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6102 SAYILI KANUNA GÖRE ŞİRKET KURULUŞU

• Şirket kurmak halk arasında vergi mükellefi olmak anlamında 
kullanılmamaktadır. Ama konuya hukuksal açıdan 
yaklaştığımızda iş kurmak isteyen yatırımcılar için vergi 
mükellefi olmak ve yapacakları işe göre vergi mükellefiyeti 
türünün doğru seçilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde şirket denildiğinde genelde akla gelen ve 
yatırımcıların en çok tercih ettiği şirket kuruluş türleri Limited 
Şirket, Anonim Şirket,‘dir.
6102 sayılı Türk Ticaret  Kanununa göre ise finansal yönetim 
ve firmaların finansal kararlarını önemli ölçüde etkileyen şirket 
türleriyle ilgili maddeleri belirtilecektir. 

https://www.isyeriacilisi.com/is-kurmak/is-kurmak-is-kurmak-istiyorum.html
https://www.isyeriacilisi.com/limited-sirket-kurulusu
https://www.isyeriacilisi.com/anonim-sirket-kurulusu


ŞİRKET TÜRLERİ 

6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu’na göre altı tür 
ticaret şirketi kurulması mümkündür: 

• Kollektif şirket 

• Komandit şirket 

• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

• Anonim şirket 

• Limited şirket 

• Kooperatif



1-KOLLEKTİF ŞİRKET

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 211 ile303 
Maddeleri kollektif şirketin niteliği, kuruluşu, ortaklık 
yapısı, sermayesi, tasfiyesi gibi konuları içermektedir. 

• Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı 
altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında 
kurulan bir şirkettir. Şirket alacaklılarına karşı ortakların 
tümü sınırsız sorumludur. Kuruluş için en az  sermaye 
şartı yoktur. Ortaklardan her birinin imzaladığı bir 
sözleşmeyle kurulur. Şirket yönetimi bir ya da daha 
fazla ortağa verilebilir. Ortaklar, şirketin borç ve 
taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün 
malvarlığı ile sorumludur.



2-KOMANDİT ŞİRKET

• Komandit şirketin niteliği, kuruluşu, ortaklık yapısı, sermayesi, 
tasfiyesi gibi konular 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Madde 
304 ile Madde 328 arasında bulunmaktadır. 

• Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla 
kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının 
sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların 
sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket 
komandit şirkettir.” (6102 sayılı TTK, Madde 304’ün 1. fıkrası) 

• “Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu 
sınırlı olanlara komanditer denir.” (6102 sayılı TTK, Madde 304’ün 
2. fıkrası) “Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel 
kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.” (6102 sayılı TTK, Madde 
304’ün 3. fıkrası) Kollektif şirket için uygulanan birçok kanun 
maddesi komandit şirketler için de geçerlidir. Komandit şirketler, 
komanditeler tarafından yönetilir.



2-KOMANDİT ŞİRKET

• Enaz sermaye zorunluluğu yoktur. Ancak, kolektif şirketten 
farklı olarak, komandit şirkette bir komanditerin kişisel 
emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyması kanun 
tarafından yasaklanmıştır. “Bir komanditerin sorumluluğu 
koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarını aşamaz.” 
(6102 sayılı TTK, Madde 319’un 1. Fıkrası) Ancak, “adı şirketin 
unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı 
komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır.” (6102 sayılı TTK, 
Madde 320’nin 1. Fıkrası) 



3-SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin niteliği, kuruluşu, ortaklık yapısı, 
sermayesi, tasfiyesi gibi konular 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Madde 564 ile 
Madde 572 arasında yer almaktadır. Kanunda şirket türleri arasında en az madde 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket hakkında bulunmaktadır. 

• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve 
ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, 
diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara 
bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma 
oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa komandit şirket 
hükümleri uygulanır.” (6102 sayılı TTK, Madde 564’ün 1. fıkrası) 8 

• “Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortakların tümü 
tarafından imzalanır; imzaların noterce onaylanması gerekir.” (6102 sayılı TTK, 
Madde 566’nın 1. fıkrası) 

• En az beş kişinin kurucu olması gerekir. Kurucuların en az birisi komandite ortak 
olmalıdır. Kuruluşta anonim şirketlere uygulanan hükümler geçerlidir. 



4- LİMİTED ŞİRKET

• Limited şirketin niteliği, kuruluşu, ortaklık yapısı, sermayesi, tasfiyesi gibi 
konular 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Madde 573 ile Madde 644 
arasında bulunmaktadır.

• “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir 
ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye 
esas sermaye paylarının toplamından oluşur.” (6102 sayılı TTK, Madde 
573’ün 1. fıkrası) 

• “Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri 
esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek 
ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.” 
(6102 sayılı TTK, Madde 573’ün 2. fıkrası) 

• Limited şirkette ortak sayısı en az bir, en çok elli olabilir. Yeni kanunla 
birlikte limited şirketlerde de enaz ortak sayısı şartı bire düşürülmüş; 
gerçek sermayedarın tek başına limited ya da anonim şirket kurmasına 
imkân tanınmıştır. Böylece, sermayedarın sadece prosedürü tamamlamak 
için küçük ortak/ortaklar bulmasına gerek kalmamıştır. 



4- LİMİTED ŞİRKET

• Limited şirketin en az sermayesi 10.000 TL’dir. Fikri mülkiyet hakları 
ve internet sitesi adları (alan adları) da ayni sermaye olarak şirket 
sermayesine konabilir. Bir ortak birden fazla esas sermaye payına 
sahip olabilir. 

• Limited şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden 
ortakların kararıyla değiştirilebilir. 

• “Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel 
kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden 
itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve 
gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.” (6102 sayılı 
TTK, Madde 617’nin 1. fıkrası) 

• Şirket müdürleri genel kurul tarafından atanır ve görevden alınır. 

• Şirket denetçisini seçme yetkisi genel kurula aittir. 



5-ANONİM  ŞİRKET
• Anonim şirketin niteliği, kuruluşu, ortaklık yapısı, sermayesi, tasfiyesi gibi konular 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Madde 329 ile Madde 563 arasında 
bulunmaktadır. Kanunda şirket türleri arasında en çok anonim şirket hakkında 
madde bulunmaktadır. 

• “Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı 
yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” (6102 sayılı TTK, Madde 329’un 1. 
fıkrası) “Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve 
şirkete karşı sorumludur.” (6102 sayılı TTK, Madde 329’un 2. fıkrası) 

• Anonim şirket kuruluşunda enaz sermaye 50.000 TL olmalıdır. Kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş olan halka açık olmayan anonim şirketlerde enaz sermaye 
100.000 TL olmalıdır. Nakden taahhüt edilen sermayenin en az yüzde 25’i tescilden 
önce, kalan yüzde 75’i ise tescil tarihinden itibaren en çok 24 ay içinde ödenmek 
zorundadır. Sermaye, nakdi ya da ayni olabilir. Fikri mülkiyet haklarının yanında, 
yeni kanunla birlikte anonim şirketlerin internet site adları da ayni sermaye olarak 
sermayede gösterilebilecektir. Kuruluş aşamasında ayni sermayelerin bedellerini 
asliye mahkemelerinin atadığı bilirkişiler değer biçer. 



