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YÖNETİCİ ÖZETİ
Hukuki anlamda birleşme, iki veya daha çok ortaklõğõn birleşerek tek bir ortaklõk
haline gelmesidir. Birleşmede çeşitli ortaklõklar tasfiye edilmeksizin bir bütün olarak bir
başka ortaklõğa ya da yeni kurulan ortaklõğa malvarlõklarõnõn tümünü devretmekte; buna
karşõlõk birleşen ortaklõk veya ortaklõklarõn pay sahiplerine birleştikleri ortaklõğõn paylarõ
verilmektedir.
Bu özelliği itibariyle ekonomik gücün yoğunlaşmasõnda önemli bir araç olan
birleşme, TTK’nda yeterince düzenlenmemiştir. TTK’nda genel hükümler arasõnda 146-151.
maddelerde birleşme düzenlendiği gibi, anonim ortaklõklarõn birleşmesinin ayrõca 451 ve
452. maddelerde düzenlendiği görülmektedir. Ancak Kanun birleşme prosedürünü
düzenlememiş, sadece birleşmenin ilkelerine yer vermiştir. Aynõ şekilde birleşme
sözleşmesinin unsurlarõ, birleşmede esas alõnacak mali tablolar, birleşmeye taraf
ortaklõklarõn malvarlõklarõnõn değerlemesine ve değiştirme biriminin tespitine ilişkin ilkeler
hep eksik kalan hususlar olarak dikkati çekmektedir. Ayrõca Kanunda birleşmenin sadece
alacaklõlarõ koruyan bir perspektifte ele alõnmasõ, buna karşõlõk pay sahiplerinin ve diğer
menfaat sahiplerinin korunmasõna ilişkin düzenlemelere yer verilmemiş olmasõ da önemli
bir eksiklik olarak karşõmõza çõkmaktadõr.
Bu çerçevede halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşmesine ilişkin sorunlarõ
araştõrarak, bunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan çalõşma üç bölümden
oluşmaktadõr. İlk bölümde genel hatlarõ ile birleşme kavramõ üzerinde durulmuş, benzer
ekonomik bütünleşme yöntemlerinden farklarõ, birleşmeye ilişkin mevzuatõmõzdaki
düzenlemeler ve birleşme prosedürü incelenmiştir. İkinci bölümde ise halka açõk anonim
ortaklõklarõn birleşmesine ilişkin Kurul düzenlemeleri ile halka açõk anonim ortaklõklarõn
birleşme prosedürü irdelenmiş ve Kurul’un halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşme
işlemlerinde oynadõğõ rol üzerinde durulmuştur.
Üçüncü bölüm ise etüdümüzün temelini oluşturmaktadõr. Bu bölümde halka açõk
anonim ortaklõklarõn birleşmesine ilişkin sorunlar incelenmiştir. Bu kapsamda pay
sahiplerinin birleşme işleminde haklarõnõn neler olduğu araştõrõlmõş, imtiyazlõ paylarõn
durumu, bilgi alma hakkõ, iptal davasõ ve anonim ortaklõğõn feshini talep etme haklarõ ile
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hukukumuzda düzenlenmemiş olan, ancak başta ABD ve Almanya olmak üzere pek çok
ülkede düzenleme konusu olan birleşme kararõna muhalif kalan pay sahibinin ortaklõktan
uygun bir bedel karşõlõğõ ayrõlma hakkõ üzerinde de durulmuştur. Aynõ şekilde alacaklõlarõn
korunmasõna ilişkin düzenlemeler incelenmiş, bu konuda da Almanya ve İsviçre
mevzuatõnda önemli değişiklikler yapõldõğõ veya yapõlmasõ için tasarõ hazõrlandõğõ tespit
edilmiştir. Diğer menfaat sahiplerinin de birleşme karşõsõndaki durumlarõ incelenmiştir.
Birleşme sözleşmesinin niteliği, şekli ve içeriği üzerinde durulurken, mevzuatõmõzõn aksine
birleşme sözleşmesinin asgari unsurlarõnõn hemen hemen bütün gelişmiş ülkelerde ayrõntõlõ
olarak

düzenlendiği

görülmüştür.

Bunun

yanõsõra

aynõ

bölümde

birleşmenin

gerçekleştirilmesinin en önemli aşamasõ olan birleşmeye katõlan şirketlerin değerlemesi ve
değiştirme biriminin tespiti ile sermaye artõrõmõ konularõ incelenmiş, bu konularda da önemli
eksiklikler saptanmõştõr. Ayrõca birleşmenin vergilendirilmesi genel hatlarõ ile ele alõnmõş,
devralõnan şirketin zararõnõn mahsup edilip edilemeyeceği ve bu çerçevede TTK md. 324
kapsamõndaki ortaklõklarõn birleşmeye katõlõp katõlamayacağõ konularõ irdelenmiştir. Son
olarak birleşmenin hakimiyet değişikliğine etkisi ve Seri:IV, No:8 sayõlõ Tebliğ çerçevesinde
çağrõ yükümlülüğünün hangi hallerde doğabileceği ile hakim şirketin yavru şirketi
devralmasõna ilişkin olarak AB Direktifi ile ABD, Alman ve İsviçre Hukuklarõnda bu yönde
getirilen kolaylõklar üzerinde durulmuştur.
Öte yandan hukukta atõf usullerinde, atõflarõn metnin bütünlüğünü bozmamasõ
yöntemi benimsendiğinden, 16.8.1998 tarih ve 1998/16 sayõlõ Genelge’den farklõ olarak,
atõflar aynõ sayfada dipnot olarak verilmiştir.
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HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN BİRLEŞMESİNDEN DOĞAN
SORUNLAR
GİRİŞ
Küreselleşme olgusunun doğurduğu yeni rekabet koşullarõnda artõk şirketlerin ayakta
kalabilmeleri için teknolojik yatõrõmlara, maliyetleri azaltõcõ önlemlere ve araştõrma
geliştirme faaliyetlerine ağõrlõk vermeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Şirketlerin bu yeni
rekabet koşullarõna ayak uydurabilmeleri için yeterli büyüklükte olmalarõ gereklidir. İşte
ekonomik gücün yoğunlaşmasõndaki en önemli araçlardan biri olan birleşmenin yeni
koşullara ayak uydurmada bir araç olarak kullanõlmasõ da birleşmenin hukuki alt yapõsõnõn
buna elverişli olmasõnõ gerekli kõlar. Nitekim günümüzde gelişmiş Avrupa ülkelerinde de bu
trende ayak uydurabilmek için birleşme mevzuatõnõn baştan ele alõndõğõ görülmektedir.
Alman Hukukunda birleşme, 1994 yõlõnda ayrõ bir kanunla (UmwBerG) yeniden
düzenlenmiş ve oldukça ayrõntõlõ hükümler getirilmiştir. Aynõ şekilde İsviçre’de de 1997
yõlõnda birleşme, bölünme ve nev’i değiştirmeyi düzenleyen bir kanun tasarõsõ
hazõrlanmõştõr. Mevzuatõmõzda ise birleşme esasen TTK’nda düzenlenmiş olup, bu
düzenleme çağõn gerisinde kalmõştõr.
Oysa

birleşmeler

kaynaklarõn

kullanõmõnda

etkinliği

artõrmanõn

yanõsõra

rasyonelleşmeyi de artõrmaktadõr. Birleşme nedeniyle sağlanan sinerji etkisi ile ölçek
ekonomilerinden yararlanmak, birim maliyetleri aşağõya çekerek kalite ve rekabet gücünü
artõrmak mümkündür. O halde bu olumlu yönleri ile birleşme işleminin teşvik edilmesi bir
hukuk politikasõ olarak benimsenmelidir. Çalõşmada, esasen, halka açõk anonim ortaklõklarõn
birleşmesine ilişkin mevzuatõn eksikliklerinin neler olduğu ve birleşmelerin teşvik edilmesi
için ne tür öneriler getirilebileceği üzerinde durulacaktõr. Ancak birleşmenin teşvik edilmesi
sadece birleşme prosedürünün kolaylaştõrõlmasõ olarak algõlanmamalõdõr. Zira birleşme
işlemi çok geniş kesimlerin menfaatlerini yakõndan ilgilendirmektedir. Bunlar arasõnda pay
sahipleri, şirket alacaklõlarõ, çalõşanlarõ, şirketin kendisi ve nihayet kamu ilk akla gelenler
olarak sayõlabilir. O halde pay sahiplerini, alacaklõlarõ ve şirketle ilgili diğer menfaat

sahiplerini etkin bir şekilde koruyacak sistemin kurulmasõ da bu çerçevede göz önünde
bulundurulmalõdõr.
Öte yandan, birleşmenin teşvik edilmesi için oluşturulmasõ gereken hukuk politikasõ
birleşmenin vergilendirilmesinden bağõmsõz düşünülemez. Bu nedenle vergi hukukunda
birleşmenin nasõl düzenlendiği konusu üzerinde de genel hatlarõ ile durulmalõdõr.
Birleşmenin vergisel boyutlarõ üzerinde durulurken, konuyu sadece Kurumlar Vergisi
Kanunu açõsõndan değil, Damga Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu başta olmak
üzere geniş bir perspektifte ele almak gerekmektedir.
Diğer taraftan birleşmenin bu olumlu yönlerine karşõn rekabet düzeninin olumsuz
yönde etkilemesi gibi negatif etkileri de söz konusudur. İşte bu olumsuz etkiyi engellemek
için bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Rekabet Kanunu ile birleşmeler
rekabet hukuku yönüyle de düzenlenmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki, rekabet hukuku
anlamõnda birleşme TTK’da düzenlenen birleşmeden daha geniş bir kavram olup, bir
teşebbüs üzerinde hakimiyet kuran veya o teşebbüsün karar almasõnõ etkileyen bütün pay ve
hak devirlerini kapsamaktadõr. Rekabet Kurumu’nun birleşmeleri düzenleyen 1997/1 sayõlõ
Tebliğ’i ile AB’nin 4064/89 sayõlõ Birleşmeler Tüzüğü’ne paralel düzenleme yapõlmõştõr.
Ancak rekabet hukukunda birleşmenin düzenleniş amacõ ve kapsamõ göz önüne alõnarak,
rekabet hukuku açõsõndan birleşmeler, çalõşmanõn kapsamõ dõşõnda bõrakõlmõştõr. Aynõ
şekilde bankalarõn birleşmesine ilişkin BanK ile kooperatiflerin birleşmesini düzenleyen
KoopK hükümleri de ayrõ bir incelemenin konusu olarak değerlendirilmiş ve çalõşmaya dahil
edilmemiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK BİRLEŞME
1.1. Birleşme Kavramõ
1.1.1. Birleşmenin Tanõmõ ve Unsurlarõ
Birleşme TTK md.146’da tanõmlanmõştõr. Bu hükümden hareketle birleşmeyi, bir
veya birden çok ortaklõğõn malvarlõğõnõn tasfiye olunmaksõzõn, içlerinden birine ya da yeni
kurulan bir ortaklõğa kendiliğinden ve külli halefiyet yoluyla geçmesi; bu suretle
malvarlõklarõnõn birleşmesi ve intikal eden malvarlõğõ karşõlõğõ olarak da infisah eden
ortaklõğõn pay sahiplerinin birleşilen ortaklõkta kendiliğinden ortaklõk payõ kazanmasõ olarak
tanõmlamak mümkündür.1
Tanõmdan da anlaşõlacağõ üzere birleşmenin üç unsuru bulunmaktadõr.
a) Malvarlõklarõnõn birleşmesi, b) Devralõnan ortaklõğõn tasfiyesiz infisah etmesi, c)
Devralõnan ortaklõğõn pay sahiplerine malvarlõğõnõn devri karşõlõğõnda devralan ya da yeni
kurulan ortaklõğõn paylarõnõn verilmesi.
1.1.2. Birleşmenin Diğer Ekonomik Bütünleşme Modelleri İçindeki Yeri
Birleşmenin ayõrdedici özelliği birleşen ortaklõğõn bütün malvarlõğõ ile bir kül
halinde birleşilen ortaklõğa intikal etmesi ve bunun karşõlõğõnda da devralan veya yeni
kurulan ortaklõğõn pay senetlerinin devralõnan ortaklõğõn pay sahiplerine verilmesidir.2 Bir
başka deyişle birleşmenin kanunda belirtilen üç unsuru bir bütünün ayrõlmaz parçalarõdõr.
Ancak birleşme ekonomik bütünleşmenin tek aracõ da değildir. Bu üç unsuru bir arada
içermeyen diğer modellerde3 ise, örneğin, birden çok ortaklõğõn tüzel kişiliklerini muhafaza
ederek, birlikte çalõşmalarõ, işbirliği yapmalarõ ya da bir ortaklõğõn başka bir ortaklõğa
malvarlõğõnõn bir bölümünü BK md. 179-180 hükümleri çerçevesinde devretmesi; bir
ortaklõğõn bir başka ortaklõğõn hisse senetlerini devralmak yoluyla o ortaklõğõn yönetim

1

Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), Ortaklõklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, 2000, s.106; Birleşmenin değişik
tanõmlarõ için bkz. Türk, Ticaret Ortaklõklarõnõn Birleşmesi, Ankara1986, s.20 vd.
2
Yasaman, Anonim Ortaklõklarõn Birleşmesi, İstanbul, 1987, s.13.
3
Tekinalp, Ticaret Ortaklõklarõnda Birleşme Kavramõ ve Bazõ Problemler, Banka Dergisi, 1971, C. VIII,
S.10, s.28,;Tekinalp(Poroy/Çamoğlu),2000, s.107.
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kontrolünü ele geçirmesi4 ya da ortaklõğa bütün malvarlõğõnõn devralõnmasõna karşõlõk ivaz
olarak para verilmesi gibi haller de teknik anlamda birleşmeden söz edilemez. Aynõ şekilde
bir ortaklõğõn bütün malvarlõğõnõ bir başka ortaklõğa devrettikten sonra infisahõnõ
kararlaştõrmasõ5 da yine teknik anlamdaki birleşmenin üç unsurunu da içinde barõndõrmadõğõ
için birleşme hükümlerine tabi olmayacaktõr. Bunun gibi TTK md. 454 uyarõnca bir kamu
tüzel kişisi tarafõndan bir ortaklõğõn devralõnmasõ da teknik anlamda birleşme kapsamõna
girmemektedir.
Görüldüğü gibi birleşme diğer bütünleşme modellerinden farklõ olarak hem iktisadi
hem de hukuki bütünleşmeyi sağlamaktadõr. O halde birleşmeyi ekonomik bütünleşmenin en
yoğun olarak gerçekleştirildiği yöntem olarak nitelendirmek yanlõş olmayacaktõr.6
1.1.3. Birleşmenin Türleri
Kanun birleşmenin iki türünü düzenlemiştir.
a)Devralma yoluyla birleşmede, en az bir ortaklõk aktif ve pasifleri ile bir bütün
olarak başka bir ortaklõk tarafõndan devralõnmakta, devralõnan ortaklõk infisah etmektedir.
b)Yeni kuruluş yoluyla birleşmede ise, en az iki ortaklõk birleşerek yeni bir ortaklõk
meydana getirirler. Yeni kuruluşa katõlan bütün ortaklõklar infisah eder. Bir başka deyişle
burada birden fazla ortaklõğõn yeni kurulan ortaklõk tarafõndan devralõnmasõ7 söz konusudur.
Birleşmeye katõlan ortaklõklar yeni ortaklõğõn kurucusu olurlar. Burada bir ortaklõğõn en az
beş kişi tarafõndan kurulabileceğine ilişkin TTK md. 277 hükmüne kanunen getirilen bir
istisna vardõr.
1.2. Birleşmenin Amacõ
Birleşmenin gerçekleştirilme amaçlarõ çok çeşitlidir.8 Bunlar arasõnda ölçek
ekonomilerinden yararlanmak, faaliyet alanlarõnõ geliştirmek, etkin olmayan yönetimin
değiştirilmesi, araştõrma geliştirme maliyetlerinin azaltõlmasõ, değerli sõnai haklara sahip
4

Bazõ yazarlar tarafõndan bu tür quasi fusion (birleşme benzeri) olarak da adlandõrõlmaktadõr. Bkz.
Bachmann, Mehrstuftige Übernahmen schweizerischer Publikumgesellschaften, Zürich,1992, s.20,21;
Tschaeni, Unternehmensübernahmen nach Schweizer Recht, Frankfurt am Main, 1989, s. 58,59.
5
Bachmann,1992, s.18,19; Tschaeni,1989, s.57,58. Anõlan yazarlar bunu gerçek olmayan birleşme
(unechte fusion) olarak adlandõrmaktadõr.
6
Arslanlõ, Anonim Şirketler IV-V, İstanbul, 1961, s.241, dp.16 ve orada anõlan yazar.
7
Domaniç, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulamasõ, İstanbul, 1988, s.1506, dp.56.
8
Bu konuda geniş bilgi için bkz. Çelik, Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi, Ankara,
1999, s.33 vd; ayrõca yine bkz. Akay, İşletme Birleşmeleri ve Muhasebesi, İstanbul, 1997, s.14 vd.
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olmak sayõlabilir9. Bunlara ilave olarak bir ortaklõğõn paylarõnõn bir başka ortaklõk tarafõndan
paylarõnõn devralõnarak yönetim kontrolünü ele geçirmesi tehlikesine karşõlõk, bir tedbir
olarak diğer bir ortaklõkla birleşmesi de amaçlar arasõnda gösterilebilir.10
1.3. Birleşmenin Düzenlenişi
Birleşme esas olarak TTK’nda düzenlenmiştir. Ayrõca bankalarõn birleşmesi
BanK’da, kooperatiflerin birleşmesi ise KoopK’da düzenlenmiştir. Birleşmeye ilişkin
hükümler TTK’nda iki yerde bulunmaktadõr. İlk düzenleme “Umumi Hükümler” faslõnda
146-151. maddeler arasõnda yer almaktadõr. Bu hükümler İtalyan Ticaret Kanunu’ndan
alõnmõş olup, alacaklõlarõn korunmasõna ilişkin 150. madde dõşõnda anonim ortaklõklara da
uygulanõr. İkinci olarak 451 ve 452. maddelerde anonim ortaklõklarõn birleşmesi
düzenlenmiştir. Bu düzenleme ise İsviçre Borçlar Kanunu’ndan alõnmõştõr.
1.4. Birleşmede Taraflarõn Statüsü
TTK’da sadece ortaklarõn birleşmesi düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle, birleşmenin
taraflarõ ister şahõs ister sermaye şirketi olsun, sadece şirketlerdir. Bir şirketin bir dernek,
vakõf ya da diğer bir tüzel kişi ile birleşmesi söz konusu değildir11.
Öte yandan TTK md.147 birleşmede, “nev’ilerin aynõ olmasõ” koşulunu getirmiştir.
Buna göre aynõ nev’iden olan şirketler birbirleri ile birleşebilirler. Aynõ madde uyarõnca
birleşme bakõmõndan kollektif ile komandit şirketler ve anonim ile sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketler aynõ nev’iden sayõlõr.
1.5. Birleşme Prosedürü
TTK

birleşme

prosedürünü

düzenlememiş,

sadece

birleşmenin

ilkelerini

belirlemiştir. Yeni kuruluş suretiyle birleşmede TTK md. 452/I açõkça kuruluş hükümlerine
yollama yaptõğõndan, burada TTK’nun kuruluşa ilişkin hükümleri uygulama alanõ bulur.
Buna karşõlõk devralma yoluyla birleşmede devreden ortaklõk açõsõndan infisah, devralan
ortaklõk açõsõnda ise esas sözleşme değişikliği vukuu bulduğundan, devralma yoluyla

