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1 Bu yazıda yer alan görüşler tümüyle yazarlarına ait olup, hiçbir biçimde yazarların görev yaptığı Kurum’un görüşü olarak kullanı-
lamaz ve değerlendirilemez.

Kırmızı Bilançolu Şirketler 
Vergisel Yönden Devir İşlemine 

Konu Edilebilir mi?1

1. GİRİŞ 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu

maddesinin 1’inci fıkrasında düzenlenen devir işlem-
lerinde, aynı Kanunun 18’inci maddesinde düzenlenen
birleşme işlemlerinden farklı olarak, devrolan şirkete
ait devre konu kıymetlerde oluşan değer artışları(gizli
yedekler) devir esnasında vergilendirilmemekte, dev-
ralan kurum tarafından bu kıymetler elden çıkarıldığı
zaman vergilendirilmektedir. Kurumlar Vergisi Ka-
nunu yönünden devir işlemi literatürde ifade edildiği-

nin aksine vergilememeye yönelik bir müessese değil,
vergi ertelemeye yönelik bir müessesedir.

Devir müessesesi, devrolunan kıymetlerde oluşan
değer artışlarının kurumlar vergisine tabi tutulmasını er-
telemenin yanında mükelleflere başka vergisel avantaj-
lar da sunmaktadır. Bu avantajlar aşağıda sayılmaktadır:

a. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9’uncu
maddesine göre; devrolunan şirkete ait geçmiş yıl mali
zararlarının devralan kurum tarafından beş yıldan fazla
nakledilmemek şartıyla mahsup edilmesi.

Öz
Kurumlar Vergisi Kanununda tam mükellef kurumlar arasında kayıtlı değerler üzerinden ve

kül halinde devralma suretiyle gerçekleştirilen işlemler devir olarak nitelendirilmekte, belirlenen
şartların gerçekleşmesi halinde de devir işleminden doğan kazançlar hesaplanmamakta ve ku-
rumlar vergisine tabi tutulmamaktadır. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir
işlemleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. Birleşmeyi amaçlayan şirketler bu ver-
gisel avantajları nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen devir müessesesi yoluyla
birleşmeyi tercih etmektedir. 

Şirket birleşmelerine ilişkin işlemler esasen Türk Ticaret Kanununa göre belirlenmektedir.
Ancak bu işlemlerin vergisel sonuç doğurup doğurmayacağını belirleyen vergi mevzuatıdır. Ma-
kalemizde vergi mevzuatımız açısından kırmızı bilançolu şirketlerin devir işlemine konu edilip
edilemeyeceği konusu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Devir, Kırmızı Bilanço, Borca Batıklık, Negatif Öz Sermaye.
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b. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının e) bendine göre; devro-
lunan şirketlere ait taşınmaz, iştirak hissesi, rüçhan
hakkı, intifa ve kurucu senetlerinin satışından doğan
kazançların %75’inin istisna olması için aranan iki (2)
tam yıl süreyle elde tutma şartının hesabında, bu kıy-
metlerin devrolunan şirkette geçen sürelerinin de dik-
kate alınması.

c. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-c
maddesinde devir işleminin vergiden istisna tutulması
ile devir işlemlerinde, devrolan kurumların indireme-
dikleri KDV’nin, mükerrer olmayacak şekilde, devra-
lan kurumlarca indirilebilmesi.

d. 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli 2 sayılı
tablonun “IV Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar”
başlıklı bölümünün 17 numaralı fıkrasına göre; 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir
işlemleri nedeniyle düzenlenen kağıtların damga ver-
gisinden istisna tutulması.

e. 492 sayılı Harçlar Kanununun 123’üncü madde-
sine göre; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa
göre yapılan devir işlemlerinin harçlardan istisna tu-
tulması.

f. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29’uncu
maddesine göre; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
nu’na göre yapılan devir işlemlerinden doğan kazanç-
lar dolayısıyla alınan paraların banka ve sigorta
muameleleri vergisinden istisna tutulması.

Devir işlemine ilişkin yukarıda sıralanan vergisel
avantajlardan Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu
ve Gider Vergileri Kanununda yer alan avantajlar,
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 18’inci mad-
desi kapsamında gerçekleşen birleşme işlemleri içinde
geçerlidir. Bu nedenle bu avantajlar sadece devir işle-
mine özgü avantajlar değildir. Ancak Kurumlar Vergisi
Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan
vergisel avantajlar birleşme işlemi için geçerli değildir. 

Makalemizde, öncelikle “kırmızı bilanço” kavramı
ve bu kavrama benzer diğer kavramlar açıklanacaktır.
Sonrasında ise kırmızı bilançolu şirketlerin vergisel
avantajlar barındıran devir işlemine konu edilip edile-
meyeceği sorusuna yanıt aranacaktır.

2. KIRMIZI BİLANÇO KAVRAMI VE DİĞER
KAVRAMLAR

Kırmızı bilanço kavramı sermaye işletmelerinde,
mali yükümlülüklerin varlıklardan fazla olması nede-
niyle borca batık olma durumunu ifade eden teknik bir
terimdir. 

Yasalarımızda kırmızı bilanço kavramına ilişkin
doğrudan bir tanım bulunmamaktadır. Kırmızı Bilanço
kavramına ilişkin en açık tanım 6102 sayılı Türk Tica-
ret Kanununun 376’ncı maddesine ait gerekçede; şirket
aktiflerinin, yıllık bilançoda olduğu gibi defter (iktisap)
değerleriyle değil, fakat gerçek (olası satış değerleri)
değerleriyle değerlemeye tabi tutulsalar bile alacaklı-
ların, alacaklarını alamamaları, yani şirketin borç ve ta-
ahhütlerini karşılayamaması olarak açıklanmıştır.

Aynı kanunun 139’uncu maddesine ait gerekçede;
zararların, sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamı-
nın üstünde olması halinde borca batıklık durumu,
teknik terimle kırmızı bilânço olduğu açıklanmıştır.
İfadeden anlaşılacağı üzere borca batıklık durumu, kır-
mızı bilanço ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Uy-
gulamada ve literatürde karşılaşılan negatif öz
sermaye kavramı da borca batıklık ve kırmızı bilanço
kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Diğer taraftan negatif öz sermaye kavramına benzer
bir kavram olarak algılanan eksi bilanço kavramı 6102
sayılı kanunun 139’uncu maddesine ait gerekçede ser-
maye ile kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının
bilanço zararıyla yitirilmesi olarak ifade edilmiştir. Ta-
nımdan anlaşılacağı üzere, negatif öz sermaye kavramı
ile eksi bilanço kavramı farklı kavramlardır. 

3. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KA-
NUNUNA GÖRE DEVİR MÜESSESESİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 19’uncu
maddesinin 1’inci fıkrasında aşağıdaki şartlar dâhi-
linde gerçekleşen birleşmelerin devir hükmünde ol-
duğu ifade edilmiştir:

a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile bir-
leşilen kurumun kanunî veya iş merkezleri Türkiye’de
bulunmalıdır.

b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço de-
ğerleri, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde
devralınmalı ve aynen bilânçosuna geçirilmelidir.

Aynı Kanunun 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasında
ise aşağıdaki şartlara uyulması halinde, münfesih ku-
rumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazanç-
ların vergilendirileceği, birleşmeden doğan kârların
hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği ifade edil-
miştir.

a) Münfesih kurum ile birleşilen kurum; devir ta-
rihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzala-
yacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi
beyannamesi ile devir işleminin hesap döneminin ka-
pandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin veril-
diği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması
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halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine
ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzala-
yacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi be-
yannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde
ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih
kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine vermelidir.

b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk
etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer
ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun bir-
leşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi be-
yannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile
taahhüt etmelidir. Mahallin en büyük mal memuru, bu
hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebi-
lir.

Son olarak 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel
Tebliğinin “19.3.1. Alınan hisse senetlerinin durumu”
başlıklı bölümünde; yapılan işlemin Kurumlar Vergisi
Kanunu uyarınca yapılan devir işlemi sayılabilmesi
için devire konu edilen varlıklara karşılık iktisap edi-
len hisselerin, varlıklarını devreden şirketin ortakla-
rına, devreden şirketteki hisselerine isabet eden servet
değeri ile orantılı olarak dağıtılması gerektiği ifade
edilmiştir.

4. KIRMIZI BİLANÇOLU ŞİRKETLERİN
KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEVİR İŞ-
LEMİNE KONU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ

Devir işlemleri hem vergi hukukunu hem de ticaret
hukukunu ilgilendiren bir müessesedir.  Mülga 6762
sayılı Türk Ticaret Kanununda kırmızı bilançolu şir-
ketlerin birleşme işlemlerine konu edilip edilemeyece-
ğine dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Ancak 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun
139’uncu maddesinde, kırmızı bilançolu şirketlerin
borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda ser-
bestçe tasarruf edilebilen öz varlığa sahip bulunan bir
şirket ile birleşmesine izin verilmiştir. Böylelikle Yeni
Türk Ticaret Kanunu borca batıklık sorunu için şirket-
lere çözüm sunmakta ve borca batık şirketleri iyileşti-
rici birleşmeye cevaz vermektedir.

Buna karşın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
nunda kırmızı bilançolu şirketlerin devir işlemine taraf
olmasına izin veren ya da engelleyen açık bir düzen-
leme mevcut değildir.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından 1 seri nu-
maralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “9.2.2.
Devir ve bölünme halinde zarar mahsubu yapılabilme-

sinin şartları” başlıklı bölümünde; “Vergiden kaçınma
amacına yönelik olarak ekonomiye kazandırılması
mümkün olmayan kurumların devir veya bölünme su-
retiyle devralınması ya da devralınan veya bölünen
kurumların faaliyetinin 5 yıllık süre içinde arızi hale
getirilerek kısmen durdurulması veya sona erdirilmesi
gibi ekonomik olmayan sebeplerle devir ve bölünme
işleminin yapılması halinde zarar mahsubu mümkün
değildir.…” düzenlemesi yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı yukarıdaki tebliğ düzenleme-
sinde; vergiden kaçınma amacına yönelik olarak, eko-
nomik katkı sağlamayacak devir işlemlerinden gelen
geçmiş yıl mali zararlarının mahsup edilemeyeceği
şeklinde düzenleme yapmıştır. Bu açıklama doğrudan
devir işlemine ilişkin yapılmış bir düzenleme değildir.
Daha çok devir işlemini dayanak olarak alan devir ha-
linde zarar mahsubuna ilişkin bir düzenleme olduğu
ortadadır. Ancak kanaatimiz, bakanlığın devir işlemine
ilişkin genel düşüncesinin bu yönde olduğudur.

Konuya ilişkin, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları
Kurulu 21.6.1990 tarih ve 279/1 genel sıra numaralı
Danışma Komisyonu kararında2; öz sermayeleri nega-
tif olan kurumların, Kurumlar Vergisi Kanununa
uygun olarak devir işlemine konu olup olamayacağı
hususu irdelenmiş olup, oybirliği ile alınan kararda;

“KVK md. 37’ye uygun bir devirde, devrolan ve
devralan kurumların öz sermayelerinin pozitif olması
gerekir. Bu nedenle devrolan ve devralan kurumların
herhangi birisinin öz sermayesi negatif olduğu tak-
dirde, KVK’ na uygun bir devirden bahsedilemez.

Birleşmeden söz edebilmek için, birleşilen kurumun
birleşen şirket ortaklarına kendi hisselerinden vermesi
gerekmektedir. Hisse verilmediği veya para, ayın gibi
farklı değerler verildiği takdirde birleşme gerçekleş-
meyecektir. Danışma Komisyonu devredilen serveti öz
sermaye olarak kabul etmiştir ve buna göre devrolan
kurum ortaklarına, yapılan öz sermaye kıyaslaması
sonucunda belirlenen tutar üzerinden hisse verilecek-
tir. Taraflardan birisinin öz sermayesinin pozitif olma-
ması, kıyaslama imkânını ortadan kaldıracağından
devir söz konusu olamayacaktır.” ifadelerine yer ve-
rilmiştir. 

Söz konusu karar, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu uygulandığı dönemde alınmıştır. Kanaatimiz,
5422 sayılı yasa ile 5520 sayılı yasanın devir işlemine
ilişkin hükümlerinin genel olarak aynı olduğu göz

2 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Danışma Komisyonu Kararları, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yay. 2007, s. 535
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önüne alındığında, Danışma Komisyonu kararının gü-
nümüz mevzuatına da uygun olduğu yönündedir.

Son olarak konuya ilişkin Danıştay Vergi Dava
Daireleri Kurulunun 11.06.1999 tarih ve Esas:
1998/404 Karar: 1999/334 numaralı kararında; “Ku-
rumlar Vergisi Kanununda yer alan devir ve birleş-
meye ilişkin kurallarla, şirketlerin sermaye yapılarının
güçlendirilmesi amaçlandığından, sermayelerini tü-
ketmiş durumdaki yedi ayrı şirketi devralan davacı ta-
rafından bu şirketlerin geçmiş yıl zararları kurum
kazancından indirilemez. 