ANONİM  ŞİRKET

• Yeni kanunla birlikte anonim şirketin enaz ortak sayısı bire düşmüştür. Artık bir 
gerçek ya da tüzel kişi gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla tek başına anonim 
şirket kurabilecektir. 

• Anonim şirketlerde yönetim görevi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. 
Yönetim kurulu en az bir kişiden oluşur. Yönetim kurulunu genel kurul seçer ya da 
esas sözleşmeyle tayin edilir (çoğunlukla genel kurul tarafından seçilir). Yönetim 
kuruluna bir tüzel kişi seçilmişse, bu tüzel kişiyi temsilen, tüzel kişi tarafından 
seçilen bir gerçek kişi, yönetim kurulunda görev alır ve bu tüzel kişi adına oy 
kullanır. 

• “Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas 
sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir.” (6102 sayılı TTK, 
Madde 362’nin 1. fıkrası) 

• Yönetim kurulu üyeleri aralarından her yıl en az bir başkan ve bir başkan vekili 
seçerler. Anonim şirkette temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu 
kararlarında en az iki üyenin imzası olması gerekir.



ANONİM  ŞİRKET

• Yeni kanunun getirdiği bir diğer yenilik de yönetim kurullarının elektronik ortamda 
da yapılabilecek olması. Artık, internet aracılığıyla yönetim kurulu toplantılarını 
yapılabilecektir. 

• Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da toplantıda 
hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Örneğin, yedi kişiden oluşan bir yönetim 
kurulunun toplantısına beş üyenin katıldığını varsayalım. Bu durumda, üye tam 
sayısının çoğunluğu toplantıya geldiği için toplantı yapılabilir. Kararlar da toplantıya 
katılan bu beş kişiden en az üçünün olumlu oyuyla alınabilir (toplantıda hazır 
bulunan üye sayısının çoğunluğu). Bir konu oylanıp oylar eşit çıkarsa, o konu bir 
sonraki toplantıya bırakılır. Sonraki toplantıda da o konunun oylanması sonucunda 
oylar eşit çıkarsa o öneri reddedilmiş sayılır. 

• Genel kurulların olağan toplantıları her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay 
içinde yapılır. Toplantının yapılabilmesi için, sermayenin en az dörtte birine sahip 
olan pay sahiplerinin ya da onların temsilcilerinin toplantıya katılması ve toplantı 
boyunca da orada bulunmaları gerekir. İlk toplantıda bu anılan nisaba ulaşılamadığı 
takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. 



KOOPERATİF

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla 
karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara 
kooperatif denir. Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak anasözleşme
ile kurulur. Anasözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel 
huzurunda imzalanması gerekir. İlgili Bakanlık faaliyet konuları itibarıyla 
kooperatifleri sınıflandırmaya, çalışma bölgeleri oluşturmaya, kooperatif kuruluşu 
için asgari ortak sayısından az olmamak üzere ortak sayısı ve kooperatif 
kurulmasına yönelik diğer şartlar ile usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlık tarafından çıkarılacak 
tebliğ ile belirlenir. Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. 
Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir. 



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Tek ortaklı şirket  olabilir. 
Ortak sayısı 50’yi geçemez

• 10.000 TL Esas sermaye ile 
kurulabilir.

ANONİM ŞİRKET

• Tek ortaklı şirket olabilir. 
Ortak sayısında bir sınırlama 
yoktur.

• Asgari 50.000 TL Esas 
sermaye ve 100.000 TL 
Kayıtlı sermaye ile 
kurulabilir.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Şirket sermayesinde esas 
sermaye öngörülmemişse 
şirket ortaklarının 2/3 ünün 
kararıyla değiştirilebilir.

• Kayıtlı sermaye sistemi 
kabul edilmiştir. Bu sebeple 
Ltd’nin sermaye artırımı 
yapabilmesi için genel kurul  
toplantısı yapmaları 
gereklidir.

ANONİM ŞİRKET

• Şirket sözleşmesi ancak esas 
sermayenin yarısına tekabül 
eden ortakların kararıyla 
değiştirilebilir.

• Halka açık yada Halka kapalı 
olup olmadığına 
bakılmaksızın tüm .A.Ş.ler
de Kayıtlı Sermaye sistemi 
kabul edilmiştir. Kayıtlı 
sermayeyi artırma yetkisi 
yönetim kuruluna 
tanınmıştır.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Genel Kurul  + 
Müdür/Müdürler Kurulu

ANONİM ŞİRKET

• Genel Kurul + Yönetim 
Kurulu

• Ortaklarına kar payı avansı 
dağıtması mümkündür. 



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 
Ltd'lere getirilen en önemli 
imkânlardan biri de esas 
sermaye payının ispat aracı olan 
bir senede veya nama yazılı 
senede bağlanabilmesidir. Ancak 
önemle belirtmek gerekir ki bu 
olanak Ltd esas sermaye payını 
ne AŞ payına dönüştürür ne de 
yaklaştırır. Bu düzenleme ile 
amaçlanan ispatı ve gereğinde 
payın devrinde bazı kolaylıklar 
sağlanmasıdır. (TTK mad. 593)

ANONİM ŞİRKET

• Pay senedi bastırılması AŞ'ler 
için bir zorunluluk olmamak ile 
beraber AŞ'lerde nama yazılı pay 
senedi çıkarılabildiği gibi, 
bedelleri tamamen ödenmiş olan 
paylar için hamiline yazılı pay 
senedi de çıkarılabilir. AŞ'lerde 
pay senetleri menkul kıymetler 
bölümü başlığı altında 
düzenlenmiş olup, zilyetliğin devri 
ve ciro ile mülkiyet devrinin 
mümkün olması gibi menkul 
kıymet olmanın kriterlerini 
taşımaktadır.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET
• İmtiyazlı pay çıkartılması yeni 

kanunda düzenlenmiştir. (TTK 
md.576) Oy hakkında imtiyaz 
tanınması hususunda ise; Kanun 
şirket sözleşmesi ile oy hakkı 
sınırlandırılmasına ve dolayısıyla oy 
hakkında imtiyaza izin vermektedir. 
(TTK. Mad.618/2) Ancak;yeni TTK ile 
getirilen oy hakkında imtiyaz, AŞ'in
aksine payların itibari değerlerini 
farklılaştırmak suretiyle 
oluşturulabilir. Bir başka deyişle, 
kanuna göre esas sermaye paylarının 
itibari değerleri en az 25 TL olarak 
öngörülebileceğinden, diğer payların 
itibari değeri en fazla 250 TL olabilir. 
Bu durumda 25 TL itibari değerli pay 
grubuna 1 oy; 250 TL itibari değerli 
pay grubuna da 1 oy hakkı verilmek 

• suretiyle oy hakkında imtiyaz 

• oluşturulabilir.

ANONİM ŞİRKET

• Esas sözleşme ile bazı paylara 
veya pay gruplarına oy hakkında, 
temsilde, yönetim kurulunda üye 
bulundurmada, kar payında, 
tasfiye payında, rüçhan hakkı gibi 
haklarda üstün bir hak tanınabilir. 
Oy hakkında imtiyaz konusunda; 
AŞ'lerde eşit itibari değerdeki 
paylara farklı sayıda oy hakkı 
verilerek oyda imtiyaz tanınabilir. 
örneğin, (A) grubu paylara 1 TL 
karşılığında 5 oy hakkı; (B) grubu 
paylara 1 TL karşılığında 1 oy 
hakkı verilebilir.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Ltd'de pay senedi devri ile mülkiyet 
geçmediğinden kazancın doğması bu 
senetlerin elden çıkarılması ile değil 
imzaları noterce onaylı alan ve satan 
arasındaki yazılı devir sözleşmesi ve 
bu işlemin genel kurul kararıyla 
onaylanmasıyla birlikte meydana 
gelmektedir. Bu kapsamda sermaye 
payının devri için; "Pay devrine 
ilişkin yazılı sözleşmenin 
hazırlanması ve bu Sözleşmenin 
noterce onaylanması, Pay devrinin 
şirket genel kurulunca onaylanması", 
"Pay devrinin ticaret siciline tescili", 
"Pay devrinin şirket pay defterine 
kayıt edilmesi" gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKET

• Sermaye payının devri daha 
kolay, noterden onaylanmasına 
gerek yok. Ortak sahip olduğu 
hisseyi devretmek istediğinde ana 
sözleşmede aksine bir hüküm 
yoksa hisse devri sözleşmesi ile 
devredebilir.Hisseler karşılığında 
hisse senedi basılmış veya geçici 
ilmühaber çıkartılmış ise bunlar 
ciro edilerek devredilebilir. Noter 
huzurunda devir şart 
değildir.Devirler ticaret siciline 
tescil edilmez.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Halka açılma imkanı yoktur.

• Tahvil çıkaramadığı gibi 
menkul değerlerle ilgili 
aracılık faaliyetinde 
bulunamaz.

• Yeni kanunla Ltd'inde intifa 
senetleri çıkartabilmesine 
imkan tanınmıştır.

ANONİM ŞİRKET

•    Halka açılma imkanı vardır.

• Ödünç para bulmak için 
borç senetleri (tahvil) 
çıkarabilir. (TTK md. 504).

• AŞ'ler İntifa senedi 
çıkarabilir. (TTK md.502,503)



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Ortağın kamu borçlarından 
sorumluluğu vardır. Şirketin 
Vergi, SGK primi borçlarının 
tahsil edilemeyen kısmından 
tüm malvarlığıyla sorumludur. 
6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun'un 35. Maddesi'negöre; 
Ltd'den tahsil edilemeyen ya 
da tahsil edilemeyeceği 
anlaşılan kamu borçları için 
şirket ortakları sermaye payı 
oranları ölçüsünde sorumlu 
tutulabilecektir.

ANONİM ŞİRKET

•Ortağın kamu borçlarından 
sorumluluğu yoktur. Anonim 
Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve 
şirketin diğer borçlarından dolayı 
hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek 
sorumluluğu taahhüt ettiği 
sermaye borcunu ödemesidir. 
Ortaklar sadece şirkete koymayı 
taahhüt ettikleri sermaye miktarı 
ile Şirkete karşı sorumludurlar. 
Sermaye borcunu ödeyen ortağın 
kamu borcu dahil hiçbir borçtan 
sorumluluğu bulunmamaktadır.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas 
sermaye payı bedeli dışında kanunda 
öngörülen hallerde ek ödeme ile de 
yükümlü tutulabilirler. (TTK. Md.603)

• Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa 
satılsın elde edilen kazanç gelir 
vergisine tabi. Gerçek kişi şirket 
ortağının payını 2 (iki) yıldan fazla 
elde tutulup satması halinde ortaklık 
paylarının satışından doğan kazanç, 
GVK Mükerrer 80. Maddesinin 4. 
bendine göregelir vergisine tabi 
olmakta olup, muafiyet söz konusu 

• değildir.

ANONİM ŞİRKET
•    Ek ödeme yükümlülüğü mevcut olmayıp, 

ortaklar sadece sermaye taahhüdü ile 
sorumlu tutulabilirler.

• Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten 
sonra satılması durumunda elde edilen 
kazanç tutarı vergiye tabi değil. Gerçek 
kişi şirket ortaklarının AŞ pay senetlerini 
2 (iki) yıldan fazla elde tuttuktan sonra 
satmaları halinde doğan kazanca vergi 
istisnası tanınmaktadır. Bir başka 
ifadeyle, AŞ'lerdeki pay satışlarında pay 
senedi veya geçici ilmühaber belgesi 
olması koşuluyla 2 (iki) yıldan fazla elde 
tutulup satılması halinde değer artış 
kazancı hesaplanmaz.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Hiçbir Ltd toplantısında Bakanlık 
Temsilcisinin bulunmasına gerek 
yoktur.

ANONİM ŞİRKET

•   Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 
Anonim Şirketlerin GK Toplantılarının 
Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda 
Bulunacak Bakanlık Temsilcileri 
Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerinin 
32. Maddesi'nde detaylı olarakhangi
GK toplantılarında bakanlık 
temsilcisinin bulunması gerektiği tek 
tek sayılmıştır.(örneğin; sermaye 
artırımı, azatlımı, birleşme, bölünme, 
tür değiştirme, amaç ve konu 
değişikliği vb gibi..) Ek ödeme 
yükümlülüğü mevcut olmayıp, 
ortaklar sadece sermaye taahhüdü 
ile sorumlu tutulabilirler.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Limited şirketlerde avukat 
bulundurma zorunluluğu 
yoktur.

• Yevmiye, defteri kebir, 
Envanter, ortaklar pay, genel 
kurul toplantı ve müzakere 
defteri tutmak 
zorundadır.Yevmiye ve 
Tutulması halinde müdürler 
kurulu karar defteri takip eden 
yılın altıncı ayının sonuna kadar 
normal hesap dönemleri için 

HAZİRAN AYI Sonu) noterden 
kapanış onayı şarttır.

ANONİM ŞİRKET

•   Sermayesi 250.000.- TL ve 
üstünde olan şirketler bir avukatla 
danışmanlık anlaşması yapmak 
zorundadır.

• 1- Anonim Şirket Yönetim Kurulu 
KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet 
döneminin birinci ayının sonuna 
kadar normal hesap dönemleri 
için OCAK AYI Sonu) 

• 2)- YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen 
faaliyet döneminin altıncı ayının 
sonuna kadar normal hesap 
dönemleri için HAZİRAN AYI
Sonu) Yukarıdaki defterler 
dışındaki defterlerin 

• KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.



LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

LİMİTED ŞİRKET

• Ortaklardan alınan tüm 
emanetler ve ödünç paralar, 
ancak tüm alacaklar 
ödendikten sonra geri 
ödenebilir.

• Yeni TTK, ortaklara haklı 
sebeple şirketin feshini isteme 
hakkı tanınmıştır.

ANONİM ŞİRKET

• Ortakların şirkete verdiği 
emanet paralar, ödünçler, 
borçlar hiçbir koşul 
belirtilmeden hemen iade 
edilebilir.

• AŞ'lerde şirket ortaklarına 
böyle bir hak tanınmamıştır.



7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA 

YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER 

10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7099 sayılı Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile çeşitli 
mevzuat hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. 

Söz konusu Kanun ile mali mevzuatta yapılan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. 

I. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER 

A. Tacirler, Kullanacakları Ticaret Unvanları İle İmzalarını Ticaret Sicil Müdürlüğüne 
Vereceklerdir: 

(Yürürlük Tarihi: 10.03.2018) 

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın “Tescil” başlıklı 40. maddesinde değişikliğe gidilerek, 
tacirlerin kullanacağı ticaret unvanının ve bunun altına atacağı imzanın sicil 
müdürlüğüne verilmeden önce notere onaylatılması zorunluluğuna son verilmiştir. 

Ayrıca, imza beyanı için herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yazılı beyanda 
bulunmasına ilişkin olarak, sözü edilen beyanın ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı 
huzurunda yapılması şartı kaldırılmış; bunun yerine sicil tarafından yetkilendirilmiş bir 

personelin huzurunda gerçekleştirilmesi yeterli sayılmıştır. 



7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA 

YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER 

B. Anonim ve Limited Şirketlerin Defterlerinin Açılış Onayları Ticaret Sicil 
Müdürlükleri Tarafından Yapılacaktır: (Yürürlük Tarihi: 10.03.2018) 

TTK’nın “Defter Tutma ve Envanter” başlıklı 64. maddesinde yapılan değişiklik ile, 
anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescilleri sırasında defterlerin açılış 
onaylarının noter tarafından gerçekleştirilmesi imkanına son verilerek, sözü edilen 
onay işleminin ticaret sicil müdürlükleri tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması durumunda, bu defterlerin açılışlarında 
ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter veya ticaret 
sicili müdürlüğü onayı aranmayacaktır. 

C. Şirketlerlerin Pay Sahiplerinin Temsili Sadeleştirilmiştir: (Yürürlük Tarihi: 
10.03.2018) 

TTK’nın “Organın Temsilcisi, Bağımsız Temsilci ve Kurumsal Temsilci” başlıklı 428. 
maddesi, “Bildirge” başlıklı 430. maddesi ve “Bildirim” başlıklı 431. maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Böylece pay sahiplerinin temsilinde “tevdi etme” dışındaki düzenlemeler ortadan 

kalkmıştır. 



7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA 

YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER 

D. Şirket Sözleşmesinin Onaylanması Süreci Kolaylaştırılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 
15.03.2018) 

TTK’nın “Şirket Sözleşmesi” başlıklı 575. maddesinde yapılan değişiklik ile, şirket 
sözleşmelerinde kurucuların imzalarının noterce onaylanması zorunluluğu ortadan 
kaldırılmıştır. 

Ayrıca, kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin 
huzurunda imzalanması yeterli kılınmıştır. 



7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA 

YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER 

E. Limited Şirketlerin Kuruluşlarında Tescil İşlemi Öncesinde Nakden Sermaye Koyma 
Yükümlülükleri Ortadan Kaldırılmıştır: (Yürürlük Tarihi: 15.03.2018) 

TTK’nın “Kuruluş” başlıklı 585. maddesinde yapılan değişiklik ile, şirket kurucularının 
sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettiklerine dair imzalarının 
noterde onaylanması zorunluluğu kaldırılır iken, ticaret sicil müdürlüğü tarafından 
yetkilendirilmiş personelin huzurundaki imzalarının yeterli olacağı belirlenmiştir. 

Diğer yandan, limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 
en az yüzde 25’inin tescilden önce ödenmesi şartına son verilmiştir. Böylece, limited 
şirketler bakımından kuruluşta nakden sermaye koyma yükümlülüğünü ortadan 
kalkmıştır. Anonim şirketler için bu şart aynen devam etmektedir.



7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA 

YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER 

F. Şirket Sözleşmesinin ve İmzaların İlanından Önceki Noter Onayı Şartı Kaldırılmıştır: 
(Yürürlük Tarihi: 15.03.2018) 

TTK’nın “Tescil ve İlan” başlıklı 587. maddesinde yapılan değişiklik ile, şirket sözleşmesi 
ile kurucuların imzalarının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olmadan önce 
noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılmış ve ticaret sicili müdürlüğü tarafından 
yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. 



7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA 

YER ALAN MALİ DÜZENLEMELER 

2-VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER: 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. maddesinde 
yapılan değişiklik ile, şirket kuruluşunun ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi 
halinde, yapılan bu bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmış sayılacağı ve 
ilgililerin ayrıca işyeri bildirgesi düzenlemesine gerek olmayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, yine aynı Kanunun 100. maddesine eklenen ibare ile, bilgi ve belgelerin Sosyal 
Güvenlik Kurumuna verilme usulüne ilişkin olarak anılan kuruma, her türlü belge, 
bildirge ve taahhütnamenin gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve 
kuruluşlara verilmesini mecbur kılma konusunda yetki verilmiş olup, elektronik 
ortamda hazırlanacak bilgi ve belgelerin adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge 
olarak geçerli olması hususu yürürlükten kaldırılmıştır. 



6102 sayılı T.T.K’ da

BİRLEŞME – BÖLÜNME - DEVİR 
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Nuri DOĞAN
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

Denetçi

4 Mayıs 2018 Gaziantep SMMM Odası 

Meslek İçi Eğitim ve Mevzuat Komisyonu 



BİRLEŞME

Şirketler; 
Bir şirketin diğerini devralması, “devralma şeklinde birleşme” veya 
Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, “yeni kuruluş şeklinde 

birleşme”, yoluyla birleşebilirler. 

136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirket 
“devralan”, katılan şirket “devrolunan” diye adlandırılır. 

Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim 
oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin 
ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. 
Birleşme sözleşmesi 141 inci maddenin ikinci fıkrası anlamında ayrılma 
akçesini de öngörebilir. 
Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün 
hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret 
sicilinden silinir. 
TTK,madde-136



BİRLEŞME

Geçerli birleşmeler 
(1) Sermaye şirketleri; 
a) Sermaye şirketleriyle, 
b) Kooperatiflerle ve 
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, 
birleşebilirler. 
(2) Şahıs şirketleri; 
a) Şahıs şirketleriyle, 
b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, 
c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, 
birleşebilirler. 
(3) Kooperatifler; 
a) Kooperatiflerle, 
b) Sermaye şirketleriyle ve 
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle, 
birleşebilirler. 

Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması ?
– Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa
– ve devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir. MADDE 138



BİRLEŞME

TTK, tasfiye sürecine girmiş şirketlerin yanısıra;

Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının 
yarısı zararla kaybolan ya da borca batık durumda 
olan şirketin de birleşmesini kabul etmektedir (TTK 
139/1). 

Tasfiye sürecine girmiş şirketten farklı olarak, bu tür 
şirketler açısından ilave bir şart aranmamaktadır. 
Birleşmeye devir alan veya devir olan şirket olarak 
katılmaları mümkündür.



BİRLEŞME

Ortaklık Payları ve Hakları
Ortaklığın devamı ilkesinin gereği olarak, devir olan şirketin her 

bir ortağı, mevcut ortaklık payları ve haklarını karşılayacak değerde, 
devir alan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunabilir.

TTK m.141, birleşmeye katılan şirketlerin, birleşme 
sözleşmesinde, ortaklara, devir alan şirkette, pay ve ortaklık 
haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek 
değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı 
tanıyabilecekleri gibi, sadece ayrılma akçesinin verilmesini de 
öngörebilirler. 

Birleşmede seçimlik veya zorunlu olan bu ayrılma hakkı, esas 
olarak birleşmeye muhalif olan devir olan şirketin ortaklarına ait 
olup devir edilen ortaklıktan ayrılma hakkı sağlamaktadır.



BİRLEŞME

Birleşme İşlemleri
TTK’ da birleşme kapsamında yapılacak işlemler 145-154. Md. 
tanzim edilmiş olup madde hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen 
işlemler sırasıyla gerçekleştirilir:

• Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından yazılı bir 
birleşme sözleşmesi hazırlanması,

• Birleşme sözleşmesinin yanı sıra, birleşmeye katılan şirketlerin 
yönetim organları tarafından ayrı ayrı veya birlikte, Kanun’da 
öngörülen bilgileri içeren bir birleşme raporu hazırlanması,

• Hazırlanan birleşme sözleşmesi ve raporu ile şirketleri birleşmeye 
esas oluşturan bilançolarının denetlenmesi ve bu doğrultuda rapor 
hazırlanması

• Ortakların yanı sıra, birleşme nedeni ile menfaatleri etkilenen tüm 
ilgililere, yapılacak genel kurul toplantısından 30 gün önce birleşme 
ile ilgili belgeleri inceleme imkanı verilmesi,



BİRLEŞME

• Birleşmeye katılan şirketlerin mal varlıklarında, birleşme 
sözleşmesinin imzalanmasından sonra, fakat genel kuruldan önce 
önemli değişiklik meydana gelmesi halinde, durum şirketin genel 
kuruluna gerek diğer şirketin yönetim kuruluna bildirilmesi,

• Hazırlanan birleşme sözleşmesinin, birleşmeye katılan şirketlerin 
genel kurullarında kanunda ön görülen nisaplara uygun olarak 
onaylanması ve birleşme kararının alınması,

• Birleşmeye katılan şirketlerin genel kurullarında birleşmeye karar 
verilmesinin ardından bu kararın, devralan şirket bünyesinde 
sermaye arttırımı yapılmışsa bu konudaki esas sözleşme değişikliği 
ile birlikte ticaret siciline tescil edilmesi,

• Birleşme kararının ilan edilmesi,

Birleşme kararının alınması için TTK’ da;
Kollektif ve komandit ortaklarda sermayenin üçte ikisini 
oluşturan ortakların oyları; 
Anonim ve paylı komandit ortaklıklarda ise ortakların 
çoğunluğunun oyları yeterli olmaktadır.



BİRLEŞME

• Alacaklıların Korunması Ve Ortakların Kişisel Sorumluluğu

TTK 157 md. alacaklılara sadece teminat talep etme 
hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenlemede, birleşmeye itiraz 
hakkı verilmemiştir. Birleşmeye katılan şirketler alacaklılarına, 
Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde, tirajı elli binin üzerinde olan 
yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün 
aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet 
sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. 

!Ancak denetçi raporu ile birleşmeye katılan şirketleri mal 
varlıklarının ödenmesine yetmeyeceği bilinen bir alacakları 
bulunmadığını veya böyle bir alacak istemi beklenmediğini 
doğruladığı taktirde ilan yükümlülüğü ortadan kalkar.



BİRLEŞME

TTK ’da ortakların kişisel sorumlulukları 158. md. uyarınca; 
devir olan şirketin borçlarından, birleşmeden önce sorumlu 
olan ortakların sorumlulukları birleşmeden sonra devam eder.

• Ortakların kişisel sorumluluklarına ilişkin TTK 158/2 uyarınca 
devir olan şirketin ortaklarına ilişkin bu kişisel sorumluluk 
birleşme kararını ilanı tarihinden itibaren üç yıllık zaman 
aşımına tabidir.

• İş ilişkilerinin durumu hakkında bölünmeyle ilgili TTK.178/1 m. 
atıf yapılmıştır. 

Buna göre, tam veya kısmi bölünmede işçilerle yapılan hizmet 
sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği taktirde, devir gününe kadar 
sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devir alana geçer.



BİRLEŞME

Kolaylaştırılmış şekilde birleşme;

• a) Kolaylaştırılmış şekilde birleşme sadece sermaye 
şirketleri için geçerlidir. (TTK 155)

• b) Kolaylaştırılmış şekilde birleşme yeni kuruluş sureti ile 
birleşmelerde geçerli değildir. (TTK 155)

• 1-a) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin 
oy hakkı veren bütün paylarına sahiplerse veya

• 1-b) Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme 
dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan 
sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına,
sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre 
birleşebilirler.



BİRLEŞME

Kolaylaştırılmış şekilde birleşme;

• 2)-Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin 
tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde 
doksanına sahipse, azınlıkta kalan pay sahipleri için;

• 2-a) Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar 
verilmesi şirket payları yanında, 141 inci maddeye göre, şirket 
paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık 
verilmesinin önerilmiş olması ve

• 2-b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi 
bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun 
doğmaması, hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde 
gerçekleşebilir.



BİRLEŞME

Kolaylıklar

• (1) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin birinci fıkrasında 
öngörülen şartlara uyan sermaye şirketleri, birleşme 
sözleşmesinde, 146 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (f) ilâ 
(i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Bu 
sermaye şirketleri, 147 nci maddede öngörülen birleşme 
raporunu düzenlemeye ve 149 uncu maddede düzenlenen 
inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, 
birleşme sözleşmesini 151 inci madde uyarınca genel kurulun 
onayına da sunmayabilirler.



BİRLEŞME

Kolaylıklar

• (2) Birleşmeye katılan ve 155 inci maddenin ikinci fıkrasında 
öngörülen şartlara uyan sermaye şirketleri, birleşme 
sözleşmesinde, sadece, 147 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), 
(b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer 
verirler. Bu şirketler 147 nci maddede öngörülen birleşme 
raporunu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini 151 inci 
madde gereğince genel kurula sunmaya da zorunlu 
değildirler. 149 uncu maddede öngörülen inceleme hakkının, 
birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılan başvurudan otuz 
gün önce sağlanmış olması gerekir.



KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME

Genel olarak bilinmesi gerekenler;

• a) Şirketler; birleşme raporu (TTK-147) düzenlemek zorunda 
değillerdir.

• b) Birleşme nedeni ile yapılan sermaye artırımında; anonim ve 
limited şirketlerin sermaye artırımına ilişkin sözleşme 
değişikliği prosedürü uygulanacağından sermaye artırımına 
ilişkin belgeler de ibraz edilmelidir. Ancak ödeme vadesi 
gelmediği için ödenmemiş sermayenin bulunması birleşmeye 
engel değildir. Vadesi geçmiş sermaye taahhütlerinin 
ödenmesi gerekmektedir.

• c) Birleşme işlemlerinde, ayni sermaye konulmasına dair 
hükümler uygulanmaz.

• ç) Birleşme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulmayabilir.



BİRLEŞME

• d) Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü 
arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun 
çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin 
malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, 
birleşmeye katılan şirketler tarafından Kanunun 144 üncü 
maddesindeki hükümler doğrultusundan ara bilançonun 
çıkarılması zorunlu olup ara bilançoya göre yapılan 
değerlendirmeye ilişkin YMM veya SMMM raporu sunulur.

• e) Devrolunan şirket birleşme kararını tescil ettirmeden 
devralan şirket birleşme kararını tescil ettiremez. Devrolunan 
şirketin kayıtlı olduğu müdürlük birleşmenin tescilini, 
devralacak şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. 
(TSY-127)

.



BİRLEŞME

• f) Birleşmede, devrolunan şirketin malvarlığına dahil olan; 
tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde 
kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan şirket adına tescilinin 
gecikmeksizin yapılması amacıyla; yeni hak sahibi, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü tarafından devrolunan şirketin birleşme 
kararının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal 
bildirilir.

• g) Birleşmeye taraf olan şirketlerin yönetim organları 
tarafından birleşme sözleşmesinin imzalanması ile eş zamanlı 
olarak her şirketin yönetim organı, tescil için kayıtlı 
bulundukları müdürlüğe başvurur.



BİRLEŞME

• ğ) Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek 
akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık 
durumda olması halinde; birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan 
sermayeyi veya borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda 
serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu ve buna 
ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen 
durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya 
serbest muhasebeci mali müşavir raporu müdürlüğe verilir. Devrolunan 
şirketlerin denetime tabi olması halinde bu rapor, şirket denetçisi 
tarafından da müdürlüğe verilebilir. (TSY Madde 126/4)

• h) Birleşme nedeni ile devir alınarak kapanacak Firmanın şirket 
merkezinin bulunduğu müdürlüğünde veya Diğer Ticaret Sicil 
Müdürlüklerinde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması halinde Şube 
Bilgi Beyanı imza edilerek evrak ekinde verilmesi, Şube / şubelerin 
bulunmaması halinde bulunmadığına ilişkin imzalı beyan verilmesi 
gerekmektedir.

http://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/birlesme/sube_bildirimi.docx


BÖLÜNME

TTK m. 159/1, tam ve kısmi bölünme
olmak üzere iki tür bölünme öngörür.

Tam bölünmede, malvarlığının tümü
bölünerek, mevcut veya kurulacak olan bir
şirkete geçer. Bölünen şirket ortadan kalkar ve
şirket ortakları, devralan şirketin ortağı haline
gelirler.



BÖLÜNME

Kısmi bölünme ise ikiye ayrılır: 

Kısmi bölünme ve yavru şirket kurma.

Kısmi bölünmede, şirket malvarlığının bölümleri, 
diğer şirketlere devredilir. Bölünen şirket ortakları, 
devralan şirketin ortağı haline gelir. Kısmi bölünen şirket 
ortadan kalkmaz, Yavru şirket kurma yoluyla kısmi 
bölünme ise, bölünen kısım ayni sermaye olarak 
konulur.

TTK m. 160, geçerli olan bölünmeleri düzenler.
Bu madde uyarınca, sermaye şirketleri ve 

kooperatifler, sermaye şirketleri ve kooperatiflere 
bölünebilir.



BÖLÜNME

Şirket Paylarının ve Haklarının Korunması

Tam ve kısmi bölünmede, 

•Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut 
ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak 
değerde, devralan şirketin payları ve hakları 
üzerinde istemde bulunabilir.

•Ortaklık paylarının değişim oranları 
belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına 
tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek 
değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, bir 
denkleştirme ödenmesi öngörülebilir.



BÖLÜNME

• Devrolunan şirketin oydan yoksun paylarına sahip 
ortaklarının aynı değerde, oydan yoksun veya oy 
hakkını haiz paylar verilir.

• Devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı 
imtiyaz hakları karşılığında, devralan şirkette 
eşdeğerde haklar veya uygun bir karşılık verilir.

• Devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi 
sahiplerine, eşdeğerli haklar tanımak veya intifa 
senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki 
gerçek değeri ile satın almak zorundadır.



BÖLÜNME

• Devreden şirketin ortaklarına;

• Bölünmeye katılan tüm şirketlerde, mevcut payları 
oranında şirket payları veya, 

• Bölünmeye katılan bazı veya tüm şirketlerde, mevcut 
paylarının oranına göre değişik oranda şirket payları, 
tahsis edilebilir.



BÖLÜNME

• Simetrik ve Asimetrik Bölünme

TTK m. 161/2, simetrik ve asimetrik bölünme 
türlerini düzenler. 

Simetrik bölünmede, ortaklar bölünen şirkette sahip 
oldukları pay oranını korur. 

Yeniden yapılandırma sırasında kolaylık sağlayan 
asimetrik bölünmede ise, bölünen şirketin pay 
sahiplerine devralan veya yeni kurulan şirketlerde 
mevcut pay oranları değiştirilerek pay verilir. 
Devralan veya yeni kurulan şirkette payları azalan pay 
sahiplerinin, devreden şirketteki payları artar.



BÖLÜNME

• BÖLÜNMENİN UYGULANMASI

Bölünmenin uygulanması esnasında sermayenin azaltılması, 
TTK m. 162’de düzenlenir. Sermayenin azaltılması, kısmi 
bölünmede devreden şirkette bölünen malvarlığının neden 
olacağı sermaye kaybının önüne geçilmesi ve sermayenin yeni 
duruma uygunluğunun sağlanması için gerekli olabilir.

TTK m. 163 ise, bölünmedeki sermaye artırımını düzenler. Bu 
madde uyarınca devralan şirket, sermayesini bölünen şirketin 
pay sahiplerinin haklarını koruyacak ölçüde artırır. 

Sermaye artırımı kararının, esas sözleşme değişikliklerine 
ilişkin usule göre alınması gerekir.



BÖLÜNME

• Bölünme kapsamında yeni bir şirketin kurulması 
durumunda, TTK’nın ilgili hükümleri, asgari ortak 
sayısı ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler 
hariç olmak üzere, uygulama alanı bulur.

• Ayrıca, 6102 m.165 uyarınca, bilanço günüyle 
bölünme sözleşmesinin imzası veya bölünme planının 
düzenlenmesi arasında altı aydan fazla bir zaman 
bulunması veya son bilançonun çıkarılmasından 
itibaren, bölünmeye katılan şirketlerin 
malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana 
gelmesi durumunda, ara bilanço çıkarılır.



BÖLÜNME

Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Planı ve 

Bölünme Raporu

• Yeni TTK m.166/1 uyarınca, bölünme yoluyla şirket 
malvarlığının var olan bir şirkete devredilmesi 
durumunda, her iki şirketin yönetim organları 
tarafından bölünme sözleşmesi yapılır. Ayrıca, 
m.166/2 uyarınca,şirket malvarlığının bölümleri yeni 
kurulacak şirketlere devredilecekse, yönetim 
organının bir bölünme planı hazırlaması gerekir. Bu 
iki belgenin yazılı olması ve genel kurulun 
onaylanması gerekir.



BÖLÜNME

• Bölünme sözleşmesi veya bölünme planında tahsisi 
yapılmayan malvarlığı, Yeni TTK m.168 uyarınca, tam 
bölünme söz konusuysa devralan şirketlere paylı 
mülkiyet çerçevesinde tahsis edilir, kısmi bölünmede 
ise devreden şirkette kalır.

• Yeni TTK m.169, bölünme raporunu düzenlenir. 
Bölünme raporu, şirketlerin yönetim organları 
tarafından ayrı ayrı veya birlikte hazırlanabilir.

• Yeni kuruluş söz konusu ise, rapora yeni şirketin esas 
sözleşmesi eklenir.



BÖLÜNME

• Bölünmeye esas bilanço, Yeni TTK m.170’in birleşme
hükümleri uyarınca denetlenir.

• Bölünen şirketlerin ilgili her türlü bilgi ve belgeyi
sunmaları zorunludur.

• Pay sahiplerinin inceleme hakkını düzenleyen m.170

uyarınca, bölünmeye ilişkin sözleşmeler, raporlar ve
finansal tablolar, bölünmeye ilişkin GK
toplantılarından iki ay önce, pay sahiplerinin
incelemesine sunulur.



BÖLÜNME

Bölünme Kararı, Alacaklıların Korunması

ve Sorumluluk

• Yeni TTK m.173 uyarınca, şirket alacaklılarına teminat
verilmesinden sonra bölünme sözleşmesi veya bölünme planı,
GK’ya sunulur. Kararın alınabilmesi için, A.Ş. ler bakımından, esas
veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunun temsil edilmesi
şartıyla, GK’da mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle karar alınır.

• Asimetrik bölünmelerde, devreden şirkette ortakların %90
olumlu oyu gerekir.

• TTK m. 174,175, alacaklıların korunmasına ilişkin düzenlemeler
içerir. Şirket alacaklıları, yapılacak ilanlarla, bölünme işleminden
önce olmak üzere, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi
için istemde bulunmaya çağrılır.



BÖLÜNME

Bölünme işlemine ilişkin sorumluluk hükümleri,

• Yeni TTK m.176,177’de düzenlenir. Buna göre, bölünme 
sözleşmesi veya bölünme planıyla kendisine borç tahsis edilen 
şirket birinci derecede sorumludur.

• Bu şirketin sorumluluklarını ifa etmemesi durumunda, 
bölünmeye katılan diğer şirketler, ikinci derecede ve 
müteselsilen sorumlu olurlar. İkinci derecede sorumlu 
şirketlerin takip edilebilmeleri, bazı şartlara bağlıdır. Pay 
sahiplerinin kişisel sorumlulukları konusunda, Yeni TTK m.158 
uygulanır.

• Ortakların, bölünme kararının ilanından önce doğan 
sorumlulukları, bölünmeden sonra da devam eder.

• Sorumluluklar, bölünme kararının ilanından itibaren üç yıl    

• sonra zamanaşımına uğrar.



BÖLÜNME

İş İlişkilerinin Geçmesi

TTK m.178, bölünmede devrolunan şirketin çalışanlarının 
haklarını düzenler.

İşçi itiraz etmediği takdirde, yapılan hizmet sözleşmeleri bütün 
hak ve borçlarla birlikte devralana geçer. Eğer işçi devam 
etmemeyi seçerse, hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma 
süresinin sonunda sona erer. Eski işveren ve devralan, işçinin 
devirden önceki alacaklarından müteselsil olarak sorumludur.

İşçiler, bu alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilir.



BÖLÜNME

Bölünmenin Sonuçlandırılması

Yeni TTK m.179, bölünmenin sonuçlandırılmasına ilişkin 
düzenlemeler içerir.

Buna göre yönetim organı, onaylanan bölünme kararının 
tescilini ister. Yine kısmi bölünmede, devreden şirketin 
sermayesinin azaltılması gerekiyorsa, sermaye azaltmaya 
ilişkin esas sözleşme değişikliği de tescil ettirilir.

Bölünme kararının tescilinin birçok sonucu vardır. İlk 
olarak, bölünme tescil ile geçerlilik kazanır. Tescil anında külli 
intikal gerçekleşir.

Tam bölünmede tescil ile devrolunan şirket infisah eder.



TÜR (NEVİ) DEĞİŞTİRME

6102 m.180, tür değiştirmeye ilişkin iki önemli ilkesi vardır.

- her şirket tür değiştirebilir.

- yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.

• Bir sermaye şirketi; sermaye şirketlerine veya kooperatife,

şahıs şirketleri de sermaye şirketlerine veya kooperatife

dönüşebilir.

• Sermaye şirketleri şahıs şirketlerine dönüşemez. TTK 
m.182, kollektif ve komandit şirketlerin tür 

değiştirmelerine ilişkin özel bir düzenleme içerir. Bu şirketler 
tek kişi işletmesi olarak faaliyetlerine devam edebilir.



TÜR (NEVİ) DEĞİŞTİRME

Şirket payının ve haklarının korunması 

Ortakların yeni şirketin payları ve hakları üzerinde talep hakkı 
vardır. Ayrıca, ortaklar şirketten çıkarılamaz ve ortakların 
hakları zedelenemez.

(1) Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları 
korunur. Oydan yoksun paylar için sahiplerine eşit değerde 
paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. 

(2) İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir 
veya uygun bir tazminat ödenir. 

(3) İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya 
tür değiştirme planının düzenlendiği tarihte gerçek değer 
ödenir. 



TÜR (NEVİ) DEĞİŞTİRME

Ara Bilanço (TTK m.184 )

• (1) Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler 
uygulanır; ancak, sermaye şirketlerinde ortakların asgari sayısına, ayni 
sermaye konulmasına ve kurucuların şirket sözleşmesini 
imzalamalarına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

• (2) Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih 
arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun 
çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler 
meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır. 

• (3) Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile ara bilançoya yıllık 
bilançoya ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; 

a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; 

b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki 
hareketler ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri       

• ve karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan işletme için 

önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır.



TÜR (NEVİ) DEĞİŞTİRME

Tür Değiştirmenin Uygulanması

TTK m. 185, tür değiştirme planını düzenler.

• Tür değiştirme planı yazılı olarak, yönetim organı tarafından 
hazırlanır ve genel kurulda onaylanır. Tür değiştirme planının 
zorunlu bir içeriği bulunur.

• TTK m. 186 ise, tür değiştirme raporunu düzenler. Raporda, 
tür değiştirmenin neden gerekli olduğuna ilişkin açıklamalar 
yer alır.



TÜR (NEVİ) DEĞİŞTİRME

• TTK m.187, tür değiştirmeye ilişkin belgelerin denetlenmesini 
düzenler. Bu maddeye göre, tür değiştirme planı, tür 
değiştirme raporu ve tür değiştirmeye esas olan bilanço, 
denetçi tarafından denetlenir.

• Tür değiştirmeye, ilişkin belgeler genel kurul toplantısından 
otuz gün önce ortakların incelemesine sunulur ve ortaklar 
inceleme haklarının bulunduğu konusunda bilgilendirilir.

• Genel kurulda onaylanmasından sonra yönetim organı tür 
değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir



DEVİR

Ticari İşletme Devri

• Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için
zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek
olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki
işlemlere konu olabilir.

• Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran
malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı
ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye
özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu
devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu
alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil
ve ilan edilir. TTK madde 11/3



DEVİR

Ticaret unvanının devri 

(1) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına 
devredilemez. 

(2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, 
unvanın da devri sonucunu doğurur. Devir hâlinde devralan, 
unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.

• TTK da devir ayrıca anlatılmamış, sadece birleşme ile birlikte 
anlatılmıştır.

Şartlar yerine getirildiğinde, Vergi kanunları açısından, 
Birleşmenin VERGİSİZ yerine getirilmesi işlemine DEVİR denir.



DEVİR

Sınai mülkiyet hakkı devri 

Sınai mülkiyet hakkı (marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, 
faydalı model ile geleneksel ürün adları) devredilebilir, miras 
yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, 
teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki 
işlemlere konu olabilir. SMK-148

Belirtilen hukuki işlemler işletmeden bağımsız olarak 
gerçekleştirilebilir.

Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin 
geçerliliği, ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış 
olmalarına bağlıdır.



DEVİR

DEVİR ŞARTLARI

• Devir, tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler
üzerinden ve kül halinde devralma suretiyle gerçekleştirilen
işlemdir.

• Birleşmenin vergisiz gerçekleştirilebilmesi için (devir sayılma)
gerekli şartlar;

1-Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen
kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

2- Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin,

birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması

ve aynen bilançosuna geçirilmesi gerekir.



DEVİR

Devir Şartları

• Birleşmede oluşan karın vergisi devir anında değil, devralan 
şirketin ilk vergi beyanında ödenir.

• Devir tarihi, devre ilişkin kararın ticaret sicilinde yayınlandığı 
gündür.

• Devralan ve devrolan şirketlerin genel kurulları aynı tarihte 
yapılırsa tarih konusu sorun olmaz.

• Birleşmenin devir hükmünde olabilmesi için ikinci bir şart da 
münfesih şirketin bilanço değerlerinin birleşilen kurum 
tarafından bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna 
geçirilmesidir.

• Ayrıca, devir yoluyla iktisap edilen iktisadi kıymetler yeni 
iktisap gibi değerlendirilmez. Devrolan şirket kayıtlarındaki 
amortisman tutarları aynen devralan şirketin hesaplarına 

geçirilir ve kalan amortisman süreleri dikkate alınır.



DEVİR

Vergilendirilmeme Şartları

• Birleşme işlemi devir olarak sayılmaktadır. KVK 20. göre bu 
devir işleminin vergisiz gerçekleştirilebilmesi için;

1- Devir tarihi itibarıyla hazırlanacak münfesih kuruma

ait kurumlar vergisi beyannamesi verilmeli,

2- Devralan kurum devrolan kurumun tahakkuk etmiş ve

edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine 
getireceğini, beyan etmelidir.



DEVİR

• Şirket birleşmesi belirli şartların yerine getirmesi durumunda 
devir hükmünden yararlanır. Münfesih kurum devir öncesi 
devam eden faaliyet kazancını beyan eder. Kıst kurumlar 
vergisi beyannamesi birleşmenin TSG’nde yayımlanmasından 
itibaren münfesih kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 30

gün içinde verilir. Devir işleminin hesap döneminin kapandığı 
aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna 
kadar geçen sürede yapılması halinde, münfesih kurumun 
önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, kurumlar 
vergisi beyannamesini de aynı süre içerisinde aynı vergi

dairesine verilir.



DEVİR

KDV açısından, Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme 
İşlemleri: (Md:17/4-c)

• GVK 81. Md. belirtilen işlemler ile KVK göre yapılan

devir ve bölünme işlemleri KDV den istisnadır

• Buna göre, devrolunan kurumun devir tarihinde sonraki  
döneme devreden KDV si var ise, söz konusu vergiyi devralan 
kurum mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim 
konusu yapabilecek ve devrolan kuruma ait KDV iadesi, 
mahsup, tecil ve terkin işlemleri devralan kurum tarafından 
takip edilmesi gerekir.



DEVİR

• Damga Vergisi Kanunu 2 sayılı liste IV/17 bendi gereğince 
birleşme, devir, bölünme nedeniyle düzenlenen kağıtlar DV 
den istisnadır.

• Harçlar Kanunun 123. maddesine göre de, anonim, eshamlı 
komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir ve bölünmeleri 
nedeniyle yapılacak işlemler harç dan istisnadır.



DEVİR

ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Devir nedeniyle birleşen şirketlerin katlandığı giderler KVK 8. 
Maddesi uyarınca gider yazılabilir.

• Aynı zamanda devir alan şirketin katlandığı giderler işlerin 
devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığında 
maddi bir kıymet iktisap olunmayan ilk tesis ve taazzuv
giderleri niteliğinde olduğundan, kurum tarafından 
aktifleştirilmesi ihtiyaridir



DEVİR

• Devir tarihine kadar olan kıst dönem için devir olan kurum 
kıst dönem amortismanı hesaplayacaktır. Devir tarihi devir 
olan kurum açısından bir yıl sonu gibi düşünülecek ve 
amortisman hesaplaması ona göre yapılacaktır. Devir alan 
kurum ise devir tarihinden sonrası için kıst dönem 
amortismanı hesaplayacaktır.

• Mahsup ya da iade konusu yapılacak vergiler; Bu konuda 
gerek kanunda gerek ilgili tebliğde açıklık bulunmamaktadır.

• Devir halinde geçici vergi beyannamelerinin nasıl verileceği; 
devir tarihi itibariyle kıst dönem kazancı hesaplanıp Kur.Ver. 
Beyanı verilecektir.



DEVİR

• KDV ve Muhtasar beyannamelerinin durumu;

Devir halinde KDV ve Muhtasar beyannamelerin devir olunan 
tarihe kadar olan dönemler için normal tarihinde verilmelidir.

• Ba–Bs beyannamelerinin durumu; Devir tarihine kadar 
gerçekleşen işlemler nedeniyle münfesih kurum tarafından Ba
ve Bs ler verilmelidir.

• Gayrimenkul ve İştirak Hissesi istisnası konusu;

Kurumların aktifinde kayıtlı taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile 
kurucu senetleri intifa senetleri ve rüçhan haklarının KVK.’nın
19. maddesine uygun bir şekilde yapılacak devirden önce 
satılması ve bu satıştan doğan kazancın devrin 
gerçekleşmesinden sonra da yine KVK.’nın 5/1-e maddesi 
kapsamında özel bir fon hesabına alınması durumunda bu 
kazanç kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.



DEVİR

• Hisse senetlerinin durumu; 

Devir olan ve devir alan şirketlerin değişim oranının tespiti 
ekonomik gerçekliklere uygun olmalıdır.

• Devir durumunda hisselerin iktisap tarihi, 

1 Seri No.lu KVK Tebliğine göre, KVK 9 ve 20. Maddeleri 
kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünmede devir olan 
veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap 
tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan, devir 
olan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin 
esas alınması gerekir.



DEVİR

• Devir durumunda zarar mahsubu; 

Devralan kurumlar kendi bünyelerinde oluşan zararların yanı 
sıra; devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla 
öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarını kazançlarından 
indirebilirler. 

• Zarar mahsubu yapılabilmesi için; devralınan kurumların 
kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süreleri içerisinde 
verilmiş olması ve devir neticesinde zarar mahsubu yapacak 
kurumun, aynı faaliyete devirin meydana geldiği hesap 
döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam etmesi 
gerekmektedir. Devralınan zararlar, devreden veya bölünen 
kurumlarda doğduğu dönemden itibaren 5 yıllık süre içinde 
mahsup edilebilecektir.
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