak hisse dağılımının 

rayiç  değere  göre  yapılması  icap  etmektedir.  KVK  md.  19/3‐b  hükmünde 

devralınan varlıklar karşılığında devralan kurumun hisselerinin devreden şirkete 

verilebileceği  gibi  bu  hisselerin  doğrudan  şirketin  ortaklarına  da  verilebileceği 

ifade edilmiştir. Bununla birlikte hisselerin tamamının bölünen şirketin ortaklarına 

verileceği  yeni  kuruluş  yoluyla  kısmi  bölünmelerde  rayiç  değerin  önemi  yoktur 

keza devreden şirketin ortakları yeni şirketin de aynı oranda ortakları olacaktır817. 

Mevcut bir şirkete devir şeklindeki bölünmelerde ise ortaklar arasındaki ortakların 

haklarını  korumak  için  hisse  dağılımı  değiştirme  oranı  dikkate  alınarak 

yapılmalıdır.   

Kısmi bölünmede bölünen malvarlığı parçaları mevcut veya yeni kurulacak 

şirketlere  kayıtlı  değerleri  üzerinden  ayni  sermaye  olarak  konulacaktır.  Mevcut 

yasal düzenleme çerçevesinde ayni sermaye olarak konulan varlıklar karşılığında 

devralan  şirket  kendi  hisse  senetlerini,  ayni  sermaye  koyan  şirkete  veya  bunun 

                                                        

816 ŞEKER Sakıp, Kısmi Bölünmede Doğrular ve Yanlışlar I, Yaklaşım, S. 169, s.107. 

817 ŞEKER, s.108. 
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ortaklarına  verebilecektir.  Bu  bağlamda,  hisselerin,  şirketin  hisselerini  devreden 

ortaklarına  verilmesi  halinde,  ayni  sermaye  olarak  aktiflerinden  bir  varlık  çıkan 

şirketin  bilançosunun,  ancak  sermaye  azaltılmasıyla  dengelenmesi  mümkün 

olabilecektir. Zira herhangi bir  şirket,  aktifindeki varlıkları bir başka şirkete ayni 

sermaye alarak koyduğunda, bu  işlemle birlikte alınacak olan hisse senetleri ayni 

sermaye  koyan  şirketin  aktifinde  yer  alması  gereken  değerler  arasına  girer.  Bir 

başka  açıdan;  bilançonun  aktifinden  çıkan  bir  değere  karşılık,  muhasebe 

kurallarına  göre  o  şirkete  bir  varlığın  girmesi  gerekmektedir.  Eğer  şirket 

aktifinden çıkan varlıklara karşılık şirket ortakları bir bedel almış bulunuyorlarsa 

bu  takdirde  de  aktiften  çıkan  varlıklara  karşı  şirket  ortakları  borçlu  konuma 

gelecektir818.  Sermaye  azatlımı,  pay  sahiplerine  verilecek  payların  değeri  kadar 

gerçekleşecektir819. 

Kısmi  bölünme  dolayısıyla  yapılacak  sermaye  azatlımı,  TTK  md.  396 

uyarınca yapılacaktır.  Buna göre bir şirket, sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın 

yerine  geçmek üzere  tamamen ödenecek yeni  hisse  senetleri  çıkarmak niyetinde 

değilse,  genel  kurul  esas  sermayenin  itibari  kıymetine  dair  ana  sözleşme 

hükümlerinin  değiştirilmesine  karar  vermek  zorundadır.  Bu  bağlamda  yönetim 

kurulunun  istemi  üzerine  mahkemece  belirlenecek  olan  üç  bilirkişi  tarafından 

verilecek  müşterek  raporda  ana  sermayenin  azaltılmasına  rağmen  şirket 

alacaklılarının  haklarını  tamamen  karşılayacak  miktarda  aktifler  mevcut  olduğu 

tespit olunmadıkça böyle bir karar verilmez820. 

                                                        

818 SEVİĞ Veysi, Kısmi Bölünme Sorunu, Dünya Gazetesi, 21.09.2006 (Kısmi Bölünme Sorunu) 

819 Ortak Tebliğ, md.2. 

820 TTK md.336/I, Esas sermayenin azaltılması Yeni TTK md. 473’te düzenlenmiştir. Anılan hüküm 

şu şekildedir: 

Madde 473‐ (1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere 

bedelleri  tamamen  ödenecek  yeni  paylar  çıkarmıyorsa,  genel  kurul,  esas  sözleşmenin  gerektiği 

şekilde  değiştirilmesini  karara  bağlar.  Genel  kurul  toplantısına  ilişkin  çağrı  ilanlarında, 

mektuplarda  ve  internet  sitesi  bildiriminde,  sermaye  azaltılmasına  gidilmesinin  sebepleri  ile 
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Sermaye azaltımı  ile  eş  zamanlı  olarak ve  isteğe bağlı  şekilde nakit  olarak 

veya  şirket  bilançosunda yer  alan hesapların müsait  olması  ve üçüncü  şahısların 

haklarını  zedelememesi  şartıyla,  öncelikle  şirketin  üzerinde  serbestçe  tasarruf 

edebileceği  sermaye  ve  kar  yedeklerinden  karşılanması  suretiyle  sermaye 

artırımının da yapılması mümkündür821. 

Devralan anonim ve limited şirket sermayesi, devreden şirketin ortaklarının 

haklarını  koruyacak  miktarda  artırılacaktır.  Bu  sermaye  artırımı,  devralan 

şirketlerin  sermaye  artırımı  şeklinde  gerçekleştirilecek  olup  sermaye  artırımının 

tescili  ile  birlikte  ihraç  edilen  paylar  kendiliğinden  bölünen  şirkete 

devrolunacaktır822. Kısmi bölünme sebebiyle yeni bir şirketin kurulması hakkında 

TTK’nın  anonim  ve  limited  şirketlerin  kuruluşuna  ilişkin  hükümleri 

uygulanacaktır823. 

                                                                                                                                                                   

azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine 

uygun  olarak  açıklanır.  Ayrıca  yönetim  kurulu  bu  husuları  içeren  bir  raporu  genel  kurula  sunar, 

genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir. 

(2)  İşlem  denetçisinin  raporuyla,  sermayenin  azaltılmasına  rağmen  şirket  alacaklılarının 

haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin 

azaltılmasına karar verilmez.  

(3)  Genel  kurulun  kararına  421  inci  maddenin  üçüncü  fıkrasının  birinci  cümlesi  uygulanır. 

Kararda  işlem  denetçisi  raporunun  sonucu  açıklanarak  sermayenin  azaltılmasının  ne  tarzda 

yapılacağı gösterilir. 

(4) Esas  sermayenin  azaltılması  sebebiyle  kayıtlara  göre doğacak defter  kârı  sadece payların 

yok edilmesinde kullanılabilir. 

(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile belirlenen en az tutardan aşağı indirilemez. 

(6) Bu madde ile 474 ve 475 inci maddeler, kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış sermayenin 

azaltılmasına kıyas yoluyla uygulanır. 

821 Ortak Tebliğ, md.2. 

822 Ortak Tebliğ md.3. 

823 Ortak Tebliğ md.4. 
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2. Kısmi Bölünmenin Hükümleri 

  a. Bölünen ve devralan şirketlerin sermaye şirketi olması 

  KVK md. 19/3‐b uyarınca, bölünen ve devralan kurumların sermaye şirketi 

olması  gerekmektedir.  KVK  md.  2  uyarınca,  TTK  hükümlerine  göre  kurulmuş 

bulunan, anonim, eshamlı komandit, limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı 

kurumlar  sermaye  şirketi  olarak  kabul  edilmiştir.  SerPK’ya  göre  kurulmuş  olan 

yatırım fonları da KVK uygulamasında sermaye şirketi olarak kabul edilmektedir.   

  Burada  bölünen  ve  devralan  şirketlerin  aynı  neviden  olup  olmamasının 

gerektiği  tartışılabilir. Kısmi bölünme, esas  itibarıyla bir şirketin diğer bir şirkete 

ayni  sermaye  koymasını  ifade  etmektedir.  TTK,  anonim  şirketlerin  limited 

şirketlere,  limited  şirketlerin  de  anonim  şirketlere  ayni  veya  nakdi  sermaye 

koyarak  iştirak  etmelerini  engelleyici  bir  hüküm  içermediğinden  aynı  neviden 

olma koşulunun kısmi bölünmede uygulanmayacağı sonucuna varılabilir824.  

b. Bölünen ve devralan şirketlerin tam ve dar mükellef olmaları 

  KVK’da yer alan kısmi bölünme  ile  ilgili hükümde,  tam bölünmede olduğu 

gibi  bölünen  ve  devralan  kurumların  tamamının  tam  mükellef  olmaları  koşulu 

yoktur. Sermaye şirketi niteliğindeki dar mükellef bir kurumun Türkiye’deki işyeri 

veya  daimi  temsilcisinin  bilançosunda  yer  alan  taşınmazlar,  iştirak  hisseleri, 

üretim  ve  hizmet  işletmeleri  kısmi  bölünme  yoluyla  devredilebilecektir.  Ancak 

devralan  şirket  açısından  bakıldığında,  devralan  şirketin  tam  mükellef  olması 

şartının öngörüldüğünü görmekteyiz. Kısmi bölünme yoluyla kanunda belirtilmiş 

kıymetleri  devreden  kurumun  tam  veya  dar  mükellef  olmasının  bir  önemi 

bulunmamakla beraber, devralan kurumun tam mükellef olması gerekecektir.    

                                                        

824 DOĞRUSÖZ, Tam Bölünme, s.44. 
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  c. Devralan sermaye şirketlerinin mevcut veya yeni kurulmuş olması 

Kısmi  bölünme  işleminde,  devralan  sermaye  şirketi  daha  önceden mevcut 

olabileceği  gibi,  yeni  kurulan  sermaye  şirketi  de  olabilir.    Burada  akla  gelen  bir 

diğer  mesele  ise  devralan  kurum  sayısının  birden  fazla  olup  olmayacağıdır. 

