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Ei crbi, bazen bu sebeplerden higbiri sriz konusu olmadan da bijliinme karan ahnabilir.
Bu durumun tespitindeki amacrmrz, hukuken biiriinmenin gergekleqebilmesi igin belli bir amacrn var olmasrm aramak zorunluluiunun bulunmadrprm tespit etmektir. Bir anlamda btihinme tamamen keyfi nedenlere dayah olarak da veya herhangi bir nedene dayanmadan da gergekleqtirilebilecektir.
2. igletmesel Sebepler
igletmesel sebeplerin nelerden ibaret olacafrmn tespiti olanaksrzdrr.Bu
konuda olugabilecek en iinemli sebeplerin baqrnda anonim ortakh[rn birden
fazla alanda faaliyet giisteren pargalara biiliinmtiq olmasr gosterilebilir. Btiyle bir anonim ortakhfrn her biriminin aym dikkat ve basiretle yiinetilmesi
prensip olarak zorunlu ise de pratikte olasr de[ildir. Ornefin ortakhprn genel bir baqan primi uygulamasr birbirinden gok farkh tarzda gahgan birimlerden her birinde gahqanlan tatmin etmeyecektir. Farkh bir baqan primi
sistemi uygulamasr ise ig geligkileri meydana getirecektir.
Bu durumda olabilecek bir biiltinme birbirinden farkh gahqan aym ortakhk birimlerini, birer a5n'ranonim ortakhk haline diiniigttirecek ve bunlann her birinin ayn politikalar uygulamasrm miimkrin krlacaktrr. Bu durumda her anonim ortakhk kendi performansr ile deferlendirilecelinden, bunlarrn yiineticileri bakrmmdan itici giiq oluqmug olacak ve bu durum anonim ortakhirn karhhk sonuglarrna birebir yansryacaktrr.
Akla gelebilecek bir bagka iqletmesel sebep ise yaprlan bir birleqmenin
istenilen sonuglarr vermemesi halidir. istenilen sonuglann ortaya grkmamasrmn nedenlerine tirnek olarak iki ortakhgrn igletmesel yaprlanmn uyumsuz olmasr veya gelecefe iligkin tasarrlannda farkhhk bulunmasr gtisterilebilir. Bu durumda da biihinme bir gare olarak ortaya grkabilecektir.
Bunlann drqrnda; iqletmelerin biinyesinde ytiriitiilen birden gok hizmet
ve iiretim faaliyetinin birbirinden aynlmasr saplanarak asrrr veya gereksiz
ve saflrksrz biiytime nedeniyle olugmug hantal yaprmn ortadan kaldrrrlmasr, yeni oluqturulacak daha ktiqiik aktif birimlerin alanlarrnda uzmanlaqma
olana[rna kavugturulmasl ve biitiin bunlann sonucu olarak da tilgek ekonomisinden yararlanarak daha verimli ve karh kuruluglar yaratrlabilmesi igletmesel sebepler olarak sayrlabilir.
3. Finansman

ihtiyacrnd.an

Kaynaklanan

Sebepler

Biili.inmeyi gerektirecek bir baqka sebep ise anonim ortakhlrn finansman ihtiyacrndan kaynaklanabilir. Ozelikle halka agrlarak iqletme sermayesi oluqturmaya gahqan anonim ortakhklarda, ortakhSn iqtigal konusu ve
ortakh[rn fiilen uiragtrlr iq, yatrnmcrlar bakrmrndan 6nem taqrr. yatrnmcr-
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Iar her alanda gahqan ve belli bir cizeluzmanhk alam olmayan bir ortakhk
yerine hedefr daha belirli ve uzmanhk alam daha tizel olan bir ortakh$ tercih etme eiilimindedirler.
Kaldr ki anonim ortakhfirn tizel bir uzmanhk alamna sahip olmasr yatrnmcr igin iinemli olduiu gibi, anonim ortakhk bakrmrndan da tizel bir yatrrrmcr grubunun ilgisini gektifi tilgiide tinem taqryabilir. Hatta bu tiir anonim
ortakhklar anastizleqmelerine bu yatrnmcr grubu drgrna agrk olmadrklanm
belirten pay sahiplerini srmrlayrcr hiikiimler de koyabilirler (TK 418).
iqte birden fazla alanda faaliyet gdsteren bir anonim ortakhk yukanda
amlan finansman ihtiyacrm kargrlamak iizere bdliinme yoluna giderek belli
alanlarda uzman anonim ortakhklar meydana getirebilecektir.
4. Mirasa itigtrin Sebepler
oliimtinden sonra ottayagrkacak miras problemlerini sa['hlrnda halletmeyi planlayan bir anonim ortakhfrn hakim orta$, salhfrnda btiltinmeyi
kullanarak mirasgrlanndan her birine ortakh[rn bir parqasrm, ba$msrz bir
anonim ortakhk olarak brrakmak yoluna gidebilir.
. Benzer bir tercih iiltimiinden sonra geride kalanlann higbirisinin ortakhfr tek baqrna ytinetmeye uygun yetenekte olmadrhm diiqiinen bir kimse tarafrndan da yaprlabilecektir.
Bu durumda btiltinme miras brrakrmn iiliimiinden sonra, miras olarak
brraktrs ortakh$n tamamrmn yok olmasrm engelleyecektir. Bu yolla hem
genel olarak ekonomi ve ortakhk ga[qanlan korunmuq olacak, hem de mirasqrlar arasrnda oluqabilecek siirttiqmeler engellenmiq olacaktrr.
5. Risk Yiinetiminden

Kaynaklanan

Sebepler

ortakh[rn belli bir hsmrmn iizerinde bulunan ve bu lasrmdan kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldrrmak maksadrna ytinelik olarak da biiltinmeye baqvurulabilir. Bu durumda btiltinen anonim ortakhfrn risksiz veya daha az risk taqryan biiltimii bakrmrndan ortaya bir avantaj grkarken, riskli btiIiimii bakrmrndan da bir dezavantajrn qrktr[rm kabul etmek gerekmektedir.
Heniiz oluqmamrg bir risk bakrmrndan da btiltinme yaqanabilir, bu durumda riskin olugabileceiiLbiiliimti iinceden btilerek, geriye kalan diler biiItimler iizerinden risk faktdr[ kaldrnlabilmektedir2.
6. Vergisel Sebepler
Bazr alanlardaki ortakhklara tamnan vergi muafiyetlerinden faydalanmak da bir biiliinme nedeni olarak ortaya grkabilir. Ornepin bazr iilkelerde
2

HUBER Arnold Peter: Die Spaltung von Aktiengesellschaften aus handelsrechtlicher Sicht,
thise Berne, Zurich 1979, sh. 11.

r48

Prof. Dr. Mehmet Heluact

halka agrk anonim ortakhklara veya gayrimenkul yatrnm ortakhklanna
vergi muafiyetleri veya indirimleri tamnmaktadrr.
Bu durumda anonim ortakhklan biilerek btiliinen krsrmlardan birini
halka agmak ya da ortakhpa ait gaynmenkulleri biiliinme suretiyle bir baqka ortakhk gatrsr altrnda toplayarak, ga5n'rmenkullerin kazanglarr bakrmrndan vergiden kagrnmak cazip bir durum yaratmaktadrr.
7.Pazarlamaya

higt it" Sebepler

Bir anonim ortakhlrn gatrsr altrnda birden fazla faaliyetin bulunmasr
durumunda yukanda igletmesel sebepler baqhlr altrnda incelediiimize benzer hususlar pazarlama faaliyeti nedeni ile de ortaya grkabilir. Her alamn
kendine iizgii bir mtiqteri muhitinin ve yaprsrmn bulunmasr do$aldrr. Farkh yaprdaki mriqterileri a5mrpazarlama stratejisi ile yiinlendirmek ise miimktin def'ildir.
Ozelikle birbirine tezat teqkil eden mtiqteri gruplarrna sahip olunduiunda bu durum daha net olarak ortaya grkar. Orne!'in bir taraftan dofayr
kirlettiii kesin olan kimya, gimento veya petrol sekttirti ile u['raqrrken difer
taraftan gevre korumasrna ytinelik teknoloji iireten ve satan bir anonim ortakhlrn pazarlama faaliyetlerinde sorunlar yaSamasr dof'aldrr.
Bu durumda birbiri ile geliqkili sonuglar yaratan faaliyetleri aym ortakhk gatrsr altrndan grkararak btiliinme yoluna gitmek, pazarlama bakrmrndan olumsuz sonuglarr ortadan kaldrracak ve hatta olumlu sonuglar da yaratabilecektir.
8. Ortakh$n

Korunmasrna

itiqkin

Sebepler

Ortakh[rn rizellikle halka agrk bir anonim ortakhk olmasr ve halka agrkhk orammn ydnetim yaprcrm tehlikeye d{iqiirecek oranda olmasr halinde bir
baqka ortakhk tarafrndan yutulmamamn garesi olarak geliqtirilmiq bir sistemdir.
Biiyle bir durumda halka agrk anonim ortakhk, biinyesinde bulunan ve
diper ortakhklarrn ilgisini qeken, bir baqka deyiqle ortakh[rn paylanmn edinilmesini cazip krlan unsur veya iqletmeleri biiltinme yolu ile brinyeden aJnrmaktadu. Btiylelikle halka aqrk anonim ortakhk bir cazibe merkezi olmaktan grkabilmektedirler.
9. Pay Sahipleri Arasrndaki
Sebepler

Qekigmeleri Gidermeye Yiinelik

Bazr anonim ortakhklarda pay sahipleri arasrndaki gekiqme ortakhk olma gayesini (affectio societatis) ortadan kaldrrmaya kadar varabilir. Yahut
bir gekigme siiz konusu olmasa bile ortaklar arasrndaki anlayrq ve giirtiq
farkhhklan bulunabilir. igte bu durumlarda da mevcut ortakhflrn tasfiyesi
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yerine btil{inme suretiyle birden fazla ortakhk yaratarak ortakhfr ekonomik
sistem iginde tutmak olanalr yaratrlabilir'
10. irade Drgr SebePler
Bazr hallerde yasal diizenlemeler biiliinmeyi zorunlu hale getirebilmekve boyut gitedir. Birleqmeler sonucu anonim ortakhgrn ulaqtrgr biiytikliik
kaldrrdr5
derek tekefoluqturabilmekte, bu da piyasadaki rekabeti ortadan
igin rekabet Kanunlanna aykrnhk teqkil edebilmektedir'
Btiyle durumlarda yetkili kurullann miidahalesi ile anonim ortakhfrn
iradesi
biiliinmesine karar verilebilmektedir. Bu da btiltinmenin taraflarrn
drqrnda ortaya grkmasrna sebebiyet vermektedir3'
miiracaBazen de yaprlmrq olan birleqme veya dewalmamn zamamnda
tamamlanmabirleqmenin
ata raimen aegetter.ditilmemiq olmasr halinde,
(RKHK 7, tl)4. Yahut
srrrdarisonra igleme izin verilmedifi ortaya grkabilir
izin veriilke mevzuatr izin ahnmadan birleqme veya dewalma yaprlmasrna
edilebiiqaret
di[i igin birleqme veya dewalmamn gegersizlifiine sonradan
Rekabet
Iir. Bu ttir bir durumun ortaya grkabilmesi igin bir baqka olasrhkta
verilmiq bir
Kurulu kararlanmr, yu"gr.l denetime agrk olmasr nedeni ile
izin kararrmn Damqtay'ca iptal edilmesidirs'
geigte bu tiirden bir durum ortaya grktr$nda yaprlmrq olan iqlemlerin
iqlemlerin
iliqkin
riye iadesine bir baqka deyiqle eski hale geri ddniilmesine
iqlemleri
yrprt-u"rrra gerekliiik buiunmaktadrr. Bu durumda geriye diintiq
billiinme usulii kullamlarak yaprlabilecektir'
11. Yasal SebePler
diizenBazr anonim ortakhklar faaliyet konulan nedeniyle 6zel olarak
sisteme
bir
afrrlaqtrrrlmrq
nazaran
lenmiqler ve difer anonim ortakhklara
ffierindeAT&Tortaklr[,rbenzernedenlerlezorunluolarakbdIiinmek
kendisine.ydnelik olarak agzorunda kalmrqtu. 19?4 yrhnda rekabet hukuku gergevesinde
yedi
ayn or'akhla biiliinmesi ile
orlakh[rn
yrlnda
lgg4
ve
de.ramitmiq
yrllarca
lan dava
Bu konuda geniq bilsahiptir'
ozellig-ine
olma
.. nlr tonoa.t i itt ltiytit iirnek
Breakup, New York
Richard:
"orrlrqturr*rqt
Andrew/I(OCH
David/cAMPBELL
gi igin bkz. SADTLER
1997,sh. 31 vd..
gdziimiin birleqme veya
Birleqmelerde bu ytinde ortaya grkabilecek sorunlar bakrmrndan
edilmektedir' Bu konuda
devralmadan dnceki hukuki clurumun tesisi gerektifine igaret
ve Devralmalar, Rekabkz. ERDEM Erctiment: Tiirk veAT Rekabet Hukukunda Birleqme
AT Konsey Ttizii'
betin Korunmasr Hakkmda Kanun, Rekabet Kurulu Teblifleri,
ve GUVEN Pelin: Tiirk Rekabet Hukuku ve Avru1b6-15?
sh.
2008,
i"i+ioaTsb),istanbul
Geniqletilmiq 2'
p"'Sirfigi Rekabet Hukukunda Birlegme ve Devralmalann Denetlenmesi,
413-416.
Baskr,Ankara 2003, sh.
bunun sonuglan bakrmrnRekabet Kurulu kararlanmn yargrsal denetime aqrk olmasr ve
y'|ynca
etkileYen idari iqlemlerin
iligkilerini
hukuk
iizel
a"" lr.r. GuVnN: age., sh. +ai-+si.
yeSiN Melikqah: Sermaye Piyasasr Kurulu ve lqlemlebatr-trrdt,ltz.
v"rg,*f denetimi
ri, Ankara, 2002, sh. 224-232.
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tabi tutulmuglardrr. Orneiin bankacrhk, sigortacrhk yapan anonim ortakhklann durumu biiylediro.
Yine bazr anonim ortakhklann faaliyet alanlan diperlerine nazaran daha riskli olduiu igin bunlann da faaliyetleri srrasrnda diSer anonim ortakhklardan farkh bir sisteme tabi tutulmuq olmalan normaldir.
igte bu faaliyetleri ytirtiten anonim ortakhklarrn, bu faaliyetler yamnda baqka iqle de igtigal etmeleri h_alinde,anonim ortakhk bir btttin olduiu
igin iizel sisteme tabi tutulmalarr kaqrmlmazdrr. Bu iizel sistemin drqrnda
kalmak isteyen difer iqtigal alanlanmn biiliinme yoluna giderek tizel sistem
drqrna grkmalan miimkiindiir.
12. Ekonomik Sebepler
Nihayet bu konuda son olarak stiylenmesi gereken tinemli bir sebep de
ekonominin kdtii gittigi dtinemlerde ortakhklann duyduklan ktigiilme ihtiyacrdrr. Biiyle bir durumda ortakh$rn kiigiiltiilebilmesinin bir yolu da biiliinme olabilecektir.
II. BoLUNME TtJRIJRi
I. Genel Olarak
Biiltinme tiirlerini incelemeye gegmeden tince Tiirk hukukunda bu konuda benimsenen terimlerden stiz agmak gereklidir. Bunun igin ise iincelikle yabancr hukuklardaki durumu ortaya koymak yararh olur.
2. Terim Sorunu
Tiirk hukukunda biiltinmeye iliqkin olarak geliqenterminoloji yabancrhukuklardaki terminolojiye benzememektedir.oysa yabancrhukuklarda kullamlan terminoloji genel olarak birbirine benzemektedir.Bu nedenle iince yabancr
hukuklardaki durum dzetlenecekdaha sonra ise Tiirk hukukuna gegilecektir.
6

