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ÖZET 

İŞLETMELERDE BİRLEŞME İŞLEMİNİN 

 TTK VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Birleşme , şirketlerin büyüme ve gelişme yollarından biri olup ticari hayatta  yaygın olarak 

uygulanmaktadır. Bu çalışmanın kapsamı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları ile 

sınırlıdır. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu , birleşmeyi , bir şirketin malvarlığını tamamen bir başka şirkete 

devretmek suretiyle sona ermesi ” olarak tanımlamıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda da ,  birleşme ( vergili birleşme ) ve devir (vergisiz birleşme ) 

olarak ayrıma tabi tutulmuştur.  

Çalışmanın amacı , birleşme işleminin Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatı  

açısından incelenmesidir.Tez altı bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde birleşme kavramı ve 

nedenleri , ikinci bölümde birleşmelerin sınıflandırılması ,üçüncü bölümde Yeni TTK Birleşme 

hükümleri ayrıntılı olarak ve de meri ve yeni TTK karşılaştırması yapılarak incelenmiştir. 

Dördüncü bölümde Kurumlar Vergisi Kanununda birleşme , beşinci bölümde diğer vergi 

mevzuatı açısından birleşme , son bölümde de uygulama açısından özellik arz eden konular ve 

muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir. 
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ABSTRACT 

ACCORDING TO TURKISH COMMERCIAL LAW AND TAX ACTS TO 

EXAMINE MERGER TRANSACTION OF COMPANIES 

Merger is the way that frequently used in commercial life for expansion and development of 

companies.The scope of this work limited with New Turkish Commercial Law and Tax Acts. 

Turkish Trade Law defined the merger that expire of the companies with transfer wholly 

asset to another companies. 

Corporation Tax Act also allocates the merger as a “taxed” and “untaxed” as well. 

The purpose of works , to examine merger process according to New Turkish Trade Law 

and Tax Acts.Thesis consist of six chapters.In the first chapter , concept and reasons of merger, In 

second chapter , classification of mergers,In  third  chapter , merger provisions of the new Turkish 

Commercial Law are examined particularly and compared with the valid law. 

In Fourth chapter ,  mergers in Corporation Tax Act.In fifth chapter ,mergers in terms of 

other tax acts and finally in last chapter mentioned about special subjects in terms of practise and 

accounting records.  
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GİRİŞ 

 Günümüzün liberalleşen ve küreselleşen  dünyasında , rekabette bir adım öne geçme 

yarışı içinde olan şirketler için, iş yaşamının değişmeyen gündem maddesi şirket birleşmeleridir. 

 Hızla değişen  ortamda böyle bir gündem şirketlerin varlıklarını sürdürebilmesi ve 

pazarın değişen koşullarını takip edebilmeleri açısından çok önemlidir. 

 Şirket birleşmeleri ,Avrupa’da ve ABD de çok sık görülmekle birlikte , ülkemizde de 

özellikle son dönemlerde gittikçe daha çok yaygınlaşmakta ve finans sektörü başta olmak üzere 

birçok sektörde şirketler açısından hızla yaygınlaşan bir büyüme stratejisi haline gelmiştir. 

Bu çalışma da ,ticari hayatta oldukça yaygın olan şirket birleşmelerinin Temmuz.2012 

de yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergisi Kanunları açısından 

incelenmesini konu almaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde ,birleşme kavramı ve şirketleri birleşmeye iten başlıca 

nedenler üzerinde durulmuş ve sınıflandırılarak anlatılmaya çalışılmıştır. 

İkinci bölüm , birleşmelerin sınıflandırılmasını konu alıp , ekonomik faaliyet alanlarına 

ve hukuki yapılarına göre yapılan sınıflandırma ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Üçüncü bölüm de , çalışmamızın asıl kaynağı olan Yeni Türk Ticaret Kanunu üzerinde 

durulmuş , kanunun birleşme işlemleri ile ilgili maddeleri, madde gerekçeleriyle birlikte 

incelenmiş ve gerek meri gerekse yeni TTK ‘da hukuki süreç yönünden karşılaştırma yapılarak 

konu anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde , Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden şirket birleşmeleri 

incelenmiştir. Beşinci bölümde diğer vergi mevzuatı açısından değerlendirme yapılmış , Gelir 

Vergisi ve KDV Yönünden Birleşme işlemleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır.  

Altıncı bölüm çalışmamızın son kısmı olup , Uygulama ve Uygulama yönünden özellik 

arz eden konular muhasebe kayıtlarıyla beraber anlatılmaya çalışılmıştır.  
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1.BİRLEŞME KAVRAMI 

1.1.BİRLEŞME TANIMI 

Birleşme işlemleri günümüz dünyasında , rekabette bir adım öne geçme yarışı içinde 

olan şirketler için, iş yaşamının değişmeyen  gündem maddesidir.  

Buna göre şirket birleşmeleri; Kurumların birbirleriyle birleşerek, ya tüzel kişiliğe 

sahip başka bir şirket kurmalarına ya da bir veya bir kaçının diğer kuruma katılmalarıdır.1 

IFRS 3 e göre ise ; İşletme birleşmesi, satın alanın bir ya da birden fazla işletmenin 

kontrolünü ele geçirdiği bir işlem ya da durumu ifade eder. 2  

1.2.BİRLEŞMENİN NEDENLERİ 

Rekabetin global boyuta dönüşmesi , şirketleri yeni stratejiler geliştirmeye 

yöneltmiştir.Bu bağlamda , özellikle 90’lı yıllarda hız kazanan şirket birleşmeleri ,günümüzde 

şirketlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için en fazla tercih ettiği yeni stratejilerinden birisi 

haline dönüşmüştür. Daha çok ABD ‘de görülmekle birlikte , şirket birleşmeleri ülkemizde 

özellikle son dönemlerde gittikçe daha çok yaygınlaşmakta ve finans sektörü başta olmak üzere 

birçok sektörde şirketler açısından hızla yaygınlaşan bir büyüme stratejisi haline gelmiştir. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 ATAMAN ,Ümit ; “Şirketler Muhasebesi”, 4. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2000, s. 309. 

2
 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, IFRS 3 , Şirket Birleşmeleri 

   
3

Aslanoğlu,Suphi ; Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerin 

Muhasebeleştirilmesi,Yaklaşım Dergisi , Sayı 176 , Ağustos 2007 
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Genel anlamda şirket birleşmelerini 8 başlık altında özetleyebiliriz.  

Bunlar ; 

 Büyük bir işletme yaratma 

 Finansman kolaylığı sağlama 

 Vergi avantajı 

 Rekabet ve  

 Değerli Sinai Haklara sahip olma isteği 

 Çeşitlendirme 

 Prestij 

 Dikey entegrasyon 

1.2.1. BÜYÜK BİR İŞLETME YARATMA 

Şirket sahiplerinin ya da yönetim kurullarının ,şirketin büyüklüğünün bazı avantajlar 

sağlayacağı hususunda inançları var ise daha büyük bir işletme yaratmak için bir yada daha fazla 

şirketle birleşebilirler.Bu şekilde büyük bir işletmeye sahip olmak hem şirketin piyasadaki imajını 

hem de diğer şirketlerin şirkete bakışını olumlu yönde etkileyebilmektedir.4 

1.2.2.FİNANSMAN KOLAYLIĞI SAĞLAMA 

Bir işletmenin hızla büyümesi , günümüz dünyasında diğer işlemeler yanında yer  

bulabilmesi, rekabet edebilmesi için çeşitli finansal kaynaklara ihtiyacı vardır.Büyüme için gerekli 

olan bu finansal kaynakları ,birleşme yoluyla likiditesi yüksek işletmelerden sağlayabilirler. 

 

 

 

 

 

                                                   
4
  AKAY , Hüseyin ; “ İşletme Birleşmeleri ve Muhasebesi ”, Yaylım Matbaası ,İstanbul -1999   
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1.2.3.VERGİ AVANTAJI 

Şirketleri birleşme ve devralma sürecine yönlendiren en önemli nedenlerden biri de, 

vergi yasalarının sağladığı avantajlardan yararlanarak vergi yükünü hafifletmektir. 5 

 

Örnek ; Kârlı bir şirket, birikmiş zararları nedeniyle gelecek yıllar kârlarından mahsup yapmak 

olanağına sahip bir firmayı satın aldığı taktirde, zarar mahsubu nedeniyle, vergi kanunlarının 

öngördüğü süre ve tutar sınırı içinde kalma koşuluyla, kâr üzerinden vergi ödememek olanağını 

elde eder. 6 

1.2.4.REKABET 

Küreselleşme sürecinin hızlanması, serbest ticaret ortamının sunduğu fırsatlar ile artan 

ticaret hacmi sonucunda şirketlerin birbirleriyle rekabeti daha da artmıştır.  

 

Birleşme ile rekabette sağlanan avantajlar ;7 

 Yeni pazarlama alanları elde etme, 

 Genişleyen bir pazarda pazar payını arttırma  

 Fiyat tespitinde daha etkin olma, 

 İşgücünün uzmanlaşması ile verimliliğinin artması 

1.2.5.DEĞERLİ SİNAİ HAKLARA SAHİP OLMA 

İşletmeler değerli sınai haklara (patent, lisans, know-how gibi) onlara sahip diğer 

firmaları satın alarak ya da birleşerek sahip olabilirler.8 

 

 

                                                   
5
 GÜNEŞ,İsmail Hakkı –AKBIYIK, Ali Arslan , İşletmelerde Birleşme ve Tasfiye Uyg.,İstanbul 2002 

6
 SAYARI , Naz ; “UFRS 3 kapsamında işletme birleşmeleri ” , Yüksek Lisans Tezi , Ankara 2008 

7
 TOPUZ, Devrim ; “Ülkemizde Anonim Şirketlerin Birleşmesi ve Birleşmenin Muhasebeleştirilmesi ”,Yüksek Lisans 

Tezi ,Bolu 2005 

8
 AKAY,Hüseyin ; “A.g.e.” 
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1.2.6.ÇEŞİTLENDİRME 

Olumsuz ekonomik faktörlerin etkisiyle faaliyet gösterilen sektörde ortaya çıkabilecek 

riskleri azaltmak amacıyla diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerle birleşmeler 

yapılabilmektedir.9 

1.2.7.PRESTİJ 

Birleşmeler yoluyla genişleme daha büyük bir işletmeyi yöneterek kişisel prestijlerini 

artırmak niyetinde olan üst düzey yöneticilerin istekleri doğrultusunda gerçekleşmiş olabilir.10 

1.2.8.DİKEY ENTEGRASYON 

İşletmeler tedarik riskinden ya da pazarlama riskinden kaçınmak amacıyla üretimde 

kullandığı hammadde kaynağına ya da ürünlerinin satışını yaptığı pazara doğru ticari birleşme 

yoluyla genişleyebilmektedir.Bu amaçla gerçekleştirilen işletme birleşmeleri satın alma ve tedarik 

kanallarındaki kontrolü artırmakta ve faaliyet ekonomileri yaratarak karlılığı artırmaktadır.11 

2.BİRLEŞMELERİN SINIFLANDIRILMASI 

Genellikle şirket evliliği olarak bilinen birleşme ve satın almak faaliyetleri birbirlerinden 

farklılık göstermektedir. Şirket birleşmelerini ekonomik faaliyet alanlarına ya da hukuki olarak 

sınıflandırmamız mümkündür.  

Ekonomik faaliyet alanlarına göre 3 çeşit birleşmeden söz edebiliriz.  

Bunlar; 

Yatay Birleşmeler,Dikey birleşmeler ve Karma birleşmelerdir. 

Hukuki olarak da ,biçimsel ve biçimsel olmayan birleşmeler diye 2 çeşit ayrıma tabi 

tutabiliriz. 

                                                   
9
 KAM ,Vernon  , “Accounting Theory ” , John Wiley&Sons Inc . , 2.Baskı , 1990 

10
 Kam, 1990, a.g.e 

11
 DEMİR,Volkan ,UFRS / TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon , İstanbul 2008 
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2.1.EKONOMİK FAALİYET ALANINA GÖRE 

Ekonomik faaliyet alanına göre birleşmeler 3 e ayrılır. 

Şekil -2  

 

 

 

 

 

Yatay Birleşmeler 

Dikey Birleşmeler 

Karma Birleşmeler 



 

 

18 

 

 

2.1.1.YATAY BİRLEŞMELER 

Bir firmanın kendi iş alandaki bir başka firma ile birleşmesidir.Bir aracı kurumun diğer 

bir aracı kurumla birleşmesi gibi.12  

Bu tür birleşmeler aynı sektörde rekabet eden şirket sayısının azalmasına yol açması 

nedeniyle piyasalarda tekelleşmeyi hızlandırabilir.  

Örnek olarak;  

 Tansaş ile Migros,  

 Shell ile TürkPetrol ve  

 YapıKredi ile Koçbank'ın birleşmeleri yatay birleşmelerdir.13 

 

2.1.2.DİKEY BİRLEŞMELER 

Birleşecek olan şirketler arasında alıcı-satıcı ilişkisi varsa, ya da şirket kendi tedarikçisi 

ile birleşirse, bu dikey birleşmedir.  

Başka bir deyişle , Alıcının ham madde kaynakları yönünden geriye ,ya da nihai tüketici 

yönünden ileriye doğru genişlediği birleşmedir.14 

Örneğin;Süt üretimi aşamasında faaliyet gösteren bir şirketin peynir üretimi yapan bir 

şirketle birleşmesi gibi.15 

 

 

 

                                                   
12

 KAVAK,Ahmet,Sermaye Şirketlerinin Tasfiye ,Birleşme ,Devir ve Bölünme İşlemleri ,Ağustos 2005 

13
 SAYARI , Naz ; “A.g.e” 

14
 BREALEY Richard A./MYERS Stewart C./MARCUS Alan J.(Çeviren BOZKURT Ünal, ARIKAN Türkan, 

DOĞUKANLI Hatice) İşletme Finansman Temelleri, Ekim 1997, İstanbul, s.608. 

15
 GÜNEŞ,İsmail Hakkı ; Literatürde Birleşmeler ,Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi , Kasım 2007 , Sayı 47 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tansa%C5%9F&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Migros
http://tr.wikipedia.org/wiki/Shell
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkPetrol&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yap%C4%B1Kredi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C3%A7bank&action=edit&redlink=1
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Geriye Doğru Dikey Birleşme ; 

Şekil-3 

 

 

 

İleriye Doğru Dikey Birleşme; 

Şekil-4 

Bu tür birleşmelere başvurulmasındaki başlıca amaç, üretim aşamalarında meydana 

gelebilecek aksamaların giderilmesi ve stok masraflarının dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesidir. 
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Dikey birleşmelerin artıları ve eksileri ; 

Şekil -5 

 

2.1.3.KARMA BİRLEŞMELER 

Birbiriyle ilgisi olmayan sektörlerde ya da farklı coğrafi bölgelerde(farklı ülke vb.) iş 

yapan firmaların birleşmeleri, karma birleşmelerdir.16 

 Amaç farklı alanlara yatırım yapılarak grubun riskinin düşürülmesidir. Çok yönlü 

dağılmada diğer bir amaç ise, ekonomik pek çok kesiminde Pazar hakimiyetini ele geçirmektir.  

               Örnek olarak, P&G'nin Gillette'i alması ile P&G, daha önce iş yapmadığı bir alana 

atılarak ürün yelpazesini genişletmiştir.17 

 

 

 

                                                   
16

 MİRZE , S.Kadri , İşletmelerde Stratejik Yönetim , 2.Basım , İstanbul , Literatür Yayınları, 2004 

17
 RAYMOND , M.Kinnunen , The Merger of Proctor &Gillette , 2005 

Tedarikçiler ve satıcılarla çok zaman alan 

anlaşmalar yapmak , iletişim kurmak ve 

fiyatlama gibi işlerden kurtulmak mümkün 

olur.

Örgüt kültürü farklı olan bir işletmeyle 

birleşmek başarısızlığı getirir.

Dikey birleşme ile toplam kalite uygulaması 

sağlanması kolaylaşır.

İşletmenin yakın başarısız işletmeyle ilişkiye 

girme sorunu yaratabilir.

Aşırı derecede koordinasyona gitme hızı 

giderlerin azalmasını sağlar Yöneticilerin en iyi yolu bulma çabaları azalır.

Pazarlama veya teknolojik bilgi geliştirebilir.
Koordinasyon faaliyetini sağlama bazı 

giderlerin artmasına neden olur.

Satın alma ve satma giderlerinden kurtulmak 

mümkün olur.
Gereksiz süreçler süreklilik kazanır

Üstünlükler Sakıncalar

Yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlar
Tedarikçiler veya satıcılardan bilgi akışı azalır.

İşletmenin denetim gücünü arttırır.

Özellikle Pazar hakimiyeti sağlar. İyi organize edilmezse ek giderler oluşur.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gillette


 

 

21 

 

 

2.2.HUKUKİ YAPILARINA GÖRE 

Şekil - 6 

 

 

2.2.1.BİÇİMSEL BİRLEŞME 

Belli bir biçime uygun olarak gerçekleştirilen şirketler arası birleşme çeşitleridir. 

2.2.1.1.TRÖST 

Tröst, bir sanayi dalının, bir ortaklar grubunun eline geçmesiyle gerçekleşen tekelciliğin 

gelişmiş bir biçimidir.  

Teşebbüslerin birleşmesiyle meydana gelen tröstün sermaye yapısı kuvvetlenir, yönetimi 

tek elden yapılır. Rekabet hemen hemen ortadan kaldırılır ve büyük kârlar elde edilir. Tröst büyük 

bir teşebbüs olduğu için, bürokrasi artar, yönetim masrafları çoğalır. Ayrıca, tröstün başında 

bulunanlar, onun büyük ekonomik gücünü, politik baskı aracı olarak kullanabilirler. 

2.2.1.2.HOLDİNG 

Bir kişinin, bir grup girişimcinin veya bir ailenin birçok alanda faaliyet gösteren 

şirketleri   belli bir çatı altında toplama ihtiyacı içinde olmaları sonucu ya bir holding kurma veya 

bir  şirketler grubu oluşturmak istemeleri sonucunda oluşur.18 

 

                                                   
18

 ÇETİN,Ayten ; “Finansal Tabloların Konsolidasyonu ” , Mükellefin Dergisi Sayı:57 ,İstanbul, Eylül 1997 

Biçimsel Birleşmeler 

Biçimsel Olmayan 
Birleşmeler  

•Tröst 

•Holding 

•Konsorsiyum 

•Ele Geçirme 

•İş Ortaklıkları 

•Birleşme 

•Centilmenlik 
Anlaşmaları 

•Kartel 

•Çıkar Grupları 

•İşbirliği içinde çalışan 
işletmeler 
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2.2.1.3.KONSORSİYUM 

Konsorsiyum ,iki ya da daha fazla işletmenin belirli bir projenin uygulanması 

konusunda yaptığı işbirliğidir.19 

Konsorsiyum anlaşmalarında genellikle büyük çaplı taahhüt işlerinde ulusal veya 

uluslararası bir ihaleyi kazanabilmek için aynı veya farklı ülkelerden, aynı dalda veya farklı 

uzmanlık dallarındaki işletmeler finansal ve teknolojik imkânlarını birleştirip işbirliği içine 

girmektedirler.20 

Konsorsiyumlarda yeni bir şirket zorunluluğu bulunmamaktadır. Konsorsiyumlarda 

anlaşma genellikle uzun dönemli bir projenin bitirilmesine yöneliktir.Anlaşma bu projenin 

tamamlanmasıyla otomatik olarak sona ermektedir.21 

 

2.2.1.4.ELE GEÇİRME 

Ele geçirme (take over), bir şirketin diğer bir şirketin yönetimini kontrol etmek ya da 

şirkete sahiplik etmek amacıyla hisse senetlerini satın almasıdır. Bu satın alma işlemi, satın alınan 

şirketteki bazı ortakların istememesine rağmen yine de yapılmaktadır.22 

2.2.1.5.İŞ ORTAKLIKLARI 

İş ortaklığı, birden fazla işletmenin genellikle belli bir iş için birbirini tamamlayıcı 

aktivite ve edimlerle yükümlü ve işin sonucundan müteselsil olarak sorumlu bulunmak üzere kar 

gayesi ile gerçekleştirdikleri ortak girişim için kullanılan bir deyimdir.23 

İş ortaklığında iki ya da daha fazla kanunen ayrı şirket, ortak bir amaca ulaşmak için 

fonlarını, yönetimlerini ve faaliyetlerini birleştirirler.İş ortaklığında bir araya gelen şirketler bir 

grup oluşturmak için değil sadece işlevsel olarak bir araya gelirler. Karşılaşılması olası olan 

riskler eşit olarak üstlenilir. 

                                                   
19

 DEMİREL,Gülşen ; “Yönetim Terimleri Sözlüğü ” ,Capital Aylık Ekonomik Dergisi,Sayı 3,Mart 1997 

20
 MUTLU, Esin, Uluslararası İşletmecilik, 1. Bası, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 1999,s. 118. 

21
 Mutlu, a.g.e., s. 118 

22
 COYLE, Brian, Corporate Finance Mergers & Acquisitions, United Kingdom:Cib Publishing, 2000 

23
 DEMİREL,Gülşen ; “A.g.e.” 
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2.2.1.6.BİRLEŞME 

Birleşme (combination) iki şirketin faaliyetlerinin birleştirilmesine verilen genel bir 

addır.Şirketler arası birleşmeler üç şekilde gerçekleşebilmektedir. 

Şekil - 7 

2.2.1.6.1.DEVRALMA 

Devralma; bir işletmenin diğer bir işletmeyi tüm aktif ve pasifi ile devralması ve 

devralınan işletmenin tasfiye edilerek hukuki varlığını kaybetmesidir. Devralma suretiyle 

birleşmede, devrolan şirket devralan şirketin içinde kaybolur. Devralan şirket tüzel kişiliğini 

korumaya devam eder. 

 

2.2.1.6.2.SATIN ALMA 

Satın alma, bir işletmenin bir başka işletme tarafından varlıklarının tamamının veya bir 

kısmının satın alınmasıdır. Satın alma işlemi; varlıkların satın alınması (acquisition) veya 

hisselerin satın alınması (acguisition stock) şeklinde gerçekleşebilir. Burada satın alınan 

işletmenin hukuki varlığı devam etmektedir.  

2.2.1.6.3.KONSOLİDASYON 

Konsalidasyon, iki ya da daha fazla bağımsız işletmenin yeni bir işletme oluşturmak 

üzere bir araya gelmesini ifade etmektedir.Bu tip birleşmelerde , hem elde edilen işletme hem de 

elde eden işletme yeni bir işletmenin kurulmasıyla faaliyetlerini sonlandırmakta ve tüm 

varlıklarını ve yükümlülüklerini yeni kurulan işletmeye devretmektedir.24 

                                                   
24

 Stolowy , Herve ve Lebas , Michel J., “Financial Accounting and Reporting : A Global Perspective” , Thomson 

Learning ,2.Baskı ,2006 

Devralma 

SatınAlma 

Konsolidasyon 
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2.2.2.BİÇİMSEL OLMAYAN BİRLEŞMELER 

Şirketler arasında rekabetin sınırlandırılması veya başkaca bir konuda işbirliği yapmak 

üzere oluşan ve belli bir biçime sahip olmayan birleşmelerdir.Bu birleşme biçiminde , işletmeler 

hukuki varlıklarını korumaktadırlar.  

2.2.2.1.CENTİLMENLİK ANLAŞMALARI 

Birkaç işletmenin aralarında işbirliği kurmak, rekabeti sınırlandırmak, piyasa karşısında 

durumlarını kuvvetlendirmek amacıyla yaptıkları protokoldür. Protokol genellikle sözlü olarak 

yapılır. Yazıya dökülmez 

2.2.2.2.KARTEL 

Kartel aynı alanda faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek tekelleşmeleridir. 

İstenmeyen bir durumdur. İşletmeler arasında yapılır ve bu anlaşmalar rekabeti engeller. Bu tip 

anlaşmalar ve yine hükümetler tarafından önlenerek hükümetler tarafından rekabetin ülke 

içerisinde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu tip anlaşmalarda güç birliği oluşturularak diğer 

rakiplerin sektöre girmesini engelleyici faaliyette işletme davranışları sergilenir. 

Petrol İhracat Ülkeler Birliği (OPEC) iyi örnek olarak gösterilebilir. 

2.2.2.3.ÇIKAR GRUPLARI 

Çıkar gruplarında, çeşitli işletmelerin pay senetleri belli bir grubun elinde 

toplanmaktadır. Genellikle bu grubu aile üyeleri ya da birbirine çok yakın kişiler oluşturur. Söz 

konusu grup ayrı ayrı işletmeleri tek bir amaç doğrultusunda yönetebilir.  

2.2.2.4.İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞAN İŞLETMELER      

İki ya da daha fazla işletmenin yönetim kurullarının aynı kişilerden oluşturulması 

durumunda, ayrı ayrı her işletmede birleştirilmiş ortak politikaların söz konusu olmasıdır. 
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3. TÜRK TİCARET KANUNU YÖNÜNDEN ŞİRKET BİRLEŞMESİ  

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu25 136 ila 158 inci 

maddeleri şirket birleşmelerini düzenlemektedir. Hükümler uyarınca, birleşme , bir şirketin bütün 

mal varlığını bir başka şirkete devretmek suretiyle sona erdiği ve ticaret sicilinden silindiği bir 

işlemdir . 

Bütün ticaret şirketlerinin bütün ticaret şirketleriyle birleşmesi mümkündür.                              

Şahıs şirketlerinin sermaye şirketleriyle ya da kooperatiflerle birleşmesinde yasal koşul , şahıs 

şirketlerinin devrolunan şirket olmasıdır.  

Yeni TTK , tasfiye halindeki ,sermayesi zararla yitirilmiş ve borca batık şirketlerin 

birleşmesine de olanak tanımaktadır. 