Kanunda bu konuda herhangi bir belirleme bulunmamakla birlikte, KVK md. 20/3 

hükmünde  “bölünen  kurumun  varlıklarını  devralan  kurumlar”dan 

bahsedilmektedir.    Bu  hüküm uyarınca,  kısmi  bölünme  işlemlerinde  birden  fazla 

kuruma  ayni  sermaye  konulabileceği  anlaşılmaktadır.  Burada  kanımızca  dikkat 

edilmesi  gereken  husus,  kısmi  bölünme  neticesinde  varlıklarını  başka  şirketlere 

devreden  şirketin  elinde  kalan  varlıklarla  faaliyet  gösterebilecek  durumda 

bulunmasıdır. Avrupa Birliğinde 2009/13/EC Direktifinin kısmi bölünmeye ilişkin 

2/c  maddesinde,    kısmi  bölünme  işlemi  “bir  şirketin  infisah  etmeksizin  bir  veya 

daha  fazla  faaliyet dalını devreden  şirkette en az bir  faaliyet dalı bırakacak  şekilde 

bir  veya  daha  fazla mevcut  veya  yeni  kurulacak  şirkete  bu  şirketlerin  sermayesini 

temsil  eden  hisselerin  kendi  ortaklarına  verilmesi  karşılığında  devretmesi”  olarak 

tanımlanmıştır.  Görüldüğü  gibi  AB  mevzuatında  kısmi  bölünme,  devralan 

şirketlerin  hisselerinin,  bölünen  şirketin  ortaklarına  verilmesi  karşılığında  söz 

konusu  olabilmektedir.  Direktifte  kısmi  bölünme  benzeri  bir  işlem  olan  aktif 

transferi  işlemi  de  yer  almaktadır.  Aktif  transferi  işlemi,  özü  itibarıyla  kısmi 

bölünmeye  benzese  de  belirli  noktalarda  kısmi  bölünmeden  ayrılmaktadır.  Aktif 

transferi işlemi Direktifin 2‐d maddesinde bir şirketin infisah etmeksizin bir veya 

birkaç  faaliyet  dalı  veya  tüm  faaliyet  dallarını  bir  başka  şirkete,  bu  şirketin 

hisseleri karşılığında devretmesidir. Kısmi bölünmede bir veya daha fazla faaliyet 

dalının bir veya daha fazla şirkete, devreden şirkette en az bir faaliyet dalı kalacak 

şekilde devri söz konusu iken, aktif transferinde bir, birkaç faaliyet dalı veya tüm 

faaliyet dallarının bir şirkete devri söz konusudur. İkinci olarak kısmi bölünmede 

hisselerin  ortaklara  verilmesi  gerekirken,  aktif  transferinde  hisseler  devreden 

şirkete verilecek diğer bir  ifade  ile devreden şirket devralan şirkete  iştirak etmiş 

olacaktır.  Aktif  transferinde,  şirket  tüm  faaliyet  dallarını  başka  bir  şirkete 

devrederek o şirkete iştirak edebilecektir. Bu durumda aktif transferinde şirketin 
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tüm  faaliyet  dallarını  devretmesi  halinde,  şirketin  faaliyeti  iştirak  kazançları  gibi 

pasif kaynaklı gelir unsurlarına hasredilmiş olacak şirket bir holding şirketi haline 

gelecektir. 

KVK  md.  19/3‐b  hükmüne  baktığımızda  esas  itibarıyla  kısmi  bölünme 

başlığı altında hem kısmi bölünme, hem de aktif transferi işlemlerinin düzenlenmiş 

olduğunu  görmekteyiz.    Nitekim  devir  karşılığında  ortakların  hisse  aldığı  işlem 

Direktif kapsamında kısmi bölünme, devralan şirket hisselerinin devreden şirkete 

verildiği işlem ise esas itibarıyla Direktif kapsamında bir aktif transferi işlemidir.  

d. Üretim ve hizmet işletmelerinin ayni sermaye olarak konulması 

  Bölünme,  bünyesinde  birden  fazla  üretim  veya  hizmet  işletmesi  taşıyan 

sermaye şirketlerinin bu faaliyetlerini ayrı şirket bünyesinde daha etkin ve verimli 

şekilde  devamına  imkân  sağlamayı  amaçlamaktadır.  Bu  sayede  uzmanlaşma 

mümkün  olabileceği  gibi  farklı  faaliyetlerin  sonuçlarının  ölçülmesi  ve 

değerlendirilmesi de mümkün olabilecektir825.  

  Üretim  ve  hizmet  işletmeleri,  kısmi  bölünmeye  konu  olabilecektir.    Nazalı 

işletmelerin faaliyet alanlarına göre üretim, hizmet ve satıcı‐pazarlama işletmeleri 

olarak üç gruba ayrılmakta olduğunu, üretim işletmeleri genellikle mal veya ürün 

üreten  tarım,  inşaat  ve  sanayi  alanındaki  işletmeler;  hizmet  işletmeleri,  bir 

hizmetin  ifasına  özgülenmiş  faaliyet  kapsamında  bu  hizmetin  icrası  ile  uğraşan 

işletmeler;  satıcı  işletmeler  ise  genellikle  ticaret  sektöründe  çalışan  pazarlama, 

toptancılık  ve  perakendecilik  faaliyetiyle  uğraşan  işletmeler  olduğunu  ifade 

ederek,  kanunda  hizmet  işletmeleri  ve  üretim  işletmeleri  ayrıca  belirtildiği  için 

göre  sadece  mal  alım  satımına  dayanan  ticari  işletmelerin  kısmi  bölünme 

kapsamına  dâhil  etmenin  mümkün  olmadığı  görüşündedir826.  Şeker  de  hizmet 

işletmeleri ve üretim işletmeleri ayrıca belirtildiğine göre sadece mal alım satımına 

                                                        

825 ŞEKER, s.108. 

826 NAZALI, s.205. 
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dayanan  ticari  işletmelerin  kısmi  bölünme  kapsamına  dâhil  etmek  mümkün 

değildir  demek  suretiyle  aynı  görüşü  paylaşmaktadır827.  Kanımızca,  üretim  ve 

hizmet  işletmelerinin  kısmi  bölünme  kapsamı  dışında  bırakılması  için  bir  sebep 

bulunmamaktadır. Hizmet  işletmelerinin kapsamı tespit edilirken, mal‐alım satım 

faaliyetleri  ile  iştigal eden firmaları hizmet  işletmesi kapsamında değerlendirmek 

mümkündür.  Maç’ın  da  belirttiği  üzere  sektör  sınıflandırmasında  ana  ayırım, 

imalat  sektörleri  ve  imalat  dışı  sektörler  şeklinde  yapılmakta  olup  Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankasının 1990 yılından beri sürdürdüğü sektör bilançoları 

çalışmalarında sektörlerin bu şekilde ikili ayrıma tabi tutulduğu, mesleki odaların 

da sanayi odaları ve ticaret odaları şeklinde iki ana grup oluşturarak bu ikili ayrımı 

desteklemektedir828.  Katma  Değer  Vergisi  Kanununda  hizmet  tanımından  yola 

çıkarak,  mal‐alım  faaliyetlerinde  bulunan  işletmelerin  hizmet  işletmesi  olmadığı 

şeklinde  bir  yorum  da  doğru  bir  sonuç  vermeyecektir.  KDVK’da  vergiyi  doğuran 

olay,  mal  teslimi  ve  hizmet  ifası  şeklinde  belirlenmiş  ve  4’üncü maddede  teslim 

dışında  kalan  hallerin  hizmet  sayıldığı  ifade  edilmiştir.  Dolayısıyla,  mal  teslimi 

yapan  alım‐satım  faaliyetlerinde  bulunan  işletmelerin  hizmet  işletmesi  olarak 

kabul  edileceği  şeklindeki  yorumlara  da  katılmak mümkün  değildir.  Zira  burada 

hizmet  ve  teslim  kavramları  katma  değer  vergisinde  vergiyi  doğuran  olayı 

belirlemekte olup işletmenin niteliği ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki, KDVK 

md. 4’te hizmet olarak sayılan işlemler arasında bir şeyi yapmak, işlemek, meydana 

getirmek,  imal  etmek  de  sayılmıştır.  Bu  sebeple  KDVK’nın  hizmeti  tanımlayan 

hükmünden  hareket  ederek  bir  yorum  yapmaya  çalıştığımızda  üretim  faaliyetini 

de  hizmet  işletmeleri  kapsamına  almamız  gerekecektir.  Nitekim  alım‐satım 

faaliyetini hizmet saymamak, ancak KDV açısından ve KDV uygulamasında ihtiyaç 

duyulan mal  teslimi‐hizmet  ifası  şeklindeki  teknik  ayırım  çerçevesinde mümkün 

                                                        

827 ŞEKER, s.108. 

828  MAÇ  Mehmet,  Kısmi  Bölünmeye  Konu  Olamayacak  Bir  İşletme  Türü  Yoktur  Lebib  Yalkın 

Mevzuat  Dergisi,  Ocak  2011,  S.85,  http://www.lebibyalkin.com.tr/dergi_icerik_p.asp?dicerik 

id=177 &dergi_id=80 (İşletme Türü),  (Erişim tarihi, 21.02.2011). 
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olup bölünme hükmü uygulamasında da böyle bir ayırımı dikkate almak mümkün 

değildir829.  4684  sayılı  Kanunun  Genel  Gerekçesinde  Avrupa  Birliği  Mevzuatına 

uyum  sağlama  çalışmaları  çerçevesinde  dolaysız  vergiler  alanında  yapılması 

gereken düzenlemelerden birisinin de vergi kanunlarında şirketlerin bölünmesini 

ve hisse değişimini kolaylaştırıcı, kalıcı mahiyette hükümler getirmek olduğu ifade 

edilmiştir830.  Oysa  2009/133/EC  sayılı  Birleşme  Direktifinin  2’nci  maddesi 

uyarınca kısmi bölünme halinde faaliyet dalının devredilmesi öngörülmüş olup bu 

faaliyetin  niteliği  hakkında  herhangi  bir  belirleme  yapılmamıştır.  Avrupa  Birliği 

mevzuatı  uyarınca  devredilen  faaliyet  dalının  üretim,  hizmet  veya  alım‐satım 

faaliyeti  ile iştigal edip etmemesinin bir önemi bulunmamaktadır. Kanımızca KVK 

md. 19/3‐b’de üretim ve hizmet işletmeleri ifadesinin kullanılması sebebiyle alım‐

satım faaliyeti ile iştigal eden işletmeleri madde kapsamında değerlendirmemenin 

mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır. Zira kanaatimizce üretim dışındaki tüm 

faaliyetler hizmet sektörü kapsamında değerlendirilmelidir.   

5422  sayılı  mülga  Kanunun  38/2  maddesinde  “üretim  tesisleri”  terimi 

kullanıldığı  halde  5520  sayılı  Kanunun  19/3‐b  maddesinde  “üretim  işletmesi” 

terimi  kullanılmıştır.  Mülga  Kurumlar  Vergisi  Kanununda  üretim  tesisleri  ve 

hizmet  işletmelerinin devrinde, bunlara bağlı gayrimaddi haklar, hammadde, yarı 

mamul  ve  mamul  malların  mevcut  veya  yeni  kurulacak  bir  sermaye  şirketine 

devredileceği  belirtilmiştir.  5520  sayılı  Kurumlar  Vergisi  Kanununda  ise 

devredilecek  bilanço  kalemleri  belirtilmemekle  birlikte,  işletme  bütünlüğü 

korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün 

devredilmesinin  zorunlu olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Eski Kanun döneminde 

tereddüt  yaratan  borçların  devri  meselesine  5520  sayılı  KVK  ile  açıklık 

getirilmiştir.    Borçların  devri meselesi  kısmi  bölünmenin  esas  itibarıyla  bir  ayni 

                                                        

829  MAÇ,  İşletme  Türü,  http://www.lebibyalkin.com.tr/dergi_icerik_p.asp?dicerik  id=177 

&dergi_id=8 

830 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 

Genel Gerekçe, s.24 
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sermaye  konulması  işlemi  olarak  nitelendirilmesinden  kaynaklanmaktadır.  Zira 

ayni sermaye konulmasında, söz konusu tesis ve işletmelere ait borçların devri söz 

konusu  olmayacaktır831.  Bu  durumda  kısmi  bölünme  ile malvarlıklarını  başka  bir 

şirkete  ayni  sermaye  şeklinde  koyarak,  borçları  malvarlıksız  kalan  şirkette 

bırakmak  suretiyle  alacaklıların  hakları  zarara  uğratılabilecektir832.  Bu  konuda 

5520  sayılı  KVK’da  açıklık  getirilmiş  ve  aktiflerle  birlikte  pasiflerin  de  işletme 

bütünlüğü korunacak şekilde devri açık bir biçimde öngörülmüştür.  

