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ÖNSÖZ 
 
"Sermaye Piyasası Kurulunun Halka Açık Şirketleri Denetlemesi" 

başlıklı çalışmanın temelini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde hazırlanan doktora 

tezi oluşturmaktadır. Tez, Prof. Dr. Murat Alışkan, Prof. Dr. Ayşe 

Sümer, Prof. Dr. Melikşah Yasin, Doç. Dr. Hanife Öztürk ve Doç. Dr. 

Özlem Karaman Coşkun'dan müteşekkil jüri önünde 2017 Aralık’ta 

savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Tezin kitap haline 

getirilmesinde orjinaline büyük ölçüde sadık kalınmış, bununla 

birlikte jürinin tadil ve tashih önerileri ve süreç içerisinde SPKn. ile 

ikincil düzenlemelerde husule gelen değişikliklere istinaden çeşitli 

güncelleme ihtiyaçları da dikkate alınmıştır.  

Çalışmamızda halka açık şirket kavramı, bu kavramla ilgili 

terminolojik tartışmalar, halka açık şirket türleri, denetim kavramı ve 

halka açık şirket denetiminin önemi konusuna genel bir bakış yer 

almaktadır. Ayrıca SPK’nın kuruluş amacı, kurumsal yapısı, işleyişi, 

başta düzenleme ve denetleme olmak üzere görev ve yetkileri, kurul 

kararlarının hukuki niteliği ve kararlara karşı başvuru yolları 2499 

sayılı mülga SPKn. ve 6362 sayılı SPKn. çerçevesinde irdelenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmamızın temelini oluşturan ikinci bölümde, 

SPK’nın halka açık şirketler üzerinde denetim yetkisini kullandığı ve 

halka açık şirketlere müdahil olduğu hemen tüm durumlar, Kanun ve 

ilgili mevzuat – özellikle Kurul Tebliğleri – çerçevesinde, gerek teorik 

gerek pratik bakış açısıyla ele alınmıştır. Çalışmamızın son 

bölümünde ise, Kurulun denetiminin sonuçlarına yer verilmiştir. Bu 
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çerçevede, Kurulun denetim faaliyetleri neticesinde tespit ettiği 

hukuka aykırılıkların niteliğine ve ihlalin özelliğine göre Kurula 

tanınan; idari para cezası tesisi gibi yaptırım uygulama, çeşitli davalar 

ikame etme, SPKn. kapsamındaki suçlar ile Kanunun atıf yaptığı 

suçlar çerçevesinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunma, 

bağımsız yönetim kurulu üyesi atama ile borsa kotundan çıkarma 

yetkisi gibi sair denetim sonuçları ele alınmıştır. Ayrıca denetimin 

hukuki sonuçları kapsamında SPK’nın kullandığı yetkiler örnek 

olaylar çerçevesinde de yansıtılmaya çalışılarak, teorik yetkilerin 

pratik alanda ne şekilde yansıdığı tartışılmıştır. 

Tezin bir kitap haline gelmesinde öncelikle doktora tezime 

danışmanlık yapan ve kıymetli eleştirileri ile katkı sağlayan, 

saygıdeğer hocam Prof. Dr. Murat Alışkan'a ve kıymetli jüri üyesi 

hocalarıma teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Öte yandan, gerek 

tezin yazımı esnasında gerek tüm zor zamanlarımda desteklerini hiç 

eksik etmeyen muhterem annem ve babam ile sevgili eşime 

şükranlarımı sunuyorum. Son olarak kitabın yayınlanmasını sağlayan 

İKSAD Yayınevinin kıymetli çalışanlarına teşekkürü bir borç 

bilirim.   
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I. KONUNUN TAKDİMİ 

Orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların, sermaye piyasası 

araçlarının ihraç edilmesi ve bu araçların tasarruf sahipleri tarafından 

satın alınması suretiyle tasarruf sahiplerinden fon talep eden kesime 

aktarılmasını sağlayan piyasa olarak tavsif edilebilecek olan sermaye 

piyasası, doğrudan finansman esasına dayanır. Burada fon arz edenler 

ile fon talep edenler arasında doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. Bunun 

anlamı aslında tasarruf sahiplerinin hangi reel yatırım projelerine 

katkıda bulunacaklarına kendilerinin karar vermeleridir. İkinci olarak 

yatırım projesi sahibi ile yatırımcı/tasarruf sahibi arasında doğrudan 

doğruya bir hukuki ilişki kurulmaktadır ki bu ilişki temelde ya ortaklık 

ilişkisidir ya da alacaklılık ilişkisidir.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki, doğrudan finansmanın niteliği gereği 

yatırımcı, sermaye piyasasında çeşitli risklerle karşı karşıyadır. İlk 

olarak yatırımcı yatırım kararı alınması ya da yatırım kararının 

değiştirilmesi sürecinde çeşitli riskler ile karşı karşıyadır. Seçim 

yapmasına imkân sağlayacak bilgiden mahrum olmak veya bu bilginin 

eksik ya da yetersiz olması, bilginin kullanıcılar arasında eşit olarak 

dağıtılmamış olması gibi... Yatırımcının karşılaştığı bu risklerin 

bertaraf edilmesi ancak sağlıklı ve doğru bilgi akışının, bir başka 

deyişle kamuyu aydınlatma ilkesinin gerçek anlamda tatbikinin 

sağlanması ile mümkün olabilir. 

İkinci olarak yatırımcının doğrudan doğruya hukuki ilişkiye girdiği 

ihraççının fiillerine karşı korunması da elzemdir. Zira ihraççının 
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karşılaştığı riskler, zarara uğraması, hatta iflas etmesi ekonomik 

hayatın işleyişi içinde makuldür. Bu tür risklere karşı korunma söz 

konusu değildir. Amaç olağandışı risklere karşı himayenin 

sağlanmasıdır. Zira sermaye piyasasının sağlıklı bir şekilde işlemesi, 

bu piyasadan fon temin eden kuruluşlar arasında rekabetin de temini 

ile mümkündür. İyi ile kötü, piyasanın işleyişi içinde kendiliğinden 

ayıklamaya tabi tutulur. Bu ortamda yatırımcının aldatılma riskine 

karşı korunması son derece önemlidir. Diğer bir ifade ile karşı karşıya 

kalabileceği riskler hakkında yeterli, doğru ve tam bilgiye zamanında 

ulaşması temin edildikten sonra karşılaşacağı olağan riskler 

yatırımcının üstleneceği risklerdir. Bu tür riskler, sermaye piyasasının 

doğasında mevcuttur. Zira yüksek getiri elde etme potansiyeli, aynı 

oranda risklere muhatap olmayı da beraberinde getirir. İhraççının 

fillerine karşı himaye, ahlaki tehlikenin önlenmesi, yatırımcıdan 

sağlanan fonların amaçları doğrultusunda kullanılması ve ihraççının 

kendi ihtiyaçlarına tahsis edilmemesi ile ilgili olup, bu himaye, sürekli 

kamuyu aydınlatma ilkesi, muhasebe standartları, bağımsız denetim, 

şirket malvarlığının veya karının örtülü bir takım işlemlerle 

azaltılmasının önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler ve bu 

bağlamda yetkili kamu otoritesinin denetimi ile temin edilmiştir.  

Nihayet son olarak, ekonomik kamu düzeninin tesis edilmesi anlayışı 

çerçevesinde bu düzeni ihlal eden fiillerle diğer yatırımcıların 

fiillerine karşı da korunma sağlanmalıdır. Zira yatırımcıların, diğer 

bazı yatırımcıların çeşitli hileli işlemleriyle dolandırılması riskinin 

bertaraf edilmesi de sağlıklı bir piyasanın işleyişi açısından 
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zorunludur. Piyasa dolandırıcılığının, bilgi suistimalinin önlenmesine 

yönelik tedbirler, etkili gözetim ve denetim ile bunun sonucunda idari 

yaptırımlar ve cezai yaptırımların düzenlenmesi gereğini bu kapsamda 

mütalaa etmek mümkündür. 

2008 yılı ve sonrasında küresel finans sistemini derinden etkileyen 

gelişmelerin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan finansal krizin etkileri 

ülkemizde kısmen de olsa hissedilmiş olup, bu bağlamda mülga 

SPKn.’nda köklü değişiklikler yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. 

Bu zorunlulukların bir yansıması olarak, dünyadaki finansal 

düzenlemelere paralel şekilde ve özellikle yatırımcıların, ihraççıların 

yukarıda kısaca zikredilen fiillerine karşı himaye edilmeleri düşüncesi 

tahtında 6362 sayılı yeni SPKn.’nda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

denetim ve gözetim kapasitesini artırıcı nitelikte hükümler 

öngörülmüştür. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun amacını, bir 

çerçeve kanun olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK/Kurul) 

tarafından yapılacak detaylı ikincil düzenlemelerle 6102 sayılı yeni 

TTK’nda yer alan düzenlemelere paralel şekilde “kamuyu aydınlatma” 

ilkesi sınırları çerçevesinde sermaye piyasasının düzenlenmesi ve 

denetlenmesi olarak tanımlamak mümkündür.  

Nitekim Kanun’un amacının da, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, 

etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak, 

böylece piyasa ve tasarruf sahipleri ile en geniş anlamda sermaye 

piyasası ile ilgililerin menfaatlerini gözetmek ve korumak olduğu 

hakikati de, sermaye piyasasında düzenlemeye neden ihtiyaç 

duyulduğu ve sermaye piyasası hukukunun nasıl olması gerektiğinin 
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bir anlamda cevabını vermektedir. SPKn., sermaye piyasası araçları, 

bunları ihraç eden şirketleri, sermaye piyasası kurumlarını ilgilendiren 

tüm hususlarda düzenleme yapılması yetki ve görevini öngörmektedir. 

Bu yetki ve görevin sahibi Sermaye Piyasası Kuruludur. Kurul, 

yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır. 

Bunları, kısmen veya tamamen başkalarına devredemez. Kurul, 

düzenleme yapma yetkisini, esas itibariyle tebliğler çıkararak 

kullanmaktadır. Ayrıca ileriye dönük olarak süreklilik kazanacak 

konularda ilke kararları alınarak, bu konularda bir tür düzenleyici 

işlem tesis edilmektedir. Tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmekte, ilke kararları da dâhil olmak üzere Kurul kararları 

haftalık bültende yayımlanmakta, böylece Kurul’un çalışmaları ve 

kararları hakkında tam bir şeffaflık sağlanmaktadır.  

Öte yandan sadece düzenleme yapılması bir başka deyişle piyasanın 

işleyişi için gereken hukuki çerçevenin oluşturulması yetmez; 

kuralların uygulanması için denetim ve gözetim faaliyetinin de etkin 

olması ve nihayet yapılan denetimin sonuçlarına göre caydırıcı ve 

etkin müeyyidelerin mevcut olması gerekir. Piyasanın işleyişi için bir 

çerçeve oluşturulması, piyasa katılımcılarının oluşturulan bu 

çerçeveye uygun hareket edip etmediklerinin denetlenmesi ve 

gözetimi ile uygun davranmadıkları, aykırı hareket ettikleri tespit 

edilenlere caydırıcı ve etkin müeyyidelerin uygulanması ancak bütün 

bu yetkileri elinde bulunduran bir kamu otoritesinin mevcudiyeti ile 

mümkündür. Bu çerçevede, sermaye piyasası kurumları ve halka açık 

anonim şirketler ile bu aktörlerin piyasada gerçekleştirdikleri işlem ile 
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faaliyetlerin Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için özel 

bir kuruluş olarak öngörülen SPK, diğer dış denetim yetkileri saklı 

kalmak kaydıyla bağımsız ve özel yetkilerle donatılmıştır.  

Sermaye piyasalarının temel aktörlerinden olan ve Kurulun denetim 

ve gözetimi altında faaliyet gösteren halka açık şirketler, diğer 

şirketlerden farklı olarak, sınırları sıkı normlarla çizilemeyecek kadar 

hızlı gelişen bir alanda varlık ve faaliyet göstermektedirler. Bu 

şirketler, halktan para toplamak suretiyle normal bir anonim şirketten 

farklılaşmakta; mevzuat çerçevesinde sermaye piyasası aracı ihracı ile 

halka arz gerçekleştirmekte, birbirini tanımayan çok sayıda ortağa 

sahip olmakta ve bu ortakların haklarının korunmasını teminen birçok 

yükümlülüğü yerine getirmek zorunda kalmaktadırlar.     

Halka açık şirketler, sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Bu 

mevzuatın kendilerine getirmiş olduğu yükümlülüklere uymak 

zorundadırlar. SPKn., halka açık şirketlere yükümlülük getirdiği kadar 

çeşitli kolaylıklar da sağlamıştır. Halka açık şirketlerin, Kanundan 

doğan işlemlerinin ve hesaplarının denetlenmesi görevi de Kanun’la 

Kurul’a tanınmıştır. Bu denetim sonuçlarına göre Kurul’un, gerek 

belli hallerde dava açma ve idari yaptırım uygulama gibi genel gerek 

halka açık şirket yönetim kuruluna bağımsız yönetim kurulu üyesi 

atama gibi özel yetkileri vardır. Ayrıca halka açık şirketlerin, kayıtlı 

sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, 

esas sözleşme değişiklikleri, şirketlerin SPKn. kapsamından 

çıkarılmaları gibi işlemleri ile halka arz aşamasında izahname ve 

halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlarda ihraç belgesinin 
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onaylanması da Kurulun görev ve yetkileri arasında yer almaktadır. 

Yine halka açık şirketlerin finansal tablolarının gözetimi, kamuyu 

aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde halka açık şirketler tarafından 

yapılan özel durum açıklamalarının izlenmesi, halka açık şirket genel 

kurullarına gözlemci sıfatıyla iştirak edilerek sorunların yerinde 

tespitine yönelik çalışmalar da SPK’nın, sermaye piyasasının etkin, 

şeffaf ve adil bir biçimde işleyişinin temin edilmesi ve sistemik riskin 

azaltılması amacıyla halka açık şirketlerin izlenmesi suretiyle 

mevzuata aykırı fiillerin ve muhtemel risklerin tespiti ile mevzuat 

çerçevesinde gerekli işlemlerin tesis edilmesi bağlamında sahip 

olduğu yetkiler arasında zikredilebilir.    

İşbu çalışmamızda, bir bütün olarak Kurul’un halka açık şirketleri 

denetimi sürecinde, bu şirketlerin işlem ve faaliyetleri ile sermaye 

piyasası mevzuatı kapsamındaki diğer fiilleri üzerinde Kurulun 

yetkilerini ne şekilde kullandığı, geniş bir yelpazede Kurula tanınan 

bu yetkilerin niteliğinin ne olduğu, denetimin halka açık şirketler 

üzerindeki etkileri ve hukuki sonuçları ayrıntılı olarak incelenmeye 

çalışılmıştır.    

II. KONUNUN ÖNEMİ 

Sermaye piyasası, kendine özgü kurumları olan bir alandır. Yatırım 

kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, varlık kiralama şirketleri, konut 

finansmanı ve varlık finansmanı fonları gibi sermaye piyasası 

kurumları, borsalar ve birlikler gibi öz düzenleyici kuruluşlar, merkezi 
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takas ve saklama kuruluşları gibi destekleyici kuruluşlar bu çerçevede 

zikredilebilir.  

Bunun yanında, Kanun çerçevesinde payları halka arz edilmiş olan 

veya halka arz edilmiş sayılan şirket olarak tavsif edilen halka açık 

şirketler de, sermaye piyasasının ana aktörleri arasında yer alan ve bu 

piyasanın odak noktasında bulunan şirketlerdir. Bu şirketlerin ihraç 

ettiği paylar ve borçlanma araçları, sermaye piyasası aracı niteliğini 

haizdir. Halka açık şirketler, günümüzde büyük önem kazanan ve 

klasik idari yapılanmanın dışında bağımsız ve ilgili oldukları 

sektörlerde düzenleme yapma ve bunlara uyulmasını sağlayacak güçlü 

yaptırım yetkileri ile donatılmış “bağımsız idari otoriteler” arasında 

bulunan ve sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen kamu 

otoritesi niteliğindeki SPK’nın denetim ve gözetimi altındadır. 

Sermaye piyasası mevzuatında halka açık şirketlerle ilgili birçok 

tebliğ ve düzenleme yer almaktadır. 

Bu şekilde, halka açık şirketler üzerinde SPK tarafından 

gerçekleştirilen denetim faaliyetleri ile Kurulun bu faaliyetler 

çerçevesinde kullandığı yetkileri ne şekilde kullandığının ve denetim 

sonuçlarının halka açık şirketleri ne şekilde etkilediğinin gerek teorik 

gerek pratik yansımaları da gözetilerek ayrıntılı bir şekilde 

değerlendirilmesi ve böylece sermaye piyasasının piyasa ayağındaki 

en önemli aktörlerinden olan halka açık şirketler ile bu piyasayı 

denetleyen ve gözetleyen kamu otoritesi olan SPK arasında denetim 

nedeniyle ortaya çıkan etkileşimin nasıl cereyan ettiğinin ortaya 

konulması, çalışma konumuzun önemini ortaya koymaktadır.        
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III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI ve TERMİNOLOJİ 

Sermaye piyasasının düzenleyici ve denetleyici otoritesi olan SPK’nın 

sadece halka açık şirketler üzerinde değil, bunun dışında sermaye 

piyasası kurumları, borsalar ve öz düzenleyici kuruluşlar üzerinde de 

Kanun çerçevesinde denetim yetkileri bulunmaktadır. Bir başka 

ifadeyle Kurul’un denetimi, Kanun kapsamındaki tüm kurum ve 

kuruluşlar ile ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerin, Kanun ve ilgili 

diğer mevzuatın sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili faaliyet 

ve işlemlerini kapsamaktadır.  

Kurulun, Kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşların denetiminin 

incelenmesi bir tezin kapsamını aşacak genişliktedir. Örneğin Kanun 

kapsamındaki sermaye piyasası kurumlarının Kanuna aykırı 

faaliyetlerinin denetimi, bu denetim neticesinde anılan kurumlar 

üzerinde uygulanacak tedbirler ya da sermaye piyasası kurumlarının 

mali durumlarının bozulması halinde ne tür tedbirlerin 

uygulanabileceği gibi hususlar ayrı bir tez konusu olabilecek konular 

arasında zikredilebilir. Bu nedenle işbu çalışmamızda, Kurulun sadece 

halka açık şirketleri denetimi konusu Kanun ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde irdelenmeye çalışılacaktır.  

İşbu çalışmamızda denetim kavramını, SPK’nın halka açık şirketlerin 

faaliyetleri üzerinde farklı şekillerde ortaya çıkan yetki kullanımları 

ile anılan şirketlerle ilgili denetim ve gözetim faaliyetlerinin tamamını 

kapsar şekilde kullanmayı tercih ettik. Yine çalışmamızda, sadece 

halka açık şirketleri temel alarak, bu şirketler üzerinde SPK’nın 



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ | 9 

 

yetkilerini ne şekilde kullandığını, denetim faaliyetleri neticesinde 

Kurulun halka açık şirketlere hangi durumlarda müdahil olduğunu ve 

denetim faaliyetlerinin halka açık şirketler üzerindeki sonuçlarının ne 

şekilde ortaya çıktığını analiz etmeye çalıştık. Esasen tezimizi payları 

halka arz edilmiş olan şirketleri temel alarak şekillendirmeye 

çalışmakla birlikte, payları halka arz edilmiş sayılan şirketlerle ilgili 

belli konulardaki farklı durumlara da yeri geldikçe değinmeye gayret 

ettik. 

SPKn.’da payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan 

şirketler için “halka açık ortaklık” ifadesi tercih edilmiş olmakla 

birlikte, TTK md. 1531’de de belirtildiği gibi “ortaklık” ve “şirket” 

ifadeleri eş anlamda kanuni terimler olduğundan ve uygulamada da 

daha çok “halka açık şirket” terminolojisi kullanıldığından, gerek tez 

başlığımız gerek muhtevada “halka açık şirket” terimini kullanmayı 

tercih ettik.            

IV. İNCELEME PLANI  

Yukarıda zikredilen sınırlamalar çerçevesinde Kurulun halka açık 

şirketleri denetlemesi konusunu incelediğimiz işbu çalışmamız üç 

bölümden müteşekkildir.   

Çalışmamızın birinci bölümünde, inceleme konusu ile ilgili temel 

kavramlara genel bir bakış yer almaktadır. Bu meyanda, halka açık 

şirket kavramı, bu kavramın TTK ve SPKn.’da kullanılma şekilleri, 

terminoloji ile ilgili tartışmalar ile halka açık şirket türleri ayrıntılı 

olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine bu bölüm içerisinde, 
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denetim kavramına, denetim türlerine, halka açık şirket denetiminin 

önemi konusuna ve denetim ile ilgili mevzuat düzenlemelerine yer 

verilmiştir. Ayrıca Kurulun kuruluş amacı, kurumsal yapısı, işleyişi, 

başta düzenleme ve denetleme olmak üzere görev ve yetkileri, Kurul 

kararlarının hukuki niteliği ve kararlara karşı başvuru yolları mülga 

SPKn. ve 6362 sayılı SPKn. çerçevesinde irdelenmeye çalışılmıştır.   

Çalışmamızın temelini oluşturan ikinci bölümde, SPK’nın halka açık 

şirketler üzerinde denetim yetkisini kullandığı ve halka açık şirketlere 

müdahil olduğu hemen tüm durumlar, Kanun ve ilgili mevzuat – 

özellikle Kurul Tebliğleri – çerçevesinde, gerek teorik gerek pratik 

bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu meyanda; SPK’nın Kanun ile 

kendisine verilen yetki çerçevesinde sahip olduğu, şirketlerin halka 

açılmasındaki denetim yetkisi, sermaye piyasası aracı ihracı 

konusunda sahip olduğu yetkiler, halka açık şirketlerin finansal 

tablolarının gözetimi, anılan şirketlerin faaliyetlerinin denetimi, halka 

açık şirketlerin kar payı dağıtımı ve yapacağı bağışlar konusundaki 

yetkiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri bağlamındaki yetkiler, halka açık 

şirket statüsü konusundaki yetkiler, Kurulun esas sözleşmeye uygun 

görüş verme yetkisi, kayıtlı sermaye sisteminde sahip olduğu yetkiler 

ile belli koşullarda halka açık şirketlerdeki yönetimsel imtiyazların 

kaldırılması, Kurulun önemli nitelikteki işlemler ile pay alım teklifi 

sürecindeki yetkileri gibi son derece geniş bir yelpazeye dağılan 

denetim yetkileri, tez konumuzun sınırları da gözetilerek ayrıntılı 

olarak incelenmeye çalışılmıştır.          
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Çalışmamızın son bölümünde ise, Kurulun denetiminin sonuçlarına 

yer verilmiştir. Bu çerçevede, Kurulun denetim faaliyetleri neticesinde 

tespit ettiği hukuka aykırılıkların niteliğine ve ihlalin özelliğine göre 

Kanun tarafından Kurula tanınan; idari para cezası tesisi gibi yaptırım 

uygulama, iptal-butlan veya yokluğun tespiti davası ve örtülü olarak 

aktarılan tutarın iadesi davası gibi çeşitli davalar ikame etme, SPKn. 

kapsamındaki suçlar ile Kanunun atıf yaptığı suçlar çerçevesinde 

ilgililer hakkında yazılı başvuruda bulunma, bağımsız yönetim kurulu 

üyesi atama, sermaye piyasası araçlarını borsa kotundan çıkarma 

yetkisi ile sair tedbirler uygulama gibi denetim sonuçları ele 

alınmıştır. Ayrıca denetimin hukuki sonuçları kapsamında SPK’nın 

kullandığı yetkiler örnek olaylar çerçevesinde de yansıtılmaya 

çalışılarak, teorik yetkilerin pratik alanda ne şekilde tahakkuk ettiği 

konusunda bir bakış açısı oluşturulmasına da gayret edilmiştir.    
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR: SERMAYE PİYASASI KURULU, 

HALKA AÇIK ŞİRKET, DENETİM  

I. Sermaye Piyasası Kurulunun Kuruluşu, Niteliği, İşleyişi ve 
Özellikleri  

A. Kuruluş Amacı   

Ülkemiz uygulamasındaki özerk kurumların başında gelen SPK, 

kamusal yaşamdaki duyarlı sektörlerden biri olan sermaye piyasası ile 

ilgili mali sektörün güven ve açıklık içinde çalışmasını temin etmek ve 

sermaye piyasasına bir düzen vermek amacıyla kanun koyucu 

tarafından 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı (mülga) Sermaye Piyasası 

Kanunu1 ile kurulmuştur. 2499 sayılı SPKn’nu yürürlükten kaldıran 

6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu2 ile SPK 

yeniden düzenlenmiştir. Ülkemizin ilk düzenleyici ve denetleyici üst 

kurulu olan SPK, bağımsız idari otoritelerin Türk kamu idaresinde ilk 

örneği olması nedeniyle önemli tecrübelere sahip bir kurum olarak, 

daha sonra kurulan Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi 

bağımsız üst kurullara örnek teşkil etmiştir3.  

 
1 30/7/1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Mülga 2499 sayılı 
SPKn.’nun 17 inci maddesinde SPK’nın kuruluşu, “Bu Kanunla verilen görevleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sermaye 
Piyasası Kurulu kurulmuştur.” şeklinde ifade edilmiştir.  
2 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
3 TC. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 30. Yıl, Ankara 2012, s.1. 
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Gerek 2499 sayılı mülga SPKn’nda gerek 6362 sayılı yeni SPKn.’nda, 

Kanunun amacı4 benzer şekilde, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, 

etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve 

gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin 

korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi 

olarak ifade edilmiştir.  

2499 sayılı SPKn’nun 29 uncu maddesine istinaden hazırlanan ve 

halen yürürlükte olan “Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve 

Çalışma Esasları Yönetmeliği5”nin “Kuruluş Amacı” başlıklı 7 nci 

maddesinde SPK’nın; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlık 

içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili 

kuruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin 

hak ve yararlarının korunmasını, ortaklıklarda mülkiyetin 

yaygınlaştırılmasını, menkul kıymetler borsalarının çalışmasına, 

gelişmesine ve yaygınlaşmasına elverişli bir ortamın hazırlanmasını 

sağlayıcı düzenleme, denetleme, inceleme, araştırma ve açıklamalar 

yaparak, başta sanayi kuruluşlarının hisse senetleri olmak üzere 

tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını özendirmek, sermaye 

piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek, tasarruf 

sahipleri ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşları yurt ekonomisinin 

 
4 Sermaye piyasası hukukunun amaçlarını; etkin bir piyasa yaratmak, hile hükümleri 
vasıtasıyla yatırımcıları korumak, yatırımcıların duyduğu bilgisel ihtiyaçlar, tahsis etkinliği, 
şirket yönetimi ve vekalet maliyetleri, ekonomik büyüme, yenilik ve sermayeye ulaşma 
imkanları olarak açıklayan görüş ve anılan maddelerin açıklaması için bkz. KÜTÜKÇÜ, 
Doğan, Sermaye Piyasası Hukuku, Birinci Cilt, İstanbul 2004, s.10-17.   
5 Bundan böyle SPK Teşkilat Yönetmeliği olarak anılacaktır. Yönetmeliğin yayımlandığı RG: 
24.6.1982 tarih ve No: 17734, Düsturun Tertibi: 5, C.21, S.1239. Kurul’un görev, yetki ve 
sorumlulukları, iç teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntemleri bu Yönetmelik ile 
düzenlenmiştir.  
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yararına yönlendirmek suretiyle, halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve 

yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmek amaçlarıyla kurulduğu 

düzenlemesine yer verilmiştir.    

SPKn’nun kabul edilmesi ve SPK’nın kurulmasında, ilk tehlike 

sinyalleri 1981 yılı sonlarında beliren, fakat esas itibariyle 1982 yılı 

yaz başında patlak veren bankerler olayı6 tetikleyici bir rol 

oynamıştır7. Oysa Türkiye’de sermaye piyasasının düzenlenmesine 

ilişkin çalışmalara 1960’larda başlandığı bilinmektedir. Zira her 

zaman büyük zorunluluklar ciddi düzenlemeleri beraberinde 

getirmiştir. Bunun en önemli göstergesi tüm dünya ülkelerinde 

sermaye piyasasının yönünü çizen köklü düzenlemelerin hep yaşanan 

büyük krizlerden sonra mümkün olabilmesidir. ABD’deki SEC, 1929 

Ekonomik Buhranından sonra, “bir daha kriz olmasın” endişesiyle 

kurulmuştur. Türkiye’deki SPK da, 1980’lerin başındaki banker krizi 

“sayesinde” kurulabilmiştir8.  

 
6 “Bankerler olayı” sermaye piyasası olayından ziyade bir para piyasası olayıdır. Zamanın 
mevzuatı, mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyon düzeyine çıkarılmasına engel olduğu ve 
birincil satışları daima gelir yönünden enflasyonun gerisinde bıraktığı için tahvil ve mevduat 
sertifikası satışları ikincil piyasaya intikal etmiş ve ikincil piyasada mantar gibi bankerlerin 
üremesine sebep olmuştur. Bankaların tahvil ve mevduat sertifikalarına uygulayabilecekleri 
faiz oranlarının hükümetçe belirlenmesi, fakat bankerlere bu tip kısıtlamalar uygulanmaması 
bankalarla bankerler arasında ikinciler lehine haksız rekabet yaratmıştır. Kendi gişelerinden 
hiçbir zaman o kadar büyük mevduat toplamayacak olan bazı küçük bankaların, bankerler 
eliyle sertifika satışı suretiyle bünyelerinin kaldırabileceğinden çok fazla mevduat yükü altına 
girmelerine yol açılmıştır. Böylece bir hamlede toplanan büyük meblağlar akıllıca yatırıma 
dönüştürülmemiş ve büyük kısmı batak hale gelmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Eğitim 
Semineri Kitapçığı, Ankara 2015, s.16. 
7 2499 sayılı mülga SPKn’nun gerekçesinde, sermaye piyasasının düzenlenmesini gerektiren 
nedenler ve Kanunun temel hedef ve ilkeleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kanunun genel 
gerekçesi ile madde gerekçeleri için bkz. http://www.spk.gov.tr/apps/MevzuatEski 
/?submenuheader=-1  (Erişim tarihi: 3.1.2017)  
8 ARAS, Güler, Sermaye Piyasalarının Düzenleyici Kuruluşları ve SPK’nın 30 Yılı, TC. 
Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 30. Yıl, Ankara 2012, s.38. 1981 Ağustos ayında bazı 
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SPK’nın kuruluş amacı göz önüne alındığında, sermaye piyasasının 

gerçek işlevini yerine getirebilmesinin temel koşulu, piyasanın güven 

içinde çalışmasının sağlanması ve tasarruf sahiplerinin hak ve 

yararlarının korunmasıdır. Kendilerini hukuken güvencede 

hissetmeyen tasarruf sahiplerinin, sermaye piyasasında ortaklık 

ve/veya alacaklılık ilişkisine girmek istemeyecekleri, her nasılsa 

girmişlerse bunu sürdürmeyecekleri ve dolayısıyla sermaye 

piyasasının işlerlik ve süreklilik kazanamayacağı kuşkusuzdur. İşte bu 

nedenlerle 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

yürürlüğe konulmuş9 ve SPK’nın kuruluşu gerçekleştirilmiştir.   

 

 
bankerlere ilişkin olumsuz haberler yayılmaya başladı. 11.9.1981’de Ödünç Para Verme İşleri 
Hakkında 2520 sayılı Kanun yayımlandı. Anılan Kanunla öngörülen tedbir, denetleme ve 
yükümlülüklerin neticesi olarak, kısa bir zaman içerisinde iflas ve tasfiyeler başladı. Nihayet, 
19 Haziran 1982 günü piyasadaki en büyük bankerin battığı ve mallarına el konulduğu 
açıklandı. Bu şekilde Türk mali piyasaları bir bankerlik krizi yaşamış oldu. Bankerler olayı 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun bir an önce ele alınmasını gündeme getirmiş ve adı geçen 
Kanunun bir tepki kanunu şeklinde çıkmasında etkili olmuştur. TC. Başbakanlık Sermaye 
Piyasası Kurulu 30. Yıl, s.24-25. 
9 MOROĞLU, Erdoğan, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu, 15. Yıl 
Sempozyumu, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara, 1998, s.15. Devletin serbest 
piyasa ekonomisinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla liberal ekonomik düzene daha 
çok müdahale etmek zorunda kalması sonucu, konusunu ekonomik ve ticari kamu hukuku 
kurallarının oluşturduğu ve “Ekonomi Hukuku” denilen bir hukuk dalı oluştuğu, bu hukuk 
dalının, “Ekonomik ve ticari faaliyetleri (benimsenen ekonomik sisteme göre) az veya çok 
sınırlayan, düzenleyen ve/veya yönlendiren ve ekonomik iş ve ilişkileri düzenleyen özel 
hukuk (Ticaret Hukuku) kuralları için bir çerçeve oluşturan kamu hukuku kurallarının 
bütünü” olarak tanımlanabileceği görüşü için bkz. MOROĞLU, Sempozyum, s.16, dp.2. 
Ekonomi-hukuk ilişkileri bağlamında, değişik yaklaşımlar çerçevesinde, kavramsal açıdan bir 
belirsizlik olmakla birlikte, “ekonomi hukuku” kavramının ekonomik alana ilişkin hukuk 
kurallarının tümünü kapsayan “tasviri” (descriptive) niteliğine karşın “ekonomik hukuk” 
kurallarının “özgüllüğü” (specificite) ve “özgünlüğü” (originalite) ile belirginleşmektedir. 
Ancak ekonomik hukukun yeni ve bağımsız bir hukuk dalı veya disiplini olup olmadığı 
konusu ise tartışmalıdır. TAN, Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, 2. Bası, Ankara 
2015, s.20-21. Hukuk kurallarına ekonomik bakış açısının farklı konular çerçevesinde 
incelenmesi konusunda bkz. A. Mitchell Polinsky, An Introduction to Law and Economics, 
Third Edition, New York 2003, s.12-34. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde hukuk normlarının 
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B.  Hukuki Yapısı  

6362 sayılı SPKn’nun “Kuruluş ve bağımsızlık” başlıklı 117/1 

maddesinde SPK’nın kuruluşu ve niteliği, “Bu Kanunla ve ilgili 

mevzuatla verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu 

tüzel kişiliğini haiz10, idari ve mali özerkliğe sahip Sermaye Piyasası 

Kurulu kurulmuştur.” şeklinde ifade edilmiştir. Anılan tanım 

çerçevesinde SPK idari ve mali özerkliğe11 sahip bir kamu tüzel 

 
ekonomik etkileri konusunda bkz. Edgarda Buscaglia-William Retliff, Law and Economics in 
Developing Countries, USA 2000, s.9-14.  
10 Anayasa’da ve yasalarda kamu tüzel kişiliğinin tanımlanmamış olması, bu konularda bazı 
ölçütler geliştirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Kamu tüzel kişiliğinin belirlenmesi 
noktasında doktrinde kullanılan ölçütler ile konuya yargı mercilerinin yaklaşımı   konusunda 
detaylı bilgi için bkz. YILDIRIM, Turan/YASİN, Melikşah/KAMAN, Nur/ÖZDEMİR, H. 
Eyüp/ÜSTÜN, Gül/OKAY TEKİNSOY, Özge, İdare Hukuku, Güncelllenmiş 5. Baskı, 
İstanbul 2013, s.21-28. Kamu tüzelkişiliği niteliğini AY’dan almayan bir kuruluş söz konusu 
olduğunda bu kuruluşun kamu tüzelkişisi olup olmadığı konusunda, kanunla ya da kanunun 
açıkça verdiği bir yetkiye dayanılarak kurulma, üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle (=kamu gücü 
ile) donatılmış olma, mal ve gelirlerin statüsü ve personelin statüsü gibi kriterlerin 
kullanılabileceği konusunda bkz. GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, Güncellenmiş ve Gözden 
Geçirilmiş 10. Baskı, Ankara 2015, s.78-79. Yine kamu tüzelkişiliğinin belirlenmesi 
konusundaki kriterler için bkz. GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, 
18. Baskı, Bursa 2016, s.92-100.   
11 AYM, 5.7.2008 tarih ve 26927 sayılı RG.’de yayımlanan 15.5.2008 tarih ve 2004/1 E., 
2008/106 K. sayılı kararında da “İl özel idaresi ve köyün, idari ve mali özerkliğe sahip kamu 

tüzel kişiliği oldukları kuşkusuzdur. İdari özerklik icrai karar alma yetkisini de içermektedir. 
Merkezi idarenin bu kuruluşlar üzerindeki vesayet yetkisi yerindelik ve hukukilik 
denetimleriyle sınırlı olup vesayet, yerinden yönetim kuruluşları yerine geçerek icrai karar 
alma yetkisini içermez.” görüşünü serdederek, idari özerkliğe sahip olan kuruluşların, kendi 
göre alanlarına ilişkin olarak icrai karar alma yetkilerine sahip olduğunu ve vesayet 
makamlarının, anılan kurumlar üzerindeki yetkisinin hiçbir şekilde onların yerine geçerek 
icrai karar alma yetkisini içermediğini açıkça ifade etmiştir. Yine Anayasa Mahkemesi, 
23.9.2016 tarih ve 29836 sayılı RG.’de yayımlanan 22.6.2016 tarih ve 2015/106 E., 2016/128 
K. sayılı kararında da, “Özerklik, kişi ve kuruluşların kendi faaliyetlerine ilişkin kararları 
alma ve uygulama konusunda gerekli yetkiyle donatılmış olması anlamına gelmektedir. Bu 

aynı zamanda kurumların dış etkilere karşı korunmasını ifade eder. Kamu kuruluşlarına 
özerklik tanınmasının nedeni faaliyetlerini hizmetin gereklerine ve kamu yararına uygun 
bir şekilde sürdürmelerini güvence altına almaktır. Bu bağlamda, meslek kuruluşları, idari 
özerkliklerinin sonucu olarak, kendi seçilmiş organlarıyla merkezi yönetimin müdahalesi 
olmaksızın serbestçe karar alıp uygulayabilirler. Özerklik, kesin ve yürütülebilir karar 
alabilme yetkisine sahip olabilmeyi de içerir. Kurumların özerkliğinin hangi unsurları 
içermesi gerektiği ve hangi hâllerde bir kurumun özerk sayılabileceğine yönelik olarak 
Anayasa'da herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Anayasa'da belirtilen 
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kişisidir12 ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak 

kullanır. Kurulun ilgili olduğu Bakan, Cumhurbaşkanı tarafından 

görevlendirilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya Bakandır13.  

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nde ise SPK’nın hukuki yapısı14, 2499 

sayılı Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen görevleri yerine getirmek 

üzere kanunla kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında 

bağımsız olarak kullanan bir kamu tüzel kişisi şeklinde 

nitelendirilmiştir.  

İdari ve mali özerkliğe sahip olduğuna ve SPKn ile kendisine verilen 

görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine 

getireceği ve kullanacağına ilişkin hükümler (SPKn md. 117/1-2 ve 

mülga 2499 sayılı SPKn md. 17/1-2) çerçevesinde SPK’nın, İdare 

 
amacı ya da kamu yararını gerçekleştirmek için kanunla yapılacak olan düzenleme, kanun 
koyucunun yapacağı tercihlere göre şekillenecektir. Bu konuda takdir yetkisi anayasal 
ilkelere aykırı olmamak koşuluyla kanun koyucuya aittir.” şeklindeki ifadelerde de özerkliğin 
ne anlama geldiği ve sınırlarının ne şekilde tayin edileceği konusundaki görüşünü açıkça 
ortaya koymuştur. BDDK’nın idari teşkilat içindeki yeri ve bağımsız bir idari otorite olup 
olmadığı yönündeki detaylı inceleme için bkz. ÇOLAK, Nusret İlker, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu ve ABD Örneği, Ankara 2003, s.91-94. 
12 İNAM, Mehmet, Sermaye Piyasası (Borsalar, Kurumlar, Araçlar, İşlemler), Ankara 2007, 
s.76. Mülga 2499 sayılı Kanun’da da SPK’nın kuruluşu benzer şekilde düzenlenmiş idi.  
13 Anılan düzenleme, 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve yeni 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla 703 sayılı KHK’nın 165/a maddesi ile 
getirilen bir düzenlemedir. Önceki düzenleme, Başbakan tarafından görevlendirilen Başbakan 
yardımcısı veya Bakan şeklindedir. Öte yandan, 15.7.2018 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Kurul, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. 
14 SPK Teşkilat Yönetmeliği md. 8. SPK’nın idari teşkilat içindeki yeri, özel nitelikli bir 
hizmet yerinden yönetim kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Duyarlı alan olarak nitelenen 
sermaye piyasası, rekabet, haberleşme gibi toplum yaşamında önem taşıyan faaliyetlerin 
düzenlenmesi ve denetlenmesi için kurulan kamu tüzel kişilerini, hizmet bakımından yerinden 
yönetim idareleri içinde kabul etmeye engel bir hukuki sebep bulunmamaktadır. Bu 
kurumların üzerinde merkezi idarenin denetiminin öngörülmemiş olması, gerekli olduğunda 
idari vesayet denetiminin yasayla düzenlenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Konu ile ilgili 
ayrıntılı açıklamalar için bkz. YILDIRIM/YASİN/KAMAN/ÖZDEMİR/ÜSTÜN/OKAY 
TEKİNSOY, s.174-175. 
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hukuku literatüründe “bağımsız idari otoriteler” olarak nitelendirilip 

nitelendirilemeyeceği konusundaki tartışmaların15 daha çok İdare 

Hukukunu ilgilendirmesi hasebiyle tezimizde bu tartışmalara girmeyi 

tercih etmemekle birlikte, BİO’ların her ülkede değişik biçim ve 

içerikte dizayn edildiği, temelde devlet yönetimini elinde bulunduran 

siyasi organ ve makamlardan bağımsız şekilde, ilgili olduğu ve 

kamuya duyarlı alanlarda kendine ait etkili ve önemli yetkilerle 

mücehhez olarak düzenleme, denetim ve gözetim görevi ifa ettiği de 

göz önüne alınarak, sermaye piyasalarının düzenleyici ve denetleyici 

otoritesi olan, mali ve idari özerkliğe sahip, yetkilerini kendi 

sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, ilgili mevzuatla 

belirlenen ilkeler çerçevesinde hesap veren tüzel kişiliği haiz bir 

kurum olan SPK’nın da kanaatimizce BİO’lara özgü niteliklerin 

çoğuna sahip olan, özerk ve bağımsız, klasik kamu kurumlarından 

farklı hususiyetleri de bulunan kamu kurumu şeklinde nitelendirilmesi 

mümkündür.  

C.  Kurumsal Yapısı 

SPK, Kurul Karar Organı ve Başkanlık teşkilatından müteşekkildir. 

Anılan husus, SPK Teşkilat Yönetmeliği’nin “Kurul'un Teşkilat ve 

Organları” başlıklı 12 nci maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Başkanı ve üyeleri ile Başkana bağlı 

 
15 TAN, Turgut, Bağımsız İdari Otorite Olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Prof. Dr. 
İsmail Türk’e Armağan, Ankara 1996, s.1-16. SPK’nın Türk İdari Teşkilatı içindeki yeri, 
Kurulun Merkezi İdare ile ilişkisi, Kurulun idari ve mali özerkliğinin anlamı, Bağımsız İdari 
Otorite kavramı, BİO’ların ortaya çıkış gerekçeleri, BİO’ların tanımı ve kriterleri ile SPK’nın 
bağımsız idari otorite olup olmadığı konusundaki tartışmalar hakkında detaylı inceleme için 
bkz. YASİN, Melikşah, Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri, Ankara 2002, s.152-171.  
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olarak Kurul faaliyetlerini yürüten teşkilattan oluşur. Başkan ve 

üyeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar organını oluştururlar. 

Kurul Başkanı, karar organının ve yürütme teşkilatının başıdır.” 

1) Kurul Karar Organı 

Kurul Başkan ve üyelerinden oluşan karar organı, kanunlarla Kurul'un 

görev ve yetkisine verilmiş konuların tümünde en üst düzeyde 

görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir16. Kurul Karar Organı, biri 

başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. (SPKn. 

md.118/1)    

a)  Başkan ve üyelerin seçimi, atanması ve görev süreleri 

Kurul Başkanı, ikinci başkan, başkan vekili ve üyeler, 

Cumhurbaşkanınca atanır. 703 sayılı KHK ile yapılan değişiklikle 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen belli şartları taşımak 

ve en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak Başkan ve 

üyeliklere atanmak için yeterlidir. Anılan değişiklik öncesi üyelerin, 

yükseköğrenim sonrası mali piyasalar, ekonomi, maliye, işletme, 

sermaye piyasaları, bankacılık veya finans alanında veya bu alanlarla 

ilgili hukuk dallarında en az on yıl deneyim sahibi olan veya yukarıda 

sayılan öğrenim dallarında en az on yıl öğretim üyeliği yapan kişiler 

arasından Bakanlar Kurulunca atanacağı17 düzenlenmiş ve üyelerden 

 
16 SPK Teşkilat Yönetmeliği md. 13/1.  
17 Mülga SPKn döneminde (md.18/1) Kurul’un, ilgili Bakanlıkça önerilecek dört aday 
arasından iki, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, BDDK, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) ile Aracı Kuruluşlar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday 
arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla atanacak yedi üyeden oluşacağı 
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en az birinin hukuk fakültesi mezunu olması, en az birinin hükümde 

belirtilen on yıllık deneyimi özel sektör sermaye piyasası 

kurumlarında kazanmış olması, en az birinin de Kurulda asgari on yıl 

çalışmış olmasının şart olduğu hükmüne yer verilmiş idi.  

Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde üzt düzey yöneticiler için 

dört yıllık bir görev süresi öngörüldüğünden, Kurul Başkan ve 

üyelerinin görev süresinin 5 yıl18 olduğuna ilişkin SPKn. md. 120/1 

hükmünün ilk cümlesi 703 sayılı KHK’nın 165/e düzenlemesi ile 

yürürlükten kaldırılmıştır.  

b)  Kurul Karar Organı’nın çalışma esasları  

Kurul Karar Organının, en az iki haftada bir defa olmak üzere, gerekli 

hâllerde gündemli olarak toplanması esastır. Kurul Başkanı tarafından 

belirlenen toplantı gündeminde yer alan öneri yazıları ve ekleri 

toplantı tarihinden üç gün önce üyelere ulaştırılır, toplantıya katılan 

üyelerin çoğunluğunun kabulü şartıyla toplantı gündeminde yer 

almayan hususlar da Kurul toplantısında görüşülebilir. Böyle bir 

durumda verilen karar bir tutanak ile tespit edilir. Kurul toplantıları 

Kurul merkez ve temsilcilikleri ile Kurul tarafından kararlaştırılmak 

üzere yurt içinde başka merkezlerde de yapılabilir. (SPKn. md. 123/1)   

 
düzenlemesi yer almaktaydı. Yeni SPKn ile ilgili bakanlık ve kurumların aday önermesi 
uygulaması kaldırılmıştır.  
18 Mülga SPKn’nda (md.19/2), Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıl olarak 
belirlenmiş ve ayrıca süreleri bitenlerin yeniden seçilebilecekleri, Başkan dışındaki üyelerin 
üçte birinin iki yılda bir yenileneceği hükmüne yer verilmişti.  
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Kurul Karar Organı, en az beş üye ile toplanır ve en az dört üyenin 

aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. 

Oyların eşitliği halinde Başkanın, Başkanın yokluğunda İkinci 

Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır. (SPKn. md. 123/3) 

Kurul Başkan ve üyeleri kendisi, eşi, evlatlıkları ve üçüncü derece 

dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımlarıyla ilgili konularda 

müzakere ve oylamaya katılamazlar. Bu durum karar metninde ayrıca 

belirtilir. (SPKn md. 123/4)  

Kurul Karar Organının toplantılarının gizliliği esastır. İhtiyaç 

duyulması hâlinde görüşlerinden yararlanılmak üzere Kurul personeli 

ve Kurul Karar Organı tarafından toplantıya katılmasında fayda 

görülen Kurul dışından kişiler Kurul Karar Organı toplantısına davet 

edilebilir. Ancak, Kurul kararları toplantıya dışarıdan katılanların 

yanında alınamaz. (SPKn md. 123/5)  

Kurul Karar Organı’nın çalışma esasları, SPK Teşkilat 

Yönetmeliği’nin 18-24 maddeleri arasında düzenlenmiş olup, mülga 

SPKn döneminde kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan anılan 

Yönetmelik hükümlerinin, 6362 sayılı yeni SPKn’nun “Kurul Karar 

Organının çalışma esasları” başlıklı 123 üncü maddesine aykırı 

olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır.  
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c) Kurul Karar Organı’nın görev ve yetkileri  

Kurul Karar Organı’nın görev ve yetkileri, SPKn’nun 122 nci 

maddesinde düzenlenmiştir19. Anılan madde çerçevesinde Kurul Karar 

Organı’nın başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

• Yönetmelik ve tebliğ taslaklarını, başvuru dosyalarını ve Kurul 

personeli tarafından hazırlanan inceleme ve denetleme 

raporlarını görüşüp karara bağlamak, 

• Başkanın önerisi ile Başkan yardımcılarını ve daire başkanlarını 

atamak, 

• Kurulun bütçesini, kesin hesabını ve yıllık faaliyet raporunu 

görüşüp karara bağlamak, 

• Yurt içi veya yurt dışı temsilcilik açılması, gayrimenkul alım 

satımı veya kirası hususlarında karar vermek, 

• Sulh, ibra ve tahkim, 

• Görev alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üyelikle ilgili 

işlemler ve ilgili projelere katkı konusunda karar vermek. 

2) Kurul Başkanlık Teşkilatı 

Kurul Başkanlık Teşkilatı, Kurul Başkanı ve Başkana bağlı başkan 

yardımcıları ile hizmet birimlerinden oluşur. Anılan husus SPK 

Teşkilat Yönetmeliği’nin, “Kurulun İdari Teşkilatı” başlıklı 25 inci 

maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Kurul faaliyetlerinin 

 
19 SPK Teşkilat Yönetmeliği’nde Kurul Karar Organı’nın görev ve yetkileri, mesleki nitelikli 
ve idari nitelikli yetkiler şeklinde iki başlık altında düzenlenmiştir. (md. 13)   
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yönetimine ilişkin teşkilatı aşağıda gösterilmiştir: a) Başkanlık, b) 

Başkan yardımcılıkları, c) Hizmet Birimleri”. 

a) Kurul Başkanı 

Kurulun en üst yöneticisi olan Başkanın, Kurulun genel yönetim ve 
temsilinden sorumlu olduğu SPKn’nun 124/1 maddesinde 
düzenlenmiştir. SPK Teşkilat Yönetmeliği’nin “Kurul Başkanının 
Görev ve Yetkileri” başlıklı 26 ncı maddesinde de, Kurul Başkanının, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun en üst amiri20 olduğu, Kurul'un genel 
yönetim ve temsilinden sorumlu olduğu ve bu sorumluluğun, Kurul'un 
çalışmalarının genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, 

değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya yansıtılması görev ve 
yetkilerini de kapsadığı hükmüne yer verilmiştir.   

Kurul Başkanı’nın görev ve yetkileri SPKn’nun 124 üncü maddesi ile 
SPK Teşkilat Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinde ayrıntılı olarak 

düzenlenmiş olup, anılan düzenlemeler çerçevesinde Kurul 
Başkanının başlıca yetkileri şu şekilde zikredilebilir: 

• Kurul Karar Organı toplantı gündemi ile gün ve saatini 

belirlemek ve toplantıları idare etmek, 

 
20 Mülga SPKn. döneminde yazılan bir makalede, anılan Yönetmelik hükmünde Kurul 
başkanının “en üst amir” şeklinde nitelendirilmesinin, idarenin yasallığı ilkesi bağlamında 
SPKn’na ve SPK’nın kuruluş amacına aykırı olduğu görüşü ileri sürülmüştür. Anılan görüşte, 
SPK’nın klasik kamu kurumlarından farklı olarak nitelendirilmesinin gerekçelerinden birinin 
de, SPK’ya kamu tüzel kişiliği tanınması olduğu, ayrıca Yönetmelik ile Yasayı zorlayarak, 
SPK’ya bir icra organı bir de karar organı yaratmanın, idarenin yasallığı ilkesine aykırı 
olduğu, SPKn’na göre karar ve icra organı sıfatının SPK’da birleştiği dermeyan edilmiştir. 
KUTLU GÜRSEL, Meltem, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Denetimi, DEÜHFD, C.7, Özel 
Sayı, Prof. Dr. İrfan Başbuğ Anısına Armağan, İzmir 2005, s.504, dp.26. Mülga 2499 sayılı 
SPKn.’nda Kurul başkanı için “en üst amir” vb. şeklinde bir nitelendirme bulunmamakla 
birlikte, 6362 sayılı SPKn’nda Kurul başkanının, Kurulun “en üst yöneticisi” olduğu hükmüne 
yer verilmiştir. (SPKn. md. 124/1)       
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• Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Karar 

Organına arz etmek, 

• Bütçe, mali tablo, faaliyet ve performans raporlarını Kurula 

sunmak, 

• Kurul kararlarının icra edilmesini temin etmek, 

• Kurul Karar Organı tarafından atanması öngörülenler dışındaki 

Kurul personelini atamak, 

• Hizmet birimlerinin verimli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak, 

• Kurulu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, 

• Kurulun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 

• Kurul adına basın ve yaın organlarına beyanda bulunmak. 

b) Kurul Başkan Yardımcıları  

SPKn’nun “Kurul başkan yardımcıları” başlıklı 125 inci maddesinde, 

Başkana, başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul 

kararıyla beş Kurul başkan yardımcısı atanacağı ve Kurul başkan 

yardımcılarının 119 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları 

taşımasının zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. Maddede 

atıf yapılan 119 uncu maddenin ikinci fıkrası, Kurul Başkan ve 

üyelerinin atanmaları için elzem olan eğitim ve kariyer şartlarını 

düzenlemekte olup, Kurul başkan yardımcılarının da atanmak için 

anılan şartlara sahip olmaları zorunludur.  

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nin “Kurul Başkan Yardımcıları” başlıklı 

28 inci maddesinde de, Kurul başkan yardımcılarının, Kurul Başkanı 

tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, 
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teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve 

işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu sağlamakla 

yükümlü oldukları hükmüne yer verilmiş ve Kurul başkan 

yardımcılıklarına bağlı hizmet birimlerinin belirlenmesinin Kurul 

Başkanı'nın yetkisinde olduğu düzenlenmiştir.  

c) Kurulun Hizmet Birimleri 

Kurulun hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış 

on iki hizmet biriminden oluşur. Kurul Karar Organının teklifi ve ilgili 

Bakanın onayı ile bu sayının yarısını geçmemek kaydıyla yeni daire 

başkanlıkları oluşturulabilir, sayısı on ikinin altına düşmemek 

kaydıyla mevcut daire başkanlıkları kapatılabilir, birleştirilebilir veya 

görev ve yetkilerinin bir kısmı yeni kurulacak daire başkanlıklarına 

verilebilir. Hizmet birimleri, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, 

görev ve yetkilere uygun olarak Kurul Karar Organının teklifi ve 

Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 

(SPKn md. 126/1)  

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nin 31 inci maddesinde ise Kurul'un hizmet 

birimlerinin, daire başkanlıkları ile bunlara bağlı olarak çalışan daire 

başkan yardımcılıkları, grup başkanlıkları, müdürlükler ve 

müdürlükler ve müdürlükler bünyesindeki servislerden oluşacağı 

hükme bağlanmıştır. Kurul çalışmaları, Kurul başkanına bağlı başkan 

yardımcılıkları altında çalışan hizmet birimleri tarafından 

hazırlanmaktadır. Kurulun hizmet birimleri Yönetmeliğin 31 inci 

maddesinde;  
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• Denetleme Dairesi Başkanlığı21, 

• Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı22, 

• Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı, 

• Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı23, 

• Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı24, 

• Araştırma Dairesi Başkanlığı, 

• Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı25, 

 
21 Denetleme Dairesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan anonim ortaklıklar ile yardımcı 
kuruluşların ve diğer sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının işlem ve hesaplarının 
Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelik, tebliğ ve diğer 
mevzuat uyarınca Kurul adına incelenmesi ve denetlenmesi ile görevlidir. (SPK Teşkilat 
Yönetmeliği md.42)   
22 Ortaklıklar Finansman Dairesi Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların menkul 
kıymetlerinin halka arz ve ihracına ilişkin işlemlerinin düzenlenmesi ve izin verilmesi; 
kamuyu aydınlatma ilkelerinin saptanması ve bu ilkeler çerçevesinde ortaklıkların kamuya 
açıkladıkları bilgilerin kontrolü ve izlenmesi; izin sonrası mali tablo ve raporların izlenmesi 
ve gözden geçirilmesi; ortaklıkların muhasebe, kayıt ve belge düzeni ile ihraç edebilecekleri 
yeni menkul kıymet türleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması; mevcut hisse senetlerini halka 
arz edecek gerçek ve tüzel kişilerin ihraç ve halka arz süresine ilişkin işlemlerin 
düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların mali yapısını, faaliyet sonucunu 
veya tasarruf sahiplerinin kararlarını, hak ve yararlarını etkileyebilecek olaylara ilişkin 
bilgilerin piyasaya iletilmesinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve 
izlenmesi; menkul kıymet stoklarının izlenmesi; izin kayıt süreci ile ilgili sektörel mali ve 
ekonomik standartlarla muhasebe standartlarının tesbiti ve geliştirilmesi; küçük ortaklıklarla 
ilgili özel mali tablo, rapor, kamuyu aydınlatma ve izin standartlarının tesbiti, düzenlenmesi 
ve geliştirilmesi ile görevlidir. (SPK Teşkilat Yönetmeliği md.44)   
23 Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, kollektif yatırım kurumlarının kuruluş ve faaliyet ilkelerini 
düzenlemek ve izin vermek; bu alanda yeni menkul kıymet ve kurumların geliştirilmesi ile 
ilgili çalışma ve düzenlemeler yapmak, öneriler hazırlamak; bu kurumların portföylerini 
yönetecek ortaklıkların kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin düzenlemeler yapmak ve izin 
vermek; kollektif yatırım kurumlarının ihraç edecekleri mali araçların halka arzına izin 
vermek; kollektif yatırım kurumları ile yönetim şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin mali tablo 
ve rapor standartları ile kamuyu aydınlatma ilkelerini belirlemek, düzenlemek ve izlemek ile 
görevlidir. (SPK Teşkilat Yönetmeliği md. 48) 
24 Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem 
gören sermaye piyasası araçlarında meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile 
piyasa bozucu faaliyetleri Kurul adına Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca 
çıkarılmış yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat uyarınca izlemek, incelemek ve denetlemek ile 
görevlidir. (SPK Teşkilat Yönetmeliği md. 50) 
25 Muhasebe Standartları Dairesi, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıklar ile sermaye 
piyasası kurum ve kuruluşlarının mali tablo ve raporları ile ilgili genel ve özel nitelikte 
muhasebe standartlarının tesbitine yönelik olarak ilgili dairelerle koordinasyonu sağlamak ve 
bu yönde çalışmalar yapmak; muhasebe standartları ile ilgili ihtiyaç tesbiti ve düzenleme 
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• Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığı, 

• Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı26, 

• İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

• Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı, 

• Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

şeklinde sıralanmıştır. 

d) Kurul personeli 

Kurul personeli, SPKn ve ilgili mevzuat ile Kurula verilen görevlerin 

gerektirdiği sürekli görev ve hizmetlerin yürütülmesi, meslek 

personeli, Kurul başkanlık danışmanları ile diğer kadrolarda görev 

yapan personelden tarafından gerçekleştirilmektedir. Meslek personeli 

Kurul başkan yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, 

sermaye piyasası başuzman, uzman ve uzman yardımcısı, başuzman 

hukukçu, uzman hukukçu ve uzman hukukçu yardımcısı ile bilişim 

başuzmanı, bilişim uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşur. Meslek 

 
yapmak; uluslararası standartlara uyum ve vergi muhasebe amaçlarının ayrımlanması 
çalışmalarını yürütmek; muhasebe uygulamalarını izlemek ve bu konuda uygulama birliğini 
sağlayacak öneriler hazırlamak; muhasebe ve denetim ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlarla 
işbirliğini sağlamak, bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş ve faaliyetlerine izin vermek, 
bu faaliyetleri izlemek; bu kurumlarla işbirliği içinde yeni muhasebe ve denetim 
standartlarının düzenlenmesi çalışmalarını yürütmek ile görevlidir. (SPK Teşkilat 
Yönetmeliği md. 54)  
26 Hukuk İşleri Dairesinin görevi, Başkanlığa ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma 
hizmeti yapmak; Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların ve sermaye piyasası kurum ve 
kuruluşlarının Kurul'a yaptıkları başvurulara ve bu ortaklıklarda yapılan denetleme faaliyeti 
sonuçlarına ilişkin olarak hukuki konularda gereken incelemeleri yapmak ve görüş bildirmek; 
ortaklık esas sözleşme ve tadil tasarılarını gerekli görüldüğündemevzuata uygunluk açısından 
inceleyerek görüş bildirmek; hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak; Kurul'a 
ilişkin her türlü uyuşmazlığın mercilerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurul'u temsil 
etmektir. (SPK Teşkilat Yönetmeliği md. 58)  
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personeli sıfatını daha önce kazanmış bulunan Kurul başkanlık 

danışmanı, grup başkanı ve müdür de meslek personeli sayılır. (SPKn 

md. 127/1)   

Kurul meslek personeli, Kurulun asli görevlerinde çalıştırılmak üzere, 

yarışma sınavı ile alınan, özel olarak yetiştirilen, sermaye piyasası 

alanında ihtisas sahibi personel olup (SPK Teşkilat Yönetmeliği md. 

89/1), SPKn kapsamındaki kurum ve kuruluşların ve sermaye piyasası 

işlemlerinin denetlenmesi ve bu kapsamda gerekli tüm bilgi ve 

belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlardan istenmesi, sermaye 

piyasalarının düzenlenmesi, SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

üstlenilen ve uzmanlık gerektiren tüm iş ve işlemler bu personel 

tarafından yerine getirilmektedir.    

SPKn’nda yer alan özel düzenlemeleri haricinde Kurul personeli, 657 

sayılı Kanuna tabidir. (SPKn md. 127/2)  

Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurul personeli aleyhine, Kurulun bu 

Kanunda belirtilen görevlere ilişkin karar, eylem ve işlemleri 

sebebiyle, gerek görevlerinin ifası sırasında gerek görevden 

ayrılmalarından sonra, açılmış veya açılacak her türlü tazminat ve 

alacak davası, Kurul aleyhine açılmış sayılır. Bu davalarda husumet 

Kurula yöneltilir. (SPKn md. 133/4) 
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D. SPK’nın İşleyişi, Kararları ve Denetimi 

1) Genel Olarak 

SPK’nın karar organı olan Kurul Karar Organı’nın görev ve yetkileri 

ile çalışma esasları ve işleyişi yukarıda ayrıntılı olarak irdelenmiş 

olup, bu bölümde SPK’nın, SPKn çerçevesindeki görev ve yetkileri 

irdelenecek, ayrıca SPK’nın yetkilerini ne şekilde kullanacağı, 

kararlarının hukuki nitelikleri ve özellikleri üzerinde durulacaktır.  

2) SPK’nın Görev ve Yetkileri 

Türk sermaye piyasasının yetkili otoritesi olan SPK’ya, tasarrufa 

yönelen yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve sermaye 

piyasalarının sağlıklı bir şekilde işleyişini temin etme düşüncesi 

tahtında SPKn ile çeşitli görev ve yetkiler verilmiştir27. Bunun 

temelinde, finansal piyasaların ulaştığı seviyede hiçbir ülkede sermaye 

piyasalarının ve düzenleyici kurumların önemi, gücü ve etkisinin inkâr 

edilemeyeceği gerçeği yatmaktadır. Günümüzde artık piyasalar, 

düzenlemeler ve kontrol üzerine imar edilmiştir. Bunları yaparken 

temel amaç piyasadaki aktörlerin işlerini sağlıklı ve sürdürülebilir 

şekilde icra etmeleri, en önemlisi de yatırımcı için “güven ortamı” 

sağlamaktır. Zira sermaye piyasalarının olmazsa olmazı 

 
27 Sermaye piyasasında devletin ekonomik sisteme müdahale ederek kamu düzenlemelerini 
gerçekleştirmesi gerekliliği piyasa başarısızlığı (market failure) ve kamu yararı (public 
interest) teorileri ile de açıklanmaya çalışılmaktadır. Anılan teorilerin incelenmesi konusunda 
bkz. KARABABA, Serdar, Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması, Ankara, 2001, s.42-43. 
Yatırımcının korunması açısından sermaye piyasasına ilişkin düzenlemenin geekliliği, 
düzenleme amaçları ve bu konudaki teoriler hakkında bkz. KÜÇÜKSÖZEN, Cemal, Sermaye 
Piyasasında Yatırımcının Korunması: Türk Sermaye Piyasasının Bu Açıdan 
Değerlendirilmesi, Ankara 1999, s.9-17.  



30 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

yatırımcılardır28. Sermaye piyasası düzenlemelerinin prensipte ortaya 

çıkma sebebi ise, küçük yatırımcıların piyasaya kazandırılmasıdır. Bu 

nedenle sermaye piyasası düzenleyicilerinin temel görevi yatırımcı 

için güven temin etmek ve bu sayede sermaye piyasalarını 

büyütebilmektir. Bu da sistemin bütün kurumları ve araçları ile doğru, 

sağlıklı ve etkin işleyişinin ve kontrolünün sağlanması ile olanaklı 

olacaktır29.   

 
28 Nitekim, pay alım teklifinde yönetim kontrolü eşiği oranın %25’ten 50’ye çıkarılması 
sonrasında  davacı K.C. tarafından, R. I. H. Limited Şirketi’nin, ……Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin paylarını devralması sonucunda çağrı yükümlülüğünün doğduğu iddiasıyla gereğinin 
yapılması isteminin reddine ilişkin SPK işleminin iptali ve SPK’nın Seri:IV, No:44 sayılı 
“Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 5, 6  ve 18., 
maddelerinin iptali talebiyle ilk derece mahkemesi olarak Danıştay 13. Dairesi nezdinde 
görülen davada Mahkemenin 19.10.2016 tarih ve E.2011/1015, K.2016/3348 sayılı kararında 
özetle“ (…) yönetim kontrolünü ele geçiren büyük pay sahiplerinin küçük pay sahiplerinin 
paylarını alma hakkına ve küçük pay sahiplerinin de paylarını yönetim kontrolünü ele geçiren 
büyük pay sahiplerine satma hakkına, bu hakkın kullanımını sağlayacak olan çağrı yetkisi ve 
yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler yapılırken yönetim kontrolünün değişmiş sayılacağı 
hâller belirlenmemiş, bu hususun düzenlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu’na 
bırakılmıştır….. Yukarıda açıklandığı üzere, sermaye piyasalarının, ekonomik gelişmeye 
olanak sağlayacak ve yatırımcılar için güven uyandıracak şekilde, düzen ve istikrar içinde 
işlemesi amacıyla düzenleme ve denetim yapmakla görevli olan davalı idarenin, küçük 
yatırımcıların korunması ve yatırımlarda artışın sağlanması amaçları arasında denge 
gözetmesi ve çatışan bu amaçları bağdaştırmaya çalışması gerektiği açıktır. (…) Böyle bir 
karar alınırken, uluslararası ve ulusal ekonomik verilerin ve değişkenlerin bir arada 
değerlendirilmesinin zorunlu olduğu dikkate alındığında, bu konuda uzmanlaşmış bir 
kurum olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 2499 sayılı Kanun'un amacına, bu Kanunda 
belirtilen esas ve usullere açıkça aykırı olmamak şartıyla, çeşitli alternatifler arasında 
seçim yapmak konusunda takdir yetkisinin bulunduğunun kabulü 
gerekmektedir….gerekçeleriyle davanın REDDİNE karar verilmiş olup, anılan kararda 
SPK’nın yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki fonksiyonu tasrih 
edilmiştir. 
29 ARAS, Güler, Sermaye Piyasalarının Düzenleyici Kuruluşları ve SPK’nın 30 Yılı, s.39-40. 
Sermaye piyasasında ne şekilde güven tesis edilebileceği, devletin bu güveni tesis etmek 
amacıyla sermaye piyasasına mühadale etmesinin gerekliliği ve müdahalenin gerekçeleri 
(ekonominin gelişmesi, sermaye piyasasında sağlanması zorunlu olan güvenin kurulması ve 
devam ettirilmesi, küçük tasarruf erbabının hak ve yararının korunması, içinde sosyal barışın 
hüküm sürdüğü bir toplum düzeninin yaratılması) konusunda bkz. TÜRK, İsmail, Piyasa 
Ekonomisine Geçiş, Sermaye Piyasalarında Devletin Rolü ve Kamu Müdahalesi, Sermaye 
Piyasalarında Kamu Otoritesi ve Yatırımcının Korunması, SPK Uluslararası Semineri 31 
Ekim-2 Kasım 1990, SPK Yayın No:16, Ankara 1995, s.15-19.    
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Kurul, izin ve uygun görüş verme, düzenleme, bilgi alma, gözetme, 

kayıt tutma, koruma, denetleme, önlem alma veya alınmasını isteme, 

yahut başka makamların önlem alması için harekete geçme, yazılı 

başvuruda bulunma, diğer mercilerin sermaye piyasası ile ilgili 

taleplerini yerine getirme, rapor verme, mevzuat değişikliği hakkında 

önerilerde bulunma ve değişik konularda yürütme ve yaptırım gücü 

kullanma gibi son derece geniş bir yelpazede sahip olduğu görev ve 

yetkilerle oldukça önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdadır.      

Kurulun görev ve yetkileri, SPKn’nun 128 inci maddesinde 14 bent 

halinde sıralanmıştır30. Anılan düzenleme çerçevesinde SPK’nın temel 

görevleri aşağıdaki şekilde zikredilebilir: 

• SPKn ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak ve Kanunun 

amacı çerçevesinde öngörülen neticelerin temini için gerekli iş 

ve işlemleri icra etmek, 

• Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını 

sağlamak amacıyla genel ve özel nitelikte kararlar almak, 

• SPKn kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız 

denetim, derecelendirme, değerleme ve bilgi sistemleri denetimi 

faaliyetine ilişkin şartları ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu 

şartları taşıyanları listeler hâlinde ilan etmek, 

• Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası mevzuatın 

gereklerinin sağlanması amacıyla diğer finansal düzenleyici ve 

 
30 Kurul’un görev ve yetkileri mülga SPKn’nun 22. maddesi ile belirlenmiş idi. Söz konusu 
madde metninde, 15.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun değişikliği ile önemli yenilikler 
getirilmişti.   
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denetleyici kurumlarla her türlü iş birliğini yapmak ve bilgi 

alışverişinde bulunmak, 

• Sermaye piyasasının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası 

kurumlarına ve araçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve 

bunları denetlemek,  

• Halka açık ortaklıklarda görev alacaklar, sermaye piyasası 

kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki eğitimi, 

mesleki yeterliliği ve mesleki ehliyetlerini gösterir sertifika 

verilmesine ilişkin esasları belirlemek, bu amaçlarla merkez 

veya şirket kurmak ve bunların faaliyet usul ve esaslarını 

belirlemek, 

• Sermaye piyasasında yatırımcı ve tasarruf sahiplerine yönelik 

olarak yatırım tavsiyesinde bulunacak kişiler ve kuruluşların 

uyacakları ilke ve esasları belirlemek, 

• Kamuyu Aydınlatma Platformunun işletim ve çalışma esasları 

ile bu Kanun kapsamında Kurula yapılacak bildirim ve 

başvuruların usul ve esaslarını belirlemek, 

• Sermaye piyasası kurumlarının, halka açık şirketlerin, borsaların 

ve öz düzenleyici kuruluşların bilgi sistemlerinin işletimine ve 

bu Kanun çerçevesindeki denetimine ilişkin usul ve esasları 

belirlemek, 

• Kurulun üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar, mali, iktisadi 

ve mesleki teşekküller ile Türkiye’nin doğrudan üyesi 

bulunduğu uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, bu 

kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve projelerine katkıda 

bulunmak, 
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• Kurulun görev alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlara, mali, 

iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olmak,  

• Halka açık şirketlere, Kanunda öngörülen şartlar dâhilinde resen 

yönetim kurulu üyesi atamak.  

Öte yandan, 128. maddenin yanı sıra, 128/1-a çerçevesinde SPKn’nun 

birçok maddesinde Kurul’un çeşitli yetkilerini düzenleyen hükümler 

bulunmaktadır31. Örneğin, SPKn’nun 88 vd. maddeleri gereğince 

Kurul, SPKn uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetimler 

sonucunda, anılan maddelerde sayılmış olan tedbirleri almaya 

yetkilidir. Kurul’un borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkları çözme 

yetkisi ise SPKn md.70/1 hükmü32 ile “Borsalar ve Piyasa 

İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları 

Hakkında Yönetmelik33”in md.37 hükmünde34 düzenlenmiş olup, 

 
31 Örn; SPKn. md. 5 (İzahname onaylatma ve yayımlama yükümlülüğünden muafiyet 
koşullarını belirleme), md. 17/1 (Halka açık ortaklıklarda kurumsal yönetim ilkelerine, 
yönetim kurulunun bu konuda yapacağı açıklamalara, kurumsal yönetim uyum raporlarının 
içeriğine, yayımlanmasına ve ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
derecelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme), md. 19/5 (Halka açık ortaklıkların 
yapabilecekleri bağış ve yardım tutarına üst sınır getirme), md. 23/1 (Halka açık ortaklıkların 
önemli nitelikteki işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi).   
32 Borsa uyuşmazlıklarının düzenlendiği 6362 sayılı SPKn’nun 70. maddesinin birinci 
fıkrasında, 
“Yatırım kuruluşlarının kendi aralarında veya müşterileriyle 67 nci maddenin birinci 
fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların 
çözümlenmesine ilişkin usul ve esaslar borsa yönetim kurullarınca belirlenir. Anılan yönetim 
kurulu kararlarının ilişkin olduğu tutarın 84 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan 
tutardan fazla olması hâlinde bu karara karşı Kurula itirazda bulunulabilir.”düzenlemesine 
yer verilmiştir.  
33 19.7.2013 tarih ve 28712 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
34 Yönetmeliğin “Uyuşmazlıkların çözümü” başlıklı 37 nci maddesi şu şekildedir: “(1) Borsa 
üyelerinin kendi aralarında veya müşterileriyle Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) ve (c) bentlerinde yer alan borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine 
ilişkin usûl ve esaslar borsa yönetim kurullarınca belirlenir. Uyuşmazlık başvurusunun 
incelenebilmesi için Kurulun onayı alınmak suretiyle hizmet bedeli alınmasına borsa yönetim 
kurulunca karar verilebilir. Uyuşmazlığın çözümüne dair yönetim kurulu kararlarının ilişkin 
olduğu tutarın Kanunun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan tutardan fazla olması 
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anılan hükümlere göre, Borsa yönetim kurulları kararlarına karşı 

Kurul’a itirazda bulunulabilir. Ayrıca, SPKn md.18/1035 uyarınca 

Kurul, kayıtlı sermaye sisteminde yer alan halka açık şirketleri, bu 

sisteme alınmada aranan nitelikleri yitirmeleri durumunda sistemden 

çıkarma yetkisine sahiptir. 

3) SPK’nın Düzenleme ve Denetleme Yetkisi 

SPKn.’nun “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde kanunun amacı; 

sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi 

bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak 

ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi 

ve denetlenmesi şeklinde belirtilmiştir. Bir önceki başlıkta SPK’nın 

görev ve yetkileri belirtilmiş olmakla birlikte, tez konumuzun temelini 

oluşturması hasebiyle bu başlıkta SPK’nın düzenleme ve denetleme 

yetkisi daha ayrıntılı incelenecektir.  

SPK’nın temel olarak görevi de, anılan düzenleme çerçevesinde 

piyasaya olan güveni tesis etmek amacıyla düzenleme ve denetleme 

yetkisini kullanmak, piyasaların geliştirilmesi ve bu kapsamda değişen 

 
hâlinde bu karara karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde borsa aracılığıyla 
Kurula itirazda bulunulabilir. (2) Uyuşmazlıklar, Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının (g) bendi çerçevesinde tahkim yoluyla da çözülebilir.” 
35 Anılan hüküm şu şekildedir: “Halka açık ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçme, 
sistemden çıkma, Kurulca çıkarılma ve şarta bağlı sermaye artırımı usul ve esasları Kurulca 
belirlenir. Daha önce 6102 sayılı Kanun uyarınca bu sisteme geçmiş olup da sonradan halka 
açık hâle gelen ortaklıklar da bu fıkra hükmüne tabidir.” 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı 
RG.’de yayımlanan II-18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”’nin “Kayıtlı sermaye 
sisteminden çıkma ve çıkarılma” başlıklı 10 uncu maddesinde Kurulun yetkisi şu şekilde 
düzenlenmiştir. 
“(1) Ortaklıklar Kuruldan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. 
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ihtiyaçlara göre araç ve kurum geliştirmek ve nihai olarak tasarruf 

sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak olarak zikredilebilir36.   

“Düzenleme” kural koyma demek olup, bir işlemin kural olup 

olmadığı, bunları yapanların niteliklerine göre değil, bu işlemlerin 

içeriklerine ve doğurduğu hukusal sonuçlara göre saptanır37. İdare, 

üstlendiği görevleri yerine getirebilmek için, kamu gücünden 

kaynaklanan birtakım üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmak 

zorundadır. İdarenin düzenleme yetkisi de, idarenin üstlendiği 

görevleri yerine getirebilmesi için, Anayasa ve kanunlara aykırı 

olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve 

soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir38. Düzenleme yetkisinin 

idareye verilmesi, işin doğasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Zira 

son derece yavaş işleyen ve kendi içinde bir işleyişi bulunan yasama 

organının hızla değişen koşullara aynı hızda ayak uydurması mümkün 

 
(2) Kayıtlı sermaye sistemini amacı dışında, ortakların ve diğer tasarruf sahiplerinin 
istismarına yol açacak şekilde kullandığı anlaşılan ve bu sisteme geçişte aranan diğer 
nitelikleri yitiren ortaklıklar, Kurul tarafından sistemden çıkartılabilir.”  
36 TÜRK, Piyasa Ekonomisine Geçiş, Sermaye Piyasalarında Devletin Rolü ve Kamu 
Müdahalesi, s. 17-19.  
37 ÖZAY, İl han, Günışığında Yönetim II Yargısal Korunma, İstanbul 2010, s.175.  
38 GÜNDAY, s.223. SPK gibi bağımsız idari otoritelerin düzenleme yetkisi regülasyon olarak 
da nitelendirilmektedir. Regülasyon, klasik düzenleme faaliyetinden farklılığı nedeniyle, 
kendine özgü bir hukuku (regülasyon hukuku)nu yarattığı gibi, bu faaliyeti yerine getirecek, 
klasik idari yapılanmaya yabancı bağımsız düzenleyici kurumlar/kurulların (BİO’ların) ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. TAN, s.221. Regülasyonu, ekonomik ve hukuksal kuralların 
çerçevelendirdiği bir “oyun” olarak nitelendiren görüşe göre, bu sürecin unsurları şu 
şekildedir: Oyunu tertip edenler (yasama ve idare), dayanaklar ne olursa olsun (justifications), 
sonuç bakımından belirlenen tercihlerini ortaya koyarak (policy), oyunun kurallarını 
belirlerler. (Düzenleme-kural koyma/rulemaking). Ayrıca sürecin diğer unsurları ise birel 
nitelikli kararlar alma (adjudicaiton), denetleme (supervision), kimi zaman izin verme 
(licensing) ve nihayet yaptırım uygulama (sanctioning) olarak zikredilebilir. Bütün bu oyun 
senaryosunda İdare’ye düşen görev, “düzenleyici işlem yapma”, uyuşmazlık çözümünü de 
kapsayan “yargısal benzeri karar alma”, “izin verme”, “denetleme ve yaptırım uygulama”dır. 
Bunlar arasında, regülasyonun olmazsa olmaz unsuru, asıl nüvesi kural koyma anlamındaki 
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olmadığı gibi, yasalarla bir konunun tüm ayrıntıları ile düzenlenmesi 

de gayri kabildir.  

Bu çerçevede SPKn; sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden 

halka açık şirketleri, sermaye piyasası kurumlarını ilgilendiren tüm 

hususlar ile Kanun’da öngörülen sair hususlarda düzenleme yapılması 

yetki ve görevini öngörmektedir. Bu yetki ve görevin sahibi ise 

“Sermaye Piyasası Kurulu”dur. Kurul yetkilerini kendi sorumluluğu 

altında bağımsız olarak kullanır. Bunları, kısmen veya tamamen 

başkalarına devredemez. Kurulun asıl oluşturulma amaçlarından 

birinin de, gerekli düzenlemelerin zaman ve gelişme süreci içinde, 

hızla değişen ve gelişen piyasa şartlarına göre, bir ihtisas kurumu 

tarafından yapılması gerektiği hakikati karşısında, Kurula sermaye 

piyasalarının düzenlenmesi konusunda bahşedilen yetki ve görevlerin 

son derece ehemmiyet arz ettiği aşikârdır.   

Öte yandan sermaye piyasalarını düzenlemekle yetkili olan SPK’nın, 

kendi görev alanına giren konuları ve faaliyetleri düzenleme yetkisi 

yanında, anılan düzenlemelere uyulup uyulmadığını izlemesi, 

gözetlemesi ve denetlemesi de, düzenleme fonksiyonunun bir uzantısı 

ve vazgeçilmezi niteliğindedir. Bu çerçevede Kurula, SPKn. ve diğer 

kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve 

her türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin denetimi faaliyetleri 

kapsamında ilgili kişi ve kurumlardan denetim kapsamındaki bilgi ve 

belgeleri talep etme ve yerinde inceleme yapma yetkileri de 

 
“düzenleme” fonksiyonudur. ŞAHİN, Cenk, Amerikan Federal İdare Hukukunda 
“Regülasyon” (Ve Türk İdare Hukukuna Yansımaları), İstanbul 2010, s.16-17.    
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bahşedilmiştir. SPK’nın denetimi, halka açık şirketlere, sermaye 

piyasası araçlarına, piyasaya, sermaye piyasası kurumlarına yöneliktir. 

Bu çerçevede Kurul, diğer dış denetim yetkileri saklı kalmak kaydıyla 

bağımsız ve özel yetkilerle donatılmıştır. Kurulun yaptığı denetim ve 

gözetim faaliyetleri neticesinde, Kanunun verdiği yetkiye istinaden 

uyarma, idari para cezası tesis etme, farklı tedbirler uygulama, ilgililer 

hakkında suç duyurusunda bulunma gibi yaptımlar uygulama yetkisi 

de bulunmaktadır. SPK’ya tanınan bu düzenleme ve denetim yetkileri 

ise esasen, SPK’nın kuruluş felsefesi çerçevesinde, bir yandan 

sermaye piyasasının açıklık, güven ve kararlılık içinde çalışmasını 

sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak; diğer taraftan hem bu yolla 

hem de diğer bağımsız hükümlerle piyasaya yönelenlerin -bu 

bağlamda tasarruf sahiplerinin- en geniş anlamda sermaye piyasası ile 

ilgililerin menfaatlerini gözetmek ve korumak amacına mütealliktir. 

Bu çerçevede, SPKn.’nun amaç ve konusunu teşkil eden tasarruf 

sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile düzenleme ve 

denetleme yetkilerinin birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu açıktır. Bu 

itibarla Kanunun 1. madde düzenlemesinin, SPKn.’nun en geniş 

kapsamlı ve emredici hükmü olarak tavsif edilmesi yanlış 

olmayacaktır.  

4) SPK Kararlarının Hukuki Niteliği 

SPKn.’nun 128/2 maddesinde Kurulun, yetkilerini, düzenleyici 

işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı 

hükmüne yer verilmiştir. Maddede geçen “düzenleyici işlem” kavramı, 

işlemin; genel, soyut, nesnel (kişilik dışı), süreklilik arz eden nitelikte 
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olmasını ifade eder. Bu çerçevede düzenleyici işlem ile öngörülen 

kuralların yarattığı hukuki durumlar, belli kişiler için değil, 

düzenlemenin kapsamına giren herkes için geçerlidir39. Danıştay da 

bir kararında, düzenleme yetkisini kullanarak tüzük, yönetmelik, 

genelge gibi düzenleyici işlem yapan idarenin bir işleminin 

düzenleyici nitelik taşıdığının kabul edilebilmesi için, söz konusu 

işlemin sürekli, soyut, objektif, genel durumları belirleyen ve gösteren 

hükümler içermesi, başka bir ifadeyle belirtilen nitelikte kurallar 

koymuş olmasının gerekliliğine işaret etmiştir40. Düzenleyici işlemin 

karşısında yer alan bireysel işlemler ise, genel, nesnel ve sürekli 

nitelikte olmayan, işlemin yöneldiği kişinin idari işlemden 

anlaşılabildiği ve bir defa uygulanmakla sona eren işlemlerdir. 

Düzenleyici işlemlerin uygulanabilmesi bir başka deyişle yürürlüğe 

girmesi için ilanı veya yayımlanması gerekli iken, bireysel idari 

işlemlerin ilgilisine tebliği gereklidir.     

Bu çerçevede Kurul, hem genel düzenleyici işlem olan yönetmelik ve 

tebliğler hem de idare hukukunda adsız düzenleyici işlemler41 olarak 

tavsif edilen işlemler yapmaktadır. Kurul, sermaye piyasalarına ilişkin 

 
39 ÖZAY, s.175; ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, 5. Bası, Ankara 2016, s.453-454. İlke 
olarak bir idari işlemin yöneldiği kişi veya objelerin sayısal anlamda belirlenmesinin söz 
konusu olmadığı durumlarda düzenleyici bir işlemin varlığı kabul edilmektedir. Bu çerçevede, 
genel düzenleyici işlemlerin “uygulanmakla tükenmeyen” bir niteliğe sahip oldukları ve aynı 
nitelikte durumlar yarattığı söylenebilir.   
40 Danıştay 10. Dairesi, 13.2.2001 T., 2000/4281 E., 2001/526 K. Karar için bkz. 
GÖZÜBÜYÜK, Şeref/TAN, Turgut, İdare Hukuku Cilt II, İdari Yargılama Hukuku, 
Güncelleştirilmiş 8. Bası, Ankara 2016, s.730.   
41 Adsız düzenleyici işlemlerin hukuki rejimi ve hiyerarşi düzeni konusunda ayrıntılı bir 
araştırma için bkz. ŞANLI ATAY, Yeliz, Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler, 
Ankara 2011, s.115-151. Karar, kararname, ilke kararı, yönerge, tamim gibi adsız düzenleyici 
işlemlerin, yönetmelik benzeri şeklinde anıldıkları ve genel olarak yönetmeliklerin hukuki 
rejimine tabi oldukları hususunda bkz.GÖZLER/KAPLAN, s.444; GÜNDAY, s.110.   
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düzenlemeleri genellikle tebliğlerle yapmaktadır. Kurulun tebliğleri, 

SPKn. ile Kurula verilmiş olan düzenleme görevini yerine getirmek 

amacıyla çıkarılmaktadırlar ve tebliğlerin Resmi Gazete’de 

yayımlanmaları zorunludur42. Kurul, piyasanın gelişme hızına ayak 

uydurabilmek için düzenlemelerini yönetmelik, tebliğ ve ilke kararları 

şeklinde yapmaktadır. Piyasanın hızına uyum için yapılması 

düşünülen değişikliklerin kanunla yapılmasının uzun bir süre ve süreç 

gerektirmesi, KHK yolunun da benzer güçlüklere sahip olması ve ilke 

olarak istisnai bir yöntem olması nedeniyle, düzenlemeler ağırlıklı 

olarak tebliğlerle yapılmaktadır. 

Tebliğ, Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen kuralların detaylı olarak 

açıklandığı, kanun ve yönetmeliklerle verilen yetki dâhilinde detay 

kuralların belirlendiği alt düzenleme normlarından biridir. Tebliğler, 

düzenlemeler hiyerarşisi içerisinde SPK tarafından SPKn.’na dayalı 

olarak çıkarılan, belirli konularda detaylı ve açıklayıcı kurallar içeren 

ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerdir. Sermaye piyasası 

mevzuatının önemli bir bölümü tebliğlerden oluşmaktadır. SPK, 

düzenleme yetkisini temelde tebliğler ile kullanmaktadır43. Sermaye 

 
42 6362 sayılı SPKn.’nun 128 inci maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir: “Kurul, yetkilerini, 
düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Kurul, kararlarının 
Resmî Gazete’de veya internet ortamı dâhil uygun vasıtalarla yayımlanmasına karar verebilir. 
Düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe konur.” Mülga 2499 sayılı SPKn.’nun anılan düzenlemeye tekabül eden 22. 
maddesinin son fıkrasında ise “Kurul yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel 
nitelikli kararlar alarak kullanır. Düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmelik ve tebliğler, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulur. Özel nitelikli kararlardan kamuoyunu 
ilgilendirenler, Kurulun haftalık bülteni ile ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulur.” hükmü yer 
almakta idi. 
43 SANCAK, Ethem, Sermaye Piyasası Sözlüğü, İstanbul 2014, s.392. Tebliğler, SPKn. ve 
SPK sisteminde, konuyu gösteren serilerle rakamlar (Seri I, Seri II vd.) ve herbir konuda 
eklemeler veya değişiklikleri temsil eden sayılarla (no:1, no:15 gibi) sistematik olarak 
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piyasası mevzuatının temeli SPKn.’dur. SPKn. da pek çok konuda 

detaylı düzenleme yapılmasını öngörmekte ve bu düzenlemeler için 

Kurula yetki vermektedir. Bu bağlamda sermaye piyasası mevzuatının 

ağırlıklı olarak detaylı kurallar bakımından tebliğlerden müteşekkil 

olduğu söylenebilir.  