Trirk hukukunda bankacrhk ve sigortacrhk yapan anonim ortakhklann baqka iqle iqtigal
etmeleri mtimktin degildir. Bu konuda bkz. 4389 sa;nh Bankalar Kanunu'nun fZ. maddesi
ile Bankalann Kuruluq ve Faaliyetleri Hakkrnda Ydnetmelik madde 29-82, BB(R.G.ZZ. 04.
2001, s. 24445; en son R.G. 29. 07.2004, s. 25832'de yayrnlanan ydnetmelikle degiqik); Bu
konuda aynca bkz. KOSTAKOGLU cengiz: son Degiqikligi ile Bankalar Kanunu
$-erhi, 5.
Basr, istanbul 2004, sh. 304 vd.; REisoGLU sera: Ba.rkalar Kanunu $erhi ve Bankacrlk
uygulamasr Difer Hukuki Kavramlar, Ankara 2002, sh. 2g9 vd.; BAT,TAL Ahmet: Bankalar Kanunu $erhi, sorularla Banka Hukuku, 2. Basr, Ankara 2004, sh. 129 vd. dzellikle
134-136; Hemen belirtilmelidir ki bu dtizenleme yeni delildir. 3182 sayrl Eski Bankalar
Kanunu diineminde de benzer diizenleme siiz konusudur. Bu konuda bkz. TEKINALp Unal:
Banka Hukuku Esaslan, istanbul 1988, sh. 168-164; EREM FaruvALTINOKAkrnrrANDOGAN Haluk: Bankalar Kanunu $erhi, Ankara 1989, sh. 2Ll-2l}.Sigorta ortak6klannrn
sigortacrhk drgrnda igle iqtigal edemeyeceiine dair bkz. KENDER Rayegan: Ttirkiye'de Hususi Sigorta Hukuku I, Sigorta Mtiessesesi-SigortaMukavelesi, Gdzden Gegirilmiq 5. Baskr, Istanbul 1995.sh. 25-26.
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A. Yabancr Hukuklarda

r5r

Durum

Ornepin konuyu ilk diizenleyen hukuklardan biri olan Fransrz hukukunda terim "scission" ana bagh[r altrnda "division" ve "apport partiel d'actif' olarak amlmaktadrr?. Alman hukuku ise "spaltung" ana baqh$ altrnda
"aufspaltung", "absplatung" ve "ausgleiderung" alt ttirleri dtizenlemektedir8. isvigre hukukunda ise terim "scission" ana baqh[r altrnda "division" ve
"s6paration" alt baqhklan altrnda incelenmektedire. Amerikan hukukunda
ise biiltinme terimi "corporate division", "corporate separation" veya "divisive reorganisation" olarak karqrmrza grkmaktadrr. Bunun alt gruplanm ise
"split-up", "split-of' ve "spin-off' terimleri oluqturmaktadrrlO.
Yabancr hukuklardaki bu terimlerden genel baqhk olarak kullamlan
(Division - Spaltung - Scission - Corporate-division - Corporate-separation Divisive reorganisation) terimlerinin Biihinme olgusunu ifade ettikleri aqrktrr. Bunlann alt grubunu oluqturan (Aufspaltung - Division - Split-up) terimleri biiliinen ortakh$n (aktif-pasif) malvarhS.mn tamamrm yeni kurulan veya daha 6nce kurulmuq en az iki ortakhia dewederek sona ermesi ve
bdliinen ortakh$rn pay sahiplerinin malvarhSm devralan ortakhklann pay
sahipleri haline dtiniiqmesi durumunu agrklamak igin kullamlmaktadrr.
(Absplatung - S6paration - Split-of - Spin-off) terimlerinin bdliinen ortakh[rn sona ermesine gerek olmadan (aktif-pasifl malvarhf:mn belirli btiliimtinti yeni kurulan veya iinceden kurulmuq bir ortakh[a dewetmesi ve
bdltinen ortakhfrn pay sahiplerinin malvarh$m dewalan ortakh[rn pay sahipleri haline dtintiqmesini karqrlamak iizere kullamlmaktadrr.
Nihayet (Ausgleiderung) terimi bir ortakhlrn malvarhlrmn belirli bir
bdliimi.inii bir baqka ortakhpa ayni sermaye olarak devrederek bu ortakh!'a
kendisinin iqtirakini ifade etmek igin kullamlmaktadrrll.
B. Tiirk Hukukunda

Durum

Tiirk hukukunda ise yukanda amlan terimlere karqrhk olan, tam terciimeleri ahnmamrs bunun verine tist kawam olarak btiltinme terimi benim7

Bu konuda bkz. Loi 24 juin 1966 Soci6t6scommercial madde 371 ve 387 igin YVES Chaput:
CodeDe Commerce,Dalloz, 96. Basr, 2001 Paris, sh. 1900-1904.

8

Bu konuda bkz. Umwandlungsgesetz (UmwG) paragraf 123.

I

Bu konuda bkz. L. Fus 29.

1 0 CONARD Alfred F. Fundamental Changes in Marketable Share Companies, International
Encyclopedia of Comparative Law, Volume XIII, Chapter 6, Ttibingen, Paris, New York
1972.sh. 91.
1 1 Dikkat edilirse konunun bdltinme iglemi ile ilgisi yoktur. Alman hukukundaki dtiaenlemelersadecebiiliinmeye dzgti olmayrp genel olarak ortakhklarrn yeniden yaprlanmalarrm giiz iiniine aldrklanndan bu hususu da aynr mevzuat iginde diizenlemig bulunmaktadrrlar. Hemen belirtelim ki isviqre hukuku bakrmrndan "dissociation"olarak tasarrda bulunan Alman hukukundaki
"ausgleiderung"benzer diizenlemehiikmiin kanunlaqma esnasrndametinden grkanlmrqtrr.
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senmiq, difer alt ttirleri agrklamak igin ise tam bdltinme ve
krsmi b<iltinme
terimleri kullamlmrqtrrl2.
Belirtmek gerekir ki, gu an igin Ttirk Hukukunda btiltinmeye
iliqkin dri_
zenlemeler sadecelasmi biiliinmeyi anmakta tam biiliinmeden
kawam ola_
rak bahsetmektedir.
Bu terim bir yandan yukarrda andr[rmrzAnonim ve Limited
$irkeilerin
Brihinme iqleminin usul ve Esaslanmn Dtizenlenmesi Haklandaki
F.ti
Tebliiin baghprnda ve birinci maddesinde yer alrrken, diper yandan
9"t+
da sPK tarafrndan grkarrlan Halka Agrk Anonim ortakhkla'n
Briliturmele_
rinde uyulacak Esaslar baqhkh 2r.Ll.2oog tarih ve 60/1agg
sayrh Kararrn
bir numarasrnda bulunmaktadrr.
Buna kargrhk rtirk Hukukunda bu konudaki ilk kanuni
diizenreme
olan KVK'nun 38. maddesi tam b<iltinmeveya krsmi biiliinme
kavramlanna
yer vermeksizin bu kawamlarr vergisel agrdan tammlamrgtrrls.
Bu diizenle_
me biiliinme bakrmrndan tek kanuni diizenleme olma iizellilini
de heniiz
muhafaza etmektedir.
Bu sebeple biz de, btiriinmeye iliqkin Alman, isvigre ve Amerikan
hukuklardaki yuka.da terim adr artrnda verdifimiz dtizenlemeler
hakkrnda
genel bilgi verdikten sonra isvigre hukukunda bu konuda yaprlan
degiqikli_
S iirnek alarak bir gahqma yapmayr uygun buluyoruz.
3. Tiirler
Ozeilikle bdltinmeye iliqkin terimleri belirlerken yaptrsmrz
tespiiler
gergevesindeyabancr hukuktaki durumu krsaca iizeilem&
lerekmektedir.
Bu yolla b<iliinmenin iki ttirii hakkrnda da genel bir bilgi ver,iek
olanafir or_
taya grkacaktrr. Yukanda da igaret ettifimiz gibi biiltinme rist kawamrnr
iki
ana alt kavram halinde incelemek mrimkiindiir. Bunlar tam biiltinme
ve lqsmi biiliinme kawamlandrr.
Hemen belirtelim ki, btiltinmeye iligkin baqkaca alt ayrrmlar yaprlmasr
da miimkiindtir. Ancak bu alt a5nrmlar biiltnme kaw.*rrrl yiinelik
oi*.yrp,
bciliinme sonucu malvarhlrm dewalacak ortakhk ya da ortakhklann
rince_
den var olup olmamasrna gdre veya marvarhgr bdllinen ortakhlrn pay
sahipL2 Bu konuda bkz. HELVACI Mehmet: Anonim ortakhklarrn Biiltinmesi,
Tiirk Hukukunun
Avmpa Birliii Hukuky"" u-ylrl:Acquis communautaire'in AhnmasrAgrklamarar, De!.erIendirmeler, oneriler, istanbul zoor,
874, dpr. o; rrxrNaip
urri, n'.."", rrokuku y6_
ntinden $irketlerin Bdltinmesi, Hisse"n
Def'iqimi ve 4684 Sayrh
-Of Kanua'un iglerligi, Mtikellefin Dergisi, 2001, Sayr L06, sh. Sf-+2. CUNDUZ: agm.sh.
,rd..
13 Hemen belirtelim ki; siiz konusu kavramlar "Bazr Kanun ve Kanun
Hrikmtinde Kararnamelerde De!'iqiklik Yaprlmasrna Dair Kanun Tasarrsr ve Plan ve Btitge
Komisyonu Raporu(l/876)" iqinde kanunun gerekgesi agrklamrken "maddede yaprlan
dtizenleme, bir girtetin tam veya krsmi b6liirrmesine imkan saflamaktadrr" denerek'anrlmrqtr;
nq konuda bkz.
TBMM Srra Sayrsr Z1B,Dtinem 21 yasama yrh 3, sh. ?.

r53

Dog. Dr. Mehmet Somer'in Amslna Armapan

elde ettikleri paylerinin malvarhfrm dewalan ortakhk ya da ortakhklarda
yaprlan aynmlardrrl4'
Iann eski paylan ile orantrh olup olmamalanna gtire
krsmi bijliinme
Biz tincelikle biiliinme kawamrna yiinelik olan tam ve
tiirlerine de
biiltinme
difer
aJrnmrm inceleyecek daha sonra ise genel olarak
losaca definecef1z.
A. Kavramsal

Olmayan Biiliinme

Tiirleri

ettigimiz gibi
Kawamsal olmayan biiltinme tiirleri yukanda da iqaret
sebebi aqafrda
iki alt baql* halinde incelenebilir. Bunlann incelenmesinin
higbir qekilde
yaprlacah agrklamalarda kolayhk saflamaktrr. Yoksa bunlar
btiliinmekavramrnrntanrmrbakrmrndanzorunluayrrmlardelildir.
Bunlardanbirincisi,biiliinmeyekatrlacakortaklrfrnyadaortaklrklann
dolayrsr ile, ortaya
ijnceden var olmasr yu d" btiliinme iqlemi iqin kurulmasr
bdliinme ayngrkan devral-r ,o""tiyle biiliinme ve yeni kuruluq suretiyle
mrdrr.
ya da ortakikinci a)rrrm ise, malvarh[r b<iltinerek bir baqka ortakhfa
ortakmalvarhsmdevralan
hklara intikal eden ortakhfrn pay sahiplerinin
b6liihaklanmn
hk ya da ortakhklarda elde edecekleri paylar veya ortakhk
eqdeger
yaprlacak
giire
nen ortakhktaki paylanna oranh olup olmadr$na
bdliinme veya eqdefer olmayan btiliinme qeklindedir'
a. Biiliinmeye Katrlacak Ortakhklann
Giire YaPrlacakAYnm
a.1. Devralma

Mevcut Olup Olmamasrna

Suretiyle Biiliinme

dewalaDevralma suretiyle bdltinmede bdliinen ortakhsrn malvarh[rm
olan ortakhklardrr'
cak ortakhk ya da o*rt ttt t* biiltinme iincesinde var
olmasr ya da biivar
iinceden
ortakhklann
bu
de,
Esasen bu ayrnmrn temeli
Itinme iqlemi igin kurulmasrna dayahdrr'
ortakhk mevcut
Dewalma suretiyle biiltinmede malvarh$mdevralacak
Bu neolduiundan bu ortakhfrn sermayesinin bulunmasr da kagrmlmazdrr.
yaprlmasr
denle devrahnan maliarhlr iilgiistinde bir sermaye artrrrmrmn
gereklidir.
Alman hukuBu tiir biiliinme gerek Avrupa Birlili yiinergesinde, gerek
bulunmaktadrr.
mrrJ., g"r"t isvigre hukukunda aym qekilde diizenlenmiq
dzel kuHemen belirtelim ki, btiliinmede sermaye artrnmr bakrmrndan
haolmasr
sermaye
ayni
sermayenin
rallar getirilmiqtir. ortakhga konulan
bulamayaalam
gerefi
uygulama
ifadesi
Iine ililkin kurallar yr..rr*rgrk
caktrr (Art. 33 Lfus).

t4

ay1.1mlan herhangf bir fark giiz etmeden incelemektedir'
QO$TAN: age., sh. 26-28'de bu
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a.2. Yeni Kurulug Suretiyle

Biiliinme

Yeni kurulug suretiyle bdliinmede ise, bdliinen ortakh[rn malvarh$r.m
dewalacak ortakhk ya da ortakhklar btiltinme iglemi igin kurulmaktadrrlar. Bu sebeple bu tiir biihinme srrasrnda kurulacak ortakhklar kendi kurulug usullerine iligkin hiikiimler gergevesinde hukuk hayatrnda yerlerini
alrrlar.
Bu tiir biiliinme gerekAvrupa Birlifi yiinergesinde, gerekAlman hukukunda, gerek isvigre hukukunda aym qekilde diizenlenmiq bulunmaktadrr.
Ancak bu trir kuruluqta ortaklann sayrsr ve ortakhfa ayni sermaye getirilmesine iliqkin kurallar yasann agrk ifadesi gereii uygulama alam bulamayacaktrr (LfusArt 34).Hiikiim uygulama kolayhklan gtiz ciniine ahnarak diizenlenmiqtir.
b. Bitliinme Sonucu Elde Edilen Paylann Biiliinen Ortakhktaki
Eski Paylara Egdeier Olup Olmamasrna Giire YaprlacakAynm
Yukarrda da igaret etti[imiz iizere biiltinme sonucunda briliinen ortakhSrn pay sahipleri malvarhlrm dewalan ortakhk ya da ortakhklarrn pay
sahibi veya ortakhk haklarrmn sahibi olurlar. Pay sahibi veya ortakhk
haklarrmn sahibi olma srrasrnda pay sahiplerinin briltinen ortakhktaki
paylanmn de$erinin giizetilip gtizetilmemesi aqalrdaki ayrrmr ortaya grkarmaktadrr.
b.1. Egde$er Biiliinme
Eqdeier biiliinmede briltinen ortakhfln, bttiin pay sahipleri, malvarhfr.m dewalan ortakh[rn ya da ortakhklarrn pay sahibi olurlar. Bu durumda
katrhm oranlarr btiltinen ortakhktaki sermayeye katrhm oranlan iilgtistindedir. Bu durum pay sahiplerinin korunmasr ve biiltinme sonucunda pay sahiplerinin haklanmn devam edecegikonusundaki ilke gergevesindeen elveriqli durumu yaratmaktadrr (Paragraf 128 UmwG; fut 31 frkra 1 bent a
Lfus).
b.2. Eqdeler Olmayan Biiltinme
Eqdeier olmayan biiltinmede biiliinen ortakhlnn pay sahiplerinin, malvarhS.m dewalan ortakhfrn ya da ortakhklann pay sahibi olmak konusundaki dtiqiiLnceleriaym delildir. Bu durumda katrhm oranlarr biiltinen ortakhktaki sermayeye katrhm oranlarr tilgtistinde delildir. Ayrrca bijliinen ortakh[rn pay sahipleri, malvarh$m devralan btittin ortakhklarda veya biiltinen
ortakhkta pay sahibi de[illerdir. Bu ortakhklardan kendilerini daha gok ilgilendirenler de pay sahibi olmayr tercih etmektedirler.
Bu durum pay sahiplerinin korunmasr ve biiliinme sonucunda pay sahiplerinin haklarrmn devam edece[i konusundaki ilkeye tam olarak uygun
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bdliinen ortakhktaki imde[ildirr5. Ancak ortaklann amaglan veya ozellikle
elveriqli olduiiyZrn pay gruplat \r"yu bagkaca rnenfaatleri karqrlamaya
($ 128
yaratmaktadrr
taqrmlmaz bir durum
iundan yasada yet allasr
UmwG; Art. 31 frkra 1 bent b Lfus)'
B. Kavramsal

Biiliinne

Ttirleri

a. Tam Biiliinme
husus bu ttir biiliinme
Tam biiltinme kavramrmn iqaret ettifi oncelikli
olmasr nedeniyle hukuki
sonucunda biiliinen ortakhlrn tamamen bdliinmiiq
Tiirk hukukunetti[imiz_gibi
varhgmn sona erecefidir.lukanda da iqaret
hiikiim:
Bu
da bu konudaki dtizJeme I{VK 38/1'deki htikiimdiir.
,,Tam milkettef bir serfnaye girketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek sude$erleri ilzerinden
retiyle biltiin mal uarlgt, oti"oi ue borglannt.muhayyet
daha fazla ser'
ueya
iki
rneucutueyayeni huriacak tam milkellefiyete tabi
sernxdyegirhetinin ormaye Eirhetiie d.euretmesiue hargtltpnd.a deuredilen
temsil eden igtirak hissetaklanna d,euralan serrlQ.yegirketinin sermayesini
iEtirak hisselerinin
leri uerilmesi (d.eured'ilen'Eiiketinortahlanna uerileceh
\denmesi iElemin
olarak
nakit
itiburi d,eperininvo 70'una kad.arlth ktsmtntn
boliinme sayrlmasrna engel dePildin)'"
demektedir.Hiikiimvergiselagrdanyaprlmrqbirdiizenlemeolmaklabera.
berilkeolaraktambijliinmekavramrnrdaortayakoymaktadrr.$imdiqeqitli hukuklarda bu kawamr inceleyelim'
a.1. Alman Hukuku
olarak amlmaktaTam biiliinme Alman hukukunda "aufspaltung"
drr(UmwGparagrafl2Sfrkral).Buhiikmegiiretamamenbdliinenortaklrfrnmalvarlrfr(aktif-pasif)enazikiortaklrkarasrndapaylaqrlmaktadrr.Bu
ortakhklar olabilecefi gibi
ortakhklar bttliinme iglemi igin yeni kurulmuq
.\r*
ol.r, ortakhklar da olabilirler' Tamamen bijltidaha ijnceden kurulmuq
isabet eden malvarhlr 6lnen ortakhErn pay sahipleri btiliinme sonucunda

ii

biitiin pay sahiplerinin onayrmn emrerf"-"o belirtelim ki, bu gtiriiniiqe raimen ozellikle
haklanmn korunmasr aqrsrndan bir
pay
sahiplerinin
clici kanun htikmti
bir pay sahibinin bdliinmeye engel
"ld;;;;";;trta".
her
sorun ortaya grkmamattadrr' Ancak bu durumda'
dengelenmesi bakrmrndan
menfaatlerin
da
bu
ki,
olabilme olanag
Bu konuda bkz. EN"";;i.;"ktadrr
kalmaktadrr.
maruz
iinemli bi^o"o' yuruii,'ukta ve 6firetide elegtiriye
neuen {Jmwanddem
nach
Akti",'g",ellschaften
uo.,
spartu-"g
GELMEYER cacilie: Die
(Lfus)'un
kanunlaghukukunda
tS2.isvigre
Iungsrecht, Thbse Bielefeld,t"fog"", 1995, sh.
masrndaniincekitasan(ijntasan)aqamasrndaeqdeferolmayanboltinmebakrmrndan,Al.
(Art' 53 al' 2 AP Lfus)' Dokman hukukuna Uenzergekilde oybirligt gartr 6ngbriilmekteydi
trindeyaprlaneleqtirileriizerindekanunoybirligiqartraramaktan-vazgeqerekkatar)jf,Ta
bkz.
getirmiq bulunmaktadrr(Art' 43 al' 3 Lfus). BU konuda
90 ile alrnmasr ,o*,'lol.'g',,rr
216'
sh.
EBERHARD: age.,
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gtistinde, malvarhfrm dewalan ortakhklann paylarrm elde ederler ve tamamen bijltnen ortakhk tasfryesiz olarak infrsah eder.
a.2. isvigre Hukuku
Tam btiliinme isvigre hukukunda "division" olarak amlmaktadrr (Lfus
29/a). Alman hukukunda olduiu gibi malvarhfr tamamen biiliinen ortakhk
tasfiyesiz olarak infisah etmekte ve ticaret sicilindeki kaydr terkin edilmektedir. Malvarhlr ise baqkaca ortakhklar tarafrndan dewahnmaktadrr. Sona
eren ortakhlrn pay sahipleri biiliinme sonucunda isabet eden malvarhg iilgtisrinde yeni ortakhklann pay sahibi olmaktadrrlar. Htikiim Alman kanunundaki htiktimle kesin benzerlik g<istermektedir.Aralanndaki farkhhk, isvigre diizenlemesinde sona eren ortakhf,rn ticaret sicilinden terkin edilece[i
sonucunun hiikmiin metninde bulunmasr ile olusmaktadrrlG.
a.3. Amerikan

Hukuku

Amerikan hukukunda ise tam biiltinme "split-up" terimi ile ifade edilmektedir. Sonuglarr itibarr ile diger hukuklarla aym olan diizenleme, biiliinmenin tamamlanmasr ve paylann intikali birlikte gergekleqmedi$indenyukarda amlan hukuk sistemlerinden farkhhk arz etmektedirlT.
Bu sistemde de malvarh[r tamamen biiliinen ortakhk, malvarh$m iinceden mevcut veya btiliinme iqlemi igin kurulmuq bulunan en az iki ortakh[a devretmektedir. Bunun kargrhpr olarak da malvarh$m devr.alan ortakhklann paylan btiliinen ortakhia intikal etmektedir. Biiliinen ortakhk edinimden sonra, bu paylan kendi ortaklanna da[rtmaktadrr.
Sonugta biiliinen ortakhk tasfiye olmaktadrr. Bu aqamadan sonra briliinerek tasfiye olan ortakhlrn eski pay sahipleri biiliinen ortakhlrn mal varhprm devralan en az iki ortakh[rn pay sahipleri olmaktadrrlarls.

16 Hiikmiin metninde bulunan difer bir farkhhk da, malvarblrm devrederek infisah eden ortakhlrn pay sahiplerinin, malvarh$nr devralan ortakhklann paylanm edinebileceii gibi
ortakhk haklanm edinebileceiinden bahsetmesidir. Bunun sebebi ise aynr kanunun 30.
maddesinde yer alan sermaye ortakhklarr ile kooperatiflerin yine sermaye ortakhklanna
ve kooperatiflere biiliinebileceii yolundaki htikiimdiir. Biiliinme kooperatiflerde cereyan ettili takdirde paylann edinilmesi yerine ortakhk haklanmn edinilmesi teknik bir zorunluluk olarak ortaya grkacaktrr.
17 Hemen belirtelim ki, Amerikan hukukunda bdltinme vergi hukuku alamnda dtizenlenmig,
ortakhklar hukuku alamnda diizenlenmemiqtir. Bu sebeple sistem genel hiikrimler gergevesinde yiiriimektedir. Bu durum biiltinmenin drizenlenmedi$ diinemler bakrmrndan difer
hukuk sistemleri agrsrndanda gegerlidir. Esasen qu anda, Trirk hukuku da btiltinme agrsrndan, ortakhklar hukuku alamnda diizenleme yapmamrs sadecevergisel agrdan diizenleme
yapmr$ olan Amerikan hukukuna daha yakrn bulunmaktadrr.
18 CONARD: age., sh. 90; SIEGEL Stanley: When corporation divide, Harward Law Review,
1966,volume 79, sh. 535.
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b. Krsmi Biiltinme
konusu deIftsmi biiliinmede malvarh$ bdltnen ortakh$n infisahr stiz
devam etvarhlrnr
ile
pargasr
pildir. Bu ortakhk kendisinde kalan malvarhfr
grbidirls'
olduiu
biiliinmede
tam
tirmektedir. Difer unsurlar ise kural olarak
b.1. Alman Hukuku
amlmaktadrr
Krsmi biiliinme Alman hukukunda "abspaltungl' olarak
(UmwGParagrafl2Sa]..Z)'Buhi.ikmegdretamb0liinmedenfarklrolarak
kalrrken, diier krsmt
bijliinen ortakhfrn malvarh$mn bir krsmr kendisinde
paylaqrlmaktadrr'
bir ya da daha iazla ortakhk arasrnda
ortakBu ortakhk veya ortakhklar biiltinme iqlemi igin yeni kurulmuq
olabida
hklar olabileceS gibi daha onceden kurulmuq var olan ortakhklar
sonucunda isalirler. Malvartrg bottinen ortakh[rn pay sahipleri boliinme
ortakhklarrn paylabet eden malvarhlr qergevesinde,malvarh[rm devralan
nm elde ederler.
devam ettirir'
Bdliinen ortakhk ise mevcudiyetini bdliinmeden sonra da
b.2. isvigre Hukuku
anrlmaktadrr
Iismi btiliinme isvigre hukukunda "s6paration" olarak
ya da birbir
malvarh$mn
ortakhk
(Lfus 29b). I&smi biiliinmede btiliinen
pay saortakh[rn
Bijliinen
den fazla krsmrm baqka ortakhklara devreder.
malvarhirnAy'ca
n.y sahipliklerini siirdiiriirler.
iipt"ri bu ortaklkt.i.i
devralan ortakhgn veya ortakhklann da
ya
birder_fariair.guy,
da
u,
Jur
pay sahibi haline gelirler'
de durum
Giiriildiifii gibi tam biiliinmede olduiu gibi krsmi biiliinmede
koymamaktadrr2o'
Alman hukuku il" bit farkhhk ortaya
b.3. Amerikan

Hukuku

terimleri
Amerikan hukukunda krsmi bdliinrne "spin-off' ve "split-off'
orolarak
dzelligi
ile ifade edilmektedir. Btraz tince Amerikan hukukunun
ffiihiikmi"Tammiikellefbirsermayegirketininbilan9osundayer
hizmet iqletmeleri ve bu tesis
alan gayrimenku[", r,u iqtiruL hisseleri ile iiretim tesisleri,
ve mamul mallann, muyarr
mamul
hammadde,
haklar,
maddi
gayi
ve iqietmele.u bagh
sermaye qirketi
miikellefbir
tam
yeni
kurulacak
kayyet deferleri tizeriliden mevcut veya
qirkette kalmak iizedevreden
veya
verilmek
ortaila'na
qirketin
devreden
ne, bu deferleri
olarak konulmasr'" demek
re, devralan qirketin iqtiraL hirr"teri kargrhflnda ayni sermaye
diizenlemiqtir' Fakat devre koedilebilecegini
lntikal
ortakhfa
ftit,in"tt
p"yiunn
;;tyl"
malvarllfrmn devrinin gerenu olarak aktif ve pasiflerin btittiniinden oluqan baf'rmsrz bir
hisselerinin baflmsrz deviqtirak
ve
gaynmenkuller
ile
unsurlarr
aktif
gok
bunlann
finden
uzaklaqmrqtrr'
ine olanak saflayarak biiliinme fikrinden
payma iligkin ibare krsmi b'ijliin20 Hemen belirtelim ki, tam bijliinmede rnevcut olan ortakhk
me igin de sdz konusudur.
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takhklar hukuku diizenlemesinin bulunmadrhna sadece vergi hukuku bakrmrndan dtizenlemesinin bulundupuna definmigtik. Bu durumun sonucu
olarak krsmi biiliinmede de bir taliam farkhhklar bulunmaktadrr.
Spin-offolarak amlan krsmi bdliinme tiiriinde malvarh[.r brjliinen ortakhk, malvarh[rmn bir lqsmrm btiliinme sebebi ile yeni kurulmug veya daha
iinceden var olan bir ortakh!'a devretmektedir. Bu dewin karqrh[r olarak da
dewalan ortakhkta bir iqtirak hissesi elde etmektedir. Daha sonra siiz konusu iqtirak hisseleri malvarhfr biiltinen ortakh!.rn ortaklanna sermayeye
iqtirak paylan gtiz tinitureahnarak kar payr olarak dalrtrlmaktadrr. Gergekleqtirilen bu iglem sonucunda biihinen ortakh[rn pay sahipleri hem biiliinen
ortakhkta, hem malvarhlrm dewalan ortakhkta pay sahibi olmaktadrrlar.
Her iki ortakhk birbirinden baprmsrz olarak varhklanm devam ettirmektedirler21.
Split-off olarak amlan krsmi biiltinme tiiriinde ise malvarhfrmn devri
aym gekilde cereyan etmektedir. Buna giire biiliinen ortakhk, malvarftlr.mn
bir biiltimiinii devralan ortakhpa devretmekte, buna karqrhk olarak da devralan ortakhprn paylanm elde etmektedir. Elde edilen paylann btiliinen ortakh[rn ortaklarrna dalrtrmr aqamasrndaise spin-offla olan farkhhk ortaya
grkmaktadrr. Split-offta elde edilen paylar kar payr olarak da[rtrlmamaktadrr.
Devralan ortakhfrn paylanm edinecek olan biiliinen ortakhk pay sahipIeri, bdli.inen ortakhkta sahip olduklan paylann bir krsmrm edinecekleri yLni devralan ortakhk paylarrmn kargrh[,r olarak biiltinen ortakhsa vermek
zorundadrrlar. Bu durumda btiltinen ortakhk bakrmrndan, kendisinin sermayesine karqrhk grkarmrq oldulu bir krsrm paylarrm satrn almak zorunluluiunu ortaya grkarmaktadrr. Bir krsrm paylarrm geri almak zorunda kalan
btiltinen ortakhk bakrmrndan bu durum, geri ahnan pay miktarr kadar sermaye azaltrlmasrna yol agmakt adlr22.
split-offiqleminin sonucunda pay sahipleri her iki ortakhlrn paylarrna
da sahip olmaktadrrlar. Ancak spin-offtan farkh olarak sahip olduklarr b6Itinen ortakhk paylarrnda bir azalma meydana gelmigtir.
c. incelene

Gereklilifi

Giirtildiiiii gibi her iki biiliinme tiirt birbirinden iizellikle btiliinen ortakhian varh[rmn sona ermesi veya varhprm devam ettirmesi yOniinden
farkhhk arz etmektedir. Ancak bunun drgrndaki iqlemler her iki tiir bakrmrndan ortak tizellikler taqrmaktadrr.
Bu sebeple btiltinme kavramrmn ortaya grkabilmesi igin biiltinme igle2L CONARD: age., sh. 90; SIEGEL: age., sh. b3b.
22 Ttirk hukuku

bakrmrndan da TK 329 benzer sonuqlara iqaret etmektedir.
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minin yiirrittilmesi srasrnda ortaya qrkabilecek durumlarrn incelenmesi gerekmektedir.

n6r,iixm nUznmnrcr,nni
ur. rtinx Hrrr{nKuNDA
1. Genel Olarak
Ttirk hukukunda biiltinme ortakhklar hukuku alamnda diizenlenmemiqtir. Ancak vergi hukuku alarunda diizenlemenin yaprlmrq olmasr, maddi
hukuk anlamrnda biiliinmenin yaprlmasr olanaksrz deSlse, biiltinmeyi cazip
Lalan bir etki yaratmaktadrr. Bu bakrmdan iincelikle mevcut diizenleme dahilinde btiliinmeye engel bir durumun olup olmadr[r deperlendirilmeli, daha
sonra ise biiliinmenin hangi yolla yaprlabilece[i lusaca belirtilmelidir.
Bunun igin rincelikli olarak mevzaat iqinde bulunan bdltinmeyi dolrudan diizenleyen hiikiimleri tespit etmek Berekir2s. Bu htiki.imlerden en
dnemlileri yukanda da belirttiflimiz VUK htkiimleridir.
Bir bagka dtizenleme Maliye Bakanhlr ile Ticaret ve Sanayi Bakanhfrnrr', 5422 sayrh Kurumlar Vergisi Kanununun 38 inci maddesi ile 6762 sayrlr Tiirk Ticaret Kanununun 274 iJ.tncilve 3143 sayrh Sanayi ve Ticaret Bakanh[rmn Teqkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanunun 33 iincti maddelerine
istinaden anonim ve limited girketlerin krsmi biiltnmelerine iligkin usul ve
esaslar tebligi ile yaprlmrgtrr.
Nihayet bu konudaki son diizenleme Sermaye Piyasasr Kurulunun
21.IL.2003 tarih ve 60/1393 sayrh karandrr. Kurul bu karann gerekgesi olarak; halka agrk anonim ortakhklann bdltinmelerine iliqkin olarak grkanlmrq
seri:l, No:26 sayrh "Hisse senetlerinin Kurul Kaydrna Ahnmastna ve Satrgrna iliqkin Esaslar TebliSi"nin 11'nci maddesinde:
"Ozellegtirme kapsarnrnda olanlar dahil halha aEk anonirn ortahlt'klann son bilango aktif toplamlnln en az Vo15'i tahsis edilereh yeni ortakh,h ue'
ya ortakltklar kurulmail ueyatiizel kiEilihlerin sona erdirilerek yeni ortahh.k
ueyaortakh,hlar kurulmast. halinde, yeni ortakh,lzueyaortakh.hlartn hisse senetlerinin Kurul'a kaydettirihnesinin ueyeni kurulacak ortahh.hueyaortak'
h,hlann ortahlart. arastndaki sernnayeda$th,mt halha agr,kortakl$Ln serrnaye yaptstndan farkh. ise,yethili organlarca bdlilnmeyeilighin harar altnma''
dan iince Kurul'dan onay ahnmasuntn zorunlu oldu$u"
hiikmtirrtin yer almasrna rafmen bu konuda aynntrh bir dtzenleme bulunmamaslm ve aJrrrcabuna ba['h olarak yine Kurulun seri:IV, No:9 "ihragqrlann Muafryet $artlanna ve Kurul Kaydrndan Qrkanlmalanna iliqkin EsasIar Tebliii" ile Seri:x, No:16 "Sermaye Piyasasrnda Balrmsrz Denetim Hakkrnda Tebli!'"de de biiltinmeye iligkin diizenlemeler bulunmasrm giistermek23 Belirtelim ki, bu kapsamda btiltinmeyi anan hiikiimlere yer verilmeyecek sadeceb6hinmeye igerik olarak katkr yapacak htikiimler incelenecektir.

r60

Prof. Dr. Mehmet Heluact.

tedir. Nihayet, Maliye Bakanh[r ve Sanayi Ticaret Bakanh[r'nca 16.09.2003
tarih ve 25231sayrh Resmi Gazete'deyayrmlanan "Anonim ve Limited $irketlerin Krsmi Biiliinme iqlemlerinin UsuI ve Esaslanmn Dtizenlenmesi
Hakkrnda Tebli!'" ile de anonim ve limited qirketlerin krsmi btiliinme iqlemlerine iliqkin usul ve esaslar diizenlenmiq olmasr nedeni halka agrk ortakhkIar bakrmrndan meseleye agrkhk kavuqturmak amacryla hareket edildi!'i belirtilmektedir. $imdi bu iig diizenlemeyi igerikleri itibariyle inceleyelim.
2. Vergi Usul Kanununda

YerAIan Diizenleme

Vergi usul kanununda yaprlan de[iqiklikle pozitif hukukumuza $ren
biiftinme diizenlemesi esasen biiliinmeden vergi ahnmamasrna ytineliktir.
Kanun biiltinme ve hisse defigimini miiesseselerini vergi hukuku ydniinden
tammlamaktadrr.
Biiliinmenin vergisiz olarak yaprlabilmesi igin; tam miikellef bir sermaye ortakhfrmn tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle brittin mal varhSnr, alacak ve borglarrm kayrth(mukayyet)z deperleri iizerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mtikellefiyete tabi iki veya daha fazla sermaye ortakh[rna devretmesi ve karqrhf.rnda devredilen sermaye ortakhfrmn ortaklanna devralan sermaye ortakhfrmn sermayesini temsil eden igtirak hisseleri
verilmesini gerekli bulmaktadrr.
Bu arada malvarh[r dewedilen ortakhfrn ortaklanna verilecek iqtirak
hisselerinin itibari def'erinin Vo lD'ana isabet eden krsmrmn nakit olarak
tjdenmesi halinde yaprlan tidemenin, iqlemin btiltinme sayrlmasrna engel olmadrlrna da iqaret etmektedir. Kanun koyucu bu htikiimle kavramr anmadan bizim tam btili.inme olarak adlandrrdr$mrz bijliiurme tiiLriinden bahsetmektedir.
Takip eden hiiktimde ise; tam miikellef bir sermaye ortakh$mn bilangosundayer alan gayrimenkuller ve iqtirak hisseleri ile iiretim tesisleri, hizmet iqletmeleri ve bu tesis ve iqletmelere ba$h gayrimaddi haklar, hammadde, yan mamul ve mamul mallann, mukayyet de['erleri iizerinden mevcut
veya yeni kurulacak tam miikellef bir sermaye ortakhlrna ayni sermaye olarak konulabilecefini diizenlemektedir.
Konulan ayni sermayenin deferi dlgiisiinde de, ya btiliinen ortakh$n ortaklanna verilmek veya btiliinen ortakhkta kalmak iizere, dewalan ortakhgrn iEtirak hisselerin karqrhk oluqturmasrmn gereklili[ine iqaret edilmektedir.
Yukanda da iqaret edildi[i iizere bu durum bizim incelememizde andrflrmrz krsmi bdliinmeye benzememektedir.Bu diizenlemede cinemli olan baprm24 KAYAArslan: Sermaye $irketlerinin Bdltinmesi ve Hisse Deflqimi Konulannda 4684 Sayrh Kanunla Getirilen Diizenleme ile Oluqan Hukuki Durumun Deferlendirilmesi, BankaMaIi ve Ekonomik Yorumlar, Y. 38, S. 10, Ekim 2001, sh. 58.
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srz malvarhS.mn bir biitiin olarak dewi de[ildir25. Malvarhsmn aktif pargalanmn dewi bu diizenlemenin konusunu olugturabilmektedir. Bir baqka deyigle tek baqrna bu dtizenleme ile lasmi btiliinmenin var oldu$u sonucuna vanlamaz26.
Yine VUK 39'da ise bu iqlemler sonucunda dofacak verginin sonuglan
anlatrlmakta, malvarhpr. biiliinen ortakhsn herhangi bir vergi borcu durumunda biiltinmeye katrlan ortakhklann miiteselsilen sorumlu olacaklan diizenlenmektedir.
3. Ortak Teblif ile Getirilen

Diizenleme

Yukanda da igaret ettifimiz iizere Maliye Bakanhfir ile Sanayi ve Ticaret Bakanhfr ortak bir teblifi yayrnlamrglardrr. Maliye Bakanhpr tebliie dayanak olarak VUK 38 de yer alan b<iliinme diizenlemelerini gcistermektedir.
Sanayi ve Ticaret Bakanh[r ise 6762 sayrh Tiirk Ticaret Kanununun
274 :d;ncld
ve 3143 sayrh Sanayi ve Ticaret Bakanh[rnrn Teqkilat ve Gtirevleri Hakl<rnda Kanunun 33 tincti maddelerini teblilin grkanlmasr bakrmrndan
dayanak giistermektedir.
Ticaret Kanununun 274. maddesi Sanayi ve Ticaret Bakanhlrmn drq
denetime aittir. 3143 sayrh Sanayi ve Ticaret Bakanhfrmn Teqkilat ve Grirevleri Hakkrnda Kanunun 33 i.incii maddesi ise Bakanh[rn diizenleme gtirev ve yetkisi kenar baghlrm tagrr ve: "Bakanhk, kanunla yerine getirmekle yiikiimlii oldulu hizmetleri tiiziik, ydnetmelik, teblii, genelge ve diier
idari metinlerle diizenlemekle giirevli ve yetkiiidir." demek suretiyle teblif
diizenle olana[rm kanuna ba!'h olarak vermektedir.
Bu durumda aqa$da igerilini yansrtaca[rmrz ortak teblii kanuni dtizenlemesi olmadan grkarrlmrgtrr. Bu sebeplekanuni diizenlemeye uygun olmayan bir teblipdir ve usuli iqlemler dahilinde iptali gereklidir2T. Hukuk kurallan kademelenmesi gere!'i olarak siiz konusu tebli[inAnayasaya da aykrn oldu!"u eklenmelidirz8. Teblif yetki aqrmrna raimen oldukqa aynntrh bir

25 TEOMAN Omer: Bir Ticaret Ortakhirnrn Faaliyetlerini Bdliinme veya Ayrrlma Sureti ile
Baqka Ortakhklara Devretmesi, Yagayan Ticaret Hukuku, Cilt I, Hukuki Miitalaalar, Kitap 9: 1998-1999,Istanbul 2000, sh. 90-91. Yazar, biiltinmenin Tiirk hukuk giindeminde oImadrfir ve konuda tartrqmalann bulunmadrfi: bir diinemde salt aktiflerin devrinin biiliinmeye engel olacafr, boliinme igin balrmsrz bir malvarhftrnrn aktif ve pasifleriyle birlikte devrinin zorunlu olduiuna igaret etmektedir.
26 Aksi fikir igin bkz. KAYA: agm., sh. b9.
27 Bu konuda bkz. HELVACI Mehmet: Sermaye
$irketlerinin Genel Kurul Tbplantrlan ve Bu
Tbplantrlarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanhlr Komiserleri Hakkrnda Yiinetmelik
Gereii Ticaret Ortakhklanmn Ozellikle Anonim Ortakhklann Genel Kurullanmn Yaprlmast (Ilgili Mevzuatla Birlikte), Istanbul 1997, sh. 70. Siiresi iqinde (60 grin) iptali talep
edilmeyen teblif hukuk hayatrmrzda kanqrkhk g*armaya mtisaittir. Bu haliyle dahi uygulandrfr her olayda bir bagka dava ile birlikte iptali istenebilecektir.
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diizenlemeye sahiptir.
Bu diizenlemenin Ttrk ficaret Kanununun Hazrrhk Komisyonunda yaprlan biiltinmeye iliqkin gahqmaya benzedip'i agrktrr2e. Bu nedenle de, diizenlemenin igeri[ini krsaca yansrtmakta fayda bulunmaktadrr.
Dtizenleme anonim ve limited ortakhklann losmi biiliinmesinis0 igermektedir. Gerektili takdirde yaprlacak serrnayeartrnlmasrnda dewalan anonim ve
Iimited ortakhk sermayesini biiliinen ortakhlrn ortaklanmn haklanm koruyacak miktarda artrnlacaS, bu sermaye artrnmrmn dewalan ortakhklann sermaye artrnmr qeklinde gergekleqtirilecefi, serrnayeartrnmrmn tescili ile birlikte ihrag edilen paylann kendili!'inden biiliinen ortakh$n ortaklanna veya btiliinen ortakh!'a devir olunaca[r belirtilmektedir. Sermaye azaltrlmasrsl gerekti[inde bunun yiintemi ve sonuglan da diizenlenmiqtir.

Hukuk kurallan kademelenmesi igin bkz. TEZiq Erdo!'an:Anayasa Hukuku, Giizden Gegirilmig
ve Geliqtirilmiq ikinci Baskr,istanbul 1991,sh. 58-60;YAYI"AYrldrzhanAnayasaHukuku, istanbul 1985,sh. 126; KENDIGELENAbuzeT: Sanayi ve Ticaret Bakanblrrun i9 Ticaret 1995/1Sayrh "Anonim ve Limited girketlerin Kuruluq veAnasiizlegme Defl'iqikli$i iqlemlerine iligkin Esaslar Hakhrnda Tbblif inin Hukuki Agrdan De!'erlendirilmesi, iUHfM, CLV 1996, sh. 29?-334;
HELVACI: Komiser Ydnetmelifi sh.3-6.
Bu gahgmadahakim olan ilkeler bakrmrndanYt\SAMAN Harndi: $irketlerin Birleqme ve Biiliinmeleri, Bilgi ToplumundaHukuk, Unal Tbkinalp'eArmaian, Cilt I, istanbul, 2003, sh. ?06-?0?.
Bu maddede yer alan diizenlemeler yukanda VUK 381n krsmi biiltinmeyi tam olarak di.izenlemediii beyammrzr desteklemektedir. ilgili htiktimdeki eksiklifin fark edilmesi ile bu teblif ile durum kurtanlmaya gahgrlmrqtrr.Buna gdre "krsmi txiltinme ayni sermaye tegkili suretiyle yaprlabilecektir. Iismi biiltinme iglemi, bir iiLretim tesisi veya igletmenin parga parga elden grkanlarak
girketin tiretim ve hizrnet ifasr faaliyetinden ahkonulmasr sonucunu dofurmamahdrr. Bu nedenleclir ki, KurumlarVergisi Kanununun 38 inci maddesinin birinci fikrasrmn 2 numarah bendinde, tiretim tesisleri ve hizmet igletmelerinin ayni sermaye olarak konr.rlmasrnda,bu faaliyetlerin
ifasr iqin gerekli olan unsurlann da, bir biitiinliik iginde dikkate ahnmasr iingiirtilmek suretiyle
iqletme btitiinlii!.uniin korunmasr esas aLnmrqtu." denilerek losmi biiltinme iqleminin konusunun da baf'rmsrz bir malvarh[r hususu oldulu vurgulanmak istenmigtir.
3 1 lbblif biiliinme halinde paylan dewi agrsrndan:'I(rsmi txjliinme yoluyla ayni sermayeteqkiline y6nelik olarak 4684 sayrh lGnunla getirilen hiiktim gerefince, ayni sermayekarqrhlr elde edilen hisseler ayni sermaye koyan qirketin ortaklanna da intikal ettirilebilecektir. Bir baqka ifadeyle, ayni
serrnayekargrl{r iktisap edilen hisseler, ayni sermaye koyan qirkette kalabilece[i gibi, bu girketin
ortaHanna da verilebilecektir. Ayni sermayekonulmasr karqrhgnda ahnan hisselerin, ayni sermaye koyan qirkette kalmas yerine, bu girketin ortaklanna intikal ettirilmesi halinde, qirketin esas
sermayesindeazaltma ihtiyacr ortaya grkabilir. Bu durumda, losmi biiliinmede devredilen mal varhfll pargalan mevcut veya yeni kurulacak girketlere kayrth deierleri iizerinden ayni sermaye olarak konulur. Biiliinen qirketin bu paylan kendi pay sahiplerine verebilmesi igin sermayesini azaltmasr gerekir. Bu azaltma, pay sahiplerine verilecek paylann deferi kadardu. IGsmi bdltinme dolayrsryla yaprlacak sermaye azalhlmasrnda Tiirk Ticaret Kanununun 396 ncr maddesi htktimleri
uygulanacaktrr. Sermaye azaltrlmasr ile eq zamanh olarak ve istefe baflr qekilde nakit olarak veya qirket bilangosunda yer alan hesaplann mtisait olmasr ve rigiincii galuslann haklanm zedelememesi gartryla, tincelikle girketin iizerinde serbestgetasarrufedebileceS sermaye ve kar yedekIerinden karqrlanmasr suret$e bir sermaye artrnmr yaprlmasr da mtimkiindiir. Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun gegici30 uncu macldesigerefince,bu Kanunun 38 inci maddesinegiire yaprlacaklosmi btiliinmelerde Tiirk Ticaret Kanununun ayni serrnaye karqrhfrnda grkartrlan hisselere iliqkin
devir yasall uygulanmaz." getirdifi aynntrh diiaenleme ile Amerikan hukukuna yaklaqmaktady(Bu konuda bkz. yukanda L BOf,iIW fV3lB/b/b.3. Amerikan Hukuku'nda split-off kawamr).
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Aynca dewalan ortakh[rn yeni kurulug yolu ile oluqturulabilece$ni
bunlar hakkrnda Tiirk ficaret Kanununun anonim ve limited ortakhklann
kuruluguna iliqkin htikiimlerinin uygulanacafr ifade edilmektedir.
Bunlara ek olarak, alacakhlann korunmasrm ve bu amagla yaprlacak ara
hakbilango ile denetimis2,pay sahipleri ve intifa senedi sahiplerinin TK daki
bir
aynntrh
Ianmn sakh olduiu uetirtitmettedir. Nihayet son olarak oldukga
biibigimde biiliinme siizleqmesini, yine olclukga aSrnntrhbigimde igeri['ini33,
g2 Teblig alacakhlar ve denetim balamrndan: "Biiliinen anonim ve limited girketlerin alacakgirket ana siizleqmehlan Ttirk Ticaret Kanununun 39? nci maddesi htikiimlerine giire ve
giivence verilmesi
veya
bildirmeye
alacaklanm
ilanla
yaprlacak
gekilde
sinde iingiiriildnft
taahigin talepte bulunmaya davei olunurlar. Davet aynca adresleri bilinen.alacakllara
edilmelerini, miitevdi
veya
iidenmelerini
alacaklann
Muaccel
yaprlrr.
da
htitlii m;ktupla
iliqkin onaylannrn
eccel alacaklann ise temin olunmalan ya da alacakhlann bdliinmeye
verdili kamtalacakhlann-olay
veya
olunduiu
tevdi
iidenilifi,
Borglann
gerekir.
ahnmasr
esas a1Biiliinmeye
edilmoz'
tescil
lanmadrkla ticaret sicil memurlugunca b6liinme iqlemi
arasrnda
tarihi
genel
kurul
nihai
onaylandr['r
siizleqmesinin
ile
biiliinme
nan bilanio tarihi
Krsmi biiliinmeye ka6 aydan fazla bir zaman bulundug. r iakdirde bir ara bilango grkartrlrr'
esas oluqturan bilanboliinmeye
ile
stizleqmesi
boltinme
girketlerin
limited
ve
trlan anonim
atanan bilirgereFnce'
maddesi
gosunun, fiirk Ticaret Ianorro.,.to 303 iincii
lafrk:mece
amaca yarienetlettirilmesi garttrr. $irket, bdliinmeyi denetleyecek bilirkiqilere
iiil;"
a) Devraraporunda:
Bilirkiqi
zorundadrrlar.
vermek
drmcr olacak her ttirlti bilgi ve belglyi
ongbrilen sermaye artrnmrmn' dwreden qirketin ortaklalan qirket tarafrndan ytpl,l*u"
bulunmadrf,,
rrnr11rr" varsa intifa h"L*t ..hipl"tinin haklanm korumaya yeterli bulunup
ile hisselerin de!'ig/tob) Biilrinmeye kahlan qirketlerin 6z sermayeleri ve paylann deperi
uygunlu6u' c) Btikug oram, b-Oltinmeninkurumlar Vergisi Kanununa, teblii hiiknmlerine
d) Biiliinen qirkete
Itinmeye ionu varhklann nitelikleri, mukayyet ve varsa cari degerleri,
tutarrmn belirlenveya oiaklanna devralan girket tarafrndan verilecek hisse senetlerinin
giire hesaplanan de[-igim
mesinde mukayyet defer iie varsa kullanrlan difier ytintemlere
Deferleme ydnoram, e) Kullanrian ytiitemlerin yeterli olup olmadrpna iliqkin agrklama, fl
belirtilecekagrklama,
iligkin
temleri ile ilgili bir sorun ile kargrlaqrlmrq ise, bu sorunlara
dayanafr
kanuni
bu
diizenlemelerin
Ancak
g"tir-"kt"dl"
tir." gibi .y"rirtrh dtizenlemeler
memumna bu teblig
olmadrS iqin tavsiye niteliiintlen 6teye geqemeyecektir. Ornefinsicil
ile ytikl-enen gtirevlerin yerine getirilmesini beklemek mtimktin olamaz.
38 Teblig bdliinme siizleqmesini ve iqeriiini de: "Anonim ve limited qirketin krsmi biiltinme yodevredecekluyla, mal varS[r unsurla.m mevcui qirketlere veya yeni kurulacak-qirketlere
Yeimzalarlar'
siizlegmesi
btiltinme
bir
organlarr
yOnetim
qirketlerin
,", btlltin*uy" katrlan
plam hazrrlamr' Bdni kurulacak qirketlere devirlerde btiltinme stizleqmesiyerine btiliinme
da yer alrr' Bijliinme
Itinme siizleqmesindebulunmasr gereken hususlar biiltinme plamnda
iizellikle;
siizleqmesi ve planmrn yarrh qek-ildeyaprlmasr gerekir. Biiliinme siizlegmesinin
nevilemerkezlerini,
unvanlanm,
ticaret
ii*it"a
.'.
llketlerin
bOliinmeye kattlan .rrorridevredileceiini,
rini, bijliinen mal varhfimn kag biiltim olduiunu, her bir btiltimi.in nereye
de!'iE/tokugoranher biiliim igindeki mal-varhfr pargalanntn tek tek ddkiimiinii, paylann
haklanlanm ve g"""girrd" ddenecekdenlleqtirme tutarrru, devreden qirketin ortaklarrmn
girketten imtiyazdevreden
qirketin
devralan
durumlarrn,
nezdindeki
,rp d"rr.1.r lirket
girketin
h paylara, intifa hakkr sahiplerine ne tiirlii haklar verildifini, biiltner/devreden
kazakanna
hak
bilango
itibaren
tarihten
hangi
payla'n
et[ig{
veya-ortaklanmn iktisap
kurulu kara'nda
nacalrmn b6ltinme stizleqmesinin onaylandrlr genel kurul veya ortaklar
biiliinme iqleminin
belirlilmesini, b6liinme iqlemine esas teqkil eden bilirkiqi raporunu'
hisse senetledevralan.qirketin
gergekleqtirilecesni,
hangi tarihli mali tablolar iizerinden
azaltrlmasr
sermaye
qirketin
biiliinen
halinde
veril-esi
ortaklanna
qirketin
rinin bijliinen
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liinme karanms4 ve sonug olarak gerekli ttim iglemlerin ticaret siciline tescilini diizenlemektedir.
4. Kurul

Karanyla

Getirilen

Diizenleme

Sermaye Piyasasr kurulu mevcut Teblip dtizenlemeleri sakh kalmak
kaydryla; biiliinme iglemlerinde halka agrk anonim ortakhklann btiliinme iqlemlerini yalntzca krsmi btiliinme suretiyle gergekleqtirebileceklerini, halka
agrk anonim ortakhklann biiliinmesinde, devralan ortakhsn anonim ortakhk olmasr ve btiliinmenin yeni ortakhk ya da ortakhklar kurulmasr yoluyla
gergeklegtirilmesinin zorunlu oldu!'unu, biiltinmeye esas ahnacak mali tablolann tarihi ile bdliinme iqlemlerinin nihai olarak onaylanacafr genel kurul toplantr tarihi arasrndaki stirenin 6 ayr agamayaca[rm, biiliinen ortakhlrn ortaklanmn bilgilendirilmesini ve btiliinme karanmn ahnaca[r genel
kuruldan iince ortaklann sa$hkh bir gekilde iradelerinin oluqturulmasrnr
temini igin aktif toplamrn VoLSve iizerindeki biiltinme iqlemlerinde bir duyuru metninin ilan edilmesini, siiz konusu duyuru metninin birleqmeye iliqkin duyuru metni igin iingiiriilen igerife benzer igerikte olmasrm, duyuru
metninin btiltinme stizleqmesinin/plammn onaylanacalr genel kurul toplantrsrndan en az 15 gtin iince tasanuf sahiplerine duyurulmasr gerektilini diizenlemigtir.
Halka agrk anonim ortakhklarrn bdltinme iqleminde dewalan taraf olmalan durumunda ise, btiltinecek halka kapah ortakh$,rn biiliinmeye konu
tutan ve iglemlerini, devralan girketin mevcut ortaklanmn yeni pay alma haklan krsrtlanmak suretiyle yapaca$ serrnaye artrnmr tutarr, bu sermaye artrnmrnda biiltinen qirkete
veya ortaklanna verilecek hisse senetlerinin tiiriinti, nominal delerini ve teslim esaslann,
bdhinen qirketin biiltinme tarihine kadar tahakkuk etmiq ve edecekvergi borglanndan, biiItinen kurumun varhklarrm devralan girketlerin miiteselsilen sorumlu olduguna iligkin
htikmii, biiltinmeye konu varbldarla birlikte istihdam edilen personelin de devredilmesi halinde, devredilen iqgiiciintin hukuki durumuna ilipkin bilgiyi, taraflann bijliinme stizleqmesinden k4ynaklanan ytiLktimltiklerini yerine getirmemesi durumunda katlanacaklan sonugIan belirten hiikmii, yiinetim kurullan tarafindan genel kurullann toplantrya gainlaca!-r
azami siireyi, bu stire igerisinde genel kurullann toplanamamasr halinde btiliinme sdzlegmesinin gegersiz saylacairna iligkin htikmti igermesi gerekmektedir." qeklinde aynntrh
olarak diizenlemektedir. Ancak bu htikme baih olmadan yaprlacak iqlemlerin gegersiz olduSu sOylenemez.Ustelik vergi hukuku yiiniinden de iqlemler kayrth deperleri i.izerinden
yaprlmrgsa gerekli qart oluqmug olur ve bu hususlar da vergi dairesi tarafrndan aranamaz.
34 Tebligin ticaret siciline tescille ilgili olarak: "Anonim ve limited qirketler nezdinde gergeklegtirilecek krsmi biiltinme ipleminde btihinmeye taraf qirketlerin yiinetim kurullan tarafrndan hazrrlanan biiliinme siizleqmesinin qirket genel kunrllannda onanmasrnl takiben devralan qirketlerin genel kurullannca sermaye artrnmr karan, bdlitrme igleminin sermaye
azaltrlmasr gerektirmesi halinde devreden qirketlerin genel kurullarrnca serrnaye azaltrlmasr kararr aLmr.Krsmi bdltinme ile biiltinmeye iliqkin sermaye artrnmr ve azaltrlmasr kararlannm, anonim qirketlerde Ttirk Tiearet Kanunun 388 inci maddesinin iigiincii ve ddrdiincri frkralarrna uygun olarak verilmesi, limited qirketlerde ise Tiirk ticaret Kanununun
513 tincri maddesinin birinci frkrasrna giire esas sermayenin tigte ikisini temsil eden ortaklann karanyla verilmesi gerekmektedir." qeklindeki diizenlemesinin zorunlu olduiunu diiqtinmiiyoruz.
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de!'erlerinin, biiltinmeye esas mali tablo tarihi itibariyle aktif toplamrna
oranuun en az voLSolmasr ve biiliinme iglemine konu olan malvarh[rmn
ekonomik bir biittinliik arz etmesi gerektif'i, igtirak hisselerinin biiliinme iglemine konu edilmesi durumunda ise, ekonomik bir biittnliik arz edecekgekilde btiliinen ortakh[rn aktifindeki biihinmeye konu tiim iqtirak hisselerinin dewedilmesi aranmaktadrrSS.
Bunlara ek olarak gerek dewalan gerek biiliinen tarafta halka agrk bir
anonim ortakhFn bulunmasr durumunda, Kurulun 2003/34 sayrhk Haftahk
Btilteni'nde ilan edilerek kamuya duyurulan 17.07.2003 tarih ve 87/878 sayrh Karan ile belirlenen niteliklere sahip kuruluqlar tarafrndan, en az iki
deferleme yiintemi kullamlarak biiliinmeye konu malvarhs unsurlarrmn
defer tespitine iliqkin olarak rapor hazrrlanmasrmn zorunlu oldulu agrklanmaktadrr.
Aynca btiliinmeye taraf ortakhklann brihinmeye esas mali tablolanmn
Kurulun diizenlemeleri gergevesindehazrrlanmasr, mevzuat gere$ enflasyona gtire diizeltilmiq mali tablo diizenlemesinin zorunlu olduiu diinemlerde mali tablolann bu esaslara gdre diizenlenmesi ve dzel ba[r.msrz denetimden gegirilmesi, raporun "olumsuz" giiriig igermemesi, raporda "olumlu" giirtig bildirilmesine ra!'men Kurulca yaprlacak inceleme sonucunda gerekli
gririilmesi veya raporda "qarth" giirtiq bildirilmesi durumunda, stiz konusu
durumlara neden olan hususlar gergevesinderaporun dtizeltilmesi de gerekmektedir.
5. Var Olan Diizenleme Qergevesinde Deferlendirme
Btiliinmeye iligkin diizenlemeler iincelikle biiliinmenin kayrth deferler
rizerinden yaprlmasr koqulu ile vergisiz olarak yaprlabilmesini safflamaktadrr. Bu amagla getirilmiqlerdir ve bu amaglarr doirultusunda da yararhdrrlar.
Ancak biiltinmenin ortakhklar hukuku dtizenlemesinin olmamasr biiItinmenin geqitli gekillerde zora girmesine sebebiyet vermektedir. ortakhklar hukuku agrsrndanyaprlmasr gereken dtizenlemelerin vergi kanunlan veya bir takrm degiqiklik kanunlarr igerisine serpiqtirilerek sorunun grizrimtine uiraqrlmasr, bizce sorunu gidermekten gok karrqtrrmaktadrr.
Orne!'in tam biiliinme igin ihtiyag duyulan tasfryesiz infrsah mi.iessesesi VUK 38/1 ile getirilmigtir. Bu defada infisah etmig bir ortakhflrn pay sahiplerine, bir baqka ortakhlrn pay sahipli!-i haklarrmn nasrl kazandrnlaca[r problemi ortaya grkmrgtrr ki, birleqme htikiimlerinden yola grkrlarak sorunun giiziilmesi iinerilmektedirso.
35 Aynca bu hisselerin iIUfg'de iqlem giirmesi de aranmrgtrr. Ancak bunun bdltinme usulti
ile
ilgisi yoktur.
s0 fnKiNeLP: agm., sh. 42; Aksi fikir igin bkz.
QOgTAN: age., sh. 1"46.
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Aynca aym kanun lusmi biiliinmeyi, biiliinme olmayan bir qekilde dtizenlemiq ve bunun telif garesi olarak da tebli[de yukanda amlan birinci
madde htikmii getirilmigtir. Ancak teblii yasarun uygulamasrna ytinelik olaca[r igin, yasamn ifade etmedifi bir hususun uygulanmasr balomrndan kulIamlamayacaktrr.
Bu konuda dewedilecek malvarhfi.rmn ayni sermaye olarak konulaca[r
belirlenmig ancak TKda yer alan ayni sermaye karqrhfr ahnan pay senetlerinin mutlaka nama olaca$ ve tescilden itibaren iki pl miiddetle baqkasrna
dewedilmeyecefine dair 404. madde unutulmugtur. Bu durumda bu paylann btiliinme sistemine uygun olarak sermayeyi koyan ortakhktan pay sahiplerine intikali iki yrl mtiddetle siiz konusu olmayacaktrr.
Bunun tizerine sorun I{VK 4143 sayrh kanunla deliqik 30. maddesine
hiiktim ilave edilerek giiztilmiiq ve 38. maddeye uygun devirlerde TK 404'tin
uygulanmayacalr dtizenlenmiqtir. Ancak amlan 38. maddenin 2. frkrasr yukarrda da igaret etti[imiz gibi aktiflerin devrini igermekte, aktif ve pasiflerden olugan ba$msrz bir malvarh[rmn devrini igermemektedir.
Bunun gibi kiilli halefryetin diizenlenmemiq olmasr karqrsrnda bttiin
malvarhflmn nakli stiz konusu oldufiu igin yorum yolu ile bu sonuca ulagrlabileceli gibi zorlamalar hep mevcut diizenlemenin ortakhklar hukuku lusmlmn eksik olmasrndan kaynaklanmaktadrrsT.
Bu nedenle biiliinmenin, saphkh ve ga!'daq hukuk sistemlerine uygun
bir qekilde cereyan ederek, bir yeniden yaprlanma yiintemi olarak hukuk hayatrmrzda yerini almasr igin bir an dnce ortakhklar hukuku alamndaki kanunlagtrrma tamamlanmahdrrSs.
Bu kapsamda akla gelebilecek bir soru da, bugtinkti mevzuat gergevesinde btiliinmenin yaprhp yaprlamayacaf.rdrr. Bu sorunun cevabrru da iizel
olarak inceleyelim.
6. Btiliinmenin

Miimktin

Olup Olmadr$

Sorunu

'

Bizce vergi diizenlemelerinin yiirtirliipe girmesi ile btiliinme ortakhklar
hukuku alamndaki geliqmesini tamamlamadan da miimktin olabilecektir.
Vergi mevzuatr, bir baqka deyiqle btiliinme iqleminin vergilenmesi btiliinme
igin en btiyiik engeli oluqturmaktadrr. Bu sebeple vergi mevzuatrnda yaprIan olumlu de[iqiklik btiltinmeyi yaprlabilir krlmak igin iinemlidirse.

37 YASAMAN: Biiliinme, sh. 710.
38 YASAMAN: Biiliinme, sh.7L2.
se TEKINALP: agm., sh. 42; POROY lt€ha /IEKiNALP Unal / SAMOGLU Ersin: Ortakhklar
ve Kooperatifler Hukuku, Adi Ortakhk, ficaret Ortakhklanna iliqkin Genel Hiikiimler,
Kollektif, Komandit, Payh Komandit, Limited, Anonim, Halka Agrk Anonim ve Holding Ortakhklar ile Kooperatifler, Grincellegtirilmiq 8. basr, istanbul 2000, sh. 139, Not 189h.
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Bunun igin baqvurulmasr gereken hiikiimler genel htikiimlerdir. Genel
hiiktimler iqinde bulunan BK 179 hiikmii bir igletme b{ittinti iginde dzellikle pasiflerin naklini ktilli intikale baf'Iayarak kolaylaqtrrmrqtrr ve pasifler
bakrmrndan btiliinmeye benzer bir durum yaratarak borglu ve devralamn iki
yrl mtiddetle birlikte sorumluluiunu diizenlemiqtifo.
Aynca aktiflerin gegiqi bakrmrndan diizenlenmiq bulunan ciizi halefryetin, ortakhklar hLukuku alamndaki 6zel koruma olanaklarr devreye girinceye kadar, dewede kalmasr da iqlemin taraflan bakrmrndan bir avantajdrr.
Ustelik vergi kanunlanyla damga vergislal KDV gibi di!'er vergilerde de biiliiLnmebakrmrndan getirilen muafiyet ctizi intikalde de masraflarrn artmasrna engel olacak niteliktedir. Bunun drqrnda gerekli olan tiim iqlemler bakrmrndan (6rneEin sermaye azaltrlmasr, artrrrmr, imtiyazh paylann korunmasr gibi haller) yine genel hiiktimlerdeki koruma olanaklanntian yararlamlacaktr#2.
Krsaca siiylemek gerekirse bugtinkii sistem iginde de bu yolla biiltinmeyi gergeklegtirmek miimkiinse de, ideal olan ortakhklar hukukundaki diizenlemenin bir em iince yaprlmasrdrr.

rv. BoLUNIIENiNranvrnru,e,ruuasl
SoRUNU
1. Genel Olarak
Bdliinmenin tammlanmasr bizce bir sorun olarak ortaya qrkmaktadrr,
qiinkti biiltinme kavramr ancak bir biitiin olarak biiltnmeye iliqkin diizenlemenin incelenmesi sonucunda ortaya grkabilmektedir.
Biiltinme kavramr bir yeniden yaprlanma modeli olarak tasarlanmrq bulunduiundan, kavramrn ayn bir ekonomik tammrmn yaprlmasr da miimkiindii#8.
+o eCpUOGt U Kervork:Borglar Kanununun 1?9. maddesine Gijre Malvarhfi veya Ticari igletmenin Devri, istanbul 1971, sh. 132, YASAMAN: B6liinme, sh. 712. Aksi fikir igin bkz.
TEKINALP:agrn., sh. 40.
41 tPKiNelP:
agr:n.,sh. 40.
42 Bu yiintemde de biitiin haklann korunduiu sdylenemez.Ornegin oydan yoksun pay sahipleri veya intifa senedi sahiplerinin haklan, bdltinmenin ortakhklar hukukundaki diizenlemeleri yaprlmadan saihkh bir gekilde korunamaz.
43 QOSTAN Hiilya:Anonim Ortakhklarda Biiltinme, Ankara2004, sh.?.Yazar btiliinmenin hukuki bir kavrarn olma yamnda ekonomik bir kavram oldu!'unu belirtmekte ve iirneiin
"...hazrr giyim ve havlu iiretiminde faaliyet gOsterenbir sermaye ortakh$mn havlu iiretiminde uzmanlaqmak amacryla hazrr giyim iqletmesini bir kigi ortakhlrna satrm yolu ile
devretmesi ve hazrr giyim alanrndaki faaliyetlere son vermesi, devreden ortakhk bakrmrndan ekonomik a.landab6liinmeyi ifade etmektedir. Sdz konusu devrin kime yaprldrf,, neyin
karqrhfanda yaprl&fl, iqletmeyi olugturan aktif ve pasiflerin kiilli halefiyet mi yoksa ciizi
halefryet kurall,anna giire mi devredildi!{ ikinci planda kalmaktadrr.Bdliinmenin ekonomik tammrnda iqlemin amacr ve sonucu iinemli olmaktadrr. Bu nedenle hukukun bdliinme
baqhpr altrnda tingiirdiii0 dtizenlemelere uyulmamrq olmasr iqlemin ekonomik anlamda b6-
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Ogretide biiliinmenin tammr kanuni drizenlemenin olduiu ve olmadrlr
ddnemlerde geqitli qekillerde yaprlmrgsa da, kanuni diizenlemelerde biiltinmenin tam bir tammr yer almamakta sadecebiiltinmeye iliqkin diizenlemeler yaprlmaktadrr.
Meseleye hem teorik temelde, hem de Ttirk hukuku bakrmrndan yaklaqmak miimktindiir. Bilindigi tizere Ttirk hukukunda btiliinme vergi kanunlan gergevesindedtizenlenmiqtir. Ortakhklar hukuku alamnda bir dtizenleme
yoktur. Bu sebeple tamma Tiirk hukuku gergevesindedepil teorik olarak
yaklagmak gerekli olsa da, bugtinkii mevzuat gergevesindebir tammrn yaprlmasr da miimktindiir.
Biz de bu gergevedeiince ti[retide yer alan tammlardan bazrlanm verecek daha sonra ise bizce olmasr gereken tamm iizerinde duracaSz. Tammrn
verilebilmesi igin gahqmamrzrnilerleyen sayfalannda giiriilebilecek bazr tammsal unsurlara burada de$nmek gerekmektedir.
2. Bazr Tammsal Unsurlar
Ofuetide yer alan tammlara gegmedeniince temel iizellikleri nedeniyle
briltinmenin geqitli hukuk sistemlerinde benzer qekilde diizenlendi[ini, bazr
iizel durumlar bakrmrndan farkhhk olmakla beraber temelde aym rif'eler
iizerine kuruldufunu belirtelim. Biz bu yiizden iilretideki tammlan iilkelere giire ayrrarak vermeyecefiz.
Hemen belirtelim ki bu konudaki temel diizenleme, Avrupa Birlilinin 6
sayrh btiliinmeye iliqkin yiinergesidir. Bu ytinerge iizerine mevzuatrnda bijliinme bulunan veya bulunmayan tiim Awupa Birli[i iilkeleri biihinmeyi
benzer qekilde dtizenlemiqtir.
Biiltinmeyi en etrafh qekilde ve ortakhklar bakrmrndan bir yeniden yaprlanma sistemi olarak dtizenleyen Alman hukukudur. Bu dtizenlemeden
cinemli iilgiide ilham alan bir di$er dtzenleme isvigre'de yaprlmrqtrr. Ozellikliinme sayrlmasrna engel defildir. Sonug olarak, bir sermaye ortakh$mn, kiqi ortakhl,mn,
tiizel kigi tacirin, krsaca bir hukuk siijesinin malvarhSmn bir bdlomiinii bir diier hukuk
stijesine devretmesi ekonomik anlamda btiltinmedir...' diyerek bizce biiliinme kavramrmn
yanhq anlagrlmasrna yol agabilecekbir agrklama yapmaktadrr. Oysa biiltinmeye iliqkin ekonomik bir tamm verilmesi gerektifinde "Bdliinme (aynlma) yoluyla iizellik]e btiyiik girketler, belirli bir tilgelin tistiinde azalan verim kanununun etkisini gtistermesiyle hantal bir
yaprlanmaya diigmekten kurtulmak; geliqen iq durumuna gbre aym qirketler topluluiu
iginde ig btiltimri ve uzmanlaqmaya gitmek; iiretim, da$trm ve pazarlama srirecinin farkh
agamalanm ayrr birimler olarak iirgtitlemek gibi ekonomik faaliyetlerinde verimlilik ve
rasyonellifi saflayrcr amacr gergekleqtirebilirler. Bu gergeveiginde boliinrne, biiyiik qirketler igin deiigen kogullann yeni bir yaprlanmayr gerektirdi!{ durumlarda bagvurulan bir
yeniden iirgtitlenme modelidir" geklindeki bir tanrmrn tercih edilmesi yerinde olur. Bu tamm igin bkz. TURK Hikmet Sami: $irketlerin Biihinmesi (Aynlmasr), Ttirkiye Odalar ve
Borsalar Birlifi tarafrndan kurulan Sermaye Piyasasr Komisyonuna sunulan bir inceleme,
sh. 1.
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le isviqre diizenlemesi, diper hukuki diizenlemeleri bakrmrndan da Ttirk hukukgularrna yakrn olmasr dolayrsr ile bizler iqin iinemlidir.
Ozet olarak biiltinmenin sisteminden bahsetmek gerekirse yukanda
amlan iig sistem bakrmrndan da, a5rmsistemin benimsendifi, bu gergevede
b<iliinmenin tam veya liasmi biiliinme olarak yaprlabildilini44, biiliinmede
malvarhfrmn krilli halefiyetle nakledildiflini, nakledilen malvarhfrnrn karqrh[rnda bu malvarhflna orantrh, btihinen ortakh[rn pay sahiplerinin veya
ortaklannn, malvarh$m dewalan ortakhkta pay sahibi olduklanm, ancak
bu durumun mutlaka qart olmadr$ $bi her zaman da orantrlara tam uygun
olmasrmn gerekmedifini belirtmek gerekir.
Hemen belirtelim ki bizce miilkiyetin nakli biqimi tammsal bir tizellik
de!'ildir. Biiliinrnenin gergekleqmesiigin mi.ilkiyetin nakli gereklidir. Hangi
bigimde nakledildili(ctizi veya kiilli halefiyet) dnem taqrmaz.
Yukanda yaptrprmrz bu beyan ktilli halefryet sisteminin biiliinmeyi kolaylaqtrrmak bakrmrndan iinemini yadsrdrlrmrz anlamrna gelmez. Btiliinmeye iglerlik kazandrrmak igin kiilli halefryet sistemine ihtiyag vardrr45.Ancak
krilli halefryet sisteminin benimsenmesi halinde, bu sistemin ciizi halefiyet
bakrmrndan getirilmiq koruma yiintemlerini ortadan kaldrrmrq oldupu gergefi ile hareket edilmelidir. Bir di['er deyiqle iizel koruma mekanizmalarr
yaratrlmahdrr.
Btittin bunlara ek olarak biiltinmenin gergekleqebilmesiigin birden fazla ortakhpa ihtiyag oldulu agrktrr. Bunlann yeni kurulmalan veya eskiden
var olmalan bblliinme tammr bakrmrndan rinem taqrmaz.
Aynca bu ortakhklarda haklann gegiqinin miimkiin olmasr iqin ortakhklarrn aym neviden olmasr gerekmese de, sermaye ortakhlr tipi olmasr gerekti[i stiylenmelidir. Demek ki, yaprlan tammlar vetarafrmrzdan yaprlacak
tamm bu 0zelliklere uygun olmak zorundadrr.
S. dgretiae Yer Alan Tanrmlar
Yukarrda da belirtti!'imiz gibi btiltinmeyi diizenleyen en eski sistemlerden biri Frans:iz sistemidir. Bu sistem gergevesinde"biiliinme bir ortakh$rn
malvarhsmn birden fazla yeni kurulan veya eskiden varolan ortakhk arasrnda paylaqrlrnasr sonucunu ortaya grkanr" qeklinde tammlar bulunmaktadr#6. Ancak brr sistem gergevesindedahi paylaqrlan malvarhf.rmn krilli halefiyetle nakledilece$ ve bunun sonucu olarak da, bdliinen ortakhfrn pay
44 Bu konuda bkz. yukanda II / 3. Ttirler.
45 YASAMAN: Biiliinme, sh.7o8.
46 Sd" konusu tamm oldukga eksiktir, ancak Fransrz $irketler Kanunu'nun 371. maddesinin 1.
fikrasrnda yer almasr nedeniyle buraya aLnmrqtrr. Fransrz iifretisinde de amlan madde gergevesindetanrmlann yer aldrfr gdriilmektedir. Bu konuda bkz. RIPERT Georges/ROBLOT
Ren6: Droit Commercial, Tbme 1, 16 eme 6dition par Mrchel Germain,, sh. 612, not 785.
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sahiplerinin malvarhflm dewalan ortakhklann pay sahibi olaca[r belirtildifinden tammr dolru kabul etmek olanaksrzdrfT.
Alman hukukunda yaprlan tammlarda bir ortakhfrn malvarh[:mn en
az iki ortakhk meydana getirecek gekilde biiltinmesi ve biiliinen ortakhlrn
pay sahiplerinin yeni oluqan ortakhklann pay sahiplili haklanm kazanmasr ve tam btiltinmede malvarh[rmn tamamrmn ktilli halefryet gergevesinde
krsmi biiliinmede malvarhSm bir krsmrmn krsmi ktilli halefryet gergevesinde biiliindiilti belirtilerek biiliinme tammlanmrqtr#8.
isvigre hukukunda ise tamm olarak btiltinmenin tiim igeri[inin verildi!i giirtilmektedir. Bir gok yazar tamm yerine bOltinmeye iligkin iizellikleri
anlatmak yoluna grtmigtirae.
Tiirk hukukunda ise benzer bir ydntem segildi[i tamm olarak yazrlanIar iginde btiliinmenin biittin iifelerinin, tamm balumrndan gerekli olup olmadrlr tartrgrlmadan yer aldr$ Biiriilmektedirso.
4. Olmasr Gereken Tanrm
A. Varolan Mevzuata

Giire

Bizce; henrli.zTiirk Hukukunda ortakhklar hukuku alamnda bir dtizenleme yaprlmadrfr igin tammrn agrklamaya yiinelik olmamasr gereklidir. Amlan tammlar ortakhklar hukuku alarunda gerekli dtizenlemelerin yaprlmasrndan sonra yaprlabilir. Ancak bugiin Tiirk hukukunda verilmesi gereken
tamm, ya isvigre ve Alman hukuklarrnda diizenlemenin olmadrlr diinemde
verilen tammlara benzemelidir, yahut da bugtin Tiirk hukuku bakrmrndan
tek Kanuni diizenleme olan KVK 38 ve 39 qerqevesindeolmahdrr. Ancak bu
diizenlemenin bdltinme bakrmrndan hatah olan hiikiimleri tammda kullanrlmamahdrrSl.
Bu sebeple bugiinkii diizenleme gergevesindebiiltinmeyi tam ve krsmi
biiliinme olarak ikiye ayrrarak tammlamak gereklidir. Bu tamm mevcut
47 Bdltinmenin igerifi ile ilgili bkz. RIPERT/ ROBLOT age., sh. 613-614, not 785.
48 SCHMIDT Karsten: Gesellscahftsrecht, Cologne, Berlin, Bonn, Munich 1997, sh. 354.
as Ornek olarak bkz. EBERIIARD: age., sh. 187 vd. amlan yazarlar.
so gOgteN: age., sh. 23. Yazar bu sayfada "Bir ortakh[rn infrsah ederek tiim malvarhfrn aktif ve pasifleriyle btittin olugturan biihimler halinde, tasfrye edilmeksizin, mevcut veya yeni kurulan en az iki ortakhpa ktilli halefiyet yoluyla dewetmesi ve bu devrin karqrh[,rnda
btiliimen ortakhlrn pay sahiplerinin devralan ortakhklann pay sahiplili haklanm kazanmasr (tam btiltinme); veya bir ortakhlrn infisah etmeksizin malvarhirmn aktif ve pasifleriyle btitiin oluqturan bir veya birden gok biiltimiinti, tasfiye edilmeksizin, kiilli halefiyet yoluyla bir veya birden gok mevcut ya da yeni kurulan ortakhklara devretmesi ve bu devrin
karqrhlrnda b6ltinen ortakhprn pay sahiplerinin bbliirrmeye katrlan ortakhklann pay sahiplifl haklanm kazanmasr (krsmi bijliinme) b0ldnmedir" demektedir. Amlan tammlaln
isvigre mevzuatr gergevesinde oldufu agrktrr. Ancak bizce tanm iizellilinden uzaktrr.
51 Bu konuda bkz. yukanda IIV2. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Diizenleme.
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dayanmadan yaprlmasistemin biinyes inde banndrrmadr[r kiilli halefiyete
hdrr.
Buna giire btiliinme:
,,Bir sermaye ortakhsmn bir veya daha fazla sermaye ortakh$na malkarqrlr$nda, malvarh$' dewedivarlr[rrun ba$msrz btiltimlerini dewetmesi
devralan ortakhklarda pay salen ortakh$n pity sahiplerinin/ortaklanmn,
biitiin malvarh$mdevretmesi
hibi/ortak olmalan u"'a"rn""a"n ortakhgn
tammlanmahdrrs2'
qeklinde
etmesidir"
halinde tasfiyesiz olarak infi sah
Gtiriildtiptiiizerebutanrmunsurolarak,sadecemalvarlr[rnrnba$msrz orbir veya daha fazla sermaye
biiliimlerinirr-var olmasr gerekti$, bunlann
ortakhlrn pay sahiplerinin
takhfrna dewi ve uo a"rri' soniconda deweden
dewalanortakJrktapaysahibiolmalannrngerekti$nedayanmaktadrr.Ay.
da, malvarh[rmn biitiintintin
.ca tam biiliinmeyi ifaie edebitmek agrsrndan
infrsah edeceii eklenolarak
tasfryesiz
ortakh[rn
dewi halina", a"*"a"i
mektedir.
B. Teorik Olarak
Teorikagrdanisebiiliinmetanrmr,ortaklrklarhukukundayaprlmasrgerekendiizenlemey"auyu,'u'uayaprlmalrdrr.Bununsebebiortaklrklarhubiiliinmeye.iliqkin iqlemlekukunda mutlaka bir dtizenleme rsranndan Qok,
ancak ortakhklar hukuku
rin kolay rr" gtirr"rrti bJq"kila" yaprlabilmesinin
bafh olmasrndandrr'
alamnda y"pil"bil-"sine
yaprlmasr agrsrndan, ternel
Biiliinmenin hrzh ve masrafsrz bir qekilde
ba$msrz bir malvarhsarag kiil[ intikal kurumudur. Aksi halde iizellikle
yaprlmak zorunda oldufundan, olnrn, aktif unsrrrlannrn dewi teker teker
dukga kiilfetli bir durum ortaya grkaracaktrr'
ciizi intikal hallerinin saEKiilli halefryet sisteminin benimsenmesi ise
sisteminin ktlli hakoruma
bir
ladrlr korumayr ortadan kaldrrdrlr igin iizel
gerekmektedir'
grkmasr
Iefiyet sisteminin u"rri*""rr-esi ile 6irtikt" ortaya
Btiltinmerrinyaprlmasrsonucundakorunmasrgerekenmenfaatlerbii.
ltinmeyekatrlantiimortaklrklannpaysahiplerinin/ortaklarlnn,bdl[nen
ve gahqanlann menfaatortakh[rn geqitli hak sahiplerinin, Jacakhlanmn
yukanda amhukukunda
leri olarak ortaya gkar. B'oltinmenin ortakhklar
diizenlentarzda
bir
igerecek
lan hak sahiplerinin haklanmn korunmasrm
uygun
sistemine
Awupa'sr
mesi halinde teorik olarak ve btiliinmenin Kara
bir tammrna ulaqrlabilecektir'

ffierginindo!mamasrvedevredilende!erlerbakrmrndanertelenmesikayrth delerler iiz-erinden vaprlmasr gereknin saplanma", igi, ,';iu;;l-J"liiqr"*i"in
bbliinme tammr
f" ft"sus btiliinme tanrmr igin ile$l vergisiz
mektedir. KVK B8'de vJ.
"f."
igin iinemlidir.
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Bizce bu tamm yukanda verdi!'imiz frili tamma kiilli halefryetin ve koruma hiiktimlerinin eklenmesi ile olugur. Buna giire tamm:
"Bir sermaye ortakhgrmn, geqitli hak sahiplerinin, alacakhlanmn, gahqanlanmn ve btiliinmeye katrlan ttim ortakhklann pay sahiplerinin/ortaklannrn 6zel olarak korunarak, bir veya d,ahafazla sermaye ortakhfina, malvarhfrmn balrmsrz b0liimlerini ktilli halefryetle devretmesi karqrhfirnda,
malvarh[r dewedilen ortakhlrn pay sahiplerinin devralan ortakhklarda
pay sahibi olmalarrna ve deweden ortakhsn biitiin malvarhprm dewettili
durumda tasfiyesiz olarak infisah etmesine biiliinme denir"
qeklinde olmahdrr.