İşletme  bütünlüğünün  sonucu,  faaliyetin  devamı  için  gerekli  tüm  aktif  ve 

pasiflerin  devrinin  zorunlu  olmasıdır.  İşletme  bütünlüğünden  amaçlanan  asıl 

husus,  bölünme  sonrasında  bölünmeye  konu  olan  işletmenin  yeni  şirket 

bünyesinde  çalışmaya  devam  edebilirliğidir833.  Bunun  sonucu  olarak  işletmelerin 

bir  kısmının  devri  mümkün  değildir.  Söz  konusu  işletmenin  devrinde,  işletme 

bütünlüğü  korunacak  şekilde  faaliyetin  devamı  için  gerekli  taşınmaz,  her  türlü 

tesis, makine  ve  teçhizat,  alet,  edevat,  taşıtlar,  gayrimaddi  haklar  ile  hammadde, 

mamul, yarı mamul mallar gibi aktif kıymetler ile ilgili pasif kıymetlerin tümünün 

devri  zorunludur.  Ancak  bu  durum,  altı  adet  üretim  hattından  oluşan  bir  tekstil 

fabrikasındaki hatlardan birinin veya birkaçının devrine engel olmamalıdır. Zira bu 

örnekte aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren ve ayrıştırıldığında da faaliyetine 

devam edebilecek altı üretim tesisi vardır.   

Burada  akla  gelebilecek  bir  soru,  tek  bir  işletmesi  olan  şirketin,  bu  tek 

işletmesini  veya  birden  fazla  işletmesi  bulunan  bir  kurumun,  bu  işletmelerinin 

tamamını  devredip  devredemeyeceğidir.  1  Seri  No’lu  Kurumlar  Vergisi  Genel 

Tebliğinde tek bir üretim veya hizmet işletmesi bulunan kurumun, taşınmazlar ve 

iştirak hisselerini kısmi bölünmeye konu etmesi mümkün olduğu, anılan işletmeyi 

                                                        

831 DOĞRUSÖZ, Kısmi Bölünme, s.36. 

832 DOĞRUSÖZ, Kısmi Bölünme, s.36. 

833 MAÇ Mehmet, Kısmi Bölünmede Aranan Şartlar ve Uygulama, Vergi Dünyası, S.314, Ekim 2007 

(Kısmi Bölünmede Şartlar), s.24. 
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ise kısmi bölünme kapsamında devretmesinin mümkün olmadığı  ifade edilmiştir. 

Nitekim  kısmi  bölünmenin  esaslı  unsurlarından  biri,  devreden  ve  devralan 

işletmelerin  faaliyetlerine  devam  etmeleridir.  Tek  bir  faaliyet  konusu  olan  bir 

şirketin  bu  işletmesini  devretmesi  halinde,  kısmi  bölünmeye  konu  olan  şirketin 

faaliyeti arızi hale getirilmiş olacaktır834. Nitekim 2009/133/EC Direktifinin kısmi 

bölünmeyi düzenleyen hükmünde de kısmi bölünme işlemleri kapsamında faaliyet 

dallarının  devrinde,  devreden  şirkette  en  az  bir  faaliyet  dalının  kalması 

zorunluluğu üzerinde durulmuştur. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, Direktif’te 

bir  işlemin  kısmi  bölünme  olarak  nitelendirilebilmesi  için,  devralan  şirket 

hisselerinin  ortaklara  verilmesi  gereklidir.  Hisselerin  ortaklara  verilmediği, 

devreden şirket bünyesinde bırakıldığı işlemler kısmi bölünme değil, aktif transferi 

olarak  adlandırılmıştır.  Direktif  kapsamında,  aktif  transferinde  tüm  faaliyet 

dallarının  devrine  bir  engel  bulunmamaktadır.  Tek  işletmenin  devri  görüşü, 

devralan  şirket  hisselerinin  sermaye  azaltımı  yapılarak  ortaklara  verilmek 

suretiyle şirketin  tamamen gayri  faal hale geldiği durumlar  için geçerli olabilir835. 

Ancak aktif  transferi niteliğindeki  kısmi bölünme  işlemlerinde, diğer bir  ifade  ile 

devralan  şirket  hisselerinin  devreden  şirket  bünyesinde  bırakıldığı  kısmi 

bölünmelerde,  bölünen  şirketin  faaliyetine  yatırımcı  şirket  olarak devam edeceği 

ve  faaliyetinin  başka  şirketlere  iştirak  etmek olacağı  için  tek  işletmenin devrinin 

kanaatimizce  mümkün  olması  gerekir.  Ancak  kanunda  tek  işletmenin  devrine 

engel bir hüküm bulunmadığı halde 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde 

düzenlemenin  yapılmasının  yasal  dayanağı  bulunmamaktadır.  Kanunda  kısmi 

bölünme ve aktif transferi işlemlerinin aynı ad altında nitelendirilmesi neticesinde 

her kısmi bölünme işleminin somut olay bazında değerlendirilerek, devralan şirket 

hisselerinin,  devreden  şirket  bünyesinde  kaldığı  hallerle  sınırlı  olarak  tek 

işletmenin (veya tüm işletmelerin ) devrine olanak tanımak gereklidir. Kanımızca, 

                                                        

834 NAZALI, s. 205. 

835 MAÇ,  
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burada  Direktif’te  yer  alan  düzenlemenin  benimsenmesi  halinde  konu  ile  ilgili 

sorun da çözüme kavuşmuş olacaktır. 

Tebliğde  üretim  ve  hizmet  işletmeleri  ile  fiziki  veya  teknik  bütünlük  arz 

eden ve bu işletmelerden ayrılması mümkün olmayan binalar, arsa ve arazilerin bu 

işletmelere  dâhil  taşınmazlar  olarak  kabul  edileceği  ancak,  bir  fabrika  binasının 

içinde  iki  ayrı  üretim  işletmesinin  bulunması  halinde,  üretim  işletmelerinden 

birinin  devrinin  fabrika  binasının  da  bölünüp  devredilmesini  gerektirmeyeceği 

ifade edilmektedir. 

Kanunun 19/3‐b maddesinde, taşınmazların ve iştirak hisselerinin devrinde 

devralan  şirketin  hisselerinin,  devreden  şirketin  ortaklarına  verilmesi  halinde, 

devredilen  taşınmaz  ve  iştirak  hisselerine  ilişkin  borçların  da  devrinin  zorunlu 

olduğu belirtilmiştir. Bu durumda devralan şirketin  iştirak hisselerinin, devreden 

şirket  ortaklarına  verilmediği  durumlarda  borçların  akıbeti  ne  olacaktır?  Kanun 

metninin  karşıt  anlamıyla  yorumundan  devralan  şirketin  iştirak  hisselerinin, 

devralan  şirket  ortaklarına  verilmediği  durumlarda  borçların  devrinin  zorunlu 

olmadığı  sonucu  çıkmaktadır.  Esas  itibarıyla  bu  durum,  kısmi  bölünmenin  bu 

şekilde  yapılması  halinde  ortada  bir  bölünme  değil  aktif  transferi  işleminin 

bulunmasıdır.  Nitekim  KVK  sisteminde  kısmi  bölünme  olarak  nitelendirilen  bir 

takım  işlemlerde  ayni  sermaye  konulması  esasını  benimsediği  için  bu  durumda 

borçların  devri  zorunluluğu  doğmamaktadır.  Yukarıda  da  belirtmiş  olduğumuz 

gibi,  Direktif  sisteminde  kısmi  bölünme  işlemlerinde  faaliyet  dalının  devri 

neticesinde  devralan  şirketin  hisselerinin  ortaklara  devredildiği  işlem  kısmi 

bölünme,  hisselerin  devreden  şirkete  verildiği  işlem  ise  aktif  transferi  olarak 

nitelendirilmiştir.      Dolayısıyla  iştirak  hisseleri  ve  taşınmazların  devredilerek, 

devralan  şirket  hisselerinin  devreden  şirkete  verilmesi  yoluyla  yapılan  işlem  bir 

aktif  devri  işlemi  olarak  nitelendirilebilir.  Kaldı  ki  bu  işlemin  bölünme  olarak 

nitelendirilmesi, bölünme işleminin mahiyetine uygun değildir. Zira bölünme esas 

itibarıyla  bir  şirketin  malvarlığının  bir  bölümünün  külli  halefiyet  ilkesi 

çerçevesinde başka bir şirkete devridir. Nitekim 6102 sayılı TTK’nın gerekçesinde, 
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KVK’daki  ayni  sermaye  koyma  esasından  ayrılarak  payların  kısmi  külli  halefiyet 

çerçevesinde  ipso  jure  ortaklara  geçeceği  ifade  edilmiştir836.    Ayni  sermaye 

konulması  sistemi  ile  külli  halefiyet  çerçevesinde malvarlığı  devrinin  esas  olarak 

ayrıldıkları nokta, devralan şirketin sermaye artırımında kendisini göstermektedir. 

Burada  yapılan  işlemin  bir  ayni  sermaye  konulması  değil,  bölünme  işleminden 

kaynaklanan kendine özgü bir sermaye artırımı olduğu söylenebilecektir. 

Kısmi  bölünmenin  ayni  sermaye  koyma  olarak  nitelendirilmesi,  hisse 

senetlerinin  devir  yasağı  problemini  de  ortaya  çıkarmıştır.  Kısmi  bölünme 

neticesinde  bölünülen  şirkette  doğan  hisselerin,  bölünen  şirket  ortaklarına 

verildiği  hallerde  bu  hisselerin  ayın  karşılığında  verildiğinde  bahisle  TTK  md. 

404’de yer alan iki yıllık devir yasağına tabi olup olmayacağı hususu da önem arz 

etmektedir.  TTK  md.  520  uyarınca,  limited  şirketlerde  ayın  karşılığı  olan  hisse 

senetlerinin  devrinde  süre  üç  yıldır.  Kısmi  bölünme  neticesinde,  bazı  aktiflerin 

ayni  sermaye  olarak  konulması  sonucu,  devralan  veya  yeni  kurulan  şirketlerde 

oluşan hisselerin asıl sahibinin kısmi bölünen şirket olması esastır837. Ancak KVK, 

bunun  ilerisine  geçerek  bu  hisselerin  bölünen  şirketin  pay  sahiplerine  de 

verilebileceğini  kabul  etmiştir838.  Burada  Kanunun,  hisselerin  doğrudan  bölünen 

şirketin  ortağına  verilmesinde  ikili  işlem  görüşünü  benimsediğinden 

bahsedilebilecektir.  Şöyle  ki,  bölünülen  şirketteki  hisseleri  önce  bölünen  şirket 

iktisap edecek ve daha sonra bunu ortağına devredecektir. Ancak doğrudan ortağa 

                                                        

836  6102  sayılı  TTK’nın  gerekçesinde  bölünmenin  dogmatik  düzeninin  anlaşılabilmesi  için, 

devrolunan malvarlığı bölümü (yani devrolunan malvarlığı) bölünen şirkete ait olduğu halde, nasıl 

olup  da  bu  bölümün  karşılığı  olarak,  devralan  şirketin  paylarının  bölünen  şirketin  ortakları 

tarafından ipso  iure  iktisap edildiğinin teorik olarak açıklanması gerektiği belirtilerek bir şirketin 

malvarlığı  bölünmesi  ve  malvarlığının  bir  bölümünün  başka  bir  şirkete  kanunen  intikal  etmesi 

halinde  bölünen  şirket  ortaklarının  paylarının,  devredilen  malvarlığının  değeri  kadar  değer 

yitirdiği; yitirilen değerin karşılanması için, devralan şirketin/şirketin paylarının, bölünen şirketin 

ortaklarının ipso iure kazanmaları gerektiği ifade edilmiştir. 

837 DOĞRUSÖZ, Kısmi Bölünme, s.39. 

838 NAZALI, s.201. 
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verilebilmesine  cevaz  verilmekle,  işlemler  basitleştirilmiş,  şirketin  iki  yıllık devir 

yasağından  kurtarılması  ve  hisseleri  elde  eden  şirketin  bunları  ortaklarına 

devrinin vergisiz yapılması amaçlanarak iki işlem iç içe geçmiştir839.  

  TTK md. 404 ve 520 hükümleri esas itibarıyla, sermayenin korunması ilkesi 

gereği, ayni sermayelerin değerinin gerçek değerinin üzerinde belirlenerek yüksek 

nominal  bedelli  hisselerin  oluşturularak,  bu  hisselerin  yüksek  bedelle  satılması 

yoluyla  üçüncü  kişilerin  zarara  uğratılmasını  engellemeye  yöneliktir840.    Ancak 

bölünme,  ayni  sermaye  koyma  şeklinde  gerçekleşmiş  olsa  bile,  devir  kayıtlı 

değerler üzerinden yapıldığından fiktif değer yaratılması söz konusu değildir841.   

  5904  sayılı  Kanunun  30’uncu  maddesi  ile  TTK’nın  404’üncü  maddesine 

“13/6/2006  tarihli  ve  5520  sayılı  Kurumlar  Vergisi  Kanununun  19.  Maddesine 

göre  yapılacak  bölünmelerde  bu  hüküm  uygulanmaz”  hükmü  eklenerek  devir 

yasağına  ilişkin  tereddüt  giderilmiştir.  Ancak  TTK’nın  520’nci  maddesinde 

herhangi bir değişiklik yapılmadığından limited şirketlerde üç yıllık devir yasağına 

ilişkin sorun devam etmektedir.  

Yeni  TTK  hükümleri  gereğince  kısmi  bölünme  işlemleri  ayni  sermaye 

konulması  olarak  değerlendirilmediği  için  hisse  senetlerinin  devir  yasağı  söz 

konusu  olmayacaktır.    Esas  itibarıyla  TTK md.  404’te  yapılan  değişiklik  ile  Yeni 

TTK  yürürlüğe  girene  kadar  ayni  sermaye  esasının  kabul  edilmesinde  doğacak 

problemler  bertaraf  edilmek  istenmiştir.  Yeni  TTK’nın  yürürlüğe  girmesi  ile 

birlikte Kurumlar Vergisi Kanununda gerekli değişikliklerin yapılarak, bölünmeye 

ilişkin  hükümlerin  Yeni  TTK  hükümleri  ile  uyumlu  hale  getirilmesi  gereklidir. 

Bölünme  kurumu  ile  ilgili  olarak  bugüne  kadar  uygulamada  çıkan  sorunların 

                                                        

839 DOĞRUSÖZ, Kısmi Bölünme, s.39. 

840 DOMANİÇ, s.1092. 

841 MAÇ Mehmet, Anonim Şirket Bölünmelerinde İki Yıllık Devir Yasağı Kaldırılarak Tam ve Kısmi 

Bölünme Daha  İşlevsel Hale Getirilmiştir, Lebib Yalkın   Mevzuat Dergisi,  S.68, Ağustos 2009,  s.34 

(İki Yıllık Devir Yasağı). 
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çoğunluğu  işlemin  maddi  hukuk  cephesindeki  eksikliklerin  KVK  hükümleri  ile 

giderilmeye çalışması olmuştur. Ancak bölünmenin maddi hukuk cephesine ilişkin 

en önemli sorunlar alacaklıların, işçilerin ve pay sahiplerinin haklarıdır. KVK, vergi 

borçları  yönünden  sorumluluk  öngörmüş  ve  bazı  taahhütlerin  verilmesini 

aramakla  beraber,  bölünmenin  yalnız  kamuyu  değil,  bölünen  ortaklığın  pay 

sahiplerini,  imtiyazlı  payları,  ortaklıkla  ilişkide  bulunan  üçüncü  kişileri,  kredi 

veren bankaları, işçileri ilgilendirdiği için yalnız vergi yönünü düşünerek bölünme 

müessesesini  düzenlemek  hatalı  olmuştur842.  Kaldı  ki  vergi  kanunları  özel  hukuk 

kurumlarının vergisel  sonuçlarıyla  ilgilenmektedir. Dolayısıyla  ticaret kanununda 

konunun  düzenlenmemiş  olması  ve  işlemin  tebliğ  hükümleri  ile  yapılmaya 

çalışılması  bölünmeden  arzu  edilen  hukuki  sonuçların  tam  olarak  elde 

edilememesine  yol  açacaktır.  Bölünme  ile  ilgili  vergileme  rejiminin  de  etkin  bir 

şekilde işlerliğe kavuşması ancak Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile sağlanacaktır. 

3.Kısmi Bölünmede Özellikli Durumlar 

a. Kısmi bölünmede amortisman uygulaması 

  Kısmi  bölünmede,  mevcut  veya  yeni  kurulacak  tam  mükellef  sermaye 

şirketlerine devredilecek aktif kıymetlerin, birikmiş amortismanları ile birlikte ve 

herhangi  bir  netleştirme  yapılmaksızın  brüt  tutarları  üzerinden  devredilmesi, 

devralan  şirketin  kalan  süreler  itibarıyla  amortisman  ayırmaya  devam  etmesi 

gerekmektedir843.  Zira  kısmi  bölünme  yoluyla  devredilen  iktisadi  kıymetler, 

devralan şirketler açısından ilk iktisap kabul edilmemektedir.  

  KVK  md.  19’a  uygun  olarak  yapılan  bölünmelerde  devir  yılına  mahsus 

olmak  ve  amortismanın  yıllık  ayırma  vasfını  kaybetmemek  üzere,  devralınan 

iktisadi  kıymetler  için  yıllık  dönem  itibarıyla  ayrılacak  amortismanın,  her  iki 

şirketin  bu  yıl  içindeki  kıst  dönem  süreleri  esas  alınmak  suretiyle  orantı  yoluyla 

                                                        

842 YASAMAN, Bölünme, s. 710. 

843 TAN, s.105. 
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bulunması ve bulunacak miktarlar her iki şirketçe dönemlerine isabet eden miktar 

kadar  ayrılabilecektir844.  Dolayısıyla,  vergi  ve  muhasebe  uygulamaları  açısından 

amortismanın  yıllık  ayırma  özelliğini  kaybetmemek  üzere  ticaret  sicilinde  tescil 

tarihinde,  bölünmeye  konu  olan  iktisadi  kıymetlerle  ilgili  olarak  tescil  tarihine 

kadar  bölünen  şirketin,  bu  tarihten  sonra  ise  devralan  şirket  kıst  amortisman 

ayırabilecektir845. Dolayısıyla kısmi bölünmeye konu edilen taşınmazlar, üretim ve 

hizmet  işletmeleri  üzerinden  ayrılan  amortismanlar  varlıklarla  birlikte 

devredilecek  ve  bu  varlıkların  amortisman  yoluyla  tamamen  itfa  edilmediği 

durumda kalan süre  ile sınırlı olmak üzere devralan şirket nezdinde amortisman 

ayrılabilecektir846. 

  b. Kısmi bölünmede zarar mahsubu 

  KVK  md.  19’da  devir  ve  tam  bölünme  işlemlerinde,  maddede  belirlenen 

sınırlar dâhilinde devralınan kurumların zararlarının indirimi kabul edilmiş ancak 

kısmi  bölünme  işlemlerinde  zarar  mahsubuna  ilişkin  herhangi  bir  hükme  yer 

verilmemiştir.  Bu nedenle kısmi bölünmede, bölünen kurumdan devralan kuruma 

zarar  intikali  öngörülmediğinden,  geçmiş  yıl  zararlarının  devralan  kurum 

tarafından  mahsup  edilmesi  mümkün  olmayıp  bu  zararların  mahsubu  genel 

hükümler  dairesinde  faaliyetine  devam  eden  devreden  kurum  bünyesinde 

gerçekleştirilecektir. 

                                                        

844 MAÇ Mehmet, Tam ve Kısmi Bölünmede KDV, Zarar Mahsup, Amortisman ve Yatırım  İndirimi 

Haklarının Devri, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, S.261, Ocak 2010 (KDV), s.61. 

845 TAŞDEMİR Sedat, Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Şirketlerde Kurumlar Vergisi Kanununa 

Göre  Kısmi  Bölünme  İşlemleri  ve  Enflasyon  Düzeltmesi,  www.vergidegundem.com/files 

/Makale1Haziran2004.doc (erişim tarihi 26.03.2011). 

846  TAN  Mustafa,  Tam  ve  Kısmi  Bölünme  Halinde  Amortisman  Uygulaması  ve  Özellik  Arz  Eden 

Hususlar, Vergi Sorunları, S.267, Aralık 2010, s.85 (Amortisman). 



330 

 

c. Devralan kurumların sorumluluğu  

  KVK  md.  20/3  uyarınca,  md.  19/3‐b  uyarınca  gerçekleştirilen  kısmi 

bölünme  işlemlerinde, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar  tahakkuk etmiş 

ve edecek vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumların, 

devraldıkları  varlıkların  emsal  bedeli  ile  sınırlı  olmak  kaydıyla  müteselsilen 

sorumlu tutulmuşlardır.  

  Kısmi bölünmede, bölünen kurumun hukuki varlığı sona ermediğinden esas 

itibarıyla  tahakkuk  etmiş  ve  edecek  vergilerden  de  sorumluluk  bu  kuruma  ait 

olacaktır.  Ancak  kısmi  bölünme  nedeniyle  mali  yapısının  zayıflama  ihtimali 

bulunan  kurumlar  açısından  vergi  güvenliğini  sağlamak  amacıyla  bu  müteselsil 

sorumluluk ihdas edilmiştir847. 

4. Kısmi Bölünme Halinde Vergilendirme 

  KVK  md.  20/3  uyarınca,  kısmi  bölünme  işlemlerinden  doğan  kârlar 

hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir. Kısmi bölünme işlemlerinde de devir 

ve  tam  bölünme  işlemlerinde  olduğu  gibi  devredilen  kıymetler  kayıtlı  değerleri 

üzerinden devralan kurumun bilançosuna geçirildiği için henüz realize edilmemiş 

gizli  yedekler  sebebiyle  değer  artış  kazancı  hesaplaması  söz  konusu  olmayacak, 

değer artış kazançları üzerindeki vergi, bu kıymetlerin devralan kurum bünyesinde 

realize edildiği tarihe kadar ertelenmiş olacaktır.  