Yeni TTK ‘nın 136.maddesinin 4.fıkrasında,birleşmeyle 

 Devralan şirketin devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralacağı 

 Devrolunan şirketin sona ereceği ve ticaret sicilinden silineceği hüküm altına 

alınmıştır.Bu hükümden hareketle , birleşmeyi ,”bir şirketin malvarlığını tamamen bir başka 

şirkete devretmek suretiyle sona ermesi ” olarak tanımlamak olasıdır.26 

3.1.BİRLEŞMENİN  ŞARTLARI  

İlke olarak bütün ticaret şirketleri 27  bütün ticaret şirketleriyle birleşebilirler. 

Ancak,birleşmenin geçerli bir birleşme sayılması için Yeni TTK ‘nın 137.maddesinde yazılı 

bulunan kurallara uyulması gerekir. 

 

 

 

                                                   
25

 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK)nın geçici 2’nci maddesi ile geçici 3’uncu maddesi , 14/02/2011 

tarihinde  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  
26

Yerci ,CAHİT , Yeni Türk Ticaret Kanunu Üzerine – Şirket Birleşmeleri(Mergers),Vergi Sorunları,                                       

Sayı.272 Mayıs 2011 

27
 Yeni TTK ‘nın 124.maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca , ticaret şirketleri ,kolektif,komandit,anonim,limited ve 

kooperatif şirketlerden ibarettir. Söz konusu fıkra hükmünde “komandit şirket “ olarak yer alan ibare eshamlı komandit şirketleri de 

kapsamaktadır. 



 

 

26 

 

 

Bu kurallara göre ; 

 Sermaye şirketlerinin 28 sermaye şirketleriyle 

 Sermaye şirketlerinin kooperatiflerle ; 

 Kooperatiflerin kooperatiflerle ; 

 Şahıs şirketlerinin 29şahıs şirketleriyle ,  

birleşmesi , hiçbir koşul aranmaksızın mümkün bulunmaktadır.Sermaye şirketlerinin ve 

kooperatiflerin şahıs şirketleriyle birleşmelerinde ise ,kural ,Yeni TTK ‘nın 137.nci maddesi 

hükmü uyarınca , 

 Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin devralan (kabul eden) şirket, 

 Şahıs şirketlerinin devrolunan (katılan) şirket olmasıdır. 

Şekil - 8 
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 Yeni TTK ‘nın 124.maddesinin 2.fıkrası hükmü uyarınca ,sermaye şirketleri ,anonim,limited ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketlerden oluşmaktadır. 

29
 Yeni TTK ‘nın 124.maddesinin 2.fıkrası hükmü uyarınca,şahıs şirketleri kolektif ile komandit şirketlerden 

oluşmaktadır. 

Sermaye Şirketleriyle

Devralan şirket olmaları şartıyla , şahıs 

şirketleriyle

Sermaye Şirketleriyle

Şahıs Şirketleriyle

Devrolunan şirket olmaları şartıyla, 

sermaye şirketleriyle

Devrolunan şirket olmaları şartıyla, 

kooperatiflerle

Kooperatiflerle

Sermaye 

Şirketleri

Şahıs 

Şirketleri

Kooperatifler

Devralan şirket olmaları şartıyla ,                 

kollektif ve komandit şirketlerle

Kooperatiflerle
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Böylece 6762 sayılı Kanundaki türlerin aynı olması şartı 30terk edilerek, türler arası 

birleşme serbestisi ilkesi bağlamında geniş bir birleşme yelpazesi oluşturulmuştur. Kaynak 

öğretide bu birleşme serbestisi “hukukî şekil ile bağlı olmayan birleşme” veya “hukukî şekli 

aşan birleşme” diye adlandırılmaktadır. 

3.2.BİRLEŞME TÜRLERİ  

Yeni Türk Ticaret Kanunu 136. maddesi şirketlerin birleşmesini iki şekil altında 

toplamıştır. 

Bunlar ; 

1. Yeni Şirket Kurulması Yoluyla  

2. Devralma yoluyla birleşme şeklindedir. 

Şekil – 9 

 

Birleşmede ,devrolunan ve devralan olmak üzere , en az iki şirket bulunmaktadır. Yeni 

TTK’nın 136.maddesinin 2.fıkrası , devrolunan şirketi “ katılan şirket “ ,devralan şirketi ise 

“kabul eden şirket” olarak adlandırmaktadır. 

 

 

 

                                                   
30

 6762 sayılı Kanun  09/07/1956 9353 sayılı Resmi Gazete ;  m. 147: “Birleşme , yalnız aynı neviden olan şirketler 

arasında caizdir.Şu kadar ki ,birleşme bakımından kollektif ile komandit şirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler ,aynı neviden sayılır.” 

YENİ TTK 
Birleşme Türleri 

Yeni Şirket 
Kurulması 

Yoluyla 
Devralma 



 

 

28 

 

3.2.1. YENİ ŞİRKET KURULMASI YOLUYLA BİRLEŞME 

Bir şirket birleşmesi işleminde devrolunan(katılan)şirketin birden fazla olmasıdır.İki 

şirketin , bütün mal varlıklarını yeni oluşturdukları bir şirkete devretmek suretiyle bir araya 

gelmeleri durumu buna bir örnek oluşturmaktadır.Bu tür birleşmelere ,Yeni TTK ‘nın 

136.maddesinin 1.fıkrasının (b)bendi “yeni kuruluş şeklinde birleşme” denilmektedir. 

3.2.2. DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞME 

Kabul eden şirketin öteden beri mevcut bir şirket olması durumu ise ,Yeni TTK’nın 

136.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca ,”devralma şeklinde birleşme adını 

almaktadır. 

Devralma yolu ile birleşmeler ana-yavru, ana-kardeş şirketler arasında düz ve ters 

birleşme şeklinde olabilir. Ters birleşme yavru şirketin ana şirketi devralmasını anlatır. 

3.3.ÖZELLİKLİ DURUMLAR  

3.3.1.TASFİYE HALİNDEKİ BİR ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ  

Yeni TTK’nın 138.maddesinin 1’nci fıkrası hükmü uyarınca,tasfiye 31  halindeki bir 

şirket ; 

 Mal varlığının yani tasfiye paylarının dağıtılmaya başlanmamış olması  

 Devrolunan şirket olması; 

Koşuluyla 32 bir başka şirketle birleşebilir. 
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 Tasfiye ,bir şirketin feshi ya da infisahı üzerine , şirket alacaklarının,mallarının,borçlarının tayin ve tespiti ile 

alacakların tahsili ,malların nakde çevrilerek borçların ödenmesi ve geri kalanının şeriklere kanun ve esas nizamname hükümlerine 

göre verilmesini temin eden muamelelere denilmektedir.Bknz.Türk Hukuk Lügatı,Haz:Türk Hukuk Kurumu, Yay:Başbakanlık 

İdareyi Geliştirme Başkanlığı ,4.Baskı,Ankara 1998,s.324 

 

32
 Bu koşul arın varlığı ,Yeni TTK’nın 138’nci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü gereğince ,bir işlem denetçisinin ,bu 

hususu doğrulayan raporunun,devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulmasıyla kanıtlanacaktır. 
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Ancak,aynı maddenin ikinci fıkrasında ,”Birinci fıkradaki şartların varlığı ,bir işlem 

denetçisinin ,bu hususu doğrulayan raporunun,devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin 

ticaret sicili müdürlüğüne sunulmasıyla ispatlanır” denilmektedir. Aksi halde , tasfiye halindeki 

şirket ,birleşmeye katılamayacaktır.33 
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3.3.2.SERMAYESİ ZARARLA KAYBA UĞRAMIŞ ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ 

Yeni TTK’nın 139’uncu maddesinin 1’inci fıkrası hükmü uyarınca ,sermayesi ile kanuni 

yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan bir şirket , kaybolan sermayeyi 

karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen öz varlığa sahip bulunan bir şirketle 

birleşebilir.34 

3.3.3.BORCA BATIK BİR ŞİRKETİN BİRLEŞMESİ  

Yeni TTK’nın 139’uncu maddesinin 1’inci fıkrası hükmü uyarınca ,borca batık durumda 

bulunan bir şirket ,borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen 

öz varlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir.35 

 

                                                   
33

 Altaş,SONER;Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Birleşmelerinde İşlem Denetimi ,Lebib Yalkın                   

Yayınları ,Aralık 2011, Sayı 96 

                   
34

 Yeni TTK’nın 139’uncu maddesinin 2’inci fıkrası hükmü uyarınca ,belirtilen koşulların varlığını kanıtlayan ve işlem 

denetçisi tarafından hazırlanan raporun, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması şarttır. 

35
 Önceki dipnotta belirtilen gereklilik burada da mevcuttur.Yeni TTK m.139/2 
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Madde gerekçesine 36göre Sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısı bilânço 

zararlarıyla yitirilmişse eksi bilânço; zararlar bunun üstündeyse borca batıklık durumu, teknik 

terimle kırmızı bilânço vardır.  

Bu tür bir birleşmeye karar verilmiş olması yönetim organını 376 ncı maddede 37 

öngörülen yükümlülüklerinden kurtarmaz. Ancak birleşme, mahkemeyi feshi ertelemeye ikna 

edebilir. 

“Serbestçe tasarruf edilebilen öz varlık ”deyiminde ise ,yine madde gerekçesine göre 

sermaye ile belli bir harcanma amacına bağlanmamış yedek akçelerin toplamının anlaşılması 

gerekir.38  

Bu da işlem denetçisi tarafından incelenip teyit edilecek ve bu durumu ispatlayan bir 

rapor düzenlenerek ,devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne 

sunulacaktır. 

 

 

                                                   
36

 Türk Ticaret Kanunu Madde gerekçeleri 

37
Madde 376 (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız 

kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri 

sunar.  

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız 

kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul,sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin 

tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. 

(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim Kurulu, aktiflerin hem 

isletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları Üzerinden bir ara bilanço çıkarttırıp denetçiye verir. Denetçi bu 

ara bilançoyu, en çok yedi is Günü içinde inceler ve değerlendirmeleri ile önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna Sunar. 

Önerilerde 378 inci maddede düzenlenen erken teşhis komitesinin önerilerinin de Dikkate alınması şarttır. Rapordan, aktiflerin, 

şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya Yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin 

bulunduğu Yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister; meğerki iflas kararının Verilmesinden önce, şirketin 

açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak Tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının 

diğer tüm alacaklıların Sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya Sözleşmenin yerindeliği, 

gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin Bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. 

Aksi hâlde mahkemeye Bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru iflas bildirimi olarak kabul olunur. 

38
 Madde gerekçesinde “serbestçe tasarruf edilebilen öz varlık “ başka bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre ,toplam öz 

varlıktan sermaye, müstahdem ve işçiler için ayrılmış yedek akçeler gibi bir amaca bağlı ihtiyarî yedek akçeler ve genel kanunî 

yedek akçenin harcamalar için kanunen tahsisli kısmı çıktıktan sonra kalan öz varlık üzerinde serbestçe tasarruf edilebilir. Ancak 

ihtiyarî bir yedek akçenin tahsis amacı genel kurulca kaldırılırsa, o yedek akçe de serbest öz varlığa eklenir. Sermaye sözcüğü esas 

veya çıkarılmış sermaye anlamına gelir. 
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 “ İşlem denetçisi ” ifadesi ,6102 sayılı kanunda yer alan yeni bir kavramdır. İşlem 

denetçisi şirketteki belirli işlemleri denetler. Şirketin kuruluşunu , sermaye artırımını ,birleşmeyi  , 

bölünmeyi ,tür değiştirmeyi , yüksek hacimli menkul değer ihracını denetleyen denetçi işlem 

denetçisi olarak anılır.39 

Şekil-11 

 

 

3.4.ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE ORTAKLARIN HAKLARI VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.4.1.ORTAKLIK HAKKI 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, birleşme hukukuna hakim en temel ilkelerden biri 

olan şirket payının devamlılığı (korunması) ilkesidir. 

Bu ilke uyarınca; birleşme durumunda devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık 

paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde 

bulunma hakları vardır.  

 

 

                                                   
39

 GÖKMEN ,Selahattin , Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde 

Bağımsız Denetim ,Vergi Sorunları Dergisi ,Aralık 2011 , Sayı 279 , Sayfa 44 
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Bu istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının 

dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır 40 

Hükümde yer alan “ortaklık payları ve hakları” ifadesi ile devrolunan şirketteki 

şirkete katılma payı ve paya bağlı malvarlığı, yönetim, denetim ve inceleme hakları 

kastedilmektedir. Söz konusu ifade azlık haklarını kapsamamaktadır. Zira devrolunan şirkette 

azlık haklarına sahip bir ortak, oransal eşitlik sebebiyle devralan şirkette azlık hakkını haiz 

olmayabilir. 

Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına 

tahsis  olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, bir 

“denkleştirme” ödenmesi öngörülebilmektedir41 42 

Diğer yandan, birleşme durumunda devrolunan şirketin oydan yoksun paylarına43 sahip 

ortaklarına aynı değerde, oydan yoksun veya oy hakkını haiz paylar verilir. Devrolunan şirkette 

mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları44 karşılığında ise devralan şirkette eş değerde haklar 

veya uygun bir karşılık verilir.  

Ayrıca, devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine45 eş değerli haklar 

tanımak veya intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın 

almak zorundadır (YTTK md. 140, f.3-5). 

 

                                                   
40

 Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde.140 , f.1 

41
 Denkleştirme ödenmesi (akçesi) ile kast edilen; örneğin, eğer devrolunan şirketin ortaklarına devralan şirkette 

beherinin itibarî değeri on Türk Lirası ve bir Kuruş değerinde pay verilecekse, devralan şirkette bu değerde veya katları değerinde 

pay bulmak çok zor olacağı için, kuruşlar toplamının nakit olarak ortaklara ödenmesidir. Bu durum birleşmeyi kolaylaştıracaktır. 

Ancak, hükümde de belirtildiği üzere denkleştirme akçesi, verilen payın gerçek değerinin onda birini aşamayacaktır. 

42
 Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde.140 , f.2 

43
 Oydan yoksun pay; şirketlerin sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri, oy hakkı hariç, hak sahibine kar payından ve 

istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer tüm ortaklık haklarını sağlayan pay senetleri olarak 

tanımlanabilir. 

44
 İmtiyazlı pay senetleri; olağan hisse senetlerine kıyasla, örneğin; bir hisseye tanınan iki oy hakkı ya da bir hisseye 

diğer hisselerin alacağından daha fazla kardan yararlanma olanağı verilmesi gibi bazı ayrıcalıklar tanınan pay senetleri olarak 

tanımlanabilir. 

45
 İntifa senetleri; anonim şirketlerde, pay senetleri dışında çıkartılan ve sahiplerine ortaklık hakkı 

vermemekle birlikte, şirketin kazancına, tasfiye bakiyesine veya sermaye artırımında yeni paylara katılma hakkı veren 

senetler olarak tanımlanabilir. 
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3.4.2.AYRILMA HAKKI 

“Ortaklık hakkı” bölümünde de anlatıldığı üzere, şirket birleşmelerinde temel ilke, ortak 

olma durumunun devamlılığı olmasına karşın, YTTK birleşmeye muhalif olan ve birleşmeyi 

kendi menfaatine aykırı gören ortaklara, devredilen şirketten ayrılma imkanı gibi seçimlik bir hak 

tanımaktadır. 

Modern şirketler hukuku anlayışına uygun olarak; birleşmeye katılan şirketler, birleşme 

sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak 

şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı 

tanıyabilirler.  

Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin 

verilmesini öngörebilirler (YTTK md. 141, f.1-2). Böylelikle, ortaklar isterlerse, ortak olma 

durumlarını ilke gereği devralan veya yeni kurulan şirkette devam ettirebilecekler, isterlerse de 

birleşme sözleşmesinde öngörülen ayrılma akçesini alarak şirket ortaklığından ayrılabileceklerdir. 

Hükmün gerekçesine göre; ayrılma akçesinin nakit olması şart değildir. Karşılık olarak 

başka bir şirketin payı/pay senedi veya bir diğer menkul değeri, örneğin; değiştirilebilir tahvil de 

verilebilir. Böylece, üç köşeli birleşmelere de kanunen olanak tanınmış olmaktadır. Ayrılma 

akçesinin nakden ödendiği hallerde, bunun serbestçe tasarruf edilebilecek yedeklerden alınması 

gerekli olup, sermayenin iadesi şeklinde olmaması gerekmektedir.  

Öte yandan, bütün ortakların ya da çok sayıda ortağın ayrılma akçesini almak istemesi, 

birleşmenin gerçekleşmemesi olasılığını ortaya çıkarabilir. Bu durum bir sakınca olarak değil, pay 

sahipleri demokrasisinin bir gereği olarak değerlendirilmektedir. Buna göre; yönetimin ortakların 

çoğunluğunun veya somut olayın özelliklerine göre karşı konulamayacak ağırlıkta azınlığın 

muhalefetine rağmen birleşmeyi yürütmeye girişmemesi, özellikle pay senetleri borsada işlem 

gören şirketlerde bu soruna önem verilmesi, görüşler ve hassasiyetlerin özenle değerlendirilmesi, 

azınlığın menfaatlerini feda eden birleşmelerin engellenmesi öngörülmektedir.  

YTTK’nın “Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma 

akçesinin verilmesini öngörebilirler.” (YTTK md. 141, f.2) hükmü ile devamlı sorun çıkaran 

azınlığı ve/veya ortağı, ayrılma akçesini ödeyerek şirketten çıkarma hakkını büyük çoğunluğa 

vermekte olduğu söylenebilir.  
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Zira, Kanun’a göre; “birleşme sözleşmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bunun, 

devreden şirket şahıs şirketiyse oy hakkını haiz ortaklarının; sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy 

haklarının yüzde doksanının (% 90) olumlu oylarıyla onaylanması zorunlu” kılınmıştır (YTTK 

md. 151, f.5). Başka bir ifadeyle, devredilen şirkete, birleşmeye karşı olan ortağı veya ortakları 

şirketten çıkarma olanağı tanınmıştır. Bu durumda çıkarılmaya itiraz edemeyen ortağın, ayrılma 

akçesi tutarına itiraz etme hakkı elbette olacaktır. 

Burada üzerinde önemle durulması gereken bir diğer nokta da şudur 46; bilindiği gibi 

6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu’na (ETTK) göre sermaye taahhüdünü yerine getirerek bir 

anonim şirkete ortak olan ya da ikincil piyasalardan bir şirketin hisse senedini satın alan kişi, bu 

hisse senetlerini ancak üçüncü şahıslara satarak ya da devrederek parasını geri alabilmekte ve 

şirket ortaklığından ayrılabilmekteydi.  

Aksi takdirde elindeki hisse senetlerini şirkete iade ederek bedellerini tahsil etmesi ve 

ortaklıktan ayrılması mümkün olmamaktaydı.  YTTK ise anonim şirketlerin kendi paylarını 

iktisap ve rehin olarak kabul edebilmeleri konusundaki ETTK’da sayılan istisnai haller dışındaki 

mutlak sınırlamadan vazgeçmiş ve ortaklara ellerinde bulunan hisse senetlerini belirli bir orana 

kadar (şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşmayacak miktarda) şirkete geri 

vererek ortaklıktan ayrılma imkanı tanımıştır47 

Benzer şekilde, şirket birleşmelerinde de Kanun’da yer verilen ayrılma akçesi 

uygulaması sayesinde bir anonim şirkete ortak olan ya da ikincil piyasalardan bir şirketin hisse 

senedini satın alan kişi, bu hisse senetlerini üçüncü şahıslara satmak ya da devretmek yerine eğer 

birleşmeye muhalifse ayrılma akçesini alarak şirket ortaklığından ayrılabilecektir.  

 

 

 

 

 

                                                   
46

 NACAR,Erdal , Yeni TTK ‘ya göre şirket birleşmelerinde ortakların hak ve yükümlülükleri ,Yaklaşım 

Dergisi , Şubat 2012 , Sayı 230 

47
 NACAR,Erdal, “Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Konusunda 6102 Sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun Getirdiği Yeni Düzenlemeler”, E-Yaklaşım, Kasım 2010 
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3.4.3.ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Sermaye şirketine devrolunan bir şahıs şirketinde, şirket borçlarından ikinci derecede 

kişisel sorumlu olan ve birleşme sonucunda devralan şirkette;  

Örneğin bir kollektif şirket bir anonim şirketle devredilme yoluyla birleştiğinde kollektif 

ortakların ya da bir komandit şirketin bir limited şirkete devrinde komandite ortağın/ortakların 

sorumluluğu bakımından olduğu gibi sorumluluk rejimi değişecek olan ortaklar 

bulunabilmektedir.  

 

YTTK bu konuda hukuk güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi amacıyla bir takım 

belirlemeler yapmıştır. Bunlar ; 

 Devrolunan bir şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların 

sorumlulukları birleşmeden sonra da devam edecektir. Ancak, söz konusu borçların 

birleşme kararının ilanından önce doğmuş veya borcun meydana gelmesine neden olan 

olayın bu tarihten önce gerçekleşmiş olması şarttır (YTTK md. 158, f.1). 

 

 Diğer yandan, devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna 

ilişkin istemler, birleşme kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına 

uğrayacaktır. Alacak, ilan tarihinden sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet 

tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu sınırlama, devralan şirketin borçları dolayısıyla 

şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına uygulanmamaktadır (YTTK md. 158, f.2). 

 

 Kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde sorumluluk bunlara ilişkin 

izahname başka bir düzenleme içermedikçe itfa tarihine kadar devam edecektir (YTTK 

md. 158, f.3).  
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3.5.BİRLEŞME SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER 

Birleşme ,sırasıyla ,aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi suretiyle yapılacaktır: 

 Birleşme sözleşmesi yapılması (Yeni TTK m.145)  

 Birleşme raporunun düzenlenmesi (Yeni TTK m.147) 

 Birleşme sözleşmesinin ve Birleşme raporunun denetlenmesi(Y.TTK m.148) 

 İlgili belgelerin ortakların ve ilgililerin incelemesine sunulması (Y.TTK m.149) 

 Birleşme sözleşmesinin G.Kurul onayına sunulması (Yeni TTK m.151) 

 Birleşme kararının ticaret siciline tescili (Yeni TTK m.152) 

 Birleşme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanı (Yeni TTK m.154) 

 

3.5.1. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 

Yeni TTK ‘nın 145.maddesi hükmü gereğince ,birleşmeye katılan şirketlerin,yönetim 

organları arasında yazılı bir sözleşme yapılması gerekir . 

Yazılı şekil, geçerlik şartıdır. Sözleşmeyi akdetme yetkisi, yönetim organına aittir. 

Yönetim organı bu yetkiyi başkasına, meselâ anonim şirketlerde müdürlere hatta yönetim işlevini 

367 nci maddeye 48  göre devralan yönetime de devredemez. Sözleşmenin yapılması yönetim 

organının bir kararı ile gerçekleşir; imzayı yetkililer atar. Genel kurulların onayına kadar, birleşme 

sözleşmesi askıda geçerlidir. Bu sebeple, onaydan önce bağlayıcı bir birleşme sözleşmesi yoktur. 

Bunun tek istisnası 156 ncı maddede öngörülmüştür. 

 

 

                                                   
48

 MADDE 367- (1) Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, 

yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç 

yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve 

bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna 

edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları,bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. 

(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. 
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 Birleşme sözleşmesi ,Yeni TTK ‘nın 146.maddesi uyarınca ,aşağıda belirtilen hususları 

içermesi zorunludur. 

 Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanları 

 Birleşmeye katılan şirketlerin hukuki türleri 

 Birleşmeye katılan şirketlerin merkezleri 

 Birleşmeye katılan şirketlerin yeni kuruluş yolu ile birleşme halinde , yeni şirketin 

türü,ticaret unvanı ve merkezi 

 Şirket paylarının değişim oranı  *49 

 Denkleştirmenin öngörülmüş olması durumunda bunun tutarı * 

 Devrolunan şirketin ortaklarının ,devralan şirketteki paylarına ve haklarına * 

ilişkin açıklamalar 

 Devralan şirketin ,imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahiplerine ve intifa senedi 

sahiplerine tanıdığı haklar *  

 Şirket paylarının değiştirilme şekli * 

 Birleşmeyle iktisap edilen payların ,devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço 

karına hak kazandığı tarih ile bu hakların talep edilmesine ilişkin bütün hususlar * 

 Gerekli olduğu durumda ayrılma akçesine ilişkin açıklama *50 

 Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış 

sayılacağı tarih 

  

                                                   
49

 (*) işaretiyle işaretlenmiş hususlar için ;Yeni TTK Madde 156/1 e göre ,  sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde 

birleşmelerinde birleşme sözleşmesinde yer verilmesi zorunlu hususlar arasında yer almamaktadır. 

50
 Yeni TTK’nın 141.maddesi hükmü uyarınca , birleşmeye katılan şirketler , birleşme sözleşmesinde , 

 Ortaklara ,devralan şirkette ,pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk 

gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler. 

 Sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler. 
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 Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararlar 

 Sınırsız sorumlu ortaklar varsa bunların adları 

Birleşmeye katılan şirketlerden birinin ya da tamamının aktif veya pasif varlıklarında , 

birleşme sözleşmesinin imzası tarihiyle , bu sözleşmenin genel kurulda onaya sunulacağı tarih 

arasında önemli değişikler meydana gelmesi yeni bir birleşme sözleşmesinin yapılmasını gerekli 

kılabilir. Böyle durumlarda ,genel kurul onayına sunulacak sözleşme değiştirilen sözleşme 

olacaktır. Değiştirilen sözleşmenin genel kurul onayına sunulacak olması , önceki onaya sunma 

önerisinin geri çekilmesiyle sağlanacaktır. (Yeni TTK m.150 /2 ) 

3.5.2.BİRLEŞME RAPORU 

Yeni TTK ‘nın 147. Maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca, birleşmeye katılan şirketlerin 

yönetim organları , ayrı ayrı ya da birlikte ,birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar .Birleşme 

raporunda ,Yeni TTK ‘nın 147.maddesinin 2.fıkrası hükmü uyarınca aşağıda yazılı hususlar 

hukuk ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir. 

 Birleşmenin amacı ve sonuçları 

 Birleşme sözleşmesi 

 Şirket paylarının değişim oranı 

 Öngörülmüş olması durumunda denkleştirme akçesi 

 Devrolunan şirketin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları 

 Ayrılma akçesi öngörülmüşse ,bunun tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine 

ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri 

 Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler 

 Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak sermaye artırımının miktarı 

 Öngörülmüşse , devrolunan şirketin ortaklarına ,birleşme dolayısıyla yüklenecek 

olan , ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi 
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 Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde ,yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen 

yükümlülükler 

 Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile 

mümkünse bir sosyal planın içeriği 

 Birleşmenin , birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri 

 Gerekiyorsa ,ilgili makamdan alınan onaylar 

Yeni TTK’nın 147.maddesinin 3.fıkrası hükmü uyarınca , yeni kuruluş yoluyla 

birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de eklenmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Yeni TTK’nın 147.maddesinin 4.fıkrası hükmü uyarınca ,bütün ortakların onaylanması 

koşuluyla küçük ölçekli şirketler birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 

Yeni TTK’nın 156.maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca , sermaye şirketlerinin 

kolaylaştırılmış şekilde birleşmelerinde birleşme raporunun düzenlenmesi yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 

3.5.3.BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNİN VE BİRLEŞME RAPORUNUN 

DENETLENMESİ  

Yeni TTK ‘nın 148.maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca , birleşmeye katılan şirketlerin  

 Birleşme sözleşmesini 

 Birleşme raporunu 

 Birleşmeye esas oluşturan bilançoyu 

Konunun uzmanı olan bir işlem denetçisine denetlettirmeleri gerekmektedir.Yeni 

TTK’nın 148.maddesinin 4.fıkrası hükmü uyarınca ,bütün ortakların onaylaması durumunda 

küçük ölçekli şirketler söz konusu denetlemeyi yaptırmayabilirler. 

Bu denetime yönelik olmak üzere , birleşmeye katılan şirketlerin , Yeni TTK’nın 

148.maddesinin 2.fıkrası hükmü uyarınca,birleşmeyi denetleyecek işlem denetçisine her türlü 

bilgi ve belgeyi verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hüküm, esasında, işlem denetçisi 

tarafından yapılacak denetimin de kapsamını belirlemektedir.51 

                                                   
51

 Altaş,SONER;a.g.m. 
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Yeni TTK’ nın 148.maddesinin 3.fıkrası hükmü uyarınca, denetleme raporunda , işlem 

denetçisinin , 

 Devralan şirket tarafından yapılması öngörülen sermaye artırımının ,devrolunan 

şirketin ortaklarının haklarını korumaya yeterli bulunup bulunmadığı 

 Değişim oranının ve ayrılma akçesinin adil olup olmadığı 

 Değişim oranının hangi yönteme göre hesaplandığı ,en az iç farklı genel kabul 

gören yöntem ile karşılaştırma yapılarak ,uygulanan yöntemin adil olduğu 

 Diğer genel kabul gören yöntemlere göre  hangi değerlerin ortaya çıkabileceği 

 Denkleştirme varsa , bunun uygun olup olmadığı 

 Değişim oranının hesaplanması yönünden payların değerlendirilmesinde dikkate 

alınan özellikler   Hususunda inceleme yapma ve görüş açıklama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

3.5.4.İLGİLİ BELGELERİN ORTAKLARIN VE İLGİLİLERİN 

İNCELEMESİNE SUNULMASI        

Yeni TTK ’nın 151.maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca , birleşmenin birleşmeye taraf 

olan şirketlerin genel kurullarınca onaylanması gerekmektedir.Aynı kanunun “ inceleme hakkı” 

başlığını taşıyan 149.maddesinin 1.fıkrası hükmü gereğince ,şirketler ,birleşmeyi onaylayan genel 

kurul kararlarından önceki 30 gün içinde , 

 Birleşme sözleşmesini 

 Birleşme raporunu 

 Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporuna işlem denetçisince denetlenmesine 

ilişkin denetleme raporunu, 

 Son üç yılın yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarını,gereğinde ara 

bilançolarını,52 

 

                                                   
                   

52
 Yeni TTK’nın 144.maddesinin 1.fıkrası hükmü gereğince , Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü 

arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan sirketlerin malvarlıklarında 

önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır. 
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Ortaklarını,intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul 

kıymet hamillerinin ,menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla 

yükümlüdür.İnceleme hakkına sahip olan ve bu paragrafta belirtilen kişiler , yukarıda belirtilen 

belgelerin suretlerinin ve varsa basılı şekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler.(Yeni TTK 

m.149/2 ) 

Verilen söz konusu belgeler karşılığında herhangi bir bedel veya gider karşılığı 

istenilemez.(Yeni TTK m.149/2) 

Söz konusu belgeler Yeni TTK’nın 149.maddesinin 1.fıkrası hükmü gereğince ,ilgili 

sermaye şirketlerinin internet sitelerinde yayımlanır. 

İnceleme hakkının kullanımına esas olmak üzere ,söz konusu belgelerin , hazır 

bulundurulacağı yerler ,Yeni TTK’nın 149.maddesinin 4.fıkrası hükmü uyarınca ,birleşmeye 

katılan her şirket tarafından, bunların hazır bulundurulacağı tarihten en az üç iş günü önce, 

Türkiye Sicil Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ilan edilir.Yeni TTK’nın 

149.maddesinin 3.fıkrası hükmü uyarınca inceleme yapma hakkına işaret eden söz konusu ilan 

birleşmeye taraf olan sermaye şirketlerinin internet sitesinde de yayımlanır. 

Yeni TTK’nın 149.maddesinin 5.fıkrası hükmü uyarınca , bütün ortakların onaylaması 

koşuluyla küçük ölçekli şirketler inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilmektedir. 

3.5.5.BİRLEŞME SÖZLEŞMESİNİN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 

Birleşme sözleşmelerinin genel kurula sunulması ve genel kurulca onaylanması 

gerekmektedir. 

3.5.6.BİRLEŞME KARARININ TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ  

Yeni TTK ‘nın 152.nci maddesinin 1.fıkrasında, birleşme kararı alınır alınmaz , yönetim 

organlarının birleşmenin tescili için ticaret siciline başvuracağı hüküm altına alınmıştır. 

Aynı maddenin 2.fıkrası hükmü uyarınca , devralan şirketin birleşmenin gereği olarak 

sermayesini artırdığı durumda ,esas sözleşme değişikliklerinin de tescil için ticaret siciline 

sunulması gerekir. 
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Tescil , Yeni TTK’nın 152. Ve 153.maddesi hükümleri gereğince , 

 Birleşmeye geçerlilik kazandıran 

 Devrolunan şirketin bütün aktifi ve pasifinin kendiliğinden ,tescil anında ,devralan 

şirkete geçmesini sağlayan53 

 Devrolunan şirketinin tescille birlikte sona ermesine (infisahına )yol açan, bir 

işlemdir. 

3.5.7.BİRLEŞME KARARININ TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ 

GAZETESİ’NDE İLANI  

Yeni TTK ‘nın 154.maddesi hükmü uyarınca ,birleşme kararının Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilan edilmesi gerekir. 

3.6.KOLAYLAŞTIRILMIŞ ŞEKİLDE BİRLEŞME  

3.6.1.UYGULAMA KAPSAMINA GİREN ŞİRKETLER 

Uygulama kapsamına girecek sermaye şirketleri Yeni TTK’nın 155.maddesinde hüküm 

altına alınmıştır. 

Belirtilen maddenin 1.fıkrası hükmüne göre , 

 Devralan şirket devrolunan şirketin oy hakkı veren bütün paylarına sahipse , 

 Birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına bir şirket ya 

da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları sahip  

bulunuyorsa , 

Bu nitelikteki sermaye şirketleri kolaylaştırılmış şekilde birleşebilirler. 

                                                   
53

 Devrolunan şirketin ortaklarının devralan şirketin ortağı olması şeklindeki sonuç, 

 Devralan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar 

 Devrolunan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar,için 

doğmamaktadır.(Yeni TTK.m153/2) 
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Yeni TTK ‘nın 155.maddesinin 2.fıkrası hükmüne göre ,devralan şirketin devrolunan 

şirketin oy hakkı veren paylarının tamamına değil de , en az yüzde doksanına sahip olduğu 

hallerde de ,aşağıdaki koşullara bağlı olarak basitleştirilmiş usule göre birleşmeye gidilebilir. 

 Azınlıkta kalan pay sahipleri için; 

a) Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, 141 

inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık 

verilmesinin önerilmiş olması ve 

 

b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut 

kişisel sorumluluğun doğmaması,hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir. 

Yukarıda belirtilen koşullar birlikte aranmaktadır. 

 

3.6.2.BİRLEŞME İŞLEMİ İLE İLGİLİ KOLAYLIKLAR 

Yeni TTK ‘nın 156.maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca ,  

 Devralan şirketin devrolunan şirketin oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğu, 

 Birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına bir şirket ya 

da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi gruplarının sahip 

bulunduğu, 

Sermaye şirketi birleşmelerinde , birleşmeye katılan söz konusu şirketler , birleşme 

sözleşmelerinde , Yeni TTK’nın 146.maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (f) ila (i) bentlerinde 

gösterilmiş bulunan kayıtlara yer vereceklerdir. Bu bağlamda , sermaye şirketlerinin 

kolaylaştırılmış birleşmelerinde , birleşme sözleşmelerinde yer verilecek hususlar aşağıda 

belirtilmiştir: 

 Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanları (Yeni TTK m.146/1-a) 

 Birleşmeye katılan şirketlerin hukuki türleri ( Yeni TTK m.146/1-a) 

 Birleşmeye katılan şirketlerin merkezleri ( Yeni TTK m.146/1-a) 

 Birleşmeye katılan şirketlerin yeni kuruluş yoluyla birleşme halinde ,yeni şirketin 

türü,ticaret unvanı ve merkezi ( Yeni TTK m.146/1-a) 
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 Gerekli olduğu durumda ayrılma akçesine 54 ilişkin açıklama                                  

(Yeni TTK m.146/1-f) 

 Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış 

sayılacağı tarih (Yeni TTK m.146/1-g) 

 Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararlar                              

(Yeni TTK m.146/1-h) 

 Sınırsız sorumlu ortaklar varsa bunların adları ( Yeni TTK m.146/1-i) 

Kolaylaştırılmış birleşme olanağından yararlanabilecek söz konusu sermaye 

şirketlerinin, 

 Birleşme raporu düzenleme 

 Birleşme sözleşmesini konusunda uzman bir denetçiye denetletme 

 İnceleme hakkını kullandırma  

 Birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına sunma 

Zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Daha önce de belirtildiği üzere , Yeni TTK ‘nın 155.maddesinin 2.fıkrası hükmüne göre, 

devralan şirketin devrolunan şirketin oy hakkı veren paylarının tamamına değil de , en az yüzde 

doksanına sahip olduğu hallerde de ,sermaye şirketleri basitleştirilmiş şekilde 

birleşebilmektedirler.Bunun için , yine daha önce belirtildiği üzere , aşağıdaki koşullar 

aranmaktadır. 

 

 

                                                   
           

54
 Yeni TTK ‘nın 141.maddesi hükmü uyarınca , birleşmeye katılan şirketler , birleşme sözleşmesinde , 

 Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara,devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile 

iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı 

tanıyabilirler. 

 Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler. 
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 Azınlıkta kalan pay sahipleri için; 

a) Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, 141 

inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık 

verilmesinin önerilmiş olması ve 

 

b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut 

kişisel sorumluluğun doğmaması,hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir. 

Yeni TTK ‘nın 156.maddesinin 2.fıkrasında ,durumu yukarıda belirtilen koşullara uyan 

sermaye şirketlerinin birleşmelerinde ,birleşme sözleşmesinde , yalnızca,147.maddesinin 

2.fıkrasının (a),(b) ve ( f) ila (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verileceği hükme 

bağlanmıştır. 

Bu hükümde 147.maddeye gönderme yapılmış olmasının hatalı olduğu ,esas 

göndermenin birleşme sözleşmesine ilişkin hükümleri içeren 146.maddeye olması gerektiği 

düşünülmektedir.Madde gerekçesinde ,Yeni TTK ‘nın 156.maddesinin İsviçre Birleşmeler 

Kanunu’nun 24.maddesinden alındığı belirtilmektedir.55 

Yeni TTK’nın 155.maddesinin 2.maddesi hükmüne uyan şirket birleşmelerinde , aynı 

kanunun 156.maddesinin 2.fıkrası hükmü uyarınca , 

 Birleşme raporu düzenleme 

 Birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına sunma Zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

İnceleme hakkının kullandırılmasının ise , Yeni TTK’nın 156.maddesinin 2.fıkrası 

hükmü gereğince ,birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılan başvurudan otuz gün önce 

sağlanmış olması gerekir. 

 

 

 

 

 

                                                   
55

 Madde gerekçesine göre , “sermaye” esas veya çıkarılmış sermaye anlamına gelir . 
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3.7. ESKİ –YENİ TTK KARŞILAŞTIRILMASI 

 Genel olarak ,yeni TTK ‘yı birleşme işlemleri yönünden değerlendirdiğimizde ; 

1.Birleşme ile ilgili hükümlerin yer aldığı maddelerin ,eski kanuna göre fazla olduğunu 

2.Madde metinlerinin daha detaylı ve uzun olduğunu 

3.Uygulamada karşılaşılan aksaklıkları ve tereddütleri gidermek için net ifadeler kullanıldığını ve 

kavramların açıklandığını, 

4.Uygulamayı kolaylaştırmak için çeşitli müesseselerin oluşturulduğunu , 

5.Ortakların ve ilgililerin korunması açısından denetim ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun 

düzenlemeler yapıldığını görmekteyiz.56 

Ayrıca;  

 Birleşmeye ayni sermaye hükümlerinin uygulanmaması (yani 6762 sayılı Meri TTK 

m.404’de yer alan ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren 2 yıl 

geçmeden başkalarına devredilememesi sorunu ile mahkeme bilirkişi değerlemesi aşaması 

ortadan kalkmıştır) 

 Birleşen şirketlerin aynı türde olması koşulu kalkması 

 Birleşmelerin yapılandırılmasında ve hukuki sürecine ilişkin yenilikler bakımından 

değişiklikler meydana gelmiştir.57 

Aşağıda yer alan tabloda eski ve yeni TTK’nın birleşme ile ilgili hükümleri karşılaştırmalı 

olarak gösterilmiştir.  

 

                                                   
56

 KOLOTOĞLU , Olcay , Yeni TTK ve Şirket Birleşmeleri , Vergi Sorunları , Şubat 2012 Sayı 281 

57
 AKBULAK , Yavuz ; Anonim Şirketlerde Birleşme Düzenlemeleri , Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 
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II - Birleşme

1.Genel Hükümleri

a) İlke

Madde 146 - Birleşme , iki veya daha fazla ticaret şirketinin 

birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmalarından veya bir 

yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret 

şirketine iltihak etmesinden ibarettir.

Çeşitli ticaret şirketlerine ait hususi hükümler mahfuz kalmak 

şartıyla birleşme hakkında mütaakıp maddelerdeki hükümler 

tatbik olunur.

Madde 136 - (1) Şirketler ;

a) Bir şirketin diğerini devralması,teknik terimle " devralma şeklinde birleşme" veya

b)Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri , teknik terimle "yeni kuruluş şeklinde 

birleşme yoluyla birleşebilirler.

(2) 136 ila 158. maddelerin uygulamasında , kabul eden şirket "devralan", katılan şirket 

devrolunan " diye adlandırılır.

(3) Birleşme , devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında , bir değişim oranına göre 

devralan şirketin paylarının , devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap 

edilmesiyle gerçekleşir.Birleşme sözleşmesi 141.maddenin ikinci fıkrası anlamında 

ayrılma akçesini de öngörebilir.

(4) Birlesmeyle, devralan sirket devrolunan sirketin malvarlıgını bir bütün hâlinde 

devralır. Birlesmeyle devrolunan sirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir.

YENİ TTK MEVCUT TTK

b)Geçerli Birleşmeler

c)Tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye katılması

MADDE 138- (1) Tasfiye hâlindeki bir sirket, malvarlıgının dagıtılmasına 

baslanmamıssa ve devrolunan sirket olması sartıyla, birlesmeye katılabilir.

(2) Birinci fıkradaki sartların varlıgı, bir islem denetçisinin, bu hususu dogrulayan 

raporunun, devralan sirketin merkezinin bulundugu yerin ticaret sicili müdürlügüne 

sunulmasıyla ispatlanır.

Madde 147 - Birleşme , yalnız aynı neviden olan şirketler 

arasında caizdir.Şu kadar ki ,birleşme bakımından kollektif ile 

komandit şirketler ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler ,aynı neviden sayılır.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

MADDE 137- (1) Sermaye sirketleri;

a) Sermaye sirketleriyle,

b) Kooperatiflerle ve

c) Devralan sirket olmaları sartıyla, kollektif ve komandit sirketlerle birlesebilirler.

(2) Sahıs sirketleri;

a) Sahıs sirketleriyle,

b) Devrolunan sirket olmaları sartıyla, sermaye sirketleriyle,

c) Devrolunan sirket olmaları sartıyla, kooperatiflerle, birlesebilirler.

(3) Kooperatifler;

a) Kooperatiflerle,

b) Sermaye sirketleriyle ve

c) Devralan sirket olmaları sartıyla, sahıs sirketleriyle birlesebilirler.

YENİ TTK

YENİ TTK

MEVCUT TTK

MEVCUT TTK

d)Sermayenin kaybı veya borca batıklık halinde birleşmeye katılma

YENİ TTK

MADDE 139- (1) Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla 

kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir sirket, kaybolan sermayeyi veya 

gerekiyorsa borca batıklık durumunu karsılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf 

edilebilen özvarlıga sahip bulunan bir sirket ile birlesebilir.

(2) Birinci fıkradaki sartın gerçeklesmis oldugunu ispatlayan bir islem denetçisi 

tarafından hazırlanan raporun, devralan sirketin merkezinin bulundugu yerin ticaret sicili 

müdürlügüne sunulması sarttır.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

MEVCUT TTK
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2.Ortaklık payları ve hakları

a)Ortaklık payının ve haklarının korunması

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

YENİ TTK

MADDE 140- (1) Devrolunan sirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve 

haklarını karsılayacak değerde, devralan sirketin payları ve hakları üzerinde istemde 

bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı, birlesmeye katılan sirketlerin malvarlıklarının 

degeri, oy haklarının dagılımı ve önem tasıyan diger hususlar dikkate alınarak 

hesaplanır.

(2) Ortaklık paylarının degisim oranları belirlenirken, devrolunan sirketin ortaklarına 

tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek degerlerinin onda birini asmaması sartıyla, bir 

denklestirme ödenmesi öngörülebilir.

(3) Devrolunan sirketin oydan yoksun paylarına sahip ortaklarına aynı degerde, oydan 

yoksun veya oy hakkını haiz paylar verilir.

(4) Devrolunan sirkette mevcut bulunan paylara baglı imtiyaz hakları karsılıgında, 

devralan sirkette es degerde haklar veya uygun bir karsılık verilir.

(5) Devralan sirket, devrolunan sirketin intifa senedi sahiplerine, es degerli haklar 

tanımak veya intifa senetlerini, birlesme sözlesmesinin yapıldıgı tarihteki gerçek 

degeriyle satın almak zorundadır.

MEVCUT TTK

b)Ayrılma Akçesi

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

MADDE 141- (1) Birlesmeye katılan sirketler, birlesme sözlesmesinde, 

ortaklara,devralan sirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak sirket 

paylarının gerçek degerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı 

tanıyabilirler.

(2) Birlesmeye katılan sirketler birlesme sözlesmesinde, sadece ayrılma akçesinin 

verilmesini öngörebilirler.

YENİ TTK MEVCUT TTK

3.Sermaye artırımı,yeni kuruluş ve ara bilanço

a)Sermaye Arttırımı

YENİ TTK MEVCUT TTK

MADDE 142- (1) Devralma yoluyla birlesmede, devralan sirket, sermayesini, 

devrolunan sirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, 

artırmak zorundadır.

(2) Birlesmede, ayni sermaye konulmasına iliskin düzenlemelerle, halka açık anonim 

sirketlerde, yeni payların halka arzına dair hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına 

alınmasına iliskin olanlar müstesna, uygulanmaz.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.
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b)Yeni kuruluş

c)Ara Bilanço

YENİ TTK

MADDE 143- (1) Yeni kurulus yolu ile birlesmede, bu Kanun ile 24/4/1969 tarihli ve 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, ayni sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve 

asgari ortak sayısına iliskin hükümleri dısındaki maddeleri yeni sirketin kurulusuna 

uygulanır.

MEVCUT TTK

MEVCUT TTKYENİ TTK

MADDE 144- (1) Birlesme sözlesmesinin imzalandıgı tarih ile bilanço günü arasında 

altı aydan fazla zaman geçmisse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, 

birlesmeye katılan sirketlerin malvarlıklarında önemli degisiklikler meydana gelmisse, 

birlesmeye katılan sirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır.

(2) Asagıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile, ara bilançoya yıllık bilançoya iliskin 

hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için;

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli degildir;

b) Son bilançoda kabul edilen degerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler 

ölçüsünde degistirilir; amortismanlar, deger düzeltmeleri ve karsılıklar ile ticari 

defterlerden anlasılmayan isletme için önemli deger degisiklikleri de dikkate alınır.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

Madde 149 - Birleşen şirketlerden her biri , aralarında tesbit 

edilecek bir örneğe göre tanzim edilmiş olan bilançosunu ilan 

eylemeye ve birleşme sebebiyle varlıkları sona eren şirketler ise 

ayrıca kendilerine ait borçların ne suretle ödeneceğine dair 

tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile birlikte ilana 

mecburdurlar.

4.Birleşme sözleşmesi , birleşme raporu ve denetleme

a)Birleşme sözleşmesi

aa)Birleşme sözleşmesinin yapılması

bb)Birleşme Sözleşmesinin İçeriği

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

Madde 146 - (1) Birlesme sözlesmesinin;

a) Birlesmeye katılan sirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni 

kurulus yolu ile birlesme hâlinde, yeni sirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,

b) Sirket paylarının degisim oranını, öngörülmüsse denklestirme tutarını; devrolunan 

sirketin ortaklarının, devralan sirketteki paylarına ve haklarına iliskin açıklamaları,

c) Devralan sirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi 

sahiplerine tanıdıgı hakları,

d) Sirket paylarının degistirilmesinin seklini,

e) Birlesmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan sirketin bilanço 

kârına hak kazandıgı tarihi ve bu isteme iliskin bütün özellikleri,

f) Gereginde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,

g) Devrolunan sirketin islem ve eylemlerinin devralan sirketin hesabına yapılmıs 

sayılacagı tarihi,

h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,

i) Gereginde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini,

içermesi zorunludur.

MADDE 145- (1) Birlesme sözlesmesi yazılı sekilde yapılır. Sözlesme, birlesmeye 

katılan sirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından 

onaylanır.

MEVCUT TTK

MEVCUT TTKYENİ TTK

YENİ TTK
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b)Birleşme Raporu

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

MADDE 147- (1) Birlesmeye katılan sirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya 

birlikte,birlesme hakkında bir rapor hazırlarlar.

(2) Raporda;

a) Birlesmenin amacı ve sonuçları,

b) Birlesme sözlesmesi,

c) Sirket paylarının degisim oranı ve öngörülmüsse denklestirme akçesi; devrolunan 

sirketlerin ortaklarına devralan sirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,

d) Gereginde ayrılma akçesinin tutarı ve sirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma 

akçesi verilmesinin sebepleri,

e) Degisim oranının belirlenmesi yönünden payların degerlemesine iliskin özellikler,

f) Gereginde devralan sirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,

g) Öngörülmüsse, devrolunan sirketin ortaklarına, birlesme dolayısıyla yüklenecek 

olan,ek ödeme ve diger kisisel edim yükümlülükleri ile kisisel sorumluluklar hakkında 

bilgi,

h) Degisik türdeki sirketlerin birlesmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düsen 

yükümlülükler,

i) Birlesmenin, birlesmeye katılan sirketlerin isçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir 

sosyal planın içerigi,

j) Birlesmenin, birlesmeye katılan sirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar,hukuki ve ekonomik yönden açıklanır 

ve gerekçeleri belirtilir.

(3) Yeni kurulus yoluyla birlesmede birlesme raporuna yeni sirketin sözlesmesinin de 

eklenmesi sarttır.

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli sirketler birlesme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

YENİ TTK MEVCUT TTK

c)Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

MADDE 148- (1) Birlesmeye katılan sirketlerin; birlesme sözlesmesini, birlesme 

raporunu ve birlesmeye esas olusturan bilançoyu, bu konuda uzman olan bir islem 

denetçisine denetlettirmeleri sarttır.

(2) Birlesmeye katılan sirketler, birlesmeyi denetleyecek islem denetçisine amaca 

yardımcı olacak her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(3) İslem denetçisi denetleme raporunda;

a) Devralan sirket tarafından yapılması öngörülen sermaye artırımının, devrolunan 

sirketin ortaklarının haklarını korumaya yeterli bulunup bulunmadıgı,

b) Degisim oranının ve ayrılma akçesinin adil olup olmadıgı,

c) Degisim oranının hangi yönteme göre hesaplandıgı; en az üç farklı genel kabul gören 

yöntem ile karsılastırma yapılarak, uygulanan yöntemin adil oldugu,

d) Diger genel kabul gören yöntemlere göre hangi degerlerin ortaya çıkabilecegi,

e) Denklestirme varsa, bunun uygun olup olmadıgı,

f) Degisim oranının hesaplanması yönünden payların degerlendirilmesinde dikkate 

alınan özellikler,hususunda inceleme yapıp görüs açıklamakla yükümlüdür.

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli sirketler denetlemeden

vazgeçebilirler.

YENİ TTK MEVCUT TTK
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5.İnceleme Hakkı ve malvarlığında değişiklikler

a)İnceleme Hakkı

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

MADDE 149- (1) Birlesmeye katılan sirketlerden her biri, merkezleriyle subelerinde 

ve halka açık anonim sirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngörecegi yerlerde, 

genel kurul kararından önceki otuz gün içinde;

a) Birlesme sözlesmesini,

b) Birlesme raporunu,

c) Denetleme raporunu,

d) Son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereginde ara 

bilançolarını, ortakların, intifa senedi sahipleriyle sirket tarafından ihraç edilmis bulunan 

menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kisilerin ve diger ilgililerin incelemesine 

sunmakla yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye sirketlerinin internet sitelerinde de 

yayımlanır.

(2) Ortaklar ile birinci fıkrada sayılan kisiler, aynı fıkrada anılan belgelerin suretlerinin 

ve varsa basılı sekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir 

bedel veya gider karsılıgı istenilemez.

(3) Birlesmeye katılan sirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanan ve internet sitelerine de konulan ilanda, inceleme yapma hakkına isaret 

eder.

(4) Birlesmeye katılan her sirket, birinci fıkrada anılan belgelerin nereye tevdi 

edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç is günü 

önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile sirket sözlesmesinde öngörülen gazetelerde ve 

sermaye sirketleri de internet sitelerinde ilan eder.

(5) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ölçekli sirketler inceleme hakkının 

kullanılmasından vazgeçebilirler.

YENİ TTK MEVCUT TTK

b)Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler

MADDE 150- (1) Birlesmeye katılan sirketlerden birinin aktif veya pasif 

varlıklarında,birlesme sözlesmesinin imzası tarihiyle, bu sözlesmenin genel kurulda 

onaya sunulacagı tarih arasında, önemli degisiklik meydana gelmisse, yönetim organı, 

bu durumu kendi genel kuruluna ve birlesmeye katılan diger sirketlerin yönetim 

organlarına yazılı olarak bildirir.

(2) Birlesmeye katılan tüm sirketlerin yönetim organları, bu durumda birlesme 

sözlesmesinin degistirilmesine veya birlesmeden vazgeçmeye gerek olup olmadıgını 

incelerler; böyle bir sonuca vardıkları takdirde, onaya sunma önerisi geri çekilir. Diger 

hâlde, yönetim organı genel kurulda, birlesme sözlesmesinde uyarlamaya gerek 

bulunmadıgının gerekçesini açıklar.

YENİ TTK

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

MEVCUT TTK
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c)Birleşme Kararı

YENİ TTK

MADDE 151- (1) Yönetim organı, genel kurula birlesme sözlesmesini sunar.            

Birlesme sözlesmesi genel kurulda;

a) Bu Kanunun 421 inci maddesinin besinci fıkrasının (b) bendi saklı olmak üzere, 

anonim ve sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketlerde, esas veya çıkarılmıs 

sermayenin çogunlugunu temsil etmesi sartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların 

dörtte üçüyle,

b) Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye sirketlerinde, sermayenin 

çogunlugunu temsil etmesi sartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle,

c) Limited sirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip

bulunmaları sartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla,

d) Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çogunluguyla; ana sözlesmede ek 

ödeme ve baska edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmis veya 

bunlar mevcut olup da genisletilmisse kooperatife kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün 

kararıyla,onaylanmalıdır.

(2) Kollektif ve komandit sirketlerde birlesme sözlesmesinin oybirligiyle onaylanması

gerekir. Ancak, sirket sözlesmesinde birlesme sözlesmesinin bütün ortakların dörtte 

üçünün kararıyla onaylanması öngörülebilir.

(3) Bir sermayesi paylara bölünmüs komandit sirketin, baska bir sirketi devralması 

hâlinde, birinci fıkranın (a) bendindeki nisaba ek olarak, komanditelerin tamamının 

birlesmeyi yazılı olarak onaylamaları gereklidir.

MEVCUT TTK

Madde 148 - Birleşme için ilgili şirketlerin ,mukavalelerinin 

değişmesi hakkındaki usul ve şartlar dairesinde , ayrı ayrı karar 

vermeleri ve bu kararın tescil ve ilan olunması gerekir.

YENİ TTK MEVCUT TTK

(4) Bir limited sirket tarafından devralınan anonim ve sermayesi paylara bölünmüs 

komandit sirkette, devralma ile ek yükümlülük ve kisisel edim yükümlülükleri de 

öngörülüyorsa veya bunlar mevcut olup da genisletiliyorsa, bütün ortakların oybirligine 

gerek vardır.

(5) Birlesme sözlesmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bunun, devreden sirket sahıs 

sirketiyse oy hakkını haiz ortaklarının, sermaye sirketiyse sirkette mevcut oy haklarının 

yüzde doksanının olumlu oylarıyla onaylanması sarttır. 

(6) Birlesme sözlesmesinde devrolunan sirketin isletme konusunda degisiklik 

öngörülmüsse, birlesme sözlesmesinin ayrıca, sirket sözlesmesinin degistirilmesi için 

gerekli nisapla onaylanmıs olması zorunludur.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

6.Kesinleşmeye ilişkin hükümler

a)Ticaret Siciline tescil

Madde 152 - (1) Birlesmeye katılan sirketler tarafından birlesme kararı alınır alınmaz,

yönetim organları, birlesmenin tescili için ticaret siciline basvurur.

(2) Devralan sirket, birlesmenin geregi olarak sermayesini artırmıssa, ek olarak esas

sözlesme degisiklikleri de ticaret siciline sunulur.

(3) Devrolunan sirket, birlesmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

YENİ TTK MEVCUT TTK
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b)Hukuki Sonuçlar

YENİ TTK MEVCUT TTK

MADDE 153- (1) Birlesme, birlesmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. 

Tescil anında, devrolunan sirketin bütün aktif ve pasifi kendiliginden devralan sirkete 

geçer.

(2) Devrolunan sirketin ortakları devralan sirketin ortagı olur. Ancak bu sonuç, 

devralan sirketin kendi adına fakat bu sirket hesabına hareket eden kisinin elinde 

bulunan paylar ile devrolunan sirketin kendi adına fakat bu sirket hesabına hareket 

eden kisinin elinde bulunan paylar için dogmaz.

(3) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri

saklıdır.

Madde 151 -  "Külli Halefiyet"  

Madde 150'de belirtilen müddet içinde itiraz edilmemişse , 

birleşme muamelesi katileşir ve kalan yahut yeni kurulan şirket 

,ortadan kalkan şirketlerin yerine geçer.Bunların bütün hak ve 

borçları,kalan veya yeni kurulan şirkete intikal eder.

Şirketlerin birleşmesinden yeni bir şirket meydana gelmişse 

,keyfiyetin ayrıca tescil ve ilanı zaruridir.

c)İlan

MADDE 154- (1) Birlesme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. 6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

YENİ TTK MEVCUT TTK

7.Sermaye Şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi

a)Uygulama Alanı

YENİ TTK MEVCUT TTK

MADDE 155- (1) a) Devralan sermaye sirketi devrolunan sermaye sirketinin oy 

hakkı veren bütün paylarına veya

b) Bir sirket ya da bir gerçek kisi veya kanun yahut sözlesme dolayısıyla baglı bulunan 

kisi grupları, birlesmeye katılan sermaye sirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına, 

sahiplerse sermaye sirketleri kolaylastırılmıs düzene göre birlesebilirler.

(2) Devralan sermaye sirketi, devrolunan sermaye sirketinin tüm paylarına degil de oy 

hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse, azınlıkta kalan pay sahipleri için;

a) Devralan sirkette bu payların denk karsılıgı olan paylar verilmesi sirket payları 

yanında, 141 inci maddeye göre, sirket paylarının gerçek degerinin tam dengi olan 

nakdî bir karsılık verilmesinin önerilmis olması ve

b) Birlesme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kisisel edim

yükümlülügünün yahut kisisel sorumlulugun dogmaması,hâlinde birlesme kolaylastırılmıs 

usulde gerçeklesebilir.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

b)Kolaylıklar

MEVCUT TTK

MADDE 156- (1) Birlesmeye katılan ve 155 inci maddenin birinci fıkrasında 

öngörülen sartlara uyan sermaye sirketleri, birlesme sözlesmesinde, 146 ncı maddenin 

birinci fıkrasının (a) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmis bulunan kayıtlara yer verirler. 

Bu sermaye sirketleri, 147 nci maddede öngörülen birlesme raporunu düzenlemeye, 

148 inci maddede yeralan birlesme sözlesmesini denetletme hakkı ile 149 uncu 

maddede düzenlenen inceleme hakkını saglamakla yükümlü olmadıkları gibi, birlesme 

sözlesmesini 151 inci madde uyarınca genel kurulun onayına da sunmayabilirler.

(2) Birlesmeye katılan ve 155 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sartlara uyan

sermaye sirketleri, birlesme sözlesmesinde, sadece, 147 nci maddenin ikinci fıkrasının 

(a), (b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmis bulunan kayıtlara yer verirler. Bu sirketler 

147 nci maddede öngörülen birlesme raporunu düzenlemeye ve birlesme sözlesmesini 

151 inci madde geregince genel kurula sunmaya da zorunlu degildirler. 149 uncu 

maddede öngörülen inceleme hakkının, birlesmenin tescili için ticaret siciline yapılan 

basvurudan otuz gün önce saglanmıs olması gerekir.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.

YENİ TTK
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8.Alacaklıların ve çalışanların korunması

a)Alacakların teminat altına alınması

YENİ TTK MEVCUT TTK

MADDE 157- (1) Birlesmeye katılan sirketlerin alacaklıları birlesmenin hukuken

geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan sirket 

bunların alacaklarını teminat altına alır.

(2) Birlesmeye katılan sirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 

ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dagıtımı yapılan üç gazetede yediser gün 

aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla 

haklarını bildirirler.  İslem denetçisi, birlesmeye katılan sirketlerin serbest 

malvarlıklarının, ödenmesine yetmeyecegi bilinen bir alacakları bulunmadıgını veya 

böyle bir alacak istemi beklenmedigini dogruladıgı takdirde ilan yükümlülügü ortadan 

kalkar.

(3) Devralan sirket alacagın birlesme dolayısıyla tehlikeye düsmedigini bir islem 

denetçisi raporuyla ispat ederse, teminat verme yükümlülügü ortadan kalkar.

(4) Diger alacaklıların zarara ugramayacaklarının anlasılması hâlinde, yükümlü sirket

teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Madde 150 - " Alacaklıların İtiraz Hakkı 

Birleşme kararı, ilan gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade 

eder. Şu kadar ki; ilandan önce birleşen şirketler borçlarını ifa 

yahut borca tekabül eden parayı Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasına yahut muteber diğer bir bankaya tevdi etmiş veyahut 

alacaklılar şirketlerin birleşmesine razı olmuş ise birleşme kararı 

ilan gününden itibaren hüküm ifade eder.

Borç karşılığının bankaya tevdi keyfiyetinin ilanı lazımdır.

Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri ilandan itibaren üç ay 

içinde salahiyetli mahkemeye müracaatla birleşmeye itiraz 

edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki 

itirazın reddine dair mahkemece verilen karar katileşmedikçe 

veyahut mahkemece takdir edilecek teminat şirket tarafından 

verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez.

b)Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi

YENİ TTK MEVCUT TTK

MADDE 158- (1) Devrolunan sirketin borçlarından birlesmeden önce sorumlu olan

ortakların sorumlulukları birlesmeden sonra da devam eder. Su sartla ki, bu borçlar 

birlesme kararının ilanından önce dogmus olmalı veya borçları doguran sebepler bu 

tarihten önce olusmus bulunmalıdır.

(2) Devrolunan sirketin borçlarından dogan, ortakların kisisel sorumluluguna iliskin

istemler, birlesme kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanasımına ugrar.

Alacak ilan tarihinden sonra muaccel olursa, zamanasımı süresi muacceliyet tarihinden 

baslar.Bu sınırlama, devralan sirketin borçları dolayısıyla sahsen sorumlu olan  

ortakların sorumluluklarına uygulanmaz.

(3) Kamuya arz edilmis olan tahvil ve diger borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine

kadar devam eder; megerki, izahname baska bir düzenleme içersin.

(4) İs iliskileri hakkında 178 inci madde hükmü uygulanır.

6762 sayılı mevcut Türk Ticaret Kanununda karşılığı 

bulunmamaktadır.
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3.8.BİRLEŞME İŞLEMLERİ HUKUKİ SÜREÇ KARŞILAŞTIRMASI 

                                                              

                                                                                                                      Şekil-12 

Birleşme sözleşmesi meri TTK’da madde hükmü itibariyle olmayıp birleşme sürecinin 

sonlandırılması (tescil ve ilanı ) için gerekliliktir. 

Birleşme işlemleri konusundaki hukuki süreç , Yeni TTK ile SPK düzenlemeleri 

bakımından paraleldir.58 

4.KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN BİRLEŞME 

Kurumlar Vergisi Kanununda 59(KVK)  birleşme iki açıdan Türk Ticaret Kanunundan 

ayrılmaktadır.  

 

                                                                                            Şekil – 13 

 

 

 

                                                   
58

 AKBULAK , Yavuz ; a.g.m.  

59
 21/06/2006 tarih 26205 sayılı Resmi Gazete 

MERİ TTK YENİ TTK SPK
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a) TTK’da birleşme tasfiyesiz infisah olarak düzenlenmesine rağmen KVK’da birleşmenin 

tasfiye hükümlerine tabi olacağı belirtilmiş olup, birleşme sonrasında oluşacak karın ise 

tasfiye karı gibi hesaplanmak suretiyle vergiye tabi olacağı belirtilmiştir.  

  

 

b) TTK’nın aksine KVK, aktif ve pasifiyle bir diğer şirkete katılmayı devir işlemi olarak 

adlandırmakta ve bu hallerde bir takım şartlara uyulmak şartıyla vergilendirme 

yapılmayacağını hükme bağlamaktadır.  60 

 

             Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18.maddesinde birleşme , 19.maddesinin birinci 

fıkrasında birleşmenin özel bir türü olan devir ’e ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

Buna göre birleşme ( vergili birleşme ) ve devir (vergisiz birleşme ) olarak ayrıma tabi 

tutulmuştur.61 

Kurumlar Vergisi Kanunundaki belirtilen bu farklı düzenlemenin amacı , tamamen kamu 

menfaatini ilgilendiren yönü ile , birleşen kurum için tasfiye niteliğinde olan ekonomik bir 

olgunun vergi dışı bırakılmasını önlemek ve bu yolla birleşen kurum bilançosunda yer alan veya 

gözükmeyen değerlerin ve gizli yedeklerin diğer bir kuruma aktarılarak vergisi ödenmeden 

sermayeye dönüştürülmesinin engellenmesidir.62 

4.1.VERGİLİ BİRLEŞME (DEVİR HÜKMÜNDE OLMAYAN BİRLEŞMELER ) 

Kurumlar vergisi kanunu (KVK)’nın 1.maddesinde ,sermaye şirketleri ve kooperatifler , 

“kurum” adı altında , kurumlar vergisi yükümlüsü olarak sayılmıştır.Söz konusu kurumların 

birleşmesine ilişkin olarak KVK’nın 18.maddesinde hükümler bulunmaktadır. 

 

 

 

                                                   
60

 Karacan,SAMİ -Aslanoğlu,SUPHİ ,“Türkiye’de Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerin Vergilendirme Karşısındaki 

Durumu”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2007 

 

61
 ASLANOĞLU,Suphi, Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Şirket Birleşmeler 

 

                   
62

 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Bilim Raporu s.191 
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Bu hükümlere göre , 

 Bir veya birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi ,birleşme nedeniyle infisah 

eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir. ( KVK m.18/1) 

 Birleşmede tasfiye karı yerine birleşme karı vergiye matrah olur (KVK m.18/1) 

 Tasfiye karının tespiti hakkındaki hükümler , birleşme karının tespitinde de 

geçerlidir. Şu kadar ki ,münfesih kurumun veya kurumların ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen 

kurum tarafından doğrunda doğruya veya dolaylı olarak verilen değerler ,kurumun tasfiyesi 

halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer.Birleşilen kurumdan alınan değerler vergi usul 

kanununda yazılı esaslara göre değerlenir. ( KVK m.18/2) 

 KVK ‘nın 17.maddesi hükmüyle tasfiye memurlarına verilen sorumluluklar ve 

ödevler , birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur. ( KVK m.18/3) 

 

4.1.1.KVK’NIN DEVİR HÜKMÜNDE SAYMADIĞI BİRLEŞMELERDE 

VERGİLENDİRME 

KVK ‘nın devir hükmünde saymadığı birleşmelerde münfesih kuruma yönelik 

vergilendirmenin KVK’nın 18.maddesinde yer alan hükümler temelinde olması gerekir.      Bu 

bağlamda , birleşmeden doğan karların hesaplanması ve vergilendirilmesi gerekecektir. 

KVK’nın devir hükmünde saydığı , ancak , aynı kanunun 20.maddesinin 1.fıkrasında yer 

alan hükümlerde belirtilen koşullara uyulmayan durumlarda da , birleşmeden doğan karların 

hesaplanması ve vergilendirilmesi gerekeceği mütalaa edilmektedir. 

KVK’nın 18.maddesinin 1.fıkrasında yer alan hüküm uyarınca ,birleşme karı ,kurumlar 

vergisi matrahını oluşturacaktır. 

Kurumlar vergisi matrahını oluşturacak birleşme karı ,KVK’nın 18.maddesinin 

2.fıkrasında yer alan hüküm uyarınca , tasfiye karının tespiti hakkındaki hükümler esas alınarak 

belirlenecektir.Aynı fıkrada konuya ilişkin özel bir hüküm de bulunmaktadır. 

Buna göre,birleşme suretiyle infisah eden kurumun (ya da kurumların ) ortaklarına    ( ya 

da sahiplerine) birleşilen kurum tarafından (doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ) verilen 

değerler , kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer , birleşilen kurumdan 

alınan değerler Vergi Usul Kanunu ( VUK) ta yazılı esaslara göre değerlenir. 
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KVK’nın 17.maddesi hükmüyle tasfiye memurlarına verilen sorumluluklar ve ödevler , 

birleşme halinde birleşilen kuruma ait olur ( KVK m.18/3)   63 

4.1.2.KVK ‘NIN DEVİR SAYMADIĞI BİRLEŞMELERDE BİRLEŞME KARI  

BEYANI VE HESAPLANAN VERGİLERİN ÖDENMESİ  

Birleşme döneminin başlangıcı birleşmeye esas alınan bilançonun düzenlendiği tarihtir. 

Birleşmenin sona ermesi ise birleşilen şirketin sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme 

değişikliğinin tescil ve ilan edildiği tarih olacaktır.  

Birleşme dönemi, birleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki dönem olacaktır. Bu 

dönem içerisinde oluşacak kar ise birleşme karı olacak ve tasfiye karının tespitine göre 

hesaplanması gerekecektir. 64 

               Birleşme karı üç sebepten kaynaklanabilir; 

  

1) Birleşen şirketin, tüzel kişiliğinin sona ereceği tarihe kadar devam eden ticari faaliyeti 

nedeniyle doğacak olan kar 

  

2) Birleşen şirketin aktif kıymetlerine (emtia, gayrimenkul, demirbaş vb.) biçilen yeni değerler 

nedeniyle oluşacak kar   

3) Birleşen kurum kayıtlarında gözükmese dahi birleşen kurum şerefiyesinin realize edilmesinden 

doğacak kar 65 

Birleşme halinde hesap dönemi yerine birleşmeye ilişkin tasfiye dönemi geçerli 

olacaktır.Daha önce de belirtildiği üzere , bir veya birkaç kurumun diğer kurumla birleşmesi , 

birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmündedir.(KVK m.18/1)  

 

Bir veya daha fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi durumunda, birleşme 

sebebiyle infisah eden kurumların birleşme kârı için tasfiye hükümleri geçerli olacaktır. 

Dolayısıyla, birleşme tarihine kadar, birleşen kurumda ortaya çıkan faaliyet kârları ile birlikte 

değer artışlarının da vergilendirilmesi gerekecektir. 

   

                                                   
63

 YERCİ ,Cahit ; a.g.m 

64
 Karacan,SAMİ -Aslanoğlu,SUPHİ, a.g.m. 

65
 Karacan,SAMİ -Aslanoğlu,SUPHİ,a.g.m. 
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              Birleşme kârının hesaplanması sırasında, birleşen kurumların ortaklarına birleşilen kurum 

tarafından verilen değerlerin, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine 

göre belirlenmesi gerekeceği tabiidir. 

   

              Vergili birleşme olarak da ifade edilebilen bu tür birleşmelerde, tasfiye kârının tespiti 

hakkındaki hükümler, birleşme kârının tespitinde de geçerlidir. Şu kadar ki; münfesih kurumun 

veya kurumların, ortaklarına ya da sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya 

dolaylı olarak verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara dağıtılan değerler yerine 

geçecektir. 

 

 Öte yandan, birleşilen kurumdan alınan değerler Vergi Usul Kanununda yazılı esaslara 

göre değerlenecektir.Birleşme karı ise tasfiye dönemi sonundaki servet değeri ile tasfiye dönemi 

başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktan ibaret olacaktır.  

  

               KVK’nın 18. maddesinde tasfiye memurlarına düşen sorumluluk ve ödevlerin, birleşme 

halinde birleşilen kuruma ait olacağı belirtilmiştir. 

   

               Birleşme halinde, birleşen kurum adına birleşme kârı üzerinden tarh olunan vergilerin, 

birleşme nedeniyle infisah eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi 

içinde ödeneceği KVK’nın 21. maddesi ile hükme bağlanmıştır.  

Buna ilaveten birleşen kurumların bu Kanuna göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri 

gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde ödenecektir.   

Bu hüküm gereğince , birleşme suretiyle infisah eden kurumun birleşme karı üzerinden 

hesaplanan vergileriyle daha önce tahakkuk etmiş ancak henüz vadeleri gelmemiş vergilerinin söz 

konusu 30 günlük sürede ödenmesi gerekmektedir. 
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Örnek ; 

X A.Ş’nin , K A.Ş ‘ye devir yoluyla birleşeceğini kabul edelim. X A.Ş. nin birleşme 

öncesi bilançosu ise aşağıdaki gibidir. 

 

Birleşme sözleşmesinde X A.Ş ‘nin bilanço kalemleri ile ilgili olarak alacaklar , borçlar 

ve banka hesaplarının aynen , binaların ve taşıtların ise net 2.000.000 TL (Binalar 1.400.000 , 

Taşıtlar 600.000 ) karşılığı devredilmesi kararlaştırılmıştır.Bu durumda oluşacak birleşme 

bilançosu ise , 

 

 

Birleşme sözleşmesindeki cari değerlere göre X A.Ş’nin aktif toplamı 2.300.000 TL 

olarak belirlenmiştir.Bu durumda birleşme karı 900.000 TL’dir. Ortaya çıkan kar şirketin yedek 

akçelerinden,bir başka anlatımla iktisadi kıymetlerini faaliyet döneminde düşük değerlemesinden 

ortaya çıkabilir.Bu kara X A.Ş ‘nin ortaklarna doğrudan veya dolaylı olarak verilen bir değer 

varsa o da eklenir.Kurumların tanınmışlığı,müşteri potansiyeli gibi değerler karşılığı yapılan 

ödemeler de matrahı oluşturan birleşme karına dahildir.66 

 

 

                                                   
66

 TEKIN Selçuk ; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu , Ağustos 2006 Sayı 215 
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Alıcılar Bir.Amor.

Taşıtlar Sermaye

Binalar
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1.400.000

2.300.000 2.300.000
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4.2.VERGİSİZ BİRLEŞME(DEVİR HÜKMÜNDE OLAN BİRLEŞMELER ) 

KVK ‘nın 19.maddesinin 1.fıkrasında ; 

 Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş 

merkezlerinin Türkiye’de bulunması 

 Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin ,birleşilen kurum 

tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi, 

Koşullarını taşıyan birleşmelerin devir hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Bir başka ifadeyle , devir birleşmenin özel halidir.67Bu noktada , Yeni Türk Ticaret 

kanunu’nun birleşmeye ilişkin bazı hükümlerini anımsayarak birkaç değerlendirme yapmak 

uygun olur: 

Yeni TTK’nın 136.maddesinin 4.fıkrasında ,birleşmeyle , 

 Devralan şirketin devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralacağı, 

 Devrolunun şirketin sona ereceği ve ticaret sicilinden silineceği, hükme 

bağlanmıştır. 

Aynı kanunun 153.maddesinin 1.fıkrasında da birleşmenin ticaret siciline tescil ile 

geçerlilik kazanacağı hükmüne yer verildikten sonra ,tescil anında ,devrolunan şirketin bütün 

aktifi ve pasifinin kendiliğinden devralan şirkete geçeceği hüküm altına alınmıştır. 

Yeni TTK’nın bu hükümleri gereğince , şirketlerin birleşme tanımı kapsamına uyan bir 

araya gelmelerinin tamamında “devir”söz konusu olmaktadır. Şirketlerin yeni kuruluş bünyesi 

içinde bir araya gelmelerinde de durum aynıdır. Yeni TTK’nın 136.maddesinin 1.fıkrasında yer 

alan ve aynı kanunun “birleşme”işlemlerine tahsis edilmiş 136 ila 158.maddelerinin 

uygulanmasında kabul eden (birleşilen ) şirketin “devralan “ , katılan şirketin “devrolunan” 

şeklinde adlandırılacağını vurgulayan hüküm de bu açıklamayı teyit etmektedir. 

Bu bağlamda ,birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni 

veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunup bulunmaması ,Yeni TTK hükümleri çerçevesinde 

,birleşmenin devir mahiyetinde bir işlem olduğunun kabulüne engel oluşturmamaktadır. 

                                                   
67

 GÜNEŞ , İsmail Hakkı , 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından İşletmelerde Vergisiz Birleşmeler ,Lebib 

Yalkın Dergisi , Ocak 2007 
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KVK’nın 19.maddesinin 1.fıkrasında yer alan hükümde , birleşme sonucunda infisah 

eden kurum ile birleşilen kurumun kanunun veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması 

koşuluyla birleşmenin devir sayılacağının belirtilmesi suretiyle Yeni TTK’dan ayrılan türden bir 

tanımlama yapılması ise , tamamen kurumlar vergisi uygulamasına yöneliktir. 68Daha sonra da 

belirtileceği üzere , KVK , devir saydığı birleşmelere , devir saymadığı birleşmelere göre , 

vergilendirme yönünden farklı işlem öngörmektedir. 69 

4.2.1.KVK UYARINCA DEVİR HÜKMÜNDE OLAN BİRLEŞMELERDE 

VERGİLENDİRME  

4.2.1.1.KV BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ AYIN SONUNDAN SONRA OLAN 

DEVİRLERDE 

KVK’nın 20.maddesinin 1.fıkrasında yer alan hüküm gereğince ,kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği ayın sonundan sonra devirlerde (birleşmelerde), 

 Birleşilen kurumun ,münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını 

ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt etmesi 70 

 Münfesih kurum ile birleşilen kurumun devir tarihi itibariyle hazırlayacakları ve 

müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini birleşmenin 

Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı 

bulunduğu vergi dairesine vermesi , 

Koşuluyla ,münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar 

vergilendirilir , birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 71 

Yukarıdaki anlatımlarda yer bulan devir (birleşme ) tarihi , KVK’nın 20.maddesinin 

1.fıkrasında yer alan hüküm uyarınca , devir (birleşme ) kararının Ticaret Siciline tescil edildiği 

tarihi ifade etmektedir. 

                                                   
68

 Bu belirleme ,KDVK ‘nın 17.maddesinin 4.fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince KDV uygulamasına da yön 

vermektedir. 

 

69
 YERCİ,Cahit ,a.g.m. 

 

                  
70

 Söz konusu hususları içeren taahhütname ,KVK’nın 20.maddesinin 1.fıkrasında yer alan hüküm gereğince ,münfesih 

kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde verilir.Yine aynı fıkra hükmü uyarınca,mahallin 

en büyük mal memuru ,bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir. 

 

                  
71

 Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonundan sonra olan devirlerde (birleşmelerde),doğal olarak ,KVK 

‘nın 20.maddesinin 1.fıkrasının a/2 alt bendi hükmünde yazılı olan koşulun yerine getirilmesini aramak gerekmeyecektir. 
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Yukarıda belirtilen koşullara uyulmayan durumlarda ise , birleşmeden doğan karların 

hesaplanması ve vergilendirilmesi gerekeceği düşünülmektedir. 

4.2.1.2.KV BEYANNAMESİNİN VERİLDİĞİ AYIN SONUNA DEĞİN OLAN 

DEVİRLERDE 

Devir (birleşme)  işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içinde yapılması haline özgü olmak üzere 

, KVK’nın 20.maddesinin 1.fıkrasının a/2 alt bendinde özel hüküm bulunmaktadır.Bu hükme göre 

, münfesih kurum ile birleşilen kurumun , münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin 

olarak müştereken hazırlayıp imzaladıkları kurumlar vergisi beyannamesini birleşmenin Ticaret 

Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı olduğu 

vergi dairesine vermesi gerekecektir. 

KVK’nın 19.maddesinin 1.fıkrası hükümlerine uyan ve aynı hükümler uyarınca devir 

sayılan birleşmelerde ,münfesih kurumun sadece devir tarihine değin olan kazançlarının 

vergilendirilmesi , birleşmeden doğan karların ise hesaplanmaması ve vergilendirilmemesi için 

aranan koşullar , aynı kanunun 20.maddesinin 1.fıkrasının 

 a/1 alt bendinde , 

 a/2 alt bendinde 

 b alt bendinde  hüküm altına alınmıştır. 

KVK ‘nın 20.maddesinin 1.fıkrasında yer alan hükümlerin tamamı dikkate alındığında 

,bizim anladığımız ,devir (birleşme )işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içinde yapılması halinde ,söz konusu 

koşulların tamamının birlikte dikkate alınması gerekeceği yönündedir. 

Söz konusu koşullara uyulmayan durumlarda ise , birleşmeden doğan karların 

hesaplanması ve vergilendirilmesi gerekeceği düşünülmektedir.72 

 

 

 

 

                                                   
72

 SOLAK , M.Zeki , 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu , Ağustos 2006 Sayı 215 
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4.2.2. KVK ‘NIN DEVİR SAYDIĞI BİRLEŞMELERDE VERGİLERİN 

ÖDENMESİ 

KVK nın 21.maddesinin 3.fıkrasının (a) bendinde , aynı kanunun 20.maddesinin birinci 

fıkrasına göre gerçekleştirilen devirlerde ,aynı fıkranın (20/1) (a)bendinin (1) numaralı alt bendine 

göre münfesih kurum adına tahakkuk eden vergilerin ,devralan veya birleşilen kurumun devrin 

gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar 

devralan veya birleşilen kurumlarca ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu hüküm uyarınca , örneğin iki kurum ,02.05.2011 tarihi itibariyle birleşmiş ve 

kurumlar , birleşme (devir ) tarihi itibariyle münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini 

müştereken hazırlayıp ,imzalayıp ,birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği 02.05.2011 

tarihinde itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine vermişlerse 

,münfesih kurumun birleşme(devir )tarihine kadar elde ettiği kazançlar üzerinden hesaplanacak 

kurumlar vergisinin 2012 yılının Nisan sonuna değin ödenebilmesi mümkün olacaktır. 

Ödeme KVK nın 21.maddesinde yer alan hüküm gereğince ,devralan veya birleşilen 

kurumlarca yapılacaktır. 

KVK’nın 21.maddesinin 3.fıkrasının (b) bendinde ise , aynı kanunun 20.maddesinin 

birinci fıkrasına göre gerçekleştirilen ,ancak ,aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendi 

hükmü kapsamı dışında kalan birleşmelerde (devirlerde),münfesih kurum adına tahakkuk eden 

vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerektiği hükmü altına alınmıştır. 

Bu hüküm uyarınca , örneğin , iki kurum 01/03/2011 tarihi itibariyle birleşmiş ve 

kurumlar , 

 Birleşme (Devir ) tarihi itibariyle münfesih kuruma ait kurumlar vergisi 

beyannamesini müştereken hazırlayıp , imzalayıp , birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 

edildiği 01/03/2011 tarihinden itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı olduğu vergi 

dairesine vermişlerse , 

 münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini 

müştereken hazırlayıp , imzalayıp , birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği 

01/03/2011 tarihinden itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine 

vermişlerse , 
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Söz konusu beyanlar üzerine münfesih kurum adına tahakkuk eden vergilerin 

beyanname verme süresi içinde (31.03.2011 tarihine kadar ) ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 

Ödeme KVK’nın 21.maddesinde yer alan hüküm gereğince ,devralan veya birleşilen 

kurumlarca yapılacaktır. 

 

4.3.BİRLEŞMELERDE ZARAR MAHSUBU 

KVK ‘nın 9.maddesinin (a) bendinde ,aynı kanunun 20.maddesinin birinci fıkrası 

çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen 

zararlarının, beş yıldan fazla nakledilmemek kaydıyla , indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Zarar 

indirimi için aynı bent hükmü uyarınca , aşağıdaki koşullar da aranmaktadır. 

 Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresi içinde 

verilmiş olması 

 Devralınan kurumun faaliyetine devrin meydana geldiği hesap döneminde itibaren 

en az 5 yıl süreyle devam edilmesi 

Yine aynı bent hükmü uyarınca, yukarıda belirtilen koşulların ihlali halinde , zarar 

mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyai doğmuş sayılır.73 

Örneğin , devrolan kurumun devir tarihi itibariyle devir bilançosuna ilişkin değerler 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

                                                   
73

 KÜÇÜKKAYA , Mehmet ; Vergi Uygulamaları ile Şirket Devir ve Birleşmeleri , 2007 , vergidegundem.com 

AKTİF HESAPLAR TL PASİF HESAPLAR TL

Hazır Değerler 15.000,00 Mali Borçlar 200.000,00

Ticari Alacaklar 195.000,00 Ticari Borçlar 265.000,00

Diğer Alacaklar 16.000,00 Diğer Borçlar 120.000,00

Stoklar 125.000,00 Ödenmiş Sermaye 100.000,00

Maddi Duran Varlıklar 260.000,00 Sermaye Yedekleri 15.000,00

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.000,00 Geçmiş Yıl Karları 9.000,00

Geçmiş Yıl Zararları ( - ) 85.000,00

AKTİF TOPLAMI 624.000,00 PASİF TOPLAMI 624.000,00
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Buna göre , söz konusu kurumun öz sermayesini formüle etmek gerekirse ; 

 

Öz Sermaye =  624.000 – 200.000 – 265.000 – 120.000 = 39.000  TL 

 

Örneğimizde öz sermaye tutarı 39.000 TL olarak hesaplanmıştır.Devrolan kurumun 

beyannamelerinde yer alan zararının 70.000 TL olduğu varsayıldığında ,mahsup edilebilecek öz 

sermaye tutarı olan 39.000 TL ye kadar olabilecektir.Diğer taraftan beyan edilen geçmiş yıl 

zararlarının 35.000 TL olduğu varsayıldığında zararın tamamı ,devralan kurum tarafından mahsup 

edilebilecek durumdadır.74 

 

5.DİĞER VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN BİRLEŞME 

5.1.GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN BİRLEŞME 

Yeni TTK da belirtildiği üzere ,şahıs şirketlerinin; 

 Şahıs şirketleriyle  

 Sermaye şirketleriyle ve 

 Kooperatiflerle  , birleşmesi mümkündür. 

 

 

 

 

                                                   
74

 Tüysüzoğlu , Mümin ; MANCOĞLU , Gürman , Devir Yoluyla Birleşmede Zararların Mahsubu , Yaklaşım Sayı 179 

– Kasım 2007 

Aktif 
Toplamı

Borçlar 
Toplamı

ÖZ 
SERMAYE
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Yeni TTK ‘nın 136.maddesinin 4.fıkrası hükmü uyarınca , birleşmeyle , 

 Devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır. 

 Devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir. 

Yeni TTK ‘nın 152. Maddesinin 3.fıkrası hükmü uyarınca , devrolunan şirketin sona 

ermesi ( infisahı ) birleşmenin ticaret siciline tescil edildiği tarih itibariyle olur. 

Vergi usul kanunu ( VUK ) un 161.maddesinde , vergiye tabi olmayı gerektiren 

muamelelerin tamamen durdurulmasının ve sona ermesinin işi bırakmayı ifade edeceği hüküm 

altına alınmıştır.Birleşmeyle tüzel kişiliği sona eren şirketin vergiye tabi olmayı gerektiren 

muameleleri sürdürmesi düşünülemeyeceği için ,birleşmeyi ,bu şirketler ve bunların ortakları 

bakımından bırakma olarak uygun olacağı düşünülmektedir.  

Dolayısıyla , bir şahıs şirketinin diğer bir şahıs şirketiyle birleşme suretiyle sona erdiği 

durumlarda , sona eren şirketin birleşmeden önceki (takvim yılı başından birleşmenin tescil 

edildiği tarihe kadar olan ) döneme ilişkin kazancından ortaklık payları oranında ortaklara düşen 

tutarlarının , ortaklarca gelir vergisi beyanına konu edilmesi gerekecektir. 

 

Yeni TTK ‘nın 136. Maddesinin 3.fıkrası hükmü uyarınca , birleşme , devrolunan 

şirketin malvarlığı karşılığında , bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının , devrolunan 

şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşecektir. Ortaklar bu paylara isabet 

eden kazançlarını ya da iratlarını da gelir vergisi beyanına konu edeceklerdir. 

Yeni TTK ‘nın 141.maddesinin ,  

 1.fıkrasında , birleşmeye katılan şirketlerin, birleşme sözleşmesinde , ortaklara 

,devralan şirkette , pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek 

değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilecekleri,  

 2.fıkrasında , birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesinde ,sadece 

ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilecekleri ,  hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükümler gereğince , birleşmeyle sona eren şirketin ortağına ya da ortaklarına 

ayrılma akçesinin ödenmesi durumunda , söz konusu akçe , ortaklık payının elden çıkarılmasının 

karşılığını oluşturacaktır. 
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GVK ‘nın mükerrer 80.maddesinin birinci fıkrası ve aynı fıkranın 3.bendi hükmü 

uyarınca ,ortaklık paylarının (hisselerinin ) elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış 

kazancıdır. 

Değer artış kazancının safi tutarı ise , GVK ‘nın mükerrer 81.maddesi hükmüne göre 

bulunacaktır. Buna göre , ayrılma akçesi tutarından ,iştirak hissesinin maliyet bedelinin 

indirilmesi suretiyle bulunan tutar değer artış kazancının safi tutarını oluşturacaktır. İştirak 

hissesinin birleşmeyle sona eren şirkete sermaye koymak suretiyle edinildiği durumlarda söz 

konusu maliyet bedeli aynı şirketin nominal sermayesinden ayrılma akçesi karşılığında ortaklık 

payını devreden ortağın payına düşen kısım kadar olacaktır. 

 

Bu çerçevede , 278 Seri Numaralı GVK Genel Tebliği 75 ile 2011 yılı kazançlarına 

uygulanmak üzere belirlenen tutar 8000 TL dir.Elde edilen değer artış kazancının safi tutarının bu 

şekilde belirlenen tutarı aştığı durumlarda bu kazanç nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi 

verilmesi ve istisnayı aşan tutarın bu beyannameye dahil edilmesi gerekecektir. 

5.2.KDV YÖNÜNDEN BİRLEŞME  

Katma Değer Vergisi Kanunu ( KDVK) nın 1.maddesinde , Türkiye’de 

yapılan,ticari,sinai ,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslimlerin katma 

değer vergisi ( KDV) nin konusunu oluşturduğu hüküm altına alınmıştır. 76 

Katma değer vergisinin mükellefi ise , mal teslimi halinde ,KDVK ‘nın 8.maddesi 

hükmü gereğince , teslim işlemini yapanlardır.  

Bu hükümler gereğince , ticaret şirketi konumunda olan , 

 Şahıs şirketlerinin 

 Sermaye şirketlerinin 

 Kooperatiflerin,    KDV mükellefiyeti bulunmaktadır. 

 

                                                   
75

  29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete 

76
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu , 02.11.1984 tarih 18563 sayılı R.Gazete 
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Belirtilen şirketlerin bütün malvarlıklarını devretmek suretiyle diğer şirketlerle 

birleştikleri durumlarda ,söz konusu devir işlemi KDVK ‘nın 1.maddesi hükmü uyarınca 

KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. 

KDVK ‘nın 17.maddesinin 4.fıkrasının ( c) bendinde , 

 GVK ‘nın 81.maddesinde belirtilen işlemlerin, 

 KVK’ya göre yapılan devir (…) işlemlerinin   

KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 

 

GVK’nın 81.maddesi vergilendirilmeyecek değer artış kazançlarını düzenlemiştir.  GVK 

81/3’ncü madde hükmünde Kollektif ve adi komandit şirketlerin sermaye şirketine dönüşmesi 

halinde; 81/2’nci madde gereği (…….Bilanço usulüne tabi ferdi işletmenin  sermaye şirketine 

aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devredilmesinin değer artış kazancına tabi olmayacağını 

düzenlemiştir.) değer artış kazancına  tabi olmayacağı şeklindedir.  

              KDVK’nın 17.maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde GVK’nun 81 maddesinde belirtilen 

işlemler ile KVK’na göre devir ve bölünme işlemlerinin KDV’den istisna olduğu yönündedir. 

               Yeni TTK’da düzenlenen birleşme suretiyle tüzel kişiliği sona erecek şirketin ortaklarına 

bir ayrılma akçesi öngörülmüşse; GVK ve KDVK’da ayrılma akçesine yönelik düzenleme 

bulunmadığından bu tutar üzerinden KDV tabi olup olmayacağı tartışılabilir.                                 

Bize göre KDV’ne tabi tutulması zorlama bir bakış açısıdır. Bu durumda birleşme tarihi itibariyle 

ortakların tamamının öz sermaye tutarı üzerinde KDV hesaplanması gerekir ki bu da GVK 81’nci 

madde hükümleri ile çelişir. Şöyle ki birleşme işlemine katılan sermaye şirketi ortaklarının bir 

kısmı GVK Madde 81 ve KDVK Madde 17/4 (c) gereği vergiden istisna tutulurken diğer bir 

kısmının bu istisnadan yararlanmaması görüşü tutarlı değildir. 

Kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan kurumların birleşmesini , KVK’nın 

19.maddesinin 1.fıkrası devir saymıştır.Bu tür devirlerde ,KDVK’nın 17.maddesinin 4.fıkrasının 

(c ) bendinde yer alan istisna hükmü çerçevesinde işlem yapılabilecektir. 
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KDVK’nın 30.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde , vergiye tabi olmayan veya 

vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında 

gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin 

indirilemeyeceği kural olarak hüküm altına alınmıştır. 

KVK ‘nın 19.maddesinin 1.fıkrası hükmüne uygun olan aynı hüküm uyarınca devir 

sayılan birleşmelerde ise , birleşilen ( devralan ) şirketin KDV istisnası kapsamında devraldığı 

mallara ait KDV’yi ise ,indirim konusu yapma olanağı bulunmaktadır.  

Bu olanak ,KDVK’nın 17.maddesinin 4.fıkrasının  (c) bendinde yer alan ve birleşme 

işlemi sonunda infisah eden mükellef kurumlarca yüklenilen ve indirilemeyen vergilerin 

,malvarlığını devralan mükellef kurumlarca mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim 

konusu yapılmasına izin veren parantez içi hükümden gelmektedir. 

KVK ‘nın 19.maddesinin 1.fıkrası hükmüne uygun olmayan ve aynı hüküm uyarınca 

devir sayılmayan birleşmelerde ise ,birleşmeyle tüzel kişiliği sona erecek kurumun , devrettiği mal 

varlığı ile ilgili olarak KDV hesaplaması ve bunu beyan etmesi gerekmektedir. 

Beyannamenin KDVK ‘nın 41.maddesinin 4.fıkrası hükmü uyarınca ,birleşmenin Ticaret 

Siciline tescil edildiği tarihi izleyen ayın 24.günü akşamına değin verilmesi ve söz konusu beyan 

üzerine tarh edilen ve tahakkuk ettirilen KDV ‘nin aynı kanunun 46.maddesinin 1.maddesi hükmü 

uyarınca beyannamenin verildiği ayın 26.günü akşamına değin ödenmesi gerekir. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’nın 36.maddesinde ,aynı kanunun 

uygulanması bakımından , 

 İki ya da daha fazla tüzel kişinin birleşmesi halinde yeni kurulan tüzel kişinin  

 Devir halinde devralan tüzel kişinin 

Birleşen ,devir alınan tüzel kişinin /kişilerin yerine geçeceği hükme bağlanmıştır.Bu 

hüküm gereğince , birleşme suretiyle sona eren tüzel kişi adına tarh edilecek ve tahakkuk 

ettirilecek KDV’nın ödenmesinden , birleşilen (devralan ) tüzel kişi sorumlu olacaktır. 
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5.3.DEVİR HÜKMÜNDEKİ BİRLEŞMELERİN BAŞLICA AVANTAJLARI 

1- (KVK 9.Maddesi gereğince) devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye 

tutarını geçmeyen zararları , devrolunan kurum tarafından indirilebilecektir. 

2- Katma Değer Vergisi Kanunu ( 17/4-c) gereği devir işlemleri istisnadır,münfesih 

kurum tarafından yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen katma değer , devralan kurum 

tarafından indirim konusu yapılabilecektir. 

3- Birleşme ve devir hallerinde ,birleşme ve devir tarihi itibariyle hukuki varlığı sona 

eren kurumların birleşme karı veya devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için otuz gün içinde 

(03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri nolu KVK Genel Tebliği ile 

beyanname verme süresi bir aya çıkarılmıştır.) beyanname verilmesi gerektiğinden, hukuki varlığı 

sona eren kurumlar ,birleşme veya devir tarihinin içinde bulunduğu dönemler için geçici vergi 

beyannamesi vermeyeceklerdir. 

4- Devrolunan kurumun kesinti yoluyla ödediği vergiler ,devralan kurumun öncelikle 

vergi borçlarına mahsup edilmekte kalan kısmı ise iade edilebilmektedir. 

5- Damga Vergisi Kanunu’nun (2) sayılı Tablo , IV-17.bent gereği birleşme 

,devir,bölünme nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır. 

6- Harçlar Kanunu’nun 123.maddesi gereği Anonim , Eshamlı Komandit ve Limited 

şirketlerin kuruluş , sermaye artırımı , birleşme ,devir, bölünme ve nev’i değişikliği nedeniyle 

yapılacak işlemler harca tabi tutulmaz. 77 

7- 1318 sayılı Taşıt Alım Vergisi Kanunu ‘nun 3.maddesinin (d) bendi uyarınca da KVK 

ya göre yapılan birleşme ve devir halleri nedeniyle devredilecek taşıtlar taşıt alım vergisine tabii 

değildir. 

 

 

 

 

 

                                                   
77

 Fettahoglu , MELİKE ; Anonim Şirketlerde Birleşme ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar , Lebib Yalkın Yayınları 

,Aralık 2011 , Sayı 96 
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5.4.UYGULAMAYLA İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR 

 Yatırım İndirimi : Devralan şirket , Yatırım indirimi müessesesi için aranılan 

şartları taşımalıdır.Aksi halde devrolunan şirkete ait yatırım indirimi bakiyesinden devralan şirket 

yararlanamaz. 

 İş ve Kredi Sözleşmeleri : İş ve kredi sözleşmeleri devrolunan şirkete 

geçer.Durumun taraf olanlara duyurulması gerekir. 

 Devir Tarihi : Devir tarihi devre ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği 

tarihtir. (KVK md.20-a) 

 Devir Giderleri : Devir giderlerinden maddi kıymetlerle ilgili olanlar bunların 

maliyetine ,olmayanlar ise aktifleştirilip beş yılda itfa edilmeli veya doğrudan gider yazılmalıdır. ( 

VUK md.282,326) 

 Amortisman Uygulaması : Devrolan şirket devir tarihine kadar devralan şirket 

ise birleşme tarihinden sonraki dönemler için amortisman ayıracaktır. 

 Yenileme Fonu : Yenileme fonu aynen devralan şirket bilançosuna geçirilecektir. 

Bu fona devralan şirketin ihtiyacı olması halinde kalan süre için karar alması ya da kara ilave 

etmesi gerekir. 

 6183 AATUHK78 : 6183 sayılı Yasanın 36.maddesi hükmü gereği , devir halinde 

devir alan hükmi şahıs , devir alınan ,hükmi şahıs ve şahısların yerine geçer. 

 Devrolan Kurumun Devirden Önceki Sorumluluğu : Devralan kurum devir 

tarihi öncesi işlemlerde de sorumludur. 

 Ücretlilerde Özel İndirim : Devrolunan işçiler özel gider indirimine ilişkin 

belgeleri devralan işverene vereceklerdir. 

 İş Kanunu ve Kıdem Tazminatı 79: İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir 

işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde 

mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. 

 

                                                   
78

 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 28/7/1953 tarih 8469 sayılı Resmi Gazete 
79

 İş Kanunu , 10.6.2003 tarih 25134 sayılı Resmi Gazete 
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Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden 

işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.  

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde 

ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.  

Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 

iki yıl ile sınırlıdır.Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme 

halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.  

Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir 

bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep 

oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş 

organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı 

sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. (4857 SK Madde 6) 

 Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu : Bu cihazları devralan kurum 

kullanacaksa vergi dairesine müracaatla gerekli işlemler yapılarak cihazın hafızası değiştirilerek 

kullanabilir.  ( 3100 S.K. 80 )  81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
80

 Ödeme Cihazı Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun , 15/12/1984 tarih 18606 sayılı Resmi Gazete 

81
 Fettahoglu , MELİKE ;a.g.m. 
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6.UYGULAMA ve UYGULAMA YÖNÜNDEN ÖZELLİK ARZ EDEN 

KONULAR 

6.1.ÖZ SERMAYE TESPİTİ 

Öz sermaye, para ya da mal olarak sahip ya da ortaklarca işletmeye konulan sermaye ile 

kurum kazancının işletmede bırakılan bölümü, yedek akçe ve bu nitelikteki karşılıklar ve dönem 

kârından oluşmaktadır. 

Maliye Bakanlığı, MSUGT 182 ile bilanço ilkeleri, bilanço düzenleme kuralları ve 

bilançonun biçimsel yapısı hakkında açıklamalarda bulunmuştur. 01.01.1994 tarihinden itibaren 

mükellefler bilançolarını bu tebliğde belirtilen ilkeler ve kurallar doğrultusunda ve belirlenen 

biçimsel yapıda hazırlamaktadırlar. Bu da bilançoların mükellefler tarafından hazırlanması 

sırasında tekdüzeliği sağlamakta olup, öz sermaye hesaplamasını da kolaylaştırmaktadır.83 

Maliye bakanlığı tarafından hazırlanan bilanço, net değer esasına göre düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla bilançonun aktif toplamı net aktifi, pasif toplamı da net pasifi göstermektedir.84 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bilanço üzerinde öz sermaye tutarı iki ayrı 

şekilde hesaplanabilir.85 

1. Bilançonun aktif toplamından borçların düşülmesi suretiyle öz sermaye hesaplanabilir. 

 

2. Bilançonun pasifinde yer alan 5 numaralı hesap sınıfındaki öz kaynaklar hesaplarının 

incelenerek öz sermayeyi artırıcı nitelikteki hesapların toplanması ve öz sermayeyi azaltıcı 

nitelikteki hesapların bu toplamdan çıkarılması neticesinde öz sermaye hesaplanabilir. Bu 

açıklama şu şekilde formüle edilebilir; 

 

                                                   
82

 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete 

83
 AKAY,a.g.e 

84
 AKAY,a.g.e ,s. 100. 

85
 AKBIYIK,Ali Arslan ; “ İşletmelerde Birleşme İşlemlerinin Hukuki Yönden İncelenmesi ve Tekdüzen Hesap Planına 

göre Muhasebeleştirilmesi Yüksek Lisans Tezi , İstanbul 1998 

Aktif 
Toplamı

Borçlar 
Toplamı

ÖZ 
SERMAYE
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+ Sermaye 

+ Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları86 

+ Hisse Senetleri İhraç Primleri 

+ M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 

+ Maliyet Artış Fonu 

+ Kayda Alınan Emtia Özel Karşılığı87,88 

+ Diğer Sermaye Yedekleri 

+ Yasal Yedekler 

+ Statü Yedekleri 

+ Olağanüstü Yedekler 

+ Diğer Kâr Yedekleri 

+ Özel Fonlar 

+ Geçmiş Yıllar Kârları 

+ Dönem Net Kârı 

TOPLAM ----------------- 

(-) Ödenmemiş Sermaye 

(-) Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları89 

(-) Geçmiş Yıllar Zararları 

(-) Dönem Net Zararı 

ÖZSERMAYE TOPLAMI 

                                                   
86

 Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:12 05.Mayıs.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazete  

87
  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hk 6111 Sayılı Kanun 25/2/2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete 

88
6111 Sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin 1 seri no.lu Genel Tebliğ  12 Mart 2011 tarih ve 27872 sayılı R.Gazete 

89
 Muhasebe Uygulama Genel Tebliği Sıra No:12 05.Mayıs.2004 tarih ve 25453 sayılı Resmi Gazete  
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Şirketlerin birleşmelerinde öz sermayenin belirlenmesi, değiştirme birimi ve devralan 

şirketin arttıracağı sermaye tutarının ve yeni kurulan şirketin sermaye tutarının hesaplanması 

açısından büyük önem göstermektedir.90 

6.2.ORTAKLIK DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞME SONRASINDA 

ULAŞILACAK SERMAYE TUTARI 

SP Kurulu ‘nun Seri I -31 nolu tebliğinde Devir ,ortaklık devralma yoluyla birleşme 

olarak adlandırılmış ve en az bir ortaklığın ,aktif ve pasifini bir bütün olarak başka bir ortaklığa 

devrederek ,tasfiyesiz infisah etmesi ,devralan ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklığın 

ortaklarına verilmesi ve devralan ortaklığın tüzel kişiliğini devam ettirmesini ifade ettiği 

açıklanmıştır. 

Anılan tebliğin 17.maddesine göre devir yoluyla birleşme işlemi sonrasında ulaşılacak 

sermaye artırımının tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 

          

Birleşme işlemine taraf ortaklıkların , birleşme işlemine taraf bir diğer ortaklığın iştiraki 

olması ve benzeri durumlar ,seçilen yönteme ilişkin hesaplamada dikkate alınır . 

Birleşme sonrası artırılacak sermaye tutarı , devrolan ortaklığın (birden fazla ise 

ortaklıkların) devralan ortaklık dışındaki mevcut ortaklarına payları oranında dağıtılır. 

Devir halinde devralan ortaklığın genel kurulunda devralma ve sermaye artırım kararı 

alınırken ,devrolan ortaklığın genel kurulunda devrolma ve bu suretle infisah kararı alınır.91 

 

                                                   
90

 AKAY , Hüseyin ; “A.g.e.” 
91

 SOLAK , M.Zeki ; a.g.m 

Devralan ortaklığın ödenmiş / çıkarılmış sermayesi : C

Devralan Ortaklığın Özkaynağı

Devrolan ortaklığın (birden fazla ise ortaklıkların ) özkaynağı

:

:

A

B

A

A + B

Birleşme 
Oranı 

( D )

C

D

Ulaşılacak 
Sermaye
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Örnek çalışma ; 

B ortaklığı A ortaklığının sermayesinin %40 ına sahip olup , A ortaklığı tarafından 

devralınacaktır. Birleşme sonrası sermaye artırım tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

Hesaplamada; 

1.Her bir ortaklığın iştirakler dikkate alınmış öz kaynağı ve sermayesi: 

 

Buna göre Devralan Ortaklık A ‘dan 

 

Devrolan Ortaklık B’ye 

 

 

TOPLAM 

ÖZKAYNAKLAR

350.000

20.000

1.000

75.000

425.000 446.000

YDDAF

Yedekler

Kar

TOPLAM 

ÖZKAYNAKLAR

25.000

50.000

Devralan Ortaklık ( A ) Devrolan Ortaklık ( B )

Sermaye

YDDAF

Yedekler

Kar

Sermaye250.000

100.000

100.000

10.000

20.000

40.000

0

170.000

255.000

150.000

B'nin payına isabet eden Özkaynaklar Toplamı (-)  

Netleştirilmiş Özkaynak (425.000 - 170.000 )

Netleştirilmiş Sermaye ( 250.000 - 100.000 )

B'nin payına isabet eden Sermaye (-) 250.000 * 0,4

B'nin payına isabet eden YDDAF  (-) 25.000 * 0,4

B'nin payına isabet eden Yedekler (-) 50.000 * 0,4

B'nin payına isabet eden Kar  (-) 100.000 * 0,4

B'nin payına isabet eden Diğer Özkaynak Unsurları (-)

Netleştirilmiş Sermaye 350.000

A'dan intikal eden Diğer Özkaynak Unsurları 0

A'dan intikal eden Özkaynaklar Toplamı ( + ) Unsurları 70.000

Netleştirilmiş Özkaynak (446.000 + 70.000 ) 516.000

10.000

20.000

A'dan intikal eden Kar ( + ) 40.000

A'dan intikal eden YDDAF ( + )

A'dan intikal eden Yedekler ( + )
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Ulaşılacak Sermaye Oranları aşağıdaki tablo yardımıyla çıkarılabilir; 

 

 

Devralan A ortaklığının iştirakler dikkate alınmış sermayesinin birleşme oranına 

bölünmesi suretiyle birleşme sonrası sermaye : 

 

 

Birleşme sonrası sermayeden devralan A ortaklığının ödenmiş / çıkarılmış sermayesinin 

çıkarılması suretiyle söz konusu ortaklığın sermaye artırım tutarı : 

Devralan A Ortaklığının Sermaye Artırım Tutarı  

453.583,31 – 250.000  = 203.583,31 

Sermaye artırım tutarının B ortaklığının ödenmiş / çıkarılmış sermayesine bölünmesi 

suretiyle değiştirme oranı :  

 

Devir sonucunda B ortaklığına ait bir pay karşılığında B ortaklığının ortaklarına 0,58 

adet A ortaklığının hisse senedi verilecektir. 

 

İştirakler Dikkate Alınmış Sermaye 150000 350000

Birleşme Oranı ( % )

[ 255 / ( 255 +516 ) ] ve [ 516 / ( 255 + 516 ) ] 33,07 (*) 66,93 ( *) 100

516000 771000

Sermaye 250000 350000

Ortaklıklar
Devralan 

Ortaklık (A)

Devrolan 

Ortaklık (B)
TOPLAM

Özkaynak Değeri

İştirakler Dikkate Alınmış Özkaynak

425000 446000 871000

255000

453.583,31

150.000

0.3307

=Ulaşılacak Sermaye =

Değiştirme Oranı 

B Ortaklığı

203.583,31

= = 0,58

350.000
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Birleşme sonrası ulaşılacak sermaye tutarının devir sonrası ulaşılacak sermayedeki        

oran ( %) ile çarpılması suretiyle de A ve B ortaklıklarının birleşme sonrası ulaşılacak 

sermayedeki payları : 

Birleşme sonrası ulaşılacak Sermayede A ve B Ortaklıkların Sermaye Payları : 

A Ortaklığı ( 454.583,31 * % 33,07 )  = 150.000 

B Ortaklığı ( 454.583,31 * % 66,93 ) =  303.583,31 

6.3.UYGULAMA 

Örneğimiz , Yeni TTK Madde 136 da belirtilen bir şirketin diğerini devralması suretiyle 

birleşmesini konu alıp , aşağıda isim ve faaliyet konuları belirtilen şirketler arasında geçmektedir. 

Devralan şirket tam adıyla , Güneş Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi olup , 

özel hastane,huzurevi,kreş,çocuk bakım evleri açmak, işletmek,donatmak,kiralamak veya kiraya 

vermek ,evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak , hastane ,poliklinik ve idari binaları inşa etmek 

işiyle uğraşmaktadır. 

Devrolan şirket ise tam adıyla , Özşirin Tıbbi Cihazlar Elektronik Anonim Şirketi olup 

, medikal alanda kullanılan ve tanı konulmasına yardımcı olan mr , tomografi gibi görüntüleme 

cihazları ile bu cihazların bulgu sonuçlarını veren yazıcı ve benzeri cihazları alımı satımı imali 

ithali işleriyle uğraşmaktadır.  

Uygulamamızda Devir alacak şirketten kısaca GÜNEŞ A.Ş , devir olacak şirketten de 

kısaca;ÖZŞİRİN A.Ş olarak bahis olunacaktır. 

Birleşme sürecinde yapılması gerekenler sırasıyla aşağıdaki gibidir.  

 Yönetim Kurulu Kararı 

Birleşme işlemlerine başlanılması için birleşmeye taraf ortaklıklarda yönetim kurulunun 

karar alması gerekmektedir. 

Ek.1 -Devralan Şirket Yönetim Kurulu Kararı 

Ek.2 -Devrolan Şirket Yönetim Kurulu Kararı  
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 Mahkeme Başvuru ve Bilirkişi Tespit Raporu 

İkinci aşama mahkemeye başvuru ve şirketlerin birleşmeye uygunluğunun bilirkişi 

tarafından özvarlık tespit raporuyla desteklenmesi sürecidir.  

Bir şirketin diğer bir şirketin bünyesine girmesi sonucu ; 

 Devir alan şirketin sermaye yapısında bir değişiklik olacak , 

 Şirketin sermayesi artacak ve  

 Devir olunan şirketin malvarlığı devir alan şirketin sermayesinin bir kısmını 

oluşturacaktır.  

Bu durumda devir olunan şirketin mal varlığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz 

konusu mal varlığının değerlendirilmesi de mahkemece atanan bilirkişiler tarafından 

yapılmaktadır. 

Bilirkişiler inceleme sırasında her iki şirketin öz sermayelerini tespit eder , devir alan 

şirketin yapması gereken sermaye artırımının tutarını ve değiş tokuş ölçütlerini hesaplar ve 

birleşmenin önünde bir sakınca olup olmadığını inceler. 

Yukarıda bahsedilenden hareketle ; Yeni TTK ‘nın 148.maddesinin 1.fıkrası ile 

“birleşmeye katılan şirketlerin , birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve birleşmeye esas 

oluşturan bilançoyu ,bu konuda uzman bir işlem denetçisine denetlettirmeleri şart 

koşulmaktadır.Buna göre ,işlem denetçisi tarafından yapılacak denetim “birleşme sözleşmesi , 

birleşme raporu ve birleşmeye esas oluşturan bilanço ile sınırlandırılmaktadır. 

Süreci karşılaştırdığımızda , Yeni TTK da bahsedilen İşlem Denetçisi kavramının, şu 

anki Asliye Ticaret Mahkemeleri tarafından atanan bilirkişilerin üstlendiği görevi de kapsayarak 

tanımlandığı görülmüştür. Bizim görüşümüz , Yeni TTK ile birlikte bilirkişi sürecinin ortadan 

kalkacağı ve bu sürecin İşlem Denetçisi tarafından yürütüleceği yönündedir. 

Ek.3 – Bilirkişi – İşlem Denetçisi Raporu 
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 Birleşme Sözleşmesi 

Yeni TTK ‘nın 145.maddesi hükmü gereğince , birleşmeye katılan şirketlerin ,yönetim 

organları arasında yazılı bir sözleşme yapılması gerekir.Birleşme sözleşmesi, birleşmeye taraf 

ortaklıkların yönetim kurulları tarafından hazırlanır ve Yeni TTK Madde 146 da belirtilen 

hususları içermesi zorunludur.Ek.4 -Birleşme Sözleşmesi 

 

 Birleşme Raporunun Düzenlenmesi 

Yeni TTK’nın 147.maddesinin 1.fıkrası hükmü uyarınca ,birleşme katılan şirketlerin 

yönetim kurulu organları ayrı ayrı ya da birlikte , birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar.Bu 

raporda Madde 147 2.fıkra uyarınca yazılı hususlar hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve 

belirtilir. 

Not : Söz konusu uygulamamızda da Devralan Şirket , Devrolan şirketinin pay yüzdesi 

olarak %95 ine sahiptir. Yeni TTK Madde 155 gereği , devralan şirket devrolunan şirketin oy 

hakkı veren bütün paylarına sahipse kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye gidebilir ve birleşme 

raporu düzenlemesine gerek yoktur. 

Ekte hazırlamış olduğumuz birleşme raporu tamamen Yeni TTK süreci ile ilgili olarak 

öngörü niteliğindedir. 

Ek.5 – Birleşme Raporu  
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 Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere , Yeni TTK ile işlem denetimi ve işlem denetçisi 

kavramları getirilmiş ve işlem denetimine tabi ana konu başlıkları; 

 Şirketin kuruluşu ,  

 Sermaye artırımı , 

 Sermaye azaltımı 

 Birleşme 

 Bölünme 

 Tür değiştirme 

 Menkul kıymet ihracı olarak belirtmek mümkündür . Bununla birlikte ,Yeni TTK 

‘nın muhtelif maddeleri ile başkaca hususların da işlem denetçisi tarafından denetlenmesi şart 

koşulmuştur. 

Buna göre; Yeni TTK Madde 148 3.fıkra gereğince işlem denetçisi tarafından belirtilen 

çerçevede birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi gerekmektedir. 

Ek.6 – Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun denetlenmesi 
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 İlgili Belgelerin Ortakların , İlgililerin İncelemesine Sunulması , Genel Kurul 

ve Tescil Süreci 

Yeni TTK Madde 149 , İnceleme Hakkı başlığı ile tanımlanan maddede birleşmeye 

katılan şirketlerden her biri , merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye 

Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde ,genel kurul kararından önceki otuz gün içinde ; 

a) Birleşme sözleşmesini 

b) Birleşme raporunu 

c) Denetleme raporunu 

d) Son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını ,gereğinde ara 

bilançolarını 

Ortakların ,intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul 

kıymet hamillerinin ,menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla 

yükümlüdür.  

Genel Kurul sürecinde ise ; Katılan ve devralan şirketin genel kurullarının ayrı ayrı 

toplantıya çağrılması süreci izlenir. Bu süreç; 

a.    Katılan şirket yönünden : Birleşmeye karar verilmesi ve birleşme sözleşmelerinin  

onaylanması  

b.    Devralan şirket yönünden ise: Birleşmeye karar verilmesi ve birleşme sözleşmesinin 

onaylanması; birleşme sözleşmesine göre esas sözleşme değişikliklerine karar verilmesi, sermaye 

artırımına karar verilmesi (Ayni sermaye koyulma niteliğinde) ile ilgilidir. 

Ek.7 - Sermaye Artırım Raporu 
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 Birleşme Kararının Ticaret Siciline Tescili 

Tescil ,Yeni TTK ‘nın 152. Ve 153.maddesi hükümleri gereğince , 

 Birleşmeye geçerlilik kazandıran 

 Devrolunan şirketin bütün aktifi ve pasifinin kendiliğinden ,tescil anında ,devralan 

şirkete geçmesini sağlayan 

 Devrolunan Şirketin tescille birlikte sona ermesine yol açan bir işlemdir. 

 

6.4.MUHASEBE KAYITLARI 

GÜNEŞ A.Ş ‘nin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir. Muhasebe kayıtları yapılırken 

çıkarların birleştirilmesi yöntemi yani başka bir ifade ile kayıtlı değer kullanılmaktadır. Bu 

yöntemde şerefiye yaratılmazken elde edilen varlık ve öz kaynaklar defter değeri ile 

birleştirilmektedir. 
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100 Kasa 7.053,88

102 Bankalar 96.028,65

120 Alıcılar 7.662.413,48

126 Verilen Depozito Teminat 10.537,00

136 Diğer Çeşitli Alacaklar 108.875,87

153 Ticari Mallar 4.531.546,56

180 Gelecek Aylara Ait Giderler 35.179,28

196 Personel Avansları 550,00

245 Bağlı Ortaklıklar 5.857,69

252 Binalar 2.135.066,37

253 Tesis,Makine ve Cihazlar 2.030.769,58

254 Taşıtlar 15.169,48

255 Demirbaşlar 125.939,32

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar 115.888,99

260 Haklar 1.817.105,97

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Var. 30.390,81

280 Gelecek.Yıllara Ait Giderler 7.844,10

371 Dönem Kar.Pes.Od.Ver.Yukum. (-) 203.221,33

257 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 2.189.707,89

268 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 1.239.264,06

303 Uzun.Vad.Kredi.Para Tak.ve Faiz 611.279,35

320 Satıcılar 5.049.265,76

335 Personele Borçlar 55.163,53

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 509.189,40

361 Ödenecek Sosyal Güv.Kesinti 139.221,14

368 Vadesi Gec.Ert.Vergi Yük 41.528,16

369 Ödenecek Diğer Yük. 494,00

370 Dönem Karı Vergi Yas.Yük Kar 681.934,75

381 Gider Tahakkukları 44.169,62

400 Banka Kredileri 611.292,29

438 Kamuya Olan Ert.Taksit Borcları 76.134,96

481 Gider Tahakkukları 6.892,43

500 Sermaye 200.000,00

502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark 111.950,85

540 Yasal Yedekler 40.000,00

570 Geçmiş Yıl Karları 4.738.420,68

590 Dönem Net Karı 2.593.529,49
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SONUÇ 

İşletmeler mal ve hizmet üretimi amacıyla emek,sermaye ve diğer üretim araçlarının bir 

yerde toplanmasıyla oluşan iktisadi varlıklardır. İktisadi varlık olan işletmeler Dünyada teknik ve 

iktisadi gelişmelerin etkisiyle piyasada tutunabilmek , daha güçlü olabilmek ,bilgi çağının 

gerektirdiği yeni teknolojilerden yararlanabilmek ,  büyümek ve süreklilik sağlamak riskleri 

azaltmak ,ölçek ekonomilerinden yararlanmak ,dengeleri belirlemek ve bazı vergi avantajlarından 

yararlanabilmek gibi nedenlerle başka şirketlerle doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık ve işbirliği 

ilişkisine girerler.Birleşme ,devir , bölünme ve hisse değişimi şeklinde gerçekleşen ve günümüz iş 

dünyasında gittikçe önem kazanan bu yapı değişiklikleri gerek vergilendirme ve gerek hukuki 

süreç ve gerekse muhasebe açısından bir çok teknik ayrıntıyı içermektedir. 

Bu bağlamda tezimizin konusunu oluşturan birleşme işlemleri , Vergisi Kanunları  ve 

özellikle Temmuz.2012 de yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu  açısından 

irdelenmiştir.Yeni TTK ile beraber birleşme ile ilgili hükümlerin yer aldığı maddelerin , eski 

kanuna göre daha fazla olduğu ,madde metinlerinin daha detaylı ve uzun olduğu , uygulamada 

karşılaşılan aksaklıkları ve tereddütleri gidermek için net ifadeler kullanıldığını ve kavramların 

açıklandığı görmekteyiz. 

Uygulamada yeknesaklığın sağlanması işlemlerin denetlenmeye açık ve anlaşılabilir 

olması TTK ‘da bir çok yeni kavramla birlikte işlem denetçisi kavramının getirildiğini de 

görmekteyiz. İşlem Denetçisi ile birlikte , birleşmeye katılan şirketlerin birleşme sözleşmesini  

birleşme raporunu ve birleşmeye esas oluşturan bilançonun denetimi sağlanmıştır. 

Ayrıca ortakların ve ilgililerin korunması açısından denetim ve hesap verilebilirlik 

ilkesine uygun düzenlemeler yapıldığını görmekteyiz. Bunların dışında , birleşen şirketlerin aynı 

türde olması koşulunun kalkması , birleşmeye ayni sermaye hükümlerinin uygulanmaması ve 

birleşmelerin yapılandırılmasında ve hukuki sürecine ilişkin yenilikler getirmiş bakımından 

değişiklikler meydana gelmiştir.Esasen birleşme vergi kanunları açsından teşvik anlamını taşır. 

Bu nedenledir ki tezimizin önceki bölümlerinde açıkladığımız üzere birleşme işlemleri 

vergi kanunlarında vergilendirme açısından istisna hükümleri arasında yer almıştır. Bu açıdan 

yeni TTK birleşme işlemlerini kolaylaştıran teşvik eden düzenlemeler içermektedir.Önerimiz 

birleşme işlemlerinde işlem denetimi ve işlem denetçilerinden faydalanma içeren düzenlemelerin; 

ikincil mevzuatta da  yapılması ticaret mahkemelerinde oluşan iş yoğunluğu ve birikimin 

azaltılması yönünde olumlu katkı sağlayacaktır.    
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EK.1 

KARAR SIRA NO :  …….. / …….                                                                           

KARAR TARİHİ :  …/…./…… 

KARARIN KONUSU : Tasfiyesiz infisah (Birleşme) olarak şirket devir alınması hk;  

 

BAŞKANIN ADI VE SOYADI               : ……………………………… 

BAŞKAN YRD.ADI VE SOYADI : ……………………………… 

ÜYELERİN ADI VE SOYADI               : ……………………………… 

 

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu ’nun …………..   sicil no’sunda kayıtlı bulunan                                                        

GÜNEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu üyeleri şirket 

merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.   

1- İş hacimlerini tek bir şirkette birleştirmek ,tek bir şirket kültürünü oluşturmak,tek bir şirket 

organizasyonu içeren yapıya kavuşmak,üretkenliği geliştirmek ,verimsizlik ve iki şirketli yapıda meydana 

gelebilecek mükerrer işleri en düşük seviyeye indirmek vb. nedenler amacıyla  ; 

Şirketimizin;  

5520 sayılı KV Kanunu’nun 18-20  ve TTK’nın da    136-158  maddelerinde belirtilen ;tasfiyesiz infisah 

şeklinde …………………. tarihi itibariyle tüm  aktifleri pasifleri hak ve vecibeleriyle birlikte kül halinde                           

ÖZŞİRİN TIBBİ CİHAZLAR ELEKTRONİK A.Ş.’nin  şirketimiz bünyesine katılması ve 

şirketimizce devir alınarak  iki şirketin şirketimiz bünyesinde  birleşmeleri yönetim  kurulumuzca gerekli ve 

uygun görülmüştür.  

Birleşme işleminin gerçekleşmesi için ortaklar kuruluna sunulmak üzere şirketimiz yetkilileri ile                              

ÖZŞİRİN TIBBİ CİHAZLAR ELEKTRONİK A.Ş. yetkililerinin bir birleşme sözleşmesi 

üzerinde anlaşarak birleşme sözleşmesinin akdedilmesine ; 

2- Birleşme sözleşmesinin bir dayanağını oluşturacak …………………. tarihli şirketimizin öz kaynak 

durumunu gösteren bir bilirkişi tespit raporunun oluşması için ilgili Asliye Ticaret Mahkemesi 

hakimliğine müracaat edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı                               Yönetim Kurulu Başkan Yard.                                         Üye 



 

 

95 

 

EK.2 

KARAR SIRA NO :  …….. / ……. 

KARAR TARİHİ :  …/…./…… 

KARARIN KONUSU : Tasfiyesiz infisah (Birleşme) olarak şirket devir alınması hk;  

 

BAŞKANIN ADI VE SOYADI               : ……………………………… 

BAŞKAN YRD.ADI VE SOYADI : ……………………………… 

ÜYELERİN ADI VE SOYADI               : ……………………………… 

 

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu ’nun …………..   sicil no’sunda kayıtlı bulunan                                              

ÖZŞİRİN TIBBİ CİHAZLAR ELEKTRONİK A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde 

toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.   

1.İş hacimlerini tek bir şirkette birleştirmek ,tek bir şirket kültürünü oluşturmak,tek bir şirket organizasyonu 

içeren yapıya kavuşmak,üretkenliği geliştirmek ,verimsizlik ve iki şirketli yapıda meydana gelebilecek mükerrer 

işleri en düşük seviyeye indirmek vb. nedenler amacıyla  ; 

Şirketimizin ; 

5520 sayılı KV Kanunu’nun 18-20  ve TTK’nın da    136-158  maddelerinde belirtilen ;tasfiyesiz infisah 

şeklinde …………………. tarihi itibariyle tüm  aktifleri pasifleri hak ve vecibeleriyle birlikte kül halinde 

GÜNEŞ A.Ş .’ne katılması ve GÜNEŞ A.Ş tarafından devir alınarak her iki şirketin GÜNEŞ A.Ş. bünyesinde 

birleşmeleri ortaklar kurulumuzca gerekli ve uygun görülmüştür.  

Birleşme işleminin gerçekleşmesi için ortaklar kuruluna sunulmak üzere şirketimiz yetkilileri ile GÜNEŞ 

SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş yetkililerinin bir birleşme sözleşmesi üzerinde anlaşarak 

birleşme sözleşmesinin akdedilmesine ; 

2.Birleşme sözleşmesinin bir dayanağını oluşturacak …………………. tarihli şirketimizin öz kaynak durumunu 

gösteren bir bilirkişi tespit raporunun oluşması için ilgili Asliye Ticaret Mahkemesi hakimliğine müracaat 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı                               Yönetim Kurulu Başkan Yard.                                         Üye 
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EK-3 

BİLİRKİŞİ KURULU / İŞLEM DENETÇİSİ 

 RAPORU 

 

 

TESPİT İSTEYENLER            : 

1. GÜNEŞ A.Ş   (devralan) 

2. ÖZŞİRİN A.Ş.  (devrolan) 

 

 

TESPİTİN KONUSU               : Devir suretiyle birleşme nedeniyle gerekli hususların tespiti 

 

TALEP TARİHİ                       : …………………….. 

 

I-TALEBİN ÖZETİ : 

 

Tespit isteyenler temsilcisinin ………………..talep tarihli talep dilekçesinde özetle ; 

GÜNEŞ A.Ş.’nin  , diğer ÖZŞİRİN A.Ş’yi devir alacağını konu ederek ; gerekli hususların 

bilirkişi/işlem denetçisi marifetiyle tespitine karar verilmesini talep etmiştir. 
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II-YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 

Şirketlerin kayıtları ve belgeleri üzerinde ………………….tarihinde gerekli incelemeler 

yapılmıştır.  

Tespit talep eden şirketlerin ibraz ettikleri ticari defterlerinin tasdik bilgileri ;  

 

1- Devir alacak GÜNEŞ A.Ş.  ye ait defterlere ilişkin bilgiler ; 

 

 

 

 

2- Devir olacak ÖZŞİRİN A.Ş ye ait defterlere ilişkin bilgiler ; 

 

 

 

Raporumuzda ; 

Devir alacak davacı şirketten kısaca ; GÜNEŞ A.Ş,  

devir olacak şirketten de kısaca ÖZŞİRİN A.Ş. olarak bahis olunacaktır. 

 

 

 

 

Yılı Defter Noter Açılış Tarih - No

Yevmiye 

Kebir

Envanter

Yılı Defter Noter Açılış Tarih - No

Yevmiye 

Kebir

Envanter



 

 

98 

 

Şirketlerin özvarlıkları ve sermaye yapıları: 

 

1- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda  ………sicili numarası ile kayıtlı bulunan ;                     

GÜNEŞ A.Ş ‘nin sermayesi 10.327.598,67 TL olup , tamamı ödenmiştir.  

Şirketin 31.12.2010 tarihi itibariyle özvarlığı aşağıda yazılı olduğu şekilde hesaplanmıştır; 

 

 

 

Şirketin 10.327.598,67 TL ‘lik sermayesi , hesaplanan öz varlık bünyesinde fazlası ile 

korunmaktadır. 

 

 

 

2- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda ………sicili numarası ile kayıtlı bulunan; 

 ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin sermayesi 200.000 TL olup , tamamı ödenmiştir.  

Şirketin 31.12.2010 tarihi itibariyle özvarlığı sonraki sayfada yazılı olduğu şekilde 

hesaplanmıştır. 

 

     

 

Şirketin 200.000 TL lik sermayesi ,hesaplanan özvarlık bünyesinde fazlası ile korunmaktadır. 

 

63.178.107,47 TL

(-) 43.478.315,35 TL

33.796.022,22 TL

9.682.293,13 TL

19.699.792,12 TL

Borçlar Toplamı 

Kısa V.

  Uzun V.   

Özvarlık

Aktif (Varlıklar ) Toplamı 

7.557.850,98 TL

(-) 2.467.479,45 TL

1.572.657,53 TL

894.821,92 TL

5.090.371,53 TL

Borçlar Toplamı 

Kısa V.

  Uzun V.   

Özvarlık

Aktif (Varlıklar ) Toplamı 
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GÜNEŞ A.Ş’nin 10.327.598,67 TL olan sermayesinin ortakları arasındaki dağılımı aşağıda 

yazılı olduğu şekildedir.  

 

 

ÖZŞİRİN A.Ş’nin 200.000 TL olan sermayesinin ortakları arasındaki dağılımı aşağıda yazılı 

olduğu şekildedir. 

 

 

 

(1)No ‘lu davacı GÜNEŞ A.Ş. , TTK’nın ilgili maddesine göre , (2) no lu davacı ÖZŞİRİN 

A.Ş’yi tüm aktif ve pasifiyle birlikte devir almak istemektedir. 

 

(2)No ‘lu davacı ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin 200.000 TL lik sermayesinin ortakları arasındaki 

dağılımını incelediğimizde ; (1) nolu davacı ÖZŞİRİN A.Ş’nin 190.000 TL lik sermaye 

tutarı  

İle bu şirkete ortak olduğunu görmekteyiz.  

 

Bu durumda ;devir neticesinde ÖZŞİRİN A.Ş. ortadan kalktığından ve GÜNEŞ A.Ş.’nin da 

kendi hisselerini elinde bulunduramayacağından , bu tutarın bilançodan çıkarılması 

gerekmektedir. 

 

1 Selin 30.600 51 5.267.075,32

2 Alper 29.397 48,99 5.060.006,96

3 Kadir 1 0 172,13

4 Nejat 1 0 172,13

5 Doğan 1 0 172,13

Toplamlar 60.000 100 10.327.598,67

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Sermaye PayıPay Yüzdesi

1 Selin 160 2,00 4.000,00

2 Alper 80 1,00 2.000,00

3 Kadir 80 1,00 2.000,00

4 GÜNEŞ A.Ş. 7.600 95,00 190.000,00

5 Doğan 80 1,00 2.000,00

Toplamlar 8.000 100,00 200.000,00

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Pay Yüzdesi Sermaye Payı
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Açıklamalarımız muvacehesinde ; ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin 200.000 TL lik sermayesindeki ,  

GÜNEŞ A.Ş ‘nin 190.000 TL lik payını dikkate almadığımızda ; ÖZŞİRİN A.Ş nin 

sermayesi 10.000 TL ye inmektedir. 

 

ÖZŞİRİN  A.Ş ‘nin 5.090.371.53 TL’lik özvarlığından , 

GÜNEŞ A.Ş ‘nin payına isabet eden kısım ise oranlama yolu ile 4.835.852,95 TL olarak 

hesaplanmaktadır. 

 

Geriye 10.000 TL ‘lik sermayeye isabet eden 254.518,58 TL lik özvarlık kalmaktadır. 

 

Bu durumda , GÜNEŞ A.Ş ‘ne ,ÖZŞİRİN A.Ş den intikal eden öz varlık tutarı ; 

(5.090.371,53 – 254.518,58 = ) hesabı ile 4.835.852,95 TL si olmaktadır.  

 

Bu tutarı da GÜNEŞ A.Ş’nin 19.699.792,12 TL lik özvarlığına ilave ettiğimizde ,  

ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin netleştirilmiş özvarlığı 24.535.645,07 TL ‘sına çıkmaktadır. 

 

Özetlersek ; 

 

 

 

 

Talep sahibi şirketlerin 02.02.2011 tarihinde ayrı ayrı yapılan yönetim kurulu toplantılarında 

;devir suretiyle birleşme konusunda oy birliğiyle karar verilmiştir.Aksi belirtilmediği için 

mukayyet değerler üzerinde işlem yapılacak olup , raporumuzun önceki sayfasının sonunda ve 

bu sayfanın başında hesapladığımız değerler esas alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

TL TL

TL TL

Netleştirilmiş Sermaye 10.000,00

Netleştirilmiş Özvarlık 254.518,58

Devralan Ortaklık     ( GÜNEŞ A.Ş. )

Sermaye 10.327.598,67

Netleştirilmiş Özvarlık 24.535.645,07

Devrolan Ortaklık     ( ÖZŞİRİN A.Ş. )
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Özkaynak (özvarlık) veya rayiç değer yöntemlerinin kullanılması durumunda ; ortaklık 

devralma yoluyla birleşme işlemi sonrasında ulaşılacak sermaye artırımının tutarı aşağıda 

yazılı olduğu şekilde hesaplanır. 

 

 

 

 

Bu formüle göre birleşme oranı :   

 

Olarak hesap edilmiştir. 

 

 

Birleşme Sonucu ulaşılacak sermaye ise  

orantısına göre belirlenecektir. 

 

 

 

 

Devralan ortaklığın ödenmiş / çıkarılmış sermayesi 
:

C

Devralan Ortaklığın Özkaynağı : A

Devrolan ortaklığın (birden fazla ise ortaklıkların ) özkaynağı : B

A

A + B

Birleşme 
Oranı 

( D )

TL

TL

= 0,989733082

24.535.645,07

24.790.163,65

(24.535.645,07 + 254.518,58 )

C

D

Ulaşılacak 
Sermaye
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Bu orantıya göre ; 

 

 

Bu hesaba göre ; devir alacak GÜNEŞ A.Ş ‘nin (10.434.731,20 – 10.327.598,67 = ) 

107.132,53 TL lik bir sermaye artırımı yapması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu tutar da ; (2) nolu davacı ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin , GÜNEŞ A.Ş haricinde kalan ve gerçek kişi 

olan 4 ortağı arasında hisseleri oranında paylaştırılacaktır. 

 

Devir nedeniyle GÜNEŞ A.Ş’nin artırılacak olan 107.132,53 TL’lik sermayesinden,devir 

olunacak ÖZŞİRİN A.Ş’nin ortaklarının olması gereken sermaye payları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

 

 

Artırımdan sonra GÜNEŞ A.Ş ‘nin sermayesi ( 10.327.598,67 + 107.132,53 = ) 

Hesabıyla 10.434.731,20 TL sına ulaşacak olup , bunun da ortaklar arasındaki dağılımı 

aşağıda yazılı şekilde olacaktır. 

 

  

 

TL

TL

= 10.434.731,20

10.327.598,67

0,989733082

Ulaşılacak Sermaye

1 Selin 160 40 42.853,00

2 Alper 80 20 21.426,51

3 Kadir 80 20 21.426,51

4 Doğan 80 20 21.426,51

Toplamlar 400 100 107.132,53

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Pay Yüzdesi Sermaye Payı

1 Selin 5.267.075,32 42.853,00 5.309.928,32

2 Alper 5.060.006,96 21.426,51 5.081.433,47

3 Kadir 172,13 21.426,51 21.598,64

4 Nejat 172,13 0,00 172,13

5 Doğan 172,13 21.426,51 21.598,64

TOPLAMLAR 10.327.598,67 107.132,53 10.434.731,20

Sıra Mevcut Sermaye 

Payı Tutarı

Artacak 

Sermaye Payı 

Tutarı (TL)

Ortağın Adı-Soyadı

Yeni Sermaye 

Tutarı

(TL)
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Raporumuzdaki son durumu özetleyecek olursak ; 

 

1- (2) nolu davacı şirketi devralan GÜNEŞ A.Ş.’nin devirden önce 10.327.598,67 TL 

olan sermayesi , devir nedeniyle 107.132,53 TL artarak , 10.434.731,20 TL ye çıkacaktır. 

GÜNEŞ A.Ş.’ nin hissedarları yine 10.327.598,67 TL’lik sermayeye sahip 

olacaklardır.Bunlar için herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.Çünkü bu 

şirketin faaliyeti devam etmektedir. 

 

2- Devir olunan ÖZŞİRİN A.Ş.’nin (netleştirilmiş) 10.000 TL’lik sermayesine karşılık 

,ortaklarına 107.132,53 TL’lik GÜNEŞ A.Ş. hissesi verilecektir.Buna göre değiştirme 

oranı(katsayısı) 10,713 tür. Bu şirket infisah edeceğinden ortakların hisselerinde değişikliğe 

gidilmesi mümkündür. 

 

Yapılan işlemler kontrol edilecek olursa ,devir neticesinde ortaya çıkan duruma göre; 

a) GÜNEŞ A.Ş ‘nin 10.327.598,67 TL lik sermayesini elinde bulunduran ortakların 

hissesine isabet eden özvarlığın yine 24.535.645,07 TL’si olduğu 

b) ÖZŞİRİN A.Ş. nin ortaklarına verilecek 107.132,53 TL lik GÜNEŞ A.Ş. hissesine 

isabet eden özvarlığın yine 254.518,58 TL’si olduğu görülecektir. 

 

Bu durum karşısında ,şirketlerin birleşmeden önceki özvarlıkları , birleşilen GÜNEŞ A.Ş. 

bünyesinde aynen korunmuş olmaktadır.Diğer bir deyişle , hisse değerleri aynen muhafaza 

edilmiştir. Tüm şirketlerin ortakları açısından herhangi bir değer artış kazancı söz konusu 

değildir. 
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III – SONUÇ 

GÜNEŞ A.Ş.  , ÖZŞİRİN A.Ş ‘yle devralmak suretiyle birleşmek istemektedir. 

Şirketlerin özvarlıkları nazara alınarak devir suretiyle birleşmenin gerçekleşmesi halinde ,    

GÜNEŞ A.Ş. ‘nin 10.327.598,67 TL olan sermayesi ,  

107.132,53 TL artırılmak suretiyle 10.434.731,20 TL ye çıkarılacaktır. 

Bu durumda şirketlerin ortaklarının, ortak oldukları şirketlerdeki özvarlık esasına göre mevcut 

pay değerleri aynen korunmuş olacaktır.Devir olunacak şirketin ortaklarına verilecek sermaye 

payları ,yeni sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı ile değiştirme oranı (katsayısı ) bilgileri 

raporumuzun da hesaplanmıştır. 

Raporumuzda ayrıntılı olarak yapılan açıklamalar muvacehesinde ; Kanunda öngörülen 

şartların yerine getirilmesi durumunda , devir suretiyle yapılacak birleşmenin mümkün 

olduğuna ilişkin görüşümüzü saygılarımızla arz ederiz. 

 

Bilirkişi / İşlem Denetçisi 
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Ek.4 

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 

Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil numaraları ve adresleri gösterilen şirketler arasında aşağıdaki 

şartlarla bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir. 

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER 

a) Devralan ortaklık  

 

1.Ticaret Unvanı                         :  GÜNEŞ A.Ş. 

                           (Aşağıda kısaca GÜNEŞ olarak anılacaktır.) 

2. Şirket Merkez Adresi            :  Beşiktaş / İstanbul 

3.Tescil tarihi ticaret sicil numarası ve        :   İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu  

    Ticaret sicil memurluğu  

4.Faaliyet Konusu                        :   

 

    

b) Devrolan Ortaklık    

 

1.Ticaret Unvanı                                  :   ÖZŞİRİN A.Ş.   

    (Aşağıda kısaca ÖZŞİRİN olarak anılacaktır) 

2. Şirket Merkez Adresi                       :   Beşiktaş / İstanbul 

3.Tescil tarihi ticaret sicil numarası ve        :   İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 

    Ticaret sicil memurluğu  

4.Faaliyet Konusu                         : 
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MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

a)Devralan Ortaklık 

 

1.Sermaye : GÜNEŞ Anonim Şirketi’nin sermayesi 10.327.598,67 TL olup, tamamı ödenmiştir. 

2.Ödenmiş sermayenin ortaklar arası dağılımı 

 

 

 

b)Devrolan Ortaklık 

 

1.Sermaye: ÖZŞİRİN Anonim Şirketi’nin sermayesi 200.000,00 olup, tamamı ödenmiştir. 

2.Ödenmiş sermayenin ortaklar arası dağılımı 

 

 

 

 

1 Selin 30.600 51 5.267.075,32

2 Alper 29.397 48,99 5.060.006,96

3 Kadir 1 0 172,13

4 Nejat 1 0 172,13

5 Doğan 1 0 172,13

Toplamlar 60.000 100 10.327.598,67

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Sermaye PayıPay Yüzdesi

1 Selin 160 2,00 4.000,00

2 Alper 80 1,00 2.000,00

3 Kadir 80 1,00 2.000,00

4 GÜNEŞ A.Ş. 7.600 95,00 190.000,00

5 Doğan 80 1,00 2.000,00

Toplamlar 8.000 100,00 200.000,00

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Pay Yüzdesi Sermaye Payı
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MADDE 1 

BİRLEŞME  

Birleşme ÖZŞİRİN’in  GÜNEŞ ’e devrolma yoluyla katılarak tasfiyesiz infisahı ve  ÖZŞİRİN’in  

bütün aktif ve pasifiyle, hak ve vecibeleriyle birlikte kül halinde GÜNEŞ tarafından “devir” alınması 

biçiminde olacaktır. 

Birleşmede her iki şirketin 31.12.2010 tarihli mali tabloları esas alınacaktır. Bu birleşme Türk Ticaret 

Kanunu’nun 136–158 maddeleri ve aynı kanunun tasfiyesiz infisaha ilişkin devralmayı düzenleyen 

136. maddesi ile ilgili diğer maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi 

hükümlerine istinaden düzenlenmiştir. 

 

MADDE 2 

DEĞERLERİN İNTİKALİ 

Birleşme sonucunda, devralan GÜNEŞ, kendisine katılarak tasfiyesiz infisah edecek olan           

ÖZŞİRİN’ dan kül halinde aldığı tüm aktif ve pasifleri aynen bilançosuna geçirecektir.                                 

Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri ve muhasebe tekniği gereği, karşılıklı borç ve alacakların ortadan 

kalkması ile oluşan değişiklikler bunun zorunlu istisnalarını teşkil edecektir. 

 

MADDE 3 

SERMAYE VE SERMAYE PAYLARI 

“Birleşme işlemine esas teşkil edecek; 

……………Asliye Ticaret Mahkemesince ……/…….. Esas  sayılı dosyasına istinaden 

görevlendirilen bilirkişi kurulunca hazırlanan bilirkişi raporunda tespit edilmiş bulunan ;” 

 

Not: Bu kısım Yeni TTK ile birlikte ,bize göre İşlem Denetçisi tarafından yürütülecek olup , aşağıda 

belirtilen rakamlar İşlem Denetçisinin raporuna istinaden esas alınacaktır. 
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Devir alan GÜNEŞ ’ün öz kaynak tutarı        19.699.792,12 TL 

Devir olan ÖZŞİRİN’ un öz kaynak tutarı         5.090.371,53 TL 

Değerleri esas alınarak gerçekleştirilecektir. 

 

Şirketlerin birleşmeye esas öz kaynakları ise: GÜNEŞ A.Ş ‘nin,  ÖZŞİRİN A.Ş ‘de 190.000,00 TL 

iştiraki bulunması nedeniyle aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

 

ÖZŞİRİN A.Ş’nin 200.000,00 TL lik sermayesindeki,GÜNEŞ A.Ş’nin 190.000 TL lik payı nedeniyle ; 

 ÖZŞİRİN A.Ş’nin 5.090.371,53 TL lik öz varlığından , GÜNEŞ A.Ş payına isabet eden kısım 

oranlama yolu ile 4.835.852,95 TL hesaplanmaktadır. 

Buna göre; 

Devir alan GÜNEŞ’ün öz kaynak tutarı 

=( 19.699.792,12 TL + 4.835.852,95 TL) =  24.535.645.07 TL 

 

Devir olan ÖZŞİRİN’ un öz kaynak tutarı (netleştirilmiş) 

 =  (5.090.371,53 TL-4.835.852,95)=        254.518,58TL 

 

Birleşme işlemleri aşağıdaki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

Ortaklıklar
Devralan Ortaklık

GÜNEŞ A.Ş

Devrolan Ortaklık

ÖZŞİRİN A.Ş.

Özkaynak Tutarı

Birleşme Oranı

24.535.645,07

98,97

254.518,58

1,03
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Birleşme işlemi nedeniyle; 

      ÖZŞİRİN’un öz varlık tutarı 

GÜNEŞ’in arttır. gereken sermaye =  ----------------------------------      * GÜNEŞ Nominal Sermayesi 

                                                                 GÜNEŞ ‘nin öz varlık tutarı 

 

                     254.518,58 

GÜNEŞ’in arttırması gereken sermaye = …………………  *   10.327.598,67   =   107.132,53 TL  

                                                                    24.535.645,07                                                                           

 

GÜNEŞ’in arttırması gereken sermaye 107.132,53 TL olarak bulunmaktadır.  

Birleşme sonrası GÜNEŞ ’in sermaye tutarı =  

10.327.598,67 TL + 107.132,53 TL =10.434.731,20 TL ‘dir. 

 

Birleşme nedeniyle GÜNEŞ A.Ş 'nin artıracağı sermaye tutarı olan  107.132,53 TL  

ÖZŞİRİN A.Ş'nin GÜNEŞ A.Ş dışındaki gerçek kişi ortakları arasında hisseleri oranında 

paylaştırılacaktır. 

Birleşme nedeniyle GÜNEŞ ‘in mevcut ve yeni ortaklarına vereceği hisselerin dağılımı aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

1 Selin 160 40 42.853,00

2 Alper 80 20 21.426,51

3 Kadir 80 20 21.426,51

4 Doğan 80 20 21.426,51

Toplamlar 400 100 107.132,53

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Pay Yüzdesi Sermaye Payı
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Her iki şirketin getirmeyi taahhüt ettikleri toplam öz kaynak tutarı 24.790.163,65 TL dir. 

GÜNEŞ A.Ş 'nin artıracağı sermaye tutarı olan  107.132,53 TL  ‘dir .  

Devir olan ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin netleştirilmiş 10.000,00TL ‘lik sermayesine karşılık ortaklarına 

107.132,53 TL GÜNEŞ A.Ş hissesi verilecektir. 

Buna göre değiştirme oranı (katsayısı) 10,713 ‘tür. 

 

Buna göre ; 

GÜNEŞ A.Ş ‘nin  ÖZŞİRİN A.Ş’in devralmasıyla gerçekleşecek birleşme sonrasında oluşacak  

ödenmiş sermaye ve öz kaynak kalemlerinin sermaye pay oranlarına göre hissedarlara dağılımı 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 

 

 

 

Birleşme Süreciyle

Taahhüt ettiği Öz Kaynak Tutarı
24.535.645,07 254.518,58

TOPLAM

24.790.163,65

Ortaklıklar
Devralan Ortaklık

GÜNEŞ A.Ş

Devrolan Ortaklık

ÖZŞİRİN A.Ş.

1 Selin 5.267.075,32 42.853,00 5.309.928,32

2 Alper 5.060.006,96 21.426,51 5.081.433,47

3 Kadir 172,13 21.426,51 21.598,64

4 Nejat 172,13 0,00 172,13

5 Doğan 172,13 21.426,51 21.598,64

TOPLAMLAR 10.327.598,67 107.132,53 10.434.731,20

Sıra Mevcut Sermaye 

Payı Tutarı

Artacak 

Sermaye Payı 

Tutarı (TL)

Ortağın Adı-Soyadı

Yeni Sermaye 

Tutarı

(TL)
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Birleşme işlemi GÜNEŞ’nin birleşme işlemi nedeniyle yapmak durumunda olduğu sermaye artırımına 

ilişkin genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicilinde tescili tarihinden itibaren geçerli olacak ve 

birleşmiş şirketin pay sahipleri ,ilk defa birleşme nedeniyle yapılan sermaye artırımının tescil edildiği 

hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaktır. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve söz konusu birleşmenin gerektirdiği sermaye artırımı 

nedeniyle GÜNEŞ’nin ana sözleşmesinin “ Sermaye “ başlıklı 6.Maddesi Birleşme kararının alınıp 

onaylanacağı genel kurulda aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. 

 

“ YENİ ŞEKİL “ 

MADDE 6 SERMAYE 

Şirketin sermayesi 10.434.731,20 TL ‘dir. 

Bu sermaye her biri 172,13 TL nominal değerde 60.621 adet paya bölünmüştür. 

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 10.327.598,67 TL daha evvel tamamen ödenmiştir.   

 

Bu defa artırılan 107.132,53 TL ÖZŞİRİN Anonim Şirketi ‘nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün (kül 

halinde ) ,5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ‘nun 19. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu ‘nun 136-

158 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi 

çerçevesinde devir alınmak suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda hazırlanmıştır. 

 

MADDE 4 

MAL VARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ 

Birleşme sözleşmesi, GÜNEŞ ve ÖZŞİRİN ortaklar kurulu üyelerine onaylatılacak, GÜNEŞ birleşme 

sözleşmesini, ÖZŞİRİN ise devrolma ve tasfiyesiz infisahını; kendi ticaret sicillerine tescil ve ilan 

ettirecekler, böylece ÖZŞİRİN’a ait tüm varlıklar aynen ve kül halinde, kendiliğinden GÜNEŞ’e 

intikal etmiş olacaktır.  

ÖZŞİRİN‘un tüm kayıtları birleşmenin tescilini müteakip o tarih itibariyle aynen GÜNEŞ’e kül 

halinde intikal edecek ve bu süreçten sonra tüm faaliyetler GÜNEŞ ‘ün kayıtlarına geçirilecektir. 
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MADDE 5  

ÖZŞİRİN’IN BORÇLARI 

ÖZŞİRİN’un üçüncü şahıslara olan borçları, vadelerinde GÜNEŞ tarafından tam ve eksiksiz olarak 

ödenecektir ve Yeni Türk Ticaret Kanununun 157.maddesi hükmü çerçevesinde hareket edilecektir.  

 

MADDE 6 

DEVİR BEYANNAMESİ VE BİLDİRİMLER 

ÖZŞİRİN’un GÜNEŞ ile birleşmesinin  (devrinin) Türkiye ticaret sicil gazetesinde ilanı tarihinden 

itibaren azami 30 gün zarfında, ÖZŞİRİN’in devir tarihi itibariyle ortaya çıkan kazançlarını ihtiva 

eden kurumlar vergisi beyannameleri (devir beyannameleri) , ekindeki bilanço ve gelir tabloları ile 

birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde ÖZŞİRİN’in vergi dairesine verilecek ve bu 

beyannamelere GÜNEŞ’in ÖZŞİRİN adına tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını 

ödeyeceğini ve diğer vecibelerin yerine getirilmesini bildiren taahhütnamesi eklenecektir. Vergi 

dairesinin ayrıca teminat istemesi halinde, GÜNEŞ gerekli teminatı da verecektir. Ayrıca taraf 

şirketler, vergi usul kanununun 168. Maddesi ile diğer mevzuatta yer alan bildirim mecburiyetini de 

süresi içerisinde yerine getireceklerdir. 

 

MADDE 7 

DİĞER ESASLAR 

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar 

Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları ve sair mevzuata göre doğacak tüm vecibeleri eksiksiz olarak 

yerine getireceklerdir. Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, 

diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan 

hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birleşme ile ilgili hükümleri 

uygulanacaktır. 
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MADDE 8 

YÜRÜRLÜK 

Tanzim edilerek, GÜNEŞ ve ÖZŞİRİN yönetim kurullarınca imza edilmiş bu birleşme sözleşmesi, 

GÜNEŞ ve ÖZŞİRİN‘nun genel kurullarında ayrı ayrı onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. 

GÜNEŞ ve ÖZŞİRİN‘nun yönetim kurulları bu birleşme sözleşmesini imza altına alarak akdettikleri 

tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde bu birleşme sözleşmesini onaylamak üzere pay sahiplerini genel 

kurula davet etmekle mükelleftirler. Tarafların genel kurulları bu süre içerisinde yapılmaması halinde 

bu birleşme sözleşmesi tüm sonuçlarıyla birlikte geçersiz olacaktır. 

 

İstanbul …/…/…… 

 

Devralan Şirket      Devrolan Şirket  

GÜNEŞ A.Ş                                                                      ÖZŞİRİN A.Ş. 
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Ek.5 

GÜNEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 

ÖZŞİRİN TIBBİ CİHAZLAR ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ İLE 

DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN 

BİRLEŞME RAPORU 

 

1.BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER 

a.Devralan ortaklık  

1.Ticaret Unvanı                         :  GÜNEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş 

                  (Aşağıda kısaca GÜNEŞ olarak anılacaktır.) 

2. Şirket Merkez Adresi              :  Beşiktaş / İstanbul 

3.Tescil tarihi, ticaret sicil no ve                :  İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu  

    Ticaret sicil memurluğu  

4.Faaliyet Konusu                        :   

 

b.Devrolan Ortaklık    

1.Ticaret Unvanı                           :ÖZŞİRİN TIBBİ CİHAZLAR ELEKTRONİK A.Ş.

              (Aşağıda kısaca ÖZŞİRİN olarak anılacaktır) 

2. Şirket Merkez Adresi                   : Beşiktaş / İstanbul 

3.Tescil tarihi ticaret sicil numarası ve :   İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu 

   Ticaret sicil memurluğu  

4.Faaliyet Konusu                      :  
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2.MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

DEVRALAN ORTAKLIK – GÜNEŞ A.Ş 

a.Sermaye                                                          :   10.327.598,67 TL 

b.Sermayenin Ortaklar arasında dağılımı    : 

 

 

 

DEVROLAN ORTAKLIK – ÖZŞİRİN A.Ş 

a.Sermaye                                                          :  200.000,00 TL 

b.Sermayenin Ortaklar arasında dağılımı    : 

 

 

 

 

 

1 Selin 30.600 51 5.267.075,32

2 Alper 29.397 48,99 5.060.006,96

3 Kadir 1 0 172,13

4 Nejat 1 0 172,13

5 Doğan 1 0 172,13

Toplamlar 60.000 100 10.327.598,67

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Sermaye PayıPay Yüzdesi

1 Selin 160 2,00 4.000,00

2 Alper 80 1,00 2.000,00

3 Kadir 80 1,00 2.000,00

4 GÜNEŞ A.Ş. 7.600 95,00 190.000,00

5 Doğan 80 1,00 2.000,00

Toplamlar 8.000 100,00 200.000,00

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Pay Yüzdesi Sermaye Payı
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a)Birleşmenin Gerekçesi : 

Hukuki Nedenler 

Özşirin Tıbbi Cihazlar Elektronik A.Ş ‘nin yönetim kontrolü  Güneş Sağlık Hizmetleri ve 

Ticaret A.Ş’nin üzerindedir ve hissedarların söz konusu şirketin faaliyetleri üzerinde herhangi 

bir belirleyici etkisi yoktur.Devralınacak teşebbüsün yönetim ve çalışma politikaları Güneş 

Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş tarafından yürütülmekte ve birleşme işlemi aynı gruba dahil 

olan teşebbüsler arasında gerçekleşmektedir. 

 

Ekonomik Nedenler 

Son yıllarda ekonomide yaşanan global gelişmelere paralel olarak büyüme ve büyümeyi 

sürdürülebilir kılmak açısından birleşme en sağlıklı yöntem olarak tercih edilmektedir. 

Faaliyet konuları açısından bakıldığında sağlık sektöründe bir bütünlük teşkil eden Güneş 

Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş ile Özşirin Tıbbi Cihazlar Elektronik A.Ş ‘nin birleştirilmesi 

suretiyle daha etkin ve merkezi bir yönetim sağlanması , gider ve maliyetlerde ölçek 

ekonomisinden yararlanarak tasarruf sağlama avantajı , düşük sermaye maliyeti , vergisel 

avantajlardan yararlanma ve likiditenin artırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte iki 

şirketin birleşmesi ile ekonomik koşullara daha dayanıklı ve sağlam bir mali yapı kurularak 

daha elverişli finansman imkanları yaratılabilecektir. 

 

b)Birleşme İşlemine Esas Alınan Yöntem,Birleşme Oranı ve Değiştirme Oranı 

1.Yöntem 

Birleşme ve hisse değişimi oranlarının tespitine ilişkin çalışmada özkaynak yöntemi 

kullanılmıştır. 
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2.Birleşme Oranı 

 

    

 

Yukarıda belirtilen yöntem sonucunda , Birleşme Oranı 0,9897 olarak hesaplanmıştır. 

3.Değiştirme Oranı 

Birleşme Oranı uyarınca , Değiştirme Oranı 10,713 olarak hesaplanmıştır. 

4.Hesaplama Yönteminin Seçilme Gerekçesi 

Genel olarak birleşme oranı ve değiştirme oranının tespitine ilişkin olarak 3 farklı yöntem 

kullanılır. 

Bunlar ; 

 Öz Kaynak Yöntemi 

 Portföy Değerleri (Net Aktif Değerleri) Yöntemi 

 Piyasa Yaklaşımı Yöntemi dir. 

 

Piyasa Yaklaşımı Yöntemi , Birleşecek şirketlerin İMKB. da işlem gördüğü her iki şirket 

hisse senetlerinin son 12 aylık ağırlıklı ortalama fiyatlarının matematiksel ortalamasının ,söz 

konusu şirketlerin ödenmiş sermayeleri ile çarpılarak bulunur.  

Birleşme işlemine konu şirketler IMKB de işlem gören türde şirket olmadığı için bu yönteme 

başvurulmamıştır. 

Portföy Değerleri yöntemi için ise , yatırım ortaklarının açıkladıkları son portföy tablolarında 

özkaynak yöntemine göre fark yoktur.Bu nedenle birleşme raporunda yapılan hesaplamalar 

özkaynak yöntemine göre yapılmıştır. 

A

A + B

Birleşme 
Oranı 

( D )
TL

TL

= 0,989733082

24.535.645,07

24.790.163,65

(24.535.645,07 + 254.518,58 )
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c)Birleşme Sonrası Ortaklık Yapısı 

Yukarıda açıklanan birleşme oranı ve değiştirme oranı çerçevesinde , GÜNEŞ A.Ş ‘nin 

birleşme sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

 

d)Sermaye Artırımı 

 

Devir olan ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin ise (netleştirilmiş) 10.000 TL lik sermayesine karşılık 

,ortaklarına 107.132,53 TL lik GÜNEŞ A.Ş hissesi verilecektir.Buna göre değiştirme oranı ( 

katsayısı) 10,713 tür.Bu şirket infisah edeceğinden ortakların hisselerinde değişikliğe 

gidilmesi mümkündür. 

 

 

 

 

1 Selin 5.267.075,32 42.853,00 5.309.928,32

2 Alper 5.060.006,96 21.426,51 5.081.433,47

3 Kadir 172,13 21.426,51 21.598,64

4 Nejat 172,13 0,00 172,13

5 Doğan 172,13 21.426,51 21.598,64

TOPLAMLAR 10.327.598,67 107.132,53 10.434.731,20

Sıra Mevcut Sermaye 

Payı Tutarı

Artacak 

Sermaye Payı 

Tutarı (TL)

Ortağın Adı-Soyadı

Yeni Sermaye 

Tutarı

(TL)

TL

TL

TLYeni Sermaye 10.434.731,20

10.327.598,67

107.132,53

Devralan Ortaklık     ( GÜNEŞ A.Ş. )

Devirden önce sermaye

Devir Nedeniyle Artan

*

GÜNEŞ Nominal Sermayesi

10.327.598,67GÜNEŞ 'in arttırması gereken sermaye =

254.518,58

24.535.645,07

GÜNEŞ 'in arttırması gereken sermaye =

ÖZŞİRİN 'in öz varlık tutarı

GÜNEŞ 'in öz varlık tutarı

*



 

 

119 

 

e)Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Birleşmeye katılan şirketlerden her biri , merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim 

şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde ,genel kurul kararından önceki 

30 gün içinde ; 

a)Birleşme Sözleşmesini 

b)Birleşme Raporunu 

c)Denetleme raporunu 

d)Son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını,gereğinde ara 

bilançolarını, 

ortakların ,intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet 

hamillerinin , menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla 

yükümlüdür. 

Ayrıca,pay sahipleri,masrafı devredilen ve devralan şirketlere ait olmak üzere söz konusu 

belgelerin birer suretini isteyebileceklerdir. 

 

f)Alacaklara İlişkin Hususlar 

 Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik 

kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan(GÜNEŞ A.Ş) şirket 

bunların alacaklarını teminat altına alacaktır. 

 Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 

ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç 

defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildireceklerdir.  
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g)Birleşme Sözleşmesi 

Birleşme Sözleşmesi Ek-4 de yer almaktadır. 

 

RAPORUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 

Kanuni ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu raporda yer alan 

bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bir eksiklik içermediğini beyan ederiz. 

GÜNEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. ( Devralan ) 

ÖZŞİRİN TIBBİ CİHAZLAR ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ ( Devrolan ) 
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Ek-6 

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ VE BİRLEŞME RAPORUNUN 

DENETLENMESİNE YÖNELİK  

İŞLEM DENETÇİSİ RAPORU 

 

Raporumuz , Yeni TTK Madde 136 da belirtilen hükümler gereğince ;bir şirketin diğerini 

devralması suretiyle birleşmesini konu alıp , aşağıda isim ve faaliyet konuları belirtilen 

şirketlerin birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun denetlenmesine yönelik olacaktır. 

Devralan şirket tam adıyla , Güneş Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi olup , özel 

hastane,huzurevi,kreş,çocuk bakım evleri açmak, işletmek,donatmak,kiralamak veya kiraya 

vermek ,evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak , hastane ,poliklinik ve idari binaları inşa 

etmek işiyle uğraşmaktadır. 

Devrolan şirket ise tam adıyla , Özşirin Tıbbi Cihazlar Elektronik Anonim Şirketi olup , 

medikal alanda kullanılan ve tanı konulmasına yardımcı olan mr , tomografi gibi görüntüleme 

cihazları ile bu cihazların bulgu sonuçlarını veren yazıcı ve benzeri cihazları alımı satımı 

imali ithali işleriyle uğraşmaktadır.  

1.Sermaye ve Sermayenin Ortaklar Arasındaki Dağılımı  

Devralan şirket GÜNEŞ A.Ş nin sermayesi 10.327.598,67 TL 

Devrolan şirket ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin ise sermayesi 200.000,00 TL dir.  

 

Devrolan şirket ; ÖZŞİRİN A.Ş’nin 200.000 TL lik sermayesinin ortakları arasındaki dağılımı 

incelediğimizde , Devralan şirket GÜNEŞ ‘in 190.000 TL sermaye ile bu şirketin ortağı ve 

şirketin %95 ine sahip olduğunu görmekteyiz.  
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2.Devralma Sonucu Sermaye Artırımı 

Birleşme Raporunda da ( Ek.5 ) belirtildiği üzere ; 

Genel olarak birleşme oranı ve değiştirme oranının tespitine ilişkin olarak 3 farklı yöntem 

kullanılır. 

Bunlar ; 

 Öz Kaynak Yöntemi 

 Portföy Değerleri (Net Aktif Değerleri) Yöntemi 

 Piyasa Yaklaşımı Yöntemi dir. 

 

Piyasa Yaklaşımı Yöntemi , Birleşecek şirketlerin İMKB da işlem gördüğü her iki şirket 

hisse senetlerinin son 12 aylık ağırlıklı ortalama fiyatlarının matematiksel ortalamasının ,söz 

konusu şirketlerin ödenmiş sermayeleri ile çarpılarak bulunur.  

Birleşme işlemine konu şirketler IMKB de işlem gören türde şirket olmadığı için bu yönteme 

başvurulmamıştır. 

Portföy Değerleri yöntemi için ise , yatırım ortaklarının açıkladıkları son portföy tablolarında 

özkaynak yöntemine göre fark yoktur. 

SONUÇ 

 Devralan şirket tarafından yapılması öngörülen sermaye artırımı uygundur. 

 Sermaye artırımı sonrası devrolunan şirketin ortaklarının haklarını korumaya 

yeterli bulunmuştur. 

 Değişim ve birleşme oranının tespitine yönelik hesaplamalar adildir. 

 

…………………… 

…../……/2011 

İşlem Denetçisi 
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Ek.7 

BİRLEŞME NEDENİYLE SERMAYE ARTIRIMI  

VE  

ESKİ SERMAYE MEVCUDİYETİNİN TESPİTİNE AİT  

İŞLEM DENETÇİSİ RAPORU 

 

a.İncelemeyi yapan  

1.Adı – Soyadı                       :  Kadir Can GÜNEŞ 

2.Bağlı Olduğu Oda                     :   İstanbul YMM Odası 

3.Büro Adresi                                            :   Levent / İstanbul  

4.Telefon Numarası                                  :   0 (212 ) ….. / ….. / ……. 

5.Faks Numarası                                       :    0 (212 ) …../….../..…… 

 

b.Mükellef Bilgileri 

 

1.Ticaret Unvanı                       :  GÜNEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC A.Ş 

2.Şirket Merkez Adresi           :  Beşiktaş / İstanbul 

3.Vergi Dairesi ve No                               :  Beşiktaş V.D.  /  

4.Telefon Numarası                                  :   0 (212 ) ……../………/…….. 

5. Faks Numarası                                      :   0 (212 ) ……../………/…….. 

 

İnceleme Dönemi                                      :   Özel Tespit 

Sonuç                                                         :   Raporun Sonuç Bölümünde Açıklanmıştır. 
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I-GENEL BİLGİLER 

Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ……………………sicil numaralı mükellefi olan 

Güneş Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş   Beşiktaş/ İstanbul adresindedir. 

Kurum İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nun …………. sicil numarasında kayıtlıdır.   

 

Güneş Sağlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi olup , özel hastane,huzurevi,kreş,çocuk 

bakım evleri açmak, işletmek,donatmak,kiralamak veya kiraya vermek ,evde tedavi ve bakım 

hizmetleri sunmak , hastane ,poliklinik ve idari binaları inşa etmek işiyle uğraşmaktadır. 

 

II-USUL İNCELEMELERİ 

TTK ve KVK ilgili maddeleri gereğince ; 

Özşirin Tıbbi Cihazlar Elektronik Anonim Şirketi ‘nin devralınarak , Güneş Sağlık Hizmetleri 

ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşmeleri yönetim kurulunca gerekli ve uygun 

görülmüş olup , bu birleşme işleminin gerçekleşmesi için genel kurula sunulmak üzere şirket 

yetkilileri ile Özşirin A.Ş yetkililerinin bir birleşme sözleşmesi üzerinde anlaşarak birleşme 

sözleşmesinin akdedilmesine oy birliği ile karar verildiği ilgili karardan görülmüştür.  

 

A-Defterlerin Tasdikine İlişkin Bilgiler 

 

 

 

 

 

Yılı Defter Noter Açılış Tarih - No

Yevmiye 

Kebir

Envanter
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B-Şirket Ortakları ve Sermayenin Ödendiğine İlişkin Bilgiler 

GÜNEŞ A.Ş ‘nin sermayesi 10.327.598,67 TL olup , sermayesinin ortakları arasındaki 

dağılımı aşağıda yazılı olduğu şekildedir. 

 

 

 

Şirketin birleşme (devir alma ) 31.12.2010 tarihi itibariyle özvarlığının hesabı aşağıdaki 

gibidir. 

 

 

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere 31.12.2010 tarihli bilanço ‘da şirket öz 

varlığının  

19.699.792,12 TL olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

1 Selin 30.600 51 5.267.075,32

2 Alper 29.397 48,99 5.060.006,96

3 Kadir 1 0 172,13

4 Nejat 1 0 172,13

5 Doğan 1 0 172,13

Toplamlar 60.000 100 10.327.598,67

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Sermaye PayıPay Yüzdesi

Ödenmiş Sermaye HS 10.327.598,67 Aktif Toplamı 63.178.107,47

Yasal Yedekler HS 1.003.790,23
Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar Toplamı (-)
33.796.022,22

Geçmiş Yıl karları HS 2.555.984,24
Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar Toplamı (-)
9.682.293,13

Dönem Net Karı HS 5.812.418,98

ÖZ SERMAYE 19.699.792,12 ÖZ SERMAYE 19.699.792,12

ÖZ SERMAYE HESABI

(Sentez Yöntemi) (Analitik Yöntem)
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III-HESAP İNCELEMELERİ 

 

a)Kurumun (Devir alan ) sermaye yapısı ve öz varlık tespitine yönelik incelemeler 

GÜNEŞ A.Ş ‘nin sermayesi 10.327.598,67 TL olup , tamamı ödenmiştir.  

Şirketin 31.12.2010 tarihi itibariyle özvarlığı aşağıda yazılı olduğu şekilde hesaplanmıştır; 

 

 

b) Kurumun (Devir olunan şirket) devir aldığı şirketin sermaye yapısı ve öz varlık 

tespitine yönelik incelemeler. 

 

ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin sermayesi 200.000 TL olup , tamamı ödenmiştir.  

Şirketin 31.12.2010 tarihi itibariyle özvarlığı sonraki sayfada yazılı olduğu şekilde 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

63.178.107,47 TL

(-) 43.478.315,35 TL

33.796.022,22 TL

9.682.293,13 TL

19.699.792,12 TL

Borçlar Toplamı 

Kısa V.

  Uzun V.   

Özvarlık

Aktif (Varlıklar ) Toplamı 

7.557.850,98 TL

(-) 2.467.479,45 TL

1.572.657,53 TL

894.821,92 TL

5.090.371,53 TL

Borçlar Toplamı 

Kısa V.

  Uzun V.   

Özvarlık

Aktif (Varlıklar ) Toplamı 
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c)Birleşme ve Birleşme Oranının Tespiti 

Raporumuzda daayrıntılı olarak hesaplandığı üzere devir olan ve devir alan şirketlerin 

özvarlıkları ve sermayesinin ortaklar arasında dağılımı ayrıntılı gösterilmiştir. 

Bu bilgilere dayanarak ; 

Devir olan ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin 200.000 TL lik sermayesinin içinde 

Devir alan GÜNEŞ A.Ş ‘nin %95 lik payı dikkate alınarak netleştirme işleminin yapılması 

gerekir. 

 

Bu durumda ÖZŞİRİN A.Ş 'nin 5.090.371,53 özvarlığı içerisinde GÜNEŞ A.Ş 'nin payı 

dikkate alındığında ; 

 

5.090.371,53 * 0,95 =  4.835.852,95 TL sinin GÜNEŞ A.Ş nin payı olduğunu görüyoruz.  

Buna karşılık ÖZŞİRİN A.Ş ‘nin netleştirilmiş öz varlığı da 254.518,58 TL olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Birleşen Şirketler Öz Varlık Tutarları Birleşme Oranı  %

TOPLAM ÖZVARLIK 24.790.163,65 100,00

GÜNEŞ A.Ş

(Devir Alan) 24.535.645,07 98,97

ÖZŞİRİN A.Ş

(Devrolan) 254.518,58 1,03
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d.)Birleşme nedeniyle artırılacak sermaye ve sermaye artırımında hisse tutarı 

Birleşme işlemine esas teşkil edecek ; 

İşlem Denetçisinin ya da Ticaret Mahkemesi Bilirkişi Raporu ile tespit edilmiş bulunan öz 

kaynak tutarlarına göre gerçekleştirilecektir. 

 

Bu çerçevede; 

İşlem Denetçisi / Ticaret Mahkemesi Bilirkişi Raporunda tespit edilmiş bulunan; 

 

Devir alan GÜNEŞ  birleşme oranı % 98,97 

Devir olan ÖZŞİRİN birleşme  oranı %  1,03    değerleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.  

 

Birleşme işlemi nedeniyle; 

 

Artırılması Gereken Sermaye Tutarı = 108.132,53 TL olmaktadır. 

 

GÜNEŞ A.Ş 'nin artıracağı sermaye tutarı olan ( 10.434.731,20 - 10.327.598,67 = )  

107.132,53 TL  ÖZŞİRİN A.Ş'nin GÜNEŞ A.Ş dışındaki gerçek kişi  ortakları arasında 

hisseleri oranında paylaştırılacaktır. 

 

Devir nedeniyle GÜNEŞ A.Ş’nin artırılacak olan 107.132,53 TL’lik sermayesinden,devir 

olunacak ÖZŞİRİN A.Ş’nin ortaklarının olması gereken sermaye payları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Ulaşılacak Sermaye

TL

TL

= 10.434.731,20

10.327.598,67

0,989733082
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Artırımdan sonra KCG A.Ş ‘nin sermayesi ( 10.327.598,67 + 107.132,53 = ) 

Hesabıyla 10.434.731,20 TL sına ulaşacak olup , bunun da ortaklar arasındaki dağılımı 

aşağıda yazılı şekilde olacaktır. 

 

 

IV- SONUÇ 

 

Özel amaçlı  iş bu rapor sonucu; 

 

GÜNEŞ SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş ‘nin 

 

 10.327.598,67 TL ödenmiş sermayesinin 19.699.792,12TL öz varlık içerisinde fazlası 

ile korunduğu 

 Birleşme nedeniyle 107.132,53 TL sermaye artırımı yapmasında hesaben bir sakınca 

olmadığı; 

 GÜNEŞ A.Ş   ‘nin ÖZŞİRİN A.Ş ile birleşmesinde (devir ) yasal mevzuat açısından 

hiçbir sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

 

Kadir Can GÜNEŞ 

 

1 Selin 160 40 42.853,00

2 Alper 80 20 21.426,51

3 Kadir 80 20 21.426,51

4 Doğan 80 20 21.426,51

Toplamlar 400 100 107.132,53

Sıra Ortağın Adı-Soyadı Pay Adedi Pay Yüzdesi Sermaye Payı

1 Selin 5.267.075,32 42.853,00 5.309.928,32 50,89

2 Alper 5.060.006,96 21.426,51 5.081.433,47 48,70

3 Kadir 172,13 21.426,51 21.598,64 0,21

4 Nejat 172,13 0,00 172,13 0,00

5 Doğan 172,13 21.426,51 21.598,64 0,21

TOPLAMLAR 10.327.598,67 107.132,53 10.434.731,20 100,00

Yeni Sermaye 

Oranı
Sıra Mevcut Sermaye 

Payı Tutarı

Artacak 

Sermaye Payı 

Tutarı (TL)

Ortağın Adı-Soyadı

Yeni Sermaye 

Tutarı

(TL)
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Ek-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.461.367,79

31.975.774,94

1.029.806,42

10.548.635,25

330.065,05

624.836,52

1.467.595,84

15.684.102,62

55.484,87

438,17

Ödenmiş Sermaye

Yasal Yedekler

Geçmiş Yıl Karları

Dönem Net Karı

Hazır Değerler

FİNANSAL DURUM (DEVRALAN)

GÜNEŞ A.Ş.

31.12.2010 BİLANÇO

DÖNEN VARLIKLAR 45.970.485,97 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 33.796.022,22

Ticari Alacaklar

Diğer Ticari Alacaklar

Stoklar 

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir

Diğer Dönen Varlıklar

1.003.790,23

17.207.621,50 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 9.682.293,13

Mali Duran Varlıklar

Maddi Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
ÖZKAYNAKLAR 19.699.792,12

Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah

10.327.598,67

2.555.984,24

5.812.418,98

AKTİF TOPLAMI 63.178.107,47 PASİF TOPLAMI 63.178.107,47
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Ek-9 

 

Ödenmiş Sermaye

Yasal Yedekler

Geçmiş Yıl Karları

Dönem Net Karı

Hazır Değerler 137.714,93

FİNANSAL DURUM (DEVROLAN)

ÖZŞİRİN A.Ş.

31.12.2010 BİLANÇO

DÖNEN VARLIKLAR 4.840.625,77 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.572.657,53

Ticari Alacaklar 2.794.510,52

Diğer Ticari Alacaklar 15.533,76

Stoklar 1.787.122,60

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir 45.454,49

Diğer Dönen Varlıklar 60.289,47

DURAN VARLIKLAR 2.717.225,21 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 894.821,92

Mali Duran Varlıklar 5.857,69

Maddi Duran Varlıklar 2.041.834,82

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 641.370,20
ÖZKAYNAKLAR 5.090.371,53

Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah 28.162,50

311.950,85

40.000,00

3.318.690,26

1.419.730,42

AKTİF TOPLAMI 7.557.850,98 PASİF TOPLAMI 7.557.850,98