15.7.1993 tarihinde yapılan genel kurul kararı uya-
rınca aynı holdinge bağlı gerçekte faal olmayan, devir
bilançoları geçmiş yıl zararları, holdingin virman ettiği
faiz ve kur farkı katkı paylarından oluşan ve sermaye-
lerini tüketmiş görünen yedi ayrı şirketin davacı kurum
tarafından devralındığı anlaşılmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 37’’nci ve 38 inci
maddelerinde koşulları düzenlenen devir ve birleşmeye
ilişkin kurallarla, şirketlerin sermaye yapılarına güç
kazandırılmak amaçlanmıştır. Ticari organizasyon-
larda temel amaç kar elde etmek ve bunu en yüksek dü-
zeye ulaştırmak olduğundan, bu kurallar, aynı amaçla
öngörüldüğü için birleşmeden doğan kazançların ver-
gilendirilmesinden vazgeçilmiştir. Olayda her ne kadar
davacı kurum tarafından, aynı holdinge bağlı yedi ayrı
şirketin devralınmasına ilişkin işlemler gerek Türk Ti-
caret Kanunu, gerekse Kurumlar Vergisi Kanununun
37 ve 38 inci maddelerine biçim yönünden uygunsa da,
kendisi de gerçekte faal olmayan davacının aynı du-
rumda bulunan ve büyük bölümü holdinge olan borç-
ları nedeniyle oluşmuş geçmiş yıl zararları inceleme
raporunda da saptandığı gibi, sermayelerini tüketecek
düzeye ulaşmış bu şirketlerin devralınmasıyla yasada
öngörülen amacın gerçekleşmesine olanak bulunma-
dığı açıktır. Vergilendirmede, vergiyi doğuran olaya
ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esas olduğundan,
devir işleminin ihtilaflı dönemde elde edilen gayrimen-
kul satış karından oluşan kurum kazancından, devir ne-
deniyle ve Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci
maddesinin 14 üncü fıkrasında yer alan kurala daya-
nılarak söz konusu şirketlerin devir bilançolarında gö-
rülen zararlar indirilmek suretiyle yasanın koruduğu
amaç dışında vergilendirilecek kazancın azaltıldığı so-
nucuna varılmıştır.” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Söz konusu karar her ne kadar mülga 5422 sayılı
Kurumlar vergisi Kanunu ve mülga 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu zamanında alınmış olsa bile, günümüz
mevzuatına da uygun olduğu görüşündeyiz. 

4. SONUÇ
Türk Ticaret Kanunu, kırmızı bilançolu şirketlerin

iyileştirilmesi için borca batıklığı ortadan kaldırabilecek
özvarlığa sahip şirketlerle birleşmesine izin vermektedir.
Türk Ticaret Kanununun kırmızı bilançolu şirketlerin bu
şekilde birleşebilmesine izin vermesi, birleşme işleminin
devir müessesesine tanınan vergisel avantajlardan yarar-
lanacağı anlamına gelmemektedir. Birleşmenin devir
müessesesine tanınan vergisel avantajlardan yararlana-
bilmesi, yapılan işlemlerin Kurumlar Vergisi Kanununda
belirlenen şartlara uygun olması ile mümkündür.

1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde
belirtildiği üzere yapılan işlemin devir olarak kabul edi-
lebilmesi için devire konu edilen varlıklara karşılık ikti-
sap edilen hisselerin, varlıklarını devreden şirketin
ortaklarına, devreden şirketteki hisselerine isabet eden
servet değeri ile orantılı olarak dağıtılması gerekmekte-
dir. Zira Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu
21.6.1990 tarih ve 279/1 genel sıra numaralı Danışma
Komisyonu kararında Kurumlar Vergisi Kanununa göre
yapılan devirde, devrolan ve devralan kurumların öz ser-
mayelerinin pozitif olması gerektiği, bu nedenle devro-
lan ve devralan kurumların herhangi birisinin öz
sermayesi negatif olduğu takdirde, Kurumlar Vergisi Ka-
nununa uygun bir devirden bahsedilemeyeceği ifade
edilmiştir. 

Kırmızı bilançolu şirketlerde borca batıklık nede-
niyle ortaklara ait bir servet değeri bulunmamaktadır.
Dolayısıyla birleşme neticesinde kırmızı bilançolu şir-
ket ortaklarına servet değeri ile orantılı olarak devralan
şirkete ait hisselerin verilmesi de mümkün değildir. Bu
nedenle Kurumlar Vergisi Kanununu yönünden kır-
mızı bilançolu şirketlerle yapılan birleşme işlemlerinin
devir müessesesine tanınan vergisel avantajlardan ya-
rarlanması mümkün değildir.
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