III. Hisse Değişimi 

  A. Genel Açıklamalar 

  Hisse  değişimi  müessesesi,  KVK  md.  19/3‐c’de  hüküm  altına  alınmıştır. 

Anılan  düzenlemeye  göre,  hisse  değişimi  tam  mükellefiyete  tabi  bir  sermaye 

şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse 

                                                        

847 BAKIRCI Aykut, Kısmi Bölünme, Vergi Dünyası, S.145, Mart 2003 (Kısmi Bölünme), s.150. 
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senedi  çoğunluğunu  ele  geçirecek  şekilde  devralması  ve  karşılığında  bu  şirketin 

ortaklarına  kendi  şirketinin  sermayesini  temsil  eden  iştirak  hisselerini  vermesi 

işlemi hisse değişimidir. 

  Böyle bir değişimde, hisseleri devralınan şirket ortaklarına verilecek iştirak 

hisselerinin itibari değerinin %10’una kadarlık kısmının nakit ödenmesi mümkün 

olup  böyle  bir  ödemenin  yapılması  işlemin  hisse  değişimi  sayılmasına  engel 

değildir.  

  Kanun  metninde  çeşitli  belirsizlikler  bulunmaktadır.  Öncelikle  19’uncu 

maddenin 3’üncü fıkrasında hisse değişimi terimi kullanılmış ve hisseleri devralan 

şirketin  devraldığı  şirketin  ortaklarına  kendi  şirketini  temsil  eden  iştirak 

hisselerini  vereceği  ifade  edilmiştir.  Madde  hükmünde  devralınacak  sermaye 

payları  için  hisse  deyimi  kullanılmaklar  beraber,  karşılığında  verilecek  sermaye 

payları  için  iştirak  hissesi  ifadesi  kullanılmıştır.  Buna  göre,  hissesi  devralınacak 

şirketin  anonim  şirket  olması  gereği,  hisseyi  devralacak  sermaye  şirketinin  ise 

anonim şirket dışında bir sermaye şirketi olabileceği sonucu çıkmaktadır848. Ancak 

esas  itibarıyla  hisse  değişiminin  anonim  şirketler  arasında  gerçekleşen  bir  işlem 

olması  gerekir.  Bunun  yanı  sıra  devralan  şirketin,  devreden  şirketin  ortaklarına 

kendi iştirak hisselerini vereceği ifade edilmiştir. Burada da ortakların gerçek kişi 

mi yoksa kurum mu olacağı konusunda bir belirleme yer almamaktadır. KVK’daki 

bu düzenleme, hisseleri devredenin kurum olması halinde önem taşıyacak, gerçek 

kişi  olması  halinde  söz  konusu  kanun  hükmünün  bir  anlam  ve  önemi 

olmayacaktır849. 

  Bir şirketin belli bir yüzdesine sahip olduğu diğer bir şirketteki hisseleri bir 

üçüncü şirkete devretmesi halinde ilk şirketin, ikinci şirkette iştiraki kalmamakta, 

üçüncü şirket ise ikinci şirketin ortağı haline gelmekte ilk şirket de üçüncü şirkete 

                                                        

848 ÖZBALCI, Kurumlar Vergisi Kanunu, s.592. 

849 DOĞRUSÖZ, Hisse Değişimi, s.19. 
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iştirak  etmektedir.  Yukarıda da  bahsetmiş  olduğumuz  gibi  bu  şekilde  yapılan bir 

uygulamanın  özü  itibarıyla  kısmi  bölünmeden  bir  farkı  bulunmamaktadır850. 

Nitekim  KVK md.  19/3‐b,  tam mükellef  bir  sermaye  şirketinin  bilançosunda  yer 

alan  iştirak  hisselerini  mevcut  veya  yeni  kurulacak  başka  bir  sermaye  şirketine 

kayıtlı  değerleri  üzerinden  devralan  şirketin  hisseleri  karşılığında  ayni  sermaye 

olarak konulması suretiyle devrini öngörmektedir. Ancak kısmı bölünme ile hisse 

değişimi arasındaki ilk fark, kısmi bölünmede hisselerin kayıtlı değerleri üzerinden 

devri  öngörülmüşken  hisse  değişiminde  böyle  bir  şart  öngörülmemiş  olmasıdır. 

İkinci  fark  hisselerin  devralınacak  şirketin  tam  mükellef  olması,  hisse  değişimi 

açısından  zorunlu  görülmezken,  kısmi  bölünmede  bu  zorunludur.  Son  olarak  da 

hisse  değişiminde  hisselerin  devralınması  işleminin  yönetimin  ve  hisse 

çoğunluğunun ele geçirilmesi amacıyla yapılması şart iken kısmi bölünmede böyle 

bir şart öngörülmemiştir.  

  Hisse  değişiminde,  bir  diğer  şirketin  hisselerini  o  şirketin  yönetim  ve 

çoğunluğu  ele  geçirecek  şekilde  devralacak  şirketin,  önce  kendi  hisselerini 

ortaklarından  toplaması  ve  hisselerini  devraldığı  şirketin  ortaklarına  bu  şekilde 

edindiği kendi hisselerini vermesi ihtimali akla gelebilir. TTK md. 329’da yer alan 

anonim  şirketin  kendi  hisselerini  iktisap  yasağı  kapsamında  işlemin  bu  şekilde 

gerçekleştirilmesi sadece anonim şirketin kanunda yer alan istisnalar kapsamında 

daha  önceden  elinde  bulundurduğu  hisselerin  devri  dışında  mümkün 

görünmemektedir. TTK md. 329 ve Yeni TTK md. 379 kapsamında, ortaklığın kendi 

hisselerini  iktisap  etmesi  yasağının,  hisse  değişimi  müessesesine  etkilerini 

yukarıda  detaylı  olarak  incelemiş  olduğumuz  için  burada  tekrardan  kaçınmak 

adına  ilgili  bölüme  atıf  yapmakla  yetinecek851  ve  hisse  değişimine  ilişkin  KVK’da 

yer alan vergi ertelemesi müessesesini ele alacağız. 

                                                        

850 Bkz. Bölüm 1, I, B, 3‐b. 

851 Bkz. Bölüm 1, I, A‐3, s.23‐26. 
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B. Hisse Değişiminin Şartları 

1. Hisseleri Devralacak Şirketin Tam Mükellef Olması 

  KVK md. 19/3‐c’de hisse değişimi ile ilgili olarak yer alan ilk şart, hisseleri 

devralacak  şirketin  tam  mükellef  olmasıdır.  Dolayısıyla  dar  mükelleflere  hisse 

değişiminden  yararlanma  hakkı  tanınmamıştır.  Diğer  taraftan  kanun,  hisseleri 

devralınan  şirket  için  tam  mükellef  olma  şartı  getirmemiştir.  Bu  sebeple  dar 

mükellef  bir  şirketin,  tam mükellef  bir  şirketin hisselerini  devralarak bu  şirketin 

ortaklarına  kendi  iştirak  hisselerini  vermesi  işlemi,  KVK  anlamında  geçerli  bir 

hisse değişimi işlemi kabul edilecektir. 

  Bilindiği  gibi,  2009/133/EC  sayılı  Birleşme  Direktifi  farklı  üye  devletler 

arasında gerçekleşecek birleşme, bölünme, kısmi bölünme, aktif transferi ve hisse 

değişimi işlemlerinde ortak bir vergilendirme rejimi öngörmekte ve Direktifte yer 

alan  şartların  yerine  getirilmesi  halinde  bu  işlemlerde  değer  artış  kazançlarının 

hesaplanmayacağı  ve  vergilendirilmeyeceğini  hükme  bağlamaktadır.  Devir, 

bölünme ve kısmi bölünmeye  ilişkin bölümlerde  ifade ettiğimiz gibi,  işlemlerdeki 

vergi  ertelemesinin  yalnızca  tam  mükellef  şirketlere  tanınması  ve  AB  üyesi 

ülkelerin  şirketleri  yapılacak  sınır  ötesi  işlemlerde  tanınmaması,  Kurucu 

Anlaşmanın temel özgürlüklerinden sermayenin serbest dolaşımını zedeleyecek ve 

dar mükellef şirketlerin tam mükellef şirketlere nazaran daha elverişsiz durumda 

bulunmaları  sebebiyle  ayrımcılık  yapmama  ilkesine  aykırılık  teşkil  edecektir. 

Dolayısıyla  AB’ye  tam  üyelik  durumunda  Direktif  hükümlerinin  tam  olarak  iç 

hukuka aktarılması ve Direktif  ile uyumlu bulunmayan hükümlerin değiştirilmesi 

gerekecektir.  

  Hisse değişimi  işleminde devralan ve devreden şirketlerin sermaye şirketi 

olmasını yeterli görmüştür. Bu sebeple devralan ve devreden şirketin aynı neviden 

olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir anonim şirket hisse değişimi yoluyla bir 

limited şirketi devralabilecek veya tersi de mümkün olabilecektir. 
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2. Hisseleri Devralınan Şirketin Yönetimi ve Hisse Çoğunluğunun Elde 

Edilmesi 

  Hisse  devri  sonunda,  hisseleri  devralan  şirket  hisse  çoğunluğunu  ve 

yönetim  üstünlüğünü  ele  geçirmiş  olmalıdır.  Hisse  devralındığında,  hem  hisse 

çoğunluğu hem de yönetimi ele geçirme şartı birlikte aranacaktır.  

Yine  hisse  değişimine  ilişkin  KVK  hükmünün,  Direktifin  ilgili  hükmünden 

ayrıldığı  diğer  nokta  ise  hisse  çoğunluğu  ile  birlikte  yönetimin  de  elde  edilmesi 

şartıdır.  Direktif  hükmünde,  oy  haklarının  çoğunluğunun  elde  edilmiş  olması 

yeterli  görülmüşken KVK hükmünde,  hisse  çoğunluğunun  yanı  sıra  yönetimin de 

elde  edilmesi  zorunluluğu  vardır.  Kanunun  gerekçesinde  bu  konuya  ilişkin 

herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak KVK hükmü çerçevesinde, sadece 

yönetimde çoğunluğu elde etmeyi sağlayan imtiyazlı payları devralmak veya diğer 

pay  sahiplerinin  elinde  bulunan  ve  yönetim  kuruluna  girme  imtiyazı  sağlayan 

paylar  dolayısıyla,  şirketin  yönetim  kurulundan  çoğunluğu  elde  etmeyi 

sağlamayacak  şekilde  hisselerin  çoğunluğuna  sahip  olmak  kanunda  öngörülen 

şartı sağlamayacaktır852.   