SPKn.’nun 128/2 maddesinde ifade edilen “özel nitelikli kararlar” 

kavramını “birel işlemler” olarak anlamak gerekir. Düzenleyici 

işlemler, soyut ve genel oldukları için, ancak ilgililere uygulanmaları 

halinde, kapsadığı kişiler için sonuç doğurur. Yoksa, tek başına 

düzenleyici işlemlerin varlığı o işlem kapsamına giren kişilerin 

hukuksal statülerini etkilemez. İşte “bireysel işlemler” olarak da ifade 

edilen birel işlemler, genel düzenleyici işlemlere dayanılarak yapılan, 

somut, belirli kişiler veya nesnelerin hukuksal statüsünü değiştiren, 

onlara yeni haklar veya yükümlülükler getiren işlemlerdir. Kurul 

işlemlerinin büyük çoğunluğu birel nitelikte idari işlemlerdir44. 

 
sıralanmaktaydı. Ancak yeni SPKn. ile tebliğlerin tasnifinde atıf yapılan kanun maddesi esas 
alınmaya başlanmıştır. Örneğin mülga SPKn. dönemindeki tebliğlere “Seri:I, No:40 sayılı 
Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği; Seri:V, No:6 sayılı 
Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ” örnek olarak gösterilebilir. 
6362 sayılı SPKn. döneminde ise, tebliğin yetki aldığı yeni SPKn. maddesinin kanunda yer 
aldığı kısmı gösteren ve Romen Rakamı ile ifade edilen kısım başta yer almakta, ikinci 
kısımda söz konusu tebliğin Kanundaki yetki maddesini yani hazırlanmasına dayanak teşkil 
eden ilgili Kanun maddesini gösteren kısım bulunmakta ve son olarak söz konusu tebliğin 
Kanundaki yetki maddesine yani hazırlanmasına dayanak teşkil eden ilgili Kanun maddesine 
dayanılarak çıkarılan kaçıncı tebliğ olduğunu gösteren kısım tasnifte yer almaktadır. Örneğin 
“Borçlanma Araçları Tebliği, II-31.1”; “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Tebliğ, III-39.1) Tebliğ ve Kurul İlke Kararlarının numaralandırılmasına ilişkin 
esaslar konusunda bkz. http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1 (Erişim 
tarihi: 3.1.2017) 
44 YASİN, s.194. Örneğin yatırım kuruluşlarının faaliyetlerine izin vermek, yetkileri 
kaldırılan aracı kurumların tedrici tasfiyelerine karar vermek gibi işlemler hep birel nitelikte 
işlemlerdir. Birel işlemlerin, kural olarak kamuya duyurulması gerekmez. Bunlar ancak 
ilgililere tebliğ edilirler. Bu nedenle de bunların, yayınlanması zorunluluğu yoktur. Ancak, 
Kurulun, birel nitelikte de olsa hukuki sonuçları diğer kişileri etkileyebilecek olan, aracı 

http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1
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Düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmelik ve tebliğler haricindeki 

Kurul kararlarından hangilerinin Resmi Gazete’de veya internet 

ortamı dâhil uygun vasıtalarla yayımlanması konusunda takdir Kurul 

Karar Organın’ndadır45. (SPKn. md. 128/2) 

Öte yandan SPKn.’nun, idari para cezalarının genel esaslarının 

düzenlendiği 103 üncü maddesinde “Kurulca alınan genel ve özel 

nitelikteki kararlar”dan bahsedilmektedir. Kurul tarafından alınan 

bazı genel nitelikteki kararlar ise, SPKn.’nda açıkça anılan şekilde bir 

düzenleme normu bulunmamakla birlikte “Kurul İlke Kararı46” olarak 

nitelendirilmektedir. Bu tür kararlar da temelde genel nitelikli Kurul 

kararlarıdır47. Tebliğ ve Kurul ilke kararları arasındaki fark, tebliğlerin 

 
kurumun yetkisinin kaldırılması gibi kamuoyunu ilgilendiren işlemlerinin kamuya 
açıklanması, sermaye piyasalarının açıklık ve güven içinde çalışması amacıyla oluşturulmuş 
olan SPK’nın, bu alanda faaliyette bulunan kuruluşların mali ve hukuki durumları ile ilgili 
konularda ilgilileri bilgilendirmesi noktasında bir zorunluluk olarak ortaya çıkması söz 
konusu olabilecektir. Örneğin 29.12.2016 tarih ve 2016/36 sayılı SPK Haftalık Bülteninde, 
diğer hususların yanı sıra, “Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş.’nin portföy yöneticiliği ve 
yatırım danışmanlığı yetki belgesinin ve faaliyet izninin kendi talebi üzerine iptal edilmesine 
karar verildiği”; “Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan FED Menkul Değerler 
A.Ş.’nin sahip olduğu tüm yetki belgelerinin iptal edilerek 29.12.2016 tarihi itibariyle 
faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulmasına karar verildiği” kamuoyuna duyurulmuştur.  
45 SPKn.’nun “Kurul Karar Organının çalışma esasları” başlıklı 123 üncü maddenin 6. 
fıkrasında da, “Bu Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, Kurul Karar Organı, 
yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı görülenler dışındaki 
kararlarını internet ortamı başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurur.” 
düzenlemesine yer verilmiştir. 
46 1.1.2013 tarihinden itibaren SPK Haftalık Bültenlerinde yayımlanan Kurul İlke Kararları ile 
ilgili olarak bkz. http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1 (Erişim tarihi: 
10.9.2017) Örneğin 2015 yılında Kurul tarafından, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticilerine 
İlişkin İlke Kararı, Geri Alınan Paylara İlişkin İlke Kararı, Halka Arzlarda Yüklenime İlişkin 
İlke Kararı, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber, İkili 
Opsiyonlara İlişkin İlke Kararı, ABC Düzenlemesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin İlke Kararı” 
yayımlanmıştır.    
47 SPK, geçmişte çok sayıda ilke kararı ile tebliğ ile düzenlenmemiş konuları düzenlemeye 
çalışmış ve bu konu Kurul işlemlerine karşı açılan davalarda normlar hiyerarşisine aykırılık 
nedeniyle yargılama ve tartışma konusu olmuştur. Ancak SPKn. sonrası ikincil mevzuatın 
yeniden şekillenmesine bağlı olarak pek çok ilke kararı düzenlemesi tebliğlere dahil edilerek 
tebliğ formuna dönüştürülmüştür.  

http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1
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Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, ilke kararlarının 

ise, Resmi Gazete’de yayımlanma zorunluluğu olmadığından Kurul 

Karar Organı tarafından karara bağlanıp duyurulması ile yürürlüğe 

girmesidir. Kurul ilke kararları, ileriye dönük olarak süreklilik arz 

eden konularda, üst normlara uygun olarak48 tesis edilmekte olup, 

genelde SPK’nın Haftalık Bültenleri’nde yayımlanmaktadır. Ayrıca 

Kurul ilke kararları, Kurulun internet sitesinde de kamuoyuna 

duyurulmaktadır.  

Kurul ilke kararları, düzenledikleri konular itibariyle genel ve soyut 

nitelikte ve süreklilik arz eden bir karaktere sahiptirler. Örneğin 

Kurul’un i-SPK 128.14 (03/11/2016 tarihli ve 30/1046 s.k.) sayılı İlke 

Kararı ile; SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16’ncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmünün; "Halka açık ortaklıkların 

bedelsiz sermaye artırımlarında söz konusu artırımlarda kullanılacak 

kaynakların içerisinde iç kaynaklar ile birlikte dönem karının veya 

vergi düzenlemeleri gereği özkaynaklar altında ayrı bir hesapta 

tutulan ve kaynağı son yıllık dönem karı olan bir fon hesabı olması 

durumunda, bu maddenin sekizinci fıkrası çerçevesinde yapılacak 

hesaplamada dönem karının ve söz konusu fonun etkisi dikkate 

alınmaz." şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir. Anılan karar 

Kurulun internet sitesinde ve Haftalık Bülten’de yayınlanmıştır. 

Kararın muhtevasına bakıldığında, Kanun kapsamındaki halka açık 

şirketlerin bedelsiz sermaye artırımlarında uygulanacak bir tebliğ 

hükmünün ne şekilde uygulanacağının açıklığa kavuşturulduğu 

 
48 Kurul İlke Kararları, kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasısı sağlamak amacıyla 



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ | 43 

 

görülmektedir. Bu şekliyle karar, bedelsiz sermaye artırımı yapacak 

tüm halka açık şirketlere yönelik sürekli, soyut ve nesnel nitelikte 

düzenleyici bir işlem mahiyetindedir. SPK’nın Kurul İlke Kararlarına 

bakıldığına hemen tamamının aynı mahiyette oldukları, bir başka 

deyişle SPKn kapsamındaki kurum ve faaliyetlere yönelik kural işlem 

şeklinde teşekkül ettikleri görülmektedir. Bu çerçevede bakıldığında, 

kanaatimizce Kurul İlke Kararı adıyla yapılan SPK işlemlerinin, 

düzenleyici işlem niteliğinde olduklarının kabulü uygun olacaktır49. 

Bir başka deyişle, Kurul tarafından yayımlanmasına karar verilen 

Kurul İlke Kararları, Resmi Gazete’de veya SPK’nın internet sitesinde 

Haftalık Bülten’de yayınlanarak kamunun erişimine açılmakta olup, 

bu özelliğinin yanı sıra objektif ve herkese uygulanabilir niteliği de 

haiz olan İlke Kararları düzenleyici işlemlerde bulunan tüm maddi 

unsurları taşımaktadır. Bu çerçevede, anılan ilke kararlarının 

uygulanabilmeleri (yürürlüğe girmeleri) için ilanı/yayınlanmasının 

yeterli olduğu sonucuna varılacaktır. 

 
çıkarılabildikleri gibi, tebliğlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla da çıkarılabilmektedirler.  
49 Nitekim Kurul ilke kararlarının iptali istemiyle açılan davalar, ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla Danıştay nezdinde görülmektedir. Örn; davacılar M.E ve E.E. tarafından, Özel 
Fon’dan yapılan ödemelerin yanlış hesaplanarak eksik yapıldığından bahisle yeniden 
hesaplama yapılarak aradaki farkın ödenmesi talebinin reddine dair SPK’nın 25.2.2005 tarih 
ve 7/41 sayılı kararı ile bu kararın dayanağı olan SPK’nın 27.9.2002 tarih ve 44/4346 sayılı 
ilke kararının iptali istemiyle Danıştay nezdinde açılan davada Danıştay görevsizlik kararı 
vermeyip dosyayı incelemiş ve 14.11.2008 tarih ve E.2006/3149 ve K.2008/7275 sayılı 
kararıyla davanın reddine karar vermiştir. Danıştay’ın bu kararı da, yüksek mahkemenin, 
kurul ilke kararlarının düzenleyici işlem niteliğinde bulunduğu görüşünü benimsediğine örnek 
olarak gösterilebilir. Yine 14.8.2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan VII-
128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya 
İlişkin Esaslar Tebliği’nin tamamının, 19.8.2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kurul Haftalık 
Bülteninde yayımlanan 222/735 sayılı Kurul İlke Kararı’nın ilgili kısımlarının iptali talebiyle 
açılan davada, Danıştay 13. Daire Başkanlığı ilk derece mahkemesi olarak görev yapmıştır. 
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Öte yandan, SPK tarafından çıkarılan Tebliğler ile Kurul İlke 

Kararlarının her ikisi de düzenleyici işlem mahiyetinde olmakla 

birlikte, anılan işlemler arasında bir hiyerarşi ilişkisinin tespiti 

noktasında genel bir sonuca ulaşmak her zaman imkân dâhilinde 

olmayabilir. Örneğin Kanunun uygulanmasını sağlamak üzere 

çıkarılan Tebliğ ile Tebliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla tesis 

edilen Kurul İlke Kararlarının, her ikisi de adsız düzenleyici işlem 

niteliğini taşısalar da, hiyerarşik olarak eşit düzeyde oldukları 

söylenemeyecektir.    

5. Kurul Kararlarına Karşı Kanun Yolları 

Anayasa md. 125 gereği, idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı 

yargı yolu açıktır. SPKn.’nun 134 üncü maddesinde de, Kurul 

kararlarına karşı açılacak idari davaların idare mahkemelerinde50 

görüleceği ve Kurul kararlarına karşı yapılan başvuruların acele 

işlerden sayılacağı hükme bağlanmıştır. SPK gibi kurumların faaliyet 

alanlarıyla ilgili konular ve kişiler hakkında çeşitli işlemler ve 

eylemler yapmaları nedeniyle, hukukla bağlı idare ilkesi uyarınca, 

“icrai-idari karar” karakterini taşıyan işlemlerinin herhalde kanunilik 

yönünden yargısal denetime bağlı olduğu açıktır51. 

 
50 Kanun koyucu çeşitli düşüncelerle BİO’ların işlemlerine karşı idari yargıda değil, adli 
yargıda dava açılacağını ve hatta doğrudan doğruya görevli ve yetkili mahkemeyi belirtmiş 
olabilir. Örn, Fransa’da çeşitli kanunlarla Rekabet Konseyi’nin, Borsa Konseyi’nin ve 
Telekomünikasyon Düzenleme Otoritesi’nin işlemlerine karşı açılacak davalarda Paris İstinaf 
Mahkemesi’nin yetkili ve görevli olduğunu hükme bağlamıştır. GÖZLER/KAPLAN, s.247.  
51 DURAN, Lütfi, Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler, Türkiye’de Kamu Yönetimi 
(Derleyen: Burhan AYKAÇ- Şenol DURGUN-Hüseyin Yayman), Ankara 2003, s.491.   
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Kurulun bireysel nitelikteki idari işlemlerine karşı açılacak idari 

davalarda görevli yargı yeri idare mahkemeleri52 iken, Kurulun 

düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmelik, tebliğ, ilke kararı gibi 

işlemlerine karşı açılacak davalar Danıştay’da53 görülecektir. SPK gibi 

bağımsız idari otorite niteliğindeki Rekabet Kurumu ve Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun idari yaptırım kararlarına karşı 

Danıştay’da dava açılabileceğine ilişkin ilgili yasa hükümlerinde 

2.7.2012 tarih ve 6352 sayılı kanunla değişiklik yapılmış ve anılan 

kurumların kararlarına karşı da görevli yargı yeri olarak idare 

mahkemeleri gösterilmiştir54. 

SPK kararlarına karşı açılacak davalarda dava açma süresi İYUK md. 

7/1 gereği 60 gündür. Kurulun, bireysel nitelikteki işlemlerine karşı 

açılacak davalarda, dava açma süresinin işlemeye başlayabilmesi için, 

idari işlemin ilgiliye yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Danıştay 

 
52 SPKn.’nun Geçici 7. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, Kurul merkezinin İstanbul’a 
taşınmasına ilişkin iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar Kurulun merkezi Ankara’dır. Bu 
nedenle İYUK’ndaki bazı idari işlemlere ilişkin özel yetki kuralları haricinde Kurul 
işlemlerine karşı açılacak idari davalarda yetkili idare mahkemesi, hâlihazırda Ankara İdare 
Mahkemesi olup, Kurul merkezinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin iş ve işlemler ikmal 
edildikten sonra Kurul işlemlerine karşı açılacak idari davalar İstanbul İdare Mahkemesi’nde 
ikame edilecektir.  
53 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24/1-c maddesine göre, Bakanlıklar ile kamu kuruluşları 
veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak 
düzenleyici işlemlere Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı hükme bağlanmıştır.  
54 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Madde 55- (Değişik birinci fıkra: 
2/7/2012-6352/63 md.) İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava 
açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır. Kurul 
kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması kararların uygulanmasını ve idarî para cezalarının 
takip ve tahsilini durdurmaz. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Madde 105- (Değişik birinci 
fıkra: 2/7/2012-6352/69 md.) İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava 
açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır. 
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içtihatları ile de benimsenmiş olan yazılı bildirim esası, hem Anayasa 

md. 125 hem de İYUK md. 7/2’nin bir gereğidir55.   

SPK’nın ilanı gereken düzenleyici işlemlerinde ise dava açma süresi, 

İYUK md.7/4 gereği ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. 

Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem 

veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. 

Aynı düzenleme gereği düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu 

düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmayacaktır. Anılan 

hüküm çerçevesinde, düzenleyici işlemin yayınlanmasını izleyen 

tarihten itibaren 60 günlük süre geçtikten sonra, düzenleyici işlemin 

tamamının ya da bazı hükümlerinin iptali için açılan dava süre aşımı 

yönünden reddedilir. Ancak süresi içinde dava konusu edilmeyen 

düzenleyici işlemlerin, bu tarihten sonra davaya konu edilebilmeleri, 

ilgili hakkında uygulama işlemi yapılmış olması; bireysel işlemin ise, 

birlikte dava konusu yapıldığı düzenleyici işlemin uygulaması 

niteliğinde bulunması gerekir56. 

Son olarak şu husus belirtilmelidir ki, SPK’nın bireysel işlemlerine 

karşı sadece o işlemin ilgilisi İYUK md. 2/1-a kapsamında menfaati 

ihlal edildiği gerekçesiyle anılan madde çerçevesinde iptal davası 

 
55 GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Yönetsel Yargı, 35. Bası, Ankara 2016, s.407. Nitekim AY md. 
125/3’te,  idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin, yazılı bildirim tarihinden 
başlayacağı hükme bağlanmıştır. İYUK md. 7/2’de de, idari uyuşmazlıklarda dava açma 
süresinin, yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı düzenlemesine yer 
verilmiştir.   
56 GÖZÜBÜYÜK/TAN, s.830. Konuya ilişkin örnek kararlar için bkz. GÖZÜBÜYÜK/TAN, 
s.831-835. SPK kararlarının hukuki niteliği ve yargısal denetimi konusunda ayrıntılı bir 
çalışma için bkz. TAN, Emre, Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve 
Yargısal Denetimi, İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Editör: Meltem Kutlu 
GÜRSEL, Ankara 2016, s.138-153.   
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açabilecektir. SPK’nın düzenleyici işlemlerine karşı ise, o düzenleyici 

işlemin kapsamında giren herkesin dava açabileceği muhakkaktır. Öte 

yandan, Kurulun işlem ve eylemleri nedeniyle kişisel hakları 

doğrudan muhtel olanların, zararlarının tazmini istemiyle İYUK 

md.2/1-b kapsamında Kurul aleyhine tam yargı davası açabilmeleri de 

mümkündür57. 

6. SPK’nın Denetimi 

SPKn.’nun “Kurulun bütçesi, harcama ve işlemlerinin denetimi” 

başlıklı 130/1.  maddesinde, Kurulun gelirlerinin giderlerini 

karşılamasının esas olduğu ve Kurul bütçesinin, 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun58 ilgili hükümlerinde belirlenen 

usul ve esaslara göre hazırlanıp kabul edileceği hükme bağlanmıştır59. 

 
57 Bir özgörev olarak idarenin gözetim ve denetim ödevini yerine getime(me) sorumluluğu 
yargı dışı mekanizmalarla sorgulanırken, beri yandan hem kamu hizmetinin öznesi hem de 
sahip olduğu kolluk yetkisi ile kamu düzeni ve yararını koruma ödevlisi olarak idarenin yargı 
önünde hesap vermesi hukuk devleti olmanın önemli ve asli bir gereğidir. AKINCI, Müslüm, 
Danıştay Kararları Işığında İdarenin Gözetim ve Denetim Görevi, İstanbul 2017, s.98.  
58 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
59 Mülga SPKn.’nda (md. 17/3-4) ise, ilgili Bakanın, Kurulun yıllık hesapları ile 
harcamalarına ilişkin işlemlerini denetleteceği, denetleme sonuçlarıyla ilgili gerekli tedbirleri 
alacağı, denetim sonuçları ile bunlara ilişkin işlemleri ve alınan tedbirleri gösterir bir raporun, 
Kurulun yıllık faaliyet raporu ile birlikte ilgili Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna 
sunulacağı hükmüne yer verilmişti. 31/1/2002 tarih ve 24657 sayılı mükerrer Resmi 
Gazete’de yayımlanan 30/1/2002 tarih ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden 
Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi 
ile; Kurul yıllık hesaplarının, Başbakanlık tarafından belirlenen Başbakanlık Müfettişi, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçisi ve Maliye Müfettişinden oluşan bir 
komisyon tarafından denetleneceği, Kurul faaliyetleri hakkındaki yıllık raporun her yılın 
Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulacağı ve Kurul faaliyetlerine ilişkin olarak 
yılda bir defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgilendirileceği hükme bağlanmıştır. 
Ancak Anayasa Mahkemesinin 25/6/2002 günlü, E:2002/31, K:2002/58 sayılı kararıyla; 4743 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa'ya aykırı 
olduğuna ve iptaline, uygulanma olanağı kalmayan ikinci fıkrasının da iptaline, iptal edilen 7. 
maddenin doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden iptal 
hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe 
girmesine karar verilmiş; gerekçeli karar 14/3/2006 tarihli, 26108 sayılı Resmi Gazete'de 
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5018 sayılı Kanun’un 3/c maddesinde, aralarında SPK’nın da 

bulunduğu düzenleyici ve denetleyici kurumların Kanun’a ekli III 

sayılı cetvelde yer aldıkları belirtilmiş ve aynı maddenin b bendinde 

ise, SPK’nın da içinde bulunduğu kurumlar, merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idareleri arasında zikredilmiştir. Bu çerçevede, 

5018 sayılı Kanun’a ekli III sayılı düzenleyici ve denetleyici kurumlar 

arasında sayılan SPK ve diğer kurumların, kendi kuruluş kanunlarında 

belirtilen mali özerklikleri, 5018 sayılı Kanun ile büyük ölçüde 

sınırlandırıldığı gibi, bu kurumlar AY md. 160 hükmüne göre de, 

merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri olarak Sayıştay 

denetimine tabi olacaklardır60.   

 
yayımlanmıştır. Ancak, gerekçeli kararın yayımlanmasından önce 24/12/2003 tarihli, 25326 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
68 ve Geçici 10 uncu maddeleriyle düzenleyici ve denetleyici kurumların dış denetimi ile 
ilgili yeni düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla, 5018 sayılı Kanun yürürlüğe girdiken sonra bu 
maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanma kabiliyeti kalmamıştır. SPK’nın hesap 
ve işlemelerinin denetlenmesine dair maddeki gelişim için bkz. 
http://www.spk.gov.tr/apps/MevzuatEski/?submenuheader=-1 (Erişim tarihi: 1.1.2017) 
60 GÜNDAY, s.576. Nitekim AY’nın 160 ıncı maddesinde Sayıştay’ın görevi şu şekilde ifade 
edilmiştir. “Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal 
güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla 
verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.” SPK’nın mali 
denetimi konusundaki tartışmalar konusunda bkz. KUTLU GÜRSEL, SPK’nın Denetimi, 
s.509-514. Düzenleyici ve Denetleyici Kurulların hangi yerinden yönetim kuruluşuna dâhil 
edilecekleri fark etmeksizin, merkezi idarenin denetimine tabi olmaları söz konusu olacaktır. 
Diğer yandan söz konusu denetimin, bu kuruluşlara tanınan güvencelerle uyumlu olması da 
gerekecektir. Bu kapsamda Düzenleyici ve Denetleyici Kurulların bir bakanla ilgilendiril-
meleri ya da ilişkilendirilmeleri; bazı faaliyet ve işlemlerini ilgili/ilişkili bakana bildirmeleri; 
belli aralıklarla TBMM’ye rapor verme ya da istendiği hallerde Bakanlar Kurulu’na bilgi 
verme zorunlulukları; anılan kurumların denetim şekilleri kapsamında değerlendirilebilir. 
ÇIRAKOĞLU, Melikşah, Düzenleyici ve Denetleyici Kurulların Denetlenme Şekillerinin 
İdari Vesayet Bakımından Değerlendirilmesi, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016/2, s.97. 
SPKn.’nun “Şeffaflık ve hesap verebilirlik” başlıklı 129 uncu maddesinde de Kurulun faaliyet 
raporu ve düzenlemeleri konusunda bir düzenleme yer almaktadır. Anılan hüküm şu 
şekildedir: “(1) Yıllık faaliyet raporu, raporun ait olduğu dönemi izleyen yılın haziran ayı 
sonuna kadar Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve ilgili Bakana gönderilir. Kurul, 
faaliyetleriyle ilgili olarak yılda en az bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
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Öte yandan AY’nın “Devlet Denetleme Kurulu”61 başlıklı 108 inci 

maddesinde; idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli 

şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, 

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme 

Kurulu’nun, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve 

kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde 

olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek 

kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü 

inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapacağı hükmü 

çerçevesinde, SPK’nın da kamu kurumu niteliğini haiz olması 

nedeniyle anılan madde kapsamında Devlet Denetleme Kurulu 

tarafından yapılacak denetim kapsamında olacağı açıktır.    

 E. Farklı Ülkelerdeki Eşdeğer Kuruluşlar  

SPK’nın kuruluşuna örnek teşkil eden ABD’nin düzenleyici ve 

denetleyici otoritesi olan Securities Exchange Commission62 (SEC) 

 
Komisyonuna bilgi verir. (2) Kurul, ilgili Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar 
Kuruluna bilgi verir. (3) Kurul tarafından yapılan düzenlemeler, değişiklikleri de içerecek 
şekilde sürekli olarak güncellenmek suretiyle Kurulun internet sayfasında yayınlanır. (4) 
Kurulca hazırlanacak süreli raporların biçim ve içerikleri ile usul ve esasları Kurulca 
belirlenir.” 
61 Devlet Denetleme Kurulu’nun kuruluşu, çalışma esasları ve faaliyetleri ile ilgili hususlar, 
1.4.1981 tarih ve 2443 sayılı “Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun” ile 
düzenlenmiştir.  
62 ANSAY, Tuğrul, Anonim Şirketler Hukuku Nereye Gidiyor?, Ankara 2005, s.57. SEC, 
“Securities Act of 1933” ve akabindeki “Securities Exchange Act of 1934” ile kurulmuş bir 
otorite olarak sermaye piyasası kurumları ve borsalar üzerinde kayıt, düzenleme ve denetleme 
(register, regulate and oversee) gibi yetkilerle donatılmıştır. SEC, 1934 tarihli Yasa ile 
kurulan, bağımsız, ABD Başkanı tarafından atanan ve ABD senatosunun çoğunluğunca 
onaylanan beş üye tarafından yönetilen bir kuruldur. SEC’in görevleri hakkında detaylı 
açıklamalar için bkz. KÜÇÜKSÖZEN, Yatırımcının Korunması, s.22-25. Anılan kanunların 
tam metni için bkz. https://www.sec.gov/about/laws.shtml#secact1933 (Erişim tarihi: 

https://www.sec.gov/about/laws.shtml#secact1933
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yanında hemen her ülkede, yapılanmaları ve yetkileri farklılıklar 

gösterse de, sermaye piyasalarını düzenleme ve denetleme konusunda 

yetkili otoriteler bulunmaktadır. Anılan otoritelere örnek olarak; 

Norveç otoritesi (Kredittilysnet), Danimarka entegre otoritesi 

(Finanstilsynet), İsveç düzenleyici otoritesi (Finansinspektionen), 

Kore Finansal Denetim Hizmetleri Kurulu (Korean Financial 

Supervision Services), Macar Mali Hizmetler Otoritesi (Hungarian 

Financial Services Authority), Almanya Federal Mali Denetim 

Otoritesi (Bundesanslat für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), 

Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi (Autoriteit Financiele Markten) 

ile Kanada, Japonya Finansal Denetim Ajansı (Financial Supervisory 

Agency) ve İngiltere Düzenleyici ve Denetleyici Otoritesi (Financial 

Services Authority, FSA) gösterilebilir. Finansal düzenleyici 

otoritelerin örgütlenme yapıları, düzenleme ve denetimin odaklandığı 

hususa göre, kurumsal yaklaşım, fonksiyonel yaklaşım ve amaçsal 

yaklaşımlar çerçevesinde ülkelere göre değişik modelleri ortaya 

çıkarmaktadır63. Seçilen modele göre, düzenleyici ve denetleyici 

 
4.1.2017) SEC’in kurulması konusunda Kongrenin amacını belirleyen metinde de “The intent 

of Congress in establishing the SEC is summarised in the following SEC statement. 

“Congress, in establishing the securities laws, created an continuous disclosure system 
designed to protect investors and to assure the maintenance of fair and honest securities 

markets. The Commission, in administering and implementing these laws, has sought to 

coordinate and integrate this disclosure….” ifadelerine yer verilmiş ve SEC’in 
kurulmasındaki temel amacın, sürekli bir kamuyu aydınlatma sistemi inşa edilerek sermaye 
piyasalarının adil ve güvenilir bir şekilde işleyişinin tesis edilmesi ve yatırımcılarının 
korunması olduğu ifade edilmiştir. Jean Jacques du Plessis/Anil Hargovan/Mirko Bagaric, 
Principles of Contemporary Corporate Governance, Second Edition, Cambridge University 
Press, London 2011, s.303. SEC, beş farklı bölümden müteşekkil olup anılan bölümler; 
Corporation finance, enforcement, investment management, market regulation and 
compliance inspections&examinations’tır. Bkz. Plessis/Hargovan/Bagaric, s.304.  
63 Farklı ülkelerdeki finansal düzenleyici otoritelerin yapılanması konusundaki yaklaşımlar ve 
anılan otoritelerin görev ve yetkileri konusunda ayrıntılı açıklamalar için bkz. YILDIRAN, 
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otoritelerin yetkileri de farklılaşmaktadır. Ancak temel olarak 

regülasyon ve denetim yetkisi, hemen her otoritenin sahip olduğu 

yetkiler olarak karşımıza çıkmaktadır.     

Bazı ülkelerde bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası 

sektörlerinin düzenlenmesi ve denetimi konusunda tek bir yetkili 

otorite bulunurken, diğer bazı ülkelerde Merkez Bankalarının da 

sürece müdahil olduğu görülürken, bazılarında ise anılan sektörlerin 

düzenleyici otoritelerinin farklılaştığı görülmektedir. Türk hukukunda 

mali piyasaları denetleyen, AB ülkelerindekine benzer bir üst kuruluş 

henüz mevcut değildir. Bu bağlamda değişik alanlarda ve farklı 

yetkilerle faaliyet gösteren üç ayrı kamusal denetleme kurumu 

bulunmaktadır64. Ülkemizde sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve 

denetlenmesi konusunda yetkili otorite SPK iken, bankacılık 

sektörünün düzenleyici otoritesi BDDK, sigortacılık sektöründe 

yetkili otorite ise Hazine Müsteşarlığıdır. Otoritelerin yapılanması, 

sahip oldukları yetkiler, denetledikleri kurumlar; ülkelerin hukuk 

sistemine, piyasa odaklı bakış açısına sahip olup olmamalarına, 

piyasalarının yapısına göre farklı hususiyetler taşıyabilmektedir. Konu 

üzerinde daha fazla durulmayacaktır.    

 

 

 
Tuncay, Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoritelerin Entegrasyonu, Ankara 2007, s.13-19 
ve s.32-49.   
64 MÖLLERS, Thomas M.J./TEMEL, Erhan, Sermaye Piyasası Hukukunda Düzenleme ve 
Denetimde Etkinlik, Ampirik ve Ekonomik Argümanların Özel, Ceza ve Kamu Hukuku 
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II. Halka Açık Şirket ve İlgili Kavramlar 

A. Genel Olarak 

Anglo-Sakson hukukunda ortaya çıkmış olan halka açık şirket 

kavramı, İngiliz Hukukunda “public company”65 olarak 

isimlendirilmiştir. Bu şirketlere borsa kotuna kayıtlı olabilen hisse 

senedi ve tahvil çıkarma yetkisi de verilmiştir. İngiliz hukukundan 

anlaşılan husus, halka açık şirket (public company) ortak sayısı ve 

yönetici sayısının belli sayıda olması ve bunların hisse senedi ve tahvil 

ihraçları halinde de borsaya kote edilmeleridir66.  

 
Yaptırımlarına Gerekçe Olarak Kullanılması, BATİDER, Haziran 2008, C.XXIV, S.3, s.49, 
dp.81.  
65 Halka açık şirketler için; public company yanında publicly held companies ve publicly held 

corporations ifadeleri de kullanılmaktadır. Halka açık anonim şirketlerin tarihsel gelişimi 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. MANAVGAT, Çağlar, Hukuki Bakımdan Halka Açık 
Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara 2016, s.1-15.    
66 TURANBOY, Asuman, Halka Açık Banka ve Hissedarının Korunması, Ankara 2002, s.23-
24;   İngiliz hukukunda halka açık şirketlerin (public companies) kuruluş şartları hakkında 
bkz. BUDAK, Ali Cem, İngiliz Şirketler Hukukunun Ana Hatları, BATİDER, Haziran 1991, 
C.XVI, S.1, s.66-67. Halka açık olmayan şirketler ise “private companies” olarak 
adlandırılmaktadır. İngiltere’de Kara Avrupası anonim şirket tipine denk düşen şirket 
“Company Limited by Shares”tir. Bu şirketler de halka açık şirket (public company) ve halka 
kapalı şirket (private company) olarak ayrılmaktadır. İngiliz Şirketler Kanunu’na göre, halka 
kapalı olanlar hisse senetlerinin devir hakkı sınırlı ve hisse senetlerini veya tahvillerini halka 
arz etmeyen şirketlerdir. SAYAR, A.R. Zafer, Bankaların Halka Açılması ve Banka 
Yatırımcılarının Korunması, Aralık 2003, s.12. İngiliz Hukukunda, halka açık ve halka kapalı 
şirketlere ilişkin hükümleri ihtiva eden “Companies Act of 2006”ın public company ve private 
company düzenlemeleri ile diğer şirket türleri (listed and other publicly traded companies, 
unlimited companies, micro companies, not-for-profit companies, statutory and chartered 
companies, open-ended investment companies)  hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Paul L. 
DAVIES, GOWER and DAVIES’ Principles of Modern Company Law, Eight Edition, 
London 2008, s.4-26. Companies Act of 2006’nın, 1985 tarihli Company Act’ten önemli 
ölçüde değişiklik içermediği ve benzer hükümler içerdiği hakkında bkz. L.DAVIES, s.4. 
Public company ve private company arasındaki farklar (public company’nin isminde ve esas 
sözleşmesinde halka açıklığı ifade eden “public limited company (plc)” ifadesinin bulunması, 
private company’de ise “Limited” ya da “Ltd” ifadesine yer verilmesi, esas sözleşmelerinin 
kanunda public ve private company için öngörülen şekillerde oluşturulması ve public 
company’nin minimum £50.000 sermayeye sahip olması gerekliliği) ve halka kapalı şirket 
olmanın avantaj ve dezavantajları ile halka kapalı şirketin halka açık şirkete dönüşmesi ve 
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Genel anlamı ile çok ortaklı anonim şirketler halka açık şirketler 

olarak tavsif edilebilmekle birlikte, hukuki tanım ile uygulama 

mantığındaki tanımlar aynı mahiyette değildir.  Nitekim sermaye 

piyasası mevzuatında halka açık şirket kavramı, paylarını halka arz 

eden ya da kanunda öngörülen belirli bir ortak sayısını geçen şirketler 

için kullanılan bir kavramdır. Bu çerçevede, SPKn.’nun “Kısaltmalar 

ve Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin 1-e bendinde halka açık 

ortaklıkların, “Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para 

toplayanlar hariç olmak üzere67 payları halka arz edilmiş olan veya 

halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları” ifade ettiği 

belirtilmiştir. Aynı maddenin 1-f bendinde ise halka arz’ın, “sermaye 

piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel 

bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı” ifade ettiği 

düzenlemesine yer verilmiştir. SPKn.’nun “Halka açık ortaklık 

statüsünün kazanılması” başlıklı 16/1 maddesinde de, payları borsada 

işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim 

ortaklıkların paylarının halka arz olunmuş sayılacağı ve bu 

ortaklıkların, halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olacakları hükme 

bağlanmıştır. Öte yandan aile şirketi ya da az ortaklı olan ve payları 

bir borsada işlem görmeyen şirketler de halka açık olmayan (kapalı) 

şirketler olarak nitelendirilebilir. Bu çerçevede halka açık olmama, 

 
halka açık şirketin halka kapalı şirkete dönmesi prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Geoffrey MORSE, Charlesworth &Morse Company Law, Sixteenth Edition, London 1999, 
s.32-36.  
67 Halka açık ortaklık tanımındaki değişiklik, 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 107 
nci maddesi ile kitle fonlama platformlarına ilişkin düzenlemeler sonrası bu halini almıştır.  
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payların bir borsada işlem görmemesi ve ortak sayısının belirli bir eşik 

altında olması demektir68. 

Daha önce Sermaye Piyasası Kanunu tasarılarında yer alan, fakat 

mülga SPKn.’da yer verilmeyen “Halka Açık Anonim Ortaklık” tanım 

ve ifadesi, 1992 yılında 3794 sayılı Kanunla69 yapılan değişiklik 

sonrası mevzuatımıza girmiştir70. Mülga SPKn.’nun 3794 sayılı 

Kanunla değiştirilmeden önceki halinde, ortak sayısının 100'den fazla 

olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse 

senetlerinin halka arz olunmuş sayılacağı hükmüne (md.11) yer 

verilmiş; 3794 sayılı Kanunla anılan madde, “pay sahibi sayısının 

100'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim 

ortaklıkların hisse senetlerinin halka arzolunmuş sayılacağı ve bu 

ortaklıkların, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olacakları” 

şeklinde tadil edilmiştir. Mülga Kanun’da 15/12/1999 tarih ve 4487 

 
68 Hisseleri halka arz edilmiş olan ya da arz edilmiş sayılan anonim şirketler dışında kalan 
anonim şirketler, kapalı anonim şirketleri oluşturur. Bunlar esas itibariyle aile fertlerinin 
oluşturduğu, ortak sayısının az, ortaklar arasındaki ilişkilerin güçlü olduğu şirketlerdir. Bir 
anonim şirketin halka açık veya kapalı olması uygulanacak kanun bakımından önem 
taşımaktadır. Halka kapalı anonim şirketler, esas itibariyle TTK hükümlerine tabi iken, halka 
açık anonim şirketlere öncelikle SPKn hükümleri uygulanır. ÜÇIŞIK, Güzin/ÇELİK, Aydın, 
Anonim Ortaklıklar Hukuku, I. Cilt, Ankara 2013, s.76. SPKn. md. 16 hükmünün zıt 
anlamından payları borsada işlem görmeyen ve ortak sayısı beş yüzü aşmayan anonim 
şirketlerin, aile tipi (kapalı) anonim şirketler olduğu anlamı çıkmaktadır. ŞENER, Oruç Hami, 
Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Ankara 
2015, s.295. 
69 29/4/1992 tarih ve 3794 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına, 
Bankalar Kanunu'nun Bir maddesinin Değiştirilmesine ve 35 sayılı KHK'nın Bazı 
maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun" 13/5/1992 tarih ve 21227 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. Anılan Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3/g maddesi’ndeki tanım şu 
şekilde idi: “(Ek:29/4/1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun ile) Halka Açık Anonim Ortaklık: Bu 

Kanunun uygulanmasında halka açık anonim ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş olan 
veya halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklıklardır.” 
70 AYTAÇ, Zühtü, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Kar Dağıtımı, 15. Yıl Sempozyumu, 
Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara, 1998, s.52. 
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sayılı Kanun71 ile yapılan değişiklik ile pay sahibi sayısı 250’yi aşan 

anonim ortaklıkların hisse senetlerinin halka arzolunmuş sayılacağı ve 

bu ortaklıkların, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi 

olacakları hükmüne yer verilerek, ortak sayısı itibariyle halka açıklıkta 

sınır 100’den 250’ye yükseltilmiştir72. Nihayet SPKn. ile anılan sayı 

500’e çıkarılmıştır. 

Halka açık şirketlerin, anonim şirket statüsünde olması ve halka açık 

şirketlere ilişkin bazı düzenlemelerin TTK’da yer alması nedeniyle, 

TTK’da kullanılan halka açık şirket ve ilgili diğer kavramların da 

analiz edilmesi ve kavram farklılıklarının açıklanması elzemdir. 

TTK’nın gerekçesinde, halka açık şirketler ile halka kapalı şirketler 

arasındaki farkların minimize edilmesinin ve SPKn. ile TTK 

arasındaki ikiliğin olabildiğince ortadan kaldırılmasının hedeflendiği 

 
71 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile 
Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret 
Borsaları ve Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Kanununun Bir maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun" 18/12/1999 tarih ve 23910 sayılı 
RG’de yayımlanmıştır. 
72 Ortak sayısı itibariyle halka açık şirketlerde sayının 100’den 250’ye yükseltilmesine ilişkin 
düzenlemenin gerekçesinde, “Sermaye Piyasası Kanununun uygulanması bakımından hisse 
senetleri halka arzedilmiş olan veya halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklıklar, halka açık 
sayılmaktadır. Hisse senetlerinin halka arz olunmuş sayılması, Kanunun 11 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında ortak sayısına bağlanmıştır. 1981 yılında yürürlüğe giren 2499 sayılı Kanun 
ile yapılan belirlemeye göre, ortak sayısının 100’den fazla olduğu tespit edilen ortaklıklar, 
hisse senetlerini halka arz etmiş olarak kabul edilmektedirler. Böylece Kanun koyucu 100 
ortak sayısını, farazî halka açıklık ölçütü olarak benimsemiştir. Ancak 2499 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra geçen yaklaşık 14 yılda, Türk sermaye piyasasının geçirdiği 
evrim, anılan ölçüte esas alınan ortak sayısının artırılmasını gerekli kılmıştır. Gerçekten bu 
dönemde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın kurulup, faaliyete geçmesi ve işlem hacminin 
büyümesi; kurumsal yatırımcıların oluşması; sermaye piyasası araç ve kurumlarında 
çeşitliliğin sağlanması ve yabancı yatırımcıların ilgisi gibi etkenlerle sermaye piyasasında 
yatırım yapan tasarruf sahibi kitlesinde büyük bir artış gerçekleşmiştir. Bunlara bağlı olarak, 
gelişmelerin ortaya çıkardığı halka açık anonim ortaklık ölçeğine uygun biçimde, ölçüte esas 
olan 100 ortak sayısı 250’ye çıkarılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir. 4487 sayılı Kanunun 
gerekçesi için bkz.http://www.spk.gov.tr/apps/MevzuatEski/?submenuheader=-1  (Erişim 
tarihi: 8.1.2017) 

http://www.spk.gov.tr/apps/MevzuatEski/?submenuheader=-1
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ifade edilmiştir73. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği, her 

iki kanun arasındaki ikiliğin giderilip giderilmediği ve anılan şirketler 

arasındaki farkların en az düzeye indirilip indirilmediği kanımızca 

tartışmalıdır. 

B. TTK’da Kullanılan Terminoloji  

1) Genel Olarak  

29.6.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlükten 

kaldıran ve hükümlerinin büyük çoğunluğu 1.7.2012 tarihinde 

yürürlüğe giren TTK’nda74, halka açık şirket, halka açık anonim şirket 

kavramları yanında pay senetleri borsada işlem gören anonim şirket ve 

pay senetleri borsaya kote edilmiş anonim şirket kavramlarına da yer 

verilmiştir. Nitekim, 6102 sayılı TTK’da “halka açık şirket” (md. 

399/4-b, 411, 531 ve 559), “halka açık anonim şirket” (md. 142/2, 

149/1, 188/1-d, 360/1, 460/7, 1529/1), “pay senetleri borsada işlem 

gören şirket” (md. 378 ve 379), “pay senetleri borsada işlem gören 

anonim şirket” (404) ve “pay senetleri borsaya kote edilmiş anonim 

şirket” (md. 1527/5), “sermaye piyasası araçları borsada veya 

teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler” (1534/2-b) 

gibi birbirine benzer nitelikte, ancak farklı anlam ihtiva eden 

kavramlara yer verilmiştir.   

 
73 TTK Genel Gerekçe No:102: “….d) Halka açık olan ve olmayan şirketler arasındaki 

farklar en az düzeye indirilmelidir. (e) Tasarı ile SerPK arasındaki ikilik olabildiğince 
ortadan kaldırılmalıdır.” Türk Ticaret Kanunu (Gerekçeli-Karşılaştırmalı), 10. Baskı, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2015, s.87. 
74 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
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TTK’nın bu kapsamda yaptığı düzenlemelerde vurgulanması gereken 

en önemli husus, SPKn.’ndan farklı olarak halka açık anonim ortaklık 

kavramını temel almak yerine, bu ortaklıkları gruplandırarak “Halka 

Açık Anonim Şirket”, “Pay Senetleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket” ve 

“Pay Senetleri Borsada İşlem Gören Şirket” ayrımını yapması ve bu 

gruplara farklı statüler bağlamasıdır75. Tasarının genel gerekçesinde 

de, modern kuralların pay senetleri borsada işlem gören anonim 

şirketlere uygulandığı, bu eskimiş kavram yerine, bazı istisnalar 

dışında, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketin esas 

alındığı, modern eğilimin bir uzantısı olarak Avrupa’da söz konusu 

tercihin hâkim olduğu; kurumsal yönetim, finansal tablolar, payların 

devri konularında pay senetleri borsada işlem gören anonim 

ortaklıklara özgü düzenlemeler yapıldığı; salt ortak sayısı nedeniyle 

bir ortaklığı halka açık saymanın modern anlayışla bağdaşmadığı ifade 

edilmiştir76.         

 
75 AYTAÇ, Zühtü, Borsa Şirketleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara, 2015, s.25; ÜNAL, Mücahit, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi Konusunda 
Yapılan Değişiklikler, GÜHFD, C.XV, Y.2011, S.2, s.169-170. TTK’nın anılan hükümlerine 
bakıldığında, halka açık anonim şirket kavramının bazı istisnalar dışında benimsenmediği, 
bunun yerine pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerin temel alındığı 
belirtilmelidir.    
76 TTK Genel Gerekçe No:117: “Tasarının anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerinde, tüm 
Dünyada ve Avrupada, son zamanlarda yeni bir terime özellikle yer verilmiştir. Gerçekten 
birçok varsayımda “halka açık anonim şirket” yerine “pay senetleri borsada işlem gören 
anonim şirket” ibaresi tercih edilmiştir. Avrupada da artık “halk şirketi” yerini “pay 
senetleri borsada işlem gören şirket”e bazen de kısaca “borsa şirketi”ne bırakmıştır. 
Kurumsal yönetim kuralları ve konsolide finansal tablolarda IFRS, pay senetleri borsada 

işlem gören şirketlere uygulanmakta ve bağlı nama yazılı paylarda ve daha birçok konuda 
pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketler için özel düzenlemeler getirilmekte, bu 
hallerde “halka açık anonim şirket” teriminin kullanılmasından kaçınılmaktadır. Öğretiye ve 
ilgili çevrelere, haklı olarak, pay senetleri borsada işlem görmeyen bir anonim şirketin, 
isterse paysahipleri belli bir sayının üstünde olsun, halka açık olmadığı düşüncesi hâkim 
olmaya başlamıştır. Bu yönden SerPK’nın konusu olan “halka açık anonim şirket” 
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Aşağıda TTK’da kullanılan ancak tanımlanmayan “Pay senetleri 

borsada/teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirket” kavramı 

ile “pay senetleri borsaya kote edilmiş şirket” kavramları 

incelenecektir.  

2) Pay Senetleri Borsada veya Teşkilatlanmış Diğer Bir 

Piyasada İşlem Gören Şirket 

TTK’da kullanılan “pay senetleri borsada işlem gören anonim 

ortaklık” kavramı, sermaye piyasası mevzuatında tebliğ, yönetmelik 

gibi alt düzenlemelerde, hak ve yükümlülüklerin muhtevasını 

belirlemede bir kriter olarak kullanılmakta, bu ortaklıkların niteliğine 

uygun birçok hüküm öngörülmektedir. Gerçekten mevzuatta getirilen 

yükümlülüklerin bir bölümü, niteliği itibariyle mevcut veya potansiyel 

çok geniş bir yatırımcı kitlesinin menfaatlerinin söz konusu olduğu 

payları borsada işlem gören şirketlere özgüdür. Payları borsada işlem 

gören şirketler, SPKn. md. 16/1 gereği halka açık şirkettir. Bu 

şirketlerde, diğer halka açık şirketlerden farklı bir himayenin 

öngörülmesi gerekir. Örneğin bağımsız denetim, ara mali tablo 

hazırlama ve yayımlama, kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

zorunluluğu, özel durumların kamuya açıklanması gibi konular, 

sermaye piyasası mevzuatında payları borsada işlem gören borsa 

şirketlerine özgü kuralların öngörüldüğü çok sayıda alanın tipik 

örnekleri olarak zikredilebilir. Diğer taraftan borsa şirketleri, bu 

 
kavramının sorgulanması gereği ortaya çıkmıştır. Pay senetleri borsada işlem görmeyen, 
ancak pay senetleri halka arzedilmiş bulunan veya arzedilmiş sayılan bir şirketin halka açık 
şirket denilen bir ara sınıf olarak korunmasında hukuk politikası yönünden bir yarar olup 
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özellikleri nedeniyle bazı yükümlülüklerden ayrık da 

tutulabilmektedir. Örneğin payları borsada işlem görmeyen halka açık 

şirketlerin77 kar payını tam ve nakden dağıtmaları zorunlu olduğu gibi 

ilgili tebliğde anılan şirketlere asgari kar payı dağıtım oranı 

öngörülmüş; ancak payları borsada işlem gören şirketlere belirtilen 

şekilde bir yükümlülük getirilmemiş, kar payını dağıtma şekli ve oranı 

konusunda serbesti tanınmıştır78. Bunlar da göstermektedir ki, 

sermaye piyasası mevzuatında temel kavram halka açık anonim şirket 

olmakla birlikte, sermaye piyasası mevzuatında payları borsada işlem 

gören şirketlerin özelliklerinin gerektirdiği hallerde bu ortaklıklara 

özgü ayrımlar yapılmakta ve farklı düzenlemeler öngörülmektedir. 

Dolayısıyla “pay senetleri borsada işlem gören anonim ortaklık” 

kavramı TTK’nın gerekçesinde öngörüldüğünün aksine Türk hukuku 

bakımından yeni bir kavram değildir. 

 
olmadığı incelenmesi gereken ancak Tasarının görev alanı dışında kalan bir sorundur.” Türk 
Ticaret Kanunu (Gerekçeli-Karşılaştırmalı), s.90. 
77 Payları borsada işlem görmeyen halka açık şirketler ifadesinden, halka açık olmakla birlikte 
payları borsada işlem görmeyen, bir başka deyişle ortak sayısı 500’ü geçmesi nedeniyle ortak 
sayısı itibariyle halka açık şirketler anlaşılır. 
78 SPKn.’nun “Kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması” başlıklı 19 uncu 
maddenin 1. fıkrasında; “Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından 
belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 
dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kâr dağıtımı politikalarına ilişkin olarak, benzer 
nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.” hükmüne yer verilmiş; anılan 
maddeye istinaden hazırlanan ve 23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı RG.’de yayımlanan II-19.1 
sayılı “Kar Payı Tebliği”nin “Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklara ilişkin özel 
hükümler” başlıklı 7 nci maddesinde, ortak sayısı itibariyle halka açık şirketlerin kar payı 
dağıtımı ile ilgili düzenleme şu şekildedir: Madde 7- “(1) Payları borsada işlem görmeyen 
ortaklıklar için kâr payı dağıtım oranı, bu Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen bağışlar 
eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamaz. (2) Payları borsada 
işlem görmeyen ortaklıkların kâr payını tam ve nakden dağıtmaları zorunludur. Kâr payı 
ödemeleri kâr payı kuponunun ortaklığa ibrazı karşılığında yapılır. Bu ortaklıklar, Tebliğin 5 
inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen taksitle kâr dağıtımı uygulamasından 
yararlanamazlar.” Bu çerçevede, payları borsada işlem gören şirketlerin karlarını nakit olarak 
dağıtma zorunluluğu bulunmadığı gibi, anılan şirketler dağıtılacak kar payı oranı konusunda 
da serbesttirler.  
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TTK’da sadece 1534/2-b’de, SPKn.’na yapılan atıfta “teşkilatlanmış 

diğer bir piyasada işlem gören şirket” kavramı kullanılmıştır. Oysa 

payları SPKn md.6679 hükmü uyarınca oluşturulacak teşkilatlanmış 

diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler de, borsada işlem 

görenlerle birlikte değerlendirilmelidir80. Kuralları, işlem hacimleri 

farklı olsa da, her iki piyasa da anonim niteliktedir ve dolayısıyla 

yatırımcıların menfaatleri ortaktır. Bu nedenle TTK’da kullanılan 

payları borsada işlem gören şirket yerine payları borsada veya 

teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören kavramının kullanılması 

daha yerinde olurdu81.      

3) Pay Senetleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket 

TTK’da pay senetleri borsaya kote edilmiş şirket (md.1527/5) ve 

borsaya/borsada kote edilmiş pay (md. 495-496-497) kavramları da 

kullanılmaktadır. Anılan kavramların anlaşılabilmesi için “kote 

olmak” ya da “kotasyon”un ne anlama geldiğinin açıklığa 

 
79 SPKn.’nun “Teşkilatlanmış diğer pazar yerleri” başlıklı 66 ncı maddesindeki düzenleme şu 
şekildedir: “Borsalar dışında sermaye piyasası araçlarının alıcı ve satıcılarını bir araya 
getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve platformlar oluşturan ve 
bunları işleten alternatif işlem sistemlerinin, çok taraflı işlem platformlarının ve 
teşkilatlanmış diğer piyasaların kuruluşuna, yetkilendirilmesine, sermayelerine, bunlarda 
işlem görecek sermaye piyasası araçlarına, rekabet şartlarına ve bu kuruluşların çalışma 
ilkelerine ilişkin usul ve esaslar Kurulca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir. Kurul, 
bunların gözetim ve denetim merciidir.” Ayrıca SPKn’nun muhtelif maddelerinde, 
“teşkilatlanmış piyasalar” ve “teşkilatlanmış diğer piyasalar” ifadelerine de yer verilmiştir. 
80 Doktrinde, payları borsada işlem gören şirket kavramı yerine payları borsada veya 
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören şirket kavramının kullanılmasının daha uygun 
olacağı görüşü için bkz. MANAVGAT, Çağlar, TTK Tasarısının Sermaye Piyasasını 
Etkileyen Yönleri, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2005, C.II, S.1, s.534.  
81 İki kavramın aynı anlamda kullanıldığı, buna ilişkin yapılan ayrımın suni olduğu ve TTK 
gerekçesinde de bu şekilde bir ayrıma neden gidildiğinin belli olmadığı görüşü için bkz. 
MEMİŞ, Tekin/TURAN, Gökçen, Sermaye Piyasası Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 
2016, s.92.  
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kavuşturulması gerekmektedir82. SPKn.’nun “Borsacılık faaliyetlerine 

ilişkin esaslar” başlıklı 67 nci maddesinde “kota alınma” ve “borsada 

işlem görme” konuları borsacılık faaliyeti olarak tavsif edilmiş ve 

anılan konulara ilişkin usul ve esasların borsalar tarafından hazırlanan 

ve Kurul tarafından onaylanan yönetmeliklerle düzenleneceği hükme 

bağlanmıştır. SPKn. md.68’de “borsada kotasyon”a ilişkin 

düzenlemeye yer verilmiş, md.69’da ise borsaların, sermaye piyasası 

araçlarının işlem görmesini durdurma ve kottan çıkarma yetkisinden 

bahsedilmiş ve SPK’nın da anılan hususlara ilişkin yetkisi saklı 

tutulmuştur. Yine SPKn.’nun muhtelif maddelerinde “borsada kote” 

ifadesi kullanılmış, Geçici 9 uncu maddede83 ise Borsa İstanbul 

AŞ.’de işlem gören ve Borsa İstanbul AŞ’ye kote olan ifadelerine yer 

verilmiştir.             

SPKn.’nda tanımlanmayan “kotasyon” kavramı, Borsa İstanbul A.Ş. 

Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin84 4/1-l 

bendinde, sermaye piyasası araçlarının Borsada işlem görmesi için 

Borsa kotuna alınması şeklinde tarif edilmiştir. Aynı Yönetmelikte 

 
82 Bir şirket menkul kıymetlerini organize bir piyasada ilk kez satış için arz ettiği zaman bu 
“initial public offering” (IPO) olarak adlandırılır. Ancak şirketin menkul kıymetlerinin borsa 
kotuna kaydedilmesi ise “listing” şeklinde ifade edilir. Almanya’da menkul kıymetlerin borsa 
kotuna alınması için “Börseneinführung” (insertion into stock exchange) tabiri kullanılırken, 
halka arz için “an öffentliches Angebot” (public offering) tabiri kullanılmaktadır. Halka arz ve 
borsaya kote olma farkları için bkz. Andreas Cahn and David C. Donald, Comparative 
Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and 
the USA, Cambridge University Press, London 2010, s.443.    
83 “Menkul kıymet alım satım işlemlerinin tescili” başlıklı madde şu şekildedir: “Geçici 
Madde 9 – (1) Yatırım kuruluşları tarafından Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem gören, 

Borsa İstanbul Anonim Şirketine kote olan veya Borsa İstanbul Anonim Şirketinin kaydında 
bulunan menkul kıymetler ile ilgili olarak Borsa İstanbul Anonim Şirketi dışında yapılan alım 
satım işlemlerinin Borsa İstanbul Anonim Şirketinin belirlediği ve Kurulun onayladığı 
şartlarla Borsa İstanbul Anonim Şirketine tescil ettirilmesi zorunludur.”  
84 19.10.2014 tarih ve 29150 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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“işlem görme” ise (md. 4/1-h) yatırım araçlarının Borsada alım satıma 

konu olması olarak açıklanmış ve sermaye piyasası araçlarının, 

kotasyon şartlarına yönelik Borsa tarafından herhangi bir 

değerlendirme yapılmaksızın Borsada işlem görmesi ise “kota 

alınmaksızın işlem görme”nin tanımı olarak hükümde yer almıştır. 

Anılan tanımlar çerçevesinde “kotasyon” ve “işlem görme”nin 

birbirinden bağımsız olduğu85, kotasyonun gerçek ve nihai amacının 

anılan sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi olmakla 

birlikte muhtelif sebeplerle kota alınan araçların borsada işlem 

göremeyebileceği ya da kota alınmadan da borsada işlem görmenin 

mümkün olabileceği hakikati karşısında, kotasyonun, borsada sürekli 

işlem görmesi talep edilen sermaye piyasası aracının ilgili şartları 

(kotasyon kriterlerini) taşıması nedeniyle borsa listesine kayıt edilmesi 

ve işlem görmesinin kabul edilmesi şeklinde tavsif edilmesi 

mümkündür86.   

 
85 Uluslararası literatürde payları borsaya kote edilmiş şirketler için “listed companies” ve 
payları borsada işlem gören şirketler için “publicly traded companies” ifadesi 
kullanılmaktadır. L. DAVIES, s.16.  
86 Kotasyon, ilk kotasyon (şirket paylarının ilk kez borsa kotuna alınması) ve ilave kotasyon 
(payları borsa kotunda bulunan şirketin sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettiği yeni payların 
kotasyonu) ile Borsa İstanbul AŞ.’de “Ulusal Pazar” ve “İkinci Ulusal Pazar”da hangi 
şartları taşıyan şirket paylarının işlem göreceği, bir başka deyişle BIST Pazar kotasyon 
kriterleri hususundaki açıklamalar için bkz. http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar 
/Cevaplarla_Borsa_ve_Sermaye_Piyasasi.pdf  (Erişim tarihi:13.01.2017)  
Pay, tahvil gibi finansal araçların bir borsada sürekli işlem görebilmesi için bu araçların ve 
ihraççıların ilgili borsanın asgari kabul şartlarını karşılaması gerekir. Borsalar hem alım 
satımda hem kayıt olup işlem görmede sıkı kuralları ve düzenlemeleri olan organize 
piyasalardır. Bu nedenle, borsalarda işlem görecek finansal araçlar ve ihraççıları için bazı 
kurallar vardır ve kurallar sağlandığında borsanın listesine girme imkânı olmaktadır. Borsanın 
listesine girmek de “borsaya kote olmak” veya bu süreç “kotasyon” olarak tanımlanmaktadır. 
Borsa, kote olmak için başvuran ihraççının finansal araçlarını kendi bünyesindeki uygun bir 
pazara dâhil eder. Kotasyon için önceden belirlenmiş genel kurallar vardır. Borsada kote 
edilmeyen finansal araçlar için yine borsada ayrı pazarlar oluşturulabilir ki, bunlara kot dışı 
pazarlar denilmektedir. TDK’nın, kotasyon kavramı için, “bir şirkete ait menkul değerlerin 
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TTK’da “borsaya/borsada kote edilmiş pay” kavramının kullanıldığı 

ve borsada işlem gören nama yazılı paylarda pay defterine kayıttan 

kaçınma, hak sahiplerinin pay defterine kaydedilmesi ve bu paylara 

bağlı hakların geçişini düzenleyen 495, 496 ve 497 nci maddeler, 

esasen ve doğru olarak “borsada veya teşkilatlanmış piyasada işlem 

görme” kavramının kullanılması gereken maddelerdir. Zira burada 

sadece halka açık olmak ve payların borsaya kote olması yetmemekte, 

payların anonim piyasadan alınıp satılabilmesi, bir başka deyişle 

borsada işlem görmesi gerekmektedir. Çözümler de bu menfaatler 

dengesine uygun biçimde getirilmektedir. Ancak TTK’nın mezkur 

maddelerinde “borsada işlem görme” yerine “borsaya kote edilmiş” 

kavramı kullanılmıştır. Oysa kotasyon, yukarıda açıkladığımız gibi 

işlem görmekten farklı bir anlama sahiptir ve borsaya kote edildiği 

halde işlem görmeyen paylar olduğu gibi borsaya kote olmadan işlem 

gören paylar da vardır. Maddenin konusu ise borsadan iktisap edilen 

nama yazılı paylardır. Anılan nedenle, söz konusu maddelerin 

düzenleme alanına ve getirilen çözümlere uygun olarak, “kotasyon” 

değil, “işlem görme” ölçütünün tercihi gerekirdi. Bu çerçevede, 

 
borsada işlem görmesine izin verilmesi” şeklinde verdiği tanım çok doğru değildir. Çünkü 
bir borsaya menkul kıymetleri kote olan şirketin o borsada işlem görmesi zorunluluğu 
yoktur. Örneğin BIST’de bir dönem yaygın olduğu üzere sırf vergi avantajından yararlanmak 
için kote olan ama herhangi bir pazarda payları işlem görmeyen şirketler de olmuştur. Ancak 
kotasyon ile temel amaç aslında borsanın kot içi pazarında işlem görmektir. Fakat kotasyon 
ile işlem görmeye izin verilmesi kararları çoğunlukla ayrı süreçlerle değerlendirilmektedir. 
Şirketler bir borsada menkul kıymetleri işlem görsün diye kote olurlar ama menkul kıymetleri 
kote oldu diye her zaman işlem görme zorunluluğu yoktur. Öte taraftan yine BİST 
uygulamasında olduğu gibi, kot dışı pazarlarda işlem gören şirketler de vardır. Açıkçası 
kotasyon kavramı “bir borsada işlem görme” kavramı ile aynı içerikte değil, daha çok 
borsanın “kot içi pazarına” girme kriterlerini sağlamak anlamındadır. Bu nedenle, kotasyon 
için “bir borsada sürekli işlem görmesi amacıyla ihraççının finansal araçlarının ilgili borsa 
listesine kayıt edilmesi” tanımı Türkiye uygulamasına ve uluslararası literatüre daha uygun 
olacaktır. SANCAK, Sözlük, s.212-214 ve dp.37. 
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TTK’da kullanılan kavramların, genel gerekçede belirtilenin aksine 

bilinçli bir tercihin ürünü olmadığı kanaatindeyiz.   

C. Sermaye Piyasası Kanununa Göre Halka Açık Anonim 

Şirketlerin Türleri 

SPKn.’nun merkez kavramlarından olan halka açık şirketler, Kanunun 

3/1-e bendinde “Halka açık ortaklık: Kitle fonlaması platformları 

aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, payları halka arz 

edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları” ifade 

eder şeklinde tanımlanmıştır. Anılan tanım çerçevesinde halka açık 

şirketler, herzaman bir anonim şirkettir ve iki grup altında 

incelenebilir87. İlki payları halka arz edilmiş olan anonim şirketler, 

ikincisi ise payları halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir ki bu 

grup anonim şirketler Kanunun 16/1. maddesinde düzenlenmiştir. 

SPKn.’nun “Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması” başlıklı 16/1 

 
 

87 SPKn.’ndaki tanımlar çerçevesinde iki sınıf HAAO bulunduğu, birinci sınıfı, HAAO 
statüsünde bulunmakla birlikte payları borsada işlem görmeyen HAAO’ların oluşturduğu, 
bunların halka açık fakat borsaya kapalı, gerçekte HAAO olmayan ortaklıklar olduğu, ikinci 
kategorinin ise payları borsada işlem gören HAAO’lar olduğu, bunlara BorsaAO da denildiği, 
tipoloji öğretisi bakımından anılan ortaklıklar arasında bir fark olmadığı, yapısal nitelikte 
farklı olmayan çok az sayıda değişik hükümlere tabi oaln bu ortaklıklar arasındaki farkın 
sadece sınıf farkı olduğu konusunda bkz. TEKİNALP, Ünal (POROY, Reha/ÇAMOĞLU, 
Ersin), Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul 2014, s.290-291; halka açık 
şirketlerin payları borsada işlem gören ve görmeyenler şeklinde ikiye ayrılabileceği, borsa 
şirketlerinin SPK yanında Borsa mevzuatına ve denetimine de tabi oldukları hususunda bkz. 
BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 11. Bası, 
İstanbul 2016, s.118; halka açık şirket türleri konusunda ayrıca bkz. BİLGİLİ, 
Fatih/DEMİRKAPI, Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Basım, Bursa 2013, s.209-211. Halka açık 
şirketlerin hisseleri borsaya kote olan ve olmayan şeklinde tasnif edilebilceği, ayrıca halka 
açık şirketlerde, sermaye sistemi, kar amaçlı, değişken çok sayıda ve dağınık paysahipliği 
varsa gerçek halka açık şirketin söz konusu olduğu, gerçek olmayan halka açık şirketlerde 
hisseler borsaya kote edilmiş olmakla birlikte, paysahipliğinin kısmen dağılmış olduğu ve bu 
tip şirketlerin daha çok bir aile, grup veya bir kurucunun kontrolünde bulunduğu görüşü için 
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maddesinde, payları borsada işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi 

sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların paylarının halka arz 

olunmuş sayılacağı ve bu ortaklıkların, halka açık ortaklık 

hükümlerine de tabi olacakları hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda 

6362 sayılı SPKn. çerçevesinde anonim şirketler üç durumda halka 

açık olabilmektedir: Şirket paylarını halka arz etmişse, şirketin payları 

bir borsada işlem görüyorsa ve şirketin ortak sayısı 500’ü geçmiş 

ise88. Türkiyede halka açık olan 500’den fazla şirket vardır. Bunların 

büyük çoğunluğunun payları Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. 

Payları borsada işlem görmeyen ancak ortak sayısı itibariyle halka 

açık şirketler de bu sayıya dâhildir. Şirketin halka açık şirket 

statüsünde olup olmaması, şirkete uygulanacak hükümlerin 

belirlenmesi noktasında önemlidir. Halka açık şirketlere öncelikle 

SPKn. ve TTK hükümleri uygulanacakken, halka açık olmayan 

anonim şirketler ise TTK’ya tabi olacaklardır. Bir şirketin halka açık 

olup olmadığı, hukuken ve fiilen pek çok uygulama farklılığı 

doğuracağından bir şirketin halka açık olup olmadığınının tespiti 

ehemmiyet arz etmektedir. Aşağıda halka açık şirket türleri ayrıntılı 

olarak incelenecektir.  

 

 

 
bkz. PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. 
Baskı, Ankara 2016, s.269-270.   
88 Anonim ortaklıkların halka açık olan ve olmayanlar veya en geniş şekilde, halka açık 
anonim ortaklık-diğer ihraççılar olarak gruplandırılmasının temel nedeni, bunların sermaye 
piyasasındaki konumları ve faaliyetleri nedeniyle ve tasarruf sahiplerinin geniş biçimde bu 



66 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

1) Payları Halka Arz Edilmiş Olan Anonim Şirketler  

Bir şirketin halka açık şirket olarak tavsif edilebilmesi için ilk kriter, 

şirketin paylarını halka arz etmiş olmasıdır. SPKn.’nun 3/1-f bendinde 

halka arz, “sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü 

yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında 

gerçekleştirilen satışı” ifade eder şeklinde açıklanmıştır89. Anılan 

hüküm çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için 

her türlü yolla çağrı yapılması mümkündür. Çağrı yazılı ya da sözlü 

olabilir. Halka çağrıda bulunma aracı, basın, radyo, televizyon, 

elektronik ortam olabilir veya duvarlara ilan yapıştırılabilir, evlere 

broşür yollanabilir veya bunlar genel yerlerde dağıtılabilir, banka ve 

benzeri yerlerin gişelerinden verilebilir vs.. Bu yollardan herhangi 

birinin yapılması halinde halka arz vardır. Halka çağrı, çok sayıda ve 

 
ortaklıklarla ilişkilerinin bulunup bulunmamasına göre farklı yükümlülüklere tabi tutmak 
veya dar kapsamda da olsa bazı teşvikleri sağlamaktır. AYTAÇ, Kar Dağıtımı, s.53. 
89 Mülga 2499 sayılı SPKn.’nda halka arz; “Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için 
her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya 
kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer 
piyasalarda devamlı işlem görmesini; bu Kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların 
sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder.” 
şeklinde tanımlanmıştı. Bu çerçevede yeni SPKn.’nda sermaye piyasası araçlarının satın 
alınması için yapılacak çağrı ve onu takiben gerçekleştirilen satış, halka arzın birbirini 
tamamlayan iki unsuru şeklinde düzenlenmiştir. Konuyla ilgili olarak davacı İ.D.Ç.AŞ. 
tarafından ortak sayısı sebebiyle şirket paylarının halka arz edilmiş sayılması ve şirketin halka 
açık ortaklık statüsü kazanması nedeniyle SPK tarafından şirketten Kurul kayıt ücreti 
istenilmesine ilişkin Kurul kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Kurul işleminin iptali 
istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 31.5.2016 tarih ve E.2014/1852, 
K.2016/2209 sayılı kararıyla, mevzuat hükümlerinde gerek ihraç gerek halka arz 
kavramlarının sermaye piyasası araçlarının satışı ile bağlantılı olarak tanımlandığı, 
diğer bir deyişle ihraççı ve halka arz eden sıfatlarının kazanılmasının sermaye piyasası 
araçlarının satışına bağlı olduğu, Kanunda ve ilgili Tebliğde kurul ücretinin hesaplanmasına 
ilişkin yöntemin dahi satışı yapılacak paylar üzerinden belirlendiği, davacının sermaye 
piyasası araçlarını satışa sunmasının değil, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı uyarınca 
bedelsiz devretmesinin söz konusu olduğu gerekçesiyle dava konusu kararın iptaline, söz 
konusu karara binaen ödenen ……TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 
birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verilmiştir.      
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belirsiz kişilere yapılan çağrıyı ifade eder. Halka arzın ikmal edilmesi 

için sadece çağrı yapılması yetmez, çağrıyı müteakiben satışın da 

gerçekleştirilmiş olması gerekir90.  

Halka arz, sermaye piyasasının temel kavramıdır91. Esasen bir satış 

yöntemi olan halka arzın özel olarak düzenlenmesini gerektiren ayırıcı 

özelliği, alıcı tarafta geniş bir yatırımcı kitlesinin yer almasıdır. 

Satıcının önceden belirlenmiş koşullarla, geniş bir yatırımcı kitlesine 

yaptığı satışta, alıcılar, sözleşme koşullarını tartışmak, aydınlatıcı 

bilgileri almak konusunda satıcıya karşı zayıf durumdadır. Bu nedenle 

sermaye piyasasına hâkim olan kamuyu aydınlatma, yatırımcının 

korunması, şeffaflık ilkeleri geniş yatırımcı kitlesinin korunmasına 

hizmet eder92.     

Sermaye piyasası mevzuatı içerisinde halka açılma ile ilgili temel 

düzenlemelerden biri SPK tarafından çıkarılan VII-128.1 sayılı “Pay 

Tebliği”93dir. Bu Tebliğ, şirketlerin pay ihracı ve halka arzı üzerine 

temel kuralları ortaya koymaktadır. Anılan tebliğ ile diğer hususların 

yanı sıra, halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarının mevcut 

paylarının veya bu ortaklıklarca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak 

payların halka arzı ile halka açık ortaklıkların ortaklarının mevcut 

 
90 Sermaye piyasası araçlarının satış yöntemleri, dağıtımı ve teslimine ilişkin esaslar, 
28.6.2013 tarih ve 28691 sayılı RG.’de yayımlanan II-5.2 sayılı “Sermaye Piyasası 
Araçlarının Satışı Tebliği”nde düzenlenmiştir.  
91 Halka arz (public offering) kavramının, ABD, İsviçre ve AB Hukukundaki tanımları ile 
Türk hukukunda halka arzın unsurları ve hukuki niteliği konusunda bkz. AYOĞLU, Tolga, 
Halka Arz Kavramı ve Halka Arza Aracılık Sözleşmeleri, İstanbul 2008, s.77-86; 
Karşılaştırmalı hukukta halka arz kavramı ve halka arzın hukuki niteliği konusunda bkz. 
MUTLU UŞAKLI, Senem, Halka Arz Kavramı ve Halka Arzda Kullanılan Satış Yöntemleri, İstanbul 
2010, s.60-67   
92 MANAVGAT, HAAO, s.587.      
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paylarının veya bu ortaklıklarca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak 

payların halka arzı düzenlenmiştir94. Ayrıca sermaye piyasası 

araçlarının satış yöntemleri, dağıtımı ve teslimine ilikin esasları 

düzenleyen II-5.2 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı 

Tebliği”95 de halka arz edilecek payların satışı konusunda uygulama 

alanı bulacaktır. Ancak halka açılma ve halka açık şirketlerle ilgili 

düzenlemeler bunlarla sınırlı olmayıp başka tebliğ ve düzenlemeler de 

bulunmaktadır.       

Halka arz kavramı ile halka açılma arasında bir irtibat bulunsa da, 

halka açılma halka arzdan farklı bir kavramı ifade etmektedir. Bu 

çerçevede halka açılma, halka kapalı bir şirket tarafından ilk defa 

halka arz yapılması neticesinde ortaya çıkan bir olgudur. Halka arz ise 

daha geniş bir çerçeveye sahip olup, önceden hisse senetlerini halka 

arz etmiş şirketlerin tekrar hisse senedi arz etmelerini de –ki buna 

ikincil halka arz denilmektedir- kapsamaktadır96. SPKn. kapsamında 

 
93 22.6.2013 tarih ve 28865 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
94 VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği” md. 2/1-a ve b. Bu çerçevede, halka arz yöntemi olarak, 
mevcut payların halka arzı, sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların halka arzı ile her 
iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle halka arz seçenekleri uygulanabilecektir. Halka arz 
kavramı ve halka arza ilişkin düzenlemeler konusunda ayrıntılı açıklamalar için bkz. 
PULAŞLI, Hasan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C.1, 
Tıpkı 2. Baskı, Ankara 2015, s.564-573.   
95 28.06.2013 tarih ve 28691 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
96 MEMİŞ/TURAN, s.52; GÖKALP, Namık Kemal, Sermaye Piyasalarında Halka Arz 
“Yöntemler, Uygulama ve Analizi”, İstanbul 2014, s.49; Halka açık şirket kavramı ülkeden 
ülkeye farklılık göstermekle birlikte, halka açık olmanın temel kıstasları hemen her ülkede, 
kıstaslara ilişkin uygulama farklılıkları bir yana, birbirine benzemektedir. Halka açıklık 
konusunda kullanılan kıstaslar temelde, asgari ortak sayısı, halkın elinde bulundurduğu asgari 
pay sayısı ve halka arz olarak belirlenmiştir. SAYAR, s.11. Şirketlerin halka açılmasının iki 
şekilde olacağı, bunların doğrudan doğruya halka açık şirketlerin kurulup halka hisse 
satılması ve kapalı aile şirketlerinin halka açılması olduğu hususunda bkz. KORKMAZ, 
Turhan/CEYLAN, Ali, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Gözden Geçirilmiş 7. 
Baskı, Bursa 2015, s.45. Şirketlerin halka açılmasının ve paylarının borsada işlem görmesinin 
şirketlere; finansman sağlamak, paylara likidite kazandırmak, yurtiçi ve yurtdışı yaygın 
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yer alan ve halka açık şirket statüsünde olmayan ihraççılar97 

tarafından pay dışında bir sermaye piyasası aracının (örn; özel sektör 

tahvili ya da başka bir borçlanma aracı) halka arz edilerek ihraç 

edilmesi neticesinde de anılan şirketler halka arz yapmış olacak ve bu 

nedenle SPKn.’na tabi olabilecek ancak halka açık şirket statüsünü 

kazanamayacaktır. Bu çerçevede, halka açıklık paylarla ilgili bir statü 

olup, paylarını halka arz eden anonim şirketler, halka açık şirket 

niteliğini kazanacaklardır.   

2) Payları Halka Arz Edilmiş Sayılan Anonim Şirketler  

Halka arzedilmiş sayılma kavramı kanunda özel olarak 

tanımlanmamakla birlikte, SPKn.’nun “Halka açık ortaklık statüsünün 

 
tanıtım imkânı, kurumsallaşmanın artması, ikincil halka arz olanağı ve muhtelif vergi 
avantajları gibi faydaları bulunmaktadır. SAYILGAN, Güven, Finansal Piyasalar ve 
Finansman Yöntemleri, Ankara 2004, s.94-97.  Şirketlerin borsaya kote olmalarının sebepleri, 
borsaya kote şirketler (listed companies) için kuralların neden farklılaştığı konusunda bkz. 
Cahn and Donald, Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing 
Corporations in Germany, the UK and the USA, s.442 vd.; Şirketlerin halka açılmalarının 
maliyetleri (Adverse selection and moral hazard, administrative expenses, loss of 
confidentiality)  ile faydaları (overcoming borrowing constraints, greater bargaining power 
with banks, portfolio diversification, stock market discipline, liquidity, ınvestor recognition, 
change of control, windows of opportunity) konusunda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Marco 
PAGANO/Fabio PANETTA/Luigi ZINGALES, Why Do Companies Go Public?An 
Empirical Analysis, Working Paper 5367, National Bureau of Economic Research, Kasım 
1995, s.5-10, http://www.nber.org/papers/w5367.pdf   (Erişim tarihi: 30.1.2017)  
97 SPKn.’nun 3/1-g, ğ ve h bentlerinde halka arz eden, ihraç ve ihraççı tanımları yer 
almaktadır. Anılan tanımlar şu şekildedir: “g) Halka arz eden: Sahip olduğu sermaye piyasası 
araçlarını halka arz etmek üzere Kurula başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişileri, ğ) 
İhraç: Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya 
halka arz edilmeksizin satışını, h) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, 
ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka 
arz edilen tüzel kişileri ve bu Kanuna tabi yatırım fonlarını...” ifade eder. Halka açık 
şirketler SPKn.’nda hem “ihraççı” hem de “özel statülü bir grup” olarak 
düzenlenmiştir. Diğer taraftan bu ortaklıklar Kanun’un gerekçesinde yeni bir 
yaklaşımla “piyasa bileşeni” olarak da nitelendirilmektedir. Salt sermaye piyasası 
ekseninde bunun uygulamada önemli sonuçları olabilecektir. AYTAÇ, Borsa 
Şirketleri, s.26. 

http://www.nber.org/papers/w5367.pdf
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kazanılması” başlıklı 16/1. maddesinde payları borsada işlem gören 

ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların 

paylarının halka arz olunmuş sayılacağı98 ve bu ortaklıkların halka 

açık ortaklık hükümlerine de tabi olacakları hükme bağlanmıştır. Aynı 

maddenin 2. fıkrasında ise, payları borsada işlem görmeyen anonim 

ortaklıkların, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç 

iki yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak 

zorunda oldukları, aksi durumda, Kurulun, bu payların borsada işlem 

görmesi veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması 

için, ortaklığın talebini aramaksızın gerekli kararları alacağı 

düzenlemesine yer verilmiştir.   

Hisse senetleri halka arz edilmiş sayılan anonim şirketler, 

hisse senetleri halka arz edilmiş olmamasına rağmen SPKn’nun halka 

açık anonim şirket olarak nitelendirmesi sonucu halka açık anonim 

şirketlerin tabi olduğu hükümlere tabi olan anonim şirketlerdir. Buna 

göre pay sahibi sayısı 500’den fazla olan anonim şirketler, halka 

açılmamış olsalar bile, SPKn’na göre hisse senetleri halka arz edilmiş 

sayılıp halka açık anonim şirket olarak nitelendirilirler. Ayrıca payları 

borsada işlem gören şirketler de halka açık anonim ortaklık 

hükümlerine tabi olurlar. SPKn.’nun bu düzenlemesinin temel nedeni, 

ortaklıkların SPKn kapsamından kurtularak denetimden uzak 

kalmasını engellemek ve bu yolla da yatırımcıları korumaktır. 

Kanunun temel amacı budur. Burada kamu menfaati ön planda 

 
98 Mülga 2499 sayılı SPKn.’nun 4487 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde ''Pay sahibi 

sayısının 250'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse 
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tutulmuştur99. Bu çerçevede, fiilen halka arz yaparak halka açılmamış 

olsa bile iki kriter şirketleri “halka açık sayılan şirket” veya “payları 

halka arz olunmuş sayılan” statüsüsüne getirmektedir. 

• Bir şirketin payları bir borsada işlem görüyorsa 

• Bir şirketin ortak sayısı kanunda öngörülen eşik olan 500’ü 

geçmiş ise 

a) Payları Borsada İşlem Gören Anonim Şirketler 

Paylarını gerçekte halka arz etmemiş ve ortak sayısı itibarıyla kanunda 

öngörülen eşiği geçmemiş olmakla birlikte, bir şirketin payları 

borsada işlem görüyorsa100, o şirket de SPKn. md. 16/1 gereği halka 

açık sayılmaktadır101. Bu çerçevede, fiilen halka arz yaparak halka 

açılmamış olsa bile şirketin paylarının borsada işlem görmesi halinde, 

şirketin payları halka arz olunmuş sayılacak ve şirket halka açık şirket 

hükümlerine tabi olacaktır. Payların borsada işlem görmesi konusunda 

yukarıda bilgi verilmekle birlikte, kanunda öngörülen bu kriterin 

 
senetleri halka arz edilmiş sayılır ve bu ortaklıklar halka açık anonim ortaklık hükümlerine 
tabi olurlar'' hükmü öngörülmüş idi.  
99 ÜÇIŞIK/ÇELİK, s.76. Nitekim 2.1.2011 tarih ve 28103 sayılı RG.’de yayımlanan 660 
sayılı “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde halka açık 
şirketler, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar arasında zikredilmiştir.   
100 Şirketlerin payları Borsa İstanbul AŞ. (BIST) Yönetim Kurulu kararı ile niteliklerine 
uygun olan ve Pay Piyasası altında yer alan; Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler 
Pazarı, Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı ile Nitelikli Yatırımcı 
İşlem Pazarı’ndan birinde işlem görmektedir. BIST bünyesnde 17.1.2017 tarihi itibariyle 509 
şirket bulunmaktadır. Anılan pazarların özellikleri ve pazarlarda işlem görme koşulları 
konusunda detaylı bilgi ile hangi pazarda kaç şirketin işlem gördüğü konusunda ayrıntılı bilgi 
için bkz. 
http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Halka_arz_ve_borsada_islem_gorme.pdf   
(Erişim tarihi:17.1.2017) 
101 Payları borsanın herhangi bir pazarında (kot içi-kot dışı pazar) işlem gören şirketlere Borsa 
Şirketi ya da Borsa AO denilmektedir.  

http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Halka_arz_ve_borsada_islem_gorme.pdf
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öngörülme amacına kısaca değinmek yararlı olacaktır102. Payların 

borsada işlem görmesi, kanunda aksi ispat edilemeyecek şekilde halka 

arz olarak varsayılmaktadır. Burada bir karine değil bir faraziye söz 

konusudur. Zira bir şirketin paylarının borsada devamlı olarak işlem 

görmesi, bu payların organize ikinci el piyasalarında her an halkın ve 

kurumsal yatırımcıların yatırımına açık tutulması anlamına 

gelmektedir103. Bu nedenle kanunkoyucu da, kapsayıcı bir yaklaşımla, 

payları halka arz edilmiş olmasa da, ortak sayısı itibariyle halka açık 

olmasa da, pay sayısı kaç olursa olsun bir şirketin paylarının alım 

satıma konu edilmesi (trading) bir başka deyişle borsada işlem 

görmesini de, halka arzolunmuş sayılma olarak öngörmüştür.   

 

 
102 SPKn.’nun 16. maddesinin gerekçesinde, borsada işlem görme kriterinin neden getirildiği 
konusunda bir açıklamaya yer verilmemiş, ortak sayısı itibariyle halka açıklık kriteri yanında 
payları borsada işlem gören şirketlere de yer verildiği ve payları borsalarda işlem gören 
ortaklıklar kavramının, borsalardaki kot içi-kot dışı pazar veya platformlar ile payların alım 
satıma konu olduğu her türlü sistemleri kapsadığı ifade edilmekle yetinilmiştir.  
103 AYOĞLU, s.79; 2499 sayılı Kanun’da payların borsada veya teşkilatlanış diğer 
piyasalarda devamlı işlem görmesi halka arz olarak tanımlanmış iken, 6362 sayılı SPKn.’nun 
anılan maddesi ile bu husus, payların halka arz olunmuş sayılması olarak nitelendirilmiştir. 
ÇETİN, Nusret/TÖREMİŞ, Hatice Ebru/CANTİMUR, Zeynep, 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununun Sistematik Analizi, Ankara 2014, s.46-47. Doktrinde, payların, izahnamenin 
Kurulca onaylanması ve halka arzı takiben kotasyon koşullarına uygunluk ölçüsünde borsanın 
ilgili piyasasında ya da SPKn. md. 16/2 hükmüne göre halka açıklık statüsünün ortak sayısı 
nedeniyle kazanılmasından sonra ortaklığın başvurusu veya SPK’nın kararı üzerine borsanın 
ilgili piyasasında işlem gördüğü, her iki yöntemde de paylar borsada işlem görmeden önce 
ortaklığın halka açık statüyü haiz olduğu, borsada payların işlem görebilmesi için halka açık 
statüyü kazanmak ön koşul olduğuna göre, payların borsada işlem görmesinin varsayımsal 
halka arz ölçütü olarak belirlenmesinin yerinde bir tercih olmadığı görüşü ileri sürülmüştür. 
MANAVGAT, HAAO, s.598. Hâlihazırda, halka açık statüde olmadan, bir başka deyişle 
payların borsada işlem görebilmesi için gerekli prosedürü tamamlamadan borsada işlem 
görme söz konusu değildir. Kanaatimizce, kanunkoyucu, paylarını halka arz etmese de, ortak 
sayısı itibariyle halka açık olmasa da, bir şekilde örneğin; borsa regülasyonuyla vs. payları 
borsada işlem gören/görebilecek şirketleri de kapsama almak ve uygulamada nadiren 
rastlanabilecek olsa da istisnai nitelikteki bu durumu da kapsamak amacıyla, anılan normatif 
düzenlemeye yer vermiştir.       
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b) Pay Sahibi Sayısı Beş Yüzü Aşan Anonim Şirketler  

SPKn.’nun 16 ncı maddesinde halka arz olunmuş sayılma 

kriterlerinden diğeri de, pay sahibi sayısının beş yüzü aşmasıdır104. 

4487 sayılı kanunla yapılan değişikliğin gerekçesinde farazi halka 

açıklık ölçütü olarak tavsif edilen ortak sayısına bağlı olarak şirketin 

halka açık şirket hükümlerine tabi olmasına ilişkin düzenleme ile bir 

varsayımdan hareketle, ortak sayısı beş yüzü geçen şirketler payları 

halka arz olunmuş sayılmış ve halka açık şirket olarak kabul 

edilmişlerdir. Ortak sayısı nedeniyle halka açık şirket sayılanlar, hiç 

bir halka arz işlemi gerçekleştirilmese dahi, yani bu şirketler paylarını 

halka arz etmeseler veya payları borsada işlem görmese de salt ortak 

sayısı beş yüzü geçtiği için halka açık şirket olarak kabul edilirler. 

Ortak sayısının beş yüzü geçmesi halinde halka arzın gerçekleşmiş 

sayılacağına ilişkin düzenleme ile kesin yani aksi ispat edilemeyen bir 

karine öngörülmüştür. Dolayısıyla anılan hükmün aksi 

kararlaştırılamaz105. Bu meyanda, payları bir borsada işlem görsün ya 

da görmesin, bir şirketin ortak sayısı beş yüzü aşıyorsa bu şirket de 

halka açık şirket statüsünde sayılacaktır. 

Pay sahibi sayısı beş yüz ve üzerinde olan halka açık şirketler bu 

statüyü kazanıp, SPKn.’nun halka açık şirket hükümlerine tabi 

olduktan sonra en geç ikinci yılın sonuna kadar paylarını borsada 

 
104 Mülga 2499 sayılı SPKn.’nun ilk halinde 100 olan anılan snır, 1999 yılında 4487 sayılı 
Kanunla 250’ye yükseltilmiş ve 11. maddedeki anılan hükümde ''Pay sahibi sayısının 250'den 
fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz 
edilmiş sayılır ve bu ortaklıklar halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olurlar '' hükmü 
öngörülmüştür.   
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satma veya ortaklardan bazılarının paylarını borsaya kote ettirerek 

işlem görmesini sağlama yoluyla borsa şirketi niteliğine bürünmeleri 

SPKn. md. 16/2106 hükmü ile zorunlu hale getirilmiştir. Anılan hüküm 

ile bu zorunluluğa uymayan şirketlerin paylarının re’sen borsalarda 

işlem görmesi veya halka açık şirket statüsünden çıkmasını teminen, 

çağrı yapılarak ortak sayısının Kanunda belirtilen sınırın altına 

düşürülmesi de dâhil olmak üzere, gerekli kararları alma konusunda 

Kurul’a yetki verilmiştir. Bu çerçevede Kurul, VII-128.1 sayılı “Pay 

Tebliği”nin 35. maddesi ile II-16.1 sayılı “Ortaklıkların Kanun 

Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görme 

Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği”107 hükümleri çerçevesinde 

gerekli işlemleri tesis edecektir. Dolayısıyla halka açık olmasına 

rağmen payları borsada işlem görmeyen anonim şirketler en fazla iki 

yıl için bu durumlarını koruyabileceklerdir. Bu hüküm halka açık 

anonim şirket kavramının payları borsada işlem gören şirket 

kavramıyla özdeşleştirilmesine yönelik bir düzenlemedir108. Madde 

gerekçesinde de bu husus tasrih edilmiştir109. 

 
105 TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), s.290; MEMİŞ/TURAN, s.53.  
106 Anılan hüküm şu şekildedir: SPKn. md. 16/2 “Payları borsada işlem görmeyen anonim 
ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç iki yıl içinde paylarının 
işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar. Aksi durumda, Kurul, bu payların 
borsada işlem görmesi veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması için, 
ortaklığın talebini aramaksızın gerekli kararları alır.” 
107 30.12.2013 tarih ve 28867 (mükerrer) sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
108 ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal (KIRCA, İsmail/MANAVGAT, Çağlar), Anonim 
Şirketler Hukuku, C.1, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara 2013, 
s.230; 2 yıllık süre sonunda halka açıklık ile payların borsada işlem görmesi arasında ilişki 
sağlanması amaçlanmıştır. BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku (2016), s.118; ADIGÜZEL, 
Burak, Sermaye Piyasası Hukuku, Ankara 2017, s.68.  
109 Gerekçede, bu husustaki açıklama şu şekildedir: “Getirilen diğer bir yenilik ise payları 
borsada işlem görmeyen ortaklıklar için olup, bu şirketlere Kurul kaydına alındıktan sonra en 
geç iki yıl içerisinde paylarının borsalarda işlem görmesi zorunluluğu getirilmiş ve bu 
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Ayrıca SPKn.’nun 33/4 hükmünde de, şirketin iradesi hilafına 

gerçekleşen halka açık şirket statüsünün değiştirilebilmesi için yeni bir 

imkân öngörülmüştür. Anılan düzenleme ile pay sahibi sayısı 

sebebiyle halka açık sayılan ortaklıklardan, 16 ncı madde uyarınca 

paylarının borsada işlem görmesini istemeyenlerin, pay sahibi tam 

sayısının en az üçte ikisinin olumlu oyu veya toplam oyların dörtte 

üçü ile alınacak bir genel kurul kararı ile bu Kanun kapsamından 

çıkabileceği, bu durumda Kanunun kapsamından çıkma kararına 

olumlu oy kullanmayan pay sahiplerine 24 üncü madde uyarınca 

ayrılma hakkı tanınacağı, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca 

Kurulca resen halka açık ortaklık statüsünden çıkarılacak ortaklıkların 

hâkim ortaklarına diğer paylar için pay alım teklifinde bulunma 

zorunluluğu getirilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 D. TTK ve SPKn.’nda Yer Alan Halka Açık Şirketlere 
İlişkin Kavramların Analizi  

Mülga SPKn’nun yasalaştığı 1981 yılından itibaren SPKn ve 

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olarak SPK’nın yaptığı düzenlemeler, 

Türkiye’de sermaye piyasası hukukunun hızlı biçimde gelişmesini 

 
zorunluluğa uymayan ortaklıkların paylarının re’sen borsalarda işlem görmesi veya halka 
açık ortaklık statüsünden çıkmasını teminen, çağrı yapılarak ortak sayısının Kanunda 
belirtilen sınırın altına düşürülmesi de dâhil olmak üzere, gerekli kararları alma konusunda 
Kurul’a yetki verilmiştir. Getirilen bu yenilik ile bir yandan sadece payları borsada işlem 
gören anonim ortaklıkların halka açık anonim ortaklık olarak düzenlendiği AB müktesebatına 
uyum sağlanması amaçlanırken, diğer yandan belirli büyüklükteki ortaklıklara yatırım yapan 
pay sahiplerinin haklarının korunmasının ekonomik olarak daha anlamlı olduğu göz önünde 
bulundurulmuş ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla inceleme, gözetim ve 
denetimde etkinliğin artırılması ve yatırımcının etkin olarak korunduğu bir yapıya geçilmesi 
amaçlanmıştır.” SPKn.’nda yer alan ortak sayısı dolayısıyla halka açık olma kriterinin, AB 
ülkelerindeki düzenlemeler dikkate alınarak kaldırılması gerektiği görüşü için bkz. 



76 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

sağlamıştır. Doktrinde bu hızlı gelişim sonucunda TTK’da yer alan 

anonim şirketlere ilişkin hükümler yanında SPKn. kapsamında bir 

halka açık anonim ortaklıklar hukuku oluşturulması veya bu yola 

girilmesi, hukuk metodolojisine aykırı ve hukuk güvenliği açısından 

da çok sakıncalı olarak değerlendirilmiştir110. Oysa sermaye piyasası 

hukukunun geçirdiği evrim, Kanun ve SPK düzenlemeleri ile 

oluşturulan hukuki çerçeve içinde sermaye piyasasının sağlıklı bir 

gelişim göstermesi, sermaye piyasası hukukunun uygulama döneminin 

ortaya çıkardığı çağdaş müeseseseler, TTK’nın değişim 

çalışmalarında da kaynaklık etmiştir. O halde, TTK’nın çizdiği genel 

çerçeve içinde, sermaye piyasası hukuku içinde de bir halka açık 

anonim ortaklıklar hukukunun varlığını korumak, hukuk güvenliğini 

tehlikeye atmak bir yana TTK’nın çağdaş çizgilere getirilmesinde 

başlıca kaynaklardan birisini oluşturmuştur111.    

 
ERDOĞAN, Oral/SANCAK, Ethem, Tezgahüstü Piyasalarda Reform Gereksinimi, Sermaye 
Piyasası Dergisi, Ankara, Nisan-Haziran 2010, Y.1, S.2, s.14.  
110 MOROĞLU, Sempozyum, s.17 ve s.26. Özel hukuk ilişkilerinin SPKn.’nda 
düzenlenmesinin çok önemli bir sakıncası da, özel hukuk ilişkileri konusunda düzenlemeler 
yapma yetkisinin hukuk sistemimize aykırı düşecek ve hukuk güvenliğini zedeleyecek ölçüde 
İdareye bırakılmasına yolaçılmış olmadısır. Bu yetkiler SPKn. kapsamında kullanılabilecek 
yetkilerdir. Ancak, SPKn.’nda sadece kamu hukukuna dair yetki ve hükümlere değil özel 
hukuk ilişkilerini düzenleyen hükümlere de önemli ölçüde yer verilmiş bulunduğundan, 
SPK’nın düzenleme yetkisi o ölçüde özel hukuk ilişkileri alanını da kapsamaktadır. Bu 
alanda, kar payı dağıtılması, tahvil ve diğer menkul kıymetler çıkarılması koşulları, sermaye 
artırımı ve asgari sermaye miktarı gibi aslında kanunla düzenlenmesi gereken birçok husus 
SPK’nın düzenleme yetkisi içerisinde kalmaktadır. Böylece, idareye özel hukuk alanında 
olması gereken istikrarı ve dolayısıyla hukuk güvenliğini zedeleyecek şekilde istediği zaman 
kurallar koyabilme veya bunları değiştirebilme imkânı verilmiş olmaktadır. Bunun 
TBMM’nin yasama yetkisine müdahale oluşturduğu ve Anayasa’nın kuvvetler ayrılığı 
ilkesine aykırı olacağı da ileri sürülebilir. MOROĞLU, Sempozyum, s.20. Karşı görüşler için 
bkz. MOROĞLU, Sempozyum, s-25-32.  
111 6102 sayılı TTK’da, daha önce sermaye piyasası mevzuatında düzenlenmiş ve uygulama 
alanı bulmuş birçok kurumun yer aldığı ve anılan kurumlara genel bir uygulama alanı 
kazandırılmak istendiği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, kayıtlı sermaye sistemi, birikimli 
oy kullanma yöntemi, kurumsal yönetim ilkeleri bağlamındaki düzenlemeler, anonim 
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TTK ile esasen sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketleri de 

kapsayacak düzenlemeler getirilmiş olmasına rağmen, söz konusu 

hükümlerin mutlak olarak uygulanması esası benimsenmemiş, 

TTK’nın 210 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, diğer bakanlık, 

kurum, kurul ve kuruluşların, ancak kendilerine kanunla tanınan 

yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve 

şekle tabi olarak şirketlere ilişkin düzenleme yapabileceği belirtilmiş; 

anılan hükme paralel şekilde “Özel kanunlara bağlı anonim şirketler” 

başlıklı 330 uncu maddesinde de, özel kanunlara tabi anonim 

şirketlere, özel hükümler dışında bu kısım hükümlerinin uygulanacağı, 

diğer bir ifade ile, özel kanunlara tabi anonim şirketler açısından 

hüküm bulunması durumunda özel kanunlarda yer alan hükümlerin 

tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır. Kanaatimizce TTK’da 

benimsenen bu tercih yerindedir. Zira kanun koyucunun özel 

amaçlarla çıkardığı ve sorunlara özgün çözüm yolları benimsediği 

kanunun uygulamada öncelik taşıması, kanun koyucunun iradesine 

uygun olduğu gibi; bir yorum kuralı olarak özel kanun-genel kanun 

(lex specialis-lex generalis) ilişkisinde, özel kanunun öncelikli 

uygulama alanı bulması kuralıyla da uyumludur112. Ayrıca konuya 

SPKn. açısından bakıldığında, sermaye piyasası hukukunun 

gelişmesine olanak vermek, TTK’nın çağdaş çizgisini koruması 

 
şirketlerinin denetiminin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacağına ilişkin hükümler vs. 
zikredilebilir.  
112 TTK’nın halka açık ya da payları borsada işlem gören şirketlere ilişkin getirmiş olduğu 
düzenlemeler, 6362 sayılı yeni SPKn. yürürlüğe girmeden öncedir. Yeni SPKn, gerek kavram 
bazında gerekse müessese bazında önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu durumda 
hukuken ulaşmamız gereken önemli sonuç, Kanunda getirilen düzenleme ve kavramlar, 
TTK’daki düzenlemelere göre özel hüküm niteliğindedir ve öncelikle uygulama alanı bulur. 
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bakımından da büyük önem taşımaktadır. SPKn hükümlerinin, 

kapsamdaki ortaklıklara TTK hükümlerinden öncelikle uygulanması, 

TTK hükümlerinden tamamen kopuk, farklı bir halka açık anonim 

şirketler hukukunun oluşumuna olanak tanımak anlamına gelmez. 

Nitekim TTK, halka açık anonim şirketler hukukunda ortaya çıkan 

birçok çağdaş kurumu tüm anonim ortaklıklara yaygınlaştırarak, halka 

açık anonim ortaklıklarla, diğer anonim ortaklıkları ortak düzenleme 

ilkeleri eksenine oturtmuştur. Asli öneme sahip bazı konularda da, 

halka açık anonim ortaklıklara uygulanacak hükümler TTK’da 

belirlenerek, uygulama bütünlüğü sağlanmıştır113.  

SPKn’da Kanuna tabi anonim şirketler bakımından temel kavram, 

halka açık ortaklıktır. Kanunun 3-1 (e) maddesinde halka açık 

ortaklık, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan 

anonim ortaklık olarak tanımlandıktan sonra, Kanunun 16/1 

hükmünde, halka arz olunmuş sayılma karineleri arasında bir anonim 

şirketin paylarının borsada işlem görmesi sayılmıştır. Dolayısıyla 

payların borsada işlem görmesi, SPKn’a göre halka arz olunmuş 

sayılma karinelerinden sadece birisidir ve SPKn.’na tabi anonim 

şirketin belirlenmesi bakımından çok daha geniş anlama sahip halka 

açık ortaklık tipi esas alınmıştır. Zira Kanunun temel amacı, 

yatırımcıları korumaktır. Bu bağlamda belli genişlikte bir yatırımcı 

 
Kavramlar konusunda bir tercihte bulunulması gerektiğinde de SPKn.’daki kavramlara 
öncelik verilmelidir. MEMİŞ/TURAN, s.93. 
113 SPKn.’nun, TTK’nın özellikle Borsa AO’ları ilgilendiren, Borsa AO’ların çoğalmasını, 
bunların özel olarak korunmalarını amaçlayan hükümlerini bertaraf ettiği, SPK’nın söz 
konusu olumsuzluğu en aza indirmesinin görevi olduğu, yerel mahkemelerin anılan hükümleri 
Anayasa Mahkemesi’ne götürmelerinin yerinde olacağı görüşü için bkz. TEKİNALP 
(POROY/ÇAMOĞLU), s.291.  
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kitlesinin varlığı ölçüt olarak esas alınmaktadır. Halka açık ortaklık 

kapsamında, payları borsada işlem görenler olduğu gibi, borsa şirketi 

olmamakla birlikte binlerce ortağı bulunan anonim şirketler ve 

paylarını fiilen halka arz etmiş olmakla beraber kotasyon koşullarını 

taşımadıkları için borsa şirketi niteliğini kazanamamış şirketler de 

vardır. Geniş bir ortak kitlesine sahip olduğu halde, payları borsada 

işlem görmediği için, bu şirket ortaklarını SPKn’un özel 

hükümlerinden yararlandırmamanın haklı bir gerekçesi yoktur. 

İdeal olan veya asıl beklenti, müşterek düzenlemelerin mümkün 

olduğunca uyumlu ve çelişki yaratmayacak bir biçimde 

gerçekleştirilmeleridir. İkili düzenlemelerde uyumun sağlanması 

elbette güçtür. Bununla birlikte eşzamanlı düzenlemelerde 

yasalaştırma sırasında, farklı zamanlardaki düzenlemelerde ise sonraki 

(yeni tarihli) kanunlarda aksaklıkların kaldırılmasıyla ve titiz bir 

değerlendirmeyle amaca ulaşılabilir. TTK’nın 2011 yılı itibariyle 

yürürlükte olan SPKn. hükümleriyle bağlantılı düzenleme yaparken bu 

konuda başarılı olduğu söylenemez. Birçok hususta hatalı tekrarlara 

gidilmiş, SPKn. hükümlerinin saklı tutulmasında eksik veya farklı 

davranılmış, nihayet istisnalar öngörülürken boşluklar veya çelişkiler 

yaratılmıştır114.  

 
114 AYTAÇ, Borsa Şirketleri, s.22. HAAO’lar kuşkusuz getirilen yeni hükümler çerçevesinde 
bir anonim ortaklık modeli olarak ağırlıklı biçimde TTK’ya tabi olacaktır. Sermaye piyasasına 
yönelik konuların SPKn.’nda düzenlenmesi gerekmekle ve beklenmekle birlikte, TTK’da 
HAAO ile ilgili doğrudan hükümlere yer verilmiş, bazı SPKn. hükümlerinin saklı tutulması 
yöntemine ve tekrarlara başvurulmuştur. Kaynağı hangi hukuki düzenleme olursa olsun, artık 
bir “HAAO Hukuku” kendini kabul ettirmiştir. s.23-24.   
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Esasen TTK’da, SPKn ile bütünlüğün sağlanması bakımından “halka 

açık ortaklık/şirket” kavramının tercih edilmesi, niteliği gerektiriyorsa 

“payları borsada veya teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören” 

kavramının kullanılması yerinde olurdu115. Kanun çalışmaları 

yapılırken, gerek terminoloji gerek muhteva konusunda ince ve titiz 

bir çalışma yapılmaması nedeniyle birbirine yakın zamanlarda 

yürürlüğe giren TTK ve SPKn. arasında uyumsuzluklar husule 

gelmiştir. Problemlerin çözümünde, halka açık şirketlerle ilgili olarak 

SPKn.’da yer alan düzenlemelerin ve kavramların, TTK’da anılan 

şirketlerle ilgili düzenlemelere göre özel hüküm niteliği taşıdığı, 

SPKn.’nda özel olarak düzenlenmeyen konularda, halka açık 

şirketlerin de anonim şirket niteliğinde olması hasebiyle TTK’nın 

ilgili hükümlerinin uygulanabileceğinin göz önünde bulundurulması 

yerinde olacaktır.       

III. Denetim Kavramı ve Genel Olarak Halka Açık Şirketlerin 

Denetimi  

A. Denetim Kavramı 

1) Genel Olarak  

Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü altında 

denetim (control, audit, inspection) kavramı, birçok faklı anlamda 

 
115 Aynı yöndeki görüş için bkz. ÜNAL, s.169-170. Öte yandan halka açık şirketler esas 
itibariyle Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş olup, bu Kanun’da TTK’daki 
kavramlara yer verilmeden bu şirketler için “halka açık anonim ortaklık” kavramı esas 
alınmıştır. TTK ile getirilen hükümler, Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu arasında 
terminoloji uyumsuzluğu problemine yol açabilecek niteliktedir. Söz konusu problem, 
TTK’da yapılacak değişikliklerle ortadan kaldırılmalıdır. Bu çerçevede, öncelikle halka açık 
şirketler için TTK’da kullanılan birbirinden farklı kavramlar uyumlaştırılmalıdır. Bu şirketler 
için TTK’da kullanılabilecek en uygun kavram, “halka açık şirket” kavramıdır.  
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verilmiş ve tanımlanmıştır. Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü’nde 

“murakabe116, teftiş” olarak ifade edilen denetim kavramı, İktisat 

Terimleri Sözlüğü’nde, “Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin 

bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve 

rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve 

değerlendirme süreci” şeklinde tanımlanmıştır117.  Hukuki anlamda 

denetleme ise “gerek devlet daire ve teşkilatının ve gerek özel hukuk 

hükümlerine göre kurulmuş müesseselerin kamu menfaati noktasından 

kanun, nizamname ve statüleri hükümlerine göre çalışıp 

çalışmadıklarının tetkik edilmesidir.” şeklinde tanımlanmaktadır118.   

 
116 Murakabe deyimi; bakma, gözetim altında bulundurma, gözetleme, iç dünyasına dalma ve 
sansür anlamlarına gelmektedir. ATAY, Cevdet, Devlet Yönetimi ve Denetimi, 2. Baskı, 
İstanbul 1999, s.22.  
117 Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü’nde ise denetim, “Tecimsel 

kuruluşlara ilişkin sayışımların düzeninde olup olmadığı, yasaları, tüzük ve yönetmeliklerine 
uygun bir yönde doğru olarak yürütülüp yürütülmediği izlenilmek üzere yapılan inceleme ve 

denetlemeler. 2. İşlemlerin tümünün sonuna kadar yazılımı ve tekrar gözden geçirilmesi, plan 
ve amaçlar çerçevesinde bu işlemlerin çözümlenmesi, önceden planlanmış amaçlara 
ulaşılmak için bu işlemlerin plana göre yönetilmesi ve gerektiğinde gerekli değişikliklerin 
yapılması” olarak ifade edilmiştir.  
Denetim kavramının TDK tarafından farklı konularda yapılan tanımları için 
bkz.http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim
&kelimeget=denetim&hngget=md (Erişim tarihi: 1.10.2017)  
118 KURNAZ, Niyazi/ÇETİNOĞLU, Tansel, İç Denetim – Güncel Yaklaşımlar-, Kocaeli 
2010, s.11. Avrupa Komisyonu’nun denetim tanımı da, bir işlem, prosedür veya raporun her 
bir yönünü doğrulayacak şekilde ve sonradan yapılan her türlü inceleme şeklindedir. 
Muhasebeciler ise denetimi, Amerikan Muhasebeciler Birliğinin Temel Denetim Kavramları 
Komitesi’nin (American Accounting Association, Committee on Basic Auditing Concepts) 
raporunda şu şekilde tanımlamaktadır: Denetim, ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin 
savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak ve sonuçlarını 
ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik 
süreçtir. bkz. KURNAZ/ÇETİNOĞLU, s.11; GÜREDİN, Ersin, Denetim, 3. Baskı, İstanbul 
1988, s.5. Anılan tanım çerçevesinde denetimin unsurları ve özellikleri ise denetimin bir süreç 
olması, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaları incelemesi, önceden saptanmış ölçütler 
çerçevesinde cereyan etmesi, uygunluk derecesi, tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları 
değerlendirme, ilgili taraflar (ilgi duyanlar) ve sonuçları bildirme şeklinde açıklanabilir. 
GÜREDİN, s.5-6.   

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategori1=bakdetay&sozid=MLY
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim&kelimeget=denetim&hngget=md
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategoriget=terim&kelimeget=denetim&hngget=md
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Denetim, en genel anlamıyla bir kurala riayet edilip edilmediğinin, 

denetim konusunu teşkil eden hususların önceden tayin edilmiş 

standartlara, yürürlükteki mevzuata ve diğer düzenlemelere uygun 

olup olmadığının ilgili kesimlerce bağımsız bir şekilde incelenmesi, 

araştırılması ve değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçların ilgili 

birimlere raporlanması olarak tavsif edilebilir. Denetim ya da 

denetleme çok farklı amaçlarla ve farklı misyonlarla yapılabilir. Bu 

nedenle, denetimin muhtevasına göre sonucu ve anlamı da farklılaşır. 

Denetim sadece eyleme giden yolların kontrol altında 

bulundurulmasından ibaret olmayıp kontrol, teftiş, inceleme, revizyon 

gibi alt kavramları da muhteva eden ve eylem gerçekleştirildikten 

sonra da sürdürülebilecek olan bir faaliyettir. Denetim ve kontrol 

kavramları, genellikle aynı kavramlar gibi algılanıp kullanılsa da, 

kontrol kavramı, faaliyetler yürüdüğü esnada yapılan bir faaliyet 

olmakla denetim kavramından farklılaşmaktadır. Denetim geçmişe 

yönelik neler olduğunu, nasıl olduğunu ya da günümüz risk ve sistem 

bazlı modern denetim yaklaşımı doğrultusunda geleceğe yönelik 

olarak neler olabileceğini öngörmek için belirli konuları kontrol 

etmektir119. 

 
119 Esasen denetim kavramına yakın olan bir diğer kavram olan gözetim kavramı da denetim 
ile iç içe geçmiş bir faaliyet olarak nitelendirilebilir. Etimolojik olarak gözetim, bir işin veya 
faaliyetin yapılmasında, düzene uyulup uyulmadığını kontrol etmek veya o işin düzenli 
yapılmasına nezaret etmektir. Denetim ise, bir kuruluşun, yasalara ve kendi amacına uygun 
olarak çalışıp çalışmadığını incelemek, araştırmak ve sonuca göre müdahalede bulunmaktır. 
Böylece gözetim ve denetim, olayları ve durumları tespit etmek ve bunlara fiili ve hukuki 
olarak müdahalede bulunmak anlamına gelmektedir. Denetim ve gözetim, denetime tabi 
olanın bizzat endi görevi veya belirli emirlerin icrası gereği, belli bir faaliyette veya 
davranışta bulunmasını şart koşar. Denetim ve gözetim için, denetlenenin bağımsız olması 
zorunlu bir unsur değildir. Esas olan denetleyenin, denetlenenin görevini bizzat üstlenmeden 
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Denetimin ifa ediliş biçimine göre; kamusal denetim, bağımsız dış 

denetim ve iç denetim olmak üzere üçlü bir ayrım yapılmaktadır. 

Fonksiyonel açıdan ise denetim üç ana başlıkta incelenebilir. Bunlar; 

finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet 

denetimidir. Finansal tablo denetimi, mali tablolarda yer alan 

bilgilerin, doğru, dürüst ve tam olarak önceden belirlenmiş kıstaslara 

göre düzenlenip düzenlenmediğinin ortaya konulmasına yöneliktir. 

Uygunluk denetimi, denetlenen kişi ya da kuruluşun yaptığı işlemlerin 

önceden belirlenmiş ilke ve esaslara göre yapılıp yapılmadığını 

belirlemeye yöneliktir120. Faaliyet denetimi ise, denetime konu kişi ya 

da kuruluşun mali bilgileri yanında mali olmayan her türlü işleminin 

de araştırılmasını ifade etmektedir121. 

 
veya kendisi onun yerine görev ifa etmeden, ona müdahale etmesidir. Müdahale ise, 
denetlenenin bir şeyi doğru mu yoksa hatalı mı yaptığını tespit edip duruma göre onu etkileme 
ve yönlendirmektir. KAPLAN, İbrahim, Bankaların Gözetimi, Denetimi ve Hukuki 
Sorumluluk, BATİDER, Haziran 2006, C.XXIII, S.3, s.10-11. 
120  Uygunluk denetimi, bir başka deyişle gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin mevzuata 
uygun olup olmadığının denetlenmesi şeklinde tavsif edilebilir. Mevzuat kavramı ise, gerek 
faaliyet gösterilen sektöre özgü yasal düzenlemeler ile düzenleyici ve denetleyici otoriteler 
tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ gibi ikincil düzenlemeleri gerek şirketlerin kendi 
yönetimleri ve yetkili organları tarafından şirketin faaliyetlerine yönelik olarak düzenlenen iç 
kuralları şamil olmak üzere anlaşılması gereken ilke ve düzenlemeler olarak kabul edilmek 
gerekir.     
121 Uygulamada denetim tasnifleri farklı amaçlara yönelik olarak yapılmaktadır. Bu meyanda, 
denetim teşkilatıyla denetlenen birimlere göre iç denetim-dış denetim; denetimin amacına 
göre yönetimsel denetim-danışma denetimi; denetim kapsamı açısından tek ünitede denetim-
sektörel denetim; kontrolü gerektiren etkenler açısından kuruluş sırasında denetim-işletmede 
esaslı değişiklikler nedeniyle denetim-işletmenin tasfiyesi ve infisahı halinde denetim-
ortakların ortaklıktan ayrılması nedeniyle denetim; denetimi yapanlar açısından kamu 
denetimi-özel denetim şeklinde tasnifler de yapılabilir. Denetim tasnifleri konusunda ayrıntılı 
bilgi için bkz. ALIŞKAN, Murat, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın Anonim Şirketleri Denetlemesi ve İlgili Fesih Davaları, İstanbul 2007, s.22-26; 
AKSOY, Tamer, Tüm Yönleriyle Denetim (AB ile Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir 
Paradigma), Ankara 2002, s.55. Klasik denetim tasnifleri konusunda bkz. ERDOĞAN, Melih, 
Denetim, Kavramsal ve Teknolojik Yapı, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, Ankara 2006, s.3 vd; 
Denetim İlke ve Esasları, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 6. 
Baskı, Temmuz 2015, s.14 vd.      



84 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

Öte yandan denetim kavramı, denetime yaklaşım kıstasına göre iki 

şekilde tanımlanabilmektedir. Birincisi klasik denetim anlayışı, 

ikincisi ise risk temelli anlayıştır. Risk temelli denetim anlayışı, 

risklerin belirlenmesi ve riskler oluşmadan denetime başlanıp, 

oluşmalarını önlemeyi hedef almaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte, 

denetim anlayışı konusunda klasikten risk temelli denetime doğru bir 

temayül gözlenmektedir. SPKn.’nda da risk temelli denetim anlayışı 

esas alınmıştır. Konu aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir.   

2) Halka Açık Şirketlerin Denetiminin Önemi 

Sermaye piyasasının temel fonksiyonlarından birincisi, tasarrufların 

üretken ve verimli faaliyetlere yönlendirilmesi, ikincisi de tasarruf 

sahiplerinin sermaye piyasasında yatırım yapmaya teşvik edilmesidir. 

Ancak, tasarrufa yeterli güvence sağlanmadıkça tasarrufların yatırıma 

yönelmesi gerçekleşmeyecektir. Bu nedenledir ki, sermaye 

piyasasında yapılan denetimlerin amacı, sermaye piyasasının ihlaller 

ve suistimallere karşı korunmasının ve piyasanın güven, dürüstlük ve 

şeffaflık içinde çalışmasının temin edilmesidir122. Bu bağlamda diğer 

sermaye piyasası kurumları yanında sermaye piyasasının asli 

 
122 Tezimizde denetim kavramını, gözetim kavramını da içerecek şekilde kullanmış olmakla 
birlikte, sermaye piyasalarında gözetim; sermaye piyasalarından en kısa sürede doğru ve 
yeterli bilgi edinilmesini, bu bilgilerin hızlı bir biçimde değerlendirilmesini ve bunun 
sonucunda daha etkin düzenleme ve denetimlerin yapılmasını veya gereken tedbirlerin bir an 
önce alınmasını temin etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede gözetim; sermaye 
piyasalarındaki gelişmelerin izlenmesine ve değerlendirilmesine, düzenlemelere aykırı iş ve 
işlemlerin önceden tespitine olanak sağlayan, matematiksel–istatistiksel modeller ile 
desteklenmiş “uyarı ve karar destek sistemleri” olarak tavsif edilebilir.  Ülkelerin özel 
koşullarına göre farklılık gösterse de, temel olarak, gelişmiş bir sermaye piyasası gözetim 
sisteminin birbiri ile iletişim halinde olan dört alt sistemi ihtiva ettiği söylenebilecektir: Piyasa 
gözetim sistemleri, yatırım kuruluşlarının (aracı kurumların) gözetim sistemleri, kurumsal 
yatırımcıların gözetim sistemleri ve halka açık şirketlerin gözetim sistemleri. 
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unsurlarından olan halka açık şirketlerde yatırımcı haklarının 

korunması ve piyasaların dürüst işleyişinin hâkim kılınması için SPK 

tarafından denetimler yapılmaktadır.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık şirketlerde yaptığı denetim 

kamu denetiminin123 bir parçasını oluşturmaktadır. Bu denetimin 

başlıca amacı da Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1. 

maddesinde belirtildiği gibi, sermaye piyasasının, güvenilir, şeffaf, 

etkin ve istikrarlı bir ortamda çalışmasını, yatırımcıların hak ve 

menfaatlerinin korunmasını sağlamaktır. Bu amaçla da SPK, 

SPKn’nun 2. maddesi çerçevesinde; sermaye piyasası araçlarını ihraç 

ve halka arz edenleri, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaları, 

sermaye piyasası faaliyetlerini, sermaye piyasası kurumlarını 

denetlemektedir. SPK’nın halka açık şirketler yanında sermaye 

piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşları, yatırım fonları, 

emeklilik yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, portföy yönetim 

şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, derecelendirme kuruluşları, 

borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar ile sermaye piyasasında 

faaliyet gösteren diğer kurumlar (Borsa İstanbul AŞ., Merkezi Kayıt 

Kuruluşu AŞ., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Türkiye Sermaye 

Piyasaları Birliği, merkezi takas ve merkezi saklama kuruluşları gibi) 

üzerinde de denetim ve gözetim yetkisi bulunmakta olup, anılan 

kurumlar ve faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun 

uyarınca çıkarılmış yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat hükümleri 

 
123 İngilizce’de “audit” bağımsız denetim için kullanılan bir kavramdır. Kamu denetim 
faaliyetleri için ise, “supervision, investigation, inspection” gibi kavramlar kullanılmaktadır. 
SANCAK, Sözlük, s.68, dp.7.  
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uyarınca SPK tarafından denetlenmektedir. Tezimiz, halka açık 

şirketlerin denetimine özgülenmiş olduğundan, anılan kurumların 

denetimine yönelik özellikli hususlar tezimizde inceleme konusu 

yapılmamıştır.   

Sermaye piyasalarında denetim; sermaye piyasası araçlarının, bunları 

ihraç ve halka arz edenlerin, borsalar ve teşkilatlanmış diğer 

piyasaların, sermaye piyasası faaliyetlerinin ve sermaye piyasası 

kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, ilke 

ve esaslara uygunluklarının, yatırımcıların korunması ve sermaye 

piyasalarının güven, açıklık ve istikrar hedefleri altında incelenmesi 

faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede SPK tarafından halka 

açık şirketler üzerinde gerçekleştirilen denetim ve gözetimin amacı; 

sermaye piyasalarının etkin, dürüst, güvenilir ve tarafların hak ve 

yararlarını maksimum düzeyde koruyan bir biçimde işlemesini 

engelleyen ihmal, ihlal, suiistimal ve benzeri her tür yasal olmayan fiil 

ve işlemlerin önlenmesi ve denetim sonuçlarına göre gerekenlerin 

(uyarma, yaptırım uygulama, suç duyurusunda bulunma, dava açma, 

gerekli sair tedbirleri alma gibi) yapılmasıdır.   

SPK’nın halka açık şirketler üzerindeki denetim fonksiyonu temelde 

Denetleme dairesi tarafından yerine getirilmekle birlikte, diğer 

dairelerin görev alanına gören konularda ilgili daireler (Aracılık 

Faaliyetleri Dairesi, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi124, Kurumsal 

 
124 Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, halka açık şirketlerin ihraç edeceği sermaye piyasası 
araçlarına ilişkin düzenleme ve incelemeler yapmak, bu kapsamda halka arz denetimleri 
yapmak ve izahnameleri incelemek, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgilerin kamuya 
açıklanmasına ilişkin düzenlemeler yapmak, halka açık şirketler tarafından uygulanacak 
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Yatırımcılar Dairesi gibi) tarafından da görev alanlarına mahsus 

olarak denetim ve gözetim faaliyetleri icra edilmektedir.  

B. Denetim Türleri 

Denetim, yukarıda belirttiğimiz gibi farklı şekillerde tasnif 

edilebilmekle birlikte, çalışmamız halka açık şirketlerinin SPK 

tarafından denetimine yönelik olduğundan, bu başlık altında halka 

açık şirketlerin kendi bünyelerindeki iç denetçiler tarafından 

denetlenmesi ile dışarıdan bir denetçi/denetim kuruluşları veya ilgili 

denetim otoritesi tarafından denetlenmesi şeklinde iç denetim-dış 

denetim şeklindeki tasnif çerçevesinde konu analiz edilmeye 

çalışılacaktır. Zira denetim, -faaliyetlerin mevzuata, iç düzenlemelere 

uygunluğu, muhasebe ve raporlama sistemlerinin bütünlüğü ile 

güvenliği ve maruz kalınan risklerin belirlenmesi ve yönetimi 

kriterlerine göre- iç ve dış denetim şeklinde iki kategoriye ayrılmakta 

olup125, her iki denetim türü nitelik, yöntem, denetimi gerçekleştiren 

denetçiler ve amaçlar yönünden farklılık arz etmektedir. Diğer taraftan 

iç gözetim ve denetim, prensip itibariyle, işlemlerle ve uygulama ile 

birlikte yapılan “işleme bağlı”, “doğrudan denetim” olarak da 

adlandırılan bir denetim türüdür. Dış gözetim ve denetim ise, işlemden 

sonra gerçekleşen, uygulama görmüş tüm işlemleri kapsayan, dolaylı 

 
kurumsal yönetim ilkelerini belirlemek ve uygulamasını izlemek, bu şirketler tarafından 
gerçekleştirilen önemli nitelikteki işlemler ile pay alım teklifi işlemlerine ilişkin düzenlemeler 
yapmak, esas sözleşme değişiklikleri, Kurul kaydından çıkma-çıkarılma, birleşme-bölünme 
işlemleri, kayıtlı sermaye işlemleri, sermaye azaltımı işlemleri ile halka açık şirketlerin 
finansal tablolarının gözetimi gibi görevler icra etmektedir.      
125 TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), s.451; ERDOĞAN, s.6.   
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denetim olarak da anılan “işlemden bağımsız” gözetim ve 

denetimdir126.  

1) İç Denetim 

İç denetim, işletme faaliyetlerinin ve uygulayıcıların yaptıkları işlerin 

uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenilirliğinin, 

finans, muhasebe ve diğer tüm konulardaki kontrollerin sıhhatinin, 

yine işletmede bu amaçla çalışan kişilerce (iç denetçi) araştırılıp üst 

yönetime rapor edilmesini ifade eder127. Bu çerçevede iç denetim, 

kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve ona değer katmak amacını 

güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç 

denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve 

disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olur128. 

 
126 KAPLAN, İbrahim, Bankaların Gözetimi, Denetimi ve Hukuki Sorumluluk, s.11. 
Denetimin, bilgilendirme işlevi, koruyucu işlevi, caydırıcılık işlevi ve ekonomiklik işlevi gibi 
işlevleri bulunmaktadır. Denetimin işlevleri ve özellikleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. 
TOROSLU, M. Vefa, Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirketlerde Denetim, 
Ankara 2015, s.315-320.   
127 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, s.16; GÜREDİN, s.10. Anılan 
iç denetim tanımı, iç denetim mesleğinin esas ve genel kabul görmüş meslek organizasyonu 
olan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından, uzun araştırma, istişare ve çabalar 
sonucu ulaştığı genel kabul görmüş bir tanımdır. KAYA, Bertan, Kurumsal Performansı 
Artırmak İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi, Ankara 2015, s.77. Ülkemizde de 
çağdaş iç denetim anlayışı ve bunun hayata geçirilmesine yönelik çabalar 1995 yılında 
Türkiye İç Denetim Enstitüsünün (TİDE) kuruluşuna denk gitmektedir. 2000’lerin ilk yarısı 
Türkiye’de iç denetim kavramı ve çağdaş iç denetim uygulamalarına yönelik ilginin hızla 
artmaya başladığı dönem olmuştur. Bkz. KAYA, s.77.    
128 KAYA, Kadri Cemil, İç Kontrolün Bağımsız Denetimi, SPK Yeterlik Etüdü (Hizmete 
Özel), Ankara 2013, s.8. İç denetim kavramı, iç kontrol kavramıyla yakından ilgili olmakla 
beraber, bu iki kavram birbirinden farklıdır. İç denetim, iç kontrol sisteminin içerisinde fakat 
aynı zamanda iç kontrol sisteminin gözetimini yapan bir mekanizmadır. İç denetim 
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İç denetçilerin faaliyetleri sonucu ulaştıkları bulgular doğrudan 

doğruya o işletmenin yöneticileri ve yönetim kurulları tarafından 

kullanılır. Bunun yanısıra iç denetim kurulunun işletmedeki iç kontrol 

sistemi ile ilgili olarak hazırladığı rapor bağımsız denetçinin 

çalışmalarına ışık tutar. İç denetçilerin faaliyetlerini sürdürmede ve iç 

denetim raporunu düzenlemede tarafsız davranmaları beklenir. İç 

denetim bölümünün tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamak için, 

bunların raporlarını yönetim kuruluna vermeleri ve ilişkilerinde 

yönetim kuruluna karşı muhatap ve sorumlu olmaları yoluna 

gidilmektedir129. 

Halka açık şirketlerin, özellikle borsa şirketlerinin organizyon yapıları 

incelendiğinde de, faaliyet gösterilen sektöre göre değişkenlik 

göstermekle birlikte bünyelerinde iç denetim fonksiyonu icra edecek 

olan iç denetim ve kontrol birimleri ya da Teftiş Kurulu 

 
fonksiyonu, iç kontrol sisteminin yeterlik ve etkinliğinin değerlendirilmesi ile iç kontrol 
sisteminde yapılması gereken revizyonların belirlenmesini sağlar. KAYA, s.8-9.  
129 GÜREDİN, s.10; ERDOĞAN, s.7. Yönetim kurulu ile iç denetim arasındaki bağı kurmak, 
iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin gözetimini yapmak üzere, payları borsada işlem gören 
halka açık şirketlerde denetim komitesinin oluşturulması, 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı 
RG.’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin, 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması başlıklı 5 inci maddesine istinaden Tebliğin 
Ek’inde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin “Denetimden Sorumlu Komite” başlıklı 4.5.9 
nolu ilkesi uyarınca zorunludur. Anılan hükmün ilk fıkrası şu şekildedir: “Denetimden 

sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, 
bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin 
gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin 
hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her 
aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.” Aynı 
Tebliğ’in “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, payları borsada 
işlem görmeyen halka açık ortaklıkların, Tebliğin kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin İkinci 
Bölümünde yer alan hükümlerine tabi olmadıkları düzenlemesine yer verilmiş olduğundan, 
payları borsada işlem görmeyen ortak sayısı itibariyle halka açık şirketlerde denetim komitesi 
kurulması zorunlu olmayıp ihtiyaridir. Anonim şirketlerde denetim komitesinin işlevleri 
konusunda ayrıntılı bir çalışma için bkz. ALTAY, Sıtkı Anlam, Anonim Ortaklıklar 
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Başkanlıklarına yer verdikleri görülmektedir130. Anılan birimler 

genellikle yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu 

çerçevede iç denetçiler, yönetim adına şirketin denetimini yaparak, 

yönetim tarafından belirlenmiş kural, ölçüt ve düzenlemelere riayet 

edilip edilmediğini düzenli olarak gözden geçirmek, faaliyetlerin 

belirlenmiş şirket politikaları ile uyumlu olup olmadığını tetkik etmek, 

düzenlemelerin fonksiyonel açıdan verimli olup olmadığını tespit 

etmek, şirket varlıklarının suiistimal edilip edilmediğini araştırmak, iç 

kontrol sistemlerinin etkin olup olmadığını analiz etmek ve şirketin 

inkişafı noktasında gerekli görülen kuralların geliştirilmesi ve 

değiştirilmesi aamcıya üst yönetime raporlama ve bilgilendirme 

yapmak gibi şirket için son derece ehemmiyet arz eden görevler 

üstlenmektedirler. Anılan görevlerin mahiyeti ve iç denetçilerin 

fonksiyonu göz önüne alındığında, iç denetçilerin faaliyet konusunu 

teşkil eden alanların sadece faaliyet odaklı değil, süreç odaklı, 

geleceğe dönük, proaktif ve risk esaslı bir bakış açısını gerektirdiği 

hususu da izahtan varestedir.             

 

  

 
Hukukunda Denetim Komitesinin Hukuki İşlevleri, BATİDER (Prof.Dr. Reha Poroy’un 
Anısına Armağan), Aralık 2009, C.XXV, S.4, s.595-619.  
130 Şirketlerin iç denetim stratejileri genellikle bünyelerinde bir iç denetim sistemi kurmak ve 
iç denetim faaliyetlerinin şirket personeli tarafından yürütülmesi şeklinde olsa da, iç denetim 
hizmetlerini rutin olarak dışarıdan profesyonel danışmanlardan temin etmek (dış kaynak 
kullanımı) ya da bünyede bir iç denetim sistemi kurmak ve bazı alanlarda dış uzmanlardan da 
yararlanmak (eş kaynak kullanımı) yöntemleri de tercih edilebilmektedir. KAYA, s.110. 
Halka açık şirketlerde iç denetim prosedürünün yapılandırılması ve iç denetim performans 
değerlendirmesi konusunda ayrıntılı bir çalışma için bkz. ARUK, Hilal, Kurumsal Yönetim 
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2) Dış Denetim 

Dış denetim (external auditing) genel olarak kuruluşun, kendi 

personeli olmayan denetçilerden oluşan, kuruluşla herhangi bir 

organik bağı olmayan, bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği olan 

denetim organı, bir şirket/kişi ya da yetkili kamu otoritesi tarafından 

denetlenmesi olarak tavsif edilebilir. Birçok ayrıma gitmek mümkün 

olmakla birlikte genel olarak dış denetim faaliyeti, denetim faaliyetini 

yürütenin niteliğine göre “bağımsız denetim” ve “kamu denetimi“ 

olarak ikiye ayrılabilmektedir.  

a) Bağımsız Denetim Şirketlerince Yapılan Denetim 

Bağımsız dış denetim kurumlarınca yapılan bağımsız denetimler, 

ortaklıklar ve yardımcı kuruluşların hesap ve işlemlerinin mevzuat ve 

genel kabul görmüş muhasebe esas ve ilkelerine uygunluk yönünden, 

defter kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesi ve gerekli görülen 

durumlarda, karşı taraftan mutabakat alınması yoluyla 

gerçekleştirilmekte ve yapılan bu denetim sonucunda ilgili tarafın mali 

tabloları hakkında görüş belirtilmektedir131. Bağımsız denetimin amacı, 

 
Çerçevesinde Halka Açık Şirketlerde Etkin Bir İç Denetim Prosedürünün Yapılandırılması, 
SPK Yeterlik Etüdü, İstanbul 2014.    
131 Bağımsız dış denetimin özellikleri ve türleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Brenda 
Porter/Jon Simon/David Hatherly, Principles of External Auditing, USA 2005, s. 4 vd. Anılan 
eserde dış denetim türleri finansal tablo denetimi (financial statement audits), uyum denetimi 
(compliance audits) ve işletme denetimi (operational audits) şeklinde tasnif edilmektedir. 
Bağımsız denetim yöntemleri (the methodology of auditing), varsayımları (postulates), delil 
toplama (evidence), adil sunum (fair presentation), bağımsızlık (independence) ve etik 
davranış (ethical conduct) konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. R.K. Mautz/ Hussein A. Sharaf, 
The Philosophy of Auditing, 18. Baskı (Eighteenth Printing), USA 1997, s.7-24.   
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işletme içinde (pay sahipleri) ve dışında bulunan menfaat sahiplerinin132 

işletme ile ilgili bilgi gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Pay sahipleri 

denetim raporu ile anonim şirketin finansal tabloları hakkında bilgi 

edinir ve finansal tablolarda açıklanan sonuç çerçevesinde nasıl hareket 

edeceklerini belirlerler133. Anonim şirketler açısından TTK uyarınca 

öngörülen bağımsız denetim ile halka açık şirketler açısından sermaye 

piyasası mevzuatı açısından öngörülen bağımsız denetim 

düzenlemelerine aşağıda yer verilecektir. 

i) 6102 sayılı TTK Uyarınca Bağımsız Denetim 

TTK’nda “Denetleme” başlıklı “Üçüncü Bölüm”de 397-406 maddeleri 

arasında düzenlemeye kavuşturulmuş olan denetim de, esasen 

bağımsız denetim olup, 6102 sayılı TTK’nın getirmiş olduğu en esaslı 

değişikliklerden biri de finansal tabloların hazırlanması ve bağımsız 

denetime ilişkin konular ile ilgilidir134. TTK’nın ilk halinde bütün 

sermaye şirketleri için öngörülen bağımsız denetim ve Uluslararası 

 
132 SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
(3.1.1) menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan 
çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi 
kişi, kurum veya çıkar grupları olarak tanımlanmıştır. 
133 ÖZKORKUT, Korkut, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde 
Bağımsız Denetim, İkinci Tıpkı Bası, Ankara 2013. Bağımsız denetim (dış denetim), şirketin 
kamuya yaptığı finansal raporlamalar üzerine odaklanır. Şirektin finansal raporlama süreçleri 
dışındaki süreçleri genellikle değerlendirme kapsamı dışında kalır. Dış denetim, finansal 
tabloların, işlemler, kayıtlar, ilkeler ve muhasebe standartları ile uyumunu sorgular. Şirketin 
operasyonel etkinlik ve verimliliği, maliyetlerin iyileştirilmesi, fırsatların yakalanması veya 
daha etkin yönetsel stratejiler için güvence ve danışmanlık vermez. KAYA, s.85.   
134 6762 sayılı mülga Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketlerde iç denetimi yapmak üzere 
görevli ve yetkili murakıp (denetçi) veya murakıpların bulunması zorunluydu. Tek kişiden 
oluşsa dahi, murakıplık (denetçilik) şirketin zorunlu organlarından sayılmış ve bu organın 
mevcut olmaması fesih sebebi olarak kabul edilmişti. (ETK, md. 435/f.1) ALTAŞ, Soner, 
Şirket Denetimi (Bağımsız Denetçi-Denetçi-Özel Denetçi), Güncellenmiş ve Genişletilmiş 7. 
Baskı, Ankara 2017, s.151.  
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Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS)135 uyumlu finansal 

tabloların hazırlanması yükümlülüğü, TTK’nın yürürlüğe girmesinden 

hemen önce 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanunla önemli ölçüde 

değişiklik yapılmış ve tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetim 

yaptırması zorunluluğundan geri adım atılmıştır. Öte yandan, 6.4.2011 

tarih ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden kabul edilen 

26.9.2011 tarih ve 660 sayılı “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname”136 ile; uluslararası standartlarla uyumlu 

Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, 

bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi 

sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve 

bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların 

faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu 

gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

 
135 UFRS’nin tarihçesi, hukuki yapısı ve niteliği konusunda ayrıntılı açıklamalar için bkz. 
TEKİNALP, Ünal, Türk Ticaret Hukukunda Küresel Bir Açılım: IFRS/TMS-TFRS, 
BATİDER, Aralık 2007, C.XXIV, S.2, S.36-39. IFRS/TMS’ye göre finansal tabloların birçok 
amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bu tabloları kullananların, bir işletme ile ilgili herhangi 
bir ekonomik karar alırlarken, işletmenin finansal durumu, perfonmansı (faaliyet sonuçları), 
işletmenin durumundaki değişiklikler ve gelecekte meydana gelebilecek olası gelişmeler 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Diğer yandan finansal tablolar, işletmenin 
uyguladığı yönetim konseptinin başarısına ve yönetimin emrine verilmiş bulunan kaynakların 
nasıl kullanıldığına ilişkin bir çeşit hesap verme belgesi niteliğini de taşırlar. Finansal tablolar 
yönetimin; yeterliliği, yönetim konseptinin uygunluğu, sonuçları, başarısının düzeyi ve hesap 
verilebilirlik noktalarında kullanıcılara bilgi verip işletmeyi bir de bu yönden değerlendirmede 
yardımcı olurlar TEKİNALP, Finansal Raporlama, s.40-41. 
136 2.11.2011 tarih ve 28103 sayılı RG.’de yayımlanmıştır. Bağımsız denetimin kamu 
tarafından gözetimi için kurulan organizasyonların AB ülkeleri ve Türkiye’deki uygulaması 
(KGK) arasındaki farklılık ve benzerlikler konusunda ayrıntlı bir çalışma için bkz. SAYAR, 
A. R Zafer/KARATAŞ, Muharrem, Şeffaflığın Sağlanmasında ve Denetimin Kalitesinin 
Artırılmasında Kamu Gözetiminin Rolü: Avrupa Birliği Düzenlemeleri ve Üye Ülkelerin 
Uygulamaları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2016, 18 (Özel Sayı-1), s.231-264.    
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Denetim Standartları Kurumu (KGK)137 kurulmuştur. Anılan 

KHK’nın 31 inci maddesinde, KHK’da hüküm bulunmayan hallerde 

TTK’nın bağımsız denetimle ilgili hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilerek TTK’ya atıf yapılmış ancak aynı KHK’nın Geçici 1. 

maddesinin 2. fıkrasında, denetim standartları ve bağımsız denetimle 

ilgili olarak diğer kanunlarda yer alan hükümlerin KHK’ya aykırılık 

teşkil eden hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne yer verilerek, 

bağımsız denetim alanında yetkisi olan kurul ve kurumların (SPK, 

BDDK, sigortacılıkla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ve EPDK gibi) 

yetkileri, bir geçiş süresi öngörülmeksizin yürürlük tarihinde 

sonlandırılmış ve KHK ile getirilen düzenlemeler TTK’nın bağımsız 

denetime ilişkin hükümlerinden öncelikli hale getirilmiştir138.    

Anonim şirketlerin denetimine ilişkin çerçevenin çizildiği TTK md. 

397/1’de anonim şirketin “denetim”inin üç unsuru bulunmaktadır. 

 
137 Son yıllarda tüm dünyada ortaya çıkan muhasebe skandalları ve sonrasında gerçekleşen 
şirket iflaslarından dolayı finansal raporlama ve denetim alanında itibar zedelenmeleri 
yaşandığından gerek uluslararası gerekse yerel standart belirleyici olan düzenleyici ve 
denetleyici kurumlar tarafından öncelikle daha önceden yayımlanan düzenlemelerin 
değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Yeni düzenlemelerle denetim mesleğini 
düzenleyici ve denetleyici mevcut otoriteler yeniden yapılandırılmış veya yeni kamu 
otoriteleri oluşturulmuştur. Örneğin ABD’nde bağımsız denetçileri denetlemek üzere Halka 
Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (PCAOB) oluşturulmuştur. Diğer taraftan, 
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) çatısı altında oluşturulan üç bağımsız 
standart belirleyici kurul tarafından ise eğitim, etik, kalite kontrol ile güvence denetimi ve 
ilgili hizmetler standartları yayımlanmaktadır. Bu üç kuruldan biri olan IAASB ise bağımsız 
denetim, sınırlı bağımsız denetim, diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetlere ilişkin 
standartları yayımlamaktadır. Ülkemizde KGK tarafından IFAC düzenlemelerine uygun 
olarak yayımlanan bu düzenlemelerin tamamı TDS olarak ifade edilmekle birlikte bağımsız 
denetime yönelik standartlarda Bağımsız Denetim Standardı (BDS) rumuzu kullanılmaktadır. 
YANIK, Serap/KARATAŞ, Muharrem, Denetim Raporlarının Geleceği: Yeni Düzenlemeler 
ve Ülke Uygulamaları, Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and 
Finance), Ocak 2017, s.2-3.  
138 ALTAŞ, s.234-235. Bu çerçevede, şirket denetimine ilişkin olarak, öncelikle 660 sayılı 
KHK ve bu kararnamaye istinaden çıkarılan ikincil düzenlemelere, anılan KHK’da hüküm 
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Bunlar; i) anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları 

ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporundaki finansal bilgiler, ii) 

denetçi, iii) uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye 

Denetim Standartlarıdır139. 6335 sayılı Kanunla, 397 nci maddeye 

eklenen 4 üncü fıkra düzenlemesi ile bağımsız denetime tabi olacak 

şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hükme 

bağlanmıştır140. Öte yandan 28.3.2013 tarih ve 6455 sayılı Kanunla 

397 nci maddeye eklenen 5. fıkra düzenlemesi ile 4. fıkra kapsamı 

 
bulunmayan ya da doğrudan göndermede bulunulan hallerde ise TTK hükümlerine 
uyulacaktır.    
139 YAVAŞ, Abdullah, Denetlenen Şirket Açısından Yeni TTK’da Denetim, Sermaye 
Piyasası Dergisi, Ankara, Temmuz-Eylül, Y.2011, S.7, s.38. Öte yandan, finansal 
düzenlemelerin hazırlanmasına hâkim olan yaklaşımların, anonim şirket denetiminde en 
önemli unsurlardan olan finansal tabloların denetim sürecine etkisine ilişkin ilke bazlı ve 
kural bazlı yaklaşımlar bulunmakta olup, düzenleyici otoritenin piyasalara hangi ölçüde 
müdahale edeceğini ortaya koyan bu yaklaşımlardan hangisinin tercih edileceği, sermaye 
piyasalarının etkin işleyişi açısından hangi düzenleme tarzının daha uygun olacağı, ülkelerin 
finans piyasalarının yapısına göre düzenlemelerin ne şekilde farklılaşabileceği konusunda 
bkz. DELİKANLI, İhsan Uğur, Finansal Düzenlemelerin İlke Bazlı ya da Kural Bazlı 
Olmasının Finansal Raporların Denetim Sürecine Etkisi, Ankara SBF Dergisi, C.66, No.2, 
Ankara 2011, s.74-92.     
140 Bakanlar Kurulu tarafından, TTK’nın kendisine verdiği bu yetki kullanılarak ilk olarak 
23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı RG.’de yayımlanan 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı 
karar ile “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” yürürlüğe 
konulmuştur. Anılan karar ile, karar ekinde yer alan Ek (I) nolu listedeki şirketler doğrudan 
bağımsız denetime tabi kılınmış, Ek (II)’deki listede yer alan şirketler ile diğer şirketler 
açısından ise, aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı kriterlerinden kararda 
belirtilen rakamlar çerçevesinde en az iki kriteri sağlamaları halinde bağımsız denetim 
yükümlülüğü öngörülmüştür. (I) nolu liste çerçevesinde SPKn.’na tabi olarak faaliyet 
gösteren ve listede zikredilen sermaye piyasası kurumları yanında (yatırım kuruluşları, 
portföy yönetim şirketleri, merkezi takas kuruluşları gibi) sermaye piyasası araçları bir 
borsada işlem gören halka açık şirketler (borsa şirketleri) de doğrudan bağımsız denetimle 
yükümlü kılınmıştır. Öte yandan, payları borsada işlem görmeyen ve ortak sayısı itibariyle 
halka açık şirketler ise, (II) nolu listede yer alan liste çerçevesinde kararda belirtilen iki 
kriterden birini yerine getirmeleri halinde bağımsız denetimle yükümlü kılınmışlardır. 
Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararı son olarak 19.3.2016 tarih ve 29658 sayılı RG.’de 
yayımlanan 16.2.2016 tarih ve 2016/8549 sayılı Karar ile değişikliğe uğramıştır. Son 
güncelleme ile, sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda 
işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler; 
a) Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası, b) Yıllık net satış hasılatı 20 Milyon ve üstü 
Türk Lirası, c) Çalışan sayısı 50 ve üstü şeklindeki üç ölçütten an az ikisini sağlamaları 
halinde bağımsız denetim yaptırmakla yükümlüdürler. 
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dışında kalan anonim şirketlerin denetimine ilişkin usul ve esasların 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 

çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenleneceği hükme bağlanmıştır141. 

Bu çerçevede, TTK çerçevesinde anonim şirketlerin bağımsız 

denetiminde, TTK md. 397/4 hükmü gereği Bakanlar Kurulu Kararına 

göre bağımsız denetime tabi olan anonim şirketler ve TTK md. 397/5 

düzenlemesine istinaden çıkarılacak Yönetmelik kapsamında denetimi 

gerçekleştirilecek 397/4 hükmü dışında kalan anonim şirketler 

şeklinde ikili bir ayrımdan bahsetmek mümkündür142.  

Bağımsız denetim niteliklerini, bir taraftan denetlemenin, TMS’ler 

yani Türkiye Muhasebe Standartları bağlamında Türkiye Denetim 

standartlarına göre yapılmasından, diğer taraftan, denetçiyi gözetim 

altında tutan kamu kurumunun varlığından, nihayet denetlemede pay 

sahipleri ve menfaat sahiplerinin yararlarının ön planda tutulmasından 

alır143. Bağımsız denetimin başarılı olmasının temel esasını finansal 

tabloların açık, anlaşılır ve gerçeği doğru biçimde yansıtması 

oluşturur. Finansal tabloların açık ve anlaşılır olması, A.Ş.’ler 

bakımından, TTK md. 515’te dürüst resim ilkesi ile somutlaştırılarak 

belirlenmiştir. Dürüst resim ilkesi, madde gerekçesinin işaret ettiği 

çerçevede, bir “üst hukuk kuralı”dır. Böylece, tüm yabancı kaynaklı 

 
141 Anılan Yönetmelik henüz yayımlanmamıştır.  
142 Bağımsız denetime tabi olan ve olmayan şirket ayrımı ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için 
bkz. BİRSEL, Mahmut T./SEVİ, Ali Murat, Anonim Şirket Denetiminde Yeni Yaklaşımlar, 
Ersin ÇAMOĞLU’na Armağan, İstanbul 2013, s.33-60.  
143 TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), s.455 vd. 660 sayılı KHK’da ise bağımsız denetim 
(md.2/1-b); “Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına 
uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız 
denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli 
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muhasebe ve finansal raporlama düzenlemelerinde, akademik 

çalışmalarda ve UFRS’de “true and fair view” ya da “fair 

presentation” olarak bilinen temel ve üst kavram, Türkçe “dürüst 

resim ilkesi” karşılığı ile ülke hukukumuza ve muhasebe-raporlama 

literatürümüze kazandırılmıştır144. Bu çerçevede, anonim şirketlerde 

denetimin amacı, TTK’da öngörülen “dürüst resim ilkesi”ne uygun 

olarak şirketin finansal tablolarının denetlenmesi ve denetim 

sonuçlarının kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde kamuya 

duyurulmasının sağlanması olarak tavsif edilebilir.  

 

 
bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi 
ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını…ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.  
144 YAVAŞ, s. 39. Dürüst resim ilkesi gereği olarak A.Ş.’lerin finansal tabloları, TMS’na 
uygun olarak “şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet 
sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir 
şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak, gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak 
şekilde çıkarılır.” Dürüst resim ilkesi, denetçinin de temel referanslarındandır. TTK md. 
398/1’deki “denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal durumunun 515 inci 
madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, 
yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.” cümlesi, bu bakımdan 
belirleyici ve emredici hükümdür. 
TTK md. 515/1 uyarınca anonim şirketlerin finansal tabloları Türkiye Muhasebe 
Standartlarına (TMS) uygun olarak tutulur. TTK md. 517/2, konsolide finansal tablolar için 
de TTK md. 515’e atıf yapar, bu nedenle konsolide finansal tablolar da aynı esaslara tabidir. 
Finansal tablolara ilişkin konular temel olarak Türkiye Muhasebe Standardı 1 (TMS 1), 
Finansal Tabloların Sunuluşu; Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1), Türkiye 
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması ve Finansal Raporlamaya İlişkin 
Kavramsal Çerçeve tarafından düzenlenir. TMS uyarınca finansal tablolar, işletmenin finansal 
durumunu gerçeğe uygun olarak yansıtır ve finansal tablolar hazırlanırken işletmenin 
sürekliliği ve muhasebenin tahakkuk esası temel alınır, her bir önemli sınıf ayrı ayrı gösterilir 
ve netleştirilmez, bir önceki döneme ait karşılaştırmalı finansal bilgilere yer verilir [TMS 1, 
Finansal Tabloların Sunuluşu, 9-44]. Sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketler açısından 
uygulanan ve 13.6.2013 tarih ve 28676 sayılı RG.’de yayımlanan II-14.1 sayılı Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği md. 5/1’de de işletmelerin, finansal 
tabloların hazırlanmasında TMS/TFRS’yi esas alacakları belirtilir. ERDEM, H. Ercüment, 
İsviçre Şirketler Hukukuna İlişkin Kanun Taslağı ve Taslağın Türk Hukukuna Etkisi, Banka 
veTicaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara, 2015, s.145. 
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ii) SPKn. ve İkincil Mevzuat Uyarınca Bağımsız 

Denetim 

SPKn’nun, “Finansal raporlama ve bağımsız denetim” başlıklı 14 

üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, 

“(3) İhraççılar düzenleyecekleri finansal tablo ve raporlardan 

Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında Kurulca belirlenenleri, 

bu Kanun uyarınca listeye alınan bağımsız denetim kuruluşlarına, 

Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde bilgilerin gerçeği doğru 

ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından 

inceleterek bir bağımsız denetim raporu almak zorundadırlar” hükmü 

yer almaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı açısından bağımsız 

denetim, Seri:X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız 

Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”145 (Seri:X, No:22 sayılı 

Tebliğ/Bağımsız Denetim Tebliği) ile düzenlenmiştir. Tebliğ, sermaye 

piyasasında bağımsız denetim faaliyetine, bu faaliyette bulunmak 

üzere Kurulca yetkilendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarına ve 

bağımsız denetçilere ilişkin standart, ilke, usul ve esasları 

belirlemektedir.  

Seri:X, No:22 sayılı Tebliğde bağımsız denetim, işletmelerin kamuya 

açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer 

finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve 

doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun 

bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız 

 
145 12.6.2006 tarih ve 26196 sayılı mükerrer RG.’de yayımlanmıştır.  
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denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim 

tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden 

denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması olarak 

tanımlanmıştır (md. 4/1-b). 

Anılan Tebliğde bağımsız denetim, bağımsız denetim, inceleme 

(sınırlı bağımsız denetim) ve özel bağımsız denetim olmak üzere üçe 

ayrılmıştır.  

Bağımsız denetim, yukarıda da belirtildiği üzere, yıllık finansal 

tablolarda, bütün denetim tekniklerinin kullanılması suretiyle 

hazırlanan raporu ifade etmektedir. 

İnceleme (Sınırlı bağımsız denetim), ara dönem finansal tablolarının 

Kurulca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama (soruşturma) 

ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve 

değerlendirilerek rapora bağlanması olarak tanımlanmıştır (md. 4/1-f).   

Özel bağımsız denetim ise, sermaye piyasası araçlarının halka arzı için 

Kurula başvuru sırasında veya birleşme, bölünme, devir ve tasfiye 

durumunda bulunan işletmelerce, bu amaçlarla herhangi bir tarih 

itibariyle düzenlenmiş finansal tabloların bu Tebliğin “Başlangıç 

Hükümleri” Kısmının “Tanımlar” başlıklı maddesinde yer alan 
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“bağımsız denetim” tanımının gerektirdiği esaslara uygun olarak 

bağımsız denetime tabi tutulmasını ifade eder146 (md. 6).   

Denetim raporu, olumlu, şartlı, olumuz ve rapor vermekten 

kaçınılması olmak üzere dört türlüdür. Anılan Tebliğde bu raporların 

hangi hallerde düzenleneceği ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır147. 

Anılan tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde halka açık şirketler (payları 

borsada işlem gören anonim şirketler) sürekli kamuyu aydınlatma 

ilkesi çerçevesinde, başta yıllık finansal tabloları açısından öngörülen 

yıllık bağımsız denetim olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ara 

finansal tabloları açısından öngörülen sınırlı bağımsız denetim 

yaptırma yükümlülüğü altında oldukları gibi, belli bazı özel nitelikli 

işlemler esnasında da özel bağımsız denetim yaptırmakla yükümlü 

kılınmışlardır. Payları borsada işlem görmeyen halka açık şirketler 

 
146 SPKn.’nun 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Kurul, halka arzda, borsada işlem 
görme başvurusunda, 23 üncü maddede tanımlanan önemli nitelikte işlemlerde ve ortaklığın 
faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerde, işlemin 
tarafı ortaklıklardan da bu madde hükümlerine göre hazırlanacak bağımsız denetim raporu 
istemeye yetkilidir.” düzenlemesine yer verilmiş olup, SPK’ya, fıkrada belirtilen özellikli 
işlemlerde, ilgili şirketlerden özel bağımsız denetim yaptırmalarını isteme yetkisi 
bahşedilmiştir. 
147 Denetim alanında yaşanan gelişmeler çerçevesinde tüm dünyada denetimin kalitesinin 
artırılması amaçlanmakta olup, bu bağlamda denetçi raporunun iletişim anlamında değerinin 
ve anlaşılabilirliğinin artırılması amacıyla IAASB Denetçi Raporu Projesi’ni 2011 yılında 
başlatmış ve proje kapsamındaki değişiklikler 15 Ocak 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yeni 
denetçi raporunda yapılacak değişiklikler neticesinde denetçi raporunun en başında denetçi 
görüşü yer alacaktır. Ayrıca denetçilerin halka açık şirketlerin denetiminde, üzerinde en çok 
odaklandıkları alanları ve bu alanlarda hangi denetim prosedürleri kullandıklarını açıklamaları 
gerekecektir. YANIK/KARATAŞ, s.16-17. Küresel ekonominin dinamizmi, şirketlerin, 
sektörlerin ve denetçilerin faaliyet gösterme biçimlerini de etkilemektedir. Ekonomik 
krizlerde ve şirketlerde ortaya çıkan muhasebe skandallarında piyasadaki zorlukların yükünü 
üstlenmek durumunda kalan denetim şirketleri, özellikle yeni siber güvenlik tehditlerini 
bertaraf edecek inovatif ve modern teknikler icat etmek durumunda kalmaktadırlar. Yeni nesil 
denetim konusunda bkz. ALSAN, Murat/TOPÇUOĞLU, Işıl, Denetim Mesleğinde 
İnovasyon: Yeni Nesil Denetim, Editör: Burak KOÇER, Denetimin Değeri, KPMG Türkiye 
(Ocak), İstanbul 2016, s.89-98.    
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açısından ise ara dönem finansal raporlama yapma zorunluluğu 

bulunmamaktadır148. 

b) Kamu Denetimi 

i) Genel Olarak 

Kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuatın öngördüğü hallerde özel 

sektörde faaliyet gösteren şirketler üzerinde, bir kamu yetkisi 

kullanılarak yapılan denetim kamu denetimi olarak tavsif edilebilir. 

Kamu denetimi, mahiyeti, kapsamı ve amaçlarına göre diğer denetim 

türlerinden oldukça farklıdır. Kamu denetçileri tarafından 

gerçekleştirilen denetim, kamu ve özel şirketlerin, ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun faaliyet gösterip göstermedikleri, faaliyetlerinin 

etkin ve verimli olup olmadığı vs. konularında cereyan etmektedir149. 

Kamu denetimi; Sayıştay, Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık, 

Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası 

Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet 

Kurulu gibi çok geniş yelpazede muhtelif konularda denetim yetkisini 

haiz birçok kamu otoritesinin uzman ve müfettişleri eliyle 

gerçekleştirilmektedir150. 

 
148 Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız denetim türleri hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. URKAN, Ercan, Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Sözleşmeleri ve Sorumluluk, 
Ankara 2016, s. 61 vd.  
149 AKSOY, s.63; Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, s.16; 
GÜREDİN, s.10; ERDOĞAN, s.8.    
150 Türkçe “denetçi” kavramı, İngilizce’de çok farklı kelimelerle ifade edilmektedir. 
“Auditor”, denetim işinde uzman özel sektör denetim firmalarının denetçileri için 
kullanılmaktadır. “Auditor” kavramı, kamu denetimi ile ilgili değildir. Kamu denetimi 
anlamında inceleme veya denetim için “legal examiner”, “supervisor” ve “investigator” 
kavramları kullanılır. SPK’nın uygulamaları açısından, bir başvuru dosyasını incelemekle 
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ii) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Denetimi 

TTK’nın, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme 

yetkisi başlıklı” 6335 sayılı Kanun ile değişik 201 uncu maddesinin 1 

inci fıkrası gereği, ticaret şirketlerinin TTK kapsamındaki işlemleri, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından 

denetlenecektir151. Anılan hükümde, Bakanlık tarafından yapılacak 

denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime tabi işlemlerin Bakanlık 

tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenleneceği hükme 

bağlanmıştır. Bakanlık tarafından, anılan hususa ilişkin olarak 

“Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur152. 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, Bakanlık tarafından yapılacak 

denetimin amacı; ticaret şirketlerinin Kanuna ve Kanuna dayanıla-

rak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygun işlem yapmalarını sağlamak 

şeklinde ifade edilmiştir153. Ticaret şirketlerinin, Bakanlığın 

denetimine tabi işlemleri ise Yönetmeliğin 5 inci maddesinde (1/a-o 

 
görevli uzman için “legal examiner” tabiri ve denetim ile görevli uzman için “investigator” 
tabiri kullanılır. Denetimle görevli SPK personeli için “auditor” kavramı kullanılması uygun 
değildir. SANCAK, Sözlük, s.26, dp.1. 
151 Anılan madde şu şekildedir: “MADDE 210- (Değişik: 26/6/2012-6335/13 md.) (1) 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin 
uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri ve şirketler 
bu tebliğlere uyarlar. Ticaret şirketlerinin, bu Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. Bu denetimin ilkeleri ve 
usulü ile denetime tabi işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.” 
152 Anılan yönetmelik, 28.8.2012 tarih ve 28395 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
153 Aynı maddede, anılan amaç doğrultusunda, Bakanlıkça ticaret şirketlerinin kuruluşundan 
sona ermesine kadar gerçekleşen tüm işlemlerinin Kanuna ve Kanuna dayanılarak çıkarılan 
düzenleyici işlemlere uygunluğunun denetleneceği, uygunsuzlukların giderilmesi için 
rehberlik edileceği, cezai sorumluluğu tespit edilenlerin yetkili makamlara, hukuki 
sorumluluğu tespit edilenlerin de genel kurul gündemine alınıp görüşülmek üzere şirketin 
yönetim organına bildirileceği ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine 
yönelik tedbirler alınacağı düzenlemesine yer verilmiştir.  
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bentleri arasında), kuruluş işlemleri, ticaret siciline tescil ve ilan 

işlemleri, ticaret unvanına ve işletme adına ilişkin işlemler, ticari 

defterlere ilişkin işlemler, birleşme, bölünme ve tür değiştirme 

işlemleri, şirketler topluluğuna, bağlılığa ve hâkimiyete ilişkin 

işlemler, genel kurulun çağrılmasına, toplanmasına, karar almasına, 

görevlerine ve yetkilerine ilişkin işlemler, yönetim organının 

oluşumuna, toplanmasına, karar almasına, sorumluluğuna, görev ve 

yetkilerine yönelik işlemler, denetçinin seçilmesine ilişkin işlemler, 

şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin işlemler, paya ve sermaye 

koyma borcuna ilişkin işlemler, menkul kıymet işlemleri, sermayenin 

artırılması, azaltılması ve tamamlanması işlemleri, finansal tablolara, 

yıllık faaliyet raporlarına ve yedek akçelere yönelik işlemler, kâr, 

kazanç ve tasfiye payına ilişkin işlemler, elektronik ve bilgi toplumu 

hizmetlerine ilişkin işlemler, sona erme ve tasfiyeye yönelik işlemler, 

kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere konu işlemler 

şeklinde zikredilmiştir154.  

Öte yandan, bazı şirketlerin kuruluşlarında ve esas sözleşme 

değişikliklerinde Bakanlık izninin aranması (TTK md. 333), bazı 

şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin 

bulunmasının şart koşulması (TTK md. 407/3), ticaret şirketleri 

hakkında kanunda öngrülen şartların gerçekleşmesi halinde fesih 

davası açma yetkisi (TTK md. 210/3, 353) ve TTK’da öngörülen bazı 

konularda yönetmelik ve tebliğ çıkarma yetkisi (TTK md. 24/3, 210/1, 

 
154 Anılan Yönetmelik çerçevesinde yapılacak Bakanlık denetiminin amacı, denetime konu 
işlemler, Bakanlık denetiminin ilkeleri, usulü ve denetim sonucu düzenlenecek raporlar 
hakında ayrıntılı bilgi için bkz. ALTAŞ, s.168 vd; TOROSLU, s.508 vd.   
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429/3, 1522, 1524/4 vb.) de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetim 

yetkilerinin tezahürü şeklinde tavsif edilebilir155.   

iii) SPK’nın Denetimi 

SPK tarafından, SPKn. kapsamında gerçekleştirilecek olan denetime 

ilişkin düzenlemeler Kanunun 88 vd. maddelerinde yer almaktadır. 

SPKn.’nun, “Denetim faaliyeti ve denetim yetkilileri” başlıklı 88 inci 

maddesinde, SPKn. ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili 

hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü sermaye piyasası faaliyet 

ve işlemlerinin denetimine meslek personelinin yetkili olduğu, 

Kurulun, denetim faaliyetlerine ilişkin önemlilik ve öncelik ilkeleri ile 

risk değerlendirmelerinde dikkate alınacak ölçütleri ve uygulama 

esaslarını belirleyeceği, denetim faaliyetinin, önemlilik ve öncelik 

ilkeleri ile risk değerlendirmeleri kapsamında Kurul Başkanı 

tarafından oluşturulacak program uyarınca yürütülüleceği ve Kurul 

Başkanının, oluşturulan program dışında incelenmesini gerekli 

gördüğü hususlarda program dışı denetim yaptırabileceği hükme 

bağlanmıştır.  

SPKn., risk bazlı denetim yaklaşımını esas almıştır. Risk bazlı 

denetimde amaç, düzenleyici otoritenin gözetim ve denetim yetkisini, 

zamanında ve etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasıdır. Bu 

amaçtan hareketle düzenleyici otorite, sermaye piyasasında faaliyet 

gösteren kişi ve kuurmları, taşıdıkları risklere göre farklı kategorilere 

 
155 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın anonim şirketlere ilişkin olarak kuruluş, işleyiş ve sona 
erme aşamasındaki yetkileri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. ŞEHİRALİ ÇELİK 
(KIRCA/MANAVGAT), Anonim Şirketler Hukuku, s.180-192. 
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ayırarak, bunların mevzuata aykırı işlemlerde bulunduğuna dair 

kendisine ulaşan bilginin kaynağının niteliğine göre, denetim 

faaliyetlerine ilişkin önemlilik ve öncelik derecelendirmesi 

yapmaktadır156. 

SPK tarafından halka açık şirketler üzerinde icra edilecek olan denetim 

faaliyeti, bir denetleme nedeninin mevcudiyeti, bir başka deyişle 

denetleme gerektiren fiilin belirlenmesi ile başlamaktadır. Denetimin 

nedeni, denetim programları, adli mercilerden gelen inceleme talepleri, 

yatırımcı şikâyetleri, kuruldaki diğer birimlerin bildirimleri, Borsa ve 

diğer kamu kurumları ile sermaye piyasası kurumlarının bildirimleri, 

basın ve diğer haber kaynakları ile ekonomideki olağandışı gelişmeler 

vs. olabilir.  

Denetimi gerektiren nedenin ortaya çıkmasının akabinde Kurul Başkanı 

tarafından denetimle görevlendirilen Kurul uzmanları tarafından 

merkezde veya ilgili şirket nezdinde, görevlendirmenin kapsamı ve 

 
156 ÇETİN/TÖREMİŞ/CANTİMUR, s.199-200. Risk bazlı denetimin özellikleri ve bağımsız 
denetime risk bazlı yaklaşım konusunda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Karla M. 
Johstone/Audrey A. Grambling/Larry E. Rittenberg, Auditing A Risk-Based Approach to 
Conducting A Quality Audit, Ninth Edition, USA 2014. Risk bazlı denetim yaklaşmının 
gözetim ayağındaki yansıması ise risk bazlı gözetim şeklinde tezahür etmektedir. Nitekim 
finansal piyasalarda özellikle son yıllarda yaşanan hızlı değişimler neticesinde, risklerin 
belirlenmesi ve öngörülmesinden ziyade, zarar ortaya çıktıktan sonra ilgili kişi ve kurumların 
cezalandırılmasına ve yatırımcı mağduriyetlerinin gözetilmesine yönelik olan, kural bazlı 
geleneksel gözetim sistemleri önemini kaybetmiş; bunun yerine zarar henüz oluşmadan 
risklerin öngörülmesi, rizk azaltıcı yöntemlerin uygulanması ve denetim kaynaklarının söz 
konusu risklere göre tahsis edilmesine dayanan yeni bir gözetim sistemi olan Risk Bazlı 
Gözetim Sistemi (RBGS) yaklaımı önem kazanmaya başlamıştır. Anılan sistem 3 temel 
üzerine inşa edilmiştir. Sistem, düzenleyici otoriteler açısından finansal kuruluşların etkin 
olarak gözetlenebilmesi ve denetim kaynaklarının etkin kullanılabilmesine imkân verecek 
şekilde düzenlenmiştir. Sistem, finansal kuruluşların RBGS’yi benimseyerek, kendi risk 
yönetim sistemlerini bu doğrultuda geliştirmelerini teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir. 
RBGS, yatırımcıların korunmasına yönelik unsurları da ihtiva etmektedir. ÖNÜR, Süleyman, 
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mahiyeti çerçevesinde çeşitli denetim teknikleri kullanılarak inceleme 

gerçekleştirilmekte, ulaşılan tespitler bir rapor halinde öncelikle ilgili 

Daire Başkanlığına, daha sonra sırasıyla Kurul Başkan Yardımcılığı’na 

ve Kurul Karar Organına sunulmakta ve nihai olarak Kurul Karar 

Organı tarafından karara bağlanarak sonuçlandırılmaktadır157.  

Gerçekleştirilen inceleme sonucunda, inceleme konusuna ilişkin olarak 

sermaye piyasası mevzuatını ihlal eden bir durum olmadığı sonucuna 

ulaşılırsa dosya kapatılmaktadır. Sermaye piyasası mevzuatını ihlal eden 

bir durum var ise ihlalin niteliğine bağlı olarak SPKn ile Kurula verilen 

yetki çerçevesinde Kurul Karar Organı tarafından çeşitli yaptırımlar ve 

tedbirler uygulanabilmekte, muhtelif kararlar alınabilmektedir. Bu 

çerçevede, SPK Karar Organı tarafından alınan kararlar çerçevesinde 

örneğin,  

* Mevzuata aykırılığın giderilmesi için gerekli düzeltme işlemlerinin 

yapılması ve sonraki işlemlerde mevzuata uyum konusunda özen 

gösterilmesi için halka açık şirket ve diğer ilgililere yazılı uyarıda 

bulunulabilir. 

* İhlalin niteliğine göre SPKn.’nda öngörülen alt ve üst sınırlar 

dikkate alınarak idari para cezası tesis edilebilir. 

* Halka açık şirketten ilişkili kişilere örtülü olarak aktarıldığı tespit 

edilen tutarın halka açık şirkete iade edilmesi için gerekli 

işlemlerin yapılmasını talep edebilir. Örtülü kazancın halka açık 

 
Risk Bazlı Gözetim Sistemi ve Aracı Kurumlar Üzerinde Uygulanmasına İlişkin 
Değerlendirmeler, SPK Yeterlik Etüdü (Hizmete Özel), Ankara 2010, s. 8-10.     
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şirkete iade edilmemesi halinde, anılan tutarın iadesi için dava 

açılabilir.   

* Halka açık şirket yöneticileri ve diğer ilgililer hakkında suç 

duyurusunda bulunularak konu yargıya intikal ettirilebilir. 

* Konunun şirketlerin genel kurul gündemine alınarak ortakların 

ve/veya yayın organları aracılığıyla kamunun bilgilendirilmesi 

istenebilir. 

* Halka açık şirketlerin hukuka aykırı işlemleri ile sermayeyi veya 

malvarlığını azaltıcı işlemlerinin tespiti halinde, aykırılıkların 

giderilmesini ilgililerden talep edebilir, hukuka aykırı işlemlerin 

iptali ya da butlan veya yokluğunun tespiti davası açabilir, ilgili 

yönetim kurulu üyelerinin imza yetkilerinin kaldırılması için 

gerekli işlemleri tesis edebilir.   

* Denetim sonuçlarına göre SPKn.’nda öngörülen sair tedbirleri 

alabilir.  

Diğer taraftan, diğer kamu kurumlarının faaliyet alanına giren bir ihlal 

varsa ilgili kamu kurumuna bildirimde bulunulur, uygulanan yaptırım ve 

kamunun bilgilendirilmesi gereken konularla ilgili olarak Kurul Bülteni 

aracılığı ile kamuoyu bilgilendirilir. 

Kurulun temel işlevlerinden biri olan kamuyu aydınlatma ilkesi, 

sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde SPK tarafından yapılan 

denetimlerin de amacını teşkil etmektedir. Nitekim anılan ilke, 

finansal piyasalarda, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapanların 

 
157 SPK tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin başlaması, devamı ve sonuçlarına 
dair süreçlere ilişkin bilgiler için bkz. SPK Eğitim Semineri Kitapçığı, Ankara 2017, s.205-
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yatırım kararlarını etkileyebilecek türdeki bilgilerin, zamanında, doğru 

ve tam olarak ilgili kişilere iletilmesini teminen bilginin kaynağından 

kullanıcısına kadar geçen süreci kapsayan, yatırımcıyı korumayı ve 

haksız kazanç sağlanmasını caydırmayı amaçlayan bir sistem olarak 

tavsif edilebilir. Kamuyu aydınlatma mekanizmasının en önemli 

araçları ise, sermaye piyasası araçlarının halka arzında kullanılan 

izahname, ihraç belgesi, periyodik olarak yayınlanan standart finansal 

tablo ve raporlar ile halka açık şirketler tarafından yapılan özel durum 

açıklamalarıdır. Kamuyu aydınlatma ilkesi çerçevesinde, verilen 

bilgilerin doğru, gerçek ve eksiksiz olması için, Kurul tarafından 

inceleme ve denetimler yapılmaktadır. 

Kurul uzmanları tarafından halka açık şirketler nezdinde gerçekleştirilen 

denetimlerde, halka açık şirketlerin ve ilgililerin SPKn ile ilgili 

mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak işlemlerini yürütüp 

yürütmedikleri incelenmektedir. Kurul uzmanları tarafından yapılan 

denetimlerde diğer hususların yanında ağırlıklı olarak; 

1) Muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun olarak kayıtlara geçirilip 

geçirilmediği, 

2) Finansal tabloların gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtıp 

yansıtmadığı, 

3) Şirketlerce mevzuata uygun şekilde kar payı dağıtılıp 

dağıtılmadığı, 

4) Hileli işlemler yoluyla halka açık şirket yatırımcılarının zarara 

uğratılıp uğratılmadığı, 
 

206.  



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ | 109 

 

5) Örtülü kazanç aktarımı yapılıp yapılmadığı,  

6) Anonim şirket paylarının ya da borçlanma araçlarının usulsüz 

olarak halka arz edilip edilmediği, 

7) Halka açık şirket ve yöneticileri tarafından SPKn. ve ikincil 

mevzuat düzenlemelerine uygun hareket edilip edilmediği 

konuları üzerinde durulmaktadır. 

iv) Diğer Kamu Birimlerinin Denetimi  

Anonim şirketlerin kamu birimleri tarafından yapılan dış denetimi, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SPK ile sınırlı olmayıp, diğer 

bakanlıklar, faaliyet alanları itibariyle denetimine tabi oldukları 

düzenleyici ve denetleyici kurul ve kuruluşlar tarafından da vergi 

kanunları158, sosyal güvenlik mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu159, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun160, 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu veya ilgili sair mevzuat hükümleri 

 
158 Anonim şirketlerin, vergi mevzuatına aykırı işlem ve faaliyetlerinin denetimi Maliye 
Bakanlığı müfettişleri tarafından icra edilmektedir. Öte yandan, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, doğrudan Maliye 
Bakanına bağlı olarak faaliyet gösteren MASAK da, karapara aklama konusunda denetim 
yetkisini haiz bir kurum olarak faaliyet göstermektedir. MASAK, gerekli hallerde başta SPK 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş uzman/müfettişleriyle ortak denetim çalışmaları da icra 
etmektedir.   
159 Anılan kanun kapsamında BDDK’nın, Türkiye’de kurulu mevduat ve katılım bankaları, 
kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal holding şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri ile sona 
ermelerine ilişkin konularda denetim yetkileri söz konusudur. BDDK’nın bankalar üzerindeki 
denetimlerinin özellikleri konusunda bkz. KOÇAK, Nusret İlker, Bankaların Denetimi ve 
Serbest Bankacılık, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003, 
s.1074-1080.   
160 Anılan kanun kapsamında, mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet 
ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile Kanunun uygulanmasını gözetmek ve 
Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan Rekabet 
Kurumu, piyasadaki rekabeti, bozma, engelleme ya da kısıtlama amacı güden anlaşma, eylem 
ve kararların tespiti halinde Kanunda öngörülen yaptırımları uygulama ve sair tedbirleri alma 
yetkisiyle donatılmış, düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur.  
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çerçevesinde yapılabilmektedir161. Tezimizin konusu SPK’nın halka 

açık şirketleri denetimine özgülenmiş olduğundan, SPK dışındaki 

diğer kamu birimlerinin denetimi ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır. 

Öte yandan uygulamada, SPK ile halka açık şirketler üzerinde farklı 

şekillerde denetim yetkisini haiz olan kamu birimleri arasında yetki 

çatışması (çakışması) olarak nitelendirilebilecek durumların da ortaya 

çıktığı bir hakikat olup, kurumların bu problemi genellikle aralarında 

işbirliği ile çözmeye çalıştıkları görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
161 ALTAŞ, s.149; Kamu denetimi, görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, 
kamunun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere denetim yapan kişilerce gerçekleştirilen mali 
tablo, uygunluk ve faaliyet denetimlerini ifade eder. Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 
Denetim İlke ve Esasları, s.16; AKSOY, s.63; ERDOĞAN, s.8. Öte yandan, kamu 
denetiminde asıl önemli olan, denetimin kalitesi ve derinliğidir. Yoksa yüzden ve sınama-
deneme yöntemleriyle değişik makamların yaptığı denetimlerin kurumlara zaman ve kaynak 
maliyeti ötesinde bir yararının dokunduğu kuşku götürür. Resmi denetimin İngiltere, İtalya, 
Almanya ve ABD’deki örnekleri için bkz. YÜKSEL, Ali Sait/YÜKSEL, Aslı/YÜKSEL, 
Ülkü, Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, Genişletilmiş 10. Bası, İstanbul 2004, s.169-170.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK 
ŞİRKETLER ÜZERİNDE DENETİM YETKİSİNİ 

KULLANMASI 

I. Şirketlerin Halka Açılmasında Kurulun Denetimi 

A) Genel Olarak 

Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan 

yapılan çağrı ve akabinde gerçekleştirilen satış olarak tavsif edilen ve 

tezimizin birinci bölümünde kavramsal olarak açıklanmaya çalışılan 

halka arz ve halka açılma, şirketler tarafından farklı saik ve 

gerekçelerle (kurumsallaşma, finansman temini, reklam ve tanıtım, 

likitide vs.) tercih edilen bir finansman yöntemi olarak tanımlanabilir. 

Şirketlerin halka arza hazırlık sürecinde, öncelikle halka arz kararının 

alınması amacıyla şirket içi çalışma gruplarının oluşturulması, yatırım 

kuruluşu seçimi (danışmanlık sözleşmesi yapılması), finansal 

tabloların sermaye piyasası mevzuatına uygun halde hazırlanması 

amacıyla bağımsız denetim çalışmasının başlatılması, esas sözleşme 

tadil tasarılarının hazırlanması162 ve genel kurula sunulması, halka arz 

fiyatının belirlenmesi ve SPK ve BİST’e yapılacak müracaat için 

 
162 SPK tarafından gerek halka açılma aşamasındaki esas sözleşme tadillerinde, gerek halka 
açık şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşü aranmakta olup, 
SPK’nın bu yetkisi aşağıda “Esas Sözleşme Değişikliklerine Uygun Görüş Verme” başlığı 
altında analiz edilecektir.   
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gerekli belgelerin hazırlanması gibi işlemler icra edilmektedir163.        

Şirket paylarının halka arz süreci SPK’nın gözetim ve denetiminde 

cereyan ederken, halka arz edilecek payların borsada işlem görmesi 

ise BİST’in incelemesine tabi olarak gerçekleşmektedir. Bu meyanda 

halka açık şirketler üzerinde SPK’nın denetim ve gözetim yetkilerini 

kullanması, şirketlerin halka açılmak amacıyla SPK’ya müracaatı ile 

başlamaktadır. Şirketlerin gerek paylarını halka arz etmeleri gerek 

sermaye piyasası aracı ihraçlarında SPKn. md. 4164 gereğince 

izahname hazırlanması ve hazırlanan izahnamenin Kurulca 

onaylanması gerekmektedir. Halka açılma başvurusu yapan şirket, 

öncelikle mali tablolarını SPK düzenlemelerine uygun hale getirmek 

ve halka açılmanın temel belgesi olan izahname hazırlamakla 

yükümlüdür. İzahname, halka açılmanın temel belgesidir ve bu belge 

SPK tarafından belirlenen özelliklerde hazırlanır ve imzalanır165. Bu 

 
163 Halka arza hazırlık ve halka arz için yapılması gerekli işlemler ile halka açık şirketlerin 
Borsada işlem göreceği pay piyasaları konusunda ayrntılı açıklamalar için bkz.  
http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Halka_arz_ve_borsada_islem_gorme.pdf 
(Erişim tarihi: 18.4.2017) Halka arza hazırlık süreci, halka açılacak ortaklıklarda örgütsel 
yapılanma, izahname hazırlanması, Kurula ve Borsa’ya başvuru, izahnamenin onaylanması ve 
satış sürecinin başlaması ile ilgili açıklamalar için bkz. TOPALOĞLU, Mustafa, Sermaye 
Piyasası Hukukuna Göre Hisse Devri, Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukukunda 
Güncel Gelişmeler Türk-Alman Uluslararası Sempozyumu (25-26 Haziran 2010), İstanbul 
2011, s.185-188.      
164 SPKn.’nun “İzahname hazırlama yükümlülüğü” başıklı 4 üncü maddesinin 1. fıkrası şu 
şekildedir: “Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem 
görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulca onaylanması 
zorunludur.” 
165 Halka açılacak şirketin izahnamesi ve izahnamede yer alan detaylar, SPK Ortaklıklar 
Finansmanı Dairesi uzmanları tarafından (genellikle) yerinde yapılan çalışmalar ile detaylı bir 
şekilde incelenir. Bu süreç, tam bir gözetim çalışmasıdır. Halka açılacak şirketin payları 
borsada işlem görecek ise, bu durumda BIST’in bir pazarında işlem görme kurallarına 
uygunluk yönünden Borsa uzmanlarının gözetimine tabi tutulur. Uygulamada, halka açılma 
aşamasında SPK uzmanları tarafından yapılan çalışmalar yanında paralel incelemeler ile BIST 
uzmanları tarafından da aynı zamanda ama farklı pencereden çalışmalar yapılır. SANCAK, 
Ethem, Payları Borsada İşlem Gören Bankaların Sermaye Piyasası Açısından Gözetimi, 
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çerçevede aşağıda halka arzda temel kamuyu aydınlatma belgesi 

niteliğindeki izahnamenin166 SPK tarafından onaylanması hususu 

ayrıntılı olarak analiz edilecektir.   

B) İzahnamenin Özellikleri, Onaylanması ve Kurulun Sair 
Yetkileri  

1) İzahnamenin Tanımı, Muhtevası ve Fonksiyonu 

Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü 

yoldan halka çağrıda bulunulmasını ve bu çağrı devamında 

gerçekleştirilen satışı ifade etmekte olup, bu araçların halka arzlarında 

tasarruf sahiplerinin bilgilendirilmesi izahnameler (prospectus) 

yoluyla gerçekleştirilmektedir. İzahname kısaca sermaye piyasası 

araçlarının halka arzında ihraççı, ihraççının finansal durumu, 

faaliyetleri ve halka arz edilecek sermaye piyasası araçları hakkında 

bilgilerin yatırım kararlarının verilmesinde yararlanılmak üzere 

 
İstanbul 2013, s.50. SPK ve BIST uzmanları tarafından, halka açılacak şirketin merkezi ile 
üretim tesislerinde gerçekleştirilen yerinde inceleme çalışmaları, halka açılacak şirketin 
finansal verileri ile finansal olmayan verilerinin analiz edilmesine yöneliktir. 
166 Uygulamadan doğan tecrübeler ve bu konudaki incelemeler çerçevesinde yatırımcı 
güveninin bileşenlerini beş başlık altında toplamak uygun olacaktır. Bilgi (information), 
piyasa (market), kural (rule), otorite (authority) ve araçlar (tools). Bu unsurları güven ile bir 
arada anlamak yanlış olmaz. Menkul kıymet yatırımının özünde spekülatif bir yatırım olması 
karşısında bu alanda bilginin ne kadar önemli olduğu konusunda herhangi bir tartışma 
bulunmamaktadır. ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Brandeis’in 1913’te belirttiği gibi 
“Günışığı en iyi dezenfektandır.” Ancak yine de yatırımcı güveninin bir bileşeni olarak 
gördüğümüz bu bilginin öncelikle içerik ve sunuluş açısından bir kısım belirleyici nitelikleri 
haiz olması ve bundan sonra da bu bilginin değerlendirilmesi ve yorumlanmasını 
kolaylaştıracak aracıların bulunması gereklidir. İzahnamedeki veya kamunun aydınlatılması 
kapsamında ihraççıya ilişkin olarak sunulan bilgiler belki de en önemli bilgi türü olarak 
belirir. İzahnamedeki bilgileri veya ihraççı tarafından yapılan özel durum açıklamalarını 
ihraççı ile yatırımcı arasındaki bir iletişim olarak görmek daha doğru olur. ÖZŞAHİN, Ahmet 
Kerem, Yatırımcı Güveni Ekseninde Yatırımcıların Korunması, Anonim Şirketler ve Sermaye 
Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Türk-Alman Uluslararası Sempozyumu (25-26 
Haziran 2010), İstanbul 2011, s.299-300.    
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yatırımcıların incelemesine sunulduğu belgedir. Sermaye 

piyasalarında fon aktarımının doğrudan gerçekleşmesi, diğer bir ifade 

ile, tasarruf sahiplerinin, piyasada kendilerine sunulan sermaye 

piyasası araçlarına risk-getiri tercihlerine göre seçerek yatırım yapmak 

suretiyle fonlarını aktarmaları, tasarruf sahiplerinin tam, doğru ve 

zamanında bilgilendirilmelerini önemli hale getirmektedir. Bu 

kapsamda, yatırımcıların korunmasını teminen izahnamede yeterli 

bilgiye yer verilmesi ve bu bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde 

yansıtması büyük önem arz etmektedir167. 

SPKn.’nda izahname; “İhraççının ve varsa garantörün finansal durum 

ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, 

ihraç edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası 

araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak 

yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak 

nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesini ….ifade 

eder.” şeklinde tanımlanmaktadır168 (md. 3/1-j). ABD Hukuku’nda ise 

izahname, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu’nun (Securities Act 

 
167 ORUÇ, Hale/AKGÜN, Fatma/TAŞDEMİR, Mustafa, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından 
Belirlenen Yeni İzahname Formatlarıyla Getirilen Yenilikler, Sermaye Piyasası Dergisi, 
Ankara, Nisan-Haziran 2010, Y.1, S.2, s.52. İzahname, örneğin payların halka arzında payı 
ihraç eden şirkete dair her türlü bilgiyi içerir. Burada en kapsamlı niteleme “yatırımcıların 
bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu 
aydınlatma belgesi” nitelemesidir. Buna göre bir izahname, bir yatırım aracı halka arz yoluyla 
satışa çıktığında bu araca yatırım yapmayı düşünen olası yatırımcıların o yatırım aracı ile ilgili 
sağlıklı bir karar vermelerini sağlayacak olumlu ya da olumsuz her türlü bilgiyi içeriyor 
olmalıdır. SANCAK, Sözlük, s.171-172.  
168 SPK tarafından, SPKn.’nun 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 11 inci ve 33 üncü maddelerine 
istinaden hazırlanan ve 22.6.2013 tarih ve 28685 sayılı RG.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği”nin 4/1-i bendinde de izahname aynı şekilde 
tanımlanmıştır. Mülga 2499 sayılı SPKn.’nun md. 6/1 hükmünde, sermaye piyasası 
araçlarının halka arzında açıklanacak bilgilerin izahnamede yer alacağı belirtilmek suretiyle 
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of 1933) Sec.2 (10) hükmünde tanımlanmakta ve “bir sermaye 

piyasası aracının satımını teklif etmeye yönelik her türlü duyuru, ilan, 

sirküler, mektup veya yazılı olarak ya da radyo-televizyon aracılığıyla 

yapılan her türlü haberleşme” izahname olarak kabul edilmektedir169.   

AB mevzuatında ise, sermaye piyasası araçlarının halka arz 

edilebilmesi veya borsada işlem görebilmeleri için izahname 

hazırlanmasını öngören ve izahname hazırlama yükümlülüğünün 

hangi şartlarda doğduğu, izahnameden kaynaklanan sorumluluğun 

kimlere ait olduğu ve izahnamenin nasıl hazırlanacağına ilişkin temel 

düzenlemeler 4.11.2003 tarih ve 2003/71/AT sayılı Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Avrupa İzahname Direktifi)170 ile 

hayata geçirilmiştir. 29.4.2004 tarih ve 809/2004 sayılı Avrupa Birliği 

Komisyonu Düzenlemesi171 ile de Avrupa İzahname Direktifi’nin 

nasıl uygulanacağına ilişkin teknik kurallar belirlenerek eklerinde 

sermaye piyasası araçları ve ihraççılar bazında izahname 

standartlarına yer verilmiştir. 2003/71 EC sayılı İzahname Direktifinin 

 
halka arz işlemlerinde izahname kullanımı zorunlu tutulmuş ancak izahnamenin tanımına yer 
verilmemişti.    
169 “The term ‘‘prospectus’’ means any prospectus, notice, circular, advertisement, letter, or 
communication, written or by radio or television, which offers any security for sale or 
confirms the sale of any security….” https://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf (Erişim 
tarihi:18.4.2017)  
170 Prospectus Directive, Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the council 
of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the 
public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC, OJ L345/64 of 31.12.2003. 
(L345/64 sayılı AB Resmi Gazetesi). Direktif metni için bkz. G.T.M.J. Raaijmakers, 
European Regulation of Company and Securities Law, Hollanda 2005, s.387-407. 
171 Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April implementing Directive 
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards information contained 
in prospectuses as well as the format, incorporation by reference and publication of such 
prospectuses and dissemination of advertisements, OJ L149/1 of 30.4.2004 (L149/1 sayılı AB 
Resmi Gazetesi) 809/2004 sayılı Düzenleme’nin eklerinde yer alan izahname standartları 

https://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf
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5 inci maddesinde izahname, “yatırımcılara, ihraççı şirketin varlık ve 

yükümlülüklerine, finansal durumuna, karlılığına ve halka arz oluncak 

sermaye piyasası araçlarına bağlı haklara ilişkin olarak sağlıklı bir 

değerlendirme yapma imkânı sunacak bilgileri içeren ve bu bilgileri 

kolay analiz edilebilir ve anlaşılır biçimde sunan belge” olarak 

tanımlanmaktadır172.  

SPKn. md. 4/1 ve II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği” 

md. 5/1 hükümleri çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının halka 

arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname 

hazırlanması elzemdir173. İzahname çok önemli bir kamuyu 

aydınlatma belgesi174 olduğundan bu belge şekil ve muhteva olarak 

 
ihtiyaç duyulması halinde AB Komisyonu tarafından güncellenmekte ve Avrupa genelinde 
yeknesak standartların benimsenmesi tek pasaport uygulamasını etkinleştirmektedir.  
172 Anılan tanım şu şekildedir: “the prospectus shall contain all information which, according 

to the particular natüre of the issuer and of the securities offered to the public or admitted to 
trading on a regulated market, is necessary to enable investors to make an informed 

assessment of the assets and liabilities, financial position, profit and losses, and prospects of 

the issuer and of any guarantor, and of the rights attaching to such securities. This 

information shall be presented in an easily analysable and comprehensible form”. G.T.M.J. 
Raaijmakers, s.391-392.   
173 Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda, izahname 
yerine ihraç belgesi hazırlanmaktadır. (SPKn. md.11/1) “İzahname ve İhraç Belgesi 
Tebliği”nin konuya ilişkin md. 5/2 hükmü de şu şekildedir: “Sermaye piyasası araçlarının 
halka arz edilmeksizin ihraç edilmesi durumunda, yurt dışında gerçekleştirilecek ihraçlarda 
veya bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde duyuru metni hazırlanan sermaye piyasası aracı 
ihraçları hariç olmak üzere ihraççıların izahname hazırlanmaksızın gerçekleştireceği her 
türlü sermaye piyasası aracı ihracında ihraç belgesinin hazırlanması ve bu belgenin Kurulca 
onaylanması zorunludur.” 
174 Sermaye piyasası hukukunda temel kamuyu aydınlatma belgeleri 6362 sayılı SPKn. md.32 
çerçevesinde şu şekilde sıralanabilir: İzahname, pay alım tekliflerinde hazırlanan bilgi formu, 
özel durum açıklaması, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinleri, 
borsada işlem görme duyurusu, finansal raporlar, Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile 
düzenlenmesi öngörülen sair kamuyu aydınlatma belgeleri. İzahnamenin Kurul tarafından 
onaylanması işleminin hukuki niteliği ve sonuçları, temel olarak diğer kamuyu aydınlatma 
belgeleri açısından da geçerlidir. Örneğin halka açık şirketlerin taraf oldukları birleşme ve 
bölünme işlemlerinde içeriği Kurulca belirlenerek kamuya açıklanan duyuru metninin 
hazırlanması ve Kurulca onaylanması zorunludur. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, duyuru 
metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme veya bölünme sözleşmesi ile bölünme 
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SPK düzenlemesine tabi tutulmuş ve II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç 

Belgesi Tebliği” ile izahname ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Nitekim; izahnamenin ne şekilde hazırlanacağı, 

izahnamede yer alması gereken bilgilere yer verilmemesinin sonuçları, 

atıfta bulunmak suretiyle izahnameye ne şekilde bilgi dâhil 

edilebileceği, izahnamede yer alması gereken finansal tablolara ilişkin 

esaslar, kısaca izahname muhtevası, anılan Tebliğin “İzahname 

Hazırlama Esasları” başlıklı 7 nci maddesi ile takip eden maddelerde 

açıkça hüküm altına alınmıştır.  Öte yandan izahname hazırlanması 

kuralının istisnaları da vardır ve anılan istisnai durumlar, Tebliğin 6 

ncı maddesinde düzenlenmiştir175.  

İzahnamede yer alacak finansal tablolar ise İzahname ve İhraç Belgesi 

Tebliği’nin 10 ve 11 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan 

maddelerde, ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin 

hazırlanan izahnamede bağımsız denetimden ve/veya sınırlı 

incelemeden geçirilmiş son üç yıla ve varsa ilgili ara döneme, yatırım 

kuruluşu varant ve sertifikaları dâhil olmak üzere ortaklık hakkı 

vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin hazırlanan izahnamede 

ise bağımsız denetimden ve/veya sınırlı incelemeden geçirilmiş son iki 

 
planında, birleşme veya bölünme raporunda ve değişim oranlarına dayanak teşkil eden uzman 
kuruluş görüşünde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez. 
Duyuru metinleri ve Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen diğer 
belgeler için 6362 sayılı SPKn.’nun 32 nci maddesinde yer alan sorumluluk hükümleri 
uygulanır.  
175 Anılan madde kapsamında izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet halleri ile 
izahname hazırlanmasını gerektirmeyen durumlar düzenlenmiş olup örneğin; birim nominal 
değeri en az iki yüzelli bin TL olan sermaye piyasası araçlarının halka arzında, nitelikli 
yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının borsada nitelikli 
yatırımcılar arasında işlem görmesi durumunda, Sermaye piyasası araçlarının tahsisli 
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yıla ve varsa ilgili ara döneme ait finansal tabloların yer almasının 

esas olduğu düzenlemesine yer verilmiş ve halka açık olmayan 

şirketlerin paylarının ilk defa halka arzında kullanılacak finansal 

tablolar ile ihraççıların halka arz edecekleri sermaye piyasası araçları 

için esas alınacak finansal tablolar ayrı ayrı belirtilmiştir.     

Temel bir kamuyu aydınlatma belgesi niteliğinde olan izahnamenin 

muhtevasının doğru olmaması, yanlış, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı 

bilgiler içermesi, izahname konusu sermaye piyasası araçlarına 

yatırım yapması muhtemel yatırımcıların ters seçim yapmasına yol 

açabilecektir176. Zira yatırımcı, izahnamede yer alan bilgi ve 

açıklamalara bakarak yatırımın taşıdığı riskin derecesini ve kendisine 

sağlayabileceği karı hesaplayabilme imkânına sahip olmalıdır ki, 

sağlıklı bir yatırım kararı verebilsin. Bu itibarla, yatırımcıların 

aldatılmasının önlenmesinde en etkili yöntem, sağlıklı karar vermesini 

sağlayacak bilgilerle mücehhez bir izahnamenin eline geçmesinin 

 
satışında, kar payının pay olarak dağıtımı da dahil olmak üzere bedelsiz paylar çıkarılması 
durumunda izahname hazırlanmamaktadır ya da muafiyet söz konusudur. 
176 İzahnamenin içeriğinde yanlış ve yanıltıcı bilgiler olması, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı 
(SPKn. md. 107/2) kapsamına girebilecek kadar hapis ve adli para cezasına konu 
olabilmektedir. SANCAK, Sözlük, s.172. Nitekim SPKn.’nun 107/2 maddesinde, sermaye 
piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla 
yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya rapor hazırlayan ya 
da bunları yayan ve bu suretle menfat sağlayanların cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
çerçevede, maddede belirtilen özel kastla, sermaye piyasası araçlarının halka arzı amacıyla 
hazırlanan izahnamede yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgilere yer verilmesi ve bu suretle 
menfaat elde edilmesi cezai yaptırıma bağlanmıştır. Ayrıca, izahname, ihraç belgesi ve diğer 
kamuyu aydınlatma belgelerine ilişkin hukuki sorumluluk esaslarının düzenlendiği Kanun’un 
10, 11/3 ve 32 inci maddelerinde “yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi” ifadelerinin bir bütün olarak 
ele alınarak aynı hukuki sonuçlara bağlanmış olmasına karşın, SPKn’nun 107/2 hükmünde, 
yalan, yanlış veya yanıltıcı bilginin açıkça maddede zikredilmesine rağmen, eksik bilgi 
ifadesine madde metninde yer verilmemiştir. Böylelikle, kanun koyucunun, izahnameye 
ilişkin sorumluluğu düzenlediği diğer maddelerde yer verdiği “eksik bilgi”ye ilişkin ifadeye, 
suça ilişkin düzenleme getiren 107/2 hükmünde yer vermeyerek, yatırımcıların yanıltılması 
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sağlanmasıdır. Şu halde izahname, ihraççı hakkında önem arz 

edebilecek tüm finansal ve hukuki bilgileri ihtiva etmeli; bir başka 

deyişle ihraççının dürüst ve objektif bir gözle çizilmiş bir portresini 

yansıtmalıdır. Ayrıca izahnamede, ihraççının yanı sıra, halka arz 

edilecek sermaye piyasası araçları ve satış şartları hakkında da 

yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiye yer verilmelidir. 

2) İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması177 

Sermaye piyasası araçlarının halka arzında, modern hukuk 

düzenlerinde kabul edilen yaklaşım kamuyu aydınlatma sistemi olup, 

bu sistemde, yetkili kamu otoritesinin ihraç edilen aracın liyakatini 

değerlendirme ve buna göre izin verip vermeme gibi bir yetkisi 

bulunmayıp, sadece ihraççı ve ihraç edilen araçla ilgili önemli tüm 

bilgilerin yatırımcılara eksiksiz olarak ulaşmasını sağlamakla sınırlı 

bir işlev ve görevi vardır178. Mülga SPKn. döneminde 1992 yılına 

kadar geçerli olan “izin veya liyakat sistemi” 1992 yılında 3794 sayılı 

Kanun’la değiştirilmiş ve anılan değişiklikle "izin" sisteminden 

vazgeçilerek kamunun aydınlatılmasının sağlanması, ancak yatırımın 

 
sonucunu doğurmayan, sadece eksik bilgi verilmesine ilişkin ihmali nitelikteki bir hareketin 
suç teşkil etmemesini benimsediği söylenebilecektir.  
177 SPK’nın, izahnamenin onaylanmasına ilişkin yetkisine dair işbu bölümdeki 
açıklamalarımız, halka arz edilmeyen sermaye piyasası araçlarının ihracında hazırlanan “ihraç 
belgesi”nin SPK tarafından onaylanması hususunda da aynen geçerlidir. Yine İzahname ve 
İhraç Belgesi Tebliği’nde, izahname-ihraç belgesi dışındaki “Arz programı izahnamesi” 
(md.14) ve “Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu” (md.15) gibi kamuyu aydınlatma 
belgelerinin de SPK tarafından onaylanacağı hükme bağlanmıştır.     
178 MEMİŞ/TURAN, Sermaye Piyasası Hukuku, s.70. Kamuyu aydınlatmanın, sermaye 
piyasasında dürüstlüğü ve güveni sağlamaya yönelik temel araç olduğu evrensel boyutta genel 
kabul görmektedir. Bunun en çarpıcı kanıtı, değişik ülkelerin sermaye piyasası mevzuatında 
görülen nisbi farklılıklara karşılık, ortak kamuyu aydınlatma ilkelerine ulaşılmış olmasıdır. 
MANAVGAT, Çağlar, Aleni Pay Alım Teklifi (Tender Offer-Takeover Bid), Ankara 1997, 
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risk-getiri değerlendirmesinin piyasaya bırakılması ilkesine dayalı 

“kamuyu aydınlatma" sistemi179 benimsenmiştir180.  

SPKn. ile ise, sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınma 

sistemi kaldırılarak yerine AB mevzuatına paralel bir biçimde, 

izahnamenin Kurulca onaylanması sistemine geçilmiştir181. 

İzahnamenin onaylanması, halka arzın olmazsa olmaz (sine qua non) 

şartlarından biri olup, söz konusu onay, münhasıran SPK’ya ait olan 

 
s.73; Kamuyu aydınlatma teorileri hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. MANAVGAT, Pay 
Alım Teklifi, s.74-79. 
179 Liyakat yaklaşımında ilgili kamu kuruluşu yüksek riskli yatırımların piyasaya çıkmasını 
önleyerek, yatırımcıyı bu tür yatırımlardan uzak tutmaya çalışır. Kamuyu aydınlatma 
yaklaşımında ise, yatırımcıya yatırımın risk derecesini ölçmesine olanak sağlayacak düzeyde 
yeterli bilgi verilmesi amaçlanır. Kamuyu aydınlatma yaklaşımı genellikle üç temel işlevi 
yerine getirmeye çalışmaktadır. Bunlar; koruyuculuk, caydırıcılık ve aydınlatıcılıktır. 
KÜÇÜKSÖZEN, Yatırımcının Korunması, s.15; Liyakat sisteminde yetkili otoriteler, riskli 
yatırımların piyasaya çıkmasını engelleyerek, halka arz başvurusunu bu yönden inceleyip, 
riskli gördüğü ihraçlara izin vermemektedir. Kamu otoritesi bu sistemde, halka arza izin 
verirken, ilgili sermaye piyasası aracını çıkaran ortaklık yönünden gereklilik, yeterlilik ve 
kaynaklar arası denge; yatırımcı yönünden ise verimlilik ve güven ilkelerini esas almaktadır. 
YANLI, Veliye, Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler ve 
Kamunun Aydınlatılması, İstanbul 2005, s.108-109.   
180 1992 yılında yapılan değişiklik neticesinde kamuyu aydınlatma sistemi, sermaye piyasası 
araçlarının Kurul kaydına alınması şeklinde cereyan etmekte idi. Kayda alma; yatırımcıların 
sağlıklı bir yatırım kararı vermelerini sağlayacak nitelikte önemli bilgilerin açıklanmasını 
sağlamak amacıyla yetkili otoritelerin (Kurul) hazırlanacak kamuyu aydınlatma belgesine 
(izahname) onay süreci ile ihraççı ve ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının kayda 
alınması sürecini ifade etmekte idi. Mülga SPKn’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrası 
hükmü uyarınca, ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurul’a 
kaydettirilmesi zorunlu idi. Ancak yine aynı maddenin ikinci fıkrasında genel ve katma 
bütçeli idareler ve T.C Merkez Bankası’nca ihraç olunacak sermaye piyasası araçlarının 
Kurul’a kaydettirilmesinin zorunlu olmadığı hükme bağlanmıştı. Mülga SPKn. md. 5/III 
hükmüne göre ise, açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak 
halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu 
sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilmekte idi. 
181 Anılan değişikiğin gerekçesinde; yatırımcıların tam, doğru ve zamanında 
bilgilendirilmelerinin artan önemi sebebiyle izahnamenin onaylanmasını esas alan bu 
yaklaşım ile uluslararası finansal piyasalar ile entegrasyonun sağlanması, AB düzenlemelerine 
uyum sağlanması, piyasanın hızlı gelişimine ayak uydurulabilmesini teminen prosedürlerin 
hızlandırılması amaçlanmış olup; AB uygulamalarına benzer şekilde izahnamenin gerçeği 
doğru ve dürüst bir şekilde yansıtması sorumluluğunun ihraççı ve izahnameyi hazırlayanlarda 
olduğu hususunun ön plana çıkarıldığı ifade edilmiştir. Gerekçedeki açıklamalar için bkz.  
http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1 (Erişim tarihi:26.4.2017) 

http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1
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bir yetkidir182. Bu sistemde artık kritik işlem “izahnamenin onayı” 

olup, bu onay alınmadığı sürece izahnameye istinaden yapılması 

gereken işlemlerin yapılabilmesi gayri kabildir. Nitekim SPK 

tarafından izahname onaylanmadığı müddetçe, payların (sermaye 

piyasası araçlarının) halka arz edilebilmesi ve borsa kotuna alınıp 

borsada işlem görebilmesi mümkün değildir.  

İzahnamenin onaylanması, SPKn. md. 6 çerçevesinde, bir izahnamede 

yer alan bilgilerin kendi içinde tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca 

belirlenen izahname standartlarına183 göre eksiksiz olduğunun SPK 

tarafından tespiti halinde gerçekleştirilen onay işlemidir. İzahnamenin 

ayrı belgelerden oluşması halinde, her bir belge ayrıca onaylanır184.  

Onay aşaması, izahnamenin standartlara uygun hazırlanıp 

hazırlanmadığı ve izahnamede zorunlu ve asgari olarak yer alması 

gereken bilgilerin bulunup bulunmadığının konrtolünü sağlamaya 

dönük bir kamu denetimi olup, izahname içeriğinde bulunan bilgilerin 

 
182 MEMİŞ/TURAN, Sermaye Piyasası Hukuku, s.70. İzahname, halka arzın temel bir rüknü 
olup, sermaye piyasası araçlarının halka arzı için hazırlanması gerekli olan izahnamenin, 
kamuya açıklanmadan önce Kurul onayından geçmesi gerekmektedir. TURAN, Gökçen, Türk 
Hukukunda İzahnameden Doğan Hukuki Sorumluğun Esasları, GÜHFD, C.XX, Y.2016, S.1, 
s.194-195.  
183 SPK tarafından, 6362 sayılı yeni SPKn. kapsamında; pay halka arzlarında hazırlanacak 
olan izahname, borçlanma aracı halka arzlarında kullanılacak izahname, halka arz 
edilmeksizin yapılacak satışlar ile belli bazı durumlarda düzenlenecek ihraç belgeleri, pay 
satış bilgi formları, izahname muafiyeti kapsamına giren halka arzlarda kullanılacak duyuru 
metni, birleşme be bölünme işlemlerinde kullanılacak duyuru metni formatları SPK’nın 
internet sitesine ilan edilmiş olup, işlemin niteliğiline göre hazırlanması gereken belgeler, ilan 
edilen formata uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Kurul tarafından, Kurulun web sitesinde 
yayınlanan formatlar için bkz. http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage& 
showmenu=yes&menuid=12&pid=0&subid=12&submenuheader=0 (Erişim tarihi: 28.4.2017) 
184  İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği md. 13 çerçevesinde izahname, tek bir belgeden 
oluşabileceği gibi birden fazla belgeden de müteşekkil olabilir. İzahnamenin, hangi 
durumlarda birden fazla belgeden oluşması gerektiği Tebliğ’de düzenlenmiştir. Birden fazla 
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doğruluğunu araştırma ve teyit etme denetimi değildir185. Nitekim, 

SPKn. md. 6’da, izahnamenin onaylanmasının, izahnamede yer alan 

bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği 

gibi, söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak 

da kabul edilemeyeceği açıkça hükme bağlanmıştır186. İzahnamenin 

onaylanmasına ilişkin başvuru, Kurul düzenlemelerine uygun olarak 

hazırlanmış izahname ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin Kurula 

sunulmasından itibaren on iş günü içinde Kurul tarafından karara 

bağlanır ve keyfiyet ilgililere bildirilir. İlk halka arzlarda bu süre yirmi 

iş günüdür187. İzahnamenin onaylanmasına ilişkin başvuruda sunulan 

bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç 

 
belge şeklinde tanzim edilecek olan izahname; ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı 
notu ve özetten oluşmaktadır.   
185 TURAN, s.195; ÇETİN/TÖREMİŞ/CANTİMUR, s.26. SPKn.’nda, halka arz 
başvurularında SPK tarafından yapılan inceleme, izahnamelerde yer alan açıklamaların 
gerçeği yanıstıp yansıtmadığı yönelik bir inceleme değildir. Nitekim izahnamede yer alan 
bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda kimlerin sorumlu olduğu SPKn. md. 10’da açıkça 
düzenlenmiştir. Anılan maddenin 1. fıkrasında; “İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik 
bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden 
tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, 
ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri 
kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde 
sorumludur.” hükmüne yer verilmiştir.  
186 Benzer nitelikte bir düzenlemeye İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği md. 22/3’te de yer 
verilmiştir.  
187 Mülga SPKn.’nda (md.5), SPK tarafından başvuruların en çok otuz gün içinde 
sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştı. Yeni SPKn. ile getirilen sistemde, SPK’nın 
izahnameyi onaylamasına ilişkin karar verme süreci daha hızlı (30 takvim günü yerine 
başvuru türüne göre 10 ve 20 iş günlük iki süreler) yürütülerek, sürece hız, kesinlik ve 
etkinlik kazandırılmsı amaçlanmıştır. Bu sistemde, ihraç ve halka arz başvurularının hızlı 
olarak sonuçlanması, bu konuda ihraççılara hizmet veren başta yatırım kuruluşları olmak 
üzere sermaye piyasası kurumlarının gayret ve profesyonelliğine bağlı hale gelmektedir. AB 
ülkeleri ve gelişmiş sermaye piyasalarına sahip olan ülkelerdeki (ABD, İngiltere, Hong Kong, 
Singapur vb.) sisteme paralel olarak SPK, sunulan izahnamenin muhtevasını oluşturan bilgi 
ve belgelerin gerçeği dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını kontrol yöntemi yerine 
tutarlılık, anlaşılabilirlik ve izahnamenin belirlenen şekil standartlarına uygun olup olmadığı 
kriterlerine göre değerlendirme ve sonuçlandırma yöntemine geçmektedir. Bu yöntemde 
doğal olarak sermaye piyasası kurumlarının sorumluluklarının artması ve buna koşut olarak 
profesyonellik düzeylerinde de yükselme olması gereği de ortaya çıkmaktadır.  
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duyulması halinde, başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde 

başvuru sahibi bilgilendirilerek, eksikliklerin Kurulca belirlenecek 

süre içinde giderilmesi istenir. Bu takdirde, öngörülen süreler, söz 

konusu eksik veya ek bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu tarihten 

itibaren işlemeye başlar. Yapılan inceleme neticesinde başvuruların 

onaylanmaması halinde bu durum gerekçesi belirtilerek ilgilisine 

bildirilir.  

ABD’nde, sermaye piyasalarında Türkiye’de de mülga SPKn. 

uyarınca uygulama alanı bulan kayda alma sistemi uygulanmaktadır. 

Buradaki temel amaç, yatırımcıların karar vermesini sağlayacak tüm 

gerekli bilgilerin eksiksiz olarak yatırımcılara ulaşmasını sağlamaktır. 

Söz konusu sistem dâhilinde, Menkul Kıymetler Kanunu’nun 

(Securities Act of 1933) 6 ncı maddesi uyarınca ihraççıların ihraç 

edecekleri tüm menkul kıymetler belli muafiyet şartlarını 

taşımadıkları sürece satış öncesi SEC tarafından kayda alınmaktadır. 

Kayda alma sırasında ihraççı SEC’e bir kayda alma beyannamesi 

(registration statement) ve ekinde gerekli bilgi ve belgeleri sunarak 

kayda alma başvurusu yapmaktadır. İzahname de başvurunun ekinde 

sunulması gereken dokümanlar arasında yer almaktadır188.  

 
188 Avrupa’da uygulanan izahname onay sisteminde olduğu gibi, ABD sermaye piyasalarında 
da kayda alma başvuruları sırasında düzenlenecek olan izahname yatırımcıların 
bilgilendirilmesi açısından hayati önem taşıyan temel doküman niteliğindedir. Bu nedenle 
SEC, izahnamelerin içeriğine dair ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerin 
başlıcaları S-K düzenlemesi (Standart Instructions for Filing Form under the Securities Act of 
1933, Securities Exchange Act of 1934, and Energy Policy and Conservation Act of 1975) ve 
S-X (Accounting Rules Form and Content of Financial Statements) düzenlemeleridir. 
Bunlardan S-K düzenlemesi daha çok izahnamelerin metinlerinde yer alması gereken 
hususları belirtirken, S-X düzenlemesi ise izahnamelerde yer alan finansal tabloların içerikleri 
ile ilgili düzenlemelere yer vermektedir. YAVUZ, Engin, Avrupa ve Amerika’da İzahname 
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AB hukukunda, mevzuatta yer alan standartlar çerçevesinde 

hazırlanan izahnamenin ilan edilmesinden önce yetkili otoriteler 

tarafından onaylanmasına189 yönelik bir sistem benimsenmiştir. Buna 

göre, merkez üye ülkesinin yetkili otoritesi tarafından onaylanıncaya 

kadar izahname ilan edilemeyecektir. Yönerge ile getirilen izahname 

onaylama rejiminin, ex ante denetim sisteminin özelliklerini taşıdığı 

ifade edilmektedir. Bu sayede, yetkili otorite tarafından verilen ön 

onay, izahnamenin ilanının olmazsa olmaz koşulu haline gelmiştir190. 

AB hukukunda cari olan izahnamenin onaylanması sistemi, bireysel 

yatırımcıların korunması perspektifinden hareketle incelendiğinde; 

izahnamede verilen bilgilerin anlaşılırlığının yetkili otoritelerce 

incelenmesi zorunluluğunun, bu inceleme ancak bireysel 

yatırımcıların bakış açısından yapılırsa savunulabilir olacağı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Zira, yatırımcılar söz konusu bilgileri anlamakta 

güçlük çekiyorsa, tam ve doğru kamuyu aydınlatma dahi yatırımcılara 

hizmet etmeyecektir. Ayrıca, izahnamenin bütünlüğünün incelenmesi 

 
Hazırlama Yükümlülüğü ve İzahname Düzenlemelerine Aykırılıkta Uygulanan Yaptırım 
Rejimleri İle Sermaye Piyasası Kanunu Karşılaştırması, SPK Yeterlik Etüdü, Ankara 2013, 
s.33-34. 
189 İzahnamenin onaylanması (approval), 2003/71/EU İzahname Direktifinde, “the positive act 

at the outcome of the scrutiny of the completeness of the prospectus by the home Member 

State’s competent authority including the consistency of the information given and its 

comprehensibility” şeklinde tanımlanmışdır. G.T.M.J. Raaijmakers, European Regulation of 
Company and Securities Law, s.389. Anılan tanım çerçevesinde yetkili otorite tarafından 
izahnamenin, verilen bilginin tutarlılığı ve anlaşılabilirliği de dâhil olmak üzere eksiksiz 
olarak hazırlandığı konusunda pozitif bir tutumla onay vermesi söz konusudur.  
190 ÇETİN, Nusret, Avrupa Birliği Hukukunda İzahnamenin Etkinliğini Sağlamaya Yönelik 
Mekanizmalar, Sermaye Piyasası Dergisi, Ankara, Nisan-Haziran 2010, Y.1, S.2, s.61. 
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konusunda getirilen yükümlülük de bireysel yatırımcıların korunması 

açısından önem taşımaktadır191. 

3) İzahname Onay Başvurusunun İşlemden 

Kaldırılması/Başvurunun Onaylanmaması   

SPK’ya yapılacak olan izahname onay başvurularında; 

* İzahnamenin veya ihraç belgesinin Kurul tarafından yeterli 

incelemeye imkân sağlamayacak derecede eksik olarak 

hazırlanmış olduğu sonucuna varılması, 

* Kurulca onaylanacak izahname ya da ihraç belgesi kapsamındaki 

sermaye piyasası aracına ilişkin Kurul düzenlemelerinde 

belirtilen ve başvuru sırasında Kurula iletilmesi gereken bilgi ve 

belgelerin Kurula iletilmemesi veya eksik iletilmesi, 

*  Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerdeki eksiklikler ile Kurulca 

talep edilen ek bilgi ve belgelerin Kurulca verilen süreler 

içerisinde Kurula iletilmemesi durumunda, yapılan başvuru 

Kurulca işlemden kaldırılır. (İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 

md. 19/3) 

 
191 SCHAMMO, Pierre (June 2006), “The Prospectus Approval System”, European Business 
Organization Law Review, Volume 7, Issue 2, s.520-521. Bununla birlikte, sıradan 
yatırımcıların, yetkili otoritelerin ex ante incelemesinin kesin kapsamını takdir edememesi 
halinde, ön onaya ilişkin düzenleme fazla emin yatırımcıların ortaya çıkması gibi tersine 
etkiler de yaratabilecektir. Tüm bunlara ve ortaya çıkabilecek diğer olumsuzluklara rağmen, 
yetkili otoriteler kendi uygulamalarında, onay sistemini sıradan yatırımcıların korunması için 
önemli bir mekanizma olarak görmeye devam etmektedirler. Öte yandan, izahnamenin 
onaylanmasına ilişkin kararın hangi süreler içinde verilmesi gerektiği AB’nin Direktifi ve 
konuya ilişkin Yönergesi ile düzenlenmiştir. Bu süreler, tamamıyla yetkili otoritelerin çalışma 
düzenine hitap eder nitelikte olup, anılan süreler içinde yetkili otorite tarafından karar 
verilememesi başvurunun onaylanması olarak kabul edilmeyecektir. Zira, yetkili otoritenin 
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Öte yandan, SPK tarafından yapılan inceleme neticesinde, izahnamede 

yer alan bilgilerin tutarlı veya anlaşılabilir olmaması, SPK tarafından 

belirlenen standartlara aykırı şekilde hazırlanmış olması, başvurunun 

incelenmesi sırasında tespit edilen olumsuz hususlar ya da sair 

gerekçelerle izahname Kurul tarafından onaylanmayabilir. 

İzahnamenin onaylanması amacıyla yapılan inceleme neticesinde 

başvurunun onaylanmaması hâlinde bu durum gerekçesi belirtilerek 

ilgilisine bildirilir. (SPKn. md. 6/4) Esasen başvurunun 

onaylanmamasına yönelik Kurul işlemi, genellikle esasa ve 

muhtevaya ilişkin olarak izahnamenin mevzuata uygun olarak 

hazırlanmaması sebebine istinat ederken, başvurunun işlemden 

kaldırılması ise, ilgili Tebliğde öngörülen bilgi ve belgelerin eksik 

olarak Kurula iletilmesi ve Kurulun uyarısına rağmen ikmal 

edilmemesi halinde söz konusu olmaktadır. Bazen şekle ve esasa 

ilişkin hususların örtüşmesi de mümkündür. Kurul tarafından alınan 

izahnamenin onaylanmaması kararı, idari bir işlem olması hasebiyle 

idari yargı denetimine tabi olup, başvurusu olumsuz karşılanan 

ilgilinin, anılan işleme karşı idari yargıya müracaat hakkı mevcuttur. 

4) İzahnamenin Onaylanması İşleminin Hukuki Niteliği  

SPK’nın, SPKn.’ndan kaynaklanan, piyasanın işleyişini ve kurallarını 

düzenlenmesi, bu kurallar çerçevesinde piyasayı gözetlemesi ve son 

olarak da piyasada yapılan düzenlemelere uyulup uyulmadığını 

denetlemesi yetki ve görevinin, ihraççıların sermaye piyasası 

 
onayının alınması zorunluluğu, bu bağlamda, pozitif bir yükümlülük olarak 
değerlendirilmektedir. SCHAMMO, s.505.  
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araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi 

hususundaki yansıması, ihraçılar tarafından hazırlanan izahnamenin 

onaylanması şeklinde gerçekleşmektedir. SPKn. md.6/1 ve 11/1 ile II-

5.1 sayılı Tebliğ md.22 uyarınca, izahname veya ihraç belgesinde yer 

alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen standartlara 

göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde izahname ya da ihraç 

belgesinin onaylanmasına Kurul tarafından karar verilmektedir.  

İzahnamenin SPK tarafından onaylanması, izahname ve ilgili bilgi ve 

belgelerin kendi içinde tutarlılığını ve Kurul tarafından belirlenen 

standartlara uygun olarak tanzim edildiğini ortaya koyan ve görünür 

bir yanlışlığı baştan engellemeyi amaçlayan bir süreç olup, 6362 sayılı 

SPKn.’nun 6 ncı maddesi uyarınca, izahnamede yer alan bilgilerin 

doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmediği gibi söz 

konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul 

edilmemektedir. Diğer bir ifadeyle SPK’nın izahnameyi 

onaylamasının hukuki niteliği sadece, izahnamenin Kurul tarafından 

belirlenen kriterlere göre hazırlandığı ve izahnamede yer alması 

gereken bilgi ve belgelere yer verildiği anlamına gelmektedir192. 

İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunun ve hakikate 

uygunluğunun sorumluluğu ise Kanun hükümleri çerçevesinde 

 
 

192 Almanya sermaye piyasaları düzenleyici otoritesi BAFİN, izahname onay sistemi 
çerçevesinde ihraççının finansal durumunu veya izahnamenin içinde yer alan bilgilerin 
doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. BAFİN, izahnameleri tutarlılık, 
anlaşılabilirlik ve 809/2004 sayılı düzenlemeye uygunluk hususlarında incelemekte ve 
izahnamenin kendi içerisinde çelişkili bilgiler içermemesini, yatırımcıların kolaylıkla 
anlayabileceği bir şekilde bilgiyi sunması ve 809/2004 sayılı Düzenleme’de yer verilen asgari 
bilgi şartlarını sağlamasını temin etmektedir. YAVUZ, s.12.  
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ihraççıya, varsa garantöre, bağımsız denetim, derecelendirme ve 

değerleme kuruluşlarına tahmil edilmiştir193.  

Bu noktada ifade etmek gerekir ki, SPK’nın, gerek Kanun gerek 

Tebliğlerdeki yaklaşımı -İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nde de 

aynı şekilde olduğu görülmektedir- Kanuna uygun olarak içerik 

denetiminden özenle kaçınarak düzenleyici ve denetleyici 

fonksiyonunu genişletici düzenlemelere yer vermemek şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim SPK’nın izahnameye ilişkin görev ve 

sorumluluğu, izahnamenin ve izahnamede yer alacak bilgilerin, 

ihraççı ve varsa halka arz eden ile ihraca ilişkin olarak mevzuatın 

öngördüğü ve Kurulca gerekli görülen bilgileri açıklıkla ortaya 

koyacak ayrıntıda hazırlanıp hazırlanmadığını, Kurulca belirlenen 

standartlara uygun, tam ve güncel olup olmadığını, yatırımcılar 

tarafından kolaylıkla analiz edilebilir, anlaşılabilir ve 

değerlendirilebilir bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını, Kurul 

onayının alınması başvurusu sırasında Kurulca istenecek ek bilgileri 

içerip içermediğini ve bilgi ve açıklamaların gerektiğinde belgeye 

dayandırılıp dayandırılmadığını denetlemek ve izahnamede yer alan 

bilgilerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktan ibaret olduğu 

söylenebilir.    

 
193 Nitekim davacı N.S.Ü. tarafından, ….AŞ. hisse senetlerine yönelik yatırımı sırasında ve 
öncesinde gerekli iş ve işlemleri tam ya da zamanında yapmayarak davalı idarenin hizmet 
kusuru işlediğinden bahisle uğranıldığı ileri sürülen zararın tazminine karar verilmesi 
talebiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin E.2014/561, K.2016/722 sayılı kararında da, 
SPK’nın izahnameyi onaylaması işleminin özellikleri ile SPK’nın bu kapsamda yapacağı 
inceleme ve denetimin mahiyeti ayrıntılı olarak açıklanmıştır.   
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Öte yandan, izahnamenin onaylanması işlemi, sermaye piyasası 

araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için 

izahname hazırlanmasının ve bu izahnamenin SPK tarafından 

onaylanmasının zorunlu olduğu hususu dikkate alındığında -izahname 

hazırlanmasından muafiyet halleri194 hariç- onay işlemine istinaden 

yapılacak işlemler için ön koşul niteliğindedir. Bu çerçevede, 

izahname hazırlanmasının zorunlu olduğu durumlarda Kurul onayı 

alınmadığı sürece, izahname ile yapılması gereken hiçbir işlemin 

yapılması mümkün olmayacaktır.   

5) SPK’nın Sair Yetkileri 

İzahnamenin yayımlanmasına ve sermaye piyasası araçlarının ihracına 

ilişkin ilan ve reklamlara dair hususlar, SPKn.’nun 7 nci maddesinde 

düzenlenmiş olup, anılan hüküm çerçevesinde, SPK tarafından 

izahname onaylandıktan sonra Kurulca belirlenecek esaslar 

çerçevesinde yayımlanacaktır. İzahnamenin ayrıca ticaret siciline 

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekli 

değildir. Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu ticaret 

siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilecektir. 

İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği md. 28/1 hükmünde de, Kurul 

 
194 İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet halleri ile izahname hazırlanmasını 
gerektirmeyen durumlar, II-5.1 sayılı Tebliğ md. 6’da düzenlenmiştir. Örneğin, her halka arz 
için ayrı ayrı olmak üzere yatırımcı başına en az iki yüzelli bin TL değerinde sermaye piyasası 
aracı alan yatırımcılara yönelik yapılan halka arzlarda, birim nominal değeri en az iki yüzelli 
bin TL olan sermaye piyasası araçlarının halka arzında, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 
ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının borsada nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi 
durumunda ihraççı veya halka arz eden izahname hazırlama yükümlülüğünden muaftır. 
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tarafından onaylanmayan hiçbir izahname veya ihraç belgesinin 

yayımlanamayacağı hükme bağlanmıştır195.  

Öte yandan aynı maddenin 3 üncü fıkrasında da, ihraca ilişkin ilan, 

reklam ve açıklamaların izahname ile tutarlı olması, gerçeğe aykırı, 

abartılmış ve yanıltıcı bilgiler içermemesi gerektiği açıkça hükme 

bağlanmıştır. Ayrıca İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin “Tanıtım 

ve reklamlar” başlıklı 27 nci maddesinde de, ilan ve reklamlara ilişkin 

hususlar Kurul tarafından ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir196. 

Tezimizin son kısmında Kurulun denetiminin sonuçları ayrıntılı olarak 

açıklanacak olmakla birlikte, bu noktada vurgulamak gerekir ki SPK, 

SPKn.’nun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu tespit 

 
195 Tebliğin 28 inci maddesinin 2. ve 3. fıkralarında da, izahnamenin yayın ve ilanına ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir. Anılan hükümler şu şekildedir: Madde 28/2: “Sermaye piyasası 
araçlarının halka arzı veya borsada işlem görmesi öncesinde hazırlanan ve Kurula 
onaylanması için sunulan izahname, Kurula başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde 
ihraççının internet sitesinde ve ihraççının KAP üyeliğinin bulunması durumunda KAP’ta ve 
varsa yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilir. İzahnamenin birden fazla belge şeklinde 
hazırlanması durumunda, ilan yükümlülüğü her bir belgenin Kurula sunulması ile başlar. 
İzahnamenin başında izahnamenin henüz Kurulca onaylanmadığını belirten bir ifadeye 
yatırımcıların açıkça fark edebileceği şekilde yer verilir.” Madde 28/3: “Kurulca onaylanmış 
izahname, teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ihraççının internet sitesinde, 
ihraççının KAP üyeliğinin bulunması durumunda KAP’ta ve varsa yetkili kuruluşun internet 
sitesinde ilan edilir. İhraççı Kurulca onaylanmış izahnameyi ihtiyari olarak basın yayın 
organlarında da ilan edebilir.” 
196 Tebliğin 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası şu şekildedir: “Halka arz edilecek veya borsada 

işlem görecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak sözlü beyanlar da dâhil olmak üzere 
yapılacak tanıtım ve reklamlarda yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya 
eksik olmamalı, ihraççının ve/veya halka arz edenin içinde bulunduğu duruma, ilgili sermaye 
piyasası aracına, varsa garantöre ilişkin olarak yatırımcıların yanlış fikirler edinmelerine yol 
açmamalı ve izahnamede yer verilen bilgilerle tutarlı olmalıdır. Tanıtım ve reklamlarda halka 
arz fiyatına yer verilmesi durumunda, satışa sunulacak sermaye piyasası aracına ilişkin halka 
arz fiyatının belirlenmesinde Kurulun ya da borsanın herhangi bir takdir yetkisinin ya da 
onayının bulunmadığı açıkça vurgulanır. Metinler, reklam olduğu kolayca farkedilecek 
şekilde oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak tanıtım ve reklamlarda, yatırım 
kararlarının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerektiği hususunda bir uyarıya yer 
verilmesi zorunludur.” 
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edilen ilan, reklam ve açıklamaların durdurulmasını ve kaldırılmasını 

isteme yetkisini haizdir. (SPKn. md. 100/2)  

Benzer şekilde 2003/71/AB sayılı İzahname Direktifi’nin 15. 

maddesinde de, halka arz ve borsada işlem görme talebine ilişkin 

reklamlar konusunda ayrıntılı düzenlemeler yapılmış olup, menkul 

kıymetlerin halka arzına veya düzenlenmiş piyasalarda işlem görmeye 

kabulüne ilişkin her türlü reklamın açıkça fark edilebilir (shall be 

clearly recognisable) olması, reklamlarda yer alan bilgilerin yanlış 

veya yanıltıcı olmaması (shall not be inaccurate or misleading) ve bu 

bilgilerin izahnamede yer alan bilgiler ile tutarlı olması 

gerekmektedir197.     

İzahnamenin yayımlanması ile ilan ve reklamlara ilişkin Kanun ve 

Tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, özellikle izahnamelerin 

ilan ve reklamlarında, izahname ile tutarlı olmayan, gerçeğe aykırı, 

abartılmış ve yanıltıcı ibarelerin olmamasının sağlanmasının da 

SPK’ın denetim ve gözetim faaliyeti kapsamına girdiğini belirtebiliriz. 

Zira, Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde izahname 

veya ihraç belgelerinin ilan ve reklamlarının düzenlemelere uygun 

şekilde yapılıp yapılmadığının denetimini yapmak198, kamuyu 

 
197 ÇETİN/TÖREMİŞ/CANTİMUR, s.31; G.T.M.J. Raaijmakers, s.397.  
198 Mülga SPKn.’nun, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun md. 10 ile değiştirilmiş md. 
22/1-g bendinde SPK’ya, sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü iletişim araçları ile yapılan 
yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve bunlardan yanıltıcı olduğu tespit edilenleri 
yasaklamak ve gereği yapılmak üzere ilgili kuruluşlara bildirmek şeklinde genel bir yetki ve 
görev tevdi edilmişti. Anılan dönemde, 2003 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu’nca yönetimine el konulan T. İmar Bankası T.A.Ş. (İmar Bankası, Banka) aracılığıyla 
satın alınan ve karşılığı bulunmayan devlet tahvili/hazine bonosu bedellerinin, zararının 
oluşumunda hizmet kusuru bulunan idarelerden tazmini istemiyle açılan davalarda (yaklaşık 
18.000 dava) idare mahkemelerince, Kurulun İmar Bankası’na ilişkin olarak SPKn. ile 
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aydınlatma ilkesi çerçevesinde yatırımcıların gerçek ve doğru bilgilere 

erişiminin temin edilmesi ve böylelikle yatırımcıların sermaye 

piyasası araçlarının ihraç ve halka arzında, ihraççıların yanlış ve 

yanıltıcı işlemlerine karşı düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından 

himaye edilmelerinin de bir gereği olarak telakki edilebilir.  

Diğer taraftan ihraççı veya halka arz eden tarafından Kurula yazılı 

olarak bildirilen izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa 

başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım 

kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya 

çıkması halinde, SPK’nın değiştirilecek ya da yeni eklenecek 

hususları içeren izahnamenin ilgili kısımları bildirim tarihinden 

itibaren yedi iş günü içinde onaylaması (SPKn. md.8/1 ve 3) ve 

Tebliğin 28 inci maddesinde belirtilen yerlerde derhal ilan edilmesini 

sağlaması gerekmektedir. Kurul, satış sürecinin durdurulmasını 

gerektirecek düzeyde değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya 

 
kendisine verilen denetim ve gözetim görevini yerine getirmediği, SPKn’nun 22. maddesinin 
(g) bendinde yer alan, ilan ve reklamlara ilişkin hususların Kurulun görevleri arasında 
sayıldığı gerekçeleriyle (ve sair gerekçelerle), zararın BDDK ve SPK tarafından yarı yarıya 
ödenmesine karar verilmiş ve anılan kararlar kesinleşmiştir. Müteakiben, 30.5.2007 tarih ve 
26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5667 sayılı “Bankacılık 
İşlemleri Yapma Ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk 
Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların 
Ödenmesi Hakkında Kanun” (Kanun) ile İmar Bankası tarafından, Banka bünyesinde 
karşılığında Devlet iç borçlanma senedi bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı 
adı altında toplanan tutarların, başvuru halinde, bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde 
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilecek özel tertip DİBS kullanılmak suretiyle TMSF 
aracılığıyla ödeneceği hükme bağlanmıştır. Anılan kararlarda, SPK’nın, mülga SPKn.’nda yer 
alan, sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü reklamları izleme görevini ihlal ettiği 
gerekçesine istinat edilmiştir. SPK’nın görev alanını ve denetleme fonksiyonunu son derece 
genişleten anılan hükme benzer bir hükme SPKn.’nda yer verilmemiştir. SPKn.’nda SPK’ya, 
sadece sermaye piyasası araçlarının ihracı ile yatırım hizmet ve faaliyetlerinin icrasına 
münhasır olarak reklamları izleme görevi verilmiş olup, mülga Kanun’daki gibi genel bir 
görev verilmemiştir.  
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çıkması halinde, satış sürecinin ihraççı, halka arz eden veya yetkili 

kuruluşlar tarafından durdurulmadığı durumlarda, gerekli görülmesi 

durumunda satış sürecinin durdurulmasına da karar verebilecektir. 

(SPKn. md. 8/2 ve 91/1)   

6) İzahnamenin Onaylanması Süreci ile İlgili Yasal 

Hükümlere Riayet Edilmemesinin Sonuçları 

SPKn.’nda öngörülen izahnamenin Kurul tarafından onaylanmasına 

ilişkin yasal zorunluluğa rağmen, SPK’dan onay alınmaksızın 

gerçekleştirilecek halka arzlarda hangi tedbirlerin uygulanabileceği ve 

onaylı izahname yayımlama yükümlülüğü yerine getirilmeksizin 

sermaye piyasası araçlarının halka arzında uygulanacak cezai 

müeyyide, Kanun’un 91 ve 109. madde hükümleri ile düzenlenmiştir. 

Kanun’un, “Kanuna aykırı ihraçlarda uygulanacak tedbirler” başlıklı 

91 inci maddesinin 1. fıkrasında, SPKn.’na aykırı şekilde sermaye 

piyasası aracı ihraç ettiği veya buna teşebbüs ettiği tespit edilenler 

hakkında, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak 
kaydıyla, Kurulun, her türlü harç ve teminattan muaf olarak gerekli 

tüm tedbirleri almaya, satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak 

sermaye piyasası aracı için her türlü harç ve teminattan muaf olarak 

ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye yetkili olduğu hükme 

bağlanmıştır. Kanun’un 109/1 madde hükmünde ise, onaylı izahname 

yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası 

araçlarını halka arz edenler ya da onaylı ihraç belgesi olmaksızın 

sermaye piyasası araçlarını satanların, iki yıldan beş yıla kadar hapis 
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ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılacakları düzenlemesine yer verilmiştir.  

SPKn.’nun md. 91/1 hükmünde Kurula, kanuna aykırı ihraç ve halka 

arzlarda, hükümde zikredilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talep 

yetkisi yanında “gerekli tüm tedbirleri almak” gibi son derece geniş 

bir takdir yetkisi verilmiştir. Ancak, Kanunun tanıdığı bu yetki, 

sınırsız bir yetki olmayıp, yargı kararları ile istikrar kazanmış olan 

“ölçülülük” ilkesi çerçevesinde somut olayın özellikleri de dikkate 

alınarak kullanılması gereken bir yetkidir199. 

Ancak, Kurul onayı olmaksızın yapılan halka arzdaki satış işlemleri 

konusunda Kanun’da yokluk ya da geçersizlik yaptırımı açıkça 

öngörülmemekle birlikte Kurul, Kanunun md. 91/2 ve 3 hükümleri 

çerçevesinde, kanuna aykırı ihracın sonuçlarının ortadan kaldırılması 

ile toplanan paraların hak sahiplerine iadesi için gerekli olan 

prosedürü işletmek ve anılan hüküm çerçevesinde ikame edilmesi 

gerekli olduğu takdirde dava açmak yetkisi ile donatılmıştır200.      

 
199 Gerekli tüm tedbirleri almak kavramının nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin açıklamalar, 
Kurulun yaptırım uygulama yetkisinin yasallık ve ölçülülük ilkesi çerçevesinde analizi ve 
konuya ilişkin yargı kararları için bkz. YASİN, s.212-215. Bu çerçevede Kurul, somut olayın 
özelliklerine göre, ihraççıların malvarlığına tedbir konulmasını mahkemeden talep etmek, 
ticaret sicilinde gerçekleşecek işlemlerin engellenmesi amacıyla ilgili mercilere konuyu 
intikal ettirmek, borsada sermaye piyasası araçlarının satışının durdurulmasını talep etmek 
gibi yetkiler kullanabilir.   
200 MEMİŞ/TURAN, s.71. SPKn.’nun md. 91/2 hükmü şu şekildedir: “Kurul, Kanuna aykırı 
ihracın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması ve nakit ve diğer varlıkların hak 
sahiplerine iadesi için tespit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili ihracı yapan kişiye 
yazılı ihbarda bulunur. Muhatap, ihbar tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde para 
topladığı gerçek ve tüzel kişilere ve toplanan tutara ilişkin ayrıntılı bilgileri Kurulca 
belirlenecek vasıtalarla ilan eder ve Kurula iletir. Bu ilanı takip eden üç ay içinde 
kendisinden para toplanan gerçek ve tüzel kişiler ortaklığın bulunduğu yer asliye hukuk 
mahkemesine itiraz edebilir. Söz konusu listenin kesinleşmesi üzerine, ilgili ihracı 
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Amerikan sermaye piyasası otoritesi olan SEC de, sermaye piyasası 

aracının kayda alınma sürecinde yaptığı inceleme neticesinde, kayda 

alma beyannamesi ve/veya birlikte sunulan izahname dâhil tüm bilgi 

ve belgelerde önemli bir hatanın veya eksik bilginin olduğunu tespit 

etmesi durumunda, söz konusu durum düzeltilene kadar kayda alma 

sürecini durdurabilmekte veya kayda alma başvurusunu 

reddedebilmektedir. Diğer taraftan 1933 tarihli Menkul Kıymetler 

Kanunu (AMKK)’nun 8A’ıncı maddesi uyarınca SEC, AMKK’ya 

aykırı bir fiil tespit etmesi durumunda, fiilin işlenmesine devam 

ediliyorsa durdurulması veya sonuçlanmışsa verilen süre içerisinde 

AMKK’nın hükümlerine uyum sağlanması yönünde karar verme 

yetkisine sahiptir. Ayrıca, söz konusu aykırı fiilin yatırımcılar 

açısından büyük zararlar doğurma ihtimaline karşı SEC’in ihtiyati 

tedbir uygulama yetkisi de bulunmaktadır201. 

Öte yandan, SPKn.’nun 10 uncu ve 32 nci maddelerinde de, 

izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik beyanlardan dolayı 

kimlerin ve hangi koşullarda sorumlu tutulacakları düzenlenerek, 

 
gerçekleştiren kişi tarafından hak sahiplerine iade yapılır. Bu iade işlemi tamamlanmadan 

birinci fıkra uyarınca konulan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kaldırılamaz.” SPKn. md. 
91/3’de ise, Kurulca yapılan yazılı ihbar tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Kanuna aykırı 
ihracın doğurduğu sonuçlar tamamen ortadan kaldırılmazsa, Kurulun, nakit ve diğer 
varlıkların hak sahiplerine iadesi veya ortaklığın tasfiyesi için dava açmaya yetkili olduğu 
hükme bağlanmıştır. 
201 YAVUZ, s.40. Anılan idari tedbirlere ek olarak SEC’e AMKK’nın 20 nci maddesi 
uyarınca ayrıca mahkeme kanalıyla idari para cezası uygulama yetkisi tanınmıştır. Buna göre 
AMKK’ya veya alt düzenlemelerine aykırı fiil işleyen veya verilen idari tedbir kararlarına 
uymayan gerçek ve tüzel kişiler hakkında SEC dava açarak, mahkeme sonucuna göre ilgili 
kişilere idari para cezası uygulanmaktadır. SEC’in, sermaye piyasası araçlarının kayda 
alınması sürecinde sahip olduğu yaptırım uygulama yetkisi konusunda bkz. TYSON, William 
C, Amerika Birleşik Devletleri’nde Menkul Değerlere İlişkin Düzenlemelerin Yasal Yönleri, 
Türk Sermaye Piyasasında Son Gelişmeler, OECD-SPK Konferansında Sunulan Tebliğler, 30 
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izahnameden doğan hukuki sorumluluk esasları ayrıntılı olarak hükme 

bağlanmıştır. Bununla birlikte SPKn’nda, mülga Kanundan farklı 

olarak, izahnameden doğan cezai sorumluluğa ilişkin olarak mülga 

Kanun md. 47/C’deki202 gibi özel bir cezai sorumluluk hükmüne yer 

verilmemiştir. Bu halde, izahnamelerde yer alan yanlış, yanıltıcı, eksik 

bilgilerden doğan cezai sorumluluk konusunda somut olay bazında, 

6362 sayılı Kanun’un ilgili cezai hükümlerinin (md.106, 107/2, 112 

gibi) tatbikinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesi 

gerekecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda, izahnamede yanlış, 

yanıltıcı ya da eksik bilgi verilmesi suretiyle, Kanunda düzenlenen 

suçların herhangi birinin maddi ve manevi unsurlarının 

tamamlandığının tespiti halinde, sorumlular hakkında ilgili hükümler 

uyarınca suç duyurusunda bulunulabilecektir.  

Yapılacak değerlendirme sonucunda, SPKn.’nda düzenlenen suçların 

maddi ve/veya manevi unsurlarının somut olayda bulunmadığının 

tespit edilmesi halinde ise, izahnamede yanlış, yanıltıcı veya eksik 

bilgilere yer verilmemesi gerektiği hukuken tereddüt yaratmayacak 

şekilde düzenlenmiş olduğu dikkate alınarak, SPKn. md. 103 uyarınca 

failler hakkında idari para cezası uygulanması da söz konusu 

olabilecektir. Çalışmamızın son bölümünde, Kurulun yaptırım 

 
Haziran-5 Temmuz 1985, Çeşme, İzmir, Türkiye, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları (Yayın 
No:6), Ankara 1986, s.204-211.   
202 Mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, izahname ve 
sirkülerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından kimlerin sorumlu 
tutulacağı düzenlenmiş ve aynı Kanun’un 47/C maddesi ile de Kanun’un 7 nci yönelik 
aykırılıklar adli para cezası yaptırımına (binikiyüzelli gün) bağlanmıştı.  
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uygulama yetkisine ilişkin kısımda203 konu ayrıntılı olarak analiz 

edileceğinden daha fazla üzerinde durulmayacaktır.    

7) İzahname Onay Sürecindeki Kurul Kararlarına Karşı 

Hukuki Yollar 

SPK, SPKn. hükümleri çerçevesinde izahnameleri incelemekte ve 

uygun görmesi durumunda izahnameyi onaylamakta ya da onay 

başvurusunu reddetmekte, bir başka deyişle başvuruyu 

onaylamamaktadır. İzahname onay sürecinde SPK’nın, Kanun ile 

kendisine tevdi edilen görevini tam olarak yerine getirmemesi ya da 

eksik yerine getirmesi durumunda yatırımcıların, SPK’ya dava 

açabileceklerine yönelik SPKn.’nda özel bir hüküm yer almamaktadır. 

Ancak genel hükümler çerçevesinde, İYUK md.2/1-a ve b 

hükümlerine istinaden, menfaatleri ihlal edilen kişiler tarafından Kurul 

kararlarına karşı iptal davası ikame edilebilmesi mümkün olduğu gibi, 

Kurulun işlem ve eylemlerinden dolayı kişisel hakları doğrudan 

etkilenen kişiler tarafından da zararlarının tazmini amacıyla tam yargı 

davası da ikame edilebilecektir. Bu meyanda, SPK’nın izahnamenin 

onaylanma(ma)sı işlemlerine karşı ilgililer tarafından iptal davası 

ikame edilebilecekken, SPK’nın izahnamenin SPKn. hükümlerine 

aykırı olarak onaylanma(ma)sı işlemi nedeniyle zarara uğradığını, bir 

başka deyişle SPK’nın kanunen kendisine yüklenen görevleri tam ve 

gereği gibi ifa etmediğini ve bu yüzden zarar gördüğünü iddia eden 

kişiler tarafından da tam yargı davası ikame edilebilecektir.  

 
203 Anılan kısım, çalışmamızın Üçüncü Bölümünde “SPK’nın İdari Para Cezası Tesis Etme 
Yetkisi” başlığı altında incelenmiştir.  
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Öte yandan, SPKn. md. 133/4 hükmünde yer alan, Kurul başkan ve 

üyeleri ile Kurul personeline karşı açılacak her türlü tazminat ve 

alacak davasının Kurul aleyhine açılacağı, davada Kurul aleyhine 

verilecek hükmün kesinleşmesi halinde hükümde belirtilen şartlar 

çerçevesinde Kurulun ilgili personele rücu edeceği hükmünün 

izahname onay sürecindeki işlem ve eylemler neticesinde açılacak 

davalar açısından da geçerli olacağının dikkate alınması önem arz 

etmektedir. 

II. Esas Sözleşme Değişikliklerine Uygun Görüş Verme 

A. Genel Olarak 

Gerek halka açılmak üzere Kurula başvurmayı planlayan halka kapalı 

şirketler gerek esas sözleşme değişikliği yapmayı planlayan halka açık 

şirketlerin tadil tasarılarını sermaye piyasası mevzuatına uyumlu 

olarak hazırlayıp Kurula sunması ve Kurulun uygun görüşünü alması 

gerekmektedir. Halka açılacak şirketlerin esas sözleşmelerinde 

payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı, ortakların haklarını 

kullanmalarını engelleyici hükümler varsa, esas sözleşmenin bu 

hükümlerden arındırılması, esas sözleşmenin diğer hükümlerinin de 

sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi204 gerekmek-

 
204 İlk halka arz öncesinde şirket ana sözleşmesinin uyumu, SPKn’na aykırı hükümlerin 
metinden çıkarılması, Kanuna uygun hale getirilmesi ve ana sözleşmede hiç yer almamakla 
beraber, sermaye piyasası mevzuatının ana sözleşmede yer almasını zorunlu kıldığı 
hükümlere yer verilmesiyle sınırlı. Ana sözleşmenin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu 
hale getirilmesi, ortaklığın halka açık statüye girmesiyle ilgilidir. Bu nedenle salt ortakların 
paylarının halka arzında dahi ana sözleşme sermaye piyasası mevzuatıyla uyumlaştırılmalıdır. 
Anılan zorunluluk, halka açılma konusunda paylarını halka arz etmek isteyen ortaklarla, 
ortaklığın irade birliği sağlamasını gerektirmektedir. MANAVGAT, HAAO, s.624 ve 627. 
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tedir205. Esas sözleşme değişikliği için Kurul’dan alınacak uygun 

görüş ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak esas sözleşme 

değişikliği için izin alınması gerekecektir.  

SPKn. md. 33/2’de, halka açık ortaklıkların esas sözleşmelerinin 

değiştirilmesi için Kurulun uygun görüşünün alınmasının zorunlu 

olduğu hükme bağlanmıştır206. Öte yandan, paylar ile pay benzeri 

menkul kıymetlerin SPKn. çerçevesinde ihracına ilişkin usul ve 

esasları düzenleyen VII-128.1 sayılı Pay Tebliği207’nin muhtelif 

maddelerinde de (md.6, 7, 12, 16 gibi) halka kapalı şirketlerin 

yapacakları sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarının yeni pay alma 

haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak yapacakları halka 

arzlardaki esas sözleşme değişikliklerinde208, mevcut payların satışı 

yoluyla yapılacak halka arzlardaki esas sözleşme değişikliklerinde, 

halka açık şirketlerin yapacakları sermaye artırımlarındaki esas 

sözleşme tadillerinde ve sair esas sözleşme tadillerinde Kurulun uygun 

görüşünün alınacağı açıkça hükme bağlanmıştır.  

 
205 GÜNGÖR, Funda/KÖSTEM, N. Orhun/ÖZDEMİR, Haluk, Sermaye Piyasalarına Açılan 
Pencere, A’dan Z’ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlişkileri, İstanbul 2009, s.91. Pay 
Tebliği’nin “Halka açık olmayan ortaklıkların ortaklarına ait mevcut paylarının halka arzı” 
başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Halka arz edenlerin ortaklıkta sahip oldukları 
payları halka arz edebilmeleri için halka arz edilecek payların üzerinde rehin veya teminata 
verilmek suretiyle ya da başka bir şekilde devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin 
haklarını kullanmasına engel teşkil edici kayıtların olmaması zorunludur.” hükmüne yer 
verilmiştir.  
206 Benzer bir hükme mülga SPKn. md. 11/son hükmünde yer verilmiş olup anılan hüküm şu 
şekildedir: “Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinin değiştirilmesi için Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına başvurulmadan önce Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur.” 
207 22/6/2013 tarih ve 28865 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
208 Öte yandan yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yaparak halka 
açılacak şirketler için değiştirilmesi gereken diğer bir madde de ilgili sermaye maddesi 
olacaktır. 
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Bu çerçevede, SPKn. uyarınca SPK’nın halka açık şirketlere müdahil 

olduğu alanlardan biri olan esas sözleşme değişikliklerine uygun görüş 

verme yetkisi, SPKn. ve ikincil mevzuat, TTK’nda yer alan 

düzenlemeler -Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izin yetkisiyle 

mukayeseli olarak- de dikkate alınarak, bu bağlamda SPKn-TTK 

ilişkisi de değerlendirilerek işbu bölüm altında ayrıntılı olarak 

incelenecektir. SPK’nın uygun görüşünün alınmamasının sonuçları da 

ayrıca inceleme konusu yapılacaktır. 

B. SPKn. ve TTK Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

TTK’nın “Özel kanunlara bağlı anonim şirketler” başlıklı 330 uncu 

maddesi209 hükmü çerçevesinde özel kanunlara tabi anonim şirketlere, 

bu meyanda SPKn. kapsamındaki halka açık şirketlere, öncelikli 

olarak kendi özel mevzuatında yer alan hükümler uygulanacak, anılan 

hükümler haricinde ise TTK’nın anonim şirketlere ilişkin hükümleri 

uygulama alanı bulacaktır. SPKn’nun “Kapsam” başlıklı md.2/2’de210 

ise, SPKn. ve anılan Kanuna istinaden yürürlüğe konulan ikincil 

düzenlemelerde hüküm bulunmayan ve diğer kanunlarda SPKn.’nun 

uygulanmayacağının belirtildiği hallerde genel hükümlerin cari 

olacağı hükmüne yer verilmiştir. 

 
209 “Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında bu kısım hükümleri 
uygulanır.” 
210 “Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta hüküm 
bulunmayan ve diğer kanunlarda bu Kanunun uygulanmayacağının belirtildiği hâllerde genel 
hükümler uygulanır.” 2499 sayılı mülga SPKn.’nun, “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinin 2 
inci fıkrasında, “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.” 
düzenlemesi yer almaktaydı. Bu çerçevede, mülga Kanun döneminde SPKn.’nda 
düzenlenmeyen konularda, TTK hükümleri de halka açık şirketler konusunda cari olmaktaydı. 
Yine SPKn.’ndan farklı olarak ikincil mevzuatı önceleyen bir hüküm, mülga Kanunda yer 
almamaktaydı. 
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Her ne kadar TTK 330. maddenin önerge öncesindeki gerekçesinde 

yer alan “özel kanunlar” ifadesiyle sadece kanunların kastedildiği, 

daha alt düzeydeki normların kapsama alınmasına Kanunun amacı ve 

lafzının engel olduğu yönünde ifadeler bulunmakta ise de, doktrinde 

savunulan görüşlerde, “özel kanunlar” kapsamına ikincil mevzuatın da 

girdiği kabul edilmektedir211. 

Öte yandan SPKn. md.2/2’de yer alan düzenlemenin lafzı 

incelendiğinde, genel hükümlerin uygulanabilmesi için hükümde yer 

alan şartların kümülatif olarak gerçekleşmesinin gerekli olduğu anlamı 

çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle, genel hükümlerin uygulanabilmesi 

için SPKn. ve anılan Kanuna istinaden yapılan ikincil düzenlemelerde 

hüküm bulunmaması yeterli olmayıp, ayrıca diğer kanunlarda 

SPKn.’nun uygulanmayacağının belirtilmesi şartının da somut olayda 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Genel hükümlere atıf yapan işbu 

düzenlemenin, hükümdeki gibi kabul edilmesi durumunda genel 

hükümlerin uygulanması imkânı ve kabiliyeti neredeyse tamamen 

ortadan kalkmaktadır.    

SPKn.’nun anılan hükmüne bakıldığında, Kanunun ikincil mevzuat 

düzenlemelerini, normlar hiyerarşisinin aksine, diğer Kanunlardaki 

hükümlerin önüne almak istediği görülmektedir. Anılan düzenlemenin 

ikincil mevzuatı öne alan hükmü ile diğer kanunların bu Kanunun 

 
211 AYTAÇ, Zühtü, Borsa Şirketleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, s.53; ŞEHİRALİ 
ÇELİK (KIRCA/MANAVGAT), Anonim Şirketler Hukuku, s.236; PASLI, Ali, Yeni Türk 
Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (I) YTK Kitap 2 – Kısım 4 – 
Bölüm 1 Genel Hükümler ve Temel İlkeler, BATİDER 2011, C.XXVII, S.3, s.144; ŞİT, 
Başak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Karşısında Banka Anonim Şirketi, BATİDER 2012, 
C.XXVIII, S.4, s.180-181.      
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uygulanmayacağını belirtmesi gerekliliği arasına konulmuş olan "ve" 

bağlacı, hukuk tekniği açısından genel hükümlerin uygulanmasını çok 

daraltan, hatta neredeyse imkânsız kılabilecek bir anlam içermektedir. 

TTK m.333'ten de etkilenmiş olduğu açık olan bu hüküm açısından en 

azından, SPKn. ve ikincil mevzuat açısından hukuken başvurulması 

gereken genel hükümlerin uygulanabilmesini teminen "ve" bağlacının 

"veya" olarak yorumlanmasının yerinde olacağı doktrinde kabul 

edilmektedir212. 

SPKn. md. 2/2’de yer alan düzenlemeye ilişkin olarak, genel 

hükümlerin uygulanmasını son derece daraltan bir ifadeyle kaleme 

alındığı ve ikincil düzenlemeleri diğer kanunların önüne geçirmek 

suretiyle normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil eder niteliğe sahip 

olduğu yönündeki eleştiriler kısmen haklı ve makul kabul edilebilir 

olsa da, dünyadaki uygulamalara bakıldığında, sermaye piyasalarına 

ilişkin temel düzenlemelerin genellikle çerçeve düzenlemeler şeklinde 

 
212 ÖZKORKUT, Korkut, Ticaret Hukuku, SPL Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları, 
İstanbul 2017, s.79-80, https://www.spl.com.tr/spl/eep/Specific/OEP/Upload/1010 
_Ticaret%20Hukuku_2017-1.pdf (Erişim tarihi:24.5.2017) AYTAÇ, Zühtü, Borsa Şirketleri, 
s.54-55. Doktrinde KARACAN da, genel hükümlere yollama yapan anılan hükümdeki üç 
koşulun aynı anda karşılanması gerektiğini, ancak temel yollama şeklinin kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde uygulama şeklinde olması gerektiğini, ikincil düzenlemelere önem 
atfetmek amacı çerçevesinde, düzenleme yapma yetkisi kullanılırken temel kod ya da genel 
nitelikli yasalarla getirilen sistem ve yapıların nereye kadar ve hangi ölçüde 
değiştirilebilmesinin uygun olacağını sorgulamakta ve ikincil düzenleme ile yapılan 
düzenleme Kanunda açıkça yer almamış bir konuyu düzenlemiş ise ve bu düzenleme genel bir 
uygulama esasları belirleme yetkisi, görevi veren bir maddeye istinaden yapılmış ise ve bu da 
genel ve temel bir yasada değişiklik yapıyorsa bu ikincil düzenleme ya da tebliğ hükmü 
uygulanacak ve genel kanun hükmü dikkate alınmayacak mıdır? sorusunu yöneltmektedir. 
Ayrıca Tebliğlerin, kanunun önüne geçirilmiş olması nedeniyle normlar hiyerarşisi açısından 
bir idare hukuku ve Anayasa hukuku sorunu olduğu ve hükümde yer alan “Diğer kanunlarda 
bu kanunun uygulanmayacağının belirtildiği hallerde” ibaresinin de gereksiz olduğu 
düşüncesini serdetmektedir. KARACAN, Ali İhsan, Sermaye Piyasası Hukuku Yazılar, C.I, 
İstanbul 2017, s.55-57. Ayrıca anılan hükümle ilgili açıklamalar ve örnekler için 
bkz.KARACAN, Yazılar, s.58-60.  
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olduğu, bir başka deyişle sermaye piyasasının tüm kurumlarını, 

araçlarını, ilişkilerini kapsayan ve bunları olabildiğince ayrıntılı olarak 

düzenleyen detaylı kuralların kanun ile düzenlenmesi yerine piyasaya 

ilişkin çerçeve kuralların kanun ile konulduğu, ayrıntılı 

düzenlemelerin ise düzenleyici ve denetleyici otoriteye bırakıldığı 

görülmektedir. Bu yaklaşımın, sermaye piyasasının son derece hızlı 

gelişen ve değişen aktif bir piyasa olduğu, piyasadaki gelişmelere hızlı 

bir şekilde reaksiyon verebilmek ve düzenlemelerde yapılması elzem 

olan değişiklikleri, son derece uzun bir süreçte gerçekleşebilen kanun 

değişiklikleri yerine ikincil düzenlemelerle hızlı bir şekilde 

gerçekleştirebilmek amacıyla Tebliğ ve sair düzenlemelerle yapmak 

ve bu düzenlemeleri SPKn.’nun mütemmim cüz-ü olarak kabul edip, 

diğer genel kanunlardan öncelikli olarak uygulanmasını kabul etmek 

gerektiği hakikati karşısında geçerli ve makul olarak görülmesinin 

uygun olacağı kanaatindeyiz. Şüphesiz düzenleyici otoritenin (SPK), 

ikincil düzenlemeleri yaparken, Kanunun hiçbir yetki vermediği bir 

alanda ikincil düzenleme yapmamaya özen göstermesi ve SPKn.’nun 

verdiği yetkiye istinaden, o yetki kapsamını ve çerçevesini aşmadan 

regülasyona gitmesi hususunda dikkatli ve yerinde hareket etmesinin 

gerekli olduğu hususu da izahtan varestedir.   

C. Bakanlık İzni ve SPK’nın Uygun Görüş Vermesi 

İşlemlerinin Mukayesesi  

TTK’nın 333. maddesine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

yayımlanacak Tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilân edilecek 

anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile 
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kurulabilmekte olup, anılan şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de 

Bakanlığın iznine tabi kılınmıştır. Nitekim Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan “Anonim ve 

Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara 

Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi 

Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”213in 5. maddesine 

göre bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici 

finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, 

sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz 

büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım 

ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, 

bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme 

bölgesi yönetici şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tabi 

şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları 

ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabi kılınmıştır.    

TTK’nın 333 üncü maddesinin devamında, Bakanlık incelemesinin, 

sadece Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı 

yönünden yapılabileceği ve Bakanlık izni dışında hukuki konumu, 

niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve 

esas sözleşme değişikliklerinin herhangi bir makamın iznine 

bağlanamayacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Anılan hükmün 

ifadesi ve gerekçesi214 değerlendirildiğinde, kanun koyucunun, 

 
213 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
214 TTK md. 333’ün gerekçesinde aşağıdaki ifadeler yer almıştır. “……Ayrıca, anonim 
şirketin kuruluşunun ve esas sözleşme değişikliğinin hiçbir makamın iznine tâbi 
tutulamayacağı kesin bir tarzda belirtilerek normatif sistemin, hükümdeki istisna dışında 
mutlak olarak uygulanması vurgulanmıştır. Bu kesin kural SPK ve BDDK başta olmak üzere 
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emredici nitelikte bir düzenleme iradesi taşıdığı ve özel kanunlarla 

SPK ve BDDK gibi özerk kurumlara verilen “izin” yetkilerini 

kaldırmaya yönelik baskın bir irade taşıdığı görülmektedir. 

Dolayısıyla TTK m. 333’ün, yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu 

kurumlara verilen yetkileri ilga ettiği savunulabilir215. Ancak 

doktrinde, anılan düzenlemenin, özel kanunlarla özerk kurumlara 

verilen izin ve uygun görüş verme yetkileri ile çeliştiği görüşleri de 

serdedilmektedir216.  

 
diğer özerk kurumları da kapsar. Kamu menfaati yönünden, kontrolün gerekli olduğu 
hallerde ilgili makam, isteklerini STB aracılığı ile gerçekleştirebilir. Böylece Devlet 
kontrolünde bütünlük sağlanmış, çok başlılık ve öznellik hukukun üstünlüğüne aykırı kabul 
edilmiş ve ana sistemin istisnalarla yozlaştırılmasına engel olunmuştur. Hükümdeki “hukukî 
konum ve nitelik” ile anonim şirketin kamusal yönü bulunup bulunmadığı, işletme konusunun 
kamu hizmeti yönünden özellik taşıyıp taşımadığı, halka açık olup olmadığı veya benzeri 
özellikleri haiz olup olmadığı kastedilmiştir….” Öngörülen bu yeni hüküm ile özellikle 
işletme konuları bakımından bazı kamu tüzel kişilerinin ilgi alanına giren anonim şirketlerin 
kuruluş ve esas sözleşme değişikliklerinde çok başlılığın önüne geçilmesi ve böylece Devlet 
kontrolünde bütünlüğün sağlanması hedeflenmiştir. KENDİGELEN, Abuzer, Türk Ticaret 
Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bası, 
İstanbul 2016, s.223. 
215 ÖZKORKUT, Ticaret Hukuku, s.79-80; ŞEHİRALİ ÇELİK (KIRCA/MANAVGAT), 
s.180 vd. Nitekim TTK’nu hazırlayan Komisyonun başkanlığını yapan Tekinalp de, bu 
düzenlemenin gerekçesini “Anonim şirketlere BDDK’nın, SPK’nın, EPDK’nın izin vermesini 
arzu etmiyoruz. Türkiye’de bugün bir anonim şirkette sermaye artırımı, esas sözleşme 
değişikliği yapılması bir macera haline gelmiştir. Denetlemek başka, izin vermek başka. İzin 
vermek, denetlemek değildir. İzne bağlandı mı denetleme yapmış kabul ediyor. BDDK olsun 
SPK olsun bütün özel kurullar hüküm empoze ediyorlar, zorla esas sözleşmelere hüküm 
koyduruyorlar. Bu sakat, hukuk devletine uymayan uygulamayı kaldırmak istiyoruz.” şeklinde 
ifade etmiştir. TEKİNALP, Ünal, Tartışmalar, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans 
Bildiriler-Tartışmalar, 13-14 Mayıs 2005, Ankara 2005, s.67. Anılan kurumların inceleme ve 
uygun görüş verme yetkisi, kamusal amaçla ve yatırımcılar ile mudilerin hak ve 
menfaatlerinin korunması amacına matuf olduğundan, anılan ifadelere katılmadığımızı 
belirtmekte yarar görüyoruz. 
216 TTK md. 333 hükmü, Kanunun 330 uncu maddesi hükmü ile ve hem de Bankalar 
Kanunu’nun 6 ncı ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 33/2 maddesinin özel hükümleriyle 
uyumsuzdur. “…herhangi bir makamın inine bağlanamaz şeklinde” bir Anayasa hükmü 
üslubu ile kaleme alınmış olan bu hüküm gereksiz ve sakıncalıdır. Maddenin 1 ve 2 nci 
cümleleri hükümleri “sınırlı izin” ilkesini yeteri kadar ifade etmektedir. MOROĞLU, 
Erdoğan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret 
Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Son Hükümler) Değerlendirme ve Öneriler, 8. Baskı, İstanbul 
2016, s.142; Aynı görüş için bkz. ARKAN, Sabih, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na İlişkin 
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SPKn.’nun md. 33/2 hükmünde öngörülen, halka açık şirketlerin esas 

sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşünün217 alınması 

zorunluluğuna ilişkin düzenlemenin218 hukuki niteliği ile Bakanlık 

izni karşısındaki konumunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara 

Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi 

Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in (Bakanlık İzin 

Tebliği) 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, esas sözleşme 

değişiklikleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin esas sözleşme 

değişikliklerinin genel kurulda görüşülebilmesi için, anılan fıkrada 

zikredilen diğer belgelerle birlikte, esas sözleşme değişikliği diğer 

resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için 

uygun görüş veya izin yazısının da Genel Müdürlüğe yapılacak izin 

müracaatında ibrazı zorunlu kılınmıştır. Aynı maddenin 3 üncü 

fıkrasında ise, Bakanlık izninin, şirketin kuruluşunda ticaret sicili 

müdürlüğüne tescil başvurusundan önce, esas sözleşme değişiklikle-

 
Değerlendirmeler, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans Bildiriler-Tartışmalar, 13-14 
Mayıs 2005, Ankara 2005, s.51; TURANBOY, Asuman, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret 
Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşler, Prof. Dr. Bilge ÖZTAN’a Armağan, Ankara 2008, 
s.905. 
217 TTK’nda “uygun görüş” terminolojisi sadece, ticaret sicili müdürünün Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak atanacağını öngören md. 25/1 düzenlemesi ile diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanları için geçerli olabilecek kurumsal yönetim 
düzenlemelerini SPK’nın uygun görüşünü almak suretiyle yapabileceklerine ilişkin md. 
1529/2 hükmünde kullanılmıştır.    
218 SPKn.’ndaki düzenlemeye bernzer şekilde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 16 ncı 
maddesinde, bankaların ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşünün aranacağı, 
Kurumca uygun görülmeyen değişikliklerin genel kurulda karara bağlanamayacağı ve 
Kurumun uygun görüşü alınmaksızın yapılan ana sözleşme değişikliklerinin Ticaret Siciline 
tescil edilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir. Yine 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 8 
inci maddesinde de, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin 
değiştirilmesinde, Müsteşarlığın uygun görüşünün aranacağı, Müsteşarlıkça uygun 
görülmeyen değişiklik tasarılarının genel kurul gündemine alınamayacağı ve genel kurulda 
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rinde ise genel kurul tarihinden önce alınması gerektiği, Bakanlık izni 

alınmadan kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemlerinin ticaret 

sicili müdürlüğüne tescil edilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.  

TTK 333 hükmü gereği Bakanlık tarafından yapılan izin incelemesi 

kanunun emredici hükümlere aykırılık bulunup bulunmadığına ilişkin 

olup sınırlı bir incelemedir219. Özerk kurumlar tarafından yapılan 

uygun görüş incelemeleri ise, ilgili düzenleyici otoriteye kanunlar 

tarafından verilen, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin hak ve 

menfaatlerinin korunması220 ve piyasanın sağlıklı bir şekilde 

işlemesini temin etme amacına yönelik olarak ilgili Kanun ve ikincil 

mevzuat çerçevesinde yapılan bir denetim olarak tavsif edilebilir.  

Her ne kadar doktrinde Bakanlık izni ile özerk kurumlar tarafından 

verilen uygun görüşün mahiyetinin aynı olduğu kabul edilerek 

değerlendirmeler yapılmakta ise de, Bakanlık tarafından verilen izin 

 
görüşülemeyeceği, sicil memurunun, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme 
değişikliklerini ticaret siciline tescil edemeyeceği düzenlemesi bulunmaktadır. 
219 Bakanlık incelemesi, sadece emredici hükümlere aykırılık bulunup bulunmadığı yönünde. 
Çağdaş ülkelerdeki gelişmelere paralel biçimde, Bakanlık incelemesi artık sırf hukuki yön ve 
emredici hükümlere uygunluk değerlendirmesi ile sınırlı olarak icra edilecektir. BAHTİYAR, 
Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, Güncellenmiş 12. Bası, İstanbul 2017, s.122.  
220 BDDK’nın uygun görüş verme yetkisi açısından konuyu değerlendiren TAŞDELEN, 
anılan hükümle kamu otoritesinin, ortaklar arasındaki özel hukuk ilişkisine müdahale ettiğini 
belirtmektedir. Anasözleşme hükümlerinin denetimi, yasanın amaçları doğrultusunda, tasarruf 
sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye 
sokabilecek işlem ve uygulamaları önlemeye, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını 
sağlamaya yönelik bir veto yetkisidir ve ihtiyari hususlarda bütün ayrıntıları kapsamayı 
hedefleyen bir müdahale aracı olarak görülmemelidir. TAŞDELEN, Selim Servet, Bankacılık 
Kanunu Şerhi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, C.I, Ankara 2015, s.213-214. 
SPK’nın yetkisi açısından konuyu değerlendiren TURANBOY da, yatırımcının sermaye 
piyasalarının ve ilgili anonim şirketlerin yapılarının güçlülüğüne olan inancı çerçevesinde 
piyasalara yatırımda bulunacağını belirterek, sermaye piyasası mevzuatında amacın 
yatırımcıyı korumak; bu koruma çerçevesinde güven kurumlarının ortaya çıkmasını sağlamak 
olduğunu ifade etmektedir. Bu güveni yatırımcıya telkin eden ise, gerektiği zaman kamu 
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ile özerk kurumlar tarafından verilen uygun görüşün mahiyetinin 

birebir aynı olduğunun kabulü mümkün değildir221. Zira esas sözleşme 

değişiklikleri izne tabi olan şirketler açısından, değişiklik izni 

vermeye yetkili olan asıl makam Gümrük ve Ticaret Bakanlığıdır. 

SPK ve BDDK gibi kurumlar tarafından verilen uygun görüşler ise, 

Bakanlık izni öncesi, anılan kurumlara mevzuat ile verilen yetki 

çerçevesinde, esas sözleşme değişikliklerini sermaye piyasası 

mevzuatı ve bankacılık mevzuatına uygunluk açısından incelemek ve 

kanunların kendilerine yüklediği tasarruf sahipleri ile yatırımcıların 

hak ve menfaatlerinin ihlal edilmesini ve piyasaya olan güvenin 

sarsılmasını önlemek amaçlı kamusal bir fonksiyonu ifa etme amacına 

matuf bir yetki olarak tavsif edilebilir. Bu çerçevede 

değerlendirildiğinde, SPK’ya tanınan, halka açık şirket esas sözleşme 

değişikliklerine uygun görüş verme yetkisinin, yönetim kurulu 

tarafından hazırlanan esas sözleşme tadil metninin, genel kurul 

onayına sunulmadan önce sermaye piyasası mevzutına uygunluğunun 

denetiminden ibaret olduğu söylenebilecektir. Bu noktada amaçlanan, 

 
gücüne de sahip olan SPK gibi kurumların varlığını gerektirir. TURANBOY, SPKn. 
Hakkındaki Görüşler, s.905.  
221 Nitekim doktrinde MANAVGAT da, söz konusu uygun görüş verme yetkisinin, TTK 
333’deki ana sözleşme değişikliklerinde, Bakanlık dışındaki kuruluşların izin vermesi yasağı 
kapsamına girmediği ve uygun görüşün, Bakanlığın tesis edeceği icrai nitelikteki idari işlemin 
hazırlık işlemi niteliğinde olduğu görüşündedir. Bakanlığın izin işlemi, özel mevzuata 
uygunluk bakımından yapılacak değerlendirme sonucunda, kanunla yetkili kılınmış kuruluşun 
uygun görüş vermesine bağlı olacaktır. Esasen amaçsal olarak da ulaşılan bu sonuç 
yerindedir. Özel mevzuata uygunluk incelemesinin, bu alanda yetkili kuruluşlarca yapılması, 
olası mevzuata aykırılıkları önleyecek ve Bakanlığın izin işleminin sağlıklı biçimde tesisini 
sağlayacaktır. MANAVGAT, Çağlar, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Halka Açık 
Anonim Ortaklıklara Uygulanması ve Sınırları, İÜHFM, Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU’na 
Armağan, C.71, S.2 (2013), s.297; MANAVGAT, HAAO, s.36 ve s.672. SPK’nın uygun 
görüşünün, Bakanlık izninden farklı olduğu konusundaki bir diğer görüş için bkz. AKGÜL, 
Barış, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Halka Açık Anonim Şirketlere Etkisi, Avrupa Birliği 
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genel kurul onayına sunulan tadil metinlerinin, önceden SPKn’na ve 

yatırımcıların menfaatine olup olmadığının Kurulca 

değerlendirilebilmesidir. Zira, esas sözleşme tadil metinlerini 

hazırlayan yönetim kurulu üyeleri ile tadil metinlerini genel kurulda 

oylayan yatırımcılar arasında çoğu zaman bilgi asimetrisi bulunduğu 

bilinen bir gerçek olup, bu bilgi asimetrisinin SPK eliyle 

frenlenebilmesi ehemmiyet arz etmektedir. Nihai olarak belirtmek 

gerekir ki, SPKn’nun TTK’ya nazaran sonraki tarihli özel kanun 

niteliği dikkate alındığında da halka açık şirketlerin esas sözleşme 

değişikliklerinde SPK’nın uygun görüşünün alınmasının gerektiği 

açıktır.  

D. SPK’nın Uygun Görüş Vermesine İlişkin Uygulama 
Örnekleri  

SPK tarafından halka açık şirketlerin esas sözleşme değişikliklerine 

verilen uygun görüşler, ilgili şirketler tarafından KAP’ta açıklanmakta 

ve bazı durumlarda SPK Bültenlerinde de yayımlanmaktadır. Halka 

açık şirketler tarafından KAP’ta yapılan özel durum açıklamaları ve 

SPK Bülteninden yayınlanan duyurular da incelendiğinde SPK’nın, 

sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yaptığı inceleme neticesinde 

SPKn. ve ikincil mevzuata aykırı bir durum görmesi halinde uygun 

görüş verilmesi talebini reddettiği, bazı durumlarda mevzuata uyum 

için gerekli değişiklikleri yapması için şirketleri uyardığı, kimi 

 
Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri, Uluslararası 
Konferans, Editör: Korkut ÖZKORKUT, Ankara 2010, s.338. 
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durumlarda da değişiklik talebini düzelterek esas sözleşme 

değişikliklerine uygun görüş verdiği görülmektedir.   

Örneğin Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ. tarafından 16.5.2017 

tarihinde yapılan KAP açıklamasında222, Şirketin “İdare Meclisi” 

başlıklı 8 inci maddesinin tadilinin SPK tarafından onaylandığı 

belirtilmiş ve tadil metni ile SPK yazısı KAP’ta yayınlanmıştır. Anılan 

SPK yazısında, esas sözleşme tadil metninin SPKn. hükümleri 

çerçevesinde incelendiği ve söz konusu maddenin Kurul mührünü 

taşıyan yazı ekindeki şekilde değiştirilmesinin, Kanunun 33/2 maddesi 

uyarınca uygun görüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca Kurul uygun 

görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması 

durumunda Kuruldan yeniden uygun görüş alınması gerektiği de 

Şirkete hatırlatılmıştır. 

Yine Transtürk Holding AŞ. tarafından 16.5.2017 tarihinde KAP’ta 

yapılan açıklamada, sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına 

ilişkin başvurularının SPK tarafından işleme alınmadığı, konuya 

ilişkin SPK’dan alınan yazının ekte ortakların bilgisine sunulduğu 

ifade edilmiştir. SPK’nın anılan yazısında ise esