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ÖZ 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ticaret 

Şirketlerinde Tür Değiştirme 

Emre Yalçın 

 

Tezimizin ilk bölümünde tür değiştirmenin kavramsal açıklamasını yaptıktan 

sonra, tür değiştirmeye ilişkin olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret 

Kanunu Tasarısındaki düzenlemelere değindik. Bu bölümde, özellikle Yargıtay’ın ve 

doktrinin tür değiştirme konusundaki görüşlerini de ayrıntılı bir şekilde inceledik.  

 

İkinci bölümde, ticaret şirketlerinin tür değiştirmesinde yapılması gereken 

işlemleri gerek mevcut ticaret kanunu gerek ticaret kanunu tasarısı açısından, tür 

değiştirme işlemlerinin geçersizliği ve iptali hallerini de göz önünde bulundurarak 

ayrıntılı bir şekilde inceledik. 

 

Üçüncü bölümde tür değiştirmenin hukuki sonuçlarına tür değiştirmede tüzel 

kişiliğin ayniyet ve devamlılığı hususunu irdeleyerek, alacaklıların korunması 

konusunda şirket ortaklarının sorumluluğu ile çalışanların ve ortakların korunması 

hususuna değindik.  

 

Son bölümde ise tür değiştirmenin vergisel boyutunu, vergi hukuku yönünden 

inceledik. 

 

Ayrıca tezimizin ilgili kısımlarında, İngiliz Hukukundaki tür değiştirme 

sistemine de değinerek, farklı hukuk sistemleri ile hukukumuzdaki tür değiştirme 

kurumunu karşılaştırma imkânı sunduk.  
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ABSTRACT 

 

Re-Registration Of The Companies Under Turkish Commercial Code 

And Bill Of Commercial  

Emre Yalçın 

 

In the first stage of our thesis,  we touched on concept of re-registration under 

Turkish Commercial Code and bill of commercial. After, we examined that 

contention of court of appeal and doctrine. 

 

In the second stage, we examined that processing of re-registartion and 

cancellation of re-registration under Turkish Commercial Code and bill of 

commercial.     

 

In the third stage, we mentioned conclusion of law of re-registrationn. In 

detail, we explained protection of creditors, partners, employees under Turkish 

Commercial Code and bill of commercial.  

 

Last stage, we examined that re-registration under tax law. 

 

Also, we mentioned re-registrarion system of English Law in our thesis and 

anable to compare two types of different law system. 
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ÖNSÖZ 

 

Tür değiştirme, şirketlere günün koşullarına göre yapısal değişiklikler yapma 

imkânı sunması bakımından, dikkatle irdelenmesi gereken önemli hukuki 

kurumlardan birisidir. Hukuk sistemimiz içerisinde tür değiştirme ile ilgili olarak 

teorideki ve pratikteki tartışmalar, orta bir yolda çözüme kavuşturulmuş olsa da 

Ticaret Kanunu tasarısında oldukça ayrıntılı bir şekilde yeniden düzenlenen bu 

kurumun, teoriye ve pratiğe yönelik olarak özellikle tasarıdaki düzenlemeleri de 

içerecek şekilde, bir tez konusu olarak irdelenmesinin yerinde olacağı kanısıyla bu 

konuyu araştırmaya aday oldum. 

 

Her ne kadar, özellikle Ticaret Kanunu tasarısı açısından kaynak bulmakta 

zorluk çeksem de, karşılaştığım zorlukları aşmamda bana yol gösteren, tez konumun 

seçiminde olduğu kadar tezimin yazım aşamasında da benden değerli bilgi ve 

tecrübelerini eksik etmeyen ve aynı zamanda tez danışmanlığımı da üstlenen değerli 

hocam Prof. Dr. Mehmet Helvacı’ ya saygı ve şükranlarımı sunarım. 

 

Hayatım boyunca beni daima destekleyen ve iyi yetişmiş bir birey olmam 

uğrunda tüm imkânlarını seferber eden çok sevgili aileme ne kadar minnettar olsam, 

sevgi ve hürmetlerimi sunsam azdır. 

 

Bu vesileyle, tezin hazırlanmasında benden yardımlarını esirgemeyen tüm 

arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 

 
Dünya ekonomik hayatı, ilk olarak tarım devrimi ile bireysel ve lokal bazda 

sonrasında endüstri devrimiyle beraber ülkesel, teknolojik devrimle ve bunun 

akabinde ortaya çıkan globalleşmenin etkisiyle dünya çapında hızlı ve girift bir 

yapıda şekillenmiş ve şekillenmeye de devam etmektedir.  

Ekonomik yaşamdaki bu hızlı değişim, hukuk alanında da etkisini göstermiş, 

önceleri bireysel bazda şekillenen ticari yaşam, daha sonraları değişen koşullar 

çerçevesinde ortaklıklar bazında şekillenmeye başlamıştır. Bu değişim, ülkelerin 

ticari yaşama ilişkin hukuki düzenlemelerinde değişikliler yapma ihtiyacını da 

beraberinde getirmiştir. Özellikle, küçük aile şirketleri veya şahıs bazında 

teşkilatlanmış şirketler(şahıs şirketleri olarak da tanımlayabiliriz), iç ve dış 

piyasalarda artan rekabet, işbölümü oluşturmak ve riski minimize etmek amacıyla 

sermaye şirketleri olarak teşkilatlanma yoluna gitmişler ve gitmektedirler. Bu 

noktadan hareketle, sermaye şirketi(özellikle anonim şirket) olarak teşkilatlanma 

ihtiyaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz1: 

 

1. Sorumluluğun Sınırlandırılması: Sorumluluğun sınırlandırılması hususu özellikle 

şahıs şirketleri olan kollektif ve komandit şirketler açısından özellik arz etmektedir. 

Kişisel güven ilkesinin ön planda olduğu bu tip şirketlerin özelliği, kişisel ve sınırsız 

sorumluluk nedeniyle sınırlı sayıdaki kişilerin kurduğu ortaklıklar olmasıdır2. Kanun 

koyucu da özellikle küçük sermaye birikimi sahiplerinin de ekonomik hayata entegre 

olmalarına imkân veren ve sorumluluğun taahhüt edilen sermaye miktarıyla sınırlı 

olduğu, sermaye şirketlerini özendirmektedir. Gerek ekonomik kaygılar ve kişisel 

güven ilişkisinin kesilmek istenmesi gerek fesih ve tasfiye gibi uzun ve masraflı bir 

sürecin yaşanmak istenmemesi gibi nedenlerle şahıs şirketleri sermaye şirketlerine 

dönüşme yolunu seçmektedirler.  

 

                                                
 
1 Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10. bs., İstanbul, 
2005, s. 134. 
2 Abuzer Kendigelen, Makalelerim C.I, İstanbul, Arıkan, 2006, s. 3. 
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2. Kanuni Bir Şartın Yerine Getirilmesi: Hukuk sistemimiz içerisinde bazı ekonomik 

faaliyetlerde bulunabilmek için kanunun aradığı ortaklık tipleri (özellikle anonim 

şirket) bulunmaktadır3. Örneğin bir şirket bankacılık faaliyetinde bulunmak 

istiyorsa(BankK md. 7/a), menkul kıymet alım-satımına aracılık edecek bir kurum 

veya menkul değerler yatırım ortaklıkları söz konusu olacak ise(SerPK md. 33/a), 

sigorta işlemleri yapılmak isteniyorsa(SK md. 3/II) şirketler anonim şirket tipi olarak 

kurulmak zorundadır4.   

 

3. Halka Açılma: Şirketler özellikle kendilerine yeni finansman olanakları 

sağlayacak imkânlardan yararlanmak istemektedirler. Bu yolla, şirket içi 

kaynaklardan sağlanamayan ve yeni yatırımlara imkân bulunamayan durumlarda 

şirketler halka açılma yoluyla sermaye ihtiyaçlarını da sağlamaktadırlar. Halka 

açılma, küçük tasarruf sahiplerini ekonomik yaşama dahil etmesi bakımından da 

devlet tarafından şirketlere yatırım indirimi gibi, çeşitli teşvik edici politikalarla 

desteklenmektedir5. Bu gibi nedenlerde halka açılmak isteyen şirketler, 

hukukumuzda halka açılmasına müsaade edilen şirket türü olan anonim şirket türüne 

dönüşmek istemektedirler. 

   

4. Holdingleşme: Ülkemizde özellikle 1960’lı yıllardan sonra holdingleşmeye 

oldukça sık rastlanmaktadır6. İlk başta bir prestij faktörü olarak görülen holdingler 

daha sonraları ekonomik merkezileşmesinin bir sonucu olarak algılanmaya başlanmış 

ve ekonomik gelişmeyle birlikte, şirketler holdingin çekirdeğini oluşturan anonim 

şirket türüne dönüşmüşlerdir7.  

 

5. Menkul Kıymet Çıkarabilme:  Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için 

başvurdukları diğer bir yol menkul kıymet ihracıdır. Bu yolla hem şirketlerin 

                                                
 
3 Sait Kemal Mimaroğlu, İşletme Hukuku Ticaret Ortaklıkları Hukuku C.II, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1972, s. 142; Kendigelen, Makalelerim, s. 5.  
4 Kendigelen, Makalelerim, s. 5. 
5 Ünal Tekinalp, Ticaret Ortaklıklarında Nev’i Değiştirme Eğilimler ve Bazı Sorunlar-Halil 
Arslanlı’nın Anısına Armağan, 1978, s. 583.  
6 Kendigelen, Makalelerim, s. 6. 
7 Tekinalp, Arslanlı Armağanı, s. 581. 
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yatırımları için gerekli finansman hem de küçük tasarruf sahiplerinin yatırımlara 

iştiraki sağlanmaktadır. Hukukumuzda tahvil ihraç etme imkânı anonim şirketlere 

tanınmıştır(TTK md. 420 vd.). Bu nedenle tahvil ihraç ederek kendilerine finansman 

imkânı sağlamak isteyen şirketler, anonim şirket türüne dönüşme eğilimindedirler8.   

 

6. Vergisel Kolaylıklardan Yararlanma: Kanun koyucu ekonomik yaşamda 

kurumsallaşmayı teşvik etmektedir. Bu teşvik uygulamalarının en önemli 

kalemlerinden birisi de vergi mevzuatında yer alan düzenlemelerdir. Özellikle, 

GVK’da yer almayan ve KVK’da sermaye şirketlerine tanınan çeşitli kolaylıklar, 

bunlardan yararlanmak isteyen şirketleri, sermaye şirketi olarak yapılanmaya 

itmektedir9. 

   

Ticari yaşamın hukuksal alandaki düzenlemeleri, şahıs ve sermaye 

ortaklıkları biçiminde ayrıntılı bir şekilde yapılmıştır. Hukuk düzeni, kişilere şahıs ve 

sermaye şirketi şeklinde teşkilatlanma imkânı tanımış olmakla beraber, değişen 

şartlara cevap verebilmek için herhangi bir türde kurulmuş bulunan ortaklığın, bir 

başka türe çevrilme olanağını da ticaret şirketlerine vermiştir. 

Ticaret şirketlerinde tür değiştirme kavramı hukuki bir gelişmenin sonucudur. 

Şöyle ki, tür değiştirme kavramına her hukuk sistemi aynı anlamı vermemekte, bazen 

bir hukuk sistemi içinde aynı zamanda, farklı hükümlere, farklı sistemlere yer 

verilmektedir. Onun için, tür değiştirme kavramı çeşitli ve birbirinden değişik tür 

değiştirme anlamlarını içerir bir üst kavram olarak karşımıza çıkmaktadır10. 

Şirketlerin tür(nevi) değiştirmesi olarak adlandırılan bu imkân 1926 tarihli 

eski Türk Ticaret Kanunu’nda, ticaret şirketlerine tanınmamıştı11. 1956 tarihli 6762 

sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tür değiştirme imkânı ticaret şirketlerine 152. 

maddede yapılan düzenlemeyle açık bir şekilde tanınmış ve ticaret kanunu 

tasarısında da bu imkân, ayrıntılı ve AET Yönergeleriyle paralel bir şekilde 

düzenlenerek, ticaret şirketlerine tür değiştirme imkânı tanınmış bulunmaktadır. Bu 

                                                
 
8 Kendigelen, Makalelerim, s. 8. 
9 A.e., s.10. 
10 Ünal Tekinalp, Ticaret Ortaklıklarında Nevi Değiştirme Kavramı ve Türk Sistemi, İktisat ve 
Maliye Dergisi C. 28 S. 1, 1971, s. 192. 
11 Hayri Domaniç, Türk Ticaret Kanunu Şerhi C.I, İstanbul, Temel, 1988, s. 506. 
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yolla ticaret şirketlerine, esneklik ve minimum maliyetle iktisadi koşullarına ayak 

uydurabilme imkânı sağlanmış olunmaktadır. 

Yüksek lisans tezimizin konusunu oluşturan ticaret şirketlerinde tür 

değiştirmenin, öncelikle kavramsal bir açıklamasını yaptıktan sonra doktrinin ve 

uygulamanın tür değiştirme kurumuna ilişkin görüş ve kararlarına değinilecek, TTK 

ve kısmen de olsa diğer kanunlardaki düzenlemelerle birlikte özellikle Ticaret 

Kanunu tasarısı da göz önüne alınarak, çoğu zaman karşılaştırmalı olarak bir ticaret 

şirketinin tür değiştirmesi durumu, teori ve uygulamaya yönelik olarak 

incelenecektir.  

Ayrıca, Anglo-Amerikan hukuk sistemine yakın olan İngiliz Hukukunda 

şirketlerin tür değiştirme düzenlemelerine de tezimizde yeri geldiğince 

karşılaştırmalı olarak yer vereceğiz. Bu karşılaştırmaların, Kıta-Avrupası hukuk 

sisteminden farklı hukuk sistemlerindeki düzenlemeleri içermesi bakımından ilgi 

çekici ve ufuk açıcı bir mahiyette olacağı kanısındayım.
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Birinci Bölüm 

Tür Değiştirme Kavramı İle Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Kanunu 

Tasarısındaki Tür Değiştirmeye İlişkin Düzenleme 

 

I. Genel Olarak Tür Değiştirme Kavramı    

Genel olarak tür değiştirme kavramını, bir ticaret şirketinin bir hukuki tipten 

başka bir hukuki tipe dönüşmesi olarak tanımlayabiliriz1. Tür değiştirmede, dönüşen 

ticaret şirketinin hukuki kalıbının değişmesi söz konusu olmaktadır2.     

Ticaret şirketleri değişen ekonomik ve hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda, 

kendileri açısından daha uygun olduğunu düşündükleri ortaklık türüne dönüşmek 

isteyebilirler. Bu dönüşüme imkân sağlayan hukuki düzenlemenin temelini ise tür 

değiştirme kurumu oluşturmaktadır. Esasında hukuk sistemimiz içerisinde, ticaret 

şirketlerinin tür değiştirmesine ilişkin bir düzenleme olmasaydı dahi ticaret şirketleri 

istedikleri tipe dönüşebilmektedirler. Bu dönüşüme olanak sağlayan yol ise, söz 

konusu şirketin fesih, tasfiye ve yeni kuruluş yolu ile istenilen türe çevrilmesidir3. Bu 

yol, hukukumuzda uygulaması her zaman mümkün olan bir yoldur ve cüzi halefiyet 

ilkesi gereğince tasfiyeden sonra kalan malvarlığının yeni türe sermaye olarak 

konulması söz konusu olmaktadır. Ancak bu şekildeki bir tür değiştirmede, tür 

değiştirmenin tanımından çıkardığımız ve doğasında yer alan hukuki ve ekonomik 

özdeşlik kavramı, sadece bir ölçüde ekonomik yönden sağlanmış olmaktadır4. Bunun 

nedeni ise yeni kuruluş yoluyla yapılacak tür değiştirmelerde iki hukuki suje 

bulunması ve bunlar arasında da temelde kısmi bir malvarlıksal ilişki dışında bir 

özdeşlik bulunmamasıdır.  

                                                
 
1 Hikmet Sami Türk, Ticaret Ortaklıklarının Nevi Değiştirmesine İlişkin Yargıtay Kararları-
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, 1985, s. 145; Tekinalp, İkt. ve Mal. Der. 1971, s. 192; Hamdi Yasaman, Ortaklıkların 
Nev’i Değiştirmesi ile İlgili Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Kararı Üzerine Düşünceler, İktisat ve 
Maliye Dergisi C. 26 S. 2, 1979, s. 288; Mimaroğlu, a.g.e., s. 140; Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., 
s. 126. 
2 Domaniç, a.g.e, s. 502. 
3 Kendigelen, Makalelerim, s. 15; Tekinalp, İkt. ve Mal. Der. 1971, s. 193. 
4 Kendigelen, Makalelerim, s. 15; Tekinalp, İkt. ve Mal. Der. 1971, s. 193. 
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Yeni kuruluş yoluyla yapılacak tür değiştirmenin tasfiye sürecini içermesi, iki 

tüzel kişilik bulunması ve eski şirketin tasfiye sonucunda arta kalan malvarlığının 

yeni şirkete sermaye olarak konulması hukuken bir özellik arz etmemekte ve tür 

değiştirmeden söz etmeye de imkân vermemektedir5. Ayrıca yeni kuruluş yoluyla 

gerçekleştirilecek tür değiştirme yolu, tasfiye süreci ve beraberinde şirket 

malvarlığının satılması sürecini de beraberinde getireceğinden, bu şekildeki bir tür 

değişikliği oldukça masraflı ve uzun bir süreç olacaktır6. İşte bu uzun ve şirkete 

ekonomik yönden değer kaybettiren süreci yaşamadan istenilen şirket türüne 

dönüşme imkânı hukuk sistemimiz içerisinde şirketlere tanınmıştır. Bu yolla 

şirketlerin tasfiye sürecini yaşamadan ekonomik ve çoğu zaman hukuki ayniyet ve 

devamlılıklarını koruyarak istedikleri türe dönüşebilme imkânları bulunmaktadır. Bu 

imkân,1956 tarihli 6762 sayılı TTK’nın 152. maddesinde genel olarak ve özel olarak 

aynı kanunun 268. ve 553-555. maddelerinde, Ticaret Kanunu tasarısının ise 180 ila 

191. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Bu açıklamaların akabinde, tür değiştirme kavramının daha iyi anlaşılması 

için tür değiştirmede ekonomik ve hukuki özdeşlik kavramlarının açıklanması 

oldukça faydalı olacaktır. 

Ekonomik ve çoğu zaman hukuki ayniyet7 ve devamlılık, tür değiştirmenin 

mantığından çıkan ve tür değiştirmenin doğasında bulunan, onu yeni kuruluş yoluyla 

gerçekleştirilebilecek tür değiştirme işlemlerinden ayıran en önemli özelliktir. 

6762 sayılı TTK’nın 152. maddesinde (bu ilkeler temelde ticaret kanunu 

tasarısının 180. maddesi bakımından da uygulama alanı bulacaktır)  tür değiştirmeye 

ilişkin, iki taşıyıcı ilkeye yer verilmiştir8. Bunlar: 

 

 

 

                                                
 
5 Taner Gelegen, Ticaret Şirketlerinin Biçim(Nevi) Değiştirmesi Fesih ve Tasfiyeyi Gerektirir 
mi?, İkt. ve Mal. Der. C. 24 S. 1, 1977, s. 144; Seza Reisoğlu, Ticaret Şirketlerinin Nevi 
Değiştirmeleri ve Bankalar Yönünden Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara, Türkiye Bankalar Birliği 
Yayınları, 1978, s. 8. 
6 Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku-Şirketler Hukuku, Ankara, Sevinç Matbaası, 1973, s. 226. 
7 Çoğu zaman denilmesinden kasıt, tür değiştirmenin çeşitlerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. 
Bkz.: s. 8 vd.  
8 Tekinalp, Arslanlı Armağanı, s. 586-592; Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 128.  
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1. Çevrilecek türü seçebilme serbestîsi 

2. Kişi (suje) tekliği ve buna dayalı olan ekonomik ve hukuki özdeşlik ve 

devamlılık ilkesidir.   

 

Çevrilecek türü seçebilme serbestîsi, her tür ticaret şirketinin her türe 

dönüşülebilecek olmasını ifade etmektedir. 6762 sayılı TTK’ya göre geçerli tür 

değiştirmeler açısından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Ticaret kanunu 

tasarısında ise, kısmen de olsa bir sınırlama getirilmiş ve sermaye şirketleri ile 

kooperatiflerin, şahıs şirketlerine dönüşmesine cevaz verilmemiştir(Ticaret kanunu 

tasarısı 181. md.). 

Kişi (suje) tekliği ilkesi ise, tür değiştirmenin temel mantığını ifade 

etmektedir. Gerek 6762 sayılı TTK md. 152’de gerek tasarının 180. maddesinde, 

yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu açıkça düzenlenmiştir.         

Önemle belirtmekte yarar vardır ki; ticaret hukuku anlamında tür 

değiştirmeden söz edebilmek için, eski tipin tasfiye edilmemesi, malvarlığının 

bütünlüğünün korunması, ekonomik ayniyet ve devamlılığın sürdürülmesi şarttır9. 

Yani, işletmenin bütünlüğünün bozulmaması esastır10. Bu durumu, işletmenin elbise 

değiştirmesi11 veya hukuki yeni bir şekil alması12  olarak da tanımlayabiliriz. Diğer 

bir anlatımla bu durum, bir işletmenin bir hukuki biçimden diğer bir hukuki biçime 

dönüşmesi ve başka bir tip ticaret ortaklığı statü ve ismiyle ortaya çıkmasıdır. 

Ancak günümüzde, tür değiştirmede eski tipin tasfiye edilmemesine yönelik 

olarak genel kabul görmüş görüşlerin aksine, limited şirketin anonim şirkete ve 

kollektif şirkete dönüşebilmesi için fesih ve tasfiye işlemlerinin yapılması gerektiği 

yönünde görüşler bulunmaktadır13. Bu görüşlere katılmadığımızı da bu vesileyle 

belirtmek isterim. 

                                                
 
9Hukuki ayniyet ve devamlılığın korunmasına ilişkin ilkenin istisnası ise tür değiştirmenin çeşitleri 
konusunda anlatılacak devredici tür değiştirme modeline göre gerçekleşen, anonim şirketin limited 
şirkete dönüşmesi durumudur. 
10 Karayalçın, Ticaret Hukuku-Şirketler Hukuku, s. 226. 
11 Türk. Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 150; Kendigelen, Makalelerim, s. 19; Mehmet 
Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, Beta, 2007, s. 43. 
12 Domaniç, a.g.e., s. 502. 
13 Cemil Elver bu görüştedir. Görüşleri için Bkz.: Cemil Elver, Şirketler Hukuku-Şirketlerde 
Vergilendirme-Şirketler Muhasebesi C. I, Ankara, 2001, s. 655.  
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Tür değiştirme, şirketin yalnız dış şeklinde ve iç bünyesinde bir değişiklik 

meydana getirir, tüzel kişilik sıfatıyla bünyesi üzerinde bir etkisi olmaz14. Örneğin: 

dış ilişkilerde kollektif şirket, anonim şirket vasfını alır; iç ilişkilerde, ortaklık sıfatları 

şirketin bu son durumuna göre değişir; idare hakları idare organına geçer, denetleme 

hakkı, özel bir organ tarafından kullanılır, ancak hak ve borçların hamili aynı tüzel 

kişiliktir ve bunlar içerik itibariyle değişse dahi, tüzel kişilik çoğu zaman ayniyetini 

olduğu gibi muhafaza eder15. 

 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra, tür değiştirmeyi kısaca şu şekilde 

tanımlayabiliriz: 

     

 “Bir ticaret ortaklığının bir tipten diğer tipe, tasfiye edilmeksizin, ekonomik 

ayniyetini ve devamlılığını koruyarak, o tipe uygun statü ve unvan altında ortaya 

çıkması “tür değiştirme” olarak adlandırılır16.”  

 

II. Tür Değiştirmenin Çeşitleri 

Tür değiştirme, TTK’da devredici ve biçim değiştirici tür değiştirme olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımın, ticaret kanunu tasarısında teorik olarak geçerliliği 

kalmamıştır, çünkü tüm ticaret şirketleri açısından tür değiştirme, 180 ila 194. 

maddeler arasında düzenlenmiştir ve 6762 sayılı TTK 553-555. maddeler arasında, 

anonim şirketin, limited şirkete dönüşmesi hususunda kabul ettiği iki hukuki suje ve 

külli halefiyet sistemi17 ticaret kanunu tasarısında yer almamakta, tüm tür 

                                                
 
14 Halil Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1960, s. 580; 
Yargıtay 4. HD. 16.04.1979 T., 1978/9965 E., 1979/5152 K. sayılı kararından. Karar için Bkz.: 
Yargıtay Kararları Dergisi, Temmuz 1979, C. 5, S. 7. 
15Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 580; İsmail Doğanay, Türk Ticaret Kanunu Şerhi 
C. I,4. bs., İstanbul, Beta, 2004, s. 660. 
16 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 151; Karayalçın, Ticaret Hukuku-Şirketler Hukuku, 
s. 226; Tekinalp, İkt. ve Mal. Der. 1971, s. 192; Yasaman, a.g.m., s. 288; Gelegen, a.g.m., s. 143; 
Mimaroğlu, a.g.e., s. 140; Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 126; Doğanay, a.g.e., s.661. 
17 6762 sayılı TTK md. 152’de öngörülen biçim değiştirici tür değiştirme sistemine TTK md. 553’de 
bir istisna getirilmiş ve bir AŞ’nin, LtdŞ’e dönüşmesi hususunda, devredici tür değiştirmenin bir türü 
olan yeni kuruluşlu tür değiştirme kabul edilmiştir. TTK md. 553/f.I’de; bir AŞ’nin tasfiye  
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değiştirmeler açısından suje tekliği ilkesi benimsenmiş ve dolayısıyla devredici tür 

değiştirme modelinin uygulanma imkânı da kalmamıştır.     

 

A. Devredici Tür Değiştirme  

Devredici tür değiştirme (übertragende Umwandlung18) modeline göre, 

hukuki biçimi ya da türü değiştirilecek ortaklık feshedilir ve temelde aynı ortakların 

katılımıyla istenen hukuki biçimde yeni bir ortaklık kurulur19. Burada eski şirketin 

tasfiyesi yoluna gidilmemekle beraber, eski ve yeni şirketler birbirinden tamamen 

ayrı tüzel kişiliğe sahip bulunmakta20, mal varlığını kaybeden şirketin hukuken 

infisah etmesi, kaydının sicilden terkini gerekmektedir21. 

Bu noktada, devredici tür değiştirmedeki süreci şu şekilde sıralayabiliriz22: 

� İstenilen tipte yeni bir şirket kurulur. 

� Mevcut şirket feshedilir, bu şirketin hukuki varlığı ortadan kaldırılır. 

� Mevcut şirketin malvarlığı olduğu gibi, tasfiye edilmeksizin yeni şirkete 

devredilir(Külli Halefiyet). 

 

Ortada eski ve yeni iki ortaklık bulunmaktadır(İki suje ilkesi). Yenisi 

kurulmuştur ama eskisi tasfiye edilmemektedir. Feshedilen ortaklığın tasfiye 

edilmeksizin ortadan kalkması ve bir hukuk öznesine ait hak ve borçların külli 

halefiyet ilkesine göre başka bir hukuk öznesine geçmesi, ancak yasa ile öngörülen 

                                                                                                                                     
 
edilmeksizin LtdŞ’e dönüştürülmesi halinde, AŞ’nin infisah edeceği (TTK md. 554/f.I) ve sürecin 
sonunda da ticaret sicilinden silineceği belirtilerek (TTK md. 555/f. son) iki hukuki sujenin varlığına 
işaret edilmiş ve 555.maddenin ilk fıkrasında da limited şirketin ticaret siciline tescili ile infisah eden 
anonim şirketin malları kendiliğinden limited şirkete intikal edeceği belirtilmiştir.   
Bkz.: Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 129. 
18 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 149. 
19 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 149; Yasaman, a.g.m., s. 288. 
20 Tekinalp, İkt. ve Mal. Der. 1971, s. 192. 
21 Domaniç, a.g.e., s. 507; Reisoğlu, a.g.e., s. 8. 
22 Karayalçın, Ticaret Hukuku-Şirketler Hukuku, s. 227. 
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istisnai durumlarda söz konusu olabilir23. Bu istisnalardan birisi de, devredici tür 

değiştirme modelidir. 

Devredici tür değiştirme şirketlere iki büyük kolaylık sağlamaktadır. Bunları 

şu şekilde özetleyebiliriz24: 

� Bir şirketin tasfiye edilmesi çok uzun süre almakta ve masraflı olmaktadır. 

Tasfiyenin sonucunu beklemek, yeni şirketin kuruluşunu geciktirmektedir.  

� Mal varlığının tasfiyesiz intikalinin önemli bir diğer sonucu da, külli halefiyet 

şeklinde görülmektedir. Yeni kurulan şirket, mal varlığı devredilen şirketin 

hak ve borçlarına kanundan ötürü sahip olmaktadır. 

 

Bu modelde, ilk ortaklık tasfiyesiz dağılma sonucunda ortadan kalktığı ve 

onun yerine yeni bir ortaklık kurulduğu için, önceki ve sonraki ortaklık arasında 

hukuki özdeşlik yoktur25. Buna karşılık ilk ortaklığın yerini alan yeni ortaklık, 

temelde aynı ortaklarca kurulduğu ve ilk ortaklığın malvarlığı veya işletmesi 

devredilebilir öğeleriyle bir bütün olarak yeni ortaklığa geçtiği için iki ortaklık 

arasında ekonomik özdeşlik vardır26. Zaten bu modele göre yürütülen tür 

değiştirmeye “devredici tür değiştirme” denilmesinin nedeni, ilk ortaklığın 

malvarlığı ve işletmesinin külli halefiyet yoluyla yeni ortaklığa geçmesidir27. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, bu şekilde gerçekleşen tür değiştirme, istenilen 

türde mevcut bir şirkete katılma suretiyle de sağlanabilir. Ortadan kalkacak şirketin 

malvarlığı ise tasfiye edilmeden külli halefiyet yolu ile o şirkete devredilir. Bu 

durumda devredici tür değiştirme ve katılma suretiyle birleşme işlemleri bir arada 

bulunmaktadır28. 

                                                
 
23 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 149. 
24 Reisoğlu, a.g.e., s. 8. 
25 Tekinalp, İkt. ve Mal. Der. 1971, s. 193; Yasaman, a.g.m., s. 288; Kendigelen, Makalelerim, s. 
17. 
26 Kendigelen, Makalelerim, s. 18; Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku-Temel Esaslar, Adana, 
Karahan, 2007, s. 87. 
27 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 149; Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 127. 
28 Karayalçın, Ticaret Hukuku-Şirketler Hukuku, s. 227. 
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Devredici tür değiştirme, İsviçre Hukuku kaynaklı istisnai bir düzenleme 

olarak 6762 sayılı TTK’da düzenlenmiş bulunmaktadır29. Anonim şirketin, limited 

şirkete çevrilmesi devredici tür değiştirme modeline göre düzenlenmiştir(6762 sayılı 

TTK md. 439/I, 553-555). Aynı düzenleme yollamalar sonucu, sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketlerin(6762 sayılı TTK md. 476/II) ve kooperatifin(KoopK 

md. 98) limited şirkete çevrilmesine de uygulanmaktadır30.  

Ticaret kanunu tasarısında ise, devredici tür değiştirmeye ilişkin olarak bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Tür değiştirme kurumu, aşağıda açıklanacağı üzere 

biçim değiştirici tür değiştirme modeli baz alınarak düzenlenmiştir.   

 

B. Biçim Değiştirici Tür Değiştirme  

Biçim değiştirici tür değiştirme (formwechselnden Umwandlung31) 

modelinde ise; tüzel kişilikte bir değişiklik yoktur. Tüzel kişiliğin aynen devam 

etmesi sonucu farklı tüzel kişiliğe haiz şirketlerden söz edilemez ve buna gerekte 

duyulmaz32. Bu tip tür değiştirmede, bir ticaret şirketi bazı işlemler sonucunda yeni 

bir tür ticaret şirketine dönüşür. Bu model tür değiştirmede, ne eski şirketin fesih ve 

tasfiyesine ne de onun yerine yeni bir şirket kurmaya gerek vardır33. Mevcut şirket 

hukuki varlığını muhafaza eder, sadece hukuki şeklini istenilen şirket tipine 

dönüştürür ve ortaklık sözleşmesi değiştirilerek yeni türün gerektirdiği düzenlemeler 

yapılarak tür değiştirme gerçekleştirilmiş olur34. Aynı nedenle, bir şirketin mal 

varlığının, haklarının ve borçlarının “tasfiye edilmeksizin intikali”, eski şirketin hak 

ve borçlarına kanundan ötürü halefiyeti ve eski şirketin infisahı gibi kavramlara da 

yer yoktur35. Dolayısıyla ekonomik ayniyetin yanında hukuki ayniyet ve 

                                                
 
29 Gelegen, a.g.m., s. 144. 
30 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 150; Pulaşlı, a.g.e., s. 87. 
31 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 151. 
32 Reisoğlu, a.g.e., s. 12. 
33 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 150. 
34 Karayalçın, Ticaret Hukuku-Şirketler Hukuku, s. 227; Gelegen, a.g.m., s. 144; Pulaşlı, a.g.e., s. 
89. 
35 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 150; Gelegen, a.g.m., s. 144. 
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devamlılıkta korunmuş olur36. Bu durumu, ticaret şirketlerine özgü bir cinsiyet 

değişikliği olarak da tanımlayabiliriz37.  

Örneğin; bir kollektif şirketin fesih ve tasfiye edilmeksizin yapısını 

değiştirerek anonim şirkete dönüşmesi durumunda olduğu gibi. Tüzel kişiliğin 

sadece yapısı değişmiştir, ortada tek bir tüzel kişilik vardır ve kollektif ortaklığın 

malvarlığı şimdi anonim ortaklığın bünyesindedir. 

Bu modelin ana özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz38:  

� Hukuki kişilik tektir. Aynı kişilik yeni bir tipe dönüşmektedir. 

� Suje tek olduğu için malvarlığının devredilmesi söz konusu değildir, çünkü 

ortada iki ayrı tüzel kişilik bulunmamaktadır. Eski tipin kendisi yeni tipe 

dönüşürken malvarlığı kendiliğinden yeni tipin malvarlığı olmaktadır. 

� Eski tip tasfiye edilmediği gibi fesih de edilmez. Eski tip, sadece bazı 

işlemlerle değişikliğe uğramakta ve yeni tipe uygun unvan almaktadır. 

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki; biçim değiştirici tür değiştirmeyi, 

unvan değiştirme ile karıştırmamak gerekir. Bir ticaret şirketinin unvanı her zaman 

değiştirilebilir. Bir gerçek kişinin isminin değişmesi gibi, tüzel kişinin isminin 

değişmesi de haklarda ve borçlarda herhangi bir değişiklik yaratmaz39. Unvan 

değiştirme sürecindeki tüzel kişiliğin, hakların ve borçların aynen devamı ve yeni bir 

taahhüde gereksinme bulunmaması gibi sonuçlar biçim değiştirici tür değiştirmede 

de vardır. Ancak aradaki fark, tür değiştirmenin unvan değiştirmeden çok farklı 

usullere tabi olmasından kaynaklanmaktadır ve tür değiştirmenin gerçekleşmesi yeni 

türdeki şirketin kuruluş merasimine tabidir. Aynı durum İngiliz Hukukunda, 

şirketlerin tür değiştirmesinde de söz konusudur. İngiliz Hukukuna göre de, 

şirketlerin isimlerini değiştirmesi tür değiştirme anlamına gelmemektedir ve 

                                                
 
36 Tekinalp, İkt. ve Mal. Der. 1971, s. 194; Kendigelen, Makalelerim, s. 19.  
37 Abuzer Kendigelen, Kollektif Ortaklığın Anonim Ortaklığa Dönüştürülmesi, İstanbul, 1987, s. 
12. 
38 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 127. 
39 Reisoğlu, a.g.e., s. 12. 
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şirketlerin isimlerini değiştirmesi ile türlerini değiştirmesi faklı prosedürlere 

tabidir40. 

Gerek 6762 sayılı TTK’nın 152. maddesindeki gerek tasarının 182. 

maddesindeki düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, asıl olan ve genel hüküm 

niteliğindeki tür değiştirme modelinin biçim değiştirici tür değiştirme modeli olduğu 

doktrin tarafından hemen hemen oybirliği ile kabul edilmiştir41. Zaten tasarıda da 

devredici tür değiştirme modelinin benimsendiği yönünde bir düzenleme 

bulunmamakla birlikte, kanunun kabul ettiği sistemden de sadece biçim değiştirici 

tür değiştirme modelini benimsediği anlaşılmaktadır. 

 

III. Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Tür 

Değiştirebilecek Şirket Türleri ve Geçerli Tür Değiştirmeler 

A. Tür Değiştirebilecek Şirket Türleri 

TTK’nın 152. maddesinde, bir ticaret şirketinin türünü değiştirebileceği 

düzenlenmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere tür değiştirme ticaret 

şirketlerine tanınan bir imkândır. TTK’nın 136. maddesinde de ticaret şirketleri 

sayılmıştır. Bu şirketler; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 

şirketlerinden ibarettir. Maddede açıkça belirtilmiş olmamasına rağmen sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketler, kanunda komandit şirketin bir çeşidi olarak 

düzenlendiğinden, ticaret şirketi olarak kabul edilmesi gerekecektir42. İşte tür 

değiştirme, bu şirketler arasında söz konusu olabilecektir. 

Aynı şekilde Türk Ticaret Kanunu tasarısında da tür değiştirme, ticaret 

şirketlerine tanınan bir imkân olarak düzenlenmiştir. Ticaret şirketleri ise tasarının 

124. maddesinde düzenlenmiş ve kollektif, komandit, limited, anonim, kooperatif ve 
                                                
 
40 Derek French, Stephen W. Mayson, Chrıstopher L. Ryan, Company Law, 2007-2008 bs., Oxford 
Unıversıty Pres, 2007, s. 64. 
41 Kendigelen, Makalelerim, s. 20. 
42 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 126. 



 14 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler olarak sayılmıştır. Ayrıca, 6762 

sayılı TTK’dan farklı olarak md. 124/f.II’de; şahıs ve sermaye şirketi ayrımı açıkça 

düzenlenmiş ve kollektif ve komandit şirketlerin şahıs; limited, anonim ve sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketlerin ise sermaye şirketi olduğu açıkça 

belirtilmiştir.  

Gerek 6762 sayılı TTK’nın kabul ettiği sisteme göre gerek ticaret kanunu 

tasarısında, ticaret şirketlerinin türleri, yukarıda sayıldığı üzere (numerus clausus 

ilkesi43) sayı olarak sınırlandırılmıştır.  

Türk hukuk sisteminde, tür değiştirebilecek şirket türlerini yukarıda 

ayrıntılarıyla belirttik. Bu noktada, yabancı hukuk sistemlerinden, İngiliz 

Hukukunun kabul ettiği şirket türlerini belirtmek, daha önce de vurguladığımız gibi 

tez konumuzun uluslararası düzlemdeki örnekleriyle karşılaştırılması açısından ufuk 

açıcı bir mahiyette olacaktır.  

İngiliz Hukukunda, şirketler(özellikle sermaye şirketleri) ile ilgili 

düzenlemeler, ilk olarak 1842 yılında kanunlaştırma hareketi ile başlamış ve 1862, 

1908, 1929, 1948, 1967, 1985 ve 2006 tarihli Companies Act ( Şirketler Kanunu) ile 

düzenlenmiştir. İngiliz Hukuk sisteminde şirketlerin tiplerini belirlemede temel 

olarak üç karakteristik özelliğe bakılır44. Bunlar: 

� Pay sahiplerinin sorumluluklarının sınırlı veya sınırsız olması durumu, 

� Şirketin halka açık olup olmaması durumu, 

� Şirketin hisselere bölünmüş bir sermayeye sahip olup olmaması durumudur. 

                                                
 
43 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 125; Gönen Eriş, Ticari İşletme ve Şirketler C.I, Ankara, 
Seçkin, 2007, s. 1252. 
44 Mayson, French, Ryan, Company Law, s. 47. 
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Bu üç temel özelliği belirttikten sonra, tescil edilebilecek şirket türlerini şu 

şekilde sıralayabiliriz45: 

� Public Limited Company (plc.) with Share Capital (Sermayesi paylara 

bölünmüş halka açık şirket. Türk ticaret hukukundaki halka açık anonim 

şirkete benzemektedir.) 

� Private Limited Company with Share Capital (Sermayesi paylara bölünmüş 

sınırlı sorumlu şirket) 

� Private Limited Company without Share Capital (Bu şirket türü, company 

limited by guarantee veya guarantee company olarak da adlandırılmaktadır. 

Bu şirketin özelliği ise, şirketin taahhüt ettiği belirli bir miktar ile sınırlı 

sorumlu olmasıdır.) 

� Private Unlimited Company with Share Capital (Sermayesi paylara bölünmüş 

sınırsız sorumlu şirket) 

�  Private Unlimited Company without Share Capital (Paylara bölünmüş bir 

sermayesi olmayan sınırsız sorumlu şirket. Bu şirket tipi Türk ticaret 

hukukundaki kollektif şirkete benzemektedir.)   

Uygulamada ise daha çok hisseleri ölçüsünde sınırlı sorumlu şirket(private 

company limited by shares) ve taahhüt ettiği miktar ile sınırlı sorumlu(guarantee 

company) şirket görülür46. Şunu da belirtmek gerekir ki, İngiliz Şirketler(sermaye 

şirketleri) hukukunda, bir şirket ya Public Company (halka açık şirket) ya da Private 

Company (halka açık olmayan şirket) olabilir. 

                                                
 
45 Alan Steinfeld, Martin Mann, Richard Ritchie, Elizabeth Weaver, Helen Galley, Stuart Adair, Neil 
McLarnon, Adam Cloherty, The Companies Act-2006, Oxford Universıty Pres, 2007, s. 9. 
46 Paul L. Davies, Principles of Modern Company Law, 7. bs., London,  Sweet&Maxwell, 2003, s. 
72.  
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İngiliz Hukukunda tescil edilebilecek şirket türü sayısı, hukukumuza yakındır 

ve tıpkı hukuk sistemimizde olduğu gibi çeşitlidir. Ancak iki hukuk sistemi 

arasında(bazı istisnalar dışında) şirket türleri açısından birebir özdeşlik bulmak 

oldukça zordur.  

 

B. Geçerli Tür Değiştirmeler  

6762 sayılı TTK’da ticaret şirketleri açısından geçerli tür değiştirmeler açıkça 

sayılmamış olmasına rağmen, tür değiştirmeye ilişkin düzenlemenin, genel hükümler 

başlığı altında bulunması, bir ticaret ortaklığının diğer bir ticaret ortaklığına 

dönüşebileceğini açıkça göstermektedir. Zaten tür değiştirmede genel hüküm 

niteliğinde olan 152. maddenin metninden de bu durum açıkça anlaşılabilmektedir.  

Ticaret Kanunu tasarısında, tür değiştirmeye ilişkin düzenlemenin kaynağı ise 

İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığı Devrine İlişkin Federal 

Kanundur ve bu düzenleme 6762 sayılı TTK’daki düzenlemeden ayrılmaktadır. 

Tasarının 180. maddesinde, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği açıkça 

düzenlendikten sonra, 181. maddesinde de 6762 sayılı TTK’dan farklı olarak hangi 

ticaret şirketlerinin hangi şirket türlerine dönüşebileceği açıkça sayılmıştır.  

 İlgili maddeye göre tür değiştirebilecek ortaklık tipleri ve hangi türe 

dönüşebilecekleri şu şekildedir: 

 

“a) Bir sermaye şirketi: 

1) Başka türde bir sermaye şirketine 

2) Bir kooperatife 

b) Bir kollektif şirket; 

1) Bir sermaye şirketine; 

2) Bir kooperatife 

3) Bir komandit şirkete 

c) Bir komandit şirket; 
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1) Bir sermaye şirketine 

2) Bir kooperatife 

3) Bir kollektif şirkete 

d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine dönüşebilir.” 

 

Tasarıda, bir ticaret şirketinin dönüşebileceği şirket türleri açıkça sayılmış 

ancak sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin, şahıs şirketlerine dönüşmesine cevaz 

verilmeyerek, bir ticaret şirketinin istenilen diğer bir ticaret şirketine dönüşmesine 

izin verilen 6762 sayılı TTK’nın 152. maddesinde benimsenen ilkeden 

uzaklaşılmıştır.   

Bu noktada, Ticaret Kanunu tasarısının kabul ettiği düzenlemenin irdelenmesi 

yerinde olacaktır. Söz konusu düzenlemenin kaynağı İBirK’dır(54. md.). İsviçre 

Borçlar Kanununun 824. maddesinde, bir anonim şirketin paylı komandit veya 

limited şirkete dönüşümüne izin verilmeyen sistem, İBirK’da yeniden düzenlenmiş 

ve kapsamı da genişletilmiştir47. İBirK’nın 54. maddesinde bir sermaye şirketinin 

şahıs şirketine dönüşmesine cevaz verilmemiştir. Bu düzenlemenin temelinde, 

sermaye şirketlerinin İsviçre Hukukunda tüzel kişiliğe haiz olmayan kollektif şirkete 

dönüşerek, tüzel kişilere uygulanacak tasfiye hükümlerinin dolanılmasının 

engellenmek istenmesi(İsviçre Hukukundaki birleşme ve bölünmelerde olduğu gibi) 

amacı yatmaktadır48. Türk Hukukunda, kollektif ve komandit şirketlerin sermaye 

şirketleri gibi tüzel kişiliğe haiz olmaları nedeniyle bu şekildeki bir düzenlemeye 

gerek bulunmamaktadır49. 6762 sayılı TTK ile tasarı arasındaki bu ayrık durumun 

nedeni, İBirK’daki tür değiştirmeye ilişkin hükümlerin aynen içselleştirilmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, her ne kadar uygulamada sermaye şirketlerinin şahıs 

şirketlerine dönüşmesine hemen hemen hiç rastlanılmıyor olsa da, bu ayrık durumu 

                                                
 
47 Necla Güney Ağdağ, Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Şirketlerin Yeniden Yapılanmasına 
İlişkin Düzenlemeler Hakkında Genel Değerlendirme, İstanbul, YÜHFD C. II S. I, 2005, s. 503. 
48 İsviçre kanun koyucusu bu düzenlemenin şirketlerin gelişimine engel olmaması için birleşme ve 
bölünme ile aynı sonuçları doğuracak malvarlığı devri  kurumunu getirerek oluşabilecek bir 
olumsuzluğu da engellemeye çalışmıştır. İsviçre hukukunda yer alan malvarlığının devrine ilişkin 
kurum, ticaret kanunu tasarısında yer almamaktadır. Konu hakkında Bkz.: Ağdağ, a.g.e., s. 503. 
49 Ağdağ, a.g.e., s. 503. 
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göz önüne alarak bir düzenlemeye gidilmesi ve tür değiştirme bakımından oldukça 

liberal bir sistemi benimsemiş olan Türk ticaret hukuku açısından kısıtlayıcı bir 

durum ortaya çıkarılması bakımından-teoride de olsa- hukuki olarak bu zamana 

kadar yapılan kazanımlardan bir geriye gidiş söz konusu olmuştur. Kanaatimizce, 

düzenlemenin 6762 sayılı TTK’nın 152. maddesinde olduğu şekilde yapılmasında bir 

sakınca bulunmamaktadır.    

 Yukarıda da belirtildiği gibi, 6762 sayılı TTK’da, ticaret şirketlerinin tür 

değiştirmesi açısından herhangi bir sınırlama getirilmemişken, bu görüşten Ticaret 

Kanunu tasarısında kısmen de olsa uzaklaşılmıştır. Ancak her hâlükârda gerek 

TTK’da gerek ticaret kanunu tasarısında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret 

şirketine dönüşebileceği açıkça kabul edilmiştir.   

Bu noktada, tip içinde sınıf değiştirme durumundan da bahsetmekte yarar 

vardır. Bu değişimde, aynı ortaklık tipi içinde kalınmakla birlikte ortaklığın kısmen 

farklı hükümlere tabi bir diğer çeşidine geçme durumu söz konusudur50. Özelikle 

kapalı bir anonim şirketten halka açık bir anonim şirkete geçiş, tip içinde sınıf 

değiştirme olarak kabul edilmektedir. Aynı tür içinde kalındığından, burada bir tür 

değiştirme olmadığı da açıktır.   

İngiliz Hukuk sistemine de değinecek olursak, bir şirketin hangi tür şirketlere 

dönüşebileceği, Şirketler Kanunu (Companies Act)’nun 89. ila 111. maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Bu düzenleme, İngiliz Hukukunda oldukça ayrıntılı bir 

şekilde düzenlenen ender kurumlardan birisidir.  

 

İlgili kanuna göre, İngiliz Hukukundaki geçerli tür değiştirmeler şunlardır: 

 

� Private Company (Özel Şirketler )-> Public Company (Halka açık şirketler) 

İlgili kanunun 90. ila 96. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

 

� Public Company (Halka açık şirketler)->Private Company(Özel şirketler) 

İlgili kanunun 97. ila 101. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

 

                                                
 
50 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 138. 
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� Private Limited Company (Sınırlı sorumlu şirketler)->Unlimited Company 

(Sınırsız sorumlu şirketler) 

İlgili kanunun 102. ila 104. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

 

� Unlimited Company (Sınırsız sorumlu şirketler)->Private Limited Company 

(Sınırlı sorumlu şirketler) 

İlgili kanunun 105. ila 108. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

 

� Public Company (Halka açık şirketler)->Unlimited Private Company 

(Sınırsız sorumlu şirketler) 

İlgili kanunun 109. ila 111. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

 

İngiliz Hukukunda, geçerli tür değiştirmeler 6762 sayılı TTK’dan farklı 

olarak tek tek sayılmıştır. Bu sayma, esas itibari ile ticaret kanunu tasarısındaki 

düzenlemeye benzemektedir.  

 

IV. Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Kanunu Tasarısındaki Tür 

Değiştirmeye İlişkin Düzenleme İle Uygulama ve Doktrinin Tutumu  

A. Türk Ticaret Kanunundaki Düzenleme 

Tür değiştirme kurumu Eski Ticaret Kanunu diye anılan 29.05.1926 tarih ve 

865 sayılı ticaret kanununda yer almamaktaydı51. Bu nedenle, tür değiştirmek isteyen 

ticaret şirketi önce fesih ve tasfiye, sonrasında da yeni şirkete ilişkin kuruluş 

işlemlerini yapması gerekmekteydi.  

Mevcut uygulamamızda ise tür değiştirmeye ilişkin hükümlerin kaynağını, 

hâlen yürürlükte olan 29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı TTK oluşturmaktadır. Mevcut 

kanunumuzda tür değiştirmeye ilişkin bir genel ikide özel düzenleme yer almaktadır.  

                                                
 
51 Tekinalp, Arslanlı Armağanı, s. 584; Eski ticaret kanununda ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi 
hususunda Bkz.: E. Ernst Hirsch, Ticaret Hukuku Dersleri, 1946, s. 332-333.  
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Genel düzenleme, TTK’nın Nev’i Değiştirme başlıklı 152. maddesinde yer 

almaktadır. Tür değiştirmeye ilişkin özel düzenlemelerden ilki, kollektif ve komandit 

şirketlerin birbirlerine dönüşümünün düzenlendiği 268. md.; diğer düzenleme ise 

anonim şirketin limited şirkete dönüşümünün düzenlendiği 439/I ve 553-555. 

maddelerdir. 

Daha öncede belirttiğimiz üzere tür değiştirmeye ilişkin genel düzenleme, 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 2. Kitabın 1. Faslında, Ticaret Şirketlerine 

ilişkin Genel Hükümler başlığı altında, 152. md. de yer alan düzenlemedir. 152. md. 

şu şekildedir: 

  

“Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi 

kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev’e ait kuruluş merasimine tabidir. 

Böylece yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.”  

 

 Söz konusu madde, yukarıda da belirtildiği üzere, ticaret şirketlerine ilişkin 

genel hükümler başlığı altında olmasından dolayı, tür değiştirmeye ilişkin özel 

hükümlerle çelişmediği sürece, tüm tür değiştirmelerde uygulanacaktır52.  

Madde metninden de anlaşılacağı üzere 152. maddeden çıkardığımız diğer bir 

sonuçta, ticaret şirketleri arasında tür değiştirmeyi engelleyen herhangi bir hükmün 

bulunmayışıdır. Bir şirket, istediği başka bir şirket türüne dönüşebilecektir53 54 Bir 

                                                
 
52 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 161; Tekinalp, İkt. ve Mal. Der. 1971, s. 195; 
Tekinalp, Arslanlı Armağanı, s. 587; Gelegen, a.g.m., s. 145; Kendigelen, Makalelerim, s. 22; 
Doğanay, a.g.e., 662. 
53 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 162; Domaniç, a.g.e., s. 509; Tekinalp, İkt. ve Mal. 
Der. 1971, s. 196; Mimaroğlu, a.g.e., s. 142; Yasaman, a.g.m., s. 292; Doğanay, a.g.e., s. 662. 
54 Kanunen bazı durumlarda, tür değiştirme özgürlüğü kısıtlanabilir. Örneğin, sigortacılık faaliyetinde 
bulunmak isteyen bir şirket SK md. 3/II gereği anonim şirket olarak faaliyette bulunabilecektir. Bu 
nedenle, sigortacılık faaliyetine devam etmek isteniyorsa başka bir şirket türüne de 
dönüşülemeyecektir. Bkz.: Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 163. Diğer bir örnek olarak 
da, hâlen yürürlükte olan  10.06.1326 tarih(Hicri) ve 576 sayılı Menafi Umumiyeye Müteallik 
İmtiyazat Hakkında Kanun’da(Osmanlı Kanunu) kamu hizmetlerinin, imtiyaz sözleşmesi ile özel 
sektöre yaptırılması hususunda, bu tür işleri yapacak şirketlerin AŞ olmaları zorunluluğu 
bulunmaktadır(md. 7). Bu nedenle kamu hizmetini imtiyaz sözleşmesi ile yapmak isteyen bir şirket bu 
hizmet süresi boyunca başka bir tür ticaret şirketine de dönüşemeyecektir.  Aynı şekilde, 08.06.1994 
tarih ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanun’un 2. maddesindeki belirtilen işlerde faaliyette bulunabilmek için, aynı kanunun 3/b 
maddesinde düzenlendiği üzere anonim şirket vasfına haiz olunması gerekmektedir. Kanunda  
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şirketin istenen başka bir ticaret şirketine dönüşmesini sözleşme özgürlüğü ile 

Anayasada yer alan özel teşebbüs kurma özgürlüğünün bir sonucu olarak da 

görebiliriz55. 

Tür değiştirmede uygulanacak usul açısından yine 152. md. bize yol gösterici 

olmaktadır. Maddede yer alan “…kanunda aksine hüküm olmadıkça yeni nev’e ait 

kuruluş merasimine tabidir…” düzenlemesi, tür değiştirmede yeni türün kuruluş 

hükümlerinin uygulanacağını göstermektedir56. Ancak maddenin metninden de 

anlaşılacağı üzere, kanunda aksine bir düzenleme olmaması durumunda yeni türün 

kuruluş hükümleri uygulama alanı bulacak, istisnai hükümler bulunması durumunda 

ise söz konusu hükümler uygulanacaktır. TTK’da daha önce de belirttiğimiz üzere iki 

istisna yer almaktadır. 

 İlk istisnai düzenleme, 268. maddede yer alan kollektif ve komandit 

şirketlerin birbirlerine dönüşmesi durumudur. Aslında bu madde, 152. maddede yer 

alan tür değiştirme işlemleri açısından yeni bir düzenleme getirmemekte ve biçim 

değiştirici tür değiştirme modelini benimsemektedir57. Burada şirket ortaklarının 

sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme olduğu ve bu açıdan 268. maddenin farklı bir 

düzenleme getirmediği doktrinde genel kabul gören görüştür58.  

TTK’da yer alan ikinci istisnai düzenleme, devredici tür değiştirme olarak 

anılan, kaynağı İsviçre Hukukuna dayanan 439/I, 553-555. maddelerde yer alan 

anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumudur. Bu maddeler ile 152. maddeye 

istisnai hükümler getirilmiş ve tür değiştirmede farklı hükümler düzenlenmiştir. Bu 

hükümler kanunda aksine hüküm bulunmadığından dolayı, paylı komandit 

şirketlerin(TTK 476/II) ve kooperatiflerin(KoopK md. 98) limited şirkete dönüşmesi 

durumunda da uygulanacaktır59.  

                                                                                                                                     
 
düzenlenen işler yapıldığı sürece anonim şirket olarak kalınması gerekecek ve dolayısıyla başka bir 
şirket türüne de dönüşülemeyecektir.  
55 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 162. 
56 Reisoğlu, a.g.e., s. 12; Kendigelen, Makalelerim, s. 25. 
57 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 129. 
58 Reisoğlu, a.g.e., s. 9; Yasaman, a.g.m., s. 289; Domaniç, a.g.e., s. 508. 
59 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 150; Kendigelen, Makalelerim, s. 26. 



 22 

Tür değiştirmenin hukuki neticeleri bahsini Tür Değiştirmenin Hukuki 

Sonuçları başlığı altında ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimizden burada üzerinde 

durulmayacaktır. 

 

B. Ticaret Kanunu Tasarısındaki Düzenleme 

6762 sayılı mevcut TTK 01/01/1957 tarihinde yürürlüğe girip yaklaşık elli 

yıldır uygulanmaktadır. Söz konusu kanun, yürürlüğe girdiği zamanın ve yapılan 

değişikliklerle günümüzün ihtiyaçlarını modern bir yaklaşımla karşılasa da,  hızla 

değişen dünya ekonomik hayatı ve ekonomik ilişkiler, AB süreci, teknolojik 

gelişmeler gibi nedenler yeni bir ticaret kanunu hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu 

amaçla Adalet Bakanlığı tarafından 1999 yılında Üniversiteler, Barolar Birliği, 

Yargıtay gibi birçok kesimin katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon 

2000 yılında başladığı çalışmalarını, 2005 yılında tamamlayarak bir ticaret kanunu 

tasarısı hazırlamıştır.  

Hazırlanan bu tasarıda komisyonun amaçlarından birisi de, tez konumuz olan 

tür değiştirmenin, birleşme ve bölünme kurumlarıyla birlikte tekrar düzenlenmesi 

olmuştur. Bu amaç doğrultusunda tür değiştirme kurumu 78/855/EEC ve 

82/891/EEC sayılı AET Yönergeleri60 ve İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür 

Değiştirme, Malvarlığının Devrine İlişkin Federal Kanunu kaynak alınarak, Türk 

ticaret hukukunun kendine has özellikleri de gözetilerek günün ihtiyaçları 

doğrultusunda tekrar düzenlenmiştir.  

Tür değiştirmeye ilişkin yapılan düzenlemeler, tasarının gerekçesinde de 

belirtildiği üzere 6762 sayılı TTK’da yer alan ilkelerle aynı düzlemde bulunmakla 

birlikte, konu çok daha ayrıntılı bir şekilde tasarının 180 ila 194. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemelerin amacı genel gerekçede belirtildiği üzere, 

yapısal değişikliklerin güvenli, şeffaf ve basit bir işlemler zinciri içinde 

gerçekleşmelerini sağlanmakla kalmayıp, aynı zamanda alacaklılar, diğer hak ve 

menfaat sahiplerini de koruyup, ayrıca işçilerin devralan şirkete geçişleri, hakları ve 

sorumluluklarının da ayrıntılı olarak düzenlemektir. 

                                                
 
60 AET Yönergelerinin tam metni için Bkz.: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm(05.09.2008). 
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Tasarıda tür değiştirmeye ilişkin hükümler 180 ila 194. maddeler arasında yer 

almaktadır. 180. maddede tür değiştirmede uygulanacak genel ilke belirtilmiştir. Bu 

ilke de özellikle 6762 sayılı TTK’da yer alan, bir şirketin hukuki şeklini 

değiştirilebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu 

özellikle vurgulanmıştır. Her ne kadar mevcut kanunumuzla tasarı arasında temel 

ilkeler bağlamında bir farklılık olmasa da, tasarıyla birlikte tür değiştirme ile ilgili 

pek çok yeni kurum hukukumuza girmiştir. Tür değiştirme planı, tür değiştirme 

raporu, bu plan ve raporun denetlenmesi, şirket ortakları ve menfaat gruplarına tür 

değiştirmeye ilişkin belgeleri inceleme hakkının özel olarak düzenlenmesi ve mevcut 

kanunumuzda düzenlenmemesine rağmen tür değiştirme işlemlerindeki 

gerekliliğinden ve vergi hukukundan kaynaklanan nedenlerden dolayı zorunlu olarak 

düzenlenen bilanço hazırlanması, tasarıda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Mevcut kanunumuzda tür değiştirmenin iptali ve eksiklikleri durumunda 

uygulanması gereken hukuk konusunda yer alan boşluk, tasarının 193. maddesinde 

ayrıca düzenlenerek ortadan kaldırılmıştır. Tür değiştirmede kuruluştan doğan 

sorumluluk bahsi, madde gerekçesinde belirtildiği üzere genel hükümlerle paralel 

olsa da, 194. maddede ayrıca düzenlenmiştir. Çalışanların korunmasına ilişkin olarak 

da 191. maddede 178. maddenin uygulanacağı belirtilerek, ayrıca düzenlenme yoluna 

gidilmiştir.  

Tasarıda, tür değiştirmeden dolayı ortakların zarar görmemesi için, 183. ve 

192. maddelerde ortaklık haklarının korunması için ayrıntılı düzenlemeler 

yapılmıştır. Alacaklıların korunması hususunda da 191. maddede 158. maddenin 

uygulanacağı düzenlenerek, alacaklıların korunması hususunda genel bir hüküm 

getirilmiştir. 

 Tasarıyı mevcut kanunumuzdan ayıran en önemli farklardan birisi de 

devredici tür değiştirme modelinin tasarıda yer almayışıdır. Bu yolla doktrinde, bu 

sistemin gereksiz olduğu ve modern hukuk anlayışını yansıtan biçim değiştirici tür 

değiştirme modelinin tüm tür değiştirmeler açısından uygulanması gerektiği 

yönündeki görüşler de benimsenmiş olmaktadır61.     

                                                
 
61 Gelegen, a.g.m., s. 145; Kendigelen, Makalelerim, s. 31. 
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 Tasarının tür değiştirmeye ilişkin hükümleri hakkında çeşitli eleştiriler 

yapılmaktadır. Örneğin, 2005 yılında Türk Ticaret Kanunu tasarısı hakkında yapılan 

bir konferansta Hikmet Sami Türk birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin 

ikinci kitabın adeta ayrı bir kitap gibi düzenlendiği, bu bölümde tasarının genelinden 

ayrı olarak çeşitli farklı kavramların kullanıldığı ve kavramsal bir bütünlük 

bulunmadığı yönünde eleştirilerde bulunmuştur62. Hasan Pulaşlı’nın da tasarı 

hakkındaki eleştirilerinden birisi, tasarının bilimsel kriterlere uygun olmaması ve 

kaynak hukuktaki doktrin ve mahkeme karalarının yeterince dikkate alınmamasıdır63. 

Yine tür değiştirmede, tasfiyenin yapılmayacağının ayrıca belirtilmemiş olduğu Türk 

tarafından eleştirilmiştir. Erdoğan Moroğlu da özellikle tür değiştirmeye ilişkin 

maddelerin kaleme alınışları hususunda çeşitli eleştirilerde bulunmuştur64.             

 

C. Tür Değiştirme Konusunda Uygulamanın Tutumu 

1. Yargıtayın Tutumu 

Ticaret şirketlerinde tür değiştirmeye ilişkin, doktrinde yapılan teorik 

tartışmaları kronolojik olarak sınıflandırmak istersek, tartışmaların özellikle 1970 ile 

1985 yılları arasında yoğunlaştığını görürüz.  

Türkiye’de özellikle 1970’li yıllardan sonra, tür değiştirmeye çok sık 

rastlanmaktadır. 1960’lı yıllara kadar en yaygın ortaklık tipi olarak görülen kollektif 

şirketlerde ortaya çıkan ihtiyaçlar karşılanamadığından, zamanla limited veya daha 

çok anonim şirket tipine dönüşme ihtiyacı duyulmuştur65. Tür değiştirme 

konusundaki itici gücü ise 6762 sayılı TTK’nın 152. maddesi oluşturmuştur. 

Bu düzenleme ticaret şirketlerine, tür değiştirme konusunda oldukça geniş bir 

hareket alanı verse de, uygulamada ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi özellikle 

1984 yılına kadar mahkeme içtihadları ile oldukça kısıtlanmıştır. Tür değiştirmeye 

                                                
 
62 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Konferans Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005, s. 25-26. 
63 Hasan Pulaşlı’nın tasarı hakkındaki görüşleri için Bkz.:  YUHFD C.II S. I, 2005, s. 429-448. 
64 Erdoğan Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu Tarsısı-Değerlendirmeler ve Öneriler, İstanbul, 
İstanbul Barosu Yayınları, 2005, s. 63-65. 
65 Tekinalp, Arslanlı Armağanı, s. 579. 
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ilişkin 6762 sayılı TTK’nın gerek 152. maddesindeki genel düzenlemede gerek 268. 

maddesindeki, kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmesi ve 553-555. 

maddelerinde anonim şirketlerin, limited şirketlere dönüştürülmesi hakkındaki özel 

düzenlemelerde, ticaret şirketlerinin tür değiştirmesine ilişkin geniş imkânlar 

sağlanmış olmasına rağmen, mahkemeler tür değiştirmeyi oldukça kısıtlayan kararlar 

vermişlerdir. Mahkemelerin bu kararları STB’yi de etkilemiş ve bakanlığın uzun bir 

süre tür değiştirmelere olumsuz bir tavır takınmasına neden olmuştur66.   

Özellikle,  İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesince başlatılan ve Yargıtay 

11. Hukuk Dairesi’nce de onaylanan, tür değiştirmeyi oldukça kısıtlayan kararlar 

1971 ve 1984 yılları arasında ısrarla sürdürülmüş, yasada belirtilen istisnalar dışında 

bir ticaret ortaklığının aynı türden sayılmayan başka bir tür ticaret ortaklığına 

dönüşebilmesi için fesih ve tasfiye edilerek yeniden kurulmasını zorunlu gören bir 

uygulama oluşmasına neden olmuştur. 11. HD, 1984 yılından önceki kararlarında 

6762 sayılı TTK’nın 152. maddesinde genel bir kural getirildiğini kabul etmekle 

birlikte, bunu tek başına uygulamaktan da kaçınmıştır67. 

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, tür değiştirmenin bazı sonuçları 1960’lı 

yılların sonlarından başlayarak İcra ve İflas Dairesi ile 4. ve 6. Hukuk Dairelerinin 

kararlarına konu olmuştur68.  

Yargıtay 11. HD 1971 -1984 dönemindeki eski kararlarında, 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun 152. maddesini uygularken birlikte dikkate aldığı maddelerin 

başında aynı kanunun 147. maddesi geliyordu. Daireye göre, yasada öngörülen 

istisnalar dışında bir ticaret ortaklığı, fesih ve tasfiye edilmeksizin Türk Ticaret 

Kanunu’nun 147. maddesi uyarınca “aynı türde” olmayan, daha doğrusu 147. md. 

anlamında “aynı türden” sayılmayan başka bir ortaklık türüne çevrilemezdi69. 

                                                
 
66 Kendigelen, Makalelerim, s. 33. 
67 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 145. 
68 Söz konusu kararlar için Bkz.: Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 154-156. 
69 147. maddenin uygulanması bakımından Bkz.: Hikmet Sami Türk, Ticaret Ortaklıklarının 
Birleşmesinde Nevilerin Aynı Olması Koşulu, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, 1986.  



 26 

Örneğin, 29.11.1971 tarihli kararda70 belirtildiği gibi, limited ortaklık anonim 

ortaklığa, 20.05.1974 ve 10.02.1984 tarihli iki kararda belirtildiği üzere de kollektif 

ortaklık anonim ortaklığa dönüşemezdi. TTK’nın 147. maddesinde, limited ortaklık 

ve kooperatif kendileri dışında başka hiçbir ortaklıkla “aynı türden” sayılmamıştır. 

147. maddede “aynı türden” sayılan ortaklıklar, bir yanda kollektif ve komandit, 

diğer yanda anonim ve paylı komandit ortaklıklardır. Yargıtay 11. HD’nin eski 

kararlarında benimsediği görüşe göre, yasada belirtilen istisnalar dışında, tür 

değiştirme ancak bu sınırlı çerçeve içinde gerçekleştirilebilecektir. 

Kollektif ve komandit ortaklığın birbirine dönüşmesi zaten TTK’nın 268. 

maddesinde ayrıca düzenlenmiştir. Anonim ve paylı komandit ortaklığın tür 

değiştirmesi ise, paylı komandit ortaklığın uygulamada yaygın bir ortaklık türü 

olmaması nedeniyle pratik bakımdan fazla bir öneme haiz değildir. Dolayısıyla, 

TTK’nın 152. maddesinin uygulama alanı son derece daraltılmış, yasada öngörülen 

istisnalar dışında tür değiştirmede de “türlerin aynı olması” koşulunun aranması, 

aşağıdaki tür değiştirmeleri imkânsız bir hâle getirmiştir71: 

 

� Kollektif Ortaklık-> Anonim, Paylı Komandit, Limited Ortaklık, Kooperatif 

� Komandit Ortaklık -> Anonim, Paylı Komandit, Limited Ortaklık, Kooperatif 

� Anonim Ortaklık ->Kollektif, Komandit Ortaklık, Kooperatif 

� Paylı Komandit Ortaklık -> Kollektif, Komandit Ortaklık, Kooperatif 

� Limited Ortaklık -> Kollektif, Komandit, Anonim, Paylı Komandit Ortaklık,   

Kooperatif 

� Kooperatif -> Kollektif, Komandit, Anonim, Paylı Komandit Ortaklık 
                                                

70 Yargıtay 11. HD.’nin 29.11.1971 tarihli kararında;  limited şirketin tasfiye edilmeksizin anonim 
şirkete dönüştürülmesi mahkeme tarafından reddedilmiş, kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 
Ticaret Dairesi ilgili kararı vererek kararı onaylamıştır. Kararın sonuç kısmı şu şekildedir; 

“… Ticaret Kanunu anonim şirketin limited şirkete statü tadili suretiyle ve anonim şirket tasfiye 
edilmeksizin çevrilmesini düzenlemiş, fakat bir limited şirketin nev’i ayrı olan bir anonim şirkete aynı 
suretle çevrilmesini öngörmemiştir. O halde, bir limited şirketin fesih ve tasfiye edilmeksizin esas 
mukavelesini değiştirmesi yoluyla anonim şirket nev’ine çevrilmesi kanunen geçerli değildir.”  

Karar için Bkz.: Erdoğan Moroğlu, Abuzer Kendigelen, Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 
İstanbul, Beta, 2004, s. 168.  
 
71 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 168. 



 27 

Anlaşılacağı üzere, ekonomik açıdan önemli olan küçük işletmelere özgü 

ortaklık tiplerinden, büyük işletmelere elverişli ortaklık tiplerine geçiş yönündeki tür 

değiştirmeler engellenmiş bulunmaktadır. Bu durum doktrinde ağır bir şekilde 

eleştirilmiştir72. 

Buna örnek olarak Yargıtay 11. HD’nin önüne gelen olayları 

incelediğimizde, kollektif veya komandit ortaklığın limited veya anonim ortaklığa, 

limited ortaklığın anonim ortaklığa çevrilmesinin ancak fesih ve tasfiye yapılması 

durumunda mümkün olacağını görmekteyiz73.  

Yargıtay 11. HD’si 6762 sayılı TTK 147. maddesinde düzenlenen aynı tür 

sayılan ortaklıklar hususuna, 20.05.1974 tarihli kararıyla74 yeni bir anlam vermeye 

                                                
 
72 Eleştirirler için Bkz.: Doktrinin Tutumu, s. 33 vd. 
73 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 168. 
74 “…Davacılar, (Şafak Kundura Fabrikası Kollektif Şirketi - Muzaffer Hancı ve Mustafa Hancı 
halefleri) adındaki şirketin, Anonim Şirkete çevrilmesine dair verdikleri karar gereğince 
düzenledikleri ana sözleşmenin tasdikini talep etmişlerdir. 

Mahkemece, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre, bu Kollektif Şirket fesih ve tasfiye 
edilmedikçe, Anonim Şirkete dönüşmesi, mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiş ve 
hüküm Dairemizin 16.04.1974 tarih ve 1126/1369 sayılı kararı ile onanmıştır. 

…Türk Ticaret Kanunu’nun 152. maddesi şirket nev’inin değiştirilmesi hususunda genel bir kural 
getirmekle beraber, anılan Kanunun ilgili diğer hükümleri ile birlikte mütaala edilmesi gerekir. 

Netekim Türk Ticaret Kanunu’nun 268. maddesi ile 553. maddesi de, (tasfiye edilmeksizin) şirket 
nev’inin değiştirilmesi konusunu düzenlemiştir.  

Bundan başka aynı kanunun 147. maddesinde, şirketlerin birleşmesi şartları meyanında aynı neviden 
olan şirketlerin birleşmesine cevaz vermiş ve bu bakımdan Kollektif ile Komandit Şirketleri ve Anonim 
ile Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketleri aynı neviden saymıştır. Kaldı ki, üçüncü 
şahıslara karşı bütün mal varlığı ile sorumlu olan Kollektif Şirket ortaklarının, bir statü değişikliği ile 
koydukları sermaye oranında sorumlu olacak şekilde Kollektif Şirketi, Anonim Şirketine 
dönüştürmeleri de üçüncü şahısların hukuku yönünden terviç edilemez. 

Esasen Kollektif Şirketin, Anonim Şirkete çevrilmesi istendiğine göre, bu iki nevi şirkette 
sorumluluğun aynı nitelikte olmadığı; birincinin şahıs, ikincinin sermaye şirketi olduğu bilinen bir 
gerçektir. 

Bu itibarla mücerret yeni şirketin eskisinin devamı olduğunun kabulü, eskisinin tabi bulunduğu 
sorumluluk kurallarının yenisi hakkında da uygulanmasına imkan vermez. 

Ticaret Kanunu hükümlerinin yorumlanmasında, diğer pozitif hükümlerin yorumuna ilişkin ilkelerden 
ayrılmak için haklı bir sebep gösterilemez; şekli yorum değil, amaca göre yorum esastır;  aksi 
takdirde menfaatlerin telifinde adil sonuç gerçekleşmez. 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı harar düzeltme dilekçesinin HUMK.’ nun 442. 
maddesi gereğince reddine ve karar düzeltilmesini isteyenden takdiren (100) lira para cezası alınarak 
hazineye gelir kaydedilmesine 22.06.1974 tarihinde bir oya karşılık çoğunlukla karar verildi. 

Muhalefet Şerhi 

Ticaret şirketlerinin birbirleri ile birleşmesi ya da bir şirketin diğer bir ticaret şirketine katılması 
halinde, kalan veya yeni kurulan şirket dışındaki ticaret şirketlerinin fesih ve tasfiye edilmeleri 
gerektiği noktasında tereddüt yoktur. (Türk Ticaret Kanununun 146 ve 151 inci) olayda olduğu gibi, 
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başlamış75 ve bir yanda kişi ortaklıklarını diğer yanda sermaye ortaklıklarını aynı 

türden saymaya başlamıştır. Bu karar, Yargıtay’ın bir önceki görüşünden daha 

isabetli olsa da, 6762 sayılı TTK’nın 152. maddesinin uygulama alanını dar tutmaya 

devam etmiş, bu hususta doktrin tarafından eleştirilmiş ve 152. maddede böyle bir 

ayrımın yapılmadığı açıkça belirtilmiştir. 

Yargıtay 11. HD’nin 09.05.1979 tarihli bir kararında76 da; 6762 sayılı 

TTK’nın 553. maddesinde, anonim şirketin limited şirkete çevrilmesinin, her iki 

şirketinde sermaye şirketi olması gerekçesiyle ters yöndeki bir tür değiştirmeye 

engel olmayacağı şeklinde bir karar verilerek, doktrinde eleştirilen bu husus ilgili 

                                                                                                                                     
durumunu muhafaza etmek isteyen, ancak genişleyen imkan ve faaliyetleri dolayısıyla ve gerektiğinde 
halka açılmak arzusu ile günün koşullarına uygun daha kapsamlı girişimlere atılmak ve yeni nevin  

fayda ve kolaylıklarından yararlanmak amacını güden bir kolektif şirketin anonim şirkete dönüşmesi 
(nevi değiştirmesi)  halinde, fesih ve tasfiyesinin gerekeceğine dair kanunlarımızda hiçbir hüküm  

mevcut değildir. Gerçekten Kollektif Şirketlerin infisah sebeplerini sayılı ve sınırlı şekilde gösteren 
Türk Ticaret Kanunu’nun 185. maddesinin 3. bendinde sadece ( şirketin diğer bir şirket ile birleşmesi) 
fesih sebebi olarak gösterilmiş, nev’i değiştirmesi halinde infisah edeceğinden söz edilmemiştir. Aynı 
kanunun 268. maddesi ise bir Kollektif Şirketin tasfiye edilmeksizin Komandit Şirkete ve Komandit 
Şirketin aynı yolla Kollektif Şirkete dönüşebilecekleri ön görülmüş bu takdirde dahi tasfiyeye gerek 
olmadığına değinilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda özel nitelik taşıyan 439,553 ve 555. maddeleri de 
Anonim Şirketin, Limited Şirkete dönüşmesi ile ilgili olup yine nev’i değiştiren şirketin tasfiyesine 
gerek bulunmadığı maddelerde açıkça belirtilmiştir. Görülüyor ki, Kolektif Şirketin, Anonim Şirkete 
dönüşmesi halinde kanunlarımızda uygulanacak özel bir hüküm bulunmadığından, Türk Ticaret 
Kanunu’nun, nev’i değiştirme ile ilgili genel manilerini uygulama zorunluluğu ortaya çıkar (Türk 
Ticaret Kanunu’nun 138. maddesi) konu ile ilgili genel hüküm ise, aynı kanunun 152. maddesinde yer 
almaktadır. Bu husus kanun gerekçesinde (yürürlükte olan kanun, muayyen tipteki bir ticaret 
şirketinin özel kişiliğini ve ayniyetini muhafaza etmek üzere hangi şartlar altında diğer bir şirket 
tipine çevrilebileceği hususunda hiçbir hükmü ihtiva etmemektedir. Bu boşluğu doldurmak maksadı 
ile tasarının 152. maddesindeki hüküm teklif edilmiştir. Bu suretle tip değiştirme keyfiyetinin bir 
halefiyet münasebetini tevlit etmeyeceği ifade edilmiştir, şeklinde ve her türlü kuşkuyu ortadan 
kaldıracak biçimde tanımlanmıştır. Bu açıklamalardan olaya uygulama zorunluğu bulunduğu 
anlaşılan Türk Ticaret Kanunu’nun 152. maddesinde aynen (bir ticaret şirketinin nev’inin diğer bir 
ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev’e ait kuruluş merasimine 
tabidir; böylece yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır.) denilmekte olmasına ve tür 
değiştirmeden önce fesih ve tasfiyenin zorunlu olduğuna dair başkaca bir hüküm bulunmamasına, 
başka bir deyişle yeni tür şirketin eskisinin devamı olacağı açıkça kabul edilmekle yeni bir şirket 
kurulmuş sayılamayacağına göre, diğer şartların gerçekleşmesi halinde de değiştiren Kollektif  
Şirketin fesih ve tasfiyesine gerek bulunmadığı kanısı ile çoğunluk oyuna karşıyım.”  

Karar için Bkz.: Ünal Tekinalp, Kollektif Ortaklığın Anonim Ortaklığa Dönüşmesi Sorunu-
Yargıtay Ticaret Dairesinin Bir Kararı Üzerine İnceleme, İkt. ve Mal. Der. C. 21 S. 1, 1974, s. 
445. 
 
75 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 174. 
76 “TTK.’nun 152. maddesine göre, yasada aksine hüküm olmadıkça bir ticaret şirketinin nevinin 
diğer ticaret şirketi nevine çevrilmesi mümkündür. Her ne kadar 553. maddede bir anonim şirketin 
tasfiye edilmeksizin belli koşullar altında limited şirkete çevrilebileceği hususu hükme bağlanmış ise 
de bunun böyle olması nev’i değiştirmeğe engel bir hal olarak kabul edilemez. 
Kaldı ki her iki şirket de sermaye şirketi olduğuna göre bu yönden de çevrilmenin mümkün 
olmayacağı söylenemez. 
Bu itibarla davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulması lazım gelir.”        Karar 
İçin Bkz.: Ünal Tekinalp, Nev’i Değiştirmeye İlişkin İki Olumlu Karar, İkt. ve Mal. Der. C. 26 S. 
2, 1979, s. 373. 
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daire tarafından düzeltilmiştir. Ayrıca aynı türden sayılma açıkça söylenmemekle 

birlikte fiilen aynı nitelikte olma biçiminde yorumlanmıştır77.  

 Yargıtay 11. HD’nin kararlarında, bir yanda sermaye şirketleri diğer yanda 

şahıs şirketlerinin yer alması ve kendi aralarında tür değiştirmesine izin verilmemesi, 

11. HD’nin 1984 tarihli kararına kadar bir tür değiştirme engeli olarak kalmış ve 

doktrin tarafından eleştirilmiştir.  

Doktrin tarafından yapılan haklı ve yerinde eleştiriler etkisini gösterecek, 

1970’li yılların başında başlayan ticaret ortaklıklarının tür değiştirmesini önemli 

ölçüde sınırlandıran ve zorlaştıran uygulama, 1984 yılında yapılacak içtihat 

değişikliği ile terk edilecektir.   

Yargıtay 07.12.1984 T., 84/4073 E., 84/6110 K. sayılı kararındaki78 

gerekçelerinde özellikle şu hususlar üzerinde yoğunlaşmış ve içtihat değişikliğini şu 

hususlar üzerine temellendirmiştir: 

 

� Ticaret şirketlerinde tür değiştirme kavram olarak, işletmenin hukuki ve 

ekonomik bütünlüğü bozulmadan ve şirketin tasfiyesine de gitmeden mevcut 

şirket tipinin değiştirilmesidir. Bir şirketin tasfiye edilmek suretiyle ortadan 

kaldırılması ve istenilen türde yeni bir şirket kurulması, hukuk açısından 

özelliği olmayan bir işlemdir. Bu durumda teknik anlamda tür değiştirme söz 

konusu olamaz. 

� Daha önceki uygulamalarda, aynı tür şirketler arasında birleşme olabileceği 

görüşünden (TTK 147) ve kollektif ve komandit şirketlerin, komandit ve 

kollektif şirketlere (TTK 268), anonim şirketin limited şirkete tasfiye 

edilmeksizin dönüşmesinin (TTK 553 - 555) mümkün olduğuna dair istisnai 

özel hükümlerin karşıt anlamından hareketle, kollektif (komandit) şirketin 

komandit (kollektif) şirkete, anonim şirketin paylı komandit şirkete 

dönüşebileceğine (20.05.1974 gün ve 1974/2042 -1754 sayılı karar), kanunda 

açık bir hüküm bulunmadığından limited şirketin anonim şirkete (29.11.1971 

                                                
 
77 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 175. 
78 Kararın tam metni için Bkz.: Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 242-251. 
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gün ve 1971/5573-7118 sayılı karar) ve şahıs şirketlerinin fesih ve tasfiye 

edilmeksizin sermaye şirketine dönüşmesinin olanak dışı olduğu kabul 

edilmiştir. TTK 152. madde ile konulan genel hüküm karşısında, kanunun 

anonim şirketler ile kollektif ve komandit şirketler hakkında getirdiği 

istisnaların ve bir genel hüküm olan birleşme ile ilgili TTK 147. maddenin 

muhalif mefhumundan ve bundan çıkan durumu genişleterek yorum yapılması 

doğru bir sonuca ulaştırmaz. Kanundaki metinlerden gelişi güzel muhalif 

mefhum çıkarılamaz. Böyle bir yoruma başvurulabilmesi için muhalif 

mefhum yoluyla varılan sonucun, başka bir kurala, kanunun amacına, 

mantığa veya hayat tecrübelerine aykırı düşmemesi gerekir. Ayrıca, genel 

hüküm niteliğindeki 146. ve 147. maddelerde şirketlerin birleşmesi 

düzenlenmiş ve birleşmenin aynı türden (aynı gruba giren) şirketler arasında 

mümkün olduğu belirtilmiştir. Oysa tür değiştirmede buna benzer özel bir 

hüküm veya istisna getirilmemiştir. Bu itibarla şahıs şirketinin sermaye 

şirketine, sermaye şirketinin şahıs şirketine dönüşmesini önleyici bir hüküm 

bulunmamaktadır. Birleşme ve tür değiştirme birbirinden farklı konulardır. 

Külli halefiyet ilkesine de yer veren, bu nedenle başka şartları içeren 

birleşmeye ilişkin genel hükmün, kıyas yoluyla da olsa, tamamen başka 

ilkeleri ihtiva eden tür değiştirmeye uygulanması olanaksız bulunduğu gibi 

kanunun konuluş amacına da aykırıdır. 

�  Hâlbuki, ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi konusu TTK’nın 152. 

maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen madde, kanunun “Ticaret 

Şirketler”i kitabının 1. faslını teşkil eden “Umumi Hükümler” arasında yer 

almaktadır. Öğretide, TTK’nın 152. maddesi hükmünün çevrilecek türü 

seçebilme serbestîsi ile süje tekliği ve buna dayalı olarak ekonomik ve hukuki 

ayniyet ile devamlılık ilkelerine yer verdiği, aynı türden olsun veya olmasın 

bütün ticaret şirketlerinin bir tipten diğer bir tipe tür değiştirebilecekleri, 

özellikle bir şahıs şirketinin sermaye ve bir sermaye şirketinin şahıs şirketine 

dönüşümüne cevaz verdiği, biçim değiştirici tür değiştirmede tasfiye 

olmadığı gibi infisah da bulunmadığı, birçok batı ülkesinde tür değiştirmeyi 
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karşılayan deyim olan transformation sözcüğünün bu gerçeği açıkça 

anlattığı baskın görüş olarak ileri sürülmektedir. 

 

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Tutumu 

Tür değiştirme konusunda uygulamanın diğer bir tarafını, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı oluşturmaktadır. Özellikle şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerine 

dönüşmesi durumunda STB’den izin alınması gerekmekteydi. Bu nedenle STB 

tartışmaya yayınladığı iki sirküler ile dahil olmuştur.  

STB 1978 yılında yayınladığı, İçticaret 1978/7 sayılı(RG 18.02.1978, 

No:16204,10) ilk sirkülerinde Yargıtay’ın da etkisinde kalarak kollektif ve komandit 

şirketlerin limited ve anonim şirkete dönüşmelerine izin vermemiştir79. Ancak daha 

sonra gerek ekonomik gelişmeyi gerek Yargıtay’ın da konuya ilişkin değişen 

görüşlerini göz önünde bulundurarak,1980 yılında kollektif ve komandit şirketlerin 

limited ve anonim şirketlere dönüşmesine cevaz verdiği İçticaret 1980/5 sayılı(RG 

27.06.1980, No:17030,56) sirkülerini yayınlamıştır80. Ancak bu dönüşümü iki şarta 

bağlamıştır. Bu şartlar şunlardır: 

1. Kollektif ve komandit şirketin sınırsız sorumlu ortaklarının kollektif veya 

komandit şirketin muamelelerinden doğan bütün mükellefiyet ve borçlarının anonim 

şirket bünyesinde de devam edeceğine dair şirket esas mukavelesine, Bakanlık 

iznine ve mahkeme kararına açık bir hüküm konması. 

2. Kollektif ve komandit şirketin birikmiş her türlü vergi borcunun 

bulunmadığına dair vergi dairesinden alınacak bir belgenin Bakanlığa ibrazı. 

 

STB, bu sirküleri özellikle alacaklıları korumak düşüncesi ile çıkarsada, 

sirküler doktrin tarafından eleştirilmiştir. Eleştirileri şu şekilde özetleyebiliriz: 

                                                
 
79 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 131. 
80 A.e., s. 131. 
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� Sirküleri çıkarmaya iten neden olarak, alacaklıların korunması hususunda 

TTK’da yeterli güvence sağlanmıştır. Kollektif ve komandit şirketlerin 

limited veya anonim şirkete dönüşmeleri durumunda, şirket ortaklarının tür 

değiştirmeden önce doğmuş şirket borçları için ikinci dereceden, sınırsız ve 

müteselsil sorumlulukları yeni türün ilk dereceden sorumluluğu ile birlikte 

devam edecektir(TTK md. 178, 179, 201, 256, 267,268). Bu nedenle, 

bakanlık iznine ve mahkeme kararına bir hüküm konması ortakların 

sorumluluğu açısından bir değişiklik meydana getirmeyecek ve şirket 

sözleşmesine bu şekilde bir kayıt konulmaması bakanlık açısından izin 

vermekten kaçınma sebebi olamayacaktır81.    

� Eleştirilerin bir diğer ayağını da sirkülerin vergi borcuna ait olan 

düzenlemesi oluşturmaktadır. Özellikle “…her türlü vergi borcunun 

bulunmadığına dair vergi dairesinden alınacak bir belge…” ifadesinde 

açıklık olmaması doktrinde eleştirilmiştir. Vergi borçları ile kastedilenin 

tahakkuk etmiş ama vadeleri gelmemiş olan borçları mı kapsadığı yoksa 

sadece tahakkuk etmiş ve vadeleri gelmiş vergi borçlarını mı kapsadığı 

konusunda açıklık yoktur. Şunu da belirtmek gerekir ki tasfiyeden farklı 

olarak tür değiştirme şirket borçlarını muaccel hâle getirmez82. Bu sonuç 

vergi borçları açısından da uygulanacaktır. Verginin nasıl ödeneceği vergi 

kanunlarında düzenlenmiştir ve vergi borçları ile kastedilenin tahakkuk etmiş 

ve vadesi gelmiş olan vergi borcunu kapsadığı şeklinde anlaşılması gerekir, 

zaten bu düzenleme dışında bir uygulama hukuki dayanaktan da yoksun 

olacaktır83. Ayrıca böyle bir şartın aranması da gereksizdir, çünkü kollektif 

ve komandit şirketler nasıl tür değiştirmeden evvelki şirket borçlarından 

sorumlu iseler vergi borçlarından da aynı şekilde sorumlu olacaklardır84.     

 

                                                
 
81 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 222; Domaniç, a.g.e., s. 540. 
82 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 223. 
83 A.e., s. 223. 
84 A.e., s. 223. 
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Günümüzde şirket kuruluşlarında STB’den izin alınması oldukça kısıtlanmış 

ve kanun koyucu tarafından belirlenmiş bazı işler için kurulacak anonim şirketlerin 

kuruluşunda STB’den izin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerek yukarıda 

sayılan nedenlerden gerek bu sirkülerin pratik açıdan bir yararının bulunmayışından 

dolayı sirkülerin uygulanmamasının hiçbir menfaat grubunun zararına olmayacağı 

açıktır. Ancak, hâlâ ticaret odaları kollektif ve komandit şirketlerin tür 

değiştirmesinde vergi dairesinden alınacak “borcu yoktur” yazısını istemektedirler. 

    

D. Tür Değiştirme Konusunda Doktrinin Tutumu 

 Yukarıda değinilen, Yargıtay’ın tür değiştirme konusundaki tutumu doktrin 

tarafından kapsamlı bir şekilde eleştiri konusu yapılmıştır. Doktrin tarafından 

yapılan eleştirileri şu şekilde özetleyebiliriz: 

Öncelikle Yargıtay’ın tür değiştirmelerde şirketlerin birleşmesine ilişkin olan 

147. maddeyi uygulaması ağır bir şekilde eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin temelinde 

ise, kanun koyucunun bir genel hüküm olarak düzenlediği birleşmeye ilişkin türlerin 

aynı olması koşulunun, bir başka genel hüküm olarak düzenlenmiş tür değiştirme 

kurumuna uygulanmasının ancak kanunun buna açıkça cevaz vermesi durumunda 

mümkün olacağı yer almaktadır85. 147. md. birleşmeye münhasır bir düzenlemedir. 

Zaten, şirketlerin birleşmesi müessesesinde iki ayrı ortaklık kavramsal bir ön koşul 

iken, tür değiştirmede ise türü değişen ama varlığını sürdüren tek bir ortaklık 

vardır86.  

Diğer önemli bir eleştiri konusu ise Yargıtay’ın 268. ve 553-555. 

maddelerden hareketle ve karşıt kavramla ispat yöntemine başvurarak, bu maddeler 

dışında gerçekleşecek tür değiştirmeler için ortaklığın fesih, tasfiye ve yeni kuruluş 

yolunu gerçekleştirmesini zorunlu kılmasıdır. İlk olarak tür değiştirme, tasfiye 

sürecini ve bu sürecin sakıncalarını önlemeye yönelik bir kurumdur ve tür 

                                                
 
85 Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 582; Domaniç, a.g.e., s. 519; Yasaman, a.g.m., s. 
292; Reisoğlu, a.g.e., s. 21; Tekinalp, Arslanlı Armağanı, s. 587; Mimaroğlu, a.g.e., s. 142; 
Kendigelen, Makalelerim, s. 43; Doğanay, a.g.e., s. 663.  
86 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 169. 
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değiştirmenin kanundaki düzenleniş amacının en önemli sebebi de budur87. Ayrıca 

tasfiye ve yeni kuruluş yolu ile tür değiştirme özellik arz eden bir yol olmamakla 

birlikte, tür değiştirme kanunda hiç düzenlenmeseydi dahi her zaman 

başvurulabilecek bir yoldur. Bu nedenle fesih ve tasfiyeyi öne sürmek açıkça 152. 

maddedeki düzenlemeyi fiilen ilga etmek anlamına gelir ki bu durum yasa koyucu 

gibi davranma sonucunu doğurur ve anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine ters 

düşer88.  Bu uygulamanın diğer bir sakıncası da tasfiye ile birlikte yeni bir ortaklık 

kurulmasının zorunluluğudur. Bu durum 152. maddede düzenlenen ve ekonomik 

özdeşliğin yanı sıra hukuki özdeşlik ilkesine de ters düşmektedir89.  

Yargıtay’ın türlerin aynı olması ve şahıs-sermaye şirketi ayrımı üzerinde 

durmasının bir diğer nedeni de, şirket ortaklarının ve alacaklıların korunması 

düşüncesi olmuştur. Bu yaklaşım da doktrinde eleştirilmiş ve öncelikle kanunda 

gerek ortakları gerek alacaklıları yeterli derecede koruyucu hükümlerin bulunduğu 

açıkça belirtilmiştir90. Öncelikle ortakların korunması hususunda, tür değiştirme 

kararı için ya oybirliği(şahıs şirketlerinde) ya da nitelikli oy nisapları(sermaye 

şirketleri) aranmaktadır. Bu nedenle ortaklar yararlarına görmedikleri bir tür 

değiştirme kararını onaylamayacaklardır. Alacaklıların korunması hususunda ise, 

kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine dönüşmesi durumunda ortakların 

sorumluluğu hususu 268. maddede özel olarak düzenlenmiş, şahıs şirketlerinin 

sermaye şirketlerine dönüşmesi durumunda da şahıs şirketi ortaklarının tür 

değiştirmenin tescilinden önce doğmuş borçlardan dolayı sınırsız sorumlulukları 

devam edecektir. Sermaye şirketlerinin şahıs şirketlerine dönüşmesi durumunda da 

ortaklar, 178. madde gereği tür değiştirmenin tescilinden önce doğan borçlardan da 

sınırsız ve müteselsil sorumlu olacaklardır. Anlaşılacağı üzere tür değiştirmede 

ortakların veya alacaklıların haklarına zeval getirecek bir boşluk bulunmamaktadır.  

Doktrinin bu eleştirileri, Yargıtay’ın 1984 yılındaki içtihat değişikliğine 

temel teşkil etmiştir. 

                                                
 
87 Domaniç, a.g.e., s. 519. 
88 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 189; Kendigelen, Makalelerim, s. 44. 
89 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 197. 
90 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 202-220; Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, 
s. 587; Domaniç, a.g.e., s. 522-523; Reisoğlu, a.g.e., s. 22; Kendigelen, Makalelerim, s. 43. 
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E. Günümüzdeki Uygulama 

1984 yılında yapılan içtihat değişikliğine kadar ki süreçte, Yargıtay 11. HD, 

1970’li yılların başında başlayan ve 70’li yılların sonlarında doktrinde yoğun bir 

şekilde tartışılan ticaret şirketlerinde tür değiştirme olgusunu, TTK’nın tür 

değiştirme konusundaki oldukça liberal yaklaşımına başta karşı koymakla beraber, 

1984 yılında yaptığı içtihat değişikliği ile ticaret şirketlerindeki tür değiştirmeyi 

engelleyen kararlarındaki gerekçeleri olan; aynı türden olma, şahıs ve sermaye 

şirketi ayrımı veya tür değiştirmede fesih, tasfiye ve yeni kuruluş gerekliliği 

yönündeki kararlarını, doktrindeki görüşlere de oldukça fazla atıfta bulunarak terk 

etmiş ve 6762 sayılı TTK 152. maddesinin amacı doğrultusunda tür değiştirmelere 

serbestlik tanınmıştır. Bu içtihat değişikliğinde doktrinin yol gösterici katkısını da 

unutmamak gerekir. 

Bu kararın akabinde, uygulamanın da katkısıyla günümüzde tür değiştirme 

kurumu oldukça iyi işleyen bir kurum olarak kabul edilmektedir. Özellikle, Ticaret 

Kanunu tasarısında tür değiştirmenin AET Yönergeleri doğrultusunda, oldukça 

detaylandırılarak ve şeffaf bir şekilde işleyen bir kurum olması için önemli 

değişiklikler getirilmektedir. Bu değişiklikleri, tezimizin ileriki safhalarında ayrıntılı 

bir şekilde ve mevcut TTK’daki düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak ele alacağız. 
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İkinci Bölüm 

Ticaret Şirketlerinin Tür Değiştirmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler 

 

I. Genel Açıklama 

Ticaret şirketlerinin tür değiştirmesine ilişkin genel düzenleme 6762 sayılı 

TTK’nın 152. maddesinde yer almaktadır. Daha önce de belirttiğimiz üzere kanunda 

yer alan istisnai düzenlemeler(TTK 268 ve 553-555. maddeler) dışındaki tür 

değiştirmelere 152. madde uygulanacaktır. 268. maddenin esasında, 152. maddedeki 

biçim değiştirici tür değiştirme modelinin benimsendiğini ve farklı bir düzenleme 

getirmediğini, sadece ortakların sorumluluklarına ilişkin bir hüküm getirdiğini daha 

önce belirtmiştik1. Asıl istisnai hükümler anonim şirketin limited şirkete 

dönüşümünün düzenlendiği 553-555. maddelerdedir.  

152. maddeye göre, bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketine dönüşmesi 

kanunda aksine hüküm olmadıkça yeni türün kuruluş merasimine göre yapılacaktır. 

Bu düzenleme genel bir kuraldır. 152. madde dışında yapılacak tür 

değiştirmelere(268. ve 553-555. madde kapsamında gerçekleştirilecek olanlar) ise 

kendilerine ilişkin özel hükümler uygulanacaktır2. Ancak bu ifadeyi şu şekilde 

anlamak gerekir, zaten kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine dönüşmesi 

durumu doktrinin de kabul ettiği üzere istisnai bir düzenleme değildir ve ileride 

ayrıntılı bir şekilde inceleneceği üzere burada 152. maddede düzenlenen yeni türün 

kuruluş merasimi uygulanacak, anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi 

durumunda ise 553-555. maddelerdeki istisnai tür değiştirme işlemleri ile genel 

hüküm olan yeni türün kuruluş merasimi(limited şirketin kuruluş işlemleri) 

uygulama alanı bulacaktır3. Kısaca, 152. madde kapsamında gerçekleştirilecek tür 

değiştirmelerde yalnızca yeni türün kuruluş hükümlerinin uygulanması yeterli 

                                                
 
1 Konu hakkında detaylı bilgi için Bkz.: s. 19 vd. 
2 Domaniç, a.g.e., s. 547. 
3 Halil Arslanlı, Anonim Şirketler, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1961, s. 274; Osman Altuğ, Hanifi 
Ayboğa, Örnekli-Uygulamalı Şirket Kuruluşları, İstanbul, Evrim, 1996, s. 164. 
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olacak4, bunun dışındaki tür değiştirmelerde kendilerine has işlemlerin yanında 

çelişmediği sürece genel kural olan yeni türün kuruluş hükümleri de uygulanacaktır. 

Şunu da belirtmek isterim ki, 152. madde kapsamında gerçekleştirilecek tür 

değiştirme işlemleri esasında yeni bir kuruluş değil, sözleşme değişikliği 

niteliğindedir5.  

Bu açıklamalardan sonra 152. madde kapsamında sadece yeni türün kuruluş 

işlemlerinin yapılmasının yeterli olduğu tür değiştirme işlemlerini şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 

1) Kollektif ve Komandit Şirketler=> Anonim, Limited, Paylı Komandit ve                                                                                                                    

Kooperatiflere 

2) Anonim Şirketler=> Paylı Komandit Şirketler ve Kooperatiflere 

3) Limited, Paylı Komandit, Kooperatifler=> Anonim Şirketlere 

4) Limited Şirketler=> Paylı Komandit ve Kooperatiflere 

5) Paylı Komandit Şirketler=> Kooperatiflere 

6) Kooperatifler=> Paylı Komandit Şirketlere 

7) Anonim, Limited, Paylı Komandit, Kooperatif=> Kollektif ve Komandit 

Şirketlere 

  

Gerek mevcut kanunumuzun uygulamasındaki tür değiştirme işlemleri gerek 

tasarıda yer alan tür değiştirme işlemleri ileride ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

Bu incelemelere geçmeden evvel, İngiliz Hukukunda şirketlerin tür değiştirmesi için 

yapılması gereken işlemlerin açıklanmasının, bundan sonra anlatılacak 

hukukumuzdaki işlemlerle karşılaştırma imkânı doğurması bakımından, oldukça 

faydalı olacağı kanısındayım. 

İngiliz Hukukunda şirketlerin tür değiştirmesi, oldukça ayrıntılı şekilde 

düzenlenen bir kurumdur. Bu nedenle, şirketlerin tür değiştirmesi için yapılması 

                                                
 
4 Kendigelen, Makalelerim, s. 26. 
5A.e., s. 123. 
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gereken işlemler, İngiliz Şirketler Kanunu(Companies Act)’nda, olağan hukuki 

düzenlemelerin aksine, oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

İngiliz Hukuk sisteminde, şirketlerin tür değiştirmesi için yapılması gereken 

işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz6: 

 

1) Öncelikle tür değiştirmek isteyen şirketin ortaklarınca bir karar alınması 

gerekmektedir. Karar yeter sayısı, şirket ortaklarının en az %75’idir.  Ancak 

aşağıdaki tür değiştirmelerde oy birliği aranmaktadır: 

 

� Public Company-> Unlimited Private Company 

� Private Limited Company-> Unlimited Company 

 

Yukarıdaki tür değiştirmelerde sınırlı sorumluluktan sınırsız sorumluluğa 

geçilmektedir. Daha sonra açıklanacağı üzere, tıpkı Türk ticaret hukukunda olduğu 

gibi şirket ortaklarının durumunu ağırlaştıran hallerde, İngiliz Hukukunda da 

oybirliği aranmaktadır. 

 

2) Şirket sözleşmesi, yeni türün gereklerine göre tadil edilecektir. Bu işlem, 

Türk Hukukunda da yapılması gereken bir işlemdir.  

 

3) Şirket bilançosunun hazırlanması gerekecektir. Özellikle Public Company       

( Halka açık şirket)’e dönüşümlerde gerekli olan asgari bir sermaye miktarı 

vardır ve bu miktarın karşılanıp karşılanmadığının tespitinde bilanço önemli 

bir kalemdir. Bilançonun hazırlanması Türk ticaret hukukundaki tür 

değiştirmelerde de yapılması gereken bir işlemdir. Her ne kadar,  6762 sayılı 

TTK’da bilanço hazırlanması hususunda bir düzenleme olmasa da, ticaret 

kanunu tasarısında bilançonun hazırlanması gerekliliği 184. maddede açıkça 

düzenlenmiştir. 

 

                                                
 
6 John Birds, Iain Macneil, Gerard McCormack, Christian Twigg-Flesner, Charlotte Villiers, A.J. 
Boyle, Boyle & Birds Company Law, Jordan, 2004, s. 79-81; Mayson, French, Ryan, Company 
Law, s. 67; Davies, Prıncıples of Modern Company Law, s. 85-89. 
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4)  Şirket adında yer alan ve şirketin türünü belirten ek değiştirilmelidir. 

 

5) Gerekli evraklarla sicil memurluğuna (Registered Office) başvurulacaktır. 

Ticaret siciline başvuru süreci, Türk Hukukunda da aynı şekilde işlemektedir.  

 

6) Sicil memurluğu gerekli incelemeleri yapacak ve gerekli şartların sağlandığı 

anlaşılırsa şirkete bir kuruluş belgesi (Certificate of Incorporation) verecektir.  

 

Bir sonraki konuda anlatılacağı gibi Türk Hukukundaki tür değiştirme 

işlemleri, İngiliz Hukukundaki tür değiştirme işlemlerine benzemektedir. Bu 

benzerliğin temelinde, özellikle AB ekonomik entegrasyonunun sağlanmasına 

yönelik olarak yapılan hukuki düzenlemelerin içselleştirilmesi yatmaktadır, ancak 

ticaret kanunu tasarısında getirilen ek düzenlemeler, ağırlıklı olarak İBirK’dan 

alındığı için, İngiliz Hukuku ile olan benzerlikler yerini kısmen de olsa farklılıklara 

bırakacaktır.   

Aşağıda, tür değiştirmelerin genelinde yapılması gereken işlemler öncelikli 

olarak incelenecek, daha sonrasında 268 ve 553-555. maddelere göre yapılacak tür 

değiştirmelerdeki farklılıklar ve son olarak da Ticaret Kanunu tasarısına göre tür 

değiştirmede yapılması gereken işlemler ele alınacaktır.   

 

II. Türk Ticaret Kanununa Göre Gerçekleştirilecek Tür Değiştirmelerde 

Yapılması Gereken İşlemler 

A. Tür Değiştirmelerde Genel Olarak Yapılması Gereken İşlemler  

Mevcut TTK’da tür değiştirmeye ilişkin genel düzenleme 152. maddede yer 

almaktadır. Tür değiştirmede yeni türün kuruluş işlemleri, kanunda aksine hüküm 

olmadıkça ve istisnai hükümlerle çelişmediği sürece tüm tür değiştirmelere 

uygulanacaktır. Yapılacak tür değiştirme işlemleri yeni bir şirket kuruluşu değil, 

sözleşme değişikliği niteliğindedir. Bu nedenle yeni türün kuruluş işlemlerinin 

yanında bazı ek işlemlerin de yapılması bir zorunluluk olarak kaşımıza çıkmaktadır. 
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Bu genel kural çerçevesinde, tür değiştirmelerde yapılması gereken tür değiştirme 

işlemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.(Bu sıralamada 152. madde kapsamına giren tür 

değiştirme işlemleri ayrıntılı olarak anlatılacak; anonim şirketin limited şirkete 

dönüşümü ve kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine dönüşümü ise ayrı bir 

başlık altında ve tür değiştirme işlemlerindeki farklılıkları göz önünde 

bulundurularak detaylandırılacaktır.) 

 

1. Tür Değiştirme Kararının Alınması  

Bir ticaret şirketinin başka bir şirket türüne dönüşmesi hususunda yapması 

gereken ilk işlem tür değiştirme yönünde bir karar almasıdır7. Bu karar alınırken 

gerekli oy nisapları konusunda, TTK’da özel bir düzenleme var ise bu nisaplar 

uygulama alanı bulacak, bu yönde bir düzenleme yok ise tür değiştiren şirketin 

sözleşme değişikliği için kanun tarafından aranan oy nisapları uygulanacaktır. Bu 

nisapların uygulanmasının temelinde yatan neden, tür değiştirmenin tür değiştiren 

şirket açısından esasında bir sözleşme değişikliği olmasıdır. 

Bu nedenlerle, şahıs şirketlerinin(kollektif ve komandit şirketler) sermaye 

şirketlerine veya kooperatife dönüşmesi durumunda, esasında bir sözleşme 

değişikliği yapıldığından, 6762 sayılı TTK md.168 gereği oy birliği ile alınacak bir 

tür değiştirme kararı aranacaktır8.  Bu karar, şirketin karar defterine yazılacaktır 9.    

Anonim şirketlerin paylı komandit şirket, limited şirket veya kooperatife 

dönüşmesi durumunda, anonim şirketin genel kurulunun tür değiştirme yönünde bir 

karar alması gerekecektir. Bu kararın alınması için gerekli olan karar nisabı TTK 

388. maddede düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, tür değiştirme için gerekli toplantı 

ve karar nisapları şu şekildedir: 

 

                                                
 
7 Kendigelen, Makalelerim, s. 124. 
8 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 133; Kendigelen, Makalelerim, s. 124;  Şerafettin Şirin, Türk 
Hukukunda Şirketler ve Özel Statülü Kurumlar, İstanbul, Alfa, 1992, s.138; Orhan Nuri Çevik, 
Uygulamada Şirketler Hukuku, Ankara, Yetkin, 1994, s. 686.  
9 Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 163. 
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“Şirketin türünün değiştirilmesi için yapılan genel kurul toplantılarında şirket 

sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır 

bulunması şarttır. İlk toplantıda sermayenin üçte iki temsil edilmediği takdirde, idare 

meclisi, genel kurulu usulüne uygun olarak ikinci defa toplantıya çağırabilir. İkinci 

toplantının yapılabilmesi için, esas sermayenin yarısına malik olan pay sahipleri 

veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.” İkici toplantıda da yetersayı elde 

edilemez ise değişiklik reddedilmiş sayılır ve 3. toplantıya gidilemez. Değişiklik 

mutlaka yapılmak isteniyor ise, işlemlerin baştan itibaren tekrar yapılması gerekir10.  

Limited şirketin paylı komandit şirket veya kooperatife dönüşmesi 

durumunda ise, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için gerekli oy nisabı TTK 513. 

maddesinde düzenlenmiştir. Tür değiştirme de, bir çeşit sözleşme değişikliği 

olduğundan 513. maddedeki karar nisapları burada da uygulama alanı bulacaktır. 

513. maddeye göre sözleşmede daha yüksek bir nisap öngörülmemiş ise, ortaklar 

kurulunda sermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların kararı ile tür değiştirme kararı 

alınacaktır11.  

Paylı komandit şirketlerin anonim şirket, limited şirket veya kooperatife 

dönüşmeleri durumunda oybirliği ile alacakları bir tür değiştirme kararı 

gerekmektedir12. 

Kooperatifler açısından tür değiştirme bir ana sözleşme değişikliğidir. Bu 

nedenle kooperatiflerin anonim, limited veya paylı komandit şirkete dönüşmeleri 

durumunda tür değiştirme kararında aranan oy nisabı ana sözleşmenin değiştirilmesi 

için aranan oy nisabıdır. Ana sözleşmenin değiştirilmesi için aranan yeter sayı, 

Kooperatifler Kanunu md. 51/f.II’de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; 

kooperatiflerde tür değiştirme kararı için fiilen kullanılan oyların 2/3’ünün 

çoğunluğu gereklidir. Ana sözleşmede, bu kararların alınması için oy çoğunluğu 

hakkında daha ağır hükümler konulabilir. 

                                                
 
10 Oğuz İmregün, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz, 2005, s. 454. 
11 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 134; Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 164; Şirin, a.g.e., s.137. 
12 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 134.  
Paylı komandit şirketlerin tür değiştirmesinde oybirliğinin komandite ortakların vereceği kararda 
aranacağı, komanditer ortakların vereceği kararda TTK 476/II gereği anonim şirketin tür 
değiştirmesinde gerekli oy nisabının düzenlendiği 388/II. maddenin uygulama alanı bulacağı yönünde 
Bkz.: Kendigelen, Makalelerim, s. 125.  
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2. Bilançonun Hazırlanması 

TTK’da tür değiştirmede bilanço hazırlanmasına ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ancak tür değişikliği için şirket ortaklarınca alınan karar 

gereğince envanter işlemleri yapılır ve bilanço hazırlanır13. Bilançonun 

hazırlanmasının önemi vergisel boyutudur14. GVK 81. maddesinin 2. ve 3. 

bentlerinde, şahıs şirketlerinin sermaye şirketine devri veya tür değiştirmesi 

durumunda değer artış kazancının hesaplanmaması ve vergilendirilmemesi için, 

kazancı bilanço esasına göre tespit edilen şahıs şirketinin bilançosunun bir sermaye 

şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin 

bilançosuna aynen geçirilmesi koşuluna bağlanmıştır. Aynı şekilde, KVK’nın 

19.maddesinin f.1/b bendinde, münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço 

değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen 

bilançosuna geçirilmesi şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. KVK’ya göre, tür 

değiştirme de devir hükmündedir. Devirlerde, münfesih kurumun sadece devir 

tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir. 

Anlaşılacağı üzere, gerek sermaye şirketlerinin gerek şahıs şirketlerinin tür 

değiştirmeden dolayı vergi ödememeleri için dönüşen şirketin bilançosunun bir bütün 

halinde dönüşülen şirketin bilançosuna geçirilmesi gerekmekte ve dolayısıyla örtülü 

biçimde bilanço hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır15. Kooperatifler 

açısından da özellikle anonim veya limited şirkete dönüşülmesi durumunda öz 

sermayenin tespiti açısından bilanço, incelenecek temel kalemlerden birisi 

olmasından dolayı burada da bir bilanço hazırlanması zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. 

Bilanço çıkarılması ortaklığın mali durumunun tespiti, hak, borç ve 

yükümlülüklerin daha belirgin hâle getirilmesi gibi durumlar için de gereklidir16. 

                                                
 
13 Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 163; Çevik, a.g.e., s. 686; Cem Tekin, Emre Kartaloğlu, Kurumlar 
Vergisi Kanunu, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2007, s. 865. 
14 Kendigelen, Makalelerim, s. 140. 
15 A.e., s. 140. 
16 Şükrü Kızılot, “Nev’i Değiştirmede Yapılacak İşlemler”,(Çevrimiçi) 
http://www.malihaber.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=28419, 15 Ocak 
2008. 
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Bilanço yıllık bilanço esasına göre, doğruluk ve açıklık ilkelerine uygun bir 

şekilde hazırlanacaktır, çünkü muhasebe anlamında, eski türdeki hesaplar 

kapanmakta yeni türde aynı hesaplar devam etmektedir17. Bu bilanço, yıllık sonuç 

alma bilançosudur18. 

Bilanço düzenlemesi vergi kanunları açısından bir zorunluluktur. Yoksa 

bilanço düzenlenmemesi durumu tür değiştirmenin geçersizliğine neden olmayacak, 

sadece vergilendirme dışı bırakılabilecek bir olgunun vergilendirilmesi söz konusu 

olabilecektir19.   

 

3. Bilirkişi İncelemesi 

Mahkeme aracılığıyla atanan bilirkişi tarafından, şirketin öz sermayesinin 

tespit edilmesi gerekmektedir20. Bu işlem, özellikle dönüşülecek şirketin sermaye 

maddesinin yazılabilmesi için zorunlu olduğu kadar gereklidir de. Bu yolla 

dönüşülecek şirket için TTK’da aranan asgari sermaye miktarının dönüşen şirketin 

aktiflerinde mevcut olup olmadığı tespit edilebilecek, dönüşülen şirketin sermayesine 

esas teşkil edecek öz varlık tespiti yapılmış olacaktır21. Aynı zamanda, sermaye 

şirketine veya kooperatife dönüşülmesi durumunda ayni bir sermaye konulması söz 

konusu ise, bunun değerinin tespiti de mahkemenin atadığı bilirkişi tarafından 

yapılacaktır22. 

Bu noktada şu husus gündeme gelebilir. Kollektif veya komandit şirkete şahsi 

emek veya ticari itibar sermaye olarak konulmuşsa ne olacaktır? Örneğin, anonim 

veya limited şirkete dönüşülmesi durumunda, bu tür şirketlere şahsi emek veya ticari 

itibar sermaye olarak konulamayacağından23(TTK md. 279) söz konusu ortakların 

başka tür sermaye getirmeleri, getirmedikleri taktirde tasfiye payı kadar bir miktar 

kendilerine verilmesi ve söz konusu miktarın sermayeden azaltılması gerekecektir24.  

                                                
 
17 Kendigelen, Makalelerim, s. 140. 
18 Çevik, a.g.e., s. 686. 
19 Kendigelen, Makalelerim, s. 141. 
20 Kendigelen, Makalelerim, s. 126; Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 163. 
21 Kendigelen, Makalelerim, s. 126. 
22 Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 163. 
23 İmregün, a.g.e., s. 270. 
24 Kendigelen, Makalelerim, s. 127. 
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Bilirkişi hususunda özellikle dönüşülen şirketin anonim veya limited şirket 

olması durumunda STB’nin yayınladığı 2003/3 sayılı Anonim ve Limited Şirketlerin 

Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ’inin de dikkate alınması 

gerekmektedir. Söz konusu tebliğin 3. maddesinde limited şirketin tür değiştirme 

yolu ile kurulması durumunda, dönüşen şirketin öz varlığının tespitinin mahkemece 

atanan bilirkişi ile veya Yeminli Mali Müşavir raporu ile belirleneceği, anonim 

şirketin tür değiştirme yolu ile kuruluyor olması durumunda ise şirketin öz varlığının 

mahkemenin atayacağı bilirkişi ile tespit ettirileceği düzenlenmiştir.  

Bu nedenle şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesine 

veya Ticaret Mahkemesi yoksa bu görevi yerine getiren Asliye Hukuk Mahkemesine 

şirketin öz sermayesinin tespiti için müracaat edilmesi veya bir Yeminli Mali 

Müşavirden tür değiştiren şirketin öz varlığının tespitine ilişkin rapor alınması 

gerekmektedir. Mahkeme, atayacağı bilirkişi vasıtası ile şirketin öz sermayesinin 

tespitini yapacaktır. 

 

4. Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması 

Yukarıdaki işlemler gerçekleştirildikten sonra, dönüşen şirket sözleşmesi 

dönüşülecek tür için, anonim şirketler ve paylı komandit şirketler25 açısından 279. 

maddede, limited şirketler açısından 506. maddede, kollektif ve komandit şirketler 

açısından 155. maddede, kooperatifler açısından da KoopK md.4’de düzenlenen 

hususları içerecek şekilde tadil edilmesi gerekecektir. Ayrıca sözleşmede tür 

değiştirme olgusu, yeni türün eskisinin devamı olduğu ve ortaklık borç ve 

mükellefiyetlerinin yeni türde de devam edeceğine ilişkin kayıtların yer alması 

gerekmektedir26. 

Bu noktada iki husus önem arz etmektedir. Bunlardan birincisi dönüşülen 

şirket bakımından kanunda asgari bir sermaye miktarının aranması durumunda bu 

miktarın karşılanması, ikincisi ise yeni ortak alınmasıdır. Anonim,  limited ve paylı 

                                                
 
25 TTK’nın 279. maddesinin 6.bendi, 478. madde gereği paylı komandit şirketlere uygulanmaz. 
26 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 133. 
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komandit şirketler açısından kanunda asgari bir sermaye miktarı belirlenmiştir. Bu 

miktar limited şirketler için 5.000 YTL(TTK md. 507), anonim şirketler için 50.000 

YTL(TTK md. 272), sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler açısından da 

madde 476/II gereği anonim şirketlere ilişkin asgari sermaye hükmü uygulama alanı 

bulacaktır. Kooperatiflerde, KoopK md. 3 gereği sermaye konulması gerektiği 

yönünde bir düzenleme yer alsa da asgari bir miktar öngörülmemiştir. Aynı şekilde 

kollektif ve komandit şirketler açısından TTK’da asgari sermaye miktarına ilişkin bir 

hüküm bulunmamaktadır. Tür değiştirmede dönüşen şirketin aktiflerinde, dönüşülen 

şirketin asgari sermayesini karşılamaya yetecek miktarın bulunmaması durumunda, 

sermayenin tamamlanması gerekecektir. Sermayenin tamamlanması tür değiştirme 

sırasında olabileceği gibi tür değiştirmeden öncede yapılabilecektir27.  

Yeni ortak alınması hususunda ise, dönüşen ve dönüşülen şirket türleri önem 

arz etmektedir. TTK’da bazı şirket türleri için asgari ortak sayıları kabul edilmiştir. 

Örneğin bir limited şirketin kurulması için gerekli asgari kurucu sayısı 228, anonim 

şirketler ve paylı komandit şirketler açısından en az 5 kurucunun varlığı 

gerekmektedir. Eğer, bir kollektif veya komandit şirket, anonim şirkete dönüşüyor ve 

5 kişiden daha az ortağı bulunuyorsa en geç şirket sözleşmesi notere tasdik ettirilene 

kadar asgari sayı tamamlanmalıdır. Anlaşılacağı üzere, dönüşülen şirket türünün 

özelliklerine göre bazı durumlarda şirkete yeni kişilerin girmesi bir zorunluluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tür değiştirmenin esasında bir sözleşme değişikliği olduğu ve 

birer sözleşme değişikliği olan sermayenin arttırılması ve/veya yeni ortak 

alınmasının da aynı nitelikte işlemler olmasından dolayı eşzamanlı 

gerçekleştirilmeleri bir sorun teşkil etmeyecektir29.  Ayrıca şunu da belirtmek gerekir 

ki, tür değiştirme sırasında ortaklığın iştigal konusu da değiştirilebilir veya 

genişletilebilir30. 

                                                
 
27 Doktrinin büyük bir çoğunluğunun benimsediği görüş bu doğrultudadır. Bu görüşte olan yazarlar 
için Bkz.:Kendigelen, Makalelerim, s.129 15 numaralı dipnot. Karşı Görüş için Bkz.: Kendigelen, 
Makalelerim, s.129 14 numaralı dipnot. 
28 TTK md. 199’da düzenlenen kollektif ve 267. maddenin 199. maddeye yaptığı atıfla komandit 
şirketin tek kişi işletmesi olarak devam etmesi durumu söz konusu ise, limited şirkete dönüşülmesi 
durumunda da şirkete yeni ortak alınması söz konusu olacaktır. 
29 Kendigelen, Makalelerim, s. 129. 
30 A.e., s. 130. 
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Hazırlanan sözleşme şirket ortakları tarafından imzalanmalı ve imzalar noter 

tarafından onanmalıdır31. 

 

5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin Alma 

Dönüşülen şirketin anonim şirket olması durumunda TTK md. 273’deki 

düzenlemeye göre; STB’nin yayınlayacağı tebliğle32 faaliyet alanları tespit ve ilan 

edilecek anonim şirketler, STB’nin izniyle kurulurlar. Bunların dışında kalan anonim 

şirketlerin kuruluşu ise izne tabi değildir. Eğer şirket tür değiştirme ile tebliğde 

düzenlenen faaliyet alanlarına giren bir anonim şirkete dönüşüyor ise, STB’den izin 

alınması gerekecektir. Bakanlık incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine 

aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden olacaktır. 

Bu noktada, daha önce üzerinde ayrıntılı bir şekilde durduğumuz STB’nin 

1980/5 sayılı sirkülerine tekrar değinmekte yarar vardır. Bu sirkülere göre,  tür 

değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde, şirket ve ortaklarının 

vadesi gelmiş vergi borçlarının olmadığına dair ilgili vergi dairesinden yazı almaları 

gerekmektedir33. 

 

6. Tedrici Kuruluş İçin İzin Alınması 

Uygulamada rastlanan bir durum olmasa da34 dönüşülen şirketin anonim 

şirket olması durumunda, dönüşme sırasında halka başvurarak finansman imkânı 

sağlanmak isteniyorsa, tedrici kuruluş hükümlerinin de uygulanması gerekir. Tedrici 

kuruluşun ani kuruluştan farkı; STB’den izin alındıktan sonra SPK’dan izin alınarak 

                                                
 
31 Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 163. 
32 Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ ( İç Ticaret:2003/3) madde 5’de yer alan kuruluşları izne tabi anonim şirketler  
şunlardır; Bankalar, Özel Finans Kurumları, Sigorta Şirketleri, Finansal Kiralama Şirketleri, Factoring 
Şirketleri, Holdingler, Döviz Bürosu İşleten Şirketler, Sermaye Piyasası Kanununa Tabi ve Halka 
Açık Şirketler, Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi Şirketlerin kuruluşları ve Ana sözleşme 
değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabidir. 
33 Ticaret Odalarının, tür değiştirme için gerekli evraklar listesinde yer alan bir husustur. Söz konusu 
liste için Bkz.: http://www.ito.org.tr/ITOPortal/SDMMain.aspx?tabid=510 
34 Pratikte hemen hemem hiç uygulanmadığından, tedrici kuruluş TTK tasarısında yer almamaktadır. 
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halka başvurulma safhasıdır. Halka başvurularak, hisse senetlerinin satımıyla 

sermaye temin edilmiş olur.  

 

7. Ticaret Siciline Tescil ve İlan 

Tür değiştirme prosedürü ticaret siciline tescil ve ilanla sona erer35. Dönüşen 

şirket, merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ile birlikte, dönüşülen 

şirketin türüne göre anonim, limited, paylı komandit, kollektif, komandit veya 

kooperatif şirket olarak tüzel kişiliği kesintiye uğramadan faaliyetlerine devam eder. 

TTK 152 maddeye göre yapılan tür değiştirmelerde tüzel kişilikte bir ikileşme 

olmadığından tescil ile birlikte tüzel kişilik kazanımı gibi bir durumda ortaya 

çıkmayacaktır. Bu durumun istisnası, anonim şirketin limited şirkete dönüştüğü 

devredici tür değiştirme modelidir. Bu çeşit tür değiştirmede, tescil ile birlikte 

limited şirket tüzel kişiliği ortaya çıkacaktır. Tescilin 3. kişilere karşı hüküm ifade 

etme anı ise ilan tarihidir36.  

Dönüşen şirket sicilden terkin edilir, ancak dönüşen şirkete ait sayfa 

kapatılmaz(silinmez)37 ve sicildeki aynı sayfaya aynı sicil numarası ile dönüşülen 

şirket tescil edilir. Bu durum, Ticaret Sicil Nizamnamesi md. 92/f.2’de, “Bir şirket 

nev’inin değiştirilmesi halinde meydana gelen şirket, ilk nev’in yazılı bulunduğu 

sahifeye ve aynı numara altında tescil olunur.” şeklinde düzenlenmiştir. Ticaret sicil 

nizamnamesindeki bu düzenleme, 152. maddeye göre yapılan tür değiştirmelerde 

tüzel kişilikte bir ikileşme olmadığını, hukuki ve ekonomik ayniyet ve devamlılığın 

korunduğunu göstermektedir. 

 

                                                
 
35 Kendigelen, Makalelerim, s. 141. 
36 A.e., s. 141. 
37 Kendigelen, Makalelerim, s. 141; Çevik, a.g.e., s. 687; Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 163; (Çevrimiçi) 
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1221, 15 Ocak 2008. 
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B. Türk Ticaret Kanununda Özel Olarak Düzenlenen Tür Değiştirmeler 

İçin Yapılması Gereken İşlemler   

1. TTK 268. Madde Kapsamında Kollektif ve Komandit Şirketlerin 

Birbirlerine Dönüşümü İçin Yapılması Gereken İşlemler 

  6762 sayılı TTK’da, kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine dönüşümü 

hususunu 268. maddede özel olarak düzenlemiştir. 268. maddeye göre tür değiştirme, 

ortakların oy birliği ile verecekleri bir karar ve akabinde ticaret siciline tescil ve 

ilanla diğer bir anlatımla sözleşme değişikliği yolu ile gerçekleştirildiğinden, ortada 

bir kişilik ikileşmesi oluşmamakta ve halefiyet münasebeti de doğmamaktadır. 

Dolayısıyla daha öncede belirttiğimiz üzere 268. maddedeki düzenleme 152. 

maddede düzenlenen biçim değiştirici tür değiştirme modeline bir istisna 

getirmemekte, ilgili madde ortakların sorumluluğuna ilişkin olarak alacaklıların 

korunması hükümlerini içermektedir.  Tür değiştirme için genel olarak yapılması 

gereken işlemler38 burada da uygulama alanı bulacaktır.  

Kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine dönüşmesi için, tüm ortakların 

oybirliği ile alacağı bir karar gerekmektedir. Dönüştürülecek şirket türü ve bu 

şirketin eskisinin devamı olduğunun, tüzel kişiliğin aynen muhafaza edildiğinin 

belirtildiği şirket sözleşmesi hazırlanmalı, bu sözleşme ortaklar tarafından 

imzalanmalı, bu imzalar noter tarafından tasdik edilmeli ve değişiklik şirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmelidir39. Tescilin 3. 

kişilere üzerindeki etkisi ilan tarihidir.  

 

2. TTK 553-555.Maddeleri Kapsamında Anonim Şirketin Limited 

Şirkete Dönüşümü İçin Yapılması Gereken İşlemler 

6762 sayılı TTK’nın 553-555. maddeleri arasında, anonim şirketin limited 

şirkete dönüşümü için özel hükümler bulunmaktadır. Bu özel hükümler anonim 

şirketin limited şirkete dönüşmesinde uygulanmakla beraber, 152. maddedeki genel 

                                                
 
38 Genel olarak yapılması gereken işlemler için Bkz.: s. 39 vd. 
39 Domaniç, a.g.e., s. 542. 
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hüküm olan yeni türün kuruluş işlemleri de özel hükümlerle çelişmediği sürece 

uygulama alanı bulacaktır40. Yani, bir tür değiştirme kararı alınacak, bilanço 

hazırlanacak, bilirkişi incelemesi yapılacak, şirket sözleşmesi limited şirketin 

sözleşmesinde aranan kayıtlar doğrultusunda tadil edilecek ve ticaret siciline tescil ve 

ilan işlemi gerçekleştirilecektir41. Genel olarak yapılması gereken bu işlemlerle 

birlikte, 553-555. maddelerde birtakım özel işlemlerin de yapılması zorunluluğu 

getirilmiştir. Bu özel hükümler TTK md. 476/II gereği paylı komandit şirketler ile 

KoopK md. 98 gereği kooperatiflerin limited şirkete dönüşmesi durumunda da 

uygulanacaktır. 

553-555. maddelerde düzenlenen özel hükümleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

1. Anonim şirketin(dolayısıyla paylı komandit şirket ve kooperatifin) limited şirkete 

tür değiştirme yoluyla dönüşmesinde, 553. madde gereği, limited şirketin esas 

sermayesi, anonim şirketin esas sermayesinden az olmaması ve bu hususa tür 

değiştirmede dikkat edilmesi gerekmektedir42. 

 

2. 553. maddede düzenlenen bir diğer şart, anonim şirketin limited şirkete 

dönüşmesinde, anonim şirket pay sahiplerine ana sözleşme ile tespit edilmiş şekle 

uygun olarak yapılacak ilanla sahip oldukları payların itibari değerlerine kadar 

limited şirketin esas sermayesine iştirak imkânı verilmesi zorunluluğudur. Bu suretle 

iştirak edecek anonim şirket hissedarlarının paylarının tutarının, anonim şirketin esas 

sermayesinin en az 2/3’ne tekabül etmesi gerekmektedir. Her pay sahibi LtdŞ’e 

katılıp katılmamakta serbesttir. Katılmada tür değiştirme bilançosu dikkate 

alınacaktır. Bu bilanço bir tasfiye bilançosu değil malvarlığının değerini belirleme 

bilançosudur. Katılmak istemeyenlere infisah eden anonim şirket mallarından ödeme 

yapılır. Pay sahibi açısından iştirak ve tasfiye hakkı mutlak bir müktesep haktır43.  

 

                                                
 
40 Konu hakkında Bkz.: s. 36-37, 3. ve 4. dipnottaki yazarlar. 
41 İşlemler hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: s. 39 vd. 
42 Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 164. 
43Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 135. 
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Bu noktada şu hususu belirtmekte fayda vardır. Anonim şirketin(dolayısıyla 

paylı komandit şirketlerin ve kooperatiflerin) limited şirkete dönüştürülmesi kararı, 

hem anonim şirketi sona erdiren hem de limited şirketin kurulması yönündeki irade 

açıklamasıdır44. 

Tür değiştirme prosedürü, ticaret siciline tescil ve ilanla sona erer. Ancak 

burada ticaret siciline tescil işleminin biçim değiştirici tür değiştirme modelindeki 

sonuçları bakımından bir farklılık söz konusudur.  Şirket merkezinin bulunduğu 

yerdeki ticaret siciline tescil ile birlikte limited şirket sıfatı ile tüzel kişilik kazanılmış 

olur. İşte, bu çeşit tür değiştirmeyi TTK 152. madde kapsamında yapılan tür 

değiştirmelerden ayıran en önemli fark, ikinci bir tüzel kişiliğin söz konusu olması ve 

limited şirket tüzel kişiliğinin tescil ile birlikte kazanılıyor olmasıdır. Tescilin 3. 

kişilere karşı hüküm ifade etme anı ise yine ilan tarihidir.  

  Limited şirketin ticaret siciline kaydedilmesi ile infisah eden anonim şirketin 

malları TTK 555. madde gereği külli halefiyet yoluyla kendiliğinden limited şirkete 

geçecektir45.  

 

C. Tür Değiştirmenin Geçersizliği ve İptali 

Sorun hukukumuzda özel olarak düzenlenmemiştir. Daha sonra 

inceleyeceğimiz üzere ticaret kanunu tasarısı ile birlikte soruna ilişkin özel 

düzenleme getirilerek, sorun açıklığa kavuşturulmuştur.  

6762 sayılı TTK’da soruna ilişkin bir düzenleme yer almamakla birlikte bu 

durum, tür değiştirme işlemlerinin geçersizliklerinin ve iptallerinin söz konusu 

olmayacağı anlamına gelmemektedir. Tür değiştirme işlemlerinin her safhasındaki 

eksikliğe göre geçersizlik ve iptal söz konusu olabilecektir46. Sorun TTK’nın 

ortaklıklara ilişkin hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde çözümlenebilecektir47.  

Tür değiştirme işlemlerinin yapılmasında, kanun veya sözleşmeye aykırı 

olarak alacaklıların ve pay sahiplerinin menfaatleri ihlal edilmiş veya tehlikeye 

                                                
 
44 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 135. 
45 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 135; Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 164. 
46 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 137. 
47 Kendigelen, Makalelerim, s. 144. 
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düşürülmüş olabilir. Bu durumda hakları tehlikeye düşen kişiler, tescil kararının 

ilanından itibaren tür değiştirmenin iptalini şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 

ticaret mahkemesinden talep edebilirler. Mahkemece tür değiştirmenin iptali 

yönünde karar verilirse, tür değiştirme gerçekleşmemiş sayılacaktır48. Ancak 

kurulmuş ve faaliyetlerine devam eden bir ortaklığın hukuki geçerliliğinin askıda 

olması önemli sakıncalar doğurabilecektir. Bu sakıncaların başında da iyiniyetli 3. 

kişilerin menfaatlerinin zarar görmesi gelmektedir.  Bu nedenle tür değiştirmenin 

iptali talebinin, bir süreyle sınırlı olması gerekmektedir. Bu süre TTK md. 299 

yürürlükteyken Kendigelen tarafından 1 aylık hak düşürücü süreye tabi olduğu 

belirtilmiştir. Ancak 299. md., 1995 yılında KHK/559 ile yürürlükten kaldırıldığı 

için, artık 1 aylık hak düşürücü sürenin uygulanması imkânı da kalmamıştır. 

Dolayısıyla, yasal bir boşluk oluşmuştur49.  

Şunu da belirtmek gerekir ki; tür değiştirmenin iptalinin istenebilmesi için 

ortada şeklen de olsa gerçekleşmiş bir tür değiştirmenin olması gerekmektedir. Aksi 

taktirde tür değiştirmenin geçersizliği ve iptali söz konusu olmayacaktır. Fiilen dahi 

gerçekleşmemiş bir tür değiştirmenin butlanı her zaman ileri sürülebilecektir50.  

Türk hukukun da, ticaret şirketlerinin tür değiştirmesinde tanınan tür 

değiştirmenin iptali müessesesi, İngiliz Hukukunda da mevcuttur. İngiliz 

Hukukundaki sistem, ticaret kanunu tasarısındaki düzenlemeye oldukça 

benzemektedir. 

İngiliz Hukukunda, Public Company (Halka açık şirket)’nin; Private Limited 

Company (Sınırlı sorumlu şirket)’e dönüşümü durumunda, şirket hisselerinin 

nominal değerinin %5 veya daha fazlasına sahip olanlar ile 50 veya daha fazla 

sayıdaki tür değiştirme kararına olumlu oy vermemiş hisse sahipleri, mahkemeye tür 

değiştirme kararın iptali için başvurabilirler51.  

Başvurunun, kararın alınmasından sonraki 28 gün içinde yapılması 

gerekmektedir52. 

                                                
 
48 Kendigelen, Makalelerim, s. 144. 
49 Eriş, a.g.e., s. 1253. 
50 Kendigelen, Makalelerim, s. 145. 
51 Mayson, French, Ryan, Company Law, s. 65. 
52 A.e., s. 65. 
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 Mahkeme yapacağı inceleme ile tür değiştirme kararı hakkında çoğu zaman 

ya onaylama ya da iptal kararı verir. Ancak mahkemenin uygun görmesi durumunda, 

onama veya iptalden daha geniş yetkileri de vardır. Örneğin, muhalif hissedarlarla bir 

anlaşmaya varılması için tür değiştirme sürecini erteleyebilir veya şirkete istediği 

payı alması yetkisi verebilir53.  

Mahkeme kararını vermeden ticaret siciline başvurulmuşsa, sicil memurluğu 

bu durumu bekletici mesele yapıp, tür değiştirmeyi tescil etmeyecektir54. Tescili, 

mahkeme kararı eline ulaştıktan sonra yapacaktır. 

  

D. Kuruluştan Doğan Sorumluluk 

Tür değiştirme, yeni türün kuruluş işlemlerine tabi olunca, dönüşülen şirketin 

kuruluştan doğan sorumluluk hükümleri de uygulama alanı bulacaktır. Kuruluştan 

doğan sorumluluğa ilişkin hükümler 3. kişileri korumak ve kanundan dolayı 

uygulanacaktır. 

 Uygulamada sıklıkla görüldüğünden dolayı sermaye şirketlerinin kuruluştan 

doğan sorumluluk hallerine değinmekte yarar vardır.  

Anonim şirkete ilişkin kuruluştan doğan sorumluluk halleri TTK’nın 305-

310. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sorumluluk, hukuki ve cezai sorumluluk 

olarak iki türdedir. 

Limited(TTK md. 556 gereğince) ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerde de(TTK 476/II gereğince) kuruluştan doğan sorumluluk hallerinde, 

anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. Anonim şirketlerde 

kuruluştan dolayı sorumlu olan kişiler şunlardır55: 

 

 

 

 

                                                
 
53 Mayson, French, Ryan, Company Law, s. 65; Birds, Macneil, McCormack, Twigg-Flesner, Villers, 
Boyle,  Boyle&Birds Company Law, s. 80; Davies, Principles of Modern Company Law, s. 87. 
54 Davies, Principles of Modern Company Law, s.80. 
55 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 287. 
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� TTK 278. maddede tarif edilen kurucular ve kurucu gibi mesul olanlar 

� TTK 305, 306, 307. maddelerdeki fiillere katılanlar 

� Müteselsilen olmak üzere, kuruluşta yolsuzluk olup olmadığı hususunda 

araştırmada ihmali görülen ilk YK üyeleri ve denetçiler   

 

Kuruluştan dolayı sorumluluk sebepleri ise şunlardır56: 

 

� Kuruluştaki belgelerin doğru olmaması (TTK md. 305) 

� Esas sermaye karşılığı tamamı ile taahhüt edilmemiş veya ödenmesi gereken 

kısım ödenmemiş iken öyle imiş gibi gösterilmesi(TTK md. 306) 

� Para dışındaki katılma paylarına değer biçilirken hile kullanılması(TTK md. 

307) 

 

Kuruluştan dolaylı olarak zarar görmüş pay sahipleri ve şirket alacaklılarının 

dava hakları vardır57. TTK 309. maddeye göre, kuruluştan doğan sorumluluğun 

karşılığı tazminattır. Tazminat talep edebilme süreleri, zararın ve sorumlu olan 

kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her hâlükârda zararı doğuran fiilin 

gerçekleşmesi tarihinden itibaren 5 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır, ancak 

fiil cezaya tabi olup ceza kanunları açısından daha uzun bir zamanaşımı süresi 

düzenlenmişse bu süre zamanaşımı süresi olacaktır. Dava, şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde açılacaktır. Mahkeme tazminata hükmeder 

ise tazminat davacılara değil, şirkete verilecektir. Bu açıdan söz konusu tazminat 

davası tam anlamı ile bireysel bir dava değil, bireysel sosyal dava niteliğindedir58. 

Ancak davacı dava nezdinde yaptığı giderlerin kendisine verilmesini talep 

edebilecektir59. 

Kurucular ve kurucu gibi sorumlu olanların kuruluştan doğan sorumlulukları 

genel kurul tarafından ibra edilebilir(TTK md. 310). İbra kararı için şirketin 

kuruluşunun tescilinden itibaren an az 4 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Ancak 

                                                
 
56 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 287. 
57 Fehiman Tekil, Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul, 1993, s. 96. 
58 Tekil, a.g.e., s. 96. 
59 İmregün, a.g.e., s. 277. 
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esas sermayenin 1/10’unu temsil eden azınlık tarafından karşı oy verilir ve bu karar 

da tutanağa geçirtilirse60 ibra kararı alınamaz.  

 

III. Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme 

İçin Yapılması Gereken İşlemler 

Ticaret Kanunu tasarısında tür değiştirme kurumu, 6762 sayılı TTK’ya göre 

oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin kaynağını ise, İsviçre 

Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun 

oluşturmaktadır. Tasarıdaki tür değiştirmeye ilişin çoğu hüküm ya İBirK’dan yapılan 

çeviriyle içselleştirilmiş ya da AET Yönergeleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Tür 

değiştirmeye ilişkin yapılması gereken işlemlerin kaynağı da İBirK’dır. 

Ticaret kanunu tasarısında, tür değiştirmeye ilişkin hükümler daha ayrıntılı 

bir şekilde düzenlenmesinin yanı sıra tür değiştirme işlemleri de oldukça ayrıntılı bir 

şekilde düzenlenmiştir. Tasarı incelendiğinde, 184. ila 191. maddelerin tür değiştirme 

işlemlerine ayrıldığı görülecektir.  

6762 sayılı TTK’nın 152.maddesinde yer alan; tür değiştirmede yeni türün 

kuruluşuna ilişkin hükümlerin uygulama alanı bulacağı düzenlemesi, ticaret kanunu 

tasarısının 184. maddesinde de temel kural olarak yerini almışsa da, sermaye 

şirketlerinde ortakların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler 

uygulama alanı bulmayacaktır61.    

6762 sayılı TTK’da düzenlenmeyen ama tür değiştirme işlemlerinin doğası 

gereği hazırlanması gereken şirket bilançosu, tasarıda yerini almış ve oldukça 

ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca tasarıyla beraber tür değiştirme planı, tür 

değiştirme raporu, bu plan ve raporun denetlenmesi; plan, rapor ve denetleme 

                                                
 
60 İmregün, a.g.e., s. 277. 
61 Bu noktada ayni sermaye konulmasına ilişkin bir tartışmaya değinmekte yarar vardır. 6762 sayılı 
TTK. md.152’ye göre yapılan tür değiştirmelerde, temelde iki sujeye yer verilmediği, eski tipin 
malvarlığının kendiliğinden yeni tipe geçtiği hususu dikkate alınmadan, bazı yazarlar (Arslanlı gibi) 
eski tipin malvarlığının yeni tipe ayni sermaye olarak konulduğu görüşünü savunmuşlardır. 11. 
HD’nin 25.10.1988 tarihli bir kararında, tür değiştirmede ayni sermaye konulduğu görüşü 
reddedilmiştir. Kanun koyucuda ticaret kanunu tasarısında, tür değiştirmede ayni sermaye 
konulmasına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağını tasarının 184.maddesinde özellikle belirterek, bu 
tartışmalara son noktayı koymuştur. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: s. 88-92.    
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raporunun şirket ortaklarının incelemesine sunulması aşamaları tasarıda 

düzenlenmiştir. 

Tasarıya göre kollektif ve komandit şirketler dışındaki tür değiştirmelere 

uygulanacak işlemler ortaktır. Kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine 

dönüşümlerinde ise 182. maddede özel bir düzenleme yapılmıştır.   

 

A. Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Kollektif ve Komandit Şirketlerin 

Birbirlerine Dönüşümü İçin Yapılması Gereken İşlemler  

Ticaret Kanununu tasarısında, kollektif şirketin komandit şirkete, komandit 

şirketin kollektif şirkete dönüşümüne ilişkin olarak, 6762 sayılı TTK’da olduğu gibi 

özel bir düzenlemeye gidilmiştir. Tasarının 182/I. maddesindeki düzenlemeye göre; 

kollektif şirket, komandit şirkete ancak kollektif şirkete bir komanditerin girmesi 

veya bir ortağın komanditer olması durumunda; komandit şirket kollektif şirkete ise 

tüm komanditerlerin şirketten çıkması veya tüm komanditerlerin komandite olması 

durumunda dönüşebileceği açıkça düzenlenmiştir.  

Tasarıda bu düzenleme olmasaydı dahi, bir komandit şirketten 

bahsedebilmemiz için bir veya daha fazla ortağın şirket alacaklılarına karşı olan 

sorumluluğunun belirli bir sermaye miktarı ile sınırlandırılmış olması, diğer bir 

ifadeyle şirkette en azından bir komanditer ortağın bulunması gerekecekti. 

Komanditer ortağın varlığı, komandit şirketin doğal bir sonucu ve gereğidir. Aynı 

şekilde, bir kollektif şirketten bahsedebilmemiz için, tasarının 211. maddesinde 

düzenlendiği üzere, ortaklardan hiçbirinin sorumluluğunun şirket alacaklarına karşı 

sınırlanmamış olması, diğer bir anlatımla komanditer ortağın şirketten çıkması veya 

komandite ortak olması gerekmektedir. Bu koşul, kollektif şirketin varlığının doğal 

bir sonucudur.  

Kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine dönüşümünde, tür 

değiştirmelere uygulanacak genel hükümler olan 180. ila 191. maddelerin 

uygulanmayacağı ticaret kanunu tasarısı md. 182/son’da açıkça düzenlenmiştir. Bu 

durumun nedeni de, maddenin gerekçesinde açıkça şu şekilde belirtilmiştir: 
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“182. madde, özel bir düzenleme getirmiştir. Bu özel düzenleme, kendi 

kurallarını içermekte, kurallar söz konusu tür değiştirmelere yetmektedir. Onun için 

182. madde dışındaki tür değiştirme hükümlerinin 182. madde gereği kollektif 

şirketin komandite, komandit şirketin kollektife dönmesi hallerine uygulanmasına 

gerek yoktur.” 

 

Tasarının 182. maddesine göre kollektif şirketin komandit şirkete dönüşümü 

için; daha önce belirttiğimiz üzere, ortaklardan en azından birisinin komanditer 

olması veya dışarıdan bir komanditer ortak alınması gerekmektedir. Bunun için şirket 

sözleşmesinde değişiklik yapılması gerekmekte ve ticaret kanunu tasarısı md. 305’de 

düzenlendiği üzere; şirket sözleşmesinde her komanditer ortağın sermayesinin 

miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde 

olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilmesi 

gerekmektedir. Bu düzenleme bir şirket sözleşmesi değişikliği niteliğinde 

olduğundan, tasarının 226. maddesine göre değişikliğe oybirliğiyle karar verilmesi ve 

bu değişikliğin şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ve ilan 

edilmesi gerekmektedir.     

Tasarıda komandit şirketin, kollektif şirkete dönüşümü de aynı şekilde 182. 

maddede düzenlenmiş ve daha önce belirttiğimiz üzere, tür değiştirme için tüm 

komanditerlerin şirketten çıkması veya tüm komanditerlerin komandite ortak olması 

gerekmektedir. Bu durum, tasarının 309/III. maddesine göre, şirket açısından yapısal 

bir değişiklik kabul edildiğinden, komanditer ortakların da oy hakkına sahip 

oldukları ve tür değiştirme dolayısıyla alınacak olan, şirketteki komanditer ortakların 

ayrılması veya komanditer ortakların komandite ortak olması kararı, komanditer 

ortaklarında katılımıyla oy birliğiyle alınması gerekecektir. Oy birliği aranmasının 

nedeni, komanditer ortakların ayrılması veya kollektif ortağın komandite ortak 

olması durumunun aynı zamanda bir şirket sözleşmesi değişikliği niteliğinde olması 

ve 226. madde gereğince sözleşme değişikliklerinde oy birliği aranıyor olmasıdır. 

Sonrasında ise yapılan değişiklik şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline 

tescil ve ilan ettirilir.    

Tasarının 182. maddesinde, 257. md. hükmünün saklı tutulduğu belirtilerek, 

faaliyetlerine tek kişi işletmesi olarak devam eden kollektif veya komandit şirketlerin 
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de tür değiştirebileceği düzenlenmiştir. 182. maddenin gerekçesinde bu durum şu 

şekilde açıklanmıştır: 

 

“Tasarının 257. maddesi iki kişilik bir kollektif şirkette, ortaklardan birinin 

kişiliğinde, bu ortağın şirketten çıkarılmasını gerektiren bir sebebin doğması halinde 

diğer ortağın söz konusu ortağı çıkararak şirketin tek kişi işletmesi olarak kendisinin 

devam ettirmesine mahkemenin karar vermesini talep etmesi hakkındadır. Üçüncü 

fıkra 257. maddeyi saklı tutarak, adeta kollektif ve komandit şirketin tek kişi 

işletmesine dönüşmesini düzenlemiş, başka bir deyişle buna cevaz vermiştir.” 

   

B. Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Tür Değiştirmede Yapılması Gereken 

İşlemler  

Söz konusu işlemler, kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine dönüşmesi 

dışındaki diğer tüm tür değiştirmelerde uygulanacaktır. Bu işlemleri şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

 

1. Bilançonun Hazırlanması 

6762 sayılı TTK’ya göre yapılan tür değiştirmelerde, ticaret kanununda 

düzenlenmese bile tür değiştirme işlemlerindeki gereklilikten ve vergi hukukundan 

kaynaklanan nedenlerden dolayı şirket bilançosu düzenlenmektedir.  

Ticaret kanunu tasarısında, bilanço düzenlenmesi bir zorunluluk olarak 

ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme, tasarının 184. maddesinde yer 

almaktadır. Bilançonun düzenlenmesindeki temel ilkeler ise şunlardır: 

 

“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. 

Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile ara bilançoya yıllık bilançoya 

ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için: 
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a) Fiziki envanter çıkarılması gerekli değildir, 

b) Son bilançoda kabul edilen değerlendirmeler, sadece ticari defterdeki 

hareketler ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve 

karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan işletme için önemli değer 

değişiklikleri de dikkate alınır.” 

 

Tür değiştirmede ara bilanço yukarıda kanunun belirttiği sebeplerden birinin 

varlığında çıkarılır. Ara bilançonun çıkarılmasını zorunlu kılan sebeplerden ilki, 

yıllık bilanço günü ile tür değiştirme raporu arasında altı aydan fazla bir sürenin 

geçmiş olmasıdır. Altı ayı aşan faaliyet, eski bilançoda yer alan değerleri olumlu 

veya olumsuz yönde etkileyecektir. Şirketin durumunu tam olarak görebilmek ve tür 

değiştirmeyi hesaben yapılandırabilmek için yeni bir bilançoya gereksinim vardır. 

Faaliyet yılı içinde çıkarıldığında bu bilanço ara bilanço niteliğindedir. Altı aylık 

süre 78/855/AET sayılı Yönergesi gereğidir62. 

Ara bilanço düzenlenmesini gerektiren ikinci sebep, altı aylık süre geçmemiş 

olsa bile, tür değiştiren şirketin malvarlıklarında önemli bir değişikliğin meydana 

gelmesidir. Değişiklikte bilançonun çıkarılmasının sonuçlandığı tarih değil, bilanço 

günü esas alınır. Malvarlığında önemli değişikliğe, bir kooperatifte çok sayıda 

ortağın çıkması, şirketin faaliyet yılı zararının oldukça fazla artması, büyük bir 

tesisin satılması örnek olarak gösterilebilir63. 

Tür değiştirmeyi temellendiren ara bilançoya yıllık bilanço esas alınabilir64. 

 

2. Tür değiştirme Planının Hazırlanması 

Kaynağı İBirK’nın 13. maddesi olan tür değiştirme planı, tasarının 185. 

maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre yönetim organı65 bir tür değiştirme planı 

                                                
 
62 Tasarının 184. md. gerekçesinden. 
63 Tasarının 184. md. gerekçesinden. 
64 Tasarının 184. md. gerekçesinden. 
65 Yönetim organıyla neyin kastedildiği tasarının 135. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye 
göre yönetim organıyla kastedilen şey; anonim şirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited 
şirketlerde müdürü veya müdürleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerde yöneticidir. 



 59 

hazırlayacaktır. Plan yazılı şekilde yapılacak ve genel kurulun onayına tabi olacaktır. 

Tür değiştirme planında şu hususlar bulunacaktır: 

 

a) Şirketin tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve 

yeni türe ilişkin ibare 

b) Yeni türün şirket sözleşmesi 

c) Ortakların tür değiştirmeden sonra sahip olacakları payların sayısını, cinsini 

ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların paylarına ilişkin 

açıklamaları 

 

Yukarıda belirtilen kayıtlar tür değiştirme planında bulunması gerekli asgari 

kayıtlardır ve duruma göre plana başka kayıtlarda eklenebilecektir66. Örneğin tür 

değiştirme ile dönüşülen şirkette bazı paylara özel haklar tanınıyorsa, bunlar 

hakkında raporda hüküm bulunmalıdır. 

 

3. Tür Değiştirme Raporunun Hazırlanması 

Kaynağı İBirK’nın 14. maddesi ile 78/855/AET sayılı Yönergenin 9. maddesi 

olan tür değiştirme raporu, tasarının 186. maddesinde düzenlenmiştir. 

Tür değiştirme planında olduğu gibi tür değiştirme raporunu da yönetim 

organı hazırlayacaktır. Rapor yazılı şekilde hazırlanacak ve şu hususları içerecektir: 

 

a) Tür değiştirmenin amacı ve sonuçlarını 

b) Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğunu 

c) Yeni şirket sözleşmesini 

d) Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim 

oranını 

 

Tür değiştirme raporunun hazırlanmasındaki amaç maddenin gerekçesinde 

belirtildiği üzere tür değiştiren şirketin ortaklarına tür değiştirme ile ilgili bilgi 

                                                
 
66 Tasarının 185. md. gerekçesinden. 



 60 

verilmesidir. Raporun hükümde öngörülen konularda aydınlatıcı, gerekçeli ve tatmin 

edici açıklamaları içermesi zorunludur67. 

Tasarı, küçük68 ve orta ölçekli69 şirketlerde bir kolaylığa yer vermiştir. Bu 

ölçekteki şirketler, tüm ortaklarının onaylaması şartı ile tür değiştirme raporunun 

düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 

 

4. Tür Değiştirme Planı ve Tür Değiştirme Raporunun Denetlenmesi 

Tasarının 187. maddesinde tür değiştirme planının, tür değiştirme raporunun 

ve tür değiştirmeye esas alınacak bilançonun denetleneceği düzenlenmiştir. Bu 

denetlemeyi işlem denetçisi yapacaktır. İşlem denetçisinin kim olduğu tasarının 400. 

maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, denetçi ancak 

üyeleri yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını taşıyan 

bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Küçük anonim şirketler, en az iki yeminli 

mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi seçebilirler.  

Denetlemede, yapılacak denetlemenin amacına hizmet eden bütün bilgi ve 

belgelerin denetçiye verilmesi gerekmektedir. 

İşlem denetçisi, tür değiştirmeye ilişkin şartların gerçekleşip 

gerçekleşmediğini, bilançonun gerçeğe uygun olup olmadığını ve tür değiştirmeden 

sonra ortakların hukuki durumlarının korunup korunmadığını inceleyecek ve 

değerlendirecektir70. 

                                                
 
67 Tasarının 186. md. gerekçesinden. 
68 Küçük ölçekli şirketler tasarının 1523. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;  
“Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini aşamayanlar küçük sermaye şirketi olarak kabul edilir: 
a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilânço toplamı altı milyon Türk Lirası. 
b) Hesap döneminin son gününden (bilanço günü) önceki oniki ay içindeki satışlar toplamı oniki 
milyon Türk Lirası. 
c) Yıllık ortalama çalışan sayısı elli kişi.” 
 
69 Orta ölçekli şirketler tasarının 1523. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;  
“Birinci fıkrada öngörülen büyüklük ölçütlerinden en az ikisini aşan ve aşağıdaki üç ölçütün ikisini 
aşmayanlar orta büyüklükte sermaye şirketi olarak kabul edilir. 
a) Aktifte görülen zararın çıkarılmasıyla bulunan bilânço toplamı yirmi milyon Türk Lirası. 
b) Hesap döneminin son gününden önceki oniki ay içindeki satışlar tutarı elli milyon Türk Lirası, 
c) Yıllık ortalama çalışan sayısı ikiyüzelli kişi.” 
 
70 Tasarının 187. md. gerekçesinden. 
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Tasarıda, küçük ve orta ölçekli şirketlerin tüm ortaklarının onaylaması 

halinde denetlemeden vazgeçebilecekleri düzenlenmiştir. 

 

5. İnceleme Hakkının Tanınması 

Kaynağı İBirK’nın 16. maddesi ile 78/855/AET sayılı Yönergenin 11. 

maddesi olan inceleme hakkı, tasarının 188. maddesinde düzenlenmiştir. Tür 

değiştirme planı, tür değiştirme raporu, denetleme raporu, son 3 yılın finansal 

tabloları ve varsa ara bilançoyu genel kurulda karar alınmasından 30 gün önce şirket 

merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde SPK’nın istediği yerlerde ortakların 

incelenmesine sunulması gerekir.  

Şirket ortakları, uygun şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda 

bilgilendirilir ve isteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. 

Madde gerekçesinde belirtildiği üzere, hükmün amacı ortaklara, intifa senedi 

hamilleri ile menkul değer veya menfaat sahiplerine ve diğer ilgililere bilgi vermek; 

bu suretle haksız menfaat sağlanmasını ve kaybını önlemek; şeffaflığı sağlamak ve 

oy hakkını haiz olanlara bu haklarını bilinçli olarak kullanmalarında yardımcı 

olmaktır71. 

İnceleme hakkı sadece ortaklara değil, daha geniş bir menfaat çevresine 

tanınmış ve söz konusu belgelerin varsa basılı şekillerinin aynı menfaat sahiplerine 

verilmesi öngörülmüştür72. Maddede anılan belgelerin sermaye şirketlerinin internet 

sitelerinde yayınlanması zorunluluğu da tasarıya özgüdür73.  

 

6. Tür Değiştirme Kararının Alınması 

 Yukarıda açıklanan işlemeler yönetim organı tarafından yapıldıktan sonra, tür 

değiştirme planı genel kurula sunulur. Genel kurul tarafından tür değiştirme kararı 

tasarının 189. maddesinde düzenlendiği üzere aşağıdaki nisaplarla alınır: 

 

                                                
 
71 Tasarının 188. md. gerekçesinden. 
72 Tasarının 188. md. gerekçesinden. 
73 Tasarının 188. md. gerekçesinden. 
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“a) Tasarının 421. maddesinin beşinci fıkrasının b bendi hükmü saklı olmak 

şartıyla74 anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya 

çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların 

üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme halinde, ek ödeme veya kişisel edim yükümü 

doğacaksa bütün ortakların onayıyla. 

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi halinde tüm ortakların 

onayıyla. 

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları 

şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla. 

d) Kooperatiflerde: 

aa. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile genel kurulda 

mevcut oyların çoğunluğuyla, 

bb. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümleri veya kişisel sorumluluk 

getiriliyorsa veya bu yükümler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte 

kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla. 

 Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların 

oybirliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin 

olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.” 

Hükmün kaynağı İBirK’nın 18. maddesidir ve Türk hukuk sistemine uygun 

olarak içselleştirilmiştir. 

 

7. Ticaret Siciline Tescil ve İlan 

Tasarının 190. maddesinde, yönetim organı tarafından tür değiştirmenin ve 

yeni şirketin sözleşmesinin tescil ettirileceği düzenlenmiştir. Tür değiştirme ticaret 

siciline tescil ile hukuki geçerlilik kazanacak ve tür değiştirme süreci son bulacaktır. 

Ticaret Kanunu tasarısında devredici tür değiştirme modeli benimsenmediğinden, tür 

                                                
 
74 Anılan hükmün saklı tutulmasının nedeni maddenin gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır; anılan 
hükümde pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerle ilgili olarak birleşme için özel bir nisap 
öngörülmüştür. Söz konusu hüküm dolayısıyla tasarının 151. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi söz 
konusu anonim şirketlere uygulanmayacaktır.  
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değiştirmede dönüşen ve dönüşülen şirketler arasında tüzel kişilik ikileşmesi ve 

dolayısıyla tescil ile de bir tüzel kişilik kazanımı söz konusu olmamaktadır. Bu sonuç 

da bizi, tıpkı 6762 sayılı TTK 152. md. çerçevesinde yapılan ve tür değiştirmenin 

temel mantığını oluşturan hukuki ayniyet ve devamlılık ilkesine ve biçim değiştirici 

tür değiştirme modeline götürmektedir. 

190. maddede, tür değiştirme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 

edileceği açıkça düzenlenmiştir. Tescil, bu ilanla birlikte 3. kişilere karşı hüküm 

ifade edecektir.  

 

C. Tür Değiştirmenin Geçersizliği ve İptali 

Mevcut düzenlememizde özel olarak düzenlenmemiş soruna ilişkin olarak 

ticaret kanunu tasarısı ile birlikte özel düzenleme getirilerek, sorun açıklığa 

kavuşturulmuştur.  

Kaynağı İBirK.’nın 105. maddesi ile 78/855 sayılı Yönergenin 22. maddesi 

olan, ticaret kanunu tasarısında tür değiştirmenin iptalinin ve eksikliklerinin 

sonuçları 193. maddede düzenlenerek, 6762 sayılı TTK’daki boşlukta giderilmiştir. 

Maddede,  134. ila 191. maddelerin ihlali halinde, tür değiştirme kararına olumlu oy 

vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan, tür değiştirmeye katılan şirketlerin 

ortaklarının; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay 

içinde iptal davası açabilecekleri düzenlenmiştir. İlanın gerekmediği hallerde süre 

tescil tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Kararın bir yönetim organı tarafından verilmesi halinde de bu dava 

açılabilecektir. 

Tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı halinde, 

mahkeme taraflara bu eksikliğin giderilmesi için süre verecek, hukuki sakatlık 

verilen süre içinde giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme kararı iptal 

edecek ve gerekli önlemleri alacaktır. 
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D. Kuruluştan Doğan Sorumluluk 

Kaynağı İsv. BK 754. md. olan kuruluştan doğan sorumluluk bahsi, tasarının 

194. maddesinde ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, tür 

değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, 

ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar. 

Kurucuların sorumlulukları saklıdır. Tür değiştirmeyi denetlemiş kişiler de, 

şirketlere, münferit ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan 

sorumludurlar. 

Tasarının 194. maddesindeki düzenleme, 553. maddesinde yer alan ve 

kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının tür 

değiştirmedeki belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması(Ticaret kanunu tasarısı 

549. md.; şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, 

bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, 

izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe 

aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna 

aykırılıklardan), sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin 

bilinmesi(Ticaret kanunu tasarısı 550. md.), ayni sermayeye değer biçilmesinde 

yolsuzluk(Ticaret kanunu tasarısı 551. md.), halktan para toplamak(Ticaret kanunu 

tasarısı 552. md.) gibi nedenlerden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin düzenleme ile 

paralellik göstermektedir. 

Kuruluştan doğan sorumluluk halinde dava hakkı şirkete, pay sahibine ve 

şirket alacaklısına tanımıştır75. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
 
75 Tasarının 194. md. gerekçesinden. 
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Üçüncü Bölüm 

Tür Değiştirmenin Hukuki Sonuçları 

 

I. Tüzel Kişiliğin Ayniyet ve Devamlılığı  

Bir şirketin başka bir şirket türüne dönüşmesine ilişkin genel düzenleme 6762 

sayılı TTK’nın 152. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede üç husus 

düzenlenmiştir. Bunlar tür değiştirme yeterliliği, uygulanacak usul ve tür 

değiştirmenin hüküm ve neticeleridir. İlk iki hususa daha önceki konularda ayrıntılı 

bir şekilde değinildiğinden burada tekrar edilmeyecektir. Üçüncü husus olan tür 

değiştirmenin hüküm ve neticeleri ise bizim asıl konumuzu teşkil etmektedir. 

Daha öncede belirttiğimiz üzere tür değiştirmede asıl olan model 152. 

maddede düzenlenen biçim değiştirici tür değiştirme modelidir. Tür değiştirmede 

ortaya çıkan en önemli sonuçlardan birisi, yeni türe çevrilen şirketin eskisinin 

devamı olduğudur. Gerek TTK 152. maddesinde gerek ticaret kanunu tasarısının 180. 

maddesinde, yeni türe dönüşen şirketin eskisinin devamı olduğu açıkça 

düzenlenmiştir. Tür değiştirme kurumunu fesih, tasfiye ve yeni kuruluş yoluyla 

gerçekleştirilebilecek tür değiştirmeden ayıran en önemli husus, eski ve yeni şirket 

türleri arasında bir devamlılık bulunması, tüzel kişiliğin değişmemesi, hukuki ve 

ekonomik özdeşliğin bulunmasıdır, iste bu nedenle tür değiştirmede fesih ve 

tasfiyeden söz edilemez, çünkü tür değiştirmede esasında bir sözleşme değişikliği 

yapılması söz konusudur ve temel ilke suje tekliği ilkesidir1. Tür değiştirme işlemi 

şirket sözleşmesinin değiştirilmesi suretiyle yapılır. Bunun istisnası ise, devredici tür 

değiştirme modeline göre anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumudur. Bu 

durumda, tüzel kişilikte bir ikileşme olsa da, anonim şirketin tasfiyesiz sona ermesi 

ve kanun gereği şirketin hak ve borçlarının külli halefiyet ilişkisi ile limited şirkete 

                                                
 
1 Konu hakkında Bkz.: Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 150; Tekinalp, Arslanlı 
Armağanı, s. 592-597; Domaniç, a.g.e., s. 550; Karayalçın, Ticaret Hukuku-Şirketler Hukuku, s. 
231; Mimaroğlu, a.g.e., s. 143; Pulaşlı, a.g.e., s. 87; Çevik, a.g.e., s. 688; Doğanay, a.g.e., s. 662-663.  
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kendiliğinden geçmesi söz konusu olacağından, her ne kadar hukuki özdeşlik 

bulunmasa da ekonomik özdeşlik sağlanacaktır2.  

Tür değiştirmede temel ilke olan tek suje ilkesi gereği iki ayrı tüzel kişilik 

bulunmadığından, ortada ne bir malvarlığı devri ne de halefiyet ilişkisi 

bulunmaktadır3. Yani tür değiştirmede, dönüşülen şirket dönüşen şirketin halefi 

olmadığı gibi, malvarlığının da dönüşülen şirkete devri söz konusu değildir. Tür 

değiştirmeyi şirket birleşmelerinden ayıran en önemli fark ise bu halefiyet ilişkisinin 

bulunmamasıdır, çünkü şirket birleşmelerinde birden fazla tüzel kişilik bulunmakta 

ve dolayısıyla tüzelkişiliği devam eden şirket, sona eren şirketin külli halefi 

olmaktadır4. Tür değiştirmede halefiyet ilişkisinin bulunmamasının istisnası, 

devredici tür değiştirme modeline göre anonim şirketin limited şirkete dönüşmesinde 

anonim şirketin malvarlığının gizlenmiş veya gizli kalmış olsa dahi5 külli halefiyet 

ilişkisi gereği kendiliğinden limited şirkete devredilmesidir. 

Sonuçta tür değiştirmede esas olan, şirketin hukuki kimliğini değiştirerek 

yoluna devam etmesi, ortada bir sona erme söz konusu olmaması(anonim şirketin 

limited şirkete dönüşümü saklı kalmak üzere) dönüşen ve dönüşülen şirket arasında 

hukuki ve ekonomik özdeşlik bulunmasıdır.  

Dönüşen ve dönüşülen şirketler arasında hukuki ve ekonomik özdeşlik 

bulunmasının sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

� Tüzel kişilikte bir değişiklik olmadığından dönüşen şirket zamanında yapılan 

sözleşmeler (iş sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri gibi) dönüşülen şirket 

açısından da devam edecektir. Bu tip sözleşmeleri yenilemeye gerek yoktur6. 

Devredici tür değiştirme modeline göre gerçekleşecek tür değiştirmelerde ise 

tüzel kişilikte bir ikileşme olsa da külli halefiyet gereği anonim şirket 

zamanında yapılan sözleşmelerde tür değiştirme ile birlikte kendiliğinden 

limited şirkete geçecektir.  

                                                
 
2 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 149. 
3 Kendigelen, Makalelerim, s. 150; Oruç Hami Şener, Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Ankara, 
Seçkin, 2002, s. 54. 
4 Osman Kiper, Uygulamada Şirketler Hukuku, İstanbul, Beta, 1996, s. 21. 
5 Arslanlı, Anonim Şirketler, s. 278. 
6 Kendigelen, Makalelerim, s. 151. 
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� Dönüşen şirket zamanındaki davalarda taraf ehliyeti, dönüşülen şirket 

zamanında da aynen devam edecektir. Tüzel kişilikte bir değişiklik 

olmadığından husumet itirazı ileri sürülemeyecektir7.  Bu durumun bir 

yansıması da, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun8’un 36/d 

maddesi gereğince tüzel kişilik değişmediğinden, takibe devam edilebilecek 

olmasında kendini gösterir.  

 

� Dönüşülen şirket, tür değiştiren şirketin hak ve borçları bakımından sorumlu 

olmaya devam edecektir9. Tüzel kişilikte bir değişiklik ve ikileşme 

olmamaktadır. Bunun istisnası devredici tür değiştirme modelinde, anonim 

şirketin limited şirkete dönüşmesidir. Devredici tür değiştirme modelinde de 

dönüşen şirkete ait tüm hak ve borçlar tür değiştirme ile birlikte 555. 

maddede düzenlendiği üzere külli halefiyet ilişkisi ile kendiliğinden limited 

şirkete geçecektir. 

 

� Tür değiştirmede temelde hukuki ve ekonomik özdeşlik bulunsa da, tüzel 

kişinin isminin ve hüviyetinin değişmesi söz konusu olacağından ticaret sicili, 

tapu sicili vb. kayıtların değiştirilmesi gerekecektir10.  

 

II. Tür Değiştirmede Şirket Borçlarından Dolayı Ortaklığın ve Ortakların 

Sorumlulukları 

11.HD, içtihat değişikliğine kadar eski kararlarındaki görüşü olan, tür 

değiştirmede ortaklığın feshi ve tasfiye edilmesi düşüncesini, 3. kişilerin korunması 

bu kişilerin başında da alacaklıların korunması temeline dayandırmıştır11.  

                                                
 
7 Kendigelen, Makalelerim, s. 152 16. dipnottaki yazarlar. 
8 21.07.1953 tarih ve 6186 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. 
9 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 150; Domaniç, a.g.e., s. 550; Mimaroğlu, a.g.e., s. 143; 
Pulaşlı, a.g.e., s. 88; Çevik, a.g.e., s. 688; Doğanay, a.g.e., s. 663. 
10 Arslanlı, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 588; Karayalçın, Ticaret Hukuku-Şirketler 
Hukuku, s. 231; Kendigelen, Makalelerim, s. 151. 
11 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 198. 
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Yargıtay, 20.05.1974 tarihli kararında; kollektif ortaklığın anonim ortaklığa 

dönüşmesinin reddine ilişkin olarak alacaklıların korunması bahsine özellikle 

değinmiştir. Dairenin, tür değiştirme konusunda köklü içtihat değişikliği yaptığı 

07.12.1984 tarihli kararında da, gerek sermaye ortaklıkları gerek şahıs ortaklıkları 

bakımından, alacaklıların korunması hususuna özellikle vurgu yapılmış olması tür 

değiştirmede alacaklıların korunmasının ne kadar önemli bir husus olduğunu 

göstermesi bakımından ilgi çekicidir.  

Biz de, tür değiştirmede alacaklıların korunması konusunu, 6762 sayılı TTK 

ile ticaret kanunu tasarısını birlikte inceleyeceğiz. 

6762 sayılı TTK’da, tür değiştirmede alacaklıların korunması bakımından 

genel bir hükme yer verilmemiş olmasına rağmen, iki ayrı özel düzenleme kanundaki 

yerini almıştır. Bu düzenlemelerden ilki, 268. maddede kollektif ve komandit 

ortaklığın birbirlerine dönüşümü, diğer düzenleme 533-555. maddelerde anonim 

şirketin limited şirkete dönüşümüdür. Her ne kadar 268. madde, tür değiştirmede 

ortakların şahsi sorumlulukları bakımından bir düzenleme getirmekle beraber, 

ortakların sorumluluğuna ilişkin 178. ve 201. madde hükümlerini, kollektif ve 

komandit ortaklığın birbirlerine dönüşümlerinde uygulamaktan öteye gitmediği için, 

tür değiştirmeye has yeni bir düzenleme getirdiği de söylenemez12. Bu nedenle, asıl 

istisnai düzenlemenin anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi olduğunu 

söyleyebiliriz. 

TTK’da, kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine ve anonim şirketin 

limited şirkete dönüşmesi dışındaki tür değiştirmelerde alacaklıların korunması ne 

şekilde olmaktadır? Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki tür değiştirme, tür 

değiştiren ortaklığın borçlarında herhangi bir değişiklik yapmaz. Tür değiştirme ile 

ortaya çıkan ortaklık, eski ortaklığın tüm borçlarından tüzel kişi olarak sorumludur. 

Sorumluluğun temeli, devredici tür değiştirme modelinde külli halefiyet ilkesine, 

biçim değiştirici tür değiştirme modelinde ise ekonomik özdeşliğin yanı sıra hukuki 

özdeşliğin bulunması ilkesine dayanmaktadır. Tür değiştirmede temel ilke, yeni türe 

çevrilen şirketin eskisinin devamı olduğudur ve bu da bizi hukuki özdeşlik ilkesine 

                                                
 
12 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 200. 
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götürmektedir. Hukuki olarak devam eden tüzel kişiliğin, tür değiştirmeden önceki 

borçlarına ilişkin sorumluluğu da devam eder13.   

Ticaret kanunu tasarısında ise, tür değiştirmede alacaklıların ve çalışanların 

korunması başlıklı 191. maddesinde, aynı kanununun ticaret şirketlerinde birleşme 

başlığı altındaki, ticaret şirketlerinin birleşmesi durumunda alacaklıların 

korunmasına ilişkin 158. maddeye atıf yapılmıştır. 158. madde şu şekildedir: 

 

“Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların 

sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. Şu şartla ki, bu borçlar birleşme 

kararının ilanından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten 

önce oluşmuş bulunmalıdır. 

Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna 

ilişkin istemler, birleşme kararının (atıfla tür değiştirme kararının) ilanı tarihinden 

itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrar. Alacak ilan tarihinden sonra muaccel 

olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlar. Bu sınırlama, devralan 

şirketin borçları dolayısıyla şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına 

uygulanmaz. 

Kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde sorumluluk itfa 

tarihine kadar devam eder; meğerki izahname başka bir düzenleme içersin.” 

 

Maddenin birinci fıkrasındaki düzenleme, özellikle sermaye şirketine 

dönüşen şahıs şirketlerinde, şirket borçlarından ikinci derecede kişisel sorumlu olan 

ve tür değiştirme sonucunda dönüşülen şirkette sorumluluk rejimi değişen ortaklara 

yöneliktir. Örneğin, bir kollektif şirketin bir anonim şirkete dönüşmesi durumunda, 

kollektif şirket ortaklarının ve bir komandit şirketin bir limited şirkete dönüşmesi 

durumunda, komandite ortağın/ortakların sorumluluğunda olduğu gibi14. Kanun 

koyucu, bu kişilerin şirket borçlarından dolayı sorumluluğunun tür değiştirme 

kararının ilanı tarihinden sonrada devam edeceği şeklinde bir düzenleme getirmiştir, 

ancak kanun, sorumluluğun devam edebilmesini de şarta bağlamıştır. Bu şart, tür 

                                                
 
13 Pulaşlı, a.g.e., s. 94. 
14 Tasarının 158. md. gerekçesinden.   
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değiştirme kararının ticaret sicil gazetesinde15 ilanından önce doğmuş olması ya da 

borcu/borçları doğuran sebeplerin bu tarihten önce oluşmuş bulunmasıdır. 

Anlaşılacağı üzere, tasarıda tür değiştirmede kişisel sorumluluk bahsi özel olarak 

düzenlemiştir. Bunun nedeni, tasarının 181. maddesine göre, sermaye şirketlerinin 

şahıs şirketlerine dönüşmesine cevaz verilmemesi ve dolayısıyla sermaye 

şirketlerinin şahıs şirketlerine dönüşmesi durumunda, pay sahiplerinin alacaklılara 

karşı sorumluluklarının düzenlenme ihtiyacının bulunmayışıdır.  

Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, yukarıda kişisel sorumluluğun devam 

etmesi ya borcun tür değiştirme kararının sicil gazetesinde ilanından önce doğmuş 

olması ya da borcu doğuran sebeplerin bu tarihten önce oluşmuş bulunması şartına 

bağlanmıştır. Burada sorumluluğu devam ettiren ikinci şart olan borcun sebebinin tür 

değiştirme kararının ilanından önce doğması şartı, hem sözleşmeden, sebepsiz 

zenginleşmeden ve vekâletsiz iş görmeden, hem de haksız fiillerden doğan borçlar 

yönünden geçerlidir16. Gerek sözleşme ihlallerinde gerek haksız fiillerde zararı 

doğuran fiilin, tür değiştirme kararının ilanı tarihinden önce gerçekleşmiş olması 

yeterlidir; yoksa zararın da bu tarihten önce ortaya çıkması şart değildir17. 

Hüküm kişisel sorumlulukla ilgili olup ek yükümlere, kişisel taahhütlere 

(kefalet ve garanti gibi) uygulanmaz ve bu sorumluluklar 158. madde 

uygulanmaksızın devam eder18. 

Ticaret kanunu tasarısının 180. maddesinde, yeni türe dönüştürülen şirketin 

eskisinin devamı olduğu açıkça düzenlendikten sonra, 191. maddede 158. maddeye 

atıfla, alacaklıların korunması özel olarak düzenlenmiş ve özellikle kişisel 

sorumluluğun söz konusu olduğu ticaret şirketlerinin tür değiştirmesinde, borçlardan 

dolayı sorumluluk için yeni türe dönüştükten sonra da devam edeceği açıkça 

vurgulanmıştır. Ticaret kanunu tasarısında kanun koyucunun, alacaklıların 

korunmasında 6762 sayılı TTK’da benimsenen, tür değiştirmenin tür değiştiren 

ortaklığın borçlarında herhangi bir değişiklik yaratmayacağı ve tür değiştirme ile 

                                                
 
15 Hükümdeki “tür değiştirme kararının ilanı” ibaresi ile TTK tasarısının 154. maddesindeki Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde yapılacak ilan kastedilmiştir. 
16 Tasarının 158. md. gerekçesinden. 
17 Tasarının 158. md. gerekçesinden. 
18 Tasarının 158. md. gerekçesinden. 
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ortaya çıkan ortaklık eski ortaklığın tüm borçlarından tüzel kişi olarak sorumlu 

olacağı görüşünü aynen kabul ettiği sonucuna ulaşabiliriz. 

 

A. Şahıs Şirketlerinin Birbirlerine Dönüşümünde Sorumluluğun 

Kapsamı 

 Bir kollektif şirketin komandit şirkete, bir komandit şirketin kollektif şirkete 

dönüşmesine ilişkin olarak, 6762 sayılı TTK md. 268’de bir düzenleme yer 

almaktadır. Bu maddeye göre, kollektif ortaklığın komandit ortaklığa dönüştürülmesi 

durumunda şirkette komanditer sıfatı kazanan ortaklar, şirket borçlarından dolayı 3. 

kişilere karşı bu sıfatı, ancak durumun tescili ve ilanı tarihinden sonra meydana 

gelecek işlerden dolayı ileri sürebileceklerdir. Bir komandit ortaklığın, kollektif 

ortaklığa dönüştürülmesi durumunda ise, komanditer sıfatını kaybeden ortak madde 

178/II’ye yapılan açık yollama gereği daha önceden meydana gelmiş olsa bile şirket 

borçlarından dolayı diğer ortaklarla birlikte sınırsız ve müteselsilen sorumlu 

olacaktır. Anlaşılacağı üzere 6762 sayılı TTK’nın 268. maddesi olmasaydı dahi, 

gerek komandit ortaklığın kollektif ortaklığa dönüşmesi durumunda 178. madde 

gerek kollektif ortaklığın komandit ortaklığa dönüşmesi durumunda da 201. madde 

uygulanmaktan öteye gidilmediği için kollektif ve komandit şirketin birbirlerine 

dönüşmesi durumunda ortakların sorumluluğu konusunda bir boşluk oluşmayacak 

idi19. 

Ticaret Kanunu tasarısında ise, kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine 

dönüşmesi hususu 182. maddede düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, kollektif ve 

komandit şirketlerin birbirlerine dönüşmesinde tür değiştirmeye ilişkin 180. ila 191. 

maddelerin uygulama alanı bulmayacağı açıkça belirtilmiştir. Peki, şahıs şirketlerinin 

birbirlerine dönüşmesinde alacaklılar korunmayacak mıdır? Bu sorunun cevabı, 182. 

madde gerekçesinde üstü kapalı olarak verilmiştir. Maddenin gerekçesinde, 182. 

maddenin, kollektif ve komandit şirketlerin birbirlerine dönüşmesinde hukuki olarak 

yeterli düzenlemeleri içerdiği belirtilmiştir. Bu durumda bizi, alacaklıların 

korunmasına ilişkin düzenlemeleri, şahıs şirketlerine ilişkin genel düzenlemelerden 

                                                
 
19 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 203. 
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çıkarmamız gerekeceği sonucuna götürmektedir. Tasarının 236. maddesinde, 

kollektif şirkete yeni giren şahısların şirket borçlarından dolayı girme tarihinden önce 

doğmuş olsa dahi, sınırsız ve müteselsilen sorumlu olacakları düzenlenmiştir. Yani, 

6762 sayılı TTK md.178/I gibi, komandit şirketin kollektif şirkete dönüşmesi 

durumunda komanditer sıfatını kaybeden ortak, şirkete girme tarihinden önce 

doğmuş olsa dahi şirket borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumlu 

olacaktır.  

Tasarıya göre, kollektif ortaklığın komandit ortaklığa dönüşmesi durumunda 

ise, şirkete yeni bir kişinin komanditer sıfatıyla ortak olarak girmesi ve komanditer 

sıfatıyla şirket borçlarından dolayı koyduğu veya koymayı taahhüt ettiği sermaye 

tutarındaki sorumluluğu, şirkete girme kararının tescil ve ilanı tarihinden sonraki 

borçlar bakımından söz konusu olacaktır. Bir ortağın komanditer olması durumunda, 

tıpkı 6762 sayılı TTK’daki gibi, komanditer ortak tür değiştirmeden önceki 

borçlardan sınırsız ve müteselsilen, tür değiştirme kararının tescil ve ilanı tarihinden 

sonra doğan borçlardan, komanditer ortak sıfatıyla koyduğu veya koymayı taahhüt 

ettiği sermaye tutarıyla sorumlu olacaktır. 

 

B. Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Dönüşümünde Sorumluluğun 

Kapsamı 

Bu durumda, basit bir ilkeden hareketle sorun çözülmektedir. Tür 

değiştirmeden önce doğmuş ortaklık borçlarından sorumluluk o dönemdeki türün 

kuralları, tür değiştirmeden sonra doğmuş borçlardan ise yeni türün kuralları geçerli 

olacaktır20. Diğer bir anlatımla, kollektif veya komandit şirketten anonim, limited 

veya paylı komandit şirkete dönüşülmesi durumunda, bu basit ve temel kural 

uygulanacaktır, çünkü tür değiştirme, daha önce doğmuş bulunan borçlara ilişkin bir 

değişiklik meydana getirmez, değişiklik tür değiştirmeden sonra doğacak borçlar 

açısından geçerli olacak ve tür değiştirmenin ortaklık borçlarından sorumluluk 

üzerindeki etkisi geçmişe yönelik değil, geleceğe yönelik olacaktır21. Tür 

                                                
 
20 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 204; Şener, a.g.e., s. 57. 
21 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 204. 
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değiştirmelerde sınırsız ve müteselsil sorumluluğu sona erdiren durum, kollektif 

şirketteki çıkan veya çıkarılan ortağın durumuna benzemektedir. 6762 sayılı TTK 

md. 201’de,  kollektif şirketlerde, bir ortağın çıkması veya çıkarılmasının 3.kişilere 

karşı ancak bu durumun tescili ve ilanı tarihinden itibaren geçerli olacağı ve bu tarihe 

kadarki şirket borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumluluğun devam 

edeceği şeklinde açık bir düzenleme vardır. Bu kuraldan hareketle, şahıs şirketinin 

sermaye şirketine dönüşmesi durumunda ortakların şirket borçlarından dolayı sınırsız 

ve müteselsil sorumluluğu, tür değiştirmenin tescil ve ilanı tarihine kadar devam 

eder, daha sonrasında ise yeni türün sorumluluk hükümleri uygulama alanı bulur22. 

Ticaret kanunu tasarısında konuya ilişkin düzenleme ise 158. maddede 

yapılmıştır. Söz konusu maddede, tür değiştiren şirket borçlarından, tür 

değiştirmeden önce sorumlu olan ortakların sorumluluğunun tür değiştirmeden sonra 

da devam ettiği açıkça düzenlenmiştir. Zaten madde gerekçesinde, özellikle şahıs 

şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşmesinde kişisel sorumluluğun devam edeceği 

bahsi üzerinde durulmuştur. Ticaret Kanunu tasarısına göre, şahıs şirketleri sermaye 

şirketlerine dönüştüklerinde, tür değiştirme kararının ilanı tarihinden önce meydana 

gelmiş şirket borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumlu olmaya devam 

edeceklerdir. Tür değiştirme kararının tescil ve ilanından sonra vuku bulmuş şirket 

borçları açısından da, yeni türün sorumluluk hükümleri uygulanacaktır. 

Eğer, şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşmesinde, ortakların şirket 

alacaklılarına karşı sorumluluğu konusunda yukarıda belirttiğimiz ilkeyi kabul 

etmezsek, tür değiştirme ile geçmişe etkili olarak şirket ortaklarının ortaklık 

borçlarından sınırsız ve müteselsil olan sorumluluklarından kurtulabileceklerini de 

kabul etmiş oluruz23. 6762 sayılı TTK md. 178 gereği, şirket sözleşmesine konacak 

bir kayıtla şirket borçlarından sınırsız ve müteselsil sorumlu olunmayacağı 3. kişilere 

karşı bir hüküm ifade etmeyeceği gibi, bir sözleşme değişikliği niteliğinde olan tür 

değiştirme ile de böyle bir sonuca varılamaz. Aynı düzenleme, Ticaret Kanunu 

tasarısının 236/son maddesinde de yer almaktadır. 

                                                
 
22 Domaniç, a.g.e., s. 551; Pulaşlı, a.g.e., s. 88; Şener, a.g.e., s. 58; Fahrettin Tanju, Ticaret 
Şirketlerinde Pay Devri ve Nevi Değiştirmelerde Harç ve Damga ve Yabancı Şirketler, Türkiye 
Noterler Birliği Dergisi S. 51, 1986, s. 20. 
23 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 205. 
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Peki, şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşümü esnasında ortaklığa 

yeni giren ortakların durumu ne olacaktır? Bu sorunun cevabı da basit ve temel bir 

ilkeye dayanmaktadır. Şirkete yeni giren ortak eski borçlardan sorumlu 

tutulamayacak, tür değiştirmeden sonra doğacak borçlarda ise yeni türün sorumluluk 

şartları geçerli olacaktır24. 

Tasarıda, tür değiştirmeden sonra kişisel sorumluluğun ne kadar süre ile 

devam edeceği md.158/II’de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, tür değiştiren 

şirketin borçlarından doğan ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, tür 

değiştirme kararının ilanı tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına 

uğrayacaktır. Alacak ilan tarihinden sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi 

muacceliyet tarihinden başlayacaktır. Bu sınırlama, yeni şirketin borçları dolayısıyla 

şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına uygulanmayacaktır. 6762 sayılı 

TTK’ya göre yapılan tür değiştirmelerde ise kişisel sorumluluğun süresi, her borcun 

zamanaşımı süresidir25. 

 

C. Sermaye Şirketleri Arasındaki Tür Değiştirmelerde Sorumluluğun 

Kapsamı 

6762 sayılı TTK’da anonim şirketin limited şirkete çevrilmesi hususunda 

alacaklıların korunmasına ilişkin ilk düzenleme 553. maddede yer almaktadır. Bu 

madde, özellikle esas sermayeyi koruyucu tedbirler içermekte ve dolaylı yoldan 

şirket alacaklılarını koruyucu önlemleri bünyesinde barındırmaktadır26. Bu 

önlemlerin başında, anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumunda, limited 

şirket esas sermayesinin anonim şirket esas sermayesinden az olamayacağı hususu 

gelmektedir. Anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumunda, alacaklıları 

doğrudan koruyan hüküm ise 555. maddede yer almaktadır. Anonim şirketin limited 

şirketin dönüştürülmesinde, pay sahiplerine ayrılma hakkının tanınması, tür 

değiştirmeye itiraz eden tüm alacaklıların haklarının teminat altına alınmadıkça sona 
                                                
 
24 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 205; Yaşar Karayalçın, Özel Hukukta Meseleler ve 
Görüşler, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1988, s. 68; Kendigelen, 
Makalelerim, s. 159. 
25 Kendigelen, Makalelerim, s. 159; Şener, a.g.e., s. 58. 
26 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 136. 
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eren anonim şirketin mallarından pay sahiplerine hiçbir ödeme yapılmayacak olması 

alacaklıların haklarının korunması hususundaki temel düzenleme nitelliğindedir.  

TTK’nın 555. maddesine göre,  limited şirketin, ticaret siciline tescil 

edilmesiyle sözleşmesinde yazılı şekilde ve üç defa yapılacak ilanla, infisah eden 

anonim şirketin alacaklıları üçüncü ilandan itibaren bir aydan az olmamak üzere 

belirlenecek uygun bir müddet içinde haklarını bildirmeye davet olunurlar. Bu 

müddet içinde noter marifetiyle itiraz edilmediği takdirde, borçların limited şirkete 

intikal edeceği ilanda açıkça bildirilir. İtiraz olması durumunda, bildirilen alacak ya 

ödenir veya temin olunur. Bütün alacaklıların hakları bu şekilde teminat altına 

alınmadıkça infisah eden anonim şirketin mallarından pay sahiplerine hiçbir ödeme 

yapılamaz. Aynı düzenleme, paylı komandit ortaklık ile kooperatifin, limited şirkete 

dönüşümünde de uygulanır27.   

Aslında sermaye şirketleri arasındaki tür değiştirmeler olan, anonim, limited 

ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin birbirlerine dönüşümlerinde 

alacaklıların durumunda olumsuz bir değişiklik meydana gelmez28. Anonim şirkete 

dönüşmede, anonim şirketin asgari sermayesi paylı komandit şirketin asgari 

sermayesine eşit,  limited şirketin asgari sermayesinden ise fazladır. Bu durum 

alacaklılar bakımından daha güvenceli bir ortam meydana getirir.  

Limited ve anonim şirketin, paylı komandit şirkete dönüşmesi durumunda, 

komandite sıfatını üstlenen ortaklar, komandit ortaklığın kollektif ortaklığa 

dönüşmesinde, komanditer sıfatını kaybeden veya kollektif ortaklığa yeni giren 

ortağın eski borçlardan sınırsız ve müteselsil sorumlu olması gibi tür değiştirmeden 

önceki borçlardan sınırsız ve müteselsilen sorumlu olurlar29. Bu durumda ortaya 

çıkan sonuç alacaklılar bakımından ek bir güvence niteliğindedir.  

Paylı komandit ortaklığın, limited veya anonim şirkete dönüşmesinde, 

komandite ortağın durumu, kollektif ortaklığın komandit ortaklığa dönüşmesinde 

olduğu gibi, tür değiştirmenin tescil ve ilanı tarihine kadar doğmuş şirket 

                                                
 
27 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 200. 
28 Domaniç, a.g.e., s. 551-552. 
29 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 213. 
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borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen, tescil ve ilandan sonra doğan borçlardan 

ise yeni türün sorumluluk hükümlerine göre sorumlu olacaktır30.                    

Ticaret kanunu tasarısında ise anonim, limited ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketlerin tür değiştirmesinde, 6762 sayılı TTK’daki gibi 

(özellikle anonim şirketin, limited şirkete dönüşmesi durumunda) özel bir düzenleme 

yapılmamıştır. Bunun en önemli nedeni, Ticaret Kanunu tasarısında, 6762 sayılı 

TTK’daki gibi devredici tür değiştirme modelinin benimsenmemiş olması ve tüm tür 

değiştirmeler için biçim değiştirici tür değiştirme modelinin benimsenmiş olması 

yatmaktadır. Bu nedenle tüzel kişilikte bir ikileşme olmamakta, şirketin tüzel 

kişiliğinde herhangi bir kesinti olmadan dönüşen şirketin bünyesinde bulunan tüm 

aktif ve pasif kalemler aynen dönüşülen şirkete intikal etmekte, şirket sadece hukuki 

şeklini bir bakıma elbisesini değiştirerek yoluna devam etmektedir. Tüzel kişilikte bir 

kesinti yaşanmaması, şirket sermayesinin de aynen dönüşülen şirkete geçirilmesini 

beraberinde getirmekte ve dolayısıyla zaten asgari sermaye miktarı fazla olan anonim 

şirketten limited şirkete dönüşülmesi durumunda alacaklıların zararına olabilecek bir 

durumda söz konusu olmamaktadır. 

Limited şirketin, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkete 

dönüşmesi durumunda, tasarının 158/I. maddesi gereği, dönüşen şirketin borçları 

dönüşülen şirketin borçları olarak muhafaza edilecektir. Alacaklılar artık en azından, 

limited şirketin asgari sermayesi kadar değil, anonim veya paylı komandit şirketin 

asgari sermayesi kadar bir miktar ile alacakları güvence altına alınmış olacaktır. 

Alacaklılar açısından durumlarını kötüleştirici bir durum ortaya çıkmamakta, bilakis 

güven arttırıcı bir işlem söz konusu olmaktadır.  

Tasarıda, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin, anonim veya 

limited şirkete dönüşmesi durumunda ise, komandite sıfatı kalkan ortaklar tıpkı 

kollektif şirketin komandit şirkete dönüşmesinde, komanditer sıfatını kazanan ya da 

kollektif ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağın eski borçlardan sınırsız ve 

müteselsil sorumluluğunun devam etmesi gibi tür değiştirmenin ilanı tarihine kadar 

yapılan ortaklık işlemlerinden dolayı 3. kişilere karşı sınırsız ve müteselsil sorumlu 

olacaklardır. Bu durumda kişisel sorumluluğun sınırı, tasarının 158. maddesinde 

                                                
 
30 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 214. 
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çizilmiştir. Söz konusu maddeye göre, tür değiştiren şirketin borçlarından doğan 

ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, tür değiştirme kararının ilanı 

tarihinden itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğrayacaktır. Alacak ilan tarihinden 

sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden itibaren 

başlayacaktır. Bu sınırlama, dönüşülen şirketin borçları dolayısıyla şahsen sorumlu 

olan ortakların sorumluluklarına uygulanmayacaktır. Paylı komandit şirketteki 

komanditer ortakların durumu ise, komanditer ortak zaten anonim şirketteki pay 

sahibi gibi sorumlu olduğundan, tür değiştirme yoluyla anonim veya limited şirkete 

dönüşülmesi durumunda sorumluluğunun kapsamında bir değişme olmayacaktır31.       

Anonim ve limited şirketin, paylı komandit şirkete dönüşmesi durumunda ise, 

komandite sıfatı üstlenen ortaklar tıpkı komandit şirketin kollektif şirkete 

çevrilmesinde komanditer sıfatını kaybeden ya da kollektif şirkete yeni giren ortağın 

eski borçlarından sınırsız ve müteselsil sorumlu olması gibi tür değiştirmenin 

ilanından önceki borçlardan dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.    

 

D. Kooperatiflerin Tür Değiştirmesinde Sorumluluğun Kapsamı 

Şahıs şirketlerinin kooperatife dönüşmesinde, kollektif veya komandite sıfatı 

sona eren ortaklar tür değiştirmenin tescil ve ilan tarihine kadarki şirket borçlarından 

dolayı her borca özgü zamanaşımı süresince, sınırsız ve müteselsil sorumlulukları 

devam edecektir. Bir kooperatifin şahıs şirketine dönüşmesi durumunda ise, kollektif 

ya da komandite sıfatı başlayan ortaklar tür değiştirmeden önceki borçlardan dolayı 

da sınırsız ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ticaret kanunu tasarısında ise, 

kooperatiflerin şahıs şirketlerine dönüşmesine cevaz verilmemiştir. 

Aynı sonuçlar paylı komandit şirketin kooperatife, kooperatifin paylı 

komandit şirkete dönüşmesinde, komandite sıfatı sona eren ve başlayan ortaklar 

açısından da söz konusu olacaktır.  

 

                                                
 
31 Tekinalp(Poroy/Çamoğlu), a.g.e., s. 857. 
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Kooperatifin, limited şirkete dönüşmesi durumunda, devredici tür değiştirme 

hükümleri olan 553-555. maddeleri uygulama alanı bulacaktır32. 

Kooperatif ana sözleşmesi ile ortakları için sınırsız veya sınırlı kişisel 

sorumluluk ya da sınırsız veya sınırlı ek ödeme yükümü konmuş bir kooperatifin tür 

değiştirmesi durumunda ise aşağıda açıklanan sonuçlarla karşılaşılacaktır.  

KoopK 34. maddesinde, sorumluluğun değiştirilmesi ve ek ödeme 

yükümlülüğü konulmasının nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Sorumluluğun 

arttırılması ve ek ödeme yükümünün konulması, ana sözleşme değişikliği yoluyla 

gerçekleştirilecektir. Bu konudaki karar, tescil ile tüm kooperatif alacaklıları lehine 

hüküm ifade edecektir. Sorumluluğun azaltılması ise yine ana sözleşeme değişikliği 

ile yapılacaktır ama azaltma kararının tescilinden önceki borçları kapsamayacaktır. 

Bu ilke, kooperatiften bir ortağın ayrılması durumunda da uygulanacaktır. 

KoopK md. 36’da: “Sınırlı veya sınırsız sorumlu bir ortak ayrılmadan önce doğmuş 

olan borçlar için sorumluluktan kurtulamaz ve ek ödeme yükümü de mevcut olmaya 

devem eder.” Ayrılan ortağın sorumluluğu veya ek ödeme yükümü, ayrılışın 

kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl veya ana sözleşme ile belirlenen daha uzun bir 

süre için, kooperatif iflas ettiği taktirde md. 36 gereği devam eder33. KoopK’nın 

sorumlulukta zamanaşımı başlığı altındaki 37. maddesinde, genel olarak ortakların 

kişisel sorumluluğundan doğan isteme hakları daha önce başka bir yasa gereğince 

düşmedikçe, iflas işlemlerinin sona ermesinden başlayarak 1 yıl daha alacaklılarca 

öne sürülebileceği düzenlenmiştir.  

Bütün bu hükümler göz önüne alındığında, ana sözleşmesi ile ortakları için 

kişisel sorumluluk veya ek ödeme yükümü konmuş bir kooperatifin tür değiştirmesi 

açısından şu sonuca varılabilir: Böyle bir kooperatifin başka bir ticaret ortaklığı 

türüne çevrilmesi nedeniyle, ortakların kişisel sorumluluk veya ek ödeme 

yükümlerinin kalkması, tür değiştirmenin tescilinden önce doğmuş borçları 

kapsamaz, ortaklar bu tarihe kadar doğmuş borçlardan dolayı yasada belirtilen süre 

                                                
 
32 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 216. 
33 A.e., s. 217. 
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boyunca yine ikinci derecede sınırsız veya sınırlı sorumlu ya da sınırsız veya sınırlı 

ek ödeme ile yükümlü kalırlar34. 

Diğer taraftan KoopK’nın, kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu ile 

ilgili 35. maddesine göre, ortakları için kişisel sorumluluk veya ek ödeme yükümü 

konmuş bir kooperatife durumu bilerek yeni giren kimse, girişinden önce doğmuş 

olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur.  

Başka bir ticaret ortaklığının, ana sözleşmesi ile ortakları için kişisel 

sorumluluk veya ek ödeme yükümü konmuş bir kooperatife çevrilmesi durumunda 

ise şu sonuca varılır: Tür değiştirme sonucunda kişisel sorumluluk veya ek ödeme 

yükümü üstlenen ortaklar, tür değiştirmeden önceki borçlardan da aynı biçimde 

sorumlu olurlar35. 

 

E. Sermaye Şirketlerinin Şahıs Şirketlerine Dönüşmesi Durumunda 

Sorumluluğun Kapsamı  

6762 sayılı TTK’da sermaye şirketlerinin şahıs şirketlerine dönüşümü 

hususunda herhangi bir kısıtlama yok iken, ticaret kanunu tasarısında sermaye 

şirketlerinin şahıs şirketlerine dönüşmesine cevaz verilmemiştir. Bu tip tür 

değiştirmeler, ekonomik gelişmeyle ters yönlü olduğu için uygulamada hemen 

hemen hiç görülmez.  

Sermaye şirketlerinin şahıs şirketlerine dönüşmesinin, kişi ortaklıklarının 

sermaye ortaklıklarına dönüşmesinden farkı ise, bu tip tür değiştirmelerde, tür 

değiştirmeden önce doğmuş olan ortaklık borçlarına ilişkin sorumluluk konusunda 

değişiklik olmasıdır. Bu tür değiştirmede, ortakların sorumluluğu kollektif şirkete 

yeni giren ortağın sorumluluğu gibidir, yani 6762 sayılı TTK md. 178/II’ye göre, 

şirkete yeni giren ortak, girme tarihinden önceki şirket borçlarından dolayı da sınırsız 

ve müteselsilen sorumlu olacaktır36. Dolayısıyla, sermaye şirketlerinin şahıs 

şirketlerine dönüşmesinde, ortaklar tür değiştirmeden önceki şirket borçlarından 

dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.  

                                                
 
34 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 217. 
35 A.e., s. 217. 
36 Domaniç, a.g.e., s. 551. 
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Sermaye şirketlerinin şahıs şirketlerine dönüşmesi durumunda, tür 

değiştirmede şirket sözleşmesine konacak bir kayıtla sorumluluk 

sınırlandırılamayacaktır. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerin 6762 sayılı TTK 152. maddeye göre şahıs şirketlerine dönüşmesi 

durumunda, yukarıdaki ilke uygulanmakta ve böylece alacaklılara, ortakların şirket 

borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumlu oldukları güvenceli bir ortam 

hazırlanmaktadır. 

 

III. Tür Değiştirmede Şirket Ortaklarının Korunması 

Tür değiştirmede alacaklıların korunması kadar ortakların korunması da 

önemli bir hususu teşkil etmektedir. Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, alacaklılar 

tür değiştirmede 3. kişi durumundadırlar, ama ortaklar tür değiştirme sürecinin 

içinde, tür değiştirme kararının alınmasında etken durumdadırlar. Bu nedenle, 

ortaklar kendi çıkarlarının korunmasında alacaklılardan daha elverişli bir 

konumdadırlar. Ortakların korunmasının temelini ise, tür değiştirme kararının 

alınmasında, oybirliğinin veya çok yüksek nitelikli oy nisaplarının aranması olgusu 

yatmaktadır. Bu da bize, tür değiştirmede ortakların iradesinin ön planda tutulduğunu 

göstermektedir.  

Tezimizin genel sistematiği içerisinde olduğu gibi, tür değiştirmede ortakların 

korunması konusunu da, 6762 sayılı TTK ve ticaret kanunu tasarısındaki 

düzenlemeyi karşılaştırmalı olarak ele alacağız. 

 

A. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Birbirlerine Dönüşümünde 

Ortakların Korunması 

6762 sayılı TTK’nın 268. maddesinde, gerek kollektif gerek komandit 

şirketler açısından tüm ortakların oybirliğiyle verecekleri bir kararla tür 

değiştirmenin gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir.  

Ticaret kanunu tasarısında da tür değiştirme, kollektif ve komandit şirketler 

açısından birer esas sözleşme değişikliği olarak kabul edilmekte, kollektif şirketler 
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için tasarının 226/II maddesi; komandit şirketler için ise tasarının 308. maddesi 

gereği, tür değiştirme kararı için oy birliği aranmaktadır. 

Anlaşılacağı üzere tür değiştirmede oybirliğinin aranması, ortakların 

iradelerine verilen önemi göstermektedir. Dileyen ortak, tür değiştirme kararına 

katılmayarak, tür değiştirmeyi engelleme hakkını haizdir. Ortağın hakkını en iyi 

şekilde, yine kendisinin koruması söz konusudur.  

 

B. Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Dönüşümünde Ortakların 

Korunması 

Şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşmesinde temelde bir sözleşme 

değişikliği yapılmaktadır. 6762 sayılı TTK md. 168 gereği, tür değiştirme kararının 

alınması için oybirliği aranmaktadır. 

Tasarıda ise, 189. maddede kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmesi 

kararının, bütün ortakların oybirliğiyle alınacağı şeklinde düzenlenmiştir. Aynı 

maddede, bu kurala bir istisna getirilmiş ve şirket sözleşmesinde ortakların tümünün 

2/3’ünün olumlu oyuyla, bu kararın alınabileceğinin öngörülebileceği 

düzenlenmiştir.  

Burada da, ortaklara kendi yararlarına görmedikleri tür değiştirmeleri 

engelleme hakkı verilerek, kendi çıkarlarını en iyi kendilerinin koruyacağı bir ortam 

hazırlanmıştır. 

 

C. Sermaye Şirketleri Arasındaki Tür Değiştirmelerde Ortakların 

Korunması 

Anonim şirketin (yollama sonucu paylı komandit şirketin) tür değiştirmesinde 

gerekli karar nisabı için 6762 sayılı TTK md. 388 uygulanacaktır. Bu karar nisabı da 

genel karar nisabından daha yüksektir. Aynı şekilde ortak iradeleri ön plana 

çıkarılmıştır. 

 Anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumunda ortakların 

korunmasına ilişkin özel düzenlemeler bulunmaktadır. İlk düzenlemede, anonim 
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şirketin pay sahiplerine şirket sözleşmesiyle tespit edilmiş şekle uygun olarak 

yapılacak bir ilanla, sahip oldukları payların itibari değeri kadar limited şirketin esas 

sermayesine iştirak imkânının verileceği düzenlenmiştir(TTK 553. md.). İkinci 

düzenlemede, limited şirkete hiç iştirak etmeyen veya anonim şirketteki paylarının 

yalnız bir kısmı ile iştirak eden her pay sahibine, limited şirketten infisah eden 

anonim şirket mallarından kendisine düşecek miktarın ödenmesini isteme hakkı 

verilmiştir(TTK 554. md.). Bu miktar, anonim şirket genel kurul toplantısında temsil 

olunan esas sermayenin üçte ikisine tekabül eden bir çoğunluk tarafından 

onaylanacak bilançoya göre hesap edilecektir. 

Limited şirketlerin diğer ticaret şirketlerine dönüşmesi durumunda, tür 

değiştirme kararı, sözleşmede daha yüksek bir nisap öngörülmemişse, sermayenin 

2/3’ünü temsil eden ortakların kararıyla alınır(TTK 513. md.). Aynı şekilde, limited 

şirketin tür değiştirmesinde de yüksek bir oy oranı kabul edilerek ağırlaştırılmış 

yetersayı yoluyla ortakların haklarının korunması sağlanmıştır. 

Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, şahıs şirketlerinin tür değiştirmesi 

için oybirliği aranmasının temelinde, bu tip şirketlerin kuruluşunun daha çok kişisel 

ilişkilere dayanması hususu yatmaktadır. Sermaye şirketlerinde ise, sermaye ön 

plandadır ve tür değiştirmede oybirliği yerine yüksek oy nisapları kabul edilerek, 

hem ortakların haklarının korunması hem de günün koşullarına ayak uydurmak için 

sermaye şirketi olmanın sağladığı esneklikten yaralanma imkânı sağlanmış 

olunmaktadır.    

Ticaret kanunu tasarısında ise, sermaye şirketlerinin tür değiştirmesi için, bazı 

durumlarda oybirliği aranmış bazı durumlarda da ağırlaştırılmış oy nisapları kabul 

edilmiştir. Şirketlerin tür değiştirmesinde karar nisapları 189. maddede 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre: 

 

� Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, 421/b bendi 

saklı kalmak kaydıyla, esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’ünü karşılamak 

şartıyla, genel kurulda mevcut oyların 2/3, limited şirkete dönüştürme 

halinde ise, ek ödeme veya kişisel edim yükümü doğacaksa bütün ortakların 

onayıyla tür değiştirme kararı alınır.  
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� Limited şirketlerde tür değiştirme kararı ise, sermayenin en az 3/4’üne sahip 

bulunmaları şartıyla ortakların 3/4’ünün kararıyla alınır. 

 

Anlaşılacağı üzere Ticaret kanunu tasarısında, sermaye şirketlerinin tür 

değiştirmesinde, ortakların haklarının korunmasına yönelik olarak yüksek karar 

nisapları kabul edilmiş, bu yolla ortaklara haklarını bizzat koruyabilmelerinin 

yanında, oybirliği aranmayarak şirketin gerekli olan esneklik içerisinde gerekli 

kararları alabilme imkânı da sağlanmıştır.  

Tasarıda ortakların haklarını koruyucu bir diğer mekanizma ise 192. maddede 

yer almaktadır. Tür değiştirme kararı, her ne kadar yüksek oy nisaplarıyla alınsa da, 

tür değiştirme yönünde olumlu oy vermeyen ortakların, ortaklık haklarının zarara 

uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeyi, aşağıda 

açıklayacağımız üzere detaylandırmakta fayda vardır. 

Tür değiştirmede ortağın dönüşen şirketteki ortaklık durumunun, şirketin 

devamlılığı ilkesi doğrultusunda yeni tür şirkette devam etmesi oldukça önemlidir. 

Ortaklık, yeni türde devam etmiyorsa ortak, kanunun izin vermeyeceği bir haksızlığa, 

dolayısıyla zarara uğramış demektir, çünkü tür değiştirme çoğunluk tarafından 

ortağın ortak konumunu devam ettirmemesi, yani ortaklıktan çıkarılması veya 

ortaklığının ya da ortaklık haklarının zarara uğratılmasının aracı olarak 

kullanılabilir37. 

Tür değiştirmede, ortak olmayı sürdürme hakkının şirket payının veya 

haklarının kanuna uygun bir şekilde tanınmaması veya ayrılma karşılığının uygun 

olmaması durumunda, her ortak tür değiştirme kararının ilanından itibaren iki ay 

içinde mahkemeden bir denkleştirme akçesi ödenmesini isteyebilir. Bu dava diğer bir 

yönden bir yeniden yapılandırma davasıdır, çünkü davacı zararın Türk Lirası ile 

ifadesini dava etmeyecek; hakkaniyete uygun bir denkleştirme akçesi isteyecektir. 

Mahkeme de bir zarar hesaplaması yapmayacak, tür değiştirme planını inceleyerek 

olması gereken karşılığın ödenmesi kararı verecektir38. Davacı ile aynı hukuki 

                                                
 
37 Tasarının 189. md. gerekçesinden. 
38 Tasarının 189. md. gerekçesinden. 
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durumda bulunmaları halinde, mahkeme kararı, tür değiştiren şirketlerin tüm 

ortakları hakkında da hüküm doğuracaktır. 

Davanın giderleri yeni türdeki şirkete ait olacak ancak, özel durumların haklı 

göstermesi halinde, mahkeme giderleri kısmen veya tamamen davacıya 

yükletilebilecektir. Madde, bir taraftan ortağın dava giderlerini karşılayamama 

kaygısıyla hakkını aramaktan vazgeçmemesi amaçlanmakta, diğer taraftan da haksız, 

dayanaksız ve delilsiz davaların giderlerinin dönüşülen şirket tarafından karşılanıyor 

olması dolayısıyla teşvik edilme gayesini gütmektedir39. Söz konusu dava, tür 

değiştirme kararının geçerliliğini etkilemeyecektir. 

Tasarının 183. maddesinde, ortakların haklarının korunmasına yönelik olarak 

başka bir düzenleme daha yer almaktadır. 183. madde şu şekildedir: 

 

“Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. Oydan yoksun 

paylar için sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir. 

İmtiyazlı payların karşılığında aynı değerde paylar verilir veya uygun bir 

tazminat ödenir. 

İntifa senetleri karşılığında aynı değerde haklar verilir veya tür değiştirme 

plânının düzenlendiği tarihte gerçek değer ödenir.” 

 

Hükmün amacı gerekçede, ortaksal konumun devamı ilkesi bağlamında, 

payların ve hakların korunması olarak belirtilmiştir. Hüküm iki ilkeye 

dayanmaktadır. Birincisi pay ve ortaklık haklarının korunması, ikincisi eşit değerlilik 

ilkesidir40. Şirketin tür değiştirmesi bahane edilerek hiçbir ortak şirketten çıkarılamaz 

ve hiçbir ortağın ortaklık hakları azaltılıp, sınırlandırılamaz. 

Eşit değerlik ilkesi bağlamında, haklar yönünden eşit değerin sağlanması 

gerekmektedir. Örneğin, tür değiştirme ile şirkette oydan yoksun paylar varsa kural 

olarak bunların sahiplerine aynı değerde oydan yoksun paylar verilecek41, dönüşülen 

şirkette oydan yoksun payın oluşturulması mümkün değilse oy hakkını haiz paylar ile 

eşitlik sağlanabilecektir. Aynı kural, intifa senetleri için de geçerli olacaktır. 

                                                
 
39 Tasarının 189. md. gerekçesinden. 
40 Tasarının 183. md. gerekçesinden. 
41 Tasarının 183. md. gerekçesinden. 
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Dönüşülen şirket intifa senedi çıkarmaya veya oysuz paylar yerine oylu pay tahsisine 

müsait değil ise veya payların sağladığı özel haklar açısından eşitlik sağlanamıyorsa 

tazminat ödenmesi gerekecektir42. Ancak gerekçede de belirtildiği gibi, gerek 

imtiyazlı paylar gerek intifa senetleri için, uygun bir tazminat ödenmesi düzenlemesi 

ile ne tür değiştiren şirketlere ne de onların ortaklarına herhangi bir seçim hakkı 

tanınmamıştır43. Esas olan imtiyazlı payların veya intifa senetlerinin tam karşılığı 

olan imtiyazlı payları ve intifa senetlerini vermektir. Payların ve intifa senetlerinin 

tam karşılığını almak pay sahibinin kanuni, kaldırılamayan ve sınırlandırılamayan 

hakkıdır44ve şirketin bu konuda herhangi bir yetkisi de yoktur.  

 

D. Kooperatiflerin Tür Değiştirmesinde Ortakların Korunması 

Tür değiştirme, kooperatifler açısından da bir esas sözleşme değişikliği 

olduğundan, KoopK’nın 51. maddesinde, ana sözleşme değişikliğinin yapılabilmesi 

için gerekli oy nisabı, tür değiştirme için de uygulama alanı bulacaktır. Bu 

nedenlerle, kooperatiflerde tür değiştirme kararı için, fiilen kullanılan oyların 

2/3’ünün çoğunluğu gereklidir. Ana sözleşmede, bu kararların alınması için oy 

çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler konulabilir. 

Ticaret kanunu tasarısında ise, kooperatiflerin tür değiştirme kararı için 

gerekli olan oy nisabı 189. maddede ayrıca düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre: 

 

� Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile genel kurulda mevcut 

oyların çoğunluğuyla, 

� Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümleri veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa 

veya bu yükümler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı 

ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla tür değiştirme kararı alınır. 

 

Anlaşılacağı üzere, kooperatiflerde de tür değiştirme kararı için yüksek oy 

nisapları kabul edilerek, ortakların kendi çıkarlarını koruma imkânı sağlanmakla 

                                                
 
42 Tasarının 183. md. gerekçesinden. 
43 Tasarının 183. md. gerekçesinden. 
44 Tasarının 183. md. gerekçesinden. 
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birlikte, sermaye şirketlerinde olduğu gibi günün şartlarına adapte olabilme imkânı 

esnekliği de sağlanmış olmaktadır. 

 

IV. Tür Değiştirmede Çalışanların Korunması 

Tür değiştirme ile çalışanların haklarının korunması hususunda, 6762 sayılı 

TTK’da doğrudan bir düzenleme yer almamaktadır. Ticaret Kanunu tasarısının 191. 

maddesinde ise, iş sözleşmesinden doğan borçlar bakımından yine tasarının 178. 

maddesine atıf yapılarak, şirketlerin birleşmesi durumunda çalışanların korunması 

düzenlemesinin, tür değiştirmede de uygulanacağı düzenlenmiş ve 6762 sayılı 

TTK’dan farklı olarak, çalışanların korunması hususunda doğrudan bir düzenleme 

getirilmiştir. Tasarıdaki duruma geçmeden evvel öncelikli olarak mevcut 

düzenlememizde yer alan durumun açıklanmasında yarar vardır. 

TTK’ya göre tür değiştirmede, çalışanların korunması hususunda doğrudan 

bir düzenleme olmasa da, gerek tür değiştirmenin temel prensiplerinden gerek İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde çalışanların haklarının korunması söz konusu 

olacaktır. Ancak, çalışanların haklarının korunmasının, tür değiştirmenin 

sonuçlarından çıkarılması tezimizin konu bütünlüğü açısından daha yerinde olacaktır.  

Daha önce de ayrıntılarıyla açıkladığımız üzere tür değiştirme, biçim 

değiştirici tür değiştirme modeli ve devredici tür değiştirme modeli olarak iki sisteme 

ayrılmaktadır. 

Biçim değiştirici tür değiştirme modelinde tüzel kişilik sona ermemekte, 

sadece ortaklığın hukuki kalıbı değişmektedir. Bu sistemde, sadece ortaklık 

sözleşmesinde bir değişiklik yapılmaktadır. Tür değiştiren ortaklık, ekonomik ve 

hukuki özdeşlik ve devamlılığını korumaktadır. Tür değiştiren ortaklığın tüzel 

kişiliği sona erip yeni bir tüzel kişilik dolayısıyla, yeni bir hak süjesi ortaya 

çıkmadığından halefiyet ilişkisi de yoktur. Bunun sonucu olarak da, İşH anlamında 

işveren değişikliği yoktur45. Bu nedenle, tür değiştiren ortaklıkla yapılmış olan tüm iş 

                                                
 
45 Ali Cengiz Köseoğlu, İşyerinin Kapanmasının İş Sözleşmelerine Etkisi, İstanbul, Beta, 2004, 
s.73. 
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sözleşmeleri de, değişikliğe uğramadan aynen varlığını devam ettirecektir46. İşçi 

açısından da yapılan tür değiştirme, iş sözleşmesinin feshi için haklı bir sebep teşkil 

etmeyecektir47. İş sözleşmesi varlığını koruduğu için, çalışma şartlarında da bir 

değişiklik yapılması söz konusu olmayacaktır48.  

Devredici tür değiştirme modelinde ise, türü değiştirilmek istenen ortaklık 

feshedilip, tasfiyeye tabi tutulmaksızın dönüştürülmek istenen yeni türe ilişkin 

kuruluş işlemlerinin yapılması söz konusudur, ancak yapılan dönüşüm sonunda türü 

değiştirilen ortaklığın malvarlığının, yeni türdeki ortaklığa devredilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, bu sistemde hukuki özdeşlik yoktur ancak tür değiştirme 

ile anonim şirketin malvarlığı kendiliğinden limited şirkete geçtiğinden dolayı 

ekonomik özdeşlik vardır. Bunun sonucu olarak da, yeni hak süjesi olan limited 

şirket, yerine geçtiği anonim şirketin taraf olduğu tüm sözleşmelerde olduğu gibi, iş 

sözleşmelerine de taraf olacak, iş sözleşmelerinin devamı kendiliğinden ve otomatik 

bir şekilde gerçekleşecek ve yeni işverene karşı da hüküm ifade edecektir, bunun için 

ayrıca işçinin özel bir onayına da gerek yoktur49. Ancak biçim değiştirici tür 

değiştirme modelinden farklı olarak, burada İşH anlamında bir işveren değişikliği 

bulunduğunu da belirtmekte fayda vardır50. 

Ticaret şirketinin türünün değişmesi durumunda, İşH’deki devreden ve 

devralan işverenlerin sorumluluğuna ilişkin, birlikte sorumluluk hükümleri 

uygulanmayacaktır51( İşK md. 6/IV). Bunun en önemli nedeni de, daha öncede 

önemle üzerinde durduğumuz, tür değiştirmede suje tekliği ilkesidir. Tür 

değiştirmede iki ayrı suje ve dolayısıyla iki ayrı tüzel kişilik bulunmadığından, iki 

ayrı işveren durumu da söz konusu değildir. Bu durumun istisnası ise, yukarıda 

belirttiğimiz üzere devredici tür değiştirme modelindeki anonim şirketin limited 

şirkete dönüşmesi durumudur, ancak devredici tür değiştirme modelinde de 

ekonomik özdeşlik devam etmektedir. 

                                                
 
46 Köseoğlu, a.g.e., s. 74. 
47 Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Ankara, Turhan, 2005, s. 168. 
48Köseoğlu, a.g.e., s.74; Ali Güzel, İşverenin Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine 
Etkisi, İstanbul, 1987, s. 48. 
49 Köseoğlu, a.g.e., s.74. 
50 Güzel, a.g.e., s. 50; Köseoğlu, a.g.e., s.74. 
51 Kenan Tunçomağ, Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul, Beta, 2005, s. 63. 
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Tür değiştirmeye ilişkin her iki modelde de,  iş sözleşmeleri bakımında bir 

değişiklik vuku bulmaz ve yeni tür eskisinin devamı olduğundan, iş sözleşmelerinin 

yenilenmesi gibi bir işleme de gerek yoktur. 

Ticaret Kanunu tasarısının 191. maddesinde, çalışanların durumuyla ilgili 

olarak, yine tasarının 178. maddesindeki düzenlemeye atıf yapılmıştır. 178. 

maddedeki düzenlemeye göre: 

Tür değiştirmede, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği 

takdirde, tür değiştirme kararına kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar 

ile birlikte dönüşülen şirket açısından da aynen devam edecektir. İşçi itiraz ederse, 

hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer, dönüşülen 

şirket ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür. 

İşçiler muaccel olan ve yukarıdaki paragrafta öngörüldüğü şekilde muaccel 

olacak alacaklarının güvence altına alınmasını isteyebilirler. 

Aksi kararlaştırılmadıkça veya halin gereğinden anlaşılmadıkça, işveren 

hizmet sözleşmesinden doğan hakları üçüncü bir kişiye devredemez. 

Tasarıda da biçim değiştirici tür değiştirme modeli benimsenmiş ve tür 

değiştirmede tek bir tüzel kişilik bulunduğundan ve ortada bir devir ilişkisi de söz 

konusu olmadığından, iş sözleşmelerinin yenilenmesine de gerek olmadığı da 

düzenlenmiştir. Tasarıda bu özel düzenleme olmasaydı dahi, tüzel kişiliğin ayniyet 

ve devamlılığı ilkesi doğrultusunda, tür değiştirmenin işçiler açısından bir sakıncası 

olmayacaktır. 

 

V. Tür değiştirmeden Sonra Oluşan Payların Nitelikleri ve Devirleri 

A. Payların Türü Açısından 

TTK çerçevesinde bir ticaret şirketinin tür değiştirme ile anonim şirkete 

dönüşmesi durumunda, dönüşümden sonra anonim şirket bünyesinde çıkarılacak 

hisse senetlerinin türü açısından kanunda bir sınırlama bulunmamakta, nama yazılı 
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olabilecekleri gibi karşılıkları tamamen ödenip, şirket sözleşmesinde kayıtlı 

bulunmak şartıyla hamiline olarak da düzenlenebileceklerdir52. 

Tür değiştirme ile anonim şirket bünyesine ayni sermaye getirilmesi söz 

konusu ise, bu durumda 404. maddedeki devir yasağı gündeme gelecek ve bu 

yasağın uygulanabilmesi de hisse senetlerinin nama yazılı olması halinde mümkün 

olabilecektir53.   

Hisse senetlerinin nama yazılı olmasına ilişkin diğer bir hükümde GVK md. 

81’de yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeye göre, şahıs şirketlerinin sermaye 

şirketlerine dönüşmesi durumunda, tür değiştirmenin vergilendirme dışı 

bırakılabilmesi için devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermaye tutarında ortaklık 

payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır. Devletin hisse 

senetlerinin nama düzenlenmesini istemesindeki amaç vergiyi doğuran olay ve vergi 

mükelleflerinin kolayca tespitinin sağlanmasıdır. Hâlbuki, hamile yazılı senetler de 

vergi mükelleflerinin şirket kayıtlarından tespiti mümkün olamayacaktır.   

 

B. Payların Devirleri Açısından 

 Sorunun temeli, TTK 152. madde kapsamında gerçekleşecek tür değiştirme 

neticesinde anonim şirkete dönüşülmesi durumunda, anonim şirketin tescili ile 

oluşacak payların nitelikleri ve söz konusu paylar açısından TTK’nın 404. 

maddesinin uygulanıp uygulanamayacağıdır. 

 Doktrinde konuya ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Halil Arslanlı, 404. 

maddenin nakdi kuruluş dışında tüm anonim şirket kuruluşları için uygulanması54 ve 

bunun neticesinde bir şirketin(sermayesi nakitten oluşsa bile) anonim şirkete 

dönüşmesi durumunda bir malvarlığı tesisi söz konusu olduğundan, bir aynın 

sermaye olarak konmasına ilişkin olarak kanun koyucunun tescil ve ilana kadar 

emrettiği hükümlerin uygulanması gerektiği görüşündedir55. Dolaylı olarak 404. 

maddenin tür değiştirmelerde de uygulanacağını belirtmiştir. 

                                                
 
52 Kendigelen, Makalelerim, s. 163. 
53 İmregün, a.g.e., s. 417. 
54 Tekianlp, Arslanlı Armağanı, s. 593. 
55 Kendigelen, Makalelerim, s. 72. 
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 Oğuz İmregün ise, tür değiştirmelerde yeni kurulan ortaklığın eskisinin 

devamı olduğunu kabul etmekle beraber anonim şirkete konan sermayenin ayni 

sermaye niteliğinde olduğunu belirtmektedir. 404. maddenin uygulanmasında, tür 

değiştiren şirketin kuruluş sermayesi ve kuruluş tarihi esas alınmalı ve ayın karşılığı 

olan paylar için devir yasağı tür değiştiren şirketin kuruluş tarihinden itibaren 2 yıllık 

süre göz önünde tutularak uygulanmalıdır56. Maddenin uygulanmasında ihtiyatlı 

davranılması, bilaistisna tüm hallere uygulanmaması görüşündedir57.  

Ünal Tekinalp, İmregün’ün 404. maddeye ilişkin vardığı sonuca katılmakla 

birlikte, tür değiştiren şirketin malvarlığının yeni türe sermaye olarak konulduğu 

görüşüne, 152. madde kapsamında yapılan tür değiştirmelerde hukuki ve ekonomik 

ayniyet ve devamlılık ilkesinden yola çıkarak karşı çıkmakta ve eski türün 

malvarlığının yeni türün ortaklık paylarını oluşturmayacağı, sermayenin niteliğinin 

aynen devam edeceğini savunmaktadır58. 

Yargıtay 11. HD’nin konuya ilişkin 25.10.1988 tarihli kararında, tür 

değiştiren şirketin kuruluşunda paradan başka sermaye getirilip getirilmediğine 

bakılmaksızın 404. maddenin uygulanmayacağı yönünde karar vermiştir59. 

Sorunun çözümüne ilişkin görüşlere geçmeden evvel şu iki hususu açıklığa 

kavuşturmakta yarar vardır. Bu hususlardan ilki, 404. maddenin düzenleniş amacıdır. 

Söz konusu maddenin amacı, nakit karşılığı sermaye getirenler ve şirket 

alacaklılarının yanında, anonim şirketin kuruluşunda getirilen paradan başka 

sermayeye yüksek değer biçtirilerek, getirdikleri sermaye karşılığında aldıkları 

payların hemen elden çıkarılması durumunda bu payları devralan kişilerin 

oluşabilecek zararlarının önlenmesi ve bu yolla yüksek değer biçilen ayınları getiren 

ortağın hisselerini şirketin muhtemel alacaklarına karşı teminat altında tutulmak 

istenmesidir60. 

                                                
 
56 Ayşe Sumer, Kollektif Ortaklıktan Anonim Ortaklığı Nevi Değiştirme Halinde Oluşan 
Payların Devri Bakımından T.K. 404’ün Uygulama Alanı, Argumentum Yıl:3 S. 29, 1992. 
57 İmregün, a.g.e., s. 270. 
58 Sahir Talat Akev, Türk Ticaret Kanununun 404. Maddesindeki Devir Yasağı, Prof. Dr. Ernst E. 
Hirsch’in Hatırasına Armağan, 1986, s. 236. 
59 Kendigelen, Makalelerim, s. 73. 
60 Kendigelen, Makalelerim, s. 75; Sumer, a.g.e., s. 485. 
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Ortaya konması gereken ikinci önemli husus, 152. madde kapsamında yapılan 

tür değiştirmelerdeki hukuki ve ekonomik ayniyet ve devamlılık ilkesidir. Bu 

nedenle, yapılan tür değiştirmelerde tüzel kişilikte bir değişiklik, ikileşme veya 

kesinti, dolayısıyla malvarlığı devri gibi bir durum söz konusu olmamakla birlikte 

işletme yalnızca hukuki şeklini değiştirerek yoluna devam etmektedir.  

Yukarıda belirttiğimiz tüzel kişilikte bir ikileşme ve kesinti olmamasından, 

hukuki ayniyetin korunmasından dolayı 152. madde kapsamında gerçekleşecek tür 

değiştirmelerde, tür değiştiren şirketin malvarlığının anonim şirkete sermaye olarak 

konulması sonucuna varılamayacaktır61. Eğer bir malvarlığı devrini kabul etmiş 

olursak, devirden dolayı tüzel kişilikte bir ikileşme olduğunu da kabul etmiş oluruz62.  

Tür değiştirmede yapılan bilirkişi incelemesi, tür değiştiren şirketin 

sermayesinin hâlen aktiflerinde olup olmadığı, anonim şirket sermayesini karşılayıp 

karşılamadığı hususundadır. Yoksa sermayeye değer takdiri ve ortaklara bu değer 

üzerinden pay tesisi gibi bir durum söz konusu değildir63. Bu açıdan yapılan bilirkişi 

incelemesinin niteliği, yukarıda belirttiğimiz 404. maddenin amacı doğrultusunda, 

maddenin uygulanmasına zemin sağlayan bir nitelikte de değildir.   

Hukuki ve ekonomik özdeşlik ve devamlılık ilkesi doğrultusunda, tür 

değiştiren şirketin malvarlığının anonim şirkete ayni sermaye olarak konulmadığı 

görüşünün kabul edilmesi, bizi sermayenin niteliğinin değişmediği sonucuna götürür. 

Sermayenin niteliği değişmediğinden, tür değiştiren şirketin sermayesi tamamen 

nakdi sermayeden oluşuyorsa 404. maddenin uygulanmasının da mümkün 

olmayacağı kesindir. Ancak, sermayede ayınlar bulunuyor ise ne olacaktır? Bu 

durumda yine sermayenin niteliğinin değişmediğinden, söz konusu ayınlar için 404. 

madde uygulama alanı bulacaktır64. Bu seferde 404. maddedeki devir yasağının 

başlangıcının tespiti önem kazanmaktadır. Bu konuda İmregün, Tekinalp, 

Kendigelen ve Sumer tür değiştiren şirketin tescil tarihinin esas alınması 

görüşündedirler. Bu çözüm gerek hukuki ayniyet ve devamlılık ilkesi doğrultusunda 

tüzel kişiliğin değişmediği 152. madde sistemiyle, gerek 404. maddenin amacı 

                                                
 
61 Tekinalp, Arslanlı Armağanı, S. 593; Akev, a.g.e., s. 237, Kendigelen, Makalelerim, s. 74; 
Sumer, a.g.e., s. 485. 
62 Kendigelen, Makalelerim, s. 75. 
63 A.e., s. 75. 
64 A.e., s. 76. 
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doğrultusunda korunmak istenen menfaatler doğrultusunda 2 yıllık sürenin 

uygulanması ile de uyum içindedir65.  

Şunu da belirtmek gerekir ki, tür değiştirmede anonim ortaklığa yeni ortak 

alınması durumunda, bu ortağın ayni bir sermaye getirmesi söz konusu ise, 404. 

maddedeki 2 yıllık devir yasağının uygulanması hususunda bir tereddüt 

bulunmamaktadır66.   

Sonuç olarak, tür değiştirmede anonim şirkete ayni bir sermaye konulması 

durumunda, bunun karşılığında tahsis edilecek pay ya da pay senetleri öngörülen 

süre içerisinde devredilemeyecek, yapılan devirlerde geçersiz olacak67, söz konusu 

sürenin geçmiş olmasıyla yapılan devir kendiliğinden geçerli hâle gelmeyecek ve 

devrin baştan yapılması gerekecektir68.  

Ticaret kanunu tasarısında ise bu durum 184. maddenin birinci fıkrasında 

düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, sermaye şirketleri olan anonim, 

limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin tür değiştirmesinde ayni 

sermaye konulmasına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı açıkça düzenlenerek, 

sorunda açıklığa kavuşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
65 Kendigelen, Makalelerim, s. 79. 
66 Kendigelen, Makalelerim, s. 74; Sumer, a.g.e., s. 485. 
67 Kendigelen, Makalelerim, s. 162. 
68 İmregün, a.g.e., s. 418. 
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Dördüncü Bölüm 

Vergi Hukuku Açısından Tür Değiştirme 

 

I. Genel Açıklama 

 Vergi hukuku açısından, kanun koyucu tür değiştirmeyi destekleyici 

düzenlemeler yapmıştır. Özellikle şahıs şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşümü 

işlemlerinin ekonomik kalkınma ve vergilemede güvenliği sağlama yönünden gerekli 

ve yararlı görülen, şirketleşme ve kurumsallaşmayı özendirici düzenlemeler vergi 

mevzuatındaki yerini almıştır1. Şirketlerin sermaye şirketlerine dönüşümü, ekonomik 

büyümenin ortaya çıkardığı bir büyüme şeklidir ve kanun koyucu da ekonomik 

gelişmeye uygun biçimde kurumsallaşmayı teşvik etmektedir. 

Vergi hukuku yönünden tür değiştirmeye ilişkin ilk düzenleme, 856 sayılı 

eski Ticaret Kanunu döneminde yapılmıştır. Belirli koşullara uygun birleşmeleri, 

devir olarak nitelendiren ve bu şekilde birleşme ya da tasfiye karının 

vergilendirilmemesi olanağı sağlayan 03.06.1949 tarih ve 5422 sayılı KVK md. 

37/II. aynı koşullar içinde gerçekleştirilen şekil değiştirmeleri de devir hükmünde 

saymıştır2.     

Vergi hukuku yönünden tür değiştirme incelendiğinde, özellikle şahıs 

şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşümünün, neredeyse uygulamanın tamamını 

oluşturduğu görülecektir. Bunun en önemli nedeni de, kurumlar vergisi mükellefi 

olmak ve bu avantajın kullanılmak istenmesidir. 

Vergi mevzuatında tür değiştirmeyi kolaylaştırıcı düzenlemeleri şahıs 

şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşümü ve bir sermaye şirketinin başka bir 

sermaye şirketine dönüşümü olarak iki başlık altında incelemek,  konunun 

anlaşılması bakımından kolaylık sağlayacaktır. 

 

 

                                                
 
1 Türk, Yargıtay Kararları Sempozyumu, s. 231. 
2 A.e., s. 229. 
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II. Şahıs Şirketinin Sermaye Şirketine Dönüşümünde Vergilendirme 

Şahıs şirketleri, özellikle ekonomik büyümeyle birlikte sermaye şirketine 

dönüşmek isteyebilirler. Kanun koyucu da, şirketlerin ekonomik ilerlemeyle aynı 

yönde olan bu isteklerini desteklemekte ve vergi mevzuatı açısından da şahıs 

şirketlerinin sermaye şirketlerine dönüşümünü kolaylaştırıcı düzenlemeler yapma 

yoluna gitmektedir3. Bu düzenlemelerin yapılışındaki temel gaye, işletmenin tür 

değiştirme yoluna gitmeyip işletmesini kapatmasını ve yeniden kuruluş nedeniyle de 

vergilendirmeyle karşı karşıya kalmasını önlemektir.  

GVK 81. maddesi uyarınca, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi 

bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde 

devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi 

işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz 

sermayesi tutarında ortaklık payı alması(Bu ortaklık payını temsil eden hisse 

senetlerinin nama yazılı olması şarttır) veya kollektif ve adi komandit şirketlerin 

bilançosunun sermaye şirketinin bilançosuna aynen geçirilmesi, tür değiştiren şahıs 

şirketinin sahip veya sahiplerinin sermaye şirketinden devir bilançosuna göre 

hesaplanan öz sermaye tutarında ortaklık payı alması ve tür değiştiren kollektif ve 

komandit şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse 

senetlerinin nama yazılı olması şartlarının sağlandığı bir şahıs şirketinin sermaye 

şirketine tür değiştirmesi durumunda, ortaya çıkacak olan değer artışı hesaplanmaz 

ve vergilendirilmez4.  

Kanun koyucunun tür değiştirmeyi bir devir olarak nitelendirmesi doktrinde 

eleştirilmiştir5; çünkü tür değiştirmede temelde tüzel kişilikte bir ikileşme ve 

dolayısıyla bir devirde söz konusu olmamaktadır. Bilançonun aktif ve pasifiyle aynen 

geçirilmesi düzenlemesi ise, tür değiştirmede ekonomik ve hukuki ayniyet ve 

devamlılıkla örtüşen bir düzenlemedir. 

Kanun koyucu vergi mükellefi anonim şirketlerin çıkaracakları hisse 

senetlerinin, GVK md. 81’de düzenlediği üzere nama yazılı olmasını 

                                                
 
3 Pulaşlı, a.g.e., s.95. 
4 Gelirler Kontrolörleri Derneği, Gelirler Vergisi Rehberi, 6.bs., Ankara, 2006, s. 612. 
5 Bkz.: Kendigelen, Makalelerim, s. 474. 
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özendirmektedir. Bu özendirmenin temelinde, hisse senetlerinin nama yazılı olması 

durumunda, vergi mükelleflerinin şirket kayıtlarından kolayca tespit edilebilecek 

olmaları hususu yatmaktadır. Hâlbuki hamile yazılı senet olması halinde, vergi 

mükelleflerinin şirket kayıtlarından tespiti mümkün olamayacaktır.  Bu nedenlerle, 

vergiyi doğuran olay ve vergi mükelleflerinin kolayca tespiti için kanun koyucu, 

hisse senetlerinin nama yazılı düzenlenmesi için özendirici hükümler koyma yoluna 

gitmektedir6. Anlaşılacağı üzere bu düzenleme vergi alacaklısı durumundaki devlet 

açısından anlamlı olabilecek bir düzenlemedir. Ancak bu düzenleme, özellikle nama 

yazılı hisse senedi zorunluluğunun anonim şirketin anonimliğiyle bağdaşmadığı ve 

nama yazılı hisse senetlerinin beyaz ciro ile de devredilebileceği ve tekrar tam ciro 

yapılıncaya kadar tıpkı hamiline hisse senetleri gibi işlem göreceğinden nama yazılı 

hisse senedi zorunluluğu ile ulaşılmak istenen amaç bakımından pek fayda 

sağlamayacağı hususunda eleştirilmiştir7.  

Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, şahıs şirketinin limited şirkete 

dönüşmesi durumunda, limited şirketin anonim şirket gibi hisse senedi, dolayısıyla 

yukarıda belirtildiği gibi nama yazılı hisse senedi çıkaramayacağından, limited 

şirketlerde, pay defterine devir yolu ile limited şirkete ortak olanların ad ve soyadları, 

pay miktarları, payın devir ve intikali ile ilgili değişikliklerin kaydedilmesi yeterli 

olacaktır8.  

Sonuç olarak kanun koyucunun GVK md. 81’deki düzenleme ile vergi 

hukuku açısından tür değiştirmelerde hukuki ayniyet ve devamlılığın bulunduğunu, 

vergiyi doğuran olay olarak bir sona erme, devir veya intikalden söz edilemeyeceğini 

kabul ettiği söylenebilir9. Ancak tür değiştirmeyi devir olarak nitelendirmesi de tür 

değiştirme kurumu açısından yerinde bir düzenleme olmamıştır.    

                                                
 
6 Kendigelen, Makalelerim, s. 478. 
7 A.e., s. 478-479. 
8 Suat Çiçek, Fırat Coşkun Güçlü, “Bir Şahıs İşletmesinin Limited Şirkete Devredilmesi Ve Genel 
Hatlarıyla Devir İşleminin Aşamaları”,(Çevrimiçi) http://www.huseyinust.com/forum/bir-sahis-
isletmenin-limited-sirkete-devredilmesi-ve-genel-t-2870.html, 05.06.2008. 
9 Konuyla İlgili Danıştay Dördüncü Dairesinin 28.09.1990 T., 1988/1559 E., 1990/2492 K. sayılı 

kararı: “Ticaret şirketlerinin nevi değiştirmesi halinde yeni oluşturulan şirketin, eski şirketin bütün 
aktifi ve pasif varlığıyla, bütün borç ve alacak ve diğer yükümlülükleriyle devralacağından, 
dolayısıyla birbirinin devamı olduklarından eski şirket adına tarh olunan vergiye karşı bu şirketin 
devamı olan yeni şirket vekili avukat tarafından dava açılabilir. 
Ticaret şirketlerinin nevi değiştirmesi halinde yeni oluşturulan şirketin, eski şirketin bütün aktifi ve  
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Şahıs şirketinin, sermaye şirketine dönüşmesi işlemi GVK md. 81’de 

koşullara uymadığı taktirde, vergilendirilecek değer artış kazancı GVK’nın mükerrer 

md.81’e göre hesaplanacaktır10.  

Ayrıca KDVK’nın 17/4-c maddesine11 göre, GVK 81. maddesine göre 

gerçekleşen tür değiştirme işlemlerinde değer artış kazancı ve KDV 

hesaplanmayacaktır12. KDV’ye tabi olunmadığı gibi her türlü taşıtların devrinde de, 

taşıt alım vergisi ödenmemektedir13. 

       

                                                                                                                                     
pasif varlığıyla, bütün borç ve alacak ve diğer yükümlülükleriyle devralacağından, dolayısıyla 
birbirinin devamı olduklarından eski şirket adına tarh olunan vergiye karşı bu şirketin devamı olan 
yeni şirket vekili avukat tarafından dava açılabilir. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesinde; “Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir ticaret 
şirketine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev’e ait kuruluş merasimine tabidir; 
böylece yeni nev’e çevrilen şirket eskisinin devamıdır” hükmüne yer verilmiştir. 
Bu hükme göre, ticaret şirketlerinin nev’i değiştirmesi halinde, yeni oluşturulan şirketin, eski şirketi 
bütün aktif ve pasif varlığıyla ve bütün borç, alacak ve diğer yükümlülükleriyle devralacağı, 
dolayısıyla da birbirlerinin devamı olacakları açıkça anlaşılmaktadır.Uyuşmazlık konuşu olayda, 
adına re’sen vergi tarhedilen ..... ve Ortakları Kollektif Şirketi’nin, ortaklardan .........’nin ölümü 
üzerine şirketteki hissesinin varisleri tarafından devredildiği, şirketin adinin da bu devirle birlikte 
Kollektif Şirketi olarak değiştirilerek taaliyesine aynen devam ettiği, bilahare de Recep Ada ve 
Ortakları Kollektif Şirketi’nin bütün aktif ve pasifiyle birlikte ve faaliyetine aynen devam etmek 
kaydıyla nev’i değiştirmek suretiyle Sosyal Hizmetler Ticaret ve Limited şirketi adım alarak ticari 
varlığım devam ettirdiği, bu değişiklik sırasında ise eski şirketin devamı sayılarak bütün hak ve 
vecibelerim üstlendiği anlaşılmaktadır.Bu gelişmelerden de anlaşılacağı üzere adına vergi tarholunan 
şirket ile bu tarha karşı dava açan avukatın vekili bulunduğu şirket arasında bir fark bulunmayıp 
birbirinin devamı oldukları sonucuna varılmaktadır.Bu durumda ise eski şirket adına tarholunan 
vergiye bu şirketin devamı niteliğinde olan yeni şirketin vekili avukat tarafından dava açılmış 
olmasında, ehliyet yönünden yasalara aykırı bir durum bulunmamakta olup, olayın esasinin 
incelenerek bir karar verilmesi gerekirken davanın ehliyetten reddedilmesinde isabet görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, yükümlü temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına 
oybirliğiyle karar verildi” 

Karar için Bkz.: T.C. Danıştay Başkanlığı, Danıştay Bilgi Bankası 
www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp 

10 Altuğ, Ayboğa, a.g.e., s. 165. 

11 GVK’nın 81. maddesinde belirtilen işlemler ile KVK’ya göre yapılan devir ve bölünme işlemleri ( 
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu 
maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah 
eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme 
sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer 
indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) 

12 Kemal Oktar, KDV İstisnalar ve İadeler, 7. bs., Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2007, s. 535 
13 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Taşıt Alım Vergisi Kanunu Açısından Tür Değiştirmede Vergilendirme, s. 
101. 
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III. Bir Sermaye Şirketinin Diğer Bir Sermaye Şirketine Dönüşümünde 

Vergilendirme 

Bir sermaye şirketinin, başka bir sermaye şirketine dönüşmesi durumunda 

vergilendirme konusu, KVK’da düzenlenmiştir. KVK md. 19’a göre, çeşitli şartlar 

altında gerçekleşen birleşme işlemleri devir olarak adlandırılmakta ve devir 

işlemlerinden doğan kazançlar vergilendirilmemektedir. Devir işlemleri için aranan 

şartlar tür değiştirme işlemleri içinde uygulanacaktır14. Bu noktada şunu belirtmek 

gerekir ki, devir işlemi KVK yönünden özellik arz eden bir işlem olup, TTK’da 

ayrıca tanımlama gereği fazlaca bulunmamaktadır. TTK’da ise birleşme ayrıntılı bir 

şekilde düzenlenmiştir ve vergisel boyutu dışında devir TTK md. 136’ya göre bir 

birleşmedir.  

KVK md. 19’a göre, bir birleşme işleminin devir hükmünde sayılabilmesi 

için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir: 

 

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni 

veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.  

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum 

tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.  

 

Kanun koyucu yukarıdaki şartlar dâhilinde gerçekleşen birleşmelerin devir 

hükmünde olacağını KVK md. 19’da düzenlemiş ve yukarıdaki şartlar dâhilinde 

gerçekleşen tür değiştirmelerin de, devir hükmünde olduğunu düzenlemiştir. 

Devir halinde(dolayısıyla tür değiştirmede) vergilendirme de, aşağıdaki 

şartlara uyulması durumunda, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde 

ettiği kazançlar vergilendirilir, devirden (dolayısıyla tür değiştirmeden) doğan karlar 

ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez(KVK md. 20). Uyulması gereken şartlar ise 

şunlardır: 

 

                                                
 
14 Tekin, Kartaloğlu, a.g.e., s. 867. 
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a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil 

edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum: 

1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları 

münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile 

2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, 

münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve 

müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, 

birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 

münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler. 

 b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi 

borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun 

birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği 

bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta 

birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.  

 

 KVK md. 20’ye göre yapılan devir şeklinde (dolayısıyla tür değiştirme) 

gerçekleşen birleşme işlemleri, KDVK md.17/4-c maddesi15 16 hükmü gereğince, 

katma değer vergisinden müstesnadır.  

 Yukarıda devre ilişkin tüm unsurlara uyulduğu taktirde, devir ile infisah eden 

şirketin, devralan şirkete intikal eden iktisadi kıymetleri devir sırasında KDV’ye tabi 

tutulmaz ve bu kıymetler KDV hesaplanmaksızın devralan şirkete intikal eder17. 

Tür değiştirmenin vergisel boyutunu daha iyi kavrayabilmek için şu örneği 

verebiliriz: Bir sermaye şirketinin diğer bir sermaye şirketine dönüşümünün 

uygulamada sıklıkla görülen türü, bir limited şirketin anonim şirkete dönüşümüdür. 

                                                
 
15 Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre 
yapılan devir ve bölünme işlemleri ( Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma 
Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini 
bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete 
başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan 
mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.). 
16 Oktar, a.g.e., s. 536. 
17 Cevdet Akçakoca, “Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü”, (Çevrimiçi) 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/007/Cevdet_AKcakoca_007.doc, 15 Ocak 2008. 
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Bu noktadan hareketle limited şirketin anonim şirkete dönüşümünün vergisel 

sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz18: 

 

(1). Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından 

a) Şirket ortaklar kurulu kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih devir 

tarihi  sayılır. 

b) Limited şirket ve anonim şirket, limited şirkete ait müşterek imzalı 

kurumlar vergisi beyannamesini 30 gün içinde vergi dairesine verirler ve vergiyi 

öderler.  

c) Şirketin devir tarihine kadar olan kazancı vergilendirilmiş olur. Tür 

değiştirme karı hesaplanmaz ve vergilendirilmez.  

d) Anonim şirket limited şirketin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını 

ödeyeceğini, diğer bütün ödevlerini yerine getireceğini, tür değiştirme sebebiyle 

verilecek beyanname ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Tür 

değiştirme tarihinden (01 Ekim olsun) itibaren 30 gün içinde (yani 31 Ekime kadar) 

limited şirketin devir beyannamesi verilmesi için devir bilançosu çıkarılmalıdır. Bir 

diğer ifade ile devir bilançosu, mahkeme, genel kurul ve ticaret siciline tescil ile 

vergi beyannamelerinin 30 gün içinde tamamlanması önem taşımaktadır. 

 

(2). Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından 

  KDVK’nın  md. 17/IVc’e göre: “Gelir Vergisi Kanunun 81. maddesinde 

belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre devir ve bölünme işlemleri 

KDV Kanunu’ndan istisna edilmiştir.” Limited şirketin anonim şirkete dönüşümü, 

KDVK’nın açısından devir sayılmaktadır. Yani, limited şirketin anonim şirkete 

dönüşümü KDV’den muaftır. 

Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDVK’nın 30. 

maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen 

veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete 

başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların 

                                                
 
18 Cevdet Akçakoca, “Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü”, (Çevrimiçi) 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/007/Cevdet_AKcakoca_007.doc, 15 Ocak 2008. 
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varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde 

indirim konusu yapılır. KDVK’nın 30/a maddesi indirilemeyecek KDV’yi tarif etmiş 

olup, yukarıda da belirtildiği üzere devir, dönüşüm, tür değiştirme halindeki KDV 

yeni şirket tarafından indirilebilecek KDV olarak hesaplara kaydedilecektir. Ancak, 

burada mükerrer indirim yapılmamasına özellikle dikkat edilmesi  gerekmektedir.  

 

(3). Amortisman Uygulaması   

  Limited şirketin bilançosu, anonim şirket türüne dönüşüldüğü takdirde 

amortisman hesapları ve uygulaması ile varsa yeniden değerleme hesapları olduğu 

gibi devam edecektir Devredilen yeniden değerleme fonu veya enflasyon düzeltmesi 

olumlu farkları sermayeye ilave edilmemişse, tür değiştirme işlemlerinden sonra da 

sermayeye ilave edilebilir. 

 

(4). Ödeme Kaydedici Cihazlar 

 Dönüşülen şirket, ödeme kaydedici cihazları kullanacaksa bunun için ilgili 

vergi dairesine müracaat edip gerekli değişiklikleri yaptıracaktır. Eğer 

kullanmayacaksa iptal ettirecektir.  

 

(5). Taşınmazların İntikali 

TMK’nın 705. maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tapu 

kütüğüne tescil ile olur. Bu sebeple ana sözleşmede sermaye olarak konulmuş olan 

taşınmazlar, tapuda tescil edilmiş olmadıkça dönüşülen şirkete geçmiş sayılmaz.  

Tapuya tescil harcını Harçlar Kanunu düzenler. 492 sayılı HK’nın 123. 

maddesine göre; “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye 

artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler 

harca tabi tutulmaz” Demek oluyor ki, taşınmazların, limited şirketinin anonim 

şirketine dönüşmesinde tapuya tescili harca tabi değildir.  

 

(6). Taşıtların Yeni Şirkete Kaydı   

TAVK 3-d maddesi gereği harca tabi değildir. Trafikte kaydı gerekir. 
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(7). Yatırım İndirimi 

Anonim şirkete dönüşülmesi halinde, limited şirketin yararlandığı yatırım 

indiriminin geriye alınması söz konusu değildir. Ancak, AŞ kalan yatırım 

indiriminden yararlanamaz. Bugün için devreden yatırım indirimi olan, limited 

şirketlerin anonim şirket türüne dönüşümü yatırım indirimi kullanımını önlemekte ise 

de, 2008’den itibaren yatırım indirimi kalktığından bu mahzur da ortadan kalkmıştır.  

 

IV. Çeşitli Vergi Kanunları Açısından Tür Değiştirmede Vergilendirme  

A. Taşıt Alım Vergisi Kanunu Açısından Tür Değiştirmede 

Vergilendirme 

TAVK’nın, muaflık ve istisnalar başlıklı 3-d maddesi şu şekildedir: 

 

 “Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesi hükümlerine uygun olarak şahıs 

şirketlerinin sermaye şirketine dönüşme veya ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine 

devrolunması ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve 

bölünme halleri veya TTK hükümlerine göre nev’i değişikliği nedeniyle yeni şirkete 

devredilecek taşıtlar, bu vergiye tabi değildir.” 

 

Yukarıdaki şartları taşıyan tür değiştirmelerde yapılacak taşıt intikalleri, taşıt 

alım vergisinden muaf olacaktır. Bu düzenlemede de, kanun koyucu tür değiştirmede 

tüzel kişiliğin devamlılığı nedeniyle vergilendirme yapılamayacağını bir kez daha 

vurgulamıştır. 

 

B. Gider Vergileri Kanunu Açısından Tür Değiştirmede Vergilendirme 

 Gider Vergileri Kanunu19 md. 29-s gereğince: KVK gereğince yapılan 

birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinde doğan kazançlar gider 

vergisinden muaftır. KVK’da tür değiştirme, devir olarak kabul edildiği için, tür 

                                                
 
19 13.07.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu. 
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değiştirmede de, tür değiştirmeden kaynaklanan kazançlar gider vergisinden muaf 

olacaktır.    

 

C. Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu Açısından Tür Değiştirmede 

Vergilendirme 

Damga Vergisi Kanunu20’na ekli 2 sayılı tablonun Ticari ve Medeni İşlerle 

İlgili Kağıtlar başlıklı bölümünde, 4684 sayılı kanunla eklenen 17. fıkrasında, 

KVK’ya göre yapılan birleşme, devir (ve dolayısıyla tür değiştirme) ve bölünmeler 

nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükme 

bağlanmıştır21.   

HK’nın ekli (4) sayılı tarifenin 20. maddesinin (b) bendinde, 

gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye 

şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer 

üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için binde 15 

oranında harç alınması öngörülmüştür. Ancak HK’nın 5035 sayılı kanunun 31. 

maddesiyle değişik 123. maddesinin üçüncü fıkrasında: “Anonim, eshamlı komandit 

ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i 

değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve 

uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile 

geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz.” hükmü yer almaktadır22. 

Dolayısıyla bir şahıs şirketinin sermaye şirketine dönüşmesi durumunda, 

bilançosunda yer alan ve devralan kurumun bilançosuna nakledilen gayrimenkullerin 

mülkiyet devirleri yapılırken tapuda devralan şirket adına tescil edilmesi esnasında 

harç ödenmeyecek ve harçlardan da muaf olacaklardır23.  

 

                                                
 
20 01.07.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu. 
21 Nuri Değer, En Son Şekliyle Damga Vergisi Uygulaması, Ankara, Yaklaşım, 2006, s. 121. 
22 Suat Çiçek, Fırat Coşkun Güçlü, “Bir Şahıs İşletmesinin Limited Şirkete Devredilmesi Ve Genel 
Hatlarıyla Devir İşleminin Aşamaları”,(Çevrimiçi) http://www.huseyinust.com/forum/bir-sahis-
isletmenin-limited-sirkete-devredilmesi-ve-genel-t-2870.html, 05.06.2008. 
23 Ahmet Kavak, Sermaye Şirketlerinde Tasfiye, Birleşme, Bölünme ve Devir İşlemleri, Maliye ve 
Hukuk Yayınları, Ankara,2005, s. 234-235. 
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V. Yeniden Değerlemeye İlişkin Düzenleme 

 Yeniden değerlemeye ilişkin düzenlemelere değinmeden önce, kavram 

hakkında kısa bir bilgi verilemesi yararlı olacaktır. Yeniden değerleme oranı, 

VUK’nin mükerrer 298/B maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 

“Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında 

(Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün 

Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış 

oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” 

 

Yeniden değerleme, enflasyonist ortamda şirketlerin bilançolarının hayatın 

olağan akışı içerisinde güncel fiyatların gerisinde kalmalarını önleyici bir düzenleme 

olarak karşımıza çıkmaktadır24. 

Yeniden değerlemenin konumuz açısından önemi ise, KVK’ya göre yapılacak 

devirlerde(dolayısıyla tür değiştirmelerde) devralan kurumun devraldığı amortismana 

tabi iktisadi kıymetlerden amortisman ayrılabilecek ve bunların yeniden değerleme 

işlemine tabi tutulmasına kalındığı yerden devam edilebilecek olmasıdır25. Kanun 

koyucu şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri arasında kesin bir ayrım yaparak, 

yeniden değerleme imkânını sermaye şirketlerine vermiş ve dolayısıyla bu imkândan 

yararlanmak isteyen şirketlerde sermaye şirketlerine dönüşmek istemektedirler26.   

Devralınan şirketin son bilançosundaki yeniden değerleme fonunun 

durumuna da kısaca değinmekte yarar vardır. Bu fon Maliye İdaresince verilen 

02.07.1987 tarih ve 22124 nolu müktezada şu şekilde açıklanmıştır27: 

 

“…Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan yeniden 

değerleme sonucu ortaya çıkan ve bilançoda özel bir fon hesabında tutulan değer 

artışları, birleşilen kurumun bilançosunda aynen yer alacaktır. Devralan kurum 
                                                
 
24 Kendigelen, Makalelerim, s. 481. 
25 Adil Yazıcıoğlu, “Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları Yönünden Birleşme, Devir ve Nev’i 
Değiştirme İşlemleri”, (Çevrimiçi) 
http://www.egitimilanlari.com/default.asp?pg=makale_goster&makale_id=2452, 15 Ocak 2008. 
26 Kendigelen, Makalelerim, s. 484. 
27 Mehmet Maç, Güncel Kurumlar Vergisi, Denet, İstanbul. 1996, s. 37.8. 



 104 

bilançosunda yer alacak olan değer artış fonu, bu kurum tarafından sermayeye ilave 

dışında herhangi bir suretle bilançoda yazılı başka bir hesaba nakledilmesi, geçmiş 

yıl zararlarına mahsup edilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, bu işlemin 

yapıldığı dönemin kazancı sayılarak vergilendirilecektir.” 

 

MB’nin müktezasından da anlaşılacağı üzere, yeniden değerleme sonucu 

belirlenen ve yeniden değerleme fonu hesabında gösterilen değer artışının, 

sermayeye ilave edilmesi imkânı sermaye şirketlerine tanınmış ve bu işlem kar 

dağıtımı sayılmayarak vergiden muaf tutulmuştur. Sermaye dışındaki bir hesaba 

geçirilmesi durumunda ise vergiye tabi olacaktır.  
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SONUÇ 

 
Hukukumuzdaki tür değiştirme kurumu oldukça özgündür. Doktrinin de 

büyük katkısı sayesinde, Yargıtay’ın 1984 yılındaki içtihat değişikliği ile tür 

değiştirme önündeki hukuki engeller kalkmıştır. Bu bakımdan Türk Hukukunda tür 

değiştirme kurumunun oldukça liberal bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür. 

Ticaret Kanunu tasarısında da, tür değiştirme kurumu günün koşulları çerçevesinde 

oldukça ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Tasarıda yer alan hükümlerin kaynağını 

İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığı Devrine İlişkin Federal 

Kanun ve AET Yönergeleri oluşturmaktadır. Özellikle Türk ticaret hukukunun 

kendine has yapısı da dikkate alınarak ilgili kanun ve yönergeler benimsenmiş ve 

günün gereklilikleri çerçevesinde tür değiştirme kurumu tekrar düzenlenmiştir.  

  

Tür değiştirme konusundaki bu liberal yapı, ilk olarak tür değiştirebilecek 

ortaklık tiplerinde kendini göstermektedir. Her ne kadar,  TTK’nın 152. maddesinde, 

tür değiştirebilecek ortaklık tipleri özel olarak sayılmamışsa da, tür değiştirme ile 

ilgili genel düzenleme olan 152. maddenin, Ticaret Şirketleri-Genel Hükümler 

başlığı altında düzenlenmesi, tüm ticaret şirketlerinin tür değiştirebileceği hususunda, 

bize ipucu vermesi bakımından oldukça önemlidir. Ticaret kanunu tasarısında ise, bu 

hususta kısmen de olsa,  6762 sayılı TTK’nın düzenlenmesinden uzaklaşıldığı 

görülmektedir. Tasarının 181.maddesinde, tür değiştirebilecek ortaklık tipleri 

sayılmış ve sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, şahıs şirketlerine dönüşmesine 

cevaz verilmemiştir. 

 

Her ne kadar uygulamada, sermaye şirketlerinin şahıs şirketlerine dönüşmesi 

hemen hemen hiç rastlanılmıyor olsa da, bu ayrık durumu göz önüne alarak bir 

düzenlemeye gidilmesi ve tür değiştirme bakımından oldukça liberal bir sistemi 

benimsemiş olan Türk ticaret hukuku açısından, kısıtlayıcı bir durum ortaya 

çıkarılması bakımından, teoride de olsa hukuki olarak bir geriye gidiş söz konusu 

olmuştur. Zaten İBirK’daki bu düzenlemenin amacı tüzel kişiliğe haiz olmayan 

kollektif ve komandit şirketlere, dönüşmek isteyen sermaye şirketlerinin tasfiyeye 

ilişkin hükümleri dolanmasının engellenmek istenmesidir. Ancak, bizim 



 106 

hukukumuzda şahıs şirketlerinin de tüzel kişiliğe haiz olmasından dolayı bu hükmün 

aynen alınarak, tür değiştirmede kısıtlayıcı bir durumun ortaya çıkarılması isabetli 

olmamıştır. Kanaatimizce, hükmün 6762 sayılı TTK’nın 152. maddesinde olduğu 

şekilde düzenlenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.   

  

6762 sayılı TTK’da tür değiştirme ile ilgili genel düzenleme niteliğinde olan 

152. maddesinde, tür değiştiren şirketin eskisinin devamı olduğu özellikle 

vurgulanmıştır. Bu düzenlemenin en önemli ve tür değiştirmenin de temel mantığını 

oluşturan sonucu, dönüşen ve dönüşülen şirket arasındaki hukuki ve ekonomik 

özdeşlik ilkesinin varlığıdır. Tür değiştirmeden bahsedebilmemiz için eski türün 

tasfiye edilmemesi, malvarlığının bütünlüğünün korunması, ekonomik ayniyet ve 

devamlılığının sürdürülmesi şarttır, yani işletmenin bütünlüğünün bozulmaması 

esastır. Bu yolla ticaret şirketlerine tasfiye gibi uzun ve masraflı bir süreci 

yaşamadan tür değiştirme imkânının tanınması bakımından, tür değiştirme kurumu 

oldukça önemlidir. Ticaret kanunu tasarısında da, dönüşen ve dönüşülen şirket 

arasındaki hukuki özdeşlik 180. maddede açıkça belirtilerek tür değiştirmenin temel 

mantığı tekrarlanmıştır. Ayrıca, tasarıda devredici ve biçim değiştirici tür değiştirme 

modelleri olarak iki ayrı sistem düzenlenmemiş, 6762 sayılı TTK’daki ikililik 

ortadan kaldırılmış ve tür değiştirmenin doğal sonucunu yansıtan biçim değiştirici tür 

değiştirme modeli benimsenmiştir. 

 

Hukuki ve ekonomi özdeşlik kavramının en önemli sonuçlarından birisi de, 

şirket borçları bakımından ortaya çıkmaktadır. Doktrinin ve Yargıtay’ın üzerinde en 

çok tartıştığı hususlardan biriside tür değiştirme durumunda şirket borçlarının alacağı 

durumdur. Bu hususta önemli bir taşıyıcı ilkeye değinmekte yarar vardır. Bu ilke tür 

değiştirmenin, tür değiştiren ortaklığın borçlarında herhangi bir değişiklik 

yapmayacağıdır. Tür değiştirme ile dönüşülen ortaklık, dönüşen ortaklığın tüm 

borçlarından, tüzel kişi olarak sorumludur. Tür değiştirme ile tüzel kişilik bir 

kesintiye uğramamakta, dolayısıyla borçlar bakımından da dönüşen ve dönüşülen 

şirketin sorumluluğu hususunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmamaktadır. 

Sorumluluk bahsinde herhangi bir değişiklik olmasa da, sorumluluğun kapsamı 

bakımından bir değişim söz konusu olabilecektir. Örneğin, bir şahıs şirketi sermaye 
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şirketine dönüştüğünde, şahıs şirketi zamanında doğmuş bulunan şirket borçlarından 

dolayı, şahıs şirketinin ortaklarının sınırsız ve müteselsil sorumluluğu devam edecek, 

sermaye şirketine dönüşümden sonra doğmuş olan şirket borçlarından dolayı ise 

sermaye şirketinin sorumluluk hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Şirket 

borçlarından sorumluluk hususunda, 6762 sayılı TTK’da genel bir düzenleme olmasa 

da, şirketler hukukuna ilişkin hükümlerden alacaklıların korunması için gerekli olan 

ortam sağlanmış bulunmaktadır ve dolayısıyla alacaklıların haklarını sınırlayıcı bir 

durum söz konusu değildir. Ticaret kanunu tasarısında da, şirket alacaklılarının 

korunması özel olarak 191. maddede düzenlenmiş ve 6762 sayılı TTK’da uygulama 

alanı bulan alacaklıları koruyucu hükümler tasarıda da yer almıştır. Ancak şunu 

belirtmek gerekir ki, tasarıda tür değiştirmede alacaklıların korunmasına ilişkin 

düzenleme, şahsi sorumluluk konusunda yapılmıştır. Sermaye şirketlerinin birbirine 

dönüşmesi durumunda alacaklıların korunması ise gerek hukuki devamlılık ve 

ayniyet, gerek sorumluluğun niteliğinde bir değişiklik meydana gelmemesinden 

dolayı alacaklıların durumlarında ağırlaştırıcı bir durum ortaya çıkmamaktadır. 

 

Şirket alacaklıların haklarının korunması kadar, şirket ortaklarının haklarının 

korunması da oldukça önemli bir husustur. Bu noktada, 6762 sayılı TTK’da yer alan 

en önemli koruma mekanizması, tür değiştirme kararının ya oybirliği ile ya da 

yüksek oy nisapları ile alınmasının sağlanarak, ortak iradelerinin ön plana çıkarılması 

ve ortağın hakkının yine en iyi ortağın koruyabileceği bir mekanizmanın 

işletilmesinin sağlanmasıdır. Yüksek karar nisapları veya oybirliği aranması, tasarıda 

da tür değiştirme kararlarının alınmasında temel prensip olarak yerini korumuş, bu 

yolla tür değiştirmede ortakların haklarını korunmasında onlara bir imkân sağlandığı 

gibi,  tasarının 192. maddesinde özel koruyucu önlemler alınarak ek bir güvence 

sağlanmıştır. 192. madde, özellikle ortakların haklarının çiğnenmesi durumunda 

ortağa nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususunda oldukça ayrıntılı düzenlemeler 

içermesi bakımından yerinde bir düzenleme olmuştur.  

 

Hukuki ve ekonomik özdeşliğin bir yansıması da, vergi hukukunda kendisini 

göstermektedir. Türk vergi hukuku sistemi, şirketlerin kurumsallaşmasını teşvik edici 

yöndedir. Bu nedenle, vergi hukukumuzdaki tür değiştirmeye ilişkin düzenlemelerin 
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temel mantığında,  ticaret şirketlerinin tür değiştirmesinde ortaya çıkacak değer 

artışının hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecek olması yatmaktadır. Bu 

düşüncenin temelinde de, şirketin hukuki kalıbında, tüzel kişiliğinde bir değişiklik 

olmaması yatmaktadır. Bu düzenlemeler tür değiştirmeyi teşvik etmesi bakımından 

oldukça yerindedir. 

 

Tür değiştirme işlemlerinin eksikliği ve iptali konusunda ise, tür değiştirme 

işlemlerinin iptalinin istenebileceği zaman bakımından, 6762 sayılı TTK’da hukuki 

bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk, tasarının 192. maddesinde getirilen düzenleme 

ile ortadan kaldırılmış ve tür değiştirme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

ilanından itibaren 2 ay içinde iptalinin istenebileceği açıkça düzenlenmiştir.  

  

Mukayeseli hukuk açısından yaptığımız inceleme neticesinde, İngiliz Hukuku 

ile Türk Hukuku arasında, tür değiştirme hususunda oldukça benzer yönler olduğu 

göze çarpmaktadır. Anglo-Amerikan Hukuk sistemine yakın İngiliz Hukukunda, 

eşine pek rastlanılmayan bir şekilde Companies Act (Şirketler Kanunu)’de yer alan 

tür değiştirme düzenlemeleri, tasarıda yer alan düzenlemeler gibi oldukça ayrıntılı bir 

şekilde düzenlenmiştir. Her ne kadar, şirket türleri bakımından iki hukuk sistemi 

arasında birebir benzerlik bulmak zor olsa da, tür değiştirme prosedürleri açısından 

oldukça fazla ortak nokta bulunmaktadır. İngiliz Hukukuna göre tür değiştirmek 

isteyen şirketlerin bu yönde bir karar alması, bilançonun hazırlaması, şirket 

sözleşmesinin yeni türe göre tadil etmesi, şirketin adında yer alan şirketin türünü 

belirten ekin değiştirilmesi, sicil memurluğuna başvurulması gibi işlemler gerek 

6762 sayılı TTK’ya göre yapılan tür değiştirmeler, gerekse tasarıya göre yapılacak 

tür değiştirmeler için yapılması gereken zorunlu işlemler olması bakımından, iki 

hukuk sistemini birbirine yaklaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer 

ortak nokta ise, tür değiştirme işlemlerinin iptali için şirket ortaklarına tanınan 

imkândır.  

 

Bu yaptığımız incelemeler neticesinde, hukukumuzda tür değiştirme 

kurumunun oldukça özgün ve iyi işleyen bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. 

Özellikle, tasarıda tür değiştirmeye ilişkin işlemlere açıklık getirilmiş ve oldukça 
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ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Örneğin, 6762 sayılı TTK’da yer almasa da, 

uygulamada zorunlu bir unsur olarak kabul edilen bilanço hazırlanması, tasarıda tür 

değiştirme işlemlerinin zorunlu bir unsuru olarak kabul edilmiş ve oldukça ayrıntılı 

bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, tür değiştirme işlemleri detaylandırılarak, 

özellikle şirket ortaklarının daha iyi bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışanların 

korunması hususu da, tasarıda özel olarak düzenlenmiştir. 

 

Özellikle tasarı ile getirilen düzenlemelerin, tür değiştirme kurumunun daha 

iyi bir şekilde işlemesini sağlayacağını söylemek mümkündür. Şirketin ortakları, 

alacaklıları, çalışanları tür değiştirme süreci hakkında daha iyi bilgi alma imkânına 

kavuşacak, işlemlerde şeffaflık ön plana çıkacak ve AB ile olan entegrasyon sürecine 

de büyük katkısı olacaktır. 
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