Yeni TTK md. 195/1 uyarınca, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin 

doğrudan  veya  dolaylı  olarak  oy  haklarının  çoğunluğuna  sahipse  veya  şirket 

sözleşmesi  uyarınca  yönetim  organında  karar  alabilecek  çoğunluğu  oluşturan 

sayıda  üyenin  seçimini  sağlayabilmek  hakkını  haizse  veya  kendi  oy  hakları 

yanında,  bir  sözleşmeye  dayanarak  tek  başına  veya  diğer  pay  sahipleri  ya  da 

ortaklarla  birlikte  oy  haklarının  çoğunluğunu  oluşturuyorsa  veya  iki  şirket 

arasında  bir  hâkimiyet  sözleşmesi  bulunuyorsa,  birinci  şirket  hâkim,  diğeri  bağlı 

şirket olarak kabul edilecek ve bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise 

kanundaki  şirketler  topluluğuna  ilişkin  hükümler  uygulanacaktır.  Görüldüğü  gibi 

maddede  kontrolü  verdiği  kabul  edilen  hukuki  araçlar  sayılarak  bunlara  sahip 

                                                        

852 DOĞRUSÖZ, Hisse Değişimi, s.21. 
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olunmasına  sonuç  bağlanmıştır853.  Bu  araçlardan  tümüne  sahip  olunması 

aranmayacak, herhangi birinin varlığı halinde hâkimiyetten söz edilecektir. TTK’da 

şartlardan  herhangi  birinin  gerçekleşmesi  halinde  hâkimiyetten  söz 

edilebilecekken,  KVK  hem  hisse  çoğunluğu  hem  de  yönetimin  elde  edilmesini 

aramaktadır.  

Görüldüğü gibi hisse değişimine ilişkin hükümler Direktif hükümleri ile tam 

uyumu  sağlamamaktadır.  Direktif  kapsamında  oy  haklarının  çoğunluğunu  veren 

hisselerin devralınması bir işlemin hisse değişimi olarak değerlendirilmesi yeterli 

iken,  KVK  açısından  sadece  bu  şartın  gerçekleşmesi  yeterli  olmayacaktır.  Bu 

hükmün de Direktif’le uyumlu hale getirilmesi gerekecektir. 

Burada açıklığa kavuşturulması  gerekli  bir başka husus,  yönetimi  ve hisse 

çoğunluğunu  verecek  hisselerin  tek  bir  şirketten  devralınmasının  zorunlu  olup 

olmadığıdır. Diğer bir ifade ile bu çoğunluğu sağlayacak orandaki hisse birden fazla 

şirketten devralınabilir mi? Örneğin (A) A.Ş (B) A.Ş’nin %20 hissesini (C) A.Ş’den, 

%10 hissesini,  (D) A.Ş’den, %30 hissesini,  (E) A.Ş’den devralır  ve karşılığında bu 

şirketlere  kendi  hisselerini  verirse  işlem  bir  hisse  değişimi  kabul  edilebilecek 

midir?  Kanımızca  buna  engel  olmaması  gerekir854.  KVK  md.  19/3‐c  hisse 

değişiminde  çoğunluğun  ve  yönetimin  tek  bir  şirketten  alınmasına  ilişkin  bir 

belirlemede  bulunmamıştır. Maddede  “Tam mükellef bir  sermaye  şirketinin, diğer 

bir  sermaye  şirketinin hisselerini, bu  şirketin  yönetimini  ve hisse  çoğunluğunu  elde 

edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına 

kendi  şirketinin  sermayesini  temsil  eden  iştirak  hisselerini  vermesi”  ifadesi  yer 

almaktadır.  Burada  işlemin  yönetimi  ve  hisse  çoğunluğunu  elde  edecek  şekilde 

yapılması  birincil  şarttır.  Kaldı  ki  bu  şirketin  hisselerini  devreden  “ortaklar”dan 

bahsedilmesi,  hisseleri  devreden  ortakların  kurum  olması  halinde  bahsettiğimiz 

duruma  işaret  etmektedir.  Hatta  bir  şirketin  başka  bir  şirketin  hisselerine  daha 

                                                        

853 OKUTAN NILSSON, s.97. 

854 Aynı yönde bkz. ÖZBALCI, s.593. 
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önceden yönetim ve hisse çoğunluğu vermeyecek şekilde sahip bulunması halinde, 

yönetim ve hisse çoğunluğu sağlamaya yetecek oranda hisseyi başka şirketlerden 

devralması halinde de kanımızca hisse değişimi gerçekleşecektir. Örneğin (A) A.Ş, 

(B) A.Ş’nin hisselerinin %40’ına sahiptir, (A) A.Ş’nin (B) A.Ş’nin %60’ına sahip (C) 

A.Ş’den %11  hisse  alarak  yönetimi  ve  hisse  çoğunluğunu  elde  etmesi  kanımızca 

hisse değişimi olarak kabul edilmelidir. 

Birden  fazla  şirketten  devralınan  hisselerin  devrinin  farklı  zamanlarda 

gerçekleşmesi  halinde  yine  KVK  md.  19/3‐c  kapsamında  bir  hisse  değişiminin 

gerçekleşip  gerçekleşmeyeceği  konusunda  da  bir  açıklık  bulunmamaktadır.  Bir 

şirketin hisse çoğunluğunu farklı şirketlerden farklı hesap dönemleri içinde alması 

halinde  vergi  erteleme müessesesinin  hangi  yıllar  itibarıyla  uygulanacağı  da  ayrı 

bir sorundur. Örneğin (A) A.Ş, (B) A.Ş’nin %25 hissesini 2010 takvim yılında, %30 

hissesini de 2011 takvim yılında devralmış ise hisse değişimi  işlemi gerçekleşmiş 

kabul  edilecek midir? Yukarıda da  belirtmiş  olduğumuz  görüşümüz uyarınca,  bir 

şirketin, başka bir şirketin hisselerini daha önce elde bulundurması halinde, daha 

sonra bu şirketin hisse çoğunluğunu elde edecek oranda hisse devralması halinde 

hisse değişimi gerçekleşmiş olacaktır. Bu durumda şirketin hisse çoğunluğunu elde 

etme  niyeti,  çoğunluğu  verecek  oranda  hissenin  elde  edilmesi  işleminde  yer 

almaktadır.  Örneğimizde  (A)  A.Ş  2011  hesap  döneminde  hâlihazırda  (B)  A.Ş’nin 

%25  hissesini  elinde  bulundurduğu  için,  ek  olarak  %30  hisseyi  devralarak 

yönetimi ve hisse çoğunluğunu elde etmesi hisse değişimi olarak kabul edilebilir. 

Bu  sorunların  elbette  ki  Maliye  Bakanlığı  tarafından  çözüme  kavuşturulması 

gereklidir.  Ancak  hisse  değişimi  müessesesinin  mevzuatımıza  girmesinin 

üzerinden  on  yıllık  bir  süre  geçmesine  rağmen  bu  konuda  yeterli  açıklama 

yapılmamıştır.  1  Seri  No’lu  Kurumlar  Vergisi  Tebliğinde  de  hisse  değişimi 

işleminde  ortaya  çıkabilecek  sorunlara  ilişkin  tatmin  edici  bir  açıklama  yer 

almamaktadır.  
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Hisse  devri,  esas  itibarıyla  şirketlerin  yeniden  yapılandırılmasına  vergi 

avantajı  sağlayarak  kolaylık  sağlama  amacı  güden  bir  müessese  olduğundan, 

getirilecek açıklama ve yorumların da bu amaç doğrultusunda olması gereklidir855. 

3. Devralınan Hisse Senetlerinin Karşılığında Bu  Şirketin Ortaklarına 

Devralan Şirketin Sermayesini Temsil Eden Hisselerin Verilmesi 

  Devir  karşılığında,  bir  hisse  senedi  dönüşümü  söz  konusudur.  Hisseleri 

devralan  şirket,  devir  aldığı  hisseler  karşılığında  devraldığı  şirketin  ortaklarına 

kendi  sermayesini  temsil  eden  iştirak  hisselerini  vermesi  zorunludur.  Ancak, 

hissedarlara  verilecek  iştirak  hissesinin  itibari  değerinin  %10’una  kadarlık 

kısmının nakit olarak ödenmesi işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir. 

  Hisse  değişiminde  devralan  şirket,  devraldığı  hisselerin  değeri  kadar 

sermaye artırımında bulunacak ve karşılığında devreden şirketin ortaklarına kendi 

hisselerin verecektir. Hisse değişiminde, hisseleri devralınan şirketin hisseleri bu 

şirketteki  kayıtlı  değer  üzerinden  yapılacaktır.  Ancak,  devralınan  şirketin 

ortaklarına  verilecek  hisselerde  değiştirme  biriminin  tespitinde  cari  değerler 

üzerinden bir belirleme yapmak gereklidir. 

   

                                                        

855 DOĞRUSÖZ, s.22. 



338 

 

SONUÇ 

  Kurumların  yeniden  yapılandırılma  faaliyetleri,  hukuki  varlıklarını  sona 

erdirerek veya hukuki varlıkları sona erdirilmeden gerçekleştirilebilir. Kurumların 

hukuki  varlıklarının  sona  erdirilerek  yeniden  yapılandırılmaları  birleşme,  devir 

veya tam bölünme yoluyla gerçekleştirilirken, hukuki varlıkları sona erdirilmeden 

gerçekleştirilecek  yeniden  yapılandırma  faaliyetleri  kısmi  bölünme  ve  hisse 

değişimi  işlemleridir.  Birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme  işlemlerinde 

malvarlığının  tamamı  veya  bir  kısmının  intikali  söz  konusu  iken,  hisse  değişimi 

işleminde  malvarlığının  intikali  söz  konusu  olmamakta  ancak  bir  şirketin 

üzerindeki hâkimiyet bir diğer şirkete geçmektedir. 

  Sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması, başta ticaret hukuku olmak 

üzere,  rekabet  hukuku,  sermaye  piyasası  hukuku  gibi  birçok  hukuk  dalını 

ilgilendiren  çok  disiplinli  bir  alandır.  Tabiidir  ki  bu  şirketlerin  bir  kısım 

mükellefiyetleri ve sorumlulukları sebebiyle bu işlemler, vergi hukuku ile de yakın 

ilişki  içerisindedir.  Ticaret  hukuku,  genel  olarak  yeniden  yapılandırma 

işlemlerinde  şirket  alacaklarının  ve  ortakların  haklarının  korunmasını 

amaçlamaktayken, vergi hukuku söz konusu işlemler sonucunda ortaya çıkan kâr 

ile  ilgilenmektedir.  Ancak  bu  işlemlerin  vergisel  maliyeti,  yeniden  yapılanma 

işlemleri önündeki en önemli engeli  teşkil etmektedir. Bu sebeple, hemen hemen 

tüm  hukuk  sistemlerinde  bu  işlemlerde  vergisel  açıdan  tarafsızlığı  sağlayıcı 

hükümler  yer  almaktadır.  Yeniden  yapılanma  işlemlerinde,  devredilen malvarlığı 

unsurlarının gerçek değeri ile kayıtlı değerleri arasında farkı ifade eden gizli yedek 

akçeler, bu işlemlerdeki vergilendirilebilecek değer artış kazancını ifade eder. Gizli 

yedekler, ancak realize edildiklerinde bir kazanç unsuru oluşturacaklardır. İşte bu 

sebeple  kayıtlı  değer üzerinden gerçekleştirilecek  işlemlerde bu kazançlar henüz 

realize  edilmedikleri  için  işlem  vergisiz  gerçekleştirilecektir.  Burada  bir  vergi 

istisnası  yer  almamakta,  gizli  yedeklerin  devralan  kurum  bünyesinde  realize 

edilmesine kadar bunlar üzerindeki vergi ertelenmektedir. 
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  Yukarıda  da  belirttiğimiz  gibi  ticaret  hukuku  genel  olarak  yeniden 

yapılandırma  işlemlerinde  şirket  alacaklarının  ve  ortakların  haklarının 

korunmasını  amaçlamaktayken,  vergi  hukuku  söz  konusu  işlemler  sonucunda 

ortaya çıkan kar ile ilgilenmektedir. Şirketlerin birleşme, bölünme, kısmi bölünme 

ve  hisse  değişimi  işlemlerine  ilişkin  hükümlerin  yer  aldığı  Kurumlar  Vergisi 

Kanunu esas itibarıyla Ticaret Kanununda yer alan kavramları kullanmaktaysa da 

kimi  zaman  Ticaret  Kanununda  yer  alan  kavramlara  farklı  anlamlar 

atfedebilmektedir.  