9

Ayrõca verimlilik farklõlaştõrõlmasõnõn temin edilmesi ve borçlanma kapasitesinin genişletilmesi de yine
amaçlar arasõnda sayõlabilir. Bkz. Tünal, Genel Hatlarõ ile Amerika Birleşik Devletlerinde Şirket Devir ve
Birleşmelerinin Vergi Boyutu, Vergi Dünyasõ Dergisi, S.228, 2000, s.43.
10
Manavgat, Aleni Pay Alõm Teklifi, Ankara, 1997, s.198,199.
11
Oysa Alman Hukukunda AktG’nin birleşme ve nev’i değiştirmeye ilişkin hükümlerini ilga eden
UmwBerG ile şirketlerin dernek, vakõf veya kooperatifler ile birleşmesi imkanõ getirildiği gibi, İsviçre
Tasarõsõ’nda da bu yönde hüküm bulunmaktadõr.
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birleşmelerde de esas sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerin uygulama alanõ bulacağõ
doktrinde kabul edilmektedir12.
Bu çerçevede devralma yoluyla birleşme işlemlerini şu şekilde sõralamak
mümkündür13: 1) Birleşecek ortaklõklar arasõnda görüşmeler ve bu konuda anlaşmaya
varõlmasõ, 2) Mahkeme incelemesinin yapõlmasõ14 ve şirket değerlerinin tespiti, 3) Birleşme
sözleşmesinin ve esas sözleşme değişikliği taslağõnõn hazõrlanmasõ ve imzalanmasõ, 4)
Birleşme sözleşmesinin genel kurullar tarafõndan onaylanmasõ ve devralan şirketin esas
sermaye artõrõmõnõ yapmasõ, 5) Birleşme kararõnõn tescil ve ilanõ, 6) Devralõnan şirketin
infisahõnõn tescil ve ilanõ.
Yeni kuruluş yoluyla birleşmelerde ise prosedür şu şekildedir: 1) Birleşecek
ortaklõklar arasõnda görüşmeler ve bu konuda anlaşmaya varõlmasõ, 2) Mahkeme
incelemesinin yapõlmasõ ve şirket değerlerinin tespiti, 3) Birleşme sözleşmesinin ve yeni
kurulucak şirketin esas sözleşme taslağõnõn hazõrlanmasõ ve imzalanmasõ, 4) STB’ndan izin
alõnmasõ, 5) Birleşme sözleşmesinin genel kurullar tarafõndan onaylanmasõ, 6) Yeni
ortaklõğõn kurulmasõ, 7) Birleşen ortaklõklarõn infisahõnõn tescil ve ilanõ.
Son olarak birleşmeye ilişkin genel kurul toplantõ nisabõna değinmek gerekirse, TTK
md. 148’de birleşme kararõnõn esas sözleşmelerin değişmesi hakkõndaki usul ve şartlar
dairesinde verileceği öngörülmüş olduğundan, birleşmeye ilişkin genel kurullarda TTK md.
388/III’te yer alan nisaplarõn uygulanacağõnõ söylemek mümkündür.15

12

Yasaman,1987, s.35,36.
Tekinalp(Poroy/Çamoğlu),2000, s.113.
14
TTK md. 299’un 559 sayõlõ KHK ile kaldõrõlmasõndan sonra, mahkeme incelemesinin yasal dayanağõ
ortadan kalkmõştõr. Ancak doktrinde TTK md. 150/III, 293/c.3 ve 303/II c.2 hükümlerinden hareketle
mahkeme incelemesinin birleşmede devam edeceği savunulmaktadõr.Bkz.Tekinalp(Poroy/Çamoğlu),2000,
s.115; Aynõ yönde Alõşkan, Anonim Şirketlerde Devralma Suretiyle Birleşme Konusunda Görülen Bazõ
Hukuki Sorunlar, Mükellefin Dergisi, S.71, 1998, s.119 vd.
15
Tekinalp(Poroy/Çamoğlu),2000, s.117, 376.
13
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İKİNCİ BÖLÜM
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA BİRLEŞME
2.1. Taraflarõn Statüsü
Halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşmesi iki veya daha çok halka açõk anonim
ortaklõk arasõnda söz konusu olabileceği gibi, bir halka açõk anonim ortaklõkla kapalõ bir
anonim ortaklõk arasõnda da olabilir. Aynõ şekilde kayõtlõ sermaye sistemini benimsemiş bir
halka açõk anonim ortaklõğõn da esas sermaye sistemindeki halka açõk ya da kapalõ bir (ya da
daha çok) anonim ortaklõkla birleşmesi mümkündür.
2.2. Halka Açõk Anonim Ortaklõklarõn Birleşmesine İlişkin Düzenleme
SPKn.’nun 16/A maddesinde, Kurul’a, küçük pay sahiplerinin korunmasõ ve
kamunun aydõnlatõlmasõnõ sağlamak amacõyla, halka açõk anonim ortaklõklarõn sermaye ve
yönetim kontrolü sağlamak üzere pay sahiplerine çağrõda bulunarak, hisse senedi toplama
girişiminde bulunulmasõnda; genel kurullarda oy hakkõnõ kullanmak için vekalet
istenmesinde; ortaklõğõn pay dağõlõmõnõn önemli ölçüde değişmesi sonucu veren hisse senedi
el değiştirmelerinde, sermaye artõrõmlarõnda ve ayrõca birleşme ve devirlerde, düzenleme
yapma yetkisi verilmiştir. Görüldüğü gibi halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşmesinde
Kurul’un düzenleme yapma yetkisi kamuyu aydõnlatma gerekleri ile sõnõrlõ olmayõp, küçük
pay sahibinin korunmasõna da yöneliktir...
Kurul, bu yetkisini kullanarak çeşitli düzenlemeler yapmõştõr16. Seri:I, No:26 sayõlõ
“Hisse Senetlerinin Kurul Kaydõna Alõnmasõna ve Satõşõna İlişkin Esaslar Tebliği”nin 12.
maddesi uyarõnca birleşen anonim ortaklõklardan birisi halka açõk anonim ortaklõk ise,
birleşme nedeniyle ihraç olunacak hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnmasõ zorunludur.
Birleşmeye taraf halka açõk anonim ortaklõğõn birleşme sözleşmesinin onaylanacağõ genel
kuruldan önce aynõ Tebliğ’in 5/A no.lu ekinde belirtilen belgelerle birlikte Kurul’a
başvurarak onay almasõ gereklidir. Birleşmenin tamamlanmasõndan sonra ise, bu sefer ihraç
edilecek hisse senetlerinin Kurul’a kaydedilmesi için, yine Tebliğ’in 5/B no.lu ekinde yer
alan belgelerle birlikte Kurul’a başvurulmasõ gerekir.

16

Bu konuda bkz. Akay,1997, s.91 vd.
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Seri:X, No:16 sayõlõ “Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğ”’in
19. maddesinin dördüncü fõkrasõnda, birleşen halka açõk anonim ortaklõklarõn mali
tablolarõnõn “özel denetim”e konu olacağõ belirtilmektedir. Aynõ şekilde Seri:XI, No:3 sayõlõ
“Sermaye Piyasalarõnda Ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ”in 10/d
maddesi, birleşme durumunda düzenlenecek ara mali tablolar ile bu tablolara ilişkin
bağõmsõz denetleme raporu özetinin, genel kurul toplantõsõnda önce pay sahiplerinin emrine
hazõr bulundurulacağõnõ hükme bağlamõştõr. Seri:XII, No:1 sayõlõ “Sermaye Piyasasõ
Kanunu’na Tabi Ortaklõk ve Kuruluşlarõn Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya
Duyurma ve Bağõmsõz Denetleme Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel
Açõklama Tebliği”nde de, birleşme kararõna dayanak teşkil edecek mali tablolarõn
düzenlenmesi ve bu tablolarõn bağõmsõz denetleme kuruluşlarõnca denetlenmesi zorunluluğu
getirilmiştir. Öte yandan Seri:X, No:7 sayõlõ “Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetleme
Hakkõnda Yönetmelik Hükümlerine Göre Özel Denetlemeye Tabi Ortaklõklarõn Belirlenmesi
Hakkõnda Tebliğ”in 1. maddesinin (b) bendinde “Hisse senetleri halka arz edilen veya
arzedilmiş sayõlan anonim ortaklõklardan bir başka anonim ortaklõkla birleşen veya diğer bir
anonim ortaklõğa devir veya katõlmaya taraf olanlar”õn özel denetlemeye tabi olacağõ
belirtilmektedir.
Bu düzenlemelere genel olarak bakõldõğõnda Kurul’un birleşmeyi, birleşme
nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõ bakõmõndan ele aldõğõ görülmektedir. Oysa aşağõda da
belirtileceği üzere bazõ istisnai hallerde birleşme sermaye artõrõmõna gerek kalmaksõzõn da
gerçekleştirilebilir. Dolayõsõyla mevcut düzenleme karşõsõnda bu tür birleşmelerin Kurul
denetimine tabi olmaksõzõn gerçekleştirilmesi gibi bir tehlike söz konusu olabilir. Böyle bir
tehlikeyi önlemek ve halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşmesine ilişkin esaslarõ
düzenlemek üzere Kurul’un ayrõ bir Tebliğ çõkarmasõ daha uygun olacaktõr. Nitekim
SPKn.’nun 16/A maddesi buna imkan sağlamaktadõr.
2.3. Birleşme Prosedürü
Birleşme prosedürüne ilişkin olarak ilk bölümde yer alan açõklamalarõmõz esasen
burada da geçerlidir. Ancak halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşme sürecinde Kurul
denetimi devreye girmektedir. Birleşme; birleşmeye katõlan ortaklõklarõn pay sahipleri,
alacaklõlarõ, işçileri, diğer menfaat sahiplerinin yanõsõra kamunun menfaatini de yakõndan
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ilgilendirmektedir. SPKn.’nun 1. maddesinde yer alan küçük tasarruf sahibinin korunmasõ
amacõ da dikkate alõndõğõnda; Kurul’un halka açõk anonim ortaklõklarõn denetimindeki
fonksiyonu daha iyi anlaşõlõr. Bu çerçevede halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşme
prosedürünün ilk bölümde yer alan şemasõna, özel bağõmsõz denetim raporunun
hazõrlanmasõ, birleşme sözleşmesi genel kurullarda onaylanmadan önce birleşme sözleşmesi
ve esas sözleşme tadil tasarõsõnõn Kurul onayõna sunulmasõ ve genel kurul onayõnõ takiben de
kayda alma başvurusu için tekrar Kurul’a başvurulmasõ safhalarõnõ eklemek mümkündür.
Kayõtlõ sermaye sisteminde bulunan bir ortaklõğõn bir başka ortaklõğõ devralmasõ
halinde, kayõtlõ sermaye tavanõ içinde kalmak kaydõyla sermaye artõrõmõ yönetim kurulu
kararõ ile yapõlacağõndan, yukarõdaki süreçten farklõ olarak esas sözleşme değişiklik
taslağõnõn hazõrlanmasõ safhasõna burada gerek bulunmamaktadõr.
Öte yandan halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşmesinde, diğer anonim
ortaklõklarõn birleşmesinden farklõ olarak, SPKn. md. 11/7 hükmü uyarõnca, esas sözleşmede
aksine bir hüküm yoksa, TTK’nun 372. maddesindeki toplantõ nisaplarõ uygulanõr.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA BİRLEŞMEYE İLİŞKİN
SORUNLAR
3.1. Pay Sahiplerinin Korunmasõ
3.1.1. İmtiyazlõ Paylarõn Korunmasõ
Devralan ortaklõkta imtiyazlõ paylarõn bulunduğu, buna karşõlõk devralõnan ortaklõkta
imtiyaz bulunmadõğõ durumlarda, devralõnan ortaklõk pay sahiplerine, devralan ortaklõkta
mevcut farklõ kategorideki paylardan hangisinin verileceği ya da tam aksi bir durumda yani,
devralõnan ortaklõkta imtiyaz olduğu, buna karşõlõk, devralan ortaklõkta imtiyazlõ paylarõn
bulunmadõğõ durumlarda, devralõnan ortaklõkta mevcut imtiyazlarõn, devralan ortaklõğa nasõl
taşõnacağõ konusu, birleşmenin çözülmesi gereken problemlerinden biri olarak karşõmõza
çõkmaktadõr. Özellikle devralan ortaklõğõn halka açõk, devralõnan ortaklõğõn ise halka kapalõ
olduğu durumlarda, imtiyazlõ paylarõn akõbetinin Kurul’un 1.7.1998 tarih ve 49/721 sayõlõ
ilke kararõ çerçevesinde ele alõnmasõ gerekmektedir. Ancak bu sorunu sadece devralma
yoluyla birleşmelere özgü sanmak da yanõltõcõ olacaktõr. Yeni kuruluş yoluyla birleşmelerde
de bu tür bir sorunla karşõlaşõlabilir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, TTK’nda, birleşme işleminde imtiyazlõ paylarõn
korunmasõ konusu açõkça düzenlenmemiştir17. Dolayõsõyla, bu sorun birleşmeye katõlan
ortaklõklarõn karşõlõklõ pazarlõklar neticesinde hazõrlayacaklarõ birleşme sözleşmesinde
çözüme kavuşturmalõdõr.
Öte yandan imtiyazlõ paylar TTK md. 385 anlamõnda müktesep hak oluşturmaz.
Dolayõsõyla TTK md. 389 ve 391’de yer alan esas sözleşme değişikliği ve sermaye
artõrõmlarõnda imtiyazlõ paylarõ koruyucu hükümlerden hareketle imtiyazõn kaldõrõlmasõna,
kõsõtlanmasõna, niteliğinin değiştirilmesine ve doğrudan ya da dolaylõ olarak ihlal
edilmesine, imtiyazlõ pay sahipleri özel kurulunun muvafakatinin alõnmasõ kaydõyla bir engel
yoktur. Bir başka deyişle devralõnan ortaklõkta ya da yeni kuruluş suretiyle birleşmede
birleşmeye katõlan ortaklõkta bulunan imtiyazõn birleşme sonrasõ devralan ortaklõkta ya da
17

Oysa Alman Hukukunda UmwBerG ile birleşme sözleşmesine imtiyazlõ paylarõn akõbeti hakkõnda
hüküm konulmasõ gereği düzenlenmiştir (md. 5). İsviçre Tasarõsõ’nda da buna benzer bir hüküm olduğu
görülmektedir (md.13/c).
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yeni kurulan ortaklõkta devam etmemesi ortaklõklarca kararlaştõrõlmõş ise, imtiyazlõ pay
sahiplerinin TTK md. 389 uyarõnca özel bir genel kurul toplantõsõ ile bu haklarõndan feragat
etmeleri gerekmektedir18. İmtiyazlõlar genel kurulunun onayõ olmadan ortaklõğõn genel
kurulu tarafõndan alõnan birleşme kararõ infaz edilemez19.
Devralan ortaklõkta farklõ kategoride paylarõn bulunmasõ ve devralõnan ortaklõkta
imtiyazlõ payõn bulunmamasõ halinde ise, devralõnan ortaklõk pay sahiplerine farklõ
kategorideki paylardan hangisinin verileceği konusunda üç farklõ öneri getirilebilir. a)
Devralan ortaklõk esas sözleşmesinde değişiklik yaparak ayrõ bir imtiyazsõz grup yaratõr ve
devralõnan ortaklõk pay sahiplerine bu yeni yaratõlan grubun paylarõndan verir. b) Devralõnan
ortaklõk pay sahipleri oransal olarak mevcut bulunan pay gruplarõ arasõna dağõtõlõr. c)
Devralan ortaklõkta mevcut belli bir grup pay, devralõnan ortaklõk pay sahiplerine verilir.
İlk seçeneğin tercih edilmesi halinde herhangi bir sorun yaşanmayacağõ açõktõr.
Birleşmede temel ilke devralõnan pay sahiplerinin devralan ortaklõkta, devralõnan ortaklõkta
sahip olduklarõ haklarõna eşit haklara sahip olmasõ20 olduğuna göre, bu seçenekte söz konusu
ilkeye uygun hareket edilmiş olur.
Ancak diğer iki seçenekten birinin tercih edilmesi durumunda, devralõnan ortaklõk
pay sahipleri, eski ortaklõkta sahip olmadõklarõ imtiyazlarõ elde edeceklerinden, devralan
ortaklõktaki imtiyazlõ paylarõn sayõsõ artmõş olacaktõr. Bu ise her bir grubun birbirine karşõ
olan dengesini bozacağõndan, mevcut imtiyazlarõn haklarõnõ etkileyecektir. Dolayõsõyla hangi
imtiyazlõ grup paylarõndan verilecek ise o grubun imtiyazlõlar genel kurulunun buna onay
vermesi gerekeceği açõktõr. Aksi halde birleşme kararõ infaz edilemez. Öte yandan konuyu
Kurul’un 1.7.1998 tarih ve 49/721 sayõlõ ilke kararõ açõsõndan da ele almak gerekir. Zira
anõlan ilke kararõ, “ çağrõ yoluyla halka açõlan anonim ortaklõklarõn halka açõldõktan sonra
yeni imtiyaz yaratma taleplerinin reddedilmesine, mevcut imtiyazlarda yapõlacak değişiklik
taleplerinin ise, yatõrõmcõlarõn haklarõnõn korunmasõ açõsõndan, imtiyazlarõn özünün
değişmemesi, konu ve kapsam bakõmõndan genişletilmemesi ilkeleri çerçevesinde
değerlendirilerek, bu ilkelere aykõrõlõk halinde reddedilmesi” şeklindedir. Ancak, devralan
ortaklõğõn devralõnan ortaklõk pay sahiplerine kendi bünyesinde mevcut bulunan imtiyazlõ
18

Yasaman,1987, s. 80.
Tekinalp(Poroy/Çamoğlu),2000, s.443. Ayrõca bkz. Aynõ yerde anõlan Yargõtay kararlarõ.
20
Yasaman,1987, s. 80.
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paylardan vermesi yeni bir imtiyaz yaratõlmasõ olmadõğõ gibi, imtiyazlarõn konu ve kapsam
bakõmõndan genişlemesi olarak da nitelendirilemez. O halde söz konusu durumda ilgili
imtiyazlõ paylar genel kurulunun onay vermesi şartõyla devralõnan ortaklõk pay sahiplerine
imtiyazlõ paylardan verilmesinin mümkün olduğu söylenebilir.
Devralõnan ortaklõkta imtiyazlõ paylarõn bulunmasõ, buna karşõlõk devralan ortaklõkta
imtiyaz bulunmamasõ durumunda ise, devralõnan ortaklõktaki imtiyazlarõn devralan
ortaklõğõn bünyesine taşõnmasõnõn kararlaştõrõlmasõ, devralan ortaklõğõn, esas sözleşmesinde
değişiklik yaparak, yeni imtiyaz yaratmasõnõ gerektirecektir. Bu durumda, anõlan ilke kararõ
uygulanacak olursa, ilk bakõşta buna imkan olmadõğõ düşünülebilir. Ancak birleşmenin
kendine özgü yapõsõ ve olayõn kendine özgü özellikleri gereği devralõnan ortaklõğõn
kendisinde mevcut imtiyazlarõn devralan ortaklõğa taşõnmamasõ halinde birleşmeden
vazgeçilmesi gibi bir durum her zaman söz konusu olabilir. Öte yandan tamamõyla taraflar
arasõnda sözleşme serbestisi çerçevesinde çözümlenebilecek bir konuda, olumsuz yaklaşõm
sergilemek, birleşmeden beklenen makro ekonomik faydanõn sağlanmasõna engel olabilir. O
halde birleşmede yeni imtiyaz yaratõlmasõ konusunda bir istisna tanõmak, belli ilkeler
çerçevesinde düşünülmelidir. Ayrõca devralõnan ortaklõğõn pay sahiplerinin devralan
ortaklõkta, devralõnan ortaklõkta sahip olduklarõ haklara eşit haklara sahip olmasõ gerektiği
ilkesi de varõlan bu sonucu teyit etmektedir. Ancak devralõnan ortaklõktaki imtiyazlar
devralan ortaklõğa taşõnõrken ayrõ bir grup yaratõlarak imtiyazdan sadece devralõnan
ortaklõkta bu imtiyaza sahip pay sahiplerinin yararlandõrõlmasõna da dikkat edilmelidir. Aksi
takdirde devralan ortaklõktaki ya da devralõnan ortaklõktaki imtiyazsõz pay sahiplerine yeni
imtiyaz yaratõlmõş olur ki, buna da söz konusu ilke kararõ uyarõnca cevaz verilmemesi
gerekir. Nitekim böyle bir durum, devralõnan ortaklõktaki adi pay sahiplerinin devralõnan
ortaklõkta mevcut olan haklarõnõn ötesinde haklara birleşme nedeniyle, devralan ortaklõkta
sahip olmalarõ ve devralan ortaklõk pay sahiplerinin de yine daha önce sahip olmadõklarõ bir
imtiyaza sahip olmalarõ anlamõna gelir.
Devralõnan ortaklõktaki imtiyazlarõn devralan ortaklõğa taşõnmasõ konusunda bir
diğer ihtimal ise, devralan ortaklõkta da imtiyaz olmasõ halidir. Bu durumda imtiyazlarõn
taşõnmasõna karar verildiği takdirde, yine devralan ortaklõk imtiyazlõ paylar özel kurulunun
buna onay vermesi gerekeceği açõktõr.
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3.1.2. Bilgi Alma Hakkõ
TTK md. 451 ve 452’de pay sahiplerinin bilgi alma haklarõ konusunda bir hüküm
bulunmamaktadõr. Sadece birleşmeye ilişkin genel hükümlerde TTK md.149’da birleşmeye
katõlan ortaklõklarõn bilançolarõnõn ilan ettirileceği hükme bağlanmõştõr21. Pay sahiplerinin
bilgi alma haklarõ ise TTK md. 362 ve 363’te son derece yetersiz bir biçimde
düzenlenmiştir22.
Oysa birleşmede pay sahiplerinin haklarõnõn korunmasõ ve birleşme kararõnõ sağlõklõ
bir şekilde alabilmeleri bu hususta tam ve doğru olarak bilgilendirilmelerine bağlõdõr.
Özellikle birleşme sözleşmesinin, bilirkişi raporunun ve mali tablolarõn incelenmesi,
birleşme kararõnõn sağlõklõ bir şekilde verilebilmesi için şarttõr. Birleşme sonrasõ imtiyazlarõn
devam edip etmeyeceği, şirketlerin değerlemesinin nasõl yapõldõğõ, değiştirme biriminin
değeri gibi hususlar için birleşme sözleşmesi ve bilirkişi raporunun incelenmesine ihtiyaç
olduğu bir gerçektir.
Nitekim AB Direktifi’nin 11. maddesinde, pay sahiplerinin, genel kurul
toplantõsõndan en az 1 ay önce, birleşme koşullarõ, birleşmeye katõlan şirketlerin son üç yõllõk
hesaplarõnõ ve mali raporlarõ ile birleşmeye katõlan şirketlerin yönetim kurullarõnõn
birleşmenin hukuki ve ekonomik gerekçelerini açõklayan raporlarõ ve bilirkişi raporunu
inceleme hakkõna sahip olduklarõ hükme bağlanmõştõr.
Aynõ şekilde İsviçre Tasarõsõ’nõn 17. maddesinde bilgi alma hakkõna ilişkin ayrõntõlõ
düzenleme yapõlmõştõr. Buna göre genel kurul kararõ alõnmasõndan 30 gün önce birleşme
sözleşmesini incelemek üzere, birleşme sözleşmesi, bilirkişi raporu, denetleme raporu ve
birleşmeye katõlan şirketlerin son üç yõllõk mali tablolarõ ile yõllõk faaliyet raporlarõnõn pay
sahipleri, pay üzerinde intifa hakkõ varsa intifa hakkõ sahiplerinin, birleşmeye katõlan
şirketler başka sermaye piyasasõ aracõ ihraç etmiş ise bunlarõn sahipleri ile diğer ilgililerin
incelemesine sunmakla yükümlü kõlõnmõştõr. Benzer bir hüküm UmwBerG’de de söz
konusudur (md.5/son).
21

Aynõ şekilde Kurul’un Seri:XI, No:3 sayõlõ Tebliği’nin 10/d maddesinde de birleşmeye katõlan
ortaklõklarõn mali tablo ve bu tablolara ilişkin bağõmsõz denetim rapor özetinin genel kurul toplantõsõnda
once pay sahiplerinin emrine hazõr tutulacağõ öngörülmüştür. Görüldüğü gibi gerek Kanun gerekse
Tebliğ’de birleşme sözleşmesinin incelemeye hazõr tutulacağõ hususu öngörülmediği gibi, mali tablolarõn
incelenmesi için asgari bir süre de tayin edilmemiştir.
22
Tekinalp(Poroy/Çamoğlu),2000, s.550.
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TTK’nda yapõlacak değişiklikte AB Direktifi ile İsviçre Tasarõsõ ve hatta UmwBerG
örnek alõnarak, pay sahiplerinin bilgi alma hakkõ konusunda değişiklik yapõlmasõnõn gerekli
olduğu açõktõr. Birleşme sözleşmesinin pay sahiplerince incelenmesi imkanõ getirilmeli ve
inceleme için asgari 1 ay süre öngörülmelidir.
3.1.3. Birleşmenin İptalini İsteme Hakkõ
Birleşme kararõ genel kurul tarafõndan alõnacağõndan, bu kararlar aleyhine butlan,
yokluk ya da TTK md. 381’de yer alan şartlar çerçevesinde kararõn iptalinin dava
edilebileceğine şüphe yoktur23. Burada tartõşõlmasõ gereken husus, birleşme süreci
tamamlandõktan, infisah eden ortaklõğõn infisahõnõn tescil ve ilan edilmesinden ya da yeni
kurulan ortaklõğõn tescil ve ilan edilmesinden sonra birleşme sürecindeki hukuka veya
ahlâka aykõrõlõklar olduğu iddiasõ ile birleşmenin butlanõnõn talep edilip edilemeyeceğidir.
Doktrinde sermaye artõrõmõnõn butlanõna ilişkin olarak, MK md.45/II hükmünden hareketle,
sermaye artõrõmõnõn tescilinden sonra hukuka ve ahlâka aykõrõlõk nedeniyle hükümsüzlük
yoluna gidilemeyeceği görüşü ileri sürülmüştür24.
Aynõ sonuca birleşmelerde de varmak, özellikle TTK md. 299’un ilga edilmesinden
sonra, yerinde olacaktõr. Zira tescilden sonra birleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek ne
pay sahiplerinin ne de alacaklõlarõn menfaatine uygun olur. Ancak burada, “kesin
bozukluklar” ve “düzeltilebilir bozukluklar” şeklinde bir ayõrõma gidilmesi de gerekir.
Birleşme kararõnõn yetkili organ tarafõndan alõnmamasõ gibi ağõr hukuka aykõrõlõk hallerini
“kesin bozukluk” olarak nitelendirmek ve böyle durumlarda tescilin hukuka aykõrõlõklarõ
gidermediğini söylemek mümkündür25.
3.1.4. Sorumluluk Davasõ Açma Hakkõ
Pay sahipleri ya da alacaklõlarõn yönetim kurulu üyeleri aleyhine TTK md. 336
uyarõnca sorumluluk davasõ açma haklarõ doğrudan ya da dolaylõ zararlarõ için söz
konusudur. Sorumluluk davasõnõn açõlmasõ, özellikle tespit edilen değiştirme biriminin
düşük olmasõ nedeniyle pay sahiplerinin zarara uğramalarõ halinde gündeme gelebilir26.
23

Bununla birlikte karşõlaştõrmalõ hukukta birleşmenin butlanõn hangi hallerde söz konusu olacağõ ve
butlan davasõnõn açõlma süresi gibi konularda ayrõntõlõ hükümler getirildiği görülmektedir. Bkz. UmwBerG
md. 14 ve AB Direktifi md. 22.
24
Tekinalp(Poroy/Çamoğlu),2000, s.719.
25
Yasaman,1987, s.122.
26
Yasaman,1987, s.127.

14

3.1.5. Haklõ Sebeplerle Anonim Ortaklõğõn Feshini İsteme Hakkõ
Haklõ sebeplerle anonim ortaklõğõn feshini talep etme hakkõ TTK’da, kaynak İsviçre
Borçlar Kanunu’ndan farklõ olarak düzenlenmemiştir27. Yargõtay28 ve doktindeki hakim
kanaat29 anonim ortaklõğõn haklõ sebeplerle feshedilemeyeceği yönündedir30. Kanõmca haklõ
sebeplerle anonim ortaklõğõn feshinin talep edilmesine imkân bulunmamaktadõr. Bu konuda
aksi yönde yapõlan yorumlar zorlamadõr. Kaldõ ki haklõ sebeplerle feshi talebinin anonim
ortaklõklarda da uygulanmasõ gerektiğini savunan yazarlar bile bunun diğer bütün yollarõn
tüketilmesinden sonra istisnaen başvurulabilecek bir yol olduğunu söylemektedirler31.
3.1.6. Pay Sahibinin Ortaklõktan Ayrõlma Hakkõ
Şahõs şirketlerine özgü bir müessese olan ortaklõktan çõkma hakkõnõn anonim
ortaklõklar için gündeme getirilmesi ilk bakõşta yadõrganabilir. Gerçekten de sermaye
şirketinde pay sahibi her zaman payõnõ devretmek suretiyle ortaklõktan ayrõlabilir. Ancak
günümüz hukuklarõnda şirketin işleyişi ile ilgili önemli konularda muhalif kalan ortağõn
şirketten ayrõlma hakkõnõ düzenleme yönünde bir eğilimin olduğundan söz etmek
mümkündür. Nitekim İsviçre Tasarõsõ’nõn 8. maddesinde bu hak düzenlendiği gibi, Alman
Hukukunda da UmwBerG ile yapõlan düzenlemede 29-34. maddeler arasõnda yine ayrõlma
hakkõnõ düzenleyen hükümlere yer verilmiştir. Aynõ şekilde ABD Hukukunda Del Corp Law
md. 262’de söz konusu hakkõn düzenlendiği görülmektedir32. İngiliz Hukukunda da 1986
Insolvency Act Sec.111’de ayrõlma hakkõnõn düzenlenmiş olduğu görülmektedir33.

27

Yasaman,1987, s.131; Tekinap(Poroy/Çamoğlu),2000, s.781; İsviçre Hukukunda böyle bir hükmün
konuluş gerekçesi ile ilgili olarak bkz. Yasaman,1987, s.131.
28
Bkz. Yasaman,1987, s.131, dp.72’de yer alan kararlar.
29
Yasaman,1987, s.131, dp.71’de yer alan yazarlar. Ayrõca bkz. Tekinalp(Poroy/Çamoğlu),2000, s.
781,782.
30
Aksi görüş için bkz. Çamoğlu, Kollektif Ortaklõkta Haklõ Sebep Kavramõ ve Ortağõn Haklõ Sebeple
Çõkarõlmasõ, İstanbul, 1976, s.67; Yasaman,1987, s.131,133; Tekil, Şirketler Hukuku, C.II, İstanbul,
1978,s. 702.
31
Yasaman,1987, s.133 ve dp.81’de anõlan yazar.
32
ABD Hukukunda bu hakkõn tarihçesi konusunda bkz. Easterbrook/Fischel The Economic Structure of
Corporate Law, London, 1991, s.160,161; Calio, New Appraisals of Old Problems: Reflections on the
Delaware Appraisals Proceeding, American Business Law Journal, 1994, s.2 vd. Ayrõca bu hususta bkz.
Tünal, Genel Hatlarõ ile Amerika Birleşik Devletlerinde Şirket Birleşmelerinin Hukuki Yapõsõ, Vergi
Dünyasõ Dergisi, S.228, 2000, s.57.
33
Bkz. Knoll, Die Übernahme von Kapitalgesellschaften, Baden, 1992, s.366.
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Esasen ayrõlma hakkõ ilk olarak İtalyan Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş, bu
düzenleme İspanya ve Latin Amerika ülkelerini de etkilemiştir34. Arjantin Hukukunda ise
açõk bir şekilde birleşme kararõna katõlmayan pay sahiplerinin ayrõlma hakkõ
öngörülmüştür35.
Bu hususta TTK’nda bir hüküm olmadõğõ görülmektedir. SPKn. md.22/i’de ise
Kurul’a halka açõk anonim ortaklõklarda yönetim kontrolünün el değiştirmesine yol açacak
oranda vekalet toplayan ya da pay iktisap edenlerin, diğer paylarõ satõn alma yükümlülüğüne
ve azõnlõktaki ortaklarõn da kontrolü ele geçiren kişi veya gruba paylarõnõ satma hakkõna
ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.
Ancak kanõmca birleşme nedeniyle pay sahiplerine tanõnan ayrõlma hakkõ ile kontrol
değişikliği nedeniyle azõnlõkta kalan pay sahiplerinin kendi paylarõnõn satõn alõnmasõnõ talep
etme hakkõ arasõnda mahiyet farkõ bulunmaktadõr. Zira ikinci halde, kontrolü ele geçirmek
isteyen kişi veya grubun pay alõm teklifinde bulunmalarõ ve kontrolü ele geçirmelerini
müteakip teklifi kabul etmeyen fakat teklif sonrasõnda çok küçük bir azõnlõk haline gelen
ortaklara paylarõnõ teklif şartlarõyla kontrolü ele geçiren kişi veya gruba satma konusunda bir
hak tanõnmaktadõr36. Maddede satma hakkõ ile kontrol değişikliği arasõnda bir ilişki
kurulmuştur. Ayrõca ayrõlma hakkõndan farklõ olarak paylarõn satõn alõnmasõnõ talep hakkõ
ortaklõğa değil, kontrolü ele geçiren kişi veya gruba yöneltilmektedir. Kurul’a verilen
düzenleme yetkisini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Dolayõsõyla kanõmca ancak
birleşme nedeniyle ortaklõktaki yönetim kontrolünün el değiştirdiği durumlarda SPKn. md.
22/i’de belirtilen hakkõn kullanõlmasõ gündeme gelebilir. Aksi takdirde ayrõlma hakkõ açõkça
düzenlenmedikçe birleşme kararõna katõlmayan pay sahiplerinin paylarõnõ ortaklõğa satarak
ayrõlma hakkõndan söz etmek mümkün değildir.
Bu genel çerçeve içinde ayrõlma hakkõnõ inceleyecek olursak, ayrõlma hakkõnõ
birleşme kararõna muhalif kalan pay sahibine payõnõ uygun bir bedel karşõlõğõnda ortaklõğa
satarak, ortaklõktan ayrõlmasõ olarak tanõmlamak mümkündür. Burada menfaatler arasõnda
34

Karayalçõn, Anonim Şirkette Çoğunluk-Azõnlõk İlişkisi Bakõmõndan Kontrol (Blok) Satõşõ ve Genel
Alõm Önerisi, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’õn Hatõrasõna Armağan, 1990, s.389; Karayalçõn, Üst Kuruluşlar
Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XVI, S.1, 1991, s.19.
35
İmregün, Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasõnda Umumi Heyet Kararlarõndan Doğan Menfaat
İhtilaflarõ ve Bunlarõ Telif Çareleri, İstanbul, 1962, s.165.
36
Bu hususta bkz. Manavgat, 1997, s.125,126.
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bir denge kurulmak istenmektedir. Zira şirket açõsõndan konuya yaklaşacak olursak, birleşme
kararõna katõlmayan pay sahibine uygun bir bedel vererek, onun payõnõ satõn almak suretiyle
pay sahibinin birleşme kararõna karşõ iptal davasõ açma yoluna gitmesini önlenmektedir.
Buna karşõlõk pay sahibi açõsõndan ise, ortaklõğõn birleşmesini istememesinin haklõ
sebepleri olabilir. Devralan ortaklõğõn bünyesine girmek istememesi, birleşme sonrasõ hisse
senedi değerinin düşeceğini beklemesi, devralan ortaklõğõn faaliyet konularõnda çalõşan bir
ortaklõkta kalmak istememesi gibi. Bu durumda payõnõ uygun bir bedel ile ortaklõğa satmasõ
onun da menfaatinedir. Ayrõca bu sayede birleşmenin iptali ile uğraşmak zorunda da
kalmayacaktõr37. Ayrõca birleşmenin engellenmesi de her zaman pay sahibinin lehine
değildir. Zira çoğunluk birleşmek istediği ortaklõkla birlikte çalõşmak gibi ekonomik yollarla
bir araya gelebilir ki, bu durumda pay sahibi birleşmede uğrayacağõ zararlardan daha
fazlasõna uğrayabilir38.
Ayrõlma hakkõnõn hukukumuzda da düzenlenmesi yerinde olacaktõr39. Ancak bu hak
düzenlenirken, uygun bedelin nasõl takdir edileceği konusunun büyük önem arzettiği
ortadadõr. Aynõ şekilde hakkõn kullanõm süresi, kimin tarafõndan kullanõlacağõ gibi konular
da açõkça düzenlenmelidir. Ayrõca ayrõlma hakkõ ortaklõğa karşõ ileri sürüldüğünden pay
sahibinin payõ ortaklõğõn kendisi tarafõndan iktisap edilmektedir. Dolayõsõyla TTK md. 329’a
bu hususta bir istisna getirilmesi gerekmektedir. Nitekin UmwBerG md. 39’da bu halde
anonim ortaklõğõn kendi payõnõ iktisabõnõ düzenleyen AktG md. 71’in uygulanmayacağõ
açõkça öngörülmüştür.
Bu konu düzenlenirken kanõmca, Alman Hukukunda yapõlan düzenlemeden
yararalanõlabilir. Birleşme kararõna katõlmayan pay sahibinin ortaklõktan ayrõlma hakkõ
Alman Hukukunda UmwBerG’de 29-34. maddeler arasõnda düzenlenmiştir. Buna göre,
birleşme kararõna katõlmayan ve itirazõnõ tutanağa geçiren pay sahibine nakit ödemede
bulunularak ortaklõktan ayrõlmasõ teklif edilebilir. Teklife ilişkin esaslarõn birleşme
sözleşmesinde yer almasõ da aynõ düzenlemede öngörülmüştür. Uygun bedelin tespitinde
birleşmede kararlaştõrõlan değiştirme ölçüsü dikkate alõnõr ve buna göre nakit ödeme yapõlõr.
Ancak pay sahibi değiştirme biriminin düşük olduğunu ileri sürüyorsa, mahkemeye
37

İmregün,1962, s.165.
Rolf, Unternehmensübernahmen, Zürich, 1990, s.321.
39
Tekinalp, Azlõk Haklarõ ve Bireysel Haklar, 40. Yõlõnda TTK, 1997, s.154; İmregün,1962, s.166.
38
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başvurabilir. Bu durumda ayrõlma hakkõnõn kullanõmõ mahkeme kararõnõn kesinleştiği
tarihten itibaren başlatõlmaktadõr. Bir başka deyişle uygun bedel birleşmede kararlaştõrõlan
tutar olup, pay sahibinin bu tutara bir itirazõ var ise tutar mahkeme tarafõndan belirlenecektir.
3.2. Alacaklõlarõn Korunmasõ:
3.2.1. Birleşmede Alacaklõklarõn Korunmasõna İlişkin Temel Yaklaşõmlar:
Devralma

yoluyla

gerçekleştirilen

birleşmede,

devralõnan

ortaklõk

tasfiye

edilmeksizin dağõlmakta ve külli halefiyet ilkesi gereğince, devralõnan ortaklõğõn
alacaklõlarõnõn muhatabõ devralan ortaklõk olmaktadõr. Bu nedenle devralõnan ortaklõğõn
alacaklõlarõ açõsõndan, tasfiyeye gidilmediği gibi, kendi onaylarõ alõnmaksõzõn borçlu ortaklõk
da değişmiş olmaktadõr. Bu durumun, özellikle ödeme gücü bakõmõndan devralan ortaklõğõn
daha az güvenli olduğu hallerde alacaklõlarõn alacağõnõ tehlikeye düşüreceği40 açõktõr.
Devralan ortaklõk alacaklõlarõ açõsõndan ise, bundan böyle devralõnan ortaklõğõn
alacaklõlarõnõn da kendileri ile birlikte devralan ortaklõğõn malvarlõğõ üzerinde hak sahibi
olmalarõ ve artõk onlarla birlikte yarõşmak zorunda kalmalarõ41 çeşitli güçlükleri beraberinde
getirecektir.
Yeni ortaklõk kurulmasõ yoluyla gerçekleştirilen birleşmelerde ise, birleşmeye
katõlan her bir ortaklõğõn alacaklõlarõ kendi iradeleri dõşõnda birleşme sonrasõnda kurulan yeni
ortaklõğõ muhatap olarak alacaklardõr. Diğer bir deyişle burada da alacaklõlar diğer ortaklõğõn
alacaklõlarõ ile yarõşmak zorunda kalacaklardõr.
Birleşmede alacaklõlarõn korunmasõna yönelik tedbirler, kaynağõnõ iki farklõ
yaklaşõmdan almaktadõr. Aşağõda inceleneceği üzere bu yaklaşõm farklõlõğõ da alacaklõlarõn
korunmasõna ilişkin iki farklõ sistemin doğmasõna yol açmaktadõr. Birinci yaklaşõma göre,
alacaklõlarõn korunmasõnõn gereği esasen birleşme nedeniyle en az bir ortaklõğõn tasfiyesiz
dağõlmasõndan kaynaklanmaktadõr.42 Diğer yaklaşõm ise, alacaklõlarõn korunmasõnõ,
birleşmede alacaklõlarõn onayõ olmaksõzõn kendiliğinden gerçekleşen borçlu değişmesine
bağlamaktadõr.43

40

Türk,1986a, s.140.
Türk, 1986a, s.140; Rolf,1990, s. 308.
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3.2.2. Genel Hükümler Çerçevesinde Alacaklõlarõn Korunmasõ:
TTK md. 150’de düzenlenmiş olan İtalyan sisteminde alacaklõlarõn korunmasõ
sorunu, birleşme işlemi tamamlanmadan önce çözümlenmiştir.
TTK’nun 150. maddesinde birleşmeye katõlan ortaklõklarõn alacaklõlarõnõn her birine
birleşme kararõnõn ilanõndan itibaren üç ay içinde itiraz etme hakkõ tanõnmõştõr. Bu şekilde
alacaklõklarõn borçlu değişmesine açõk ya da örtülü onaylarõnõn önceden alõnmasõ
gerçekleştirilmiş olmaktadõr44.
3.2.3. Özel Hükümler Çerçevesinde Alacaklõlarõn Korunmasõ:
TTK md. 451’de ise, birleşme işlemi, tescil ve ilanõ müteakip hüküm doğurmakla
birlikte, devreden ortaklõğõn alacaklõlarõnõn korunmasõnõ teminen, devreden şirketin
malvarlõğõnõn, şirket borçlarõ ödeninceye kadar ayrõ yönetilmesi esasõ benimsenmiştir.
Bu sistem kõsaca şu şekilde işlemektedir45;
Önce TTK md. 451/1’ göre tasfiye hükümlerine göre (Tasfiye halinde alacaklõlarõn
davet edilmesi TTK md. 445 uyarõnca yapõldõğõndan burada da söz konusu hüküm
çerçevesinde hareket edilir.) alacaklõlar davet edilir. Bundan sonra borçlarõn ödenmesi veya
teminat altõna alõnmasõ safhasõna geçilir. TTK md. 451. b.2 uyarõnca borçlar ödeninceye ya
da teminat altõna alõnõncaya kadar infisah eden ortaklõğõn malvarlõğõ ayrõ idare edilir. Bu
dönem zarfõnda devralan ortaklõk bu borçlardan sorumlu olduğu gibi devralõnan ortaklõğõn
yönetim kurulu da malvarlõğõnõn ayrõ idaresinin temini hususunda şahsen ve müteselsilen
sorumludur. Malvarlõğõnõn ayrõ yönetilmesinin diğer bir sonucu ise, devralan ortaklõğõn iflas
etmesi halinde infisah eden ortaklõğõn ayrõ yönetilen malvarlõğõnõn da ayrõ bir masa teşkil
etmesi ve devralõnan ortaklõğõn alacaklõlarõna tahsis edilmesidir. Aynõ şekilde ayrõ yönetim
dönemi içinde infisah eden ortaklõğa karşõ açõlacak davalarda yetkili mahkemenin yetkisi de
devam etmektedir.
Burada dikkat edilirse, anonim ortaklõlarda birleşme dolayõsõyla alacaklõlarõn
korunmasõna ilişkin hükümlere, devralma yoluyla birleşmeleri düzenleyen TTK md. 451’de
yer verildiği görülür. Yeni ortaklõk kurulmasõ suretiyle birleşmeyi düzenleyen TTK md.
452’de ise, bu hususta, sadece devralma yoluyla birleşme hükümlerine atõf yapõlmakla
44

Sistem hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bkz. Öcal, Ticaret Şirketlerinin Birleşmesine Alacaklõlarõn İtirazõ
Sorunu, Esader, C.X, S.2, 1974, s.229 vd.
45
Bu sistemin işleyişi hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bkz. Yasaman,1987, s.99 vd.
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yetinilmiştir. Karayalçõn söz konusu atfõn alacaklõlarõn korunmasõna ilişkin hükümleri
kapsayõp kapsamadõğõ konusunda tereddütlerini belirttikten sonra yeni kuruluşta
malvarlõğõnõn ayrõ yönetilmesine, yeni kuruluşta bilirkişi incelemesi yapõldõğõ ve ayrõ
mahkeme denetimi olduğu için gerek olmadõğõ sonucuna varmõştõr46. Yasaman da
malvarlõğõnõn ayrõ yönetiminin infisah eden ortaklõğõn alacaklõlarõnõn birleşen ortaklõğõn
alacaklõlarõndan korunmasõna yönelik olduğu gerekçesi ile aynõ sonuca varmõştõr47. Ancak
kanõmca TTK md. 452’de yapõlan atfõn TTK md. 451’in bütününe yapõldõğõnda şüphe
edilmemesi gerekir. Yeni kuruluş suretiyle birleşmelerde alacaklõlarõn korunmasõna gerek
olup olmadõğõ noktasõnda ise, birleşmede alacaklõlarõn korunmasõna ilişkin temel
yaklaşõmlardan hareket ederek bir çözüme ulaşõlabilir. Zira yeni kuruluş suretiyle birleşmede
de alacaklõlarõn onayõ alõnmaksõzõn birleşme gerçekleştirilmekte ve tasfiyeye gitmeksizin
birleşmeye katõlan ortaklõklar infisah etmektedir. Ayrõca birleşmeye katõlan her bir ortaklõğõn
alacaklõklarõ yeni kurulan ortaklõğõn alacaklõsõ durumuna geldiğinden, alacaklõlarõn birbiri ile
yarõşmasõ durumu burada da söz konusu olmaktadõr. Bir başka deyişle yeni kuruluş suretiyle
birleşmelerde de alacaklõklarõn korunmasõ gerektiği her iki yaklaşõmda da savunulabilir.
3.2.4. Her İki Sistemin Karşõlaştõrõlmasõ:
Görüldüğü gibi, İtalyan sistemini esas alan TTK md. 150 alacaklõlarõn korunmasõnõ
birleşme işlemi tamamlanmadan önce sağlanmaktadõr. Bunun yanõsõra alacaklõlarõn tümüne
itiraz hakkõnõn tanõnmõş olmasõ da bu sistemin ayõrdedici özelliklerinden biridir.
TTK md. 451’de düzenlenen ve Alman-İsviçre sistemini esas alan hükme göre,
alacaklõlar birleşme işlemi tamamlandõktan sonra korunduğu gibi, sadece devralõnan şirket
alacaklõlarõnõn korunmasõ söz konusudur.
Birleşmede alacaklõlarõn korunmasõna yönelik olarak iki farklõ sistemin benimsenmiş
olmasõ nedeniyle TTK md. 150 hükmünün anonim ortaklõklara uygulanamayacağõ,
doktrinde oybirliği ile kabul edilmektedir.48
Görüldüğü gibi her iki sistemin de birbirine karşõ çeşitli avantajlõ ve dezavantajlõ
yönleri bulunmaktadõr. İtalyan sistemi bütün alacaklõlarõn korunmasõnõ temin ederken,
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Karayalçõn, Bilanço Hukuku, Ankara, 1979, s.116,117
Yasaman,1987, s.101
48
Bu konuda geniş bilgi ve tartõşmalar için bkz. Türk, Ticaret Ortaklõklarõnõn Birleşmesinde Nev’ilerin
Aynõ Olmasõ Koşulu, Ankara, 1986, s. 208 vd.
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birleşme kararõnõn ilanõ ile birleşmenin gerçekleştirilmesi arasõnda en az üç ay en çok da
(itiraz vaki olursa mahkemede çözümleneceğinden) belirsiz bir süre girmektedir49. Ancak
böyle bir gecikmeyi önlemek için TTK md. 150’de teminat yatõrma müessesesinin
öngörülmüş olduğunu da belirtmek gerekir.
TTK md. 451’de düzenlenen ve Alman-İsviçre sistemini esas alan sistemde ise,
alacaklõlar birleşme işlemi gerçekleştirildikten sonra korunduğundan, bu tür bir gecikmenin
söz konusu olmayacağõ açõktõr. Bununla birlikte, sadece devralõnan şirket alacaklõlarõn
korunuyor olmasõ önemli bir eksiklik olarak hemen dikkati çekmektedir. Oysa birleşmede
devralan şirket alacaklõlarõnõn da haklarõnõn korunmasõnõ gerektiren durumlar her zaman
ortaya çõkabilir.
Öte yandan malvarlõğõnõn ayrõ yönetilmesi sisteminin kaynağõ olan Alman
Hukukunda UmwBerG’nin 22. maddesinde birleşmeye katõlan bütün ortaklõklarõn
alacaklõlarõna itiraz hakkõ tanõyan sistemin kabul edildiği, yine İsviçre’nin de aynõ yönde
değişiklik yapmak eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir (İsviçre Tasarõ’sõ md.25).
Yukarõdaki açõklamalarõn õşõğõnda birleşmede alacaklõlarõn korunmasõna ilişkin
hükümler değerlendirildiğinde, öncelikle sistem farkõnõn giderilmesi ve tek bir sistemin
kabulü ile bütün ortaklõk birleşmelerinin aynõ sistem içinde ele alõnmasõnõn zorunlu olduğu
söylenebilir. Sistem konusundaki tercih ise, birleşmeye katõlan bütün ortaklõklarõn
alacaklõlarõnõ koruyan İtalyan sisteminden yana kullanõlmalõdõr.50
3.3. Diğer Menfaat Sahiplerinin Korunmasõ
Birleşmede pay sahipleri ve alacaklõlar kadar diğer menfaat sahiplerinin korunmasõ
da gereklidir. Diğer menfaat sahipleri arasõnda tahvil sahipleri, intifa senedi sahipleri, oydan
yoksun hisse senedi sahipleri ve işçiler sayõlabilir. Öte yandan sermaye piyasasõ
kurumlarõndan aracõ kurumlarõn birleşmesinde devralõnan aracõ kurum müşterilerinin51
hukuki durumlarõnõn korunmasõ da önem arz etmektedir.
49

Türk,1986b, s. 217.
Odman, Ticaret Ortaklõklarõnõn Bölünerek ve/veya Birleşerek Yeniden Yapõlandõrõlmasõ, 40. Yõlõnda
TTK, İstanbul, 1997, s.55, Modern Anonim Ortaklõklar Kanunlarõnda malvarlõğõnõn ayrõ yönetilmesi
ilkesine yer verilmediği yönündeki görüş için bkz. Rolf,1990, s.308.
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Dikkat edilirse devralõnan aracõ kurum müşterilerinden söz edilmekte, ancak yeni kuruluş suretiyle aracõ
kurumlarõn birleşmelerinde müşterilerin durumundan söz edilmemiştir. Bunun sebebi Kurul’un aracõ
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3.3.1. Tahvil Sahiplerinin Korunmasõ:
Tahvilin TTK md. 420 uyarõnca bir borç senedi niteliğinde olmasõ, ilk bakõşta bizi,
tahvil sahiplerinin de alacaklõlarõn korunmasõna ilişkin hükümlerden yararlanacaklarõ
sonucuna götürebilir. Gerçekten de TTK md. 451’de yer alan ayrõ malvarlõğõ yönetim ilkesi
tahvil sahiplerinde de uygulama alanõ bulacaktõr. Ancak Yasaman’õn da belirttiği gibi,
tahvillerin itfa süresinin uzun olmasõ halinde bunlar ödeninceye kadar malvarlõğõnõn ayrõ
yönetilmesi çeşitli sakõncalarõ da beraberinde getirir52. Bu nedenle birleşme halinde
devralõnan ortaklõk, tahvil sahiplerini toplantõya çağõrarak, TTK md. 430’da yer alan
yetkilerini kullanmasõnõ isteyebilir53.
3.3.2. İntifa Senedi Sahiplerinin Korunmasõ:
İntifa senedi, TTK md. 402 uyarõnca, bedeli itfa olunan paylarõn sahiplerine,
alacaklõlara, kuruculara veya buna benzer bir sebeple ortaklõk ile ilgili olanlar lehine
çõkarõlõrlar. İntifa senedi sahiplerinin birleşmede korunmasõna ilişkin özel hükümler
mevzuatõmõzda mevcut değildir54. Oysa İsviçre Tasarõsõ’nõn 7. maddesinde devralan
ortaklõğõn devrolunan ortaklõğõn intifa senedi sahiplerine eşdeğerli haklarõ bahşetmek ya da
intifa senetlerinin birleşme sözleşmesinin akdedildiği tarihteki gerçek değeri üzerinden satõn
almak zorunda olduğu hükme bağlanmõştõr.
İntifa senedi sahiplerinin birleşme işleminden nasõl etkilendiklerini bu senedin
türlerine göre ayrõ ayrõ değerlendirmek gerekir.
Katõlma intifa senedi intifa senedinin diğer türlerinden ayrõ olarak nakit karşõlõğõ
çõkarõlõrlar (bkz. Kurul’un Seri:III, No:10 sayõlõ Katõlma İntifa Senetlerinin İhracõna İlişkin
Esaslar Tebliği md. 4). Bu nedenle anõlan senetler esasen borç senedi olup55, söz konusu
Tebliğ’in 15. maddesinde katõlma intifa senedi sahiplerinin TTK’nun tahvillere ilişkin 429
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Yasaman,1987, s.102; Aynõ yönde Türk,1986a, s.195.
Yasaman,1987, s.102; Fransõz Hukukundaki durum için bkz. Aynõ eser, s.102,103; Ayrõca yine bkz.
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ve 432. maddeleri uyarõnca ayrõ genel kurul oluşturacaklarõ öngörülmüş olduğundan, tahvil
sahiplerinin korunmasõna ilişkin olarak yapõlan açõklamalar burada da geçerli olacaktõr56.
Kurucu intifa senedi ise, yine intifa senetlerinin özel bir türü olup, TTK md. 402/II
uyarõnca sadece kuruluş esas sözleşmesi ile ihdas edilebilmeleri ve ayrõca TTK’nun 298.
maddesinde de haklarõnda hüküm bulunmasõ dõşõnda TTK md. 402, 403 hükümlerine tabi
olurlar57. Kurucu intifa senetleri devralõnan ortaklõkta bulunuyorsa birleşme sözleşmesinde
bunlarõn yeni ortaklõğa taşõnõp taşõnmayacağõna ilişkin bir hüküm konulmasõ yerinde olur58.
Eğer taşõnmamasõ yönünde bir karar verilecek ise bu kararõn kurucu intifa senedi sahipleri
genel kurulunca onaylanmasõ gerekeceği tabiidir. Aynõ şekilde, devralan ortaklõkta da
kurucu intifa senetleri var ve devralõnan ortaklõktaki intifa senetlerinin birleşme sonrasõ
devam edeceği öngörülüyor ise, bu durumda da devralan ortaklõktaki kurucu intifa senedi
sahiplerinin haklarõ bundan oransal olarak etkileneceğinden buna onay vermeleri gerekir.
Aynõ sonuca intifa senedi sahipleri bakõmõndan da varmak mümkündür. Böyle bir onay için
başvurulmaz ise kâra katõlmalõ intifa senedinin birleşilen ortaklõğa aynen geçmesi gerekir.
Ancak tasfiye bakiyesine katõlma hakkõ veren veya yeni pay alma hakkõ veren intifa senetleri
birleşme ile sona erer59.
3.3.3. Oydan Yoksun Hisse Senedi Sahiplerinin Korunmasõ
Devralõnan ortaklõkta oydan yoksun hisse senedi var ise, birleşme sonrasõ değiştirme
birimi ölçüsünde bu kimselere oydan yoksun hisse senedi verilmesi uygun olur.
3.3.4. İşçilerin Korunmasõ
Birleşme devralõnan ya da birleşmeye katõlan ortaklõklarõn işçileri açõsõndan da son
derece önemlidir. Dağõlan ortaklõğõn işveren sõfatõyla taraf olduğu iş sözleşmeleri kural
olarak birleşmeden sonra da devam eder60. Diğer bir deyişle birleşme iş sözleşmelerinin
başlõ başõna sona erme sebebi oluşturmaz61. Ancak birleşmenin gerçekleştirilmesinin
ardõndan devralan ya da yeni kurulan ortaklõğõn yeniden yapõlanmaya girmesi çerçevesinde
56
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yasal tazminatlarõ ödemek kaydõyla iş sözleşmelerini sona erdirebileceğine de şüphe
etmemek gerekir62.
3.3.5. Aracõ Kurum Müşterilerinin Korunmasõ
Aracõ kurumlar SPKn.’nun 33. maddesinin (a) bendi uyarõnca anonim ortaklõk olarak
kurulduklarõndan TTK md. 451 ve 452 çerçevesinde birleşme işlemini gerçekleştirebilirler.
Ancak birleşmenin aracõ kurumlarõn müşterileri açõsõndan büyük önemi olduğu açõktõr. Zira
aracõ kurumlarõn günlük işlemleri diğer anonim ortaklõklara nazaran büyük bir yoğunluk
gösterir. Birleşme sözleşmesinin aktedilmesinden birleşme işleminin gerçekleştirileceği ana
kadar geçen süre zarfõnda devralõnan aracõ kurumun günlük işlerine devam etmesi çeşitli
sorunlar doğurabilir. Nitekim Kurul da 12.4.2000 tarih ve 39/559 sayõlõ ilke kararõ ile
birleşme sözleşmesinin imzalanmasõnõ müteakip devralõnacak aracõ kurumun yetki
belgelerinin iptal edilmesine ve birleşme işlemleri tamamlanõncaya kadar geçecek süre
zarfõnda, birleşme sonucunda infisah edecek aracõ kurumun işlem terminallerinin geçici
olarak devralacak aracõ kurum tarafõndan kullanõlmasõna karar vermiştir.
3.4. Birleşme Sözleşmesi
3.4.1. Taraflar
TTK’nda birleşme sözleşmesi anonim ortaklõklarõn birleşmesine ilişkin olarak TTK
md. 451/8 ve 452/1’de açõkça, TTK md. 148’de ise örtülü olarak öngörülmüştür63. Devralma
yoluyla birleşmelerde sözleşmenin taraflarõ devralan ortaklõk ile devralõnan ortaklõk veya
ortaklõklar iken yeni kuruluş suretiyle birleşmede birleşmeye katõlan bütün ortaklõklardõr.
3.4.2. Birleşme Sözleşmesinin Şekli
Yeni kuruluş suretiyle birleşmeyi düzenleyen TTK’nun 452. maddesinin ilk
bendinde birleşme sözleşmesinin noter onaylõ olacağõ açõkça öngörülmüştür. Buna karşõlõk
devralma yoluyla birleşmeye ilişkin TTK md. 451/8’de birleşme sözleşmesinden söz
edilmekle birlikte sözleşmenin şekli konusunda bir hüküm bulunmamaktadõr. Bu durum
devralma suretiyle birleşmede, birleşme sözleşmesinin şekli konusundaki tartõşmalara yol
açmõştõr. Azõnlõkta kalan bir görüş, TTK md.452/1’deki hükmün genelleştirilerek devralma
yoluyla birleşmelere de uygulanmasõ ve burada da birleşme sözleşmesinin yazõlõ şekilde
62
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yapõlarak, imzalarõn noterce onaylanmasõ gerektiğini savunmaktadõr64. Türk Hukukunda
hakim görüş ise, böyle bir teşmilin yapõlamayacağõ, devralma yoluyla birleşmede kanunun
resmi şekil aramadõğõnõ şeklindedir65. Ancak bu görüşü savunan yazarlardan Yasaman66
alacağõn temlikinin bile BK md.163 uyarõnca yazõlõ yapõlmasõ gerekirken ortaklõğõn
alacaklarõnõn toplu temlikini öngören birleşmenin de yazõlõ şekilde yapõlmasõ gerektiğini,
ancak resmi şekle gerek olmadõğõnõ savunurken; Domaniç67, adi yazõlõ şekilde dahi
yapõlmasõna BK md.11 uyarõnca gerek olmadõğõnõ, fakat ileride anlaşmazlõk doğmamasõ için
adi yazõlõ şeklin uygun olacağõnõ savunmaktadõr68.
Konu anonim ortaklõklarõn birleşmesine ilişkin hükümlere kaynak teşkil eden
İsviçre’de de tartõşmalõ olup, hakim görüş devralma yoluyla birleşmede resmi şekle gerek
olmadõğõ yönündedir69. Alman Hukukunda ise UmwBerG’de birleşmenin her iki türü için de
resmi yazõlõ şekil öngörülmüştür70 (md. 6). İsviçre Tasarõsõ ise birleşmenin her iki türü için
adi yazõlõ şekil öngörülmektedir.
Kanõmca da TTK md. 451’de resmi şekilden söz edilmediği için devralma yoluyla
birleşmelerde resmi şekil aranmasõna gerek yoktur. Ancak halka açõk anonim ortaklõklar
bakõmõndan Seri:I, No.26 sayõlõ Tebliğ’in birleşme işlemi tamamlandõktan sonra Kurul
tarafõndan istenecek belgeleri düzenleyen Ek-5/B’de birleşme sözleşmesinin noter onaylõ
örneğinin Kurul’a gönderilmesi yer aldõğõndan, birleşme sözleşmesinin resmi şekilde
yapõlmasõ gerekmektedir.
3.4.3.Birleşme Sözleşmesinin İçeriği
Birleşme sözleşmesinin içeriğine ilişkin hükümler de yetersizdir. TTK md. 451 b.8,
452 b.1 ve b.4’te devralan şirketçe infisah eden şirketin pay sahiplerine karşõlõk olarak
verilecek hisse senetlerinin birleşme sözleşmesi hükümlerince verileceği hususuna özel
vurgu yapõlmaktan başka, ayrõntõlõ bir düzenleme olduğu söylenemez. Ancak Tekinalp’in de
belirttiği gibi sözleşmenin karşõlõklõ ve birbirine uyan iradeleri ile devralõnan ortaklõğõn
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malvarlõğõnõn tasfiyesiz ve bir bütün halinde, devralan ya da yeni kurulan ortaklõğa geçeceği
hususunun mutlaka içermesi gerekir71. Buna ilave olarak aşağõdaki hükümlerin de
sözleşmede yer almasõ yararlõ olacaktõr;
- Artõrõlacak sermaye tutarõ, değiştirme birimi ve ayrõca hisse senetlerinin değişimi
sonucunda küsurat kalmasõ durumunda “kesir makbuzu” verilmesi,
- “Devralan şirket, devralõnan şirketin tahakkuk etmiş ve edecek (devir tarihine kadar
elde ettiği kazançlarõn vergisi dahil) vergi borçlarõnõ ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine
getireceğini bir taahhütname ile vergi dairesine bildirecektir.” ifadesi,
- Devralõnan şirketin müracaat etmeyen alacaklõlarõ ile vadesi gelmemiş ve ihtilaflõ
bulunan borçlarõna ilişkin olarak TTK md. 445 hükmü çerçevesinde hareket edileceğine dair
bir hüküm,
- Yönetim kurulunun hangi süre içinde genel kurulu toplantõya çağõracağõna, bu
tarihe kadar genel kurul toplantõsõnõn yapõlmamasõ durumunda birleşme sözleşmesinin
geçersiz olacağõna ilişkin bir hüküm,
- KVK’nun 38 ve 39’uncu maddeleri uyarõnca devir bilançosu, kâr zarar cetvelinin
devir beyannamesi ile birlikte devir tarihinden itibaren 15 gün içinde Vergi Dairesine
verileceğine ilişkin bir hüküm,
- “Devralan şirketin yapmak durumunda bulunduğu sermaye artõrõmõna ilişkin işlemin
Ticaret Sicilinde tescili tarihinde devrolan şirketin münfesih olacağõ” ifadesi,
- Devralma yoluyla birleşmelerde devralõnan aracõ kurumun yeni aracõ kurum kurmak
suretiyle yapõlacak birleşmelerde birleşmeye katõlan tüm aracõ kurumlarõn faaliyet yetki
belgelerinin iptalini öngören bir hüküm,
- Devralõnan aracõ kurumun birleşme öncesi esas sözleşmesinde imtiyaz mevcut ise bu
imtiyazlarõn birleşme sonrasõ devralan aracõ kurumun bünyesinde de devam edip etmeyeceği
hususu.
Birleşme sözleşmesinin içeriğine ilişkin hususlarõn kanun metinlerinde yer verilmesi
yönünde bir eğilim olduğunu da belirtmek gerekir. Nitekim İsviçre Tasarõsõ’nda bu yönde
hükümler getirildiği gibi (md. 13), AB Direktifi’nde de bu yönde hüküm (md.5)
bulunmaktadõr. Aynõ şekilde Alman hukukunda da UmwBerG’de sözleşmenin asgari
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unsurlarõ gösterilmiştir (md.5). Bu bakõmdan TTK’na da birleşme sözleşmesinin asgari
hususlarõnõ ihtiva eden bir hükme yer verilmesi yerinde olacaktõr.
3.4.5. Birleşme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Birleşme sözleşmesi, malvarlõğõnõn bir bütün olarak devrini ve paylarõn değişimini
içeren bir sözleşme olup,72 doktrinde birleşme sözleşmesinin hukuki niteliğini, sözleşmenin
borçlandõrõcõ ya da örgütsel yönüne ağõrlõk vererek açõklayan çeşitli teoriler üretilmiştir73.
Bununla birlikte Türk hukukunda hakim görüş, birleşme sözleşmesinin örgütlenme
sözleşmesi niteliğinde olduğu yönündedir.74 Birleşme sözleşmesinin borçlar hukuku yanõnda
ayni ve eşya hukukuna ilişkin unsurlarõ içerdiğine şüphe yoktur. Ancak birleşme sözleşmesi
ile ilgili olarak esas vurgulanmasõ gereken nokta, sözleşmenin iki tarafa borç yükleyen ve
taliki şarta bağlõ bir sözleşme olduğudur.75 Zira birleşme sözleşmesi, ancak birleşmeye taraf
ortaklõklarõn genel kurullarõnõn onayõndan sonra geçerlik kazanõr.
3.5. Birleşmelerde Şirket Değerlemesi ve Değiştirme Biriminin Tespiti
3.5.1. Değiştirme Birimi Kavramõ:
Devralõnan ya da birleşmeye katõlan ortaklõklarõn pay sahiplerine, devralan ya da
yeni kurulan ortaklõğõn hisse senetlerinden verilmesi, söz konusu pay sahiplerine hangi
oranda hisse senedi verileceği sorusunu da beraberinde getirmektedir. Ancak TTK bu soruya
bir açõklõk getirmemiş, 151. maddede zõmnen, 451/8’de ise anonim ortaklõklara özgü olmak
üzere daha açõk bir ifade ile infisahõn tescilinden sonra devralan şirketçe infisah eden
şirketin pay sahiplerine karşõlõk olarak verilecek hisse senetlerinin, birleşme sözleşmesi
hükümlerine göre kendilerine teslim olunacağõnõ hükme bağlamakla yetinmiştir.
İşte bu orana doktrinde değiştirme birimi (ya da değiştirme oranõ veya ölçüsü) adõ
verilmektedir76. Diğer bir deyişle değiştirme birimi devralõnan malvarlõğõ karşõsõnda
devralõnan ya da birleşmeye katõlan ortaklõklarõn pay sahiplerine verilecek paylarõn
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ölçüsünün ne olacağõnõ gösteren orandõr. Buradan da anlaşõlacağõ üzere, değiştirme biriminin
önceden taraflar arasõnda kararlaştõrõlmõş olmasõ gerekir.77 O halde birleşmenin başarõsõnõn
bu oranõn sağlõklõ bir şekilde tespit edilmesine bağlõ olduğunu söylemek yanlõş
olmayacaktõr78. Değiştirme biriminin infisah eden ortaklõğõn pay sahiplerine hangi oranda
devralan ya da yeni kurulan ortaklõğõn paylarõndan verileceğini göstermesinin doğal sonucu,
onun aynõ zamanda birleşme nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõ tutarõnõn saptanmasõna da
yardõmcõ olmasõdõr. Değiştirme biriminin iki fonksiyonu bulunmaktadõr: a) İnfisah eden
ortaklõğõn pay sahiplerine verilecek hisse seendinin oranõnõn belirlenmesi, b) Birleşme
nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõ tutarõnõn belirlenmesi79.
Değiştirme birimi, genel anlamõ ile birleşen kurum hisse senetlerinin cari değeri ile
birleşilen kurumun hisse senetlerinin birbirine oranõdõr80. O halde değiştirme biriminin
belirlenebilmesi için hem devralan hem de devralõnan ya da birleşmeye katõlan ortaklõklarõn
malvarlõğõnõn cari değerinin bilinmesi gerekir81. Diğer bir deyişle infisah eden anonim
ortaklõğõn birleşilen anonim ortaklõğa ne oranda katõlacağõ ya da infisah eden ortaklõğõn pay
sahiplerinin birleşilen ortaklõkta ne oranda pay sahibi olacaklarõ, birleşmeye taraf
ortaklõklarõn malvarlõklarõnõn değerlendirilmesi ile tespit edilir82.
Bu noktada değiştirme biriminin her zaman net sonuç vermeyeceği, küsüratlõ bir
rakamõn da bulunabileceğine değinmek gerekir. Böyle durumlarda Kurul uygulamasõnda
“kesir makbuzu” düzenlenmesi yöntemi uygulanmaktadõr. Ancak “kesir makbuzu”’nun
içeriğine ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. Uygulamadaki tereddütleri gidermek
amacõyla bu hususa, Kurul tarafõndan çõkarõlacak birleşmelere ilişkin Tebliğ’de yer verilmesi
uygun olur. Alman Hukukunda ise UmwBerG’de toplam tutarõna %10’unu geçmemek
kaydõyla nakit ödeme yapõlabileceği öngörülmüştür (md. 15). Nakit ödemenin özellikle
küsuratõn izalesinde kullanõlacağõ açõktõr. Ancak “kesir makbuzu”nun avantajõ, tama iblağ
edildiği takdirde karşõlõğõnda hisse senedi verilmesi ve borsada küsurat işlemlerine konu
olmasõdõr.
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3.5.2. Şirket Değerlemesi Yöntemleri:
Birleşme sürecinde şirketlerin değerinin belirlenmesi için pek çok değerleme
yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemlerin birbirlerine karşõ çeşitli üstünlükleri ve sõnõrlõ hatta
sakõncalõ yönlerinin olduğu söylenebilir. Söz konusu yöntemlerden başlõcalarõna değinecek
olursak;
İndirgenmiş ya da iskonto edilmiş nakit akõmlar yönteminde, şirketin gelecekteki
nakit akõmlarõnõn bugünkü değerinin toplamõ, şirketin değerini gösterir83. Şirketin gelecekte
yaratacağõ nakit akõmlarõ sadece bilançoda yer alan aktif ve pasif kalemlerin dikkate
alõnmasõ ile değil, bütün olarak şirketin faaliyetlerinin sonucunun değerlendirilmesi ile
hesaplanõr. Bu nedenle, anõlan yöntemin şirket değerini daha gerçeğe yakõn olarak belirlediği
ileri sürülebilirse de, bu yöntem, şirketin gelecekte sağlayacağõ nakit akõmlarõnõn doğru bir
şekilde tahmin edilmesi esasõna dayandõğõndan, öncelikle sağlõklõ bir sektör analizinin
yapõlmasõ gerekecektir84. Sektör analizinin yapõlmasõ sõrasõnda ise kişisel yargõlarõn da
değerleme sürecine girmesi nedeniyle, yapõlan değerlemenin doğruluğu üzerinde şüphe
uyanmasõ riski her zaman bulunmaktadõr85.
Uygulanabilecek bir başka yöntem ise şirketlerin borsa fiyatlarõnõ esas alan
yöntemdir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, hisse senetlerini fiyatlarõndaki normal
olmayan yükselme ya da düşüşlerin değerleme yönteminin gerçekliğini etkileyeceği açõktõr.
Nitekim Kurul, 14.11.1999 tarih ve 106/1273 sayõlõ kararõ ile birleşme oranõnõn halka açõk
anonim ortaklõklarda borsa fiyatlarõ esas alõnarak tespit edilmesi konusundaki esaslarõ
belirlemiştir. Buna göre, birleşmeye taraf olan şirketlerin son bir yõllõk halka açõklõk
oranlarõnõn en az %15 olmasõ ve hisse senetlerinin borsada işlem görmesi; borsa fiyatõnõn
tespitinde, birleşmeye taraf ortaklõklarõn hisse senetlerine ilişkin olarak, Kurulca
manipülasyon şüphesi görülen veya manipülasyon tespit edilen dönemler hariç, taraflarca
birleşmeye ilişkin olarak alõnan ilk yönetim kurulu kararõ tarihinden önceki ve taraf şirketler
için aynõ dönem esas alõnmak suretiyle son bir yõllõk ağõrlõklõ ortalama fiyatõyla cari fiyatlar
arasõnda önemli farklar ortaya çõkmasõ halinde Kurul tarafõndan bu sürelerde değişiklik
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yapõlabilmesi; TTK’nun 392’nci maddesine göre düzenlenecek bilirkişi raporunda,
özsermaye üzerinden belirlenmiş birleşme oranõnõn yanõsõra borsa fiyatlarõ üzerinden
hesaplanacak birleşme oranõna da yer verilmesi ve birleşme sözleşmesinin onaylanacağõ
genel kurul toplantõsõndan önce Kurulca belirlenecek standartlara uygun olarak hazõrlanacak,
borsa fiyatõ üzerinden hesaplanan birleşme oranõ ile özsermaye üzerinden hesaplanan
birleşme oranlarõnõn yer aldõğõ duyurunun yayõnlanarak tasarruf sahiplerine ilan edilmesi,
koşuluyla birleşme oranõ, borsa fiyatlarõ esas alõnarak tespit edilebilir.
Özvarlõk yönteminde ise, şirketin değerinin tespitinde kullanõlan ölçü birleşmeye
katõlan şirketlerin özsermayeleridir. Burada her bir şirketin özsermayesinin esas sermayesine
olan oranõ dikkate alõnmaktadõr. Bu yönteme defter değeri yöntemi de denilmektedir86. Zira
burada birleşmeye esas bilanço değerleri dikkate alõnmaktadõr. Özvarlõk yönteminin çeşitli
uygulamalarõ söz konusu olabilir. Söz gelimi özvarlõk esas alõnmakla birlikte şirketin maddi
duran varlõklarõn ekspertiz şirketlerince değerlenmek kaydõyla, rayiç değerleri de dikkate
alõnabilir. Bu durumda düzeltilmiş defter değeri87 uygulamasõndan söz edilebilir.
Aynõ şekilde şirketlerin varlõklarõnõn satõş değeri de değerlemede esas alõnabilir. Bu
konuda TTK md.324 hükmünden yararlanõlabilir. Zira bu maddede belirli şartlar dahilinde
şirketin aktiflerinin satõş değeri üzerinden değerleyerek bir ara mali tablo hazõrlamasõ
yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yöntemle bulunacak aktiflerin satõş değeri birleşmede de esas
alõnabilir.
Görüldüğü gibi şirketin değerinin tespit edilmesi konusunda çok çeşitli yöntemler
bulunmaktadõr. Burada sorun bu yöntemlerden hangisinin bir şirketin gerçek değerinin
tespitinde en elverişli yöntem olduğu değildir. Zira bütün bu açõklamalardan da anlaşõlacağõ
üzere şirketin değeri, uygulanan değerleme yöntemine göre değişmektedir. Doktrinde ifade
edildiği üzere şirket değerlemesi, şirketin değerinin ne olduğunu göstermez, ne olabileceğini
gösterir.88
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Ancak şirket değerleme yöntemlerinin çeşitliliği bizi bu konuda bazõ ilkeler
getirmekten de alõkoymamalõdõr. Bu hususta söylenebilecek ilk söz seçilen yöntem ne olursa
olsun birleşmeye katõlan bütün ortaklõklarõn aynõ yöntemle değerlenmesi gerektiğidir.89
İkinci ilke, değerlemenin bilirkişi raporuna dayanmasõdõr. Üçüncü ilke, uygulanan yöntem
konusunda pay sahiplerinin doğru ve dürüst bir biçimde bilgilendirilmelerinin temin
edilmesidir. Bu nedenle şirketlerin tek bir yöntemle yetinmeyerek, birden fazla yöntem
kullanmak suretiyle şirket değerini tespit etmeleri ve birleşmeye ilişkin genel kurul
toplantõsõnda bunlardan hangisinin birleşme işleminde esas alõndõğõnõ mukayeseli olarak
göstermeleri, pay sahiplerinin doğru ve dürüst bir biçimde bilgilendirilmesinin bir gereği
olarak düşünülmelidir. Seri:I, No:26 sayõlõ Tebliğ’in 5/A no.lu ekinde Kurulca istenecek
belgeler arasõnda yer alan “bilirkişi tarafõndan hazõrlanacak özsermaye tespit raporunu” da
bu çerçevede değerlendirmek ve birleşmeye katõlan şirketlerin başka bir değerleme
yöntemini benimsemiş olsalar bile özsermayelerini tespit eden bir raporu da temin ederek
pay sahiplerine mukayeseli olarak her iki yöntemi de göstermeleri gerektiği şeklinde
yorumlamak uygun olacaktõr. Dördüncü ilke ise, kullanõlan yöntemin somut olayõn
özelliklerine göre en adil yöntem olmasõ gerektiğidir. Dolayõsõyla kullanõlan yöntem
birleşmeye katõlan ortaklõklardan herhangi birinin pay sahipleri aleyhine sonuçlar
doğurmamalõdõr. Nitekim AB Direktifi’nde de bu hususa büyük önem atfedilmiş ve bilirkişi
raporunda uygulanan yöntemin neden seçildiği, bunun en adil yöntem olduğunun
ispatlanmasõ gerektiği öngörülmüştür. Aynõ husus UmwBerG’nin 12. maddesinde ve İsviçre
Tasarõsõ’nõn 15. maddesinde de yer almaktadõr.
3.5.3. Değerlemede Esas Alõnacak Bilanço:
TTK md. 149 birleşen ortaklõklarõn her birinin aralarõnda tespit edecekleri bir örneğe
göre bilanço hazõrlamak ve bunu ilan etmekle yükümlü olduklarõnõ amirdir. Ancak TTK’nda
değerlemede esas alõnacak bilançoya ilişkin esaslar gösterilmemiştir. Oysa değerlemeye esas
alõnan bilançonun birleşmeye katõlan ortaklõklarõn son durumunu yansõtmasõ gerekir. Aksi
takdirde yapõlan değerlemenin sağlõklõ olmasõ mümkün değildir. Nitekim İsviçre
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gerekirken aksi yönde verilen yerel mahkeme kararõnõ bozmuştur (11 HD, 1.11.1993, E.491/K.6952 sayõlõ
karar. Kararõn metni için bkz. Eriş, Anonim Şirketler Hukuku, Ankara, 1995, s.745,746).
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Tasarõsõ’nda birleşmeye esas alõnan bilançonun birleşme sözleşmesinin onaylandõğõ genel
kurul toplantõsõnda en fazla 6 ay önceki bilanço olmasõ gerektiği Tasarõ’nõn 11. maddesinde
açõkça düzenlenmiştir. Aynõ maddede aksi takdirde birleşmeye katõlan ortaklõklarõn bir ara
bilanço düzenlemeleri zorunlu kõlõnmõştõr. Bu hususta Seri:X, No:16 sayõlõ Tebliğ’in 19/V
fõkrasõnda yer alan “birleşme...kararõ için ilgili genel kurul toplantõ tarihinden önceki üç ay
içinde yer alan bir tarih itibariyle çõkarõlmõş mali tablolar da özel denetime konu olabilir.”
hükmünü birleşmeye esas bilanço tarihi ile birleşmenin onaylandõğõ genel kurul arasõnda
geçebilecek azami süreyi belirlerken kõyasen dikkate almak mümkündür. Ancak bu süreyi
mutlak olarak algõlamamak ve somut olayõn özelliklerini göz önünde bulundurmak yerinde
olacaktõr. Özellikle birleşmeye esas alõnan bilanço tarihinden birleşmenin onaylandõğõ genel
kurul toplantõsõna kadar geçen süre zarfõnda kâr dağõtõmõ, iştirak satõmõ gibi bilanço
kalemlerini etkileyen işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda, şirketin son mali durumunu
gösteren bilançosunun özel denetime tabi tutularak, birleşmede esas alõnmasõ uygun
olacaktõr.
3.6. Sermaye Artõrõmõ
3.6.1. Birleşme Nedeniyle Yapõlan Sermaye Artõrõmõnõn Niteliği
Birleşme işlemi nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõnõn karşõlõğõnõ devralõnan ya da
birleşmeye katõlan ortaklõklarõn malvarlõğõ oluşturduğundan, söz konusu sermaye artõrõmõ
ayõn koyma suretiyle yapõlan sermaye artõrõmõ niteliğindedir90. Bu noktada SPKn. md.
7/III’te yer alan tam ve nakden ödeme ilkesi çerçevesinde ayni sermaye artõrõmõnõn
yapõlmasõ tereddüt yaratmamalõdõr. Zira burada artõrõlacak sermayenin karşõlõğõnõn ayni
olmasõ birleşmenin mahiyetinden doğmakta olup, burada tam ve nakden ödeme ilkesine,
kanunla bir istisna getirilmiş olmaktadõr. Aynõ şekilde SPKn. md. 33/c’de aracõ kurumlar
için, 36/c’de ise yatõrõm ortaklõklarõ için hisse senetlerinin nakit karşõlõğõ çõkarõlacağõ kuralõ
bu kurumlarõn birleşmesi nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõnõn ise ayni olmasõ yine
birleşmenin mahiyeti gereği olduğundan, bu tür kurumlarõn birleşmesinde istisna tanõmak
gerekir.
Öte yandan halka açõk anonim ortaklõklarda tam ve nakden ödeme ilkesi geçerlidir.
Dolayõsõyla, TTK md.391’de yer alan, sermaye koyma borcunun tamamlanmõş olmasõ
90

Yasaman,1987, s.70.
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kuralõnõn, birleşme nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmlarõnda da aranõp aranmayacağõna
ilişkin tartõşmaya91 yer yoktur. Halka kapalõ bir anonim ortaklõğõn halka açõk bir anonim
ortaklõkla birleşmesi durumunda sermaye koyma borcunun tamamlanmõş olmasõ şartõnõn
aranacağõ tabiidir.
3.6.2. Sermaye Artõrõmõ Tutarõnõn Belirlenmesi
Yukarõda da belirtildiği gibi, birleşme nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõ tutarõ
değiştirme biriminin yardõmõ ile hesaplanõr. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki birleşmede
sermaye artõrõmõna gidilmesine gerek olmayan haller de vardõr. Buna göre devralan ortaklõk
kendi hisse senetlerini elinde bulunduruyorsa, devralan ortaklõk devralõnan ortaklõğõn hisse
senetlerini elinde bulunduruyorsa ya da devralõnan ortaklõkta devralan ortaklõğõn hisse
senetleri var ise92 ve son olarak devralõnan ortaklõğõn elinde kendi hisse senetleri var ise93bu
hisse senetlerinin elinde bulundurulduğu miktar kadar sermaye artõrõmõna gidilmeyecektir. O
halde devralan ortaklõğõn devralõnan ortaklõğõn hisselerinin tamamõna sahip olduğu durumda
veya elinde bulundurduğu kendi hisse senetlerinin sermaye artõmõ yapõlmasõnõ
gerektirmediği

durumlarda

ayrõca

bir

sermaye

artõrõmõ

yapõlmasõna

da

gerek

bulunmamaktadõr94.
Birleşme nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõ tutarõ, değerlemede özvarlõk yöntemi
kullanõlmõş ise, birleşmeye katõlacak şirketlerin özvarlõklarõ toplamõ içinde özvarlõk
paylarõnõn devralan şirketin sermayesine oranlanmasõ suretiyle yapõlmaktadõr. Bir başka
deyişle birleşmeye katõlan şirketlerin özvarlõklarõ toplamõ içindeki paylarõ alõnmakta, daha
sonra devralan şirketin sermayesi ile devralan şirketin toplam özvarlõk içindeki payõnõn
bölünmesi ile birleşme sonucu oluşan sermaye bulunmaktadõr. Bu şekilde bulunan sermaye
rakamõndan devralan şirketin mevcut sermayesinin çõkarõlmasõ ile de sermaye artõrõmõ tutarõ
bulunmaktadõr. Aynõ sonuca, birleşmeye katõlan şirketlerin özsermayeleri ile sermayelerinin
oranõ alõnõp, daha sonra her iki rakamõn birbirine bölünmesi ile önce birleşme oranõnõn
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Moroğlu, Anonim Ortaklõkta Esas Sermaye Artõrõmõ, İstanbul, 1972, s.31; Yasaman, Anonim
Ortaklõklarõn Birleşmesinde Sermaye Artõrmõ Sorunu, İkt ve Mal Dergisi, C.XXVII, S.10, 1981, s.357;
Yasaman,1987, s.74,75.
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Yasaman,1986, s.358. Nitekim Maliye Bakanlõğõ’nõn 67 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği de
bu yöndedir. Tebliğ için bkz. 6.2.2000 tarih ve 23956 sayõlõ RG.
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Würdinger, Aktienrecht und das Recht der verbundenen Unternehmen, Heidelberg, 1981, s.226;
Yasaman ise bu ihtimale değinmemektedir. Bkz. Yasaman,1981, s.358.
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Yasaman,1981, s.358.
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bulunmasõ ile de ulaşõlabilir. Bu durumda, birleşme oranõnõn devralõnan şirketin sermayesine
bölünmesi ile de artõrõlacak sermayenin tutarõ belirlenmektedir. Diğer değerleme
yöntemlerinde de aynõ şekilde hareket edilecektir. Değerleme yöntemine göre bulunan
birleşmeye katõlan ortaklõklarõn değerlerinin birbirine oranõ ile bulunacak değiştirme
biriminin devralõnan ortaklõğõn sermayesine oranlanmasõ suretiyle yapõlmasõ gereken
sermaye artõrõmõ tutarõ tespit edilebilir.
Bu noktada artõrõlacak sermaye tutarõnõn, devralõnan değer olarak belirlenip
belirlenemeyeceği üzerinde durmak yerinde olacaktõr. Bir başka deyişle artõrõlmasõ gereken
sermaye tutarõ devralõnan ortaklõğõn esas sermayesi olarak belirlenebilir mi? Hemen
belirtmek gerekir ki, yeni kuruluş suretiyle yapõlan birleşmelerde ve her iki ortaklõğõn da
özsermayesi ile esas sermayesinin aynõ tutarda olduğu durumlar da artõrõlacak sermaye tutarõ
(ve yeni kuruluş yoluyla birleşmde yeni kurulan ortaklõğõn sermayesi tutarõ) devralõnan
ortaklõğõn esas sermayesi tutarõ kadardõr.
Öte yandan KVK md. 37’de 4108 sayõlõ Kanunla yapõlan değişiklikle “devir alõnan
servet nispetinde hisse verileceği” hükmü kaldõrõlmõş ve böylelikle devir alõnan kurumun
özsermayesine göre hesaplanan servetten daha az veya daha fazla hisse verilmesi imkanõ
sağlanmõştõr95. Esasen, sermaye artõrõmõ tutarõnõ devralõnan ortaklõğõn esas sermayesi
nispetinde belirlenmesi yöntemi birleşme priminin doğmasõnõ engellemek amacõna hizmet
eder.
Ancak bu tür bir uygulama (her bir ortaklõğõn özsermaye ve esas sermaye rakamlarõ
birbirinin aynõ olmadõğõ durumlarda96) çeşitli sakõncalarõ da beraberinde getirmektedir.
Şöyle ki, birleşme sonrasõ oluşacak sermayenin hesaplanmasõ için birleşmeye katõlan
şirketlerin esas sermayelerinin toplanmasõ, ancak oluşan sermaye içinde her bir şirketin
payõnõn ne kadar olacağõ hususunda şirketlerin özsermayeleri toplamõ içindeki paylarõnõn
ölçü olarak alõnmasõ halinde, birleşmeye katõlan şirketlerin özsermayeleri toplamõ içinde
birbirlerine oranõna göre devralan şirket ortaklarõna da sermaye artõrõmõndan pay verilmesi
söz konusu olabilir. Ancak birleşme nedeniyle yapõlan sermaye artõrõmõ ayni nitelikte bir
sermaye olup, verilecek paylarõn karşõlõğõnõ devralõnan servet oluşturur. Bu nedenle devralan
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Özbalcõ,1999, s.774. Değişiklikten önceki düzenlemenin eleştirisi için bkz. Karayalçõn,1988, s.179.
Zira bu halde yapõlacak sermaye artõrõmõ tutarõ kaçõnõlmaz olarak devralõnan ortaklõğõn esas sermayesi
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şirket ortaklarõna bu sermaye artõrõmõndan pay verilmesi söz konusu olamaz97. Zira bu
kimselerin sermaye artõrõmõndan yararlanmasõ, yapõlan artõrõm iç kaynaklardan sermaye
artõrõmõ olmadõğõndan, ancak bedel mukabili olabilir ki bu da birleşmede mümkün değildir.
Bu ihtimalin tam tersi de söz konusu olabilir. Devralõnan şirket özsermayesinin devralan
şirketin özsermayesine oranla büyük olduğu durumlarda, devralan şirket ortaklarõna
verilecek hisse senedi değişim oranõ birin altõna düşecektir ki, bu da bu kimselerden
ellerindeki hisse senetlerinin alõnõp, yerine kesir makbuzu verilmesi gibi bir sakõncayõ da
beraberinde getirecektir.
3.6.3. Kayõtlõ Sermaye Tavanõnõn Aşõlmasõ Sorunu
Birleşme nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõ tutarõnõn ortaklõğõn kayõtlõ sermaye
tavanõnõ aşmasõ durumunda nasõl hareket edileceği de üzerinde durulmasõ gereken bir
sorundur. Zira kayõtlõ sermaye tavanõnõn tespiti, Seri:IV, No:7 sayõlõ “Kayõtlõ Sermaye
Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği” uyarõnca Kurul’un izni ile mümkündür. Aynõ şekilde
kayõtlõ sermaye tavanõna ulaşõldõktan sonra daha yüksek bir kayõtlõ sermaye tavanõnõn tespiti
de yine Kurul’un iznine tabidir. Ayrõca anõlan Tebliğ’de tavan yükseltilmesinin sisteme
geçilmede uygulanan esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği de belirtilmiştir (md.3/II).
Kayõtlõ sermaye tavanõnõn hangi hallerde aşõlabileceği Seri:IV, No:7 sayõlõ Tebliğ’in
3. maddesinin üçüncü fõkrasõnda düzenlenmiştir. Buna göre, kayõtlõ sermaye tavanõ sadece
yeniden değerleme değer artõş fonu ve maliyet artõş fonun sermayeye ilavesi ile aşõlabilir.
Aynõ şekilde Kurul’un 1996/50 sayõlõ Haftalõk Bülteninde yer alan ilke kararõnda, anonim
ortaklõklarõn iştirak hisseleri ile gayrõmenkul satõş kazançlarõnõn sermayeye ilavesi nedeniyle
de tavanõn aşõlabileceği öngörülmüştür. Nihayet 15.5.1997 tarih ve 15/695 sayõlõ Kurul ilke
kararõnda da temettüün sermayeye ilavesi halinde de kayõtlõ sermaye tavanõnõn aşõlabileceği
belirtilmektedir. Görüldüğü gibi tavan aşõmõ konusunda getirilen bütün istisnalar iç
kaynaklardan yapõlan sermaye artõrõmõna ilişkindir. Bu durumda birleşme nedeniyle
yapõlacak sermaye artõrõmõnda kayõtlõ sermaye tavanõnõn aşõlmasõnõn mümkün olmadõğõ
sonucuna varõlabilir. Ancak bu yorumun birleşme işleminin gerçekleştirilmesini aksatacağõ
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Yasaman, sermaye artõrõmõnda devralan ortaklõğõn pay sahiplerinin rüçhan haklarõnõn kõsõtlanmasõ
gerektiği görüşündedir. Bkz. Yasaman,1981, s.359. Moroğlu ise birleşmede devralan ortaklõğõn pay
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açõktõr. Ayrõca birleşme nedeniyle yapõlan sermaye artõrõmõnõn birleşmeyi onaylayan genel
kurul iradesini de yansõttõğõ gözden uzak tutulmamalõdõr. Bu bakõmdan birleşme nedeniyle
yapõlacak sermaye artõrõmlarõ için de bir istisna tanõmak gerekmektedir. Bu hususta bir
tereddüte yol açmamak için anõlan Tebliğ’de yer alan istisnaya birleşme nedeniyle yapõlacak
sermaye artõrõmlarõnõn da ilave edilmesi yerinde olacaktõr.
3.7. Birleşmenin Vergilendirilmesi
3.7.1.Vergi Hukukunda Birleşmenin Düzenlenişi
Vergi hukukunda birleşmeler esasen KVK’nda düzenlenmiştir. Ancak HK, KDVK,
DVK gibi düzenlemelerde de birleşmeye ilişkin hükümlere rastlamak mümkündür.
3.7.2.Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Birleşme
3.7.2.1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Birleşme Kavramõ
KVK’nda birleşme 36-39. maddeler arasõnda düzenlenmiştir. KVK md. 36 “Bir veya
birkaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi birleşme sebebiyle infisah eden kurum
bakõmõndan tasfiye hükmündedir. Ancak birleşmede tasfiye kârõ yerine birleşme kârõ vergiye
matrah olur.” hükmü yer almaktadõr. KVK md.37 ise, belirli şartlar varlõğõ halinde
birleşmeyi

“devir”

olarak

nitelendirmiş

ve

bu

durumda

birleşme

kârõnõn

vergilendirilmeyeceğini hükme bağlamõştõr. Bu terminolojinin TTK’na yabancõ olduğu
açõktõr. Zira KVK md.37 ve 38’de sayõlan şartlarõn gerçekleştirilmesi halinde yeni kuruluş
suretiyle yapõlan birleşmeler de KVK anlamõnda “devir” sayõlõr ve kurumlar vergisine tabi
olmaz. Bir başka deyişle KVK’da yer alan “devir” deyimi teknik bir anlam içermemektedir.
O halde KVK md. 36’da yer alan birleşmeyi “vergili birleşme”, md. 37’de yer alan
birleşmeyi ise “vergisiz birleşme” olarak isimlendirmek daha yerinde olacaktõr98.
KVK’nda yer alan birleşme kavramõ genel hatlarõ ile TTK’ndan iki noktada farklõlõk
99

gösterir . a) TTK’nda birleşme şahõs şirketleri arasõnda da mümkün iken, vergi hukukunda
birleşme yalnõzca KVK’nda düzenlenmiştir. b) TTK md. 439 uyarõnca birleşmede tasfiyesiz
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99
KVK’da yer alan “devir” terimi özel bir anlam içermediğinden bunu bir fark olarak nitelendirmek
kanõmca doğru değildir. Aksi yönde bkz. Özbalcõ,1999, s.738.
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infisah öngörülmüştür. KVK md. 36 ise birleşme genel olarak tasfiye hükmünde sayõlmõş ve
birleşme kârõnõn tasfiye kârõ gibi hesaplanacağõ hükme bağlanmõştõr100.
3.7.2.2. Vergili Birleşme
Vergili birleşme yukarõda da belirtildiği gibi KVK’nun 36. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre birleşme tasfiye hükmünde olup, birleşme nedeniyle oluşan
birleşme kârõ tasfiye kârõ gibi vergilenir. Tasfiye kârõ ise aynõ Kanunun 32. maddesine göre,
tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başõndaki servet değeri
arasõndaki müspet farktõr.
Bu hükümden hareketle birleşme öncesi servet değerini birleşme dolayõsõyla infisah
eden kurumun birleşmeden önceki mali tablosuna göre tespit edilen özsermaye olduğunu
söylemek mümkündür101. Birleşme kârõ ise birleşen kuruma ait varlõklarõn VUK md.96/III
uyarõnca değerlemesi ile bulunan emsal değer ile birleşme öncesi servet değeri arasõndaki
müspet farktõr102. Kurumlar vergisi açõsõndan vergiye tabi matrah da budur.
3.7.2.3. Vergisiz Birleşme
KVK’nun 37. maddesi vergisiz birleşme ya da kanundaki deyim ile “devir”’in
önkoşullarõnõ belirlemiştir. Buna göre,
a) Birleşen ve birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezinin Türkiye’de bulunmasõ,
b) Birleşen kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin birleşilen kurum
tarafõndan kül halinde alõnmasõ,
gereklidir.
İlk önşart birleşmenin taraflarõnõn tam mükellefiyeti haiz kurumlar arasõnda
gerçekleştirileceğini öngörmektedir. İkinci önşart ise birleşmenin devir alan ve devralan
kurum bilançolarõnõn konsolide edilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Her iki önşartõ haiz bir birleşmenin kurumlar vergisine tabi olmamasõ için ise, KVK
md.38’de ayrõca iki şart öngörülmüştür:
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a) Devir beyannamesinin103 birleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde Vergi
Dairesine verilmesi,
b) Birleşilen şirket tarafõndan birleşen şirketin vergi borçlarõ için yine Vergi
Dairesine bir taahhütname verilmesi.
Bu

şartlarõn

gerçekleştirilmesi

halinde,

birleşme

nedeniyle

oluşan

kâr

vergilendirilmeyecek, sadece birleşen şirketin birleşme tarihine kadar olan kazançlarõ
vergilendirilecektir.
3.7.2.4. Zararõn Mahsubu Sorunu
Birleşmede çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri de devralõnan ortaklõğõn
zararõnõn birleşme sonrasõ devralan ortaklõğõn kârõna mahsup edilip edilmeyeceğidir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu konu KVK’nda 3239 sayõlõ Kanunla yapõlan
değişiklikle KVK’nun 8. maddesinin 14. bendinde olumlu yönde düzenlenmiş, ancak daha
sonra 3946 sayõlõ Kanunla bu hüküm kaldõrõlmõştõr.
3239 sayõlõ Kanunla getirilen 8/14 bendi, KVK’na göre yapõlan devirlerde infisah
eden kurumun devir öncesi son bilançosunda görülen zararlarõn beş yõl süre ile devralan
kurumca kazancõndan indirilebileceğini öngörmekteydi. Bu düzenleme ile, zararlõ
kurumlarõn başka şirketlere devredilerek, daha verimli çalõşmalarõnõn, zararlarõnõn devralan
şirket kârõndan indirilmesi olanağõ getirilmek suretiyle teşvik edilmesi104 amaçlanmaktaydõ.
3946 sayõlõ Kanunla söz konusu hükmün tamamen kaldõrõlmõş olmasõ karşõsõnda, vergi
doktrini hemen hemen oybirliği ile zararõn mahsubu imkanõnõn kalmadõğõ görüşünü
savunmaktadõr105. Ancak kanõmca zararõn mahsubunun mümkün olup olmadõğõ konusunda
yapõlacak yorumun sadece KVK md.8/14’ün ilga edilmiş olmasõ olgusuna bağlanmasõ doğru
değildir. Bir konuda düzenlemenin bulunmamasõ o konunun yasaklandõğõ anlamõna gelmez.
Zira yasada açõk bir hüküm bulunmamasõ halinde düzenleme boşluğu vardõr denilebileceği
gibi, yasa koyucunu olumlu bir çözüm getirmeyi sakõncalõ bulduğu için o konuda bir hüküm
koymamayõ uygun görmüştür de denilebilir106. Bu hususta sonuca varmak için
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kanunkoyucunun gerçek iradesi, menfaatler durumu ve o konuda bir düzenleme ihtiyacõ
olup olmadõğõ gibi hususlarõn incelenmesi gerekir.
Her şeyden önce KVK md. 37’de vergisiz birleşmenin önşartlarõ arasõnda “birleşen
kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin birleşilen kurum tarafõndan kül halinde
alõnmasõ” sayõlmaktadõr. Bu hüküm uyarõnca zararlarõn devralan şirkete intikal edeceğini
ileri sürmek mümkündür107. Nitekim Danõştay’õn, külli halefiyet gereği, münfesih şirketçe
indirilmesine imkan bulunmayan zararlarõn devralan şirkete intikal edeceği ve bu şirket
tarafõndan kullanõlabileceği yönünde içtihatlarõ bulunmaktadõr108. Kaldõ ki zararõn mahsubu
imkanõnõn kalmadõğõ görüşü savunulduğu takdirde, bu yorum KVK md.8/14’ün ilga edilmiş
olmasõna dayandõğõ için, birleşen şirketin mevcut mali bilanço zararlarõ birleşilen kurum
bünyesinde mahsup edilmesi söz konusu olmadõğõ halde, kârlõ bir şirketin aynõ yolla zararlõ
bir şirketle birleşmesi halinde, söz konusu zararlarõn mahsup edilmesini önleyici bir yoruma
da gidilemeyecektir109. Bu durumun ise büyük bir çelişki yaratacağõ açõktõr.
3.7.3. Diğer Vergi Kanunlarõnda Birleşme
3.7.3.1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Birleşme
GVK’nun 81/2 bendinde, ferdi işletmenin sermaye şirketine devrolunmasõ halinde
devir işleminin değer artõş kazancõ olarak vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmõştõr.110
Ancak şahõs şirketlerinin birleşmesinin vergilendirilmesine ilişkin sorunlar incelememizin
kapsamõ dõşõnda kalmaktadõr.
Anonim ortaklõklarõn birleşmesinin GVK açõsõndan önem arzeden yanõ esasen
devralõnan ortaklõğõn yararlandõğõ yatõrõm indiriminden devralan ortaklõğõn yararlanõp
yararlanamayacağõ noktasõndadõr. 187 sayõlõ Gelir Vergisi Genel Tebliği,111 birleşilen
ortaklõğõn yatõrõm indiriminden yararlanma şartlarõnõ taşõmasõ kaydõyla kalan yatõrõm
indiriminden devam edeceğini öngörerek, bu sorunu çözüme kavuşturmuştur.112
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Öte yandan GVK md.81/2 uyarõnca gerçekleşen birleşmelerin KDVK md.17/4-c
hükmü uyarõnca katma değer vergisinden istisna tutulduğunu da belirtmek gerekir. GVK
md. 81/2’de şahõs şirketinin bir sermaye şirketi tarafõndan devralõnmasõ maddede belirtilen
şartlarõn varlõğõ halinde katma değer vergisinden istisna edilmiştir113.
3.7.3.2. Damga Vergisi Kanunu’nda Birleşme
DVK’nun 1. maddesi ve buna bağlõ olarak çõkarõlan (1) sayõlõ Tarife birleşme
nedeniyle düzenlenecek birleşme sözleşmelerinin binde altõ oranõnda nisbi damga vergisine
tabi olacağõnõ hükme bağlamaktadõr. Oranõn uygulanacağõ matrah ise devralõnan ya da
birleşmeye katõlan ortaklõklarõn servet değeridir114. Ancak kanõmca, birleşmelerin damga
vergisinden istisna edilmesi gerekir.
3.7.3.3. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Birleşme
KDVK vergili ve vergisiz birleşmeye göre ikili bir düzenleme yapmõştõr.
KDVK’nun 1. maddesi uyarõnca vergili birleşmeler (KVK md. 36’ya göre gerçekleştirilen
birleşmeler) nedeniyle birleşen ortaklõğa ait mallar emsal bedeli üzerinden katma değer
vergisine tabidir.
Vergisiz birleşmelerde ise KDVK’nun 17/4-c maddesi uyarõnca birleşilen kuruma
birleşen kurumdan intikal eden değerler katma değer vergisine tabi değildir. Bununla birlikte
aynõ Kanun’un 30/a maddesinde vergiden istisna edilmiş bulunan mallarõn teslimi ve
hizmetlerin ifasõ ile ilgili alõş vesikalarõnda gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri
içinde yer alan katma değer vergisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan
katma değer vergisinde indirilemeyeceği öngörülmüştür. Bir başka deyişle maddede
belirtilen

durumlarda

katma

değer

vergisinin

vergisiz birleşmelerde de beyanõ
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gerekecektir . İki hüküm arasõnda bir çelişkinin mevcut olduğu açõktõr116. Nitekim
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doktrinde de KDVK’nun 30/a maddesinin başõna “Bu kanunun 17/4-c maddesi hariç”
ibaresinin konularak, çelişkinin giderilmesi gerektiği haklõ olarak öne sürülmektedir117.
3.7.3.4. Harçlar Kanunu’nda Birleşme
HK, birleşme halinde infisah eden ortaklõk ya da ortaklõklardan devralan ya da yeni
kurulan ortaklõğa intikal eden gayrõmenkullerin mülkiyetinin geçişini ayni sermaye
hükmünde görerek, (4) sayõlõ Tarife’nin 20/b hükmünde tapu harcõna tabi tutmuştur.
Doktrinde

haklõ

olarak

birleşmede

istisnai

bir

hüküm

konulmasõ

gerektiği
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savunulmaktadõr

3.7.3.5. Taşõt Alõm Vergisi Kanunu’nda Birleşme
TAVK’nun 3. maddesinin (d) bendine göre, KVK’nun 36 ve 37. maddesi hükümleri
uyarõnca yapõlan birleşme ve devralma hallerinde devralan ya da yeni kurulan ortaklõğa
devredilecek taşõtlar taşõt alõm vergisine tabi değildir. Ancak bu kolaylõk bilanço esasõna
göre defter tutan işletmelere tanõnmõştõr. Doktrinde işletme hesabõna göre defter tutan ferdi
bir işletmenin sermaye şirketine devrolmasõ halinde ferdi işletmeye dahil taşõtlarõn taşõt alõm
vergisine tabi olacağõ belirtilmekte ise de119 TTK md. 147 uyarõnca birleşmede nev’ilerin
aynõ olmasõ koşulu arandõğõndan, böyle bir ihtimalin gerçekleşmesinin de mümkün olmadõğõ
söylenebilir.
3.7.3.6. Amme Alacaklarõnõn Tahsili Usulü Hakkõnda Kanun’da Birleşme
AATUK’nun 36. maddesi, devralma yoluyla birleşmede devralan, yeni kuruluş
suretiyle birleşmede de yeni kurulan tüzel kişiliğin devralõnan ya da birleşen tüzel kişiliğin
yerine geçeceğini hükme bağlamaktadõr.
3.7.3.7. Vergi Usul Kanunu’nda Birleşme
VUK md. 326 uyarõnca kuruluş ve örgütlenme giderlerinin itfa edilmeyen kõsmõ
diğer iktisadi kõymetlerle birlikte devir nedeniyle birleşilen kuruma intikal edeceğinden
kaldõğõ yerden amortisman ayrõlmaya devam edilecektir.
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Vergili birleşmelerde buna ilave olarak VUK’nun 328 ve 329. maddeleri uyarõnca
ayõrõlmõş bulunan yenileme fonun tasfiye durumunda olduğu gibi birleşme tarihi itibariyle
kâra eklenmesi gerekir120
3.8. TTK md. 324 Kapsamõndaki Ortaklõklarõn Birleşmeye Katõlmasõ
3.8.1. TTK md.324 Kapsamõnda Olmanõn Anlamõ:
TTK md. 324’e göre, şirketin mali durumunun bozulmasõ halinde yönetim kurulu,
genel kurula bilgi vermek ve mali bozukluğun derecesine göre değişen çeşitli tedbirleri
genel kurula teklif etmekle yükümlüdür. Bu tedbirleri iki ana grupta toplamak mümkündür.
Birinci gruba giren tedbirler özkaynaklarõn belli oranda esas semayenin altõna düşmesi
halinde uygulanõr. Kanun bu bakõmdan iki ayrõ kõstas kabul etmiştir: Özkaynaklarõn esas
sermayenin yarõsõnõn altõna inmesi ve özkaynaklarõn esas sermayenin üçte biri düzeyine
inmesi (diğer bir ifade ile esas sermayenin üçte ikisinin karşõlõksõz kalmasõ). İkinci gruba
giren tedbirler ise, özkaynaklarõn tamamen yitirilmesinden başka, şirketin borçlarõnõn
aktiflerinden fazla olmasõ, yani şirket aktiflerinin borçlarõnõ karşõlamaya yetmemesi halinde
uygulanõr. Birinci gruba giren durumlara doktinde “sermaye kaybõ”, ikinci gruptaki duruma
da “borca batõklõk” adõ verilmektedir121.
TTK md. 324, ara bilanço hazõrlama yükümlülüğünü şirketin “aciz halinde olduğu
şüphesini uyandõran emarelerin” varlõğõnõ şart koşmakla birlikte “aciz halinde olduğu
şüphesini uyandõran emare” konusuna bir açõklõk getirmemiştir. Ancak doktrinde normal
bilançoya göre şirketin tüm aktifleri alacaklarõnõ karşõlamaya yetmiyor ise veya esas
sermayenin karşõlõksõz kaldõğõ anlaşõlõyor ise yönetim kurulunun aktiflerin satõş fiyatlarõ
üzerinden bir ara bilanço düzenlemekle zorunlu olduğu belirtilmekle birlikte, ara bilançoyu
düzenlemek yükümlülüğünün normal yõllõk bilançonun borca batõklõğõ gösteriyor olmasõ
şeklindeki bir önkoşula bağlanamayacağõ da belirtilmektedir122. Gerçekten de aciz halinde
bulunduğunu gösterir emareler şirketin yõllõk bilançosunda görülen sermaye kaybõ ya da
borca batõklõk durumundan bağõmsõzdõr. Zira şirketin yõllõk normal bilançosuna göre aktifler
120
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tüm borçlarõ karşõlayacak düzeyde olsa dahi işlemekte olan yõl içerisinde ortaya çõkan bazõ
koşullar nedeniyle aciz halinde olduğu şüphesi belirgin hale gelebilir ki, bu durumda da ara
bilançonun hazõrlanmasõ yükümlülüğü doğar. Ancak yine de şirketin yõllõk bilançosuna göre
sermaye kaybõ ya da borca batõklõk durumunda olmasõ, ara bilançonun hazõrlanmasõ
yükümlülüğünü doğuran başlõca neden olarak değerlendirilmelidir123.
3.8.2. TTK md. 324 Kapsamõndaki Ortaklõklarõn Birleşmesinin Mümkün Olup
Olmadõğõ:
Öncelikle belirtmek gerekir ki, mali durumu bozulan ve TTK md. 324 kapsamõna
giren bir ortaklõğõn birleşme işlemine taraf olup olmayacağõ konusunda TTK’nda açõk bir
hüküm yoktur. Daha açõk bir ifade ile bu kapsamdaki bir ortaklõğõn birleşmesine engel
olacak bir hüküm mevcut değildir124.
Ancak yukarõdaki açõklamalar çerçevesinde sorunun çözümünün, devralõnan
ortaklõğõn zararlarõnõn devralan ortaklõğõn kârõna mahsup edilip edilemeyeceği ile yakõndan
ilgili olduğu hemen görülecektir. Zira ara bilançonun hazõrlanmasõ yükümlülüğünü doğuran
temel neden, ortaklõğõn yõllõk bilançosunun sermaye kaybõ ya da borca batõk durumda
olduğunu göstermesidir ki, bu da ortaklõğõn zararda olduğunun başlõca göstergesidir.
O halde burada KVK’nun 8. maddesinde yapõlan değişikliğin bu durumdaki
ortaklõklarõn birleşmesine engel teşkil edip etmeyeceği sorunu ile karşõ karşõya olduğumuzu
söylemek mümkündür. KVK md. 8’de yapõlan değişiklikten sonra zararõn mahsubu imkanõ
ortadan kalmõştõr görüşü benimsenecek olursa, bunun doğal sonucu TTK md. 324
kapsamõndaki bir ortaklõğõn (istisnai haller hariç, bu kapsamdaki bir ortaklõğõn zarar
gösteriyor olmasõ kaçõnõlmaz olduğundan) birleşmeye taraf olmasõnõn mümkün olmadõğõ
sonucuna varmak gerekecektir. Zararlarõn mahsubu imkanõnõn (bu konuda bir düzenleme
olmamasõ nedeniyle) devam ettiği görüşü benimsendiği takdirde ise TTK md. 324
kapsamõndaki bir ortaklõğõn birleşmeye taraf olabileceklerini söylemek mümkün hale
gelecektir.
Bu noktada TTK md. 324 kapsamõndaki ortaklõklarõn birleşmesinin arzettiği
özelliklere de değinmek gerekmektedir. TTK md. 324 kapsamõndaki ortaklõk açõsõndan
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konuya yaklaştõğõmõzda, sağlõklõ bir ortaklõğõn bünyesine devrolunarak, deyim yerindeyse,
bu ortaklõklarõn kurtulmasõ sağlanabilir. Devralan ortaklõk çaõsõndan ise devraldõğõ ortaklõğõn
zararlarõnõn kârõndan mahsup edilmesi başlõca avantaj olarak gözükmektedir. Ancak bu tür
birleşmelerin devralan ortaklõğõn pay sahiplerinin ve alacaklõlarõnõn aleyhine sonuçlar
doğurabileceğini de gözden uzak tutmamak gerekir.
Burada hukuk siyaseti açõsõndan bir tercih yapõlmalõdõr. Bu durumdaki ortaklõklarõn
birleşmesi, vergisel avatajlarõn suistimal edilmesi ya da TTK md. 324 kapsamõndaki bir
ortaklõğõn mali yapõsõndaki bozukluğun birleşme sonrasõ devralan ya da yeni kurulan
ortaklõğa sirayet etmesi tehlikesi gibi nedenlerle önlenmek isteniyorsa, bunun vergi
mevzuatõnda değil, doğrudan doğruya TTK’na konulacak bir hükümle yapõlmasõ gerekir.
Aynõ şekilde bu kapsamdaki ortaklõklarõn birleşmesinin teşvik edilmesi siyaseti
benimsendiği takdirde de yine bunun açõkça TTK’da düzenlenmesi gerekir. Nitekim İsviçre
Tasarõsõ’nõn 6. maddesi, bazõ şartlar dahilinde bu tür birleşmelere cevaz vermektedir. Buna
göre mali durumu bozuk ortaklõk ancak devralõnabilir. Kanõmca ikinci yolun tercih edilmesi,
ancak bu tür birleşmelere bazõ şartlarõn getirilmesi yerinde olacaktõr.
Böyle bir tercih kanunkoyucu tarafõndan açõkça benimseninceye kadar mevcut
hukuki durumda, mali durumu bozuk halka açõk anonim ortaklõklarõn birleşme
başvurularõnõn olay bazõnda değerlendirilmesi ve devralan ortaklõğõn pay sahiplerinin
mağdur olacağõ durumlarda Kurul tarafõndan bu tür birleşmelere cevaz verilmemesi yönünde
bir uygulamaya gidilmesi yerinde olacaktõr.
3.9. Ortaklõktaki Yönetim Hakimiyetinin Birleşme Yoluyla Ele Geçirilmesi
3.9.1. Birleşmenin Ortaklõktaki Hakimiyet Değişikliğine Etkisi
Birleşme sonucunda devralõnan ortaklõk pay sahipleri devralan ortaklõkta pay sahibi
olacaklarõndan, devralan ortaklõğõn yönetim kontrolünde bir değişiklik meydana gelebilir.
Bir başka deyişle devralõnan ortaklõğõn pay sahipleri devralan ya da yeni kurulan ortaklõkta
yönetim kontrolünü ele geçirebilirler. Devralan ortaklõğõn yönetim kontrolünde değişiklik
devralõnan ortaklõkta yönetim kontrolünü sağlayacak imtiyazlõ paylarõn bulunmasõ ve bu
imtiyazõn devralan ortaklõğa intikal etmesi gibi istisnai hallerde söz konusu olabilir.
Devralan ortaklõkta birleşme nedeniyle böyle istisnai bir durum nedeniyle kontrol değişikliği
meydana gelmiş ise kontrolü ele geçiren pay sahibinin çağrõda bulunma zorunluluğu
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doğabilir. Öte yandan bir ortaklõğõn yönetim kontrolünü elinde bulunduran bir başka
ortaklõğõn üçüncü bir ortaklõk tarafõndan devralõnmasõ durumunda da, ikinci ve üçüncü
ortaklõk arasõnda gerçekleştirilen birleşme işlemi, dolaylõ olarak ilk ortaklõğõn yönetim
kontrolünün değişmesine yol açacaktõr.
3.9.2.Birleşmede Dolaylõ İştirak İlişkisi Nedeniyle Çağrõda Bulunma Yükümlülüğü
Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir şirketteki yönetim kontrol değişikliğinin bizzat o
şirket paylarõnõn iktisabõ ile olmayõp, söz konusu şirketin yönetim hakimiyetini elinde
bulunduran

bir

başka

şirketin

yönetim

hakimiyetinin

ele

geçirilmesi

suretiyle

gerçekleştirilmesi, bir başka deyişle dolaylõ iştirak ilişkisi nedeniyle yönetim kontrolünün el
değiştirmesi durumunda da çağrõda bulunma zorunluluğunun doğacağõ sonucuna Seri:IV,
No:8 sayõlõ Tebliğ’in 17. maddesinin yorumu ile ulaşmak mümkündür. Zira Tebliğ’de
dolaylõ olarak bir ortaklõğõn yönetim hakimiyetinin ele geçirilmesi halinin de çağrõda
bulunma zorunluluğunu doğuracağõ öngörülmüştür.
Öyleyse bir şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran bir şirketin üçüncü bir
şirket tarafõndan TTK md.451 çerçevesinde devralõnmasõ durumunda, birleşme nedeniyle ilk
şirketin yönetim kontrolü de devralan şirkete geçecektir. İşte bu durumda da devralan
şirketin yönetim hakimiyetini dolaylõ iştirak ilişkisi nedeniyle ele geçirdiği şirketin pay
sahiplerine anõlan Tebliğ’in 17. maddesi çerçevesinde çağrõda bulunma zorunluluğunun
doğduğu söylenebilir. Zira Tebliğ yönetim hakimiyeti değişikliğinin herhangi bir yolla
olabileceğini belirtmektedir ve burada da değişiklik birleşme yoluyla gerçekleştirilmektedir.
Ancak İngiliz Hukukunda bu konuda bir ayrõma gidildiği görülmektedir125. Buna göre, eğer
ikinci ortaklõktaki pay sahipliği, ilk ortaklõğõn malvarlõğõnõn önemli bir bölümünü
oluşturmuyorsa veya ilk ortaklõğõn kontrolünün ele geçirilmesinin ana nedeni ikinci
ortaklõğa hakim olmak değilse, ikinci ortaklõk paylarõ için çağrõda bulunmaya gerek
bulunmamaktadõr.126 Gerçekten de bir ortaklõğõn malvarlõğõ içinde iştirak ettiği bir başka
ortaklõğõn payõ çok küçük bir miktarda ise bu ortaklõğõn yönetim kontrolünü ele geçiren bir
ortaklõğõn dolaylõ iştirak nedeniyle ikinci ortaklõk pay sahiplerine çağrõda bulunmasõ adil
olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle dolaylõ iştirak ilişkisi nedeniyle kontrol
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Bu konuda geniş bilgi için bkz. Manavgat,1997, s.124.
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değişikliğinin gerçekleştiği hallerde çağrõda bulunma yükümlülüğünün doğup doğmadõğõnõn
tespitinde İngiliz Hukuku’ndaki yaklaşõmõn dikkate alõnmasõ yerinde olacaktõr.
3.9.3. Devralan ya da Yeni Kurulan Ortaklõğõn Devralõnan ya da İnfisah Eden
Ortaklõğõn Pay Sahiplerine Çağrõda Bulunmasõ
Birleşme nedeniyle devralõnan ortaklõğõn yönetim kontrolünün devralan ortaklõğa
geçtiği durumlarda, devralõnan ya da infisah eden ortaklõğõn pay sahiplerine çağrõda
bulunulmasõ ise söz konusu değildir. Zira bu halde çağrõda bulunulacak ortaklõk infisah
etmekte ve infisah eden ortaklõğõn pay sahipleri de devralan ya da yeni kurulan ortaklõkta
pay sahibi olmaktadõrlar.
3.10. Hakim Ortaklõğõn Yavru Ortaklõğõ Devralmasõ- Basit Birleşme Usulü:
Hukukumuzda hakim ortaklõğõn yavru ortaklõğõnõ devralmasõ konusunda özel bir
düzenleme bulunmadõğõndan, bu tür birleşmeler özellikle birleşme prosedürü açõsõndan
TTK’da yer alan hükümlere tâbidir. Oysa bu konunun Avrupa Birliği Direktifi’nde,
UmwBerG’de ve Del Corp Law’da ayrõca düzenlendiği görülmektedir. İsviçre Tasarõsõ’nda
da bu yönde hüküm vardõr.
Bu düzenlemelerdeki ortak yön, hakim ortaklõğõn yavru ortaklõğõ devralmasõ
durumunda, birleşme işleminin genel kurul onayõna sunulmaksõzõn gerçekleştirilmesi ve
birleşme işlemine muhalif kalan pay sahiplerine ayrõlma hakkõnõn ayrõca tanõnmõş
olmasõdõr127. Basit usulde birleşmenin uygulanmasõ için öngörülen hakimiyet kõstasõ ise,
%90 olarak tespit edilmiştir.
Basit birleşme usulünün ülkemizdeki halka açõklõk oranlarõ da göz önünde
bulundurulmak kaydõyla TTK’da düzenlenmesi yararlõ olacaktõr128.
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Basit usulde birleşme için tanõnan bu kolaylõğõn gerekçesi için bkz. Knoll,1992, s.363.
Devlet Planlama Teşkilatõ, Türkiye-AT Mevzuatõ Uyumu Sürekli İhtisas Komisyonu RaporlarõŞirketler Hukuku Alt Komisyon Raporu, C.I, Ankara1995, s.52.
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SONUÇ
Ekonomik merkezileşmenin en önemli araçlarõndan biri olan birleşme, özellikle
dünya ekonomisinde son on yõlda yaşanan küreselleşme olgusuyla beraber büyük önem
kazanmõştõr. Bu büyük önemine karşõn birleşmeye ilişkin mevzuatõmõzõn yetersiz olduğu
çalõşmamõzda vardõğõmõz en önemli sonuçtur.
Herşeyden önce birleşme genel hükümler arasõnda ayrõntõlõ bir şekilde ve tek bir
sistem altõnda yeniden düzenlenmeli ya da Almanya’da olduğu gibi ayrõ bir kanunda ele
alõnmalõdõr.
Yapõlacak değişiklikte, farklõ türdeki ortaklõklarõn birbiri ile birleşmesine imkan
sağlanmalõ; birleşme prosedürü ayrõntõlõ bir biçimde düzenlenmeli ve TTK md. 299’un ilga
edilmesi nedeniyle doğan birleşmede mahkeme denetimi konusundaki boşluk giderilmelidir.
Ayrõca hakim ortaklõğõn yavru ortaklõğõ devralmasõnda kolaylõk sağlanmalõdõr.
Birleşme sözleşmesinin asgari unsurlarõ düzenlenmeli; pay sahiplerinin haklarõna ve
diğer menfaat sahiplerinin birleşme karşõsõndaki durumlarõna sözleşmede açõk bir şekilde yer
verilmelidir. Bu kapsamda bilgi alma hakkõnõõn kapsamõ genişletilmeli ve pay sahiplerine
birleşme sözleşmesini genel kurul tarihinden en az bir ay öncesinden inceleme fõrsatõ
tanõnmalõdõr. Aynõ şekilde birleşme kararõna muhalif kalan pay sahibine, uygun bir bedel
karşõlõğõnda ortaklõktan ayrõlma hakkõnõn tanõnmasõ da yerinde olacaktõr. Bu düzenleme
yapõlõrken Alman ve ABD Hukuklarõnda olduğu gibi ortağa mahkemeye başvurarak uygun
bedelin tespitini sağlama hakkõ da verilmelidir.
Alacaklõlarõn korunmasõ konusunda ikili sistem terk edilerek, birleşmeye katõlan
bütün ortaklõklarõn alacaklõlarõnõ koruyan bir sisteme geçilmelidir. Bu konuda, Alman ve
İsviçre Hukularõnda yapõlan değişikliklere paralel olarak, alacaklõlara belli bir süre itiraz
hakkõ tanõyan TTK md. 150 sistemi birleşmelerde tek bir sistem olarak kabul edilmelidir.
Birleşmelerde şirket değerlemesi, değiştirme biriminin tespiti konularõnda temel
ilkelere yer verilmeli ve Alman hukukunda olduğu gibi değerlemeyi yapacak bilirkişilerin
niteliği de belirlenmelidir. Ayrõca bilirkişi raporunda birden fazla değerleme yöntemine göre
hesaplanmõş değiştirme birimine yer verilmeli; pay sahiplerinin hangi yöntemin neden tercih
edildiği ve alternatif yönetmelere göre daha yüksek ya da daha düşük oranda birleşilen
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ortaklõğa katõlõp katõlmayacaklarõ konularõnda bilgilendirilmeleri ve birleşme kararõnõ
bundan sonra vermeleri temin edilmelidir.
Kurul’un, SPKn.’nun 16/A maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, halka
açõk anonim ortaklõklarõn birleşmesi konusunda ayrõ bir Tebliğ çõkarmasõ da uygun olacaktõr.
Böylelikle Kurul denetimi, birleşme nedeniyle yapõlacak sermaye artõrõmõnda kayda alma
başvurusundan bağõmsõz hale gelecektir.
Son olarak birleşmenin vergisel boyutu üzerinde de ayrõntõlõ bir çalõşma yapõlmasõ ve
birleşmenin teşviki için vergi açõsõndan hangi adõmlarõn atõlmasõ gerektiği belirlenmelidir.
Bu çerçevede KVK’nda yer alan terminoloji farkõlõlõğõnõn giderilerek TTK ile KVK’nun
uyumlu hale getirilmesi temin edilmelidir. KVK md. 38’de yer alan “devir
beyannmaesi”’nin içeriği belirlenmelidir. Zararõn mahsubu konusunda KVK’nda açõk bir
düzenleme yapõlarak, KVK md.8/14’ün ilgasõ ile meydana gelen boşluk doldurulmalõdõr.
Ayrõca TTK md. 324 kapsamõndaki ortaklõklarõn birleşmesi, belli ilkeler çerçevesinde teşvik
edilmelidir. Bu çerçevede KVK’nda zararõn mahsubuna ilişkin olarak yapõlacak
düzenlemeye paralel olarak, TTK md.324 kapsamõndaki ortaklõklarõn birleşmesi TTK’da
İsviçre Tasarõsõ’nda olduğu gibi ayrõca düzenlenmelidir.

48

KAYNAKÇA

AKAY, Hüseyin:
1997
ALIŞKAN, Murat:
1998

ALTAŞ, Hüseyin:
1998
ARSLANLI, Halil:
1961
ATALAY, Oğuz:
1996
AYBOĞA, Hanifi:
1996

BACHMANN, Raoul Philip:
1992
CALIO, Joseph Evan:
1994

ÇAMOĞLU, Ersin:
1976

İşletme Birleşmeleri ve Muhasebesi, İstanbul
Anonim Şirketlerde Devralma Suretiyle Birleşme
Konusunda Görülen Bazõ Hukuki Sorunlar,
Mükellefin Dergisi, S.71, s.113-123
Şekle Aykõrõlõğõn Olumsuz Sonuçlarõnõn
Düzeltilmesi, Ankara
Anonim Şirketler IV-V, Anonim Şirketin HesaplarõAnonim Şirketin İnfisahõ ve Tasfiyesi, İstanbul
Anonim Şirketlerin İflasõ, İzmir
Absorbsiyon Türünde Kurumlar Vergisi Kanunu
Hükümlerine Göre Yapõlan Devir İşlemlerinde
Devir-Birleşme-Sermaye Oranlarõnõn Hesaplanmasõ,
Yasa Hukuk İçtihat ve Mevzuat Dergisi, C.XV,
S.177/8, s.1318-1351
Mehrstuftige
Übernahmen
Publikumgesellschaften, Zürich

schweizerischer

New Appraisals of Old Problems: Reflections on the
Delaware Appraisal Proceeding, American Business
Law Journal, http:www.westgroup.com (Cite as:32
American Business Law Journal 1)
Kollektif Ortaklõkta Haklõ Sebep Kavramõ ve
Ortaklõğõn Haklõ Sebeple Çõkarõlmasõ, İstanbul

ÇELİK, Orhan:
1999

Şirket Birleşmeleri
Değerlemesi, Ankara

ve

Birleşmelerde

Şirket

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
1995
Türkiye-AT Mevzuatõ Uyumu Sürekli Özel İhtisas
Komisyonu
Raporlarõ-Şirketler
Hukuku
Alt
Komisyon Raporu, C.I, Ankara, s.38-62
DOMANİÇ, Hayri:
1988

Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulamasõ, TTK
Şerhi, İstanbul

EASTERBROOK/FISCHEL:
1991

The Economic Structure of Corporate Law, London

ERİŞ, Gönen:
1995

Anonim Şirketler Hukuku, Ankara

EROL, Can:
1993
İMREGÜN, Oğuz:
1962

KAVAK, Ahmet:
2000

İşletmelerin Devir ve Birleşmelerinde KDV
Uygulamasõ, Yaklaşõm Dergisi, S.12, s.135-139
Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasõnda Umumi
Heyet Kararlarõndan Doğan Menfaat İhtilaflarõ ve
Bunlarõ Telif Çareleri, İstanbul
Şirket Birleşmelerinde Mali Sorunlarõn Çözüm
Yollarõ ve Muhasebe Teknikleri, Türkiye’de Şirket
Birleşmelerinin Hukuki ve Mali Yönleri Konferansõ,
İstanbul

ii

KARAYALÇIN, Yaşar:
1979

Bilanço Hukuku, Ankara

1988

Muhasebe Hukuku, Ankara

1990

Anonim
Şirkette
Çoğunluk-Azõnlõk
İlişkisi
Bakõmõndan Kontrol (Blok) Satõşõ ve Genel Alõm
Önerisi, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’õn Hatõrasõna
Armağan, Ankara, s.347-398

1991

Üst Kuruluşlar Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku
Dergisi, C.XVI, S.1, s.7-47

1994

Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod, Ankara

KNOLL, Heinz, Christian:
1992

Die Übernahme von Kapitalgesellschaften, Baden

MANAVGAT, Çağlar:
1997

Aleni Pay Alõm Teklifi, Ankara

MAÇ, Mehmet:
1999

Kurumlar Vegisi, İstanbul

MOROĞLU, Erdoğan:
1972

Anonim Ortaklõkta Esas Sermaye Artõrõmõ, İstanbul

1998

ODMAN, N, Ayşe:
1997

ÖCAL, Akar:
1974

Kurucu İntifa Hakkõ Sahiplerinin Kâr Payõ Talep
Haklarõ ve Yargõtay Kararlarõ, Prof. Dr. Oğuz
İmregün’e Armağan, İstanbul
Ticaret Ortaklõklarõnõn Bölünerek ve/veya Birleşerek
Yeniden Yapõlandõrõlmasõ, 40. Yõlõnda TTK, İstanbul,
s.47-55
Ticaret Şirketlerinin Birleşmesine Alacaklõlarõn
İtirazõ Sorunu, Esader, C.X, S.2, s.223-233

iii

ÖZBALCI, Yõlmaz:
1999
PICOT/JANSEN:
1999

Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açõklamalarõ,
Ankara
Moderne Bewertungsverfahren von Unternehmen,
Institute for Mergers&Acquisitions- Optimal
Manager,Teil:3,
http:www.uni.wh.de/de/wiwi/lehrstuhle/ima/serie
4.htm

POROY(TEKİNALP/ÇAMOĞLU):
2000
Ortaklõklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul
ROLF, Watter:
1990
SEVİĞ, Veysi:
2000

TEKİL, Fahiman:
1978
TEKİNALP, Ünal:
1971

Unternehmensübernahmen, Zürich
Şirket Birleşmelerinde Vergi Sorunlarõnõn Çözümü,
Türkiye’de Şirket Birleşmelerinin Hukuki ve Mali
Yönleri Konferansõ, İstanbul
Şirketler Hukuku, C.II, Anonim Şirketler, İstanbul
Ticaret Ortaklõklarõnda Birleşme Kavramõ, Sõnõrlarõ
ve Bazõ Problemler, Banka Dergisi, C:VIII, S.10,
s.25-31

1984

Sermayenin Yarõsõnõn Karşõlõksõz Kalmasõ Halinde
Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin Görevi, İkt ve
Mal Dergisi, C.XXXI, s.279-283

1997

Azlõk Haklarõ ve Bireysel Haklar, 40. Yõlõnda TTK,
İstanbul

TEOMAN, Ömer:
1978
TSCHAENI, Rudolf:
1989

Anonim Ortaklõkta İntifa Senetleri, İstanbul
Unternehmensübernahmen nach Schweizer Recht,
Frankfurt am Main

iv

TÜNAL, S. Selman:
2000a

2000b

TÜRK, Ahmet:
1999
TÜRK, Hikmet Sami:
1986a
1986b
TÜRKOĞLU, Cemal:
1986

UĞUR, Arif:
1998
USLU, Yakup:
1995

WÜRDİNGER, Hans:
1981
YASAMAN, Hamdi:
1981

1987

Genel Hatlarõ ile Amerika Birleşik Devletlerinde
Şirket Birleşmelerinin Hukuki Yapõsõ, Vergi Dünyasõ
Dergisi, S.225, s.54-67
Genel Hatlarõ ile Amerika Birleşik Devletlerinde
Şirket Devir ve Birleşmelerinin Vergi Boyutu, Vergi
Dünyasõ Dergisi, S.228, s.43-53
Anonim Ortaklõkta Sermaye Kaybõ
Batõklõğõn Hukuki Sonuçlarõ, Ankara

ve

Borca

Ticaret Ortaklõklarõnõn Birleşmesi, Ankara
Ticaret Ortaklõklarõnõn Birleşmesinde “Nevilerin
Aynõ Olmasõ” Koşulu, Ankara
1986 Yõlõ Kurumlar Vergisi Değişiklikleri, İkt ve
Mal Dergisi, C.XXXII, S.11, s.409-419

İşletme Birleşmeleri, Yeterlilik Etüdü, Ankara
Ferdi
İşletmelerin
Sermaye
Şirketlerine
Devrolunmasõ ve Şahõs Şirketlerinin Sermaye
Şirketine Dönüşümünün Vergi Hukuku Karşõsõndaki
Durumu, Yaklaşõm Dergisi, S.30, s.84-89
Aktienrecht und das Recht
Unternehmen, Heidelberg

der

verbundenen

Anonim Ortaklõklarõn Birleşmesinde Sermaye
Artõrõmõ Sorunu, İkt ve Mal Dergisi, C. XXVII S.10,
s.356-361
Anonim Ortaklõklarõn Birleşmesi, İstanbul

v