  Birleşme,  bir  şirketin  tasfiyesiz  olarak  infisah  ederek  başka  bir  şirket 

tarafından devralınmasını ya da iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek yeni 

bir  şirket  kurmalarını  ifade  etmektedir.  Birleşmenin  en  önemli  özelliği,  devir 

yoluyla  birleşmelerde  devralan  şirketin,  yeni  kuruluş  yoluyla  gerçekleşen 

birleşmelerde  ise  yeni  kurulan  şirketin  tasfiyesiz  infisah  eden  şirkete/şirketlere 

külli halef olmalarıdır. Birleşme, TTK hükümleri çerçevesinde yalnız aynı neviden 

olan  şirketler  arasında  gerçekleşecekken,  Yeni  TTK  hükümleri  öteden  beri 

eleştirilen nevilerin aynı olması koşulunu kaldırmıştır. Bu durumda KVK md. 19’da 

yer  alan  bir  kurumun  başka  bir  kurum  tarafından  devralınması  hükmü  tam 

anlamıyla işlerlik kazanacaktır. İkisi de kurumlar vergisi mükellefi olan bir limited 

şirket ile anonim şirket vergisiz birleşebileceklerdir. Böylece aynı neviden olmayan 

şirketleri  birleştirmek  için  önce  şirketlerden  birinin  nevi  değiştirmesi 

uygulamasına  gerek  kalmayacaktır.  Birleşmenin  en  önemli  sonucu  külli  halefiyet 

ve pay sahipliği haklarının devamıdır.  

  Birleşme  açısından  KVK  iki  farklı  düzenleme  öngörmüştür.  Kanun  18’inci 

maddesinde  bir  kurumun  diğer  kurumla  birleşmesinin  tasfiye  hükmünde 

olduğunu belirtmiş ve birleşme karının hesaplanıp vergilendirileceğini belirtmiştir. 

Böylece  şirket malvarlığında  yapılacak  değerlemeyi  vergiye  tabi  kılmıştır.  Ancak 

birleşmenin  bilanço  değerleri  üzerinden  gerçekleştirilmesi  halinde  vergi 

ertelemesi  sağlamıştır.  Her  ne  kadar  kanunda  devir  işleminin  vergisiz  olarak 

yapılacağı  öngörülse  de,  KVK  md.  19  kapsamındaki  devir,  TTK  hükümleri 
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kapsamındaki  devralma  yoluyla  birleşmeden  farklıdır.  Kanunda  devir,  bilanço 

değerleri üzerinden yapılan birleşmeleri belirtmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla, 

gerek  yeni  kuruluş  gerekse  devralma  yoluyla  birleşmede,  infisah  edecek  şirket 

veya  şirketlerin malvarlığı  değerlemeye  tabi  tutulmadan  kayıtlı  değer  üzerinden 

intikal  ettiriliyorsa  işlem  vergisiz  gerçekleştirilecek  ve  KVK  md.  19’daki  devir 

hükümlerine  tabi  olacaktır.  KVK’nın  vergisiz  birleşmeler  için  devir  kavramını 

kullanması kavram kargaşası yaratmaktadır. Nitekim Yeni TTK md. 136 devralma 

yoluyla birleşme bir birleşme türü olarak düzenlenmiştir.    

  Vergisiz  birleşmede,  birleşen  şirket/şirketlerin  birleşme  dönemine  kadar 

elde ettikleri faaliyet karı vergilendirilmekte ve buna ilişkin beyanname verme ve 

ödeme  sorumluluğu  devralan  kuruma  ait  olmaktadır.  Vergisiz  birleşmede  değer 

artış kazançları hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.  

  Şirketlerin  hantal  bir  yapıdan  kurtarılarak,  uzmanlaşmaya  gidilmesi  ve 

şirketin  faaliyetlerinin  kendi  alanlarında  uzmanlaşmış  ayrı  şirketler  bünyesinde 

devam  ettirilmesine  yönelik  bölünme  işlemlerinde  şirket malvarlığının  bir  kısmı 

veya  tamamı  mevcut  veya  yeni  kurulacak  şirketlere  devredilmektedir.  Şirketin 

tasfiyesiz infisah ederek malvarlığını bölümler itibarıyla mevcut veya iki veya daha 

fazla  şirkete  devretmesi  işlemi  tam  bölünme,  şirketin  infisah  etmeksizin 

malvarlığının bir kısmını başka bir şirkete devretmesi ve elinde kalan malvarlığı ile 

faaliyetine devam etmesi kısmi bölünme olarak nitelendirilmektedir.  

  Birleşmede olduğu gibi alacaklıların, ortakların haklarını ilgilendiren ve bir 

özel  hukuk  müessesesi  olan  bölünme,  KVK’da  düzenlenmiştir.  Yukarıda 

bahsettiğimiz  gibi,  vergi  kanunları  işlemin  nasıl  gerçekleştirileceğinden  ziyade 

sonuçlarıyla ilgilenmektedir. Bu sebeple maddi hukuk altyapısı düzenlenmemiş bir 

işlemin  KVK  ile  düzenlenmeye  çalışılması  birçok  sıkıntıyı  da  beraberinde 

getirmiştir.  Kısmi  bölünme  işlemleri  Maliye  Bakanlığı  ile  Sanayi  ve  Ticaret 

Bakanlığının  yayınladığı  ortak  tebliğ  ile  düzenlenmeye  çalışılmıştır.  Ancak  tam 

bölünme  işlemlerinin  tebliğ  hükümlerinden  yararlanılarak  gerçekleştirilmeye 

çalışılması  da  alacaklıların  hakları,  malvarlığının  intikalinde  külli  halefiyet 
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açısından  sorunlara  yol  açmıştır.  Bu  bağlamda  doktrinde  bölünmenin  tasfiyesiz 

infisah olarak kabul edilmesi ve birleşme ile bölünmenin bir tüzel kişiliğin diğer bir 

tüzel  kişilik  içinde  eriyerek  yok  olması  yönünden  benzerliğine  vurgu  yapılarak, 

TTK’nın  birleşmeye  ilişkin  hükümlerinin  kıyas  yoluyla  uygulanabileceği  ifade 

edilmiştir.  Bir  kısım  yazarlar  da  BK  md.  179  hükümlerinden  yararlanılarak 

bölünmenin gerçekleştirilebileceğini ifade etmişlerdir. 

  Yeni  TTK  md.166  vd,  bölünmenin  maddi  hukuk  cephesini  ayrıntılı  bir 

şekilde düzenlenmiştir. KVK ve Yeni TTK hükümleri karşılaştırıldığında bir  takım 

farklılıklar  göze  çarpmaktadır.  Yeni  TTK,  kısmi  bölünmeye  konu  olabilecek 

kıymetler  açısından  herhangi  bir  sınırlama  getirmemiş  ve  kısmi  bölünmede  ayni 

sermaye  esasını  benimsememiştir.  Bunun  sonucu  olarak  Yeni  TTK  hükümleri 

açısından  bölünme  kabul  edilen  bir  işlemin  KVK  açısından  bölünme  kabul 

edilmemesi ve vergi ertelemesinden yararlandırılmaması ihtimali bulunmaktadır.  

  Bölünmenin  ayni  sermaye  koyma  olarak  değerlendirilmesi,  devir 

karşılığında elde edilen hisselerin TTK md. 404 ve 520’nci maddelerinde yer alan 

iki ve üç yıllık devir yasağına tabi olup olmadıkları sorusunu gündeme getirmiştir. 

Ancak  5904  sayılı  kanun  ile  TTK  md.  404’e  “5520  sayılı  Kurumlar  Vergisi 

Kanununun  19.  maddesine  göre  yapılacak  bölünmelerde  bu  hüküm  uygulanmaz” 

ifadesi  eklenerek  sorun  anonim  şirketler  açısından  çözüme  kavuşturulmuştur. 

Ancak  limited  şirketler  açısında  üç  yıllık  devir  yasağı  sorunu  devam  etmektedir. 

Yeni  TTK  hükümleri  gereğince  kısmi  bölünme  işlemleri  ayni  sermaye  konulması 

olarak  değerlendirilmediği  için  hisse  senetlerinin  devir  yasağı  söz  konusu 

olmayacaktır.    Esas  itibarıyla  TTK  md.  404’te  yapılan  değişiklik  ile  Yeni  TTK 

yürürlüğe  girene  kadar  ayni  sermaye  esasının  kabul  edilmesinde  doğacak 

problemler  bertaraf  edilmek  istenmiştir.  Yeni  TTK’nın  yürürlüğe  girmesi  ile 

birlikte Kurumlar Vergisi Kanununda gerekli değişikliklerin yapılarak, bölünmeye 

ilişkin  hükümlerin  Yeni  TTK  hükümleri  ile  uyumlu  hale  getirilmesi  gereklidir. 

Uygulamada  sorunlar  halen  yaşanmaya  devam  etmektedir.  Bu  problemler  Yeni 
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TTK’nın  yürürlüğe  gireceği  tarihe  kadar  sürebilecektir.  Yeni  TTK’nın  yürürlüğe 

girmesi ile birlikte KVK’nın Yeni TTK ile uyumlu hale getirilmesi gerekecektir.  

  Hisse değişimi işlemleri ise şirket yeniden yapılanma işlemleri arasında en 

fazla  belirsizliği  bünyesinde  barındıran  işlemlerdir.  Özellikle  neden  hisse 

çoğunluğu  ve  yönetimin  elde  edilmesinin  bir  arada  arandığı  açıklanmaya 

muhtaçtır. Ancak kanunun gerekçesinde bu konuya  ilişkin herhangi bir belirleme 

bulunmamaktadır. Yeni TTK md.195 hükmünde bir şirketin başka bir şirketin oy 

haklarının çoğunluğuna sahip olması, hâkimiyetin varlığı  için yeterli görülmüştür. 

Nitekim Birleşme Direktifi de hisse değişimi işleminde oy haklarının çoğunluğunun 

elde  edilmesini  şart  koşmaktadır.    Hisse  değişimi  işleminde  hisse  çoğunluğunun 

tek bir şirketten mi elde edilmesi gerektiği yoksa birden fazla şirketten elde edilen 

hisse  toplamının  hisse  çoğunluğunu  sağlaması  halinde  bu  işlemin  hisse  değişimi 

olarak  değerlendirilip  değerlendirilmeyeceği,  hisse  çoğunluğunun  farklı  hesap 

dönemlerinde  elde  edilmesi  halinde  durumun  ne  olacağı  çözüm  bekleyen 

sorunlardır.  Her  ne  kadar  hisse  değişimi  işlemi  uzun  yıllardır  yürürlükte  ise  de, 

henüz işlemdeki sorunlara ilişkin tatmin edici bir açıklama getirilmemiştir. 

  Birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme  ve  hisse  değişimi  işlemlerinin  vergisiz 

gerçekleştirilmesinin  temel  şartı  devredilen  unsurların  değerlemeye  tabi 

tutulmadan  kayıtlı  değerleri  üzerinden  devredilmesidir.  İşlemin  vergisiz 

gerçekleştirilebilmesinin  diğer  şartı  ise  devredilen malvarlıklarının  karşı  edimini 

para değil, ortaklık haklarının oluşturmasıdır. Ancak kanun, tam bölünme ve hisse 

değişimi  işlemlerinde  %10’luk  bir  nakit  ödeme  şeklindeki  denkleştirme 

tazminatına cevaz vermiştir.  

  Görüldüğü gibi maddi hukuka ilişkin düzenlemelerdeki eksiklikler, bölünme 

ve kısmi bölünme işlemlerinde uygulamada çeşitli sorunlara neden olmuştur. TTK 

Tasarısının  uzun  bir  süre  kanunlaşmaması  bu  sorunların  asıl  nedenidir.  KVK 

hükümleri  getirilen  düzenleme  maddi  hukuk  cephesi  açısından  yeterli  olmadığı 

için düzenlenmesi söz konusu olmadığında, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının  yayınladığı  ortak  tebliğ  ile  kısmi  bölünme  işlemleri  uygulanmaya 
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çalışılmıştır.  Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığı,  tam  bölünme  açısından  birleşme 

hükümlerinin  kıyasen  uygulanması  yoluyla  meseleyi  çözmeye  çalışmıştır.  Yeni 

TTK’nın  yürürlüğe  girmesi  ile  bölünme  kurumundaki  maddi  hukuka  ilişkin 

eksiklikler, çözümlenmiş olacaktır. Ancak Yeni TTK hükümleri  ile KVK hükümleri 

arasındaki  uyumsuzlukların  da  KVK  hükümlerinde  değişiklik  yapılması  yoluyla 

bertaraf edilmesi gerekecektir. 

  4684  sayılı Kanunun Genel Gerekçesinde Avrupa Birliği Mevzuatına uyum 

sağlama  çalışmaları  çerçevesinde  dolaysız  vergiler  alanında  yapılması  gereken 

düzenlemelerden birisinin de vergi kanunlarında şirketlerin bölünmesini ve hisse 

değişimini  kolaylaştırıcı,  kalıcı  mahiyette  hükümler  getirmek  olduğu  ifade 

edilmiştir. Bilindiği gibi Türkiye, AB üyeliğine tam üyelik  için müzakerelere 2005 

yılında  başlamıştır.  Vergilendirmeye  ilişkin  tarama  süreci  6.6.2006  tarihinde 

başlamış  ve  tarama  süreci  12.7.2006’da  tamamlanmıştır.  Vergilendirme  faslı 

30.06.2009  tarihinde  açılmış  olup  müzakereler  devam  etmektedir.  Tam  üyelik 

sürecinde  Türk  vergi  sisteminin  AB  vergi  sistemi  ile  uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Bilindiği gibi Avrupa Birliğinde birleşme, bölünme, kısmi bölünme, 

aktif transferi ve hisse değişimine ilişkin ortak vergilendirme rejimi 2009/133/EC 

Direktifinde  yer  almaktadır.  Bu  sebeple  Direktif  hükümleri  KVK’da  yer  alan 

birleşme, bölünme ve hisse değişimi açısından önem taşımaktadır. 

  2009/133/EC  Direktifi,  Avrupa  Birliği  üye  devlet  şirketleri  arasında 

gerçekleşen  sınır  ötesi  birleşme,  bölünme,  aktif  transferi  ve  hisse  değişimi 

işlemlerinde ortak bir sistem kurmayı amaçlayan düzenlemeler getirmiştir.  

  Direktifin  kapsamı  farklı  üye  devletlerin  şirketleri  arasında  gerçekleşecek 

yeniden  yapılanma  işlemleri  ile  sınırlıdır.  Aynı  ülke  sınırları  içinde  gerçekleşen 

birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme,  aktif  transferi  ve  hisse  değişimi  işlemleri 

Direktifin kapsamı dışındadır. Direktif’teki kurallar, madde 3 kapsamında yer alan 

tüm  üye  devlet  şirketlerine  uygulanacaktır.  Bir  şirketin  üye  devlet  şirketi  olarak 

kabul  edilebilmesi  için  üye  devletlerde  mukim  olması  ve  mukim  olduğu  üye 

devlette kurumlar vergisi veya benzeri bir vergiye tabi olması gereklidir.    
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  Direktif, kapsamı içerisinde yer alan yeniden yapılanma işlemlerindeki kısa 

süreli  vergilendirme  sorunları  ile  ilgilenmektedir.  Birleşme  Direktifinin  esası, 

devredilen varlıklar üzerindeki vergilendirmenin ertelenmesidir. Böylelikle realize 

edilmemiş  kazançların  daha  sonra  vergilendirilmesi  teminat  altına  alınmış 

olmaktadır. Devralan şirket, devraldığı varlıkları daha sonra elinden çıkardığında, 

elden  çıkarma bedeli  ile  birleşme  öncesi  defter  değeri  arasındaki  fark  üzerinden 

vergilendirilecektir.  

  Direktif’te  yer  alan  vergi  ertelemesinin  uygulanabilmesi,  devralan  şirketin 

devredilen  varlıkları  devirden  önceki  kayıtlı  değerleri  üzerinden  devralmasına 

bağlıdır. Ayrıca devredilen aktif ve pasif unsurlar, devreden şirketin üye devletinde 

yer alan ve devralan şirkete ait bir işyerine etkin bir şekilde bağlı kaldıkları ölçüde, 

bu tür yeniden yapılanma işlemleri neticesinde ortaya çıkan değer artış kazançları 

vergilendirilmeyecektir.  İşyeri  şartı,  realize  edilmemiş  kârların  tahakkuk  ettiği 

devletin,  bu  kazançları  bağlı  olduğu  aktifler  üzerinde  vergilendirme  yetkisini 

muhafaza  etmesini  sağlamaktadır.  Aktifler  bir  işyerine  bağlı  bulunduğu  için, 

devreden  şirketin  mukim  bulunduğu  üye  devlet,  vergi  talep  etme  hakkını 

kaybetmemekte  yalnızca  işlem  gerçekleştiği  sırada  geçici  olarak  vergilendirme 

hakkından vazgeçmektedir.  

  Devralan  şirket,  devreden  şirketin  aktiflere uygulamış  olduğu  amortisman 

usullerine uymak zorundadır. Direktifin 4’üncü maddesi uyarınca şayet birleşme, 

bölünme,  kısmi  bölünme  ve  aktif  transferi  işlemleri  gerçekleşmemiş  olsaydı, 

devreden  şirkette  hangi  amortisman  usulü  uygulanacak  idiyse  onu  uygulamak 

durumundadır.    

  Zarar mahsubuna ilişkin 6’ncı madde hükmü uyarınca bir üye devlet, kendi 

şirketleri arasından gerçekleşen birleşme işlemlerinde devralan şirketin devreden 

şirketin  henüz  mahsup  edilmemiş  zararları  devralmasına  izin  veriyorsa  bu 

hükümleri kendi sınırları içerisinde yer alan ve devralan başka üye devlet şirketine 

ait işyerinin de zararlarını kapsayacak şekilde genişletmelidir.  
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  Direktif,  yeniden  yapılanma  işlemlerinin  asıl  amacının  vergiden  kaçınma 

veya  vergi  kaçırma  olması  halinde  üye  devletlere,  Direktif  hükümlerini 

uygulamama  imkânı  tanıyan  kötüye  kullanmanın  önlenmesi  hükümleri  de 

içermektedir.  

KVK’da  yer  birleşme,  bölünme,  kısmi  bölünme  ve  hisse  değişimi  ile  ilgili 

düzenlemeler  ile  Direktif’te  yer  alan  birleşme,  bölünme,  varlıkların  transferi  ve 

hisse  değişimine  ilişkin  hükümler  birlikte  değerlendirildiğinde,  KVK  sisteminin 

genel olarak Direktif hükümlerine uygun olduğunu görmekteyiz.  Kurumlar vergisi 

sistemimizde  Birleşme  Direktifinde  olduğu  gibi  belli  şartlarda  yapılan  birleşme, 

devir,  bölünme  ve  hisse  değişimi  işlemleri  sırasında  oluşan  değer  artışları 

vergilendirilmemektedir.  Direktife  uyum  konusunda  mevzuatımızdaki  temel 

uyumsuzluk  devir  ve  tam  bölünmede  devralınan  ve  devralan  kurumların  her 

ikisinin de tam mükellef olması, kısmi bölünmede devralan kurumun tam mükellef 

olması  ve  hisse  değişiminde  ise  devralan  şirketin  tam  mükellef  olması  şartıdır. 

KVK’da  bu  hükümlerin  yer  alması  mali  çıkarların  korunması  kaygısından 

kaynaklanmaktadır.  Zira  değer  artışları  realize  edildiğinde  bunlar  üzerindeki 

vergilendirme  hakkının  yitirilmesi  endişesi  vardır.  Ancak  yukarıda  da 

bahsettiğimiz  gibi,  devralınan  varlıklar  Türkiye  sınırları  içinde  kalacak  ve Model 

Anlaşma  ve  Direktif  açısından  bir  işyeri  teşkil  edebilecektir.  İşyerinden  elde 

edilecek  değer  artış  kazançları  çifte  vergilendirmeyi  önleme  anlaşmaları 

çerçevesinde  işyerinin  yer  aldığı  üye  devlet  tarafından  vergilendirilecektir. 

Dolayısıyla  Türkiye,  esas  itibarıyla  vergilendirme  yetkisini  kaybetmemektedir. 

KVK sisteminde tam mükellefiyet şartının aranması,  tam üyelik halinde diğer üye 

devlet  şirketleri  aleyhine  ayrımcılık  teşkil  edeceğinden  bu  hükümlerin  Direktif 

hükümleri  ile  uyumlaştırılması  amacıyla  tam  mükellefiyet  şartının  maddelerin 

metninden çıkarılması gereklidir.   

TTK’da  yer  alan  nevilerin  aynı  olması  koşulu  da  Direktif  içeriği  ile 

çelişmekteydi. Zira Direktif sisteminde  farklı üye devletlere ait ve Direktif ekinde 

yer  alan  şirket  türleri  arasında  gerçekleştirilen  birleşme  ve  bölünme  işlemleri, 

Direktif kapsamında yer almaktadır. TTK’da yer alan nevilerin aynı olması koşulu 
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Direktif  hükmü  ile  çelişmektedir.  Ancak  Yeni  TTK  ile  nevilerin  aynı  olma 

koşulunun  kaldırılması  ile  Direktif  ekinde  yer  alan  şirketlerle  yeniden 

yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi önündeki engel kalkmış olacaktır. 

Görüldüğü  gibi  Direktif  sisteminde  işlemin  vergilendirme  rejimine  ilişkin 

hükümler ile KVK hükümlerinde belli bir uyum bulunmakla birlikte. KVK mevzuatı 

bu  haliyle  özellikle  ayrımcılık  açısından  sorun  yaratabilecek  hükümler 

içermektedir.  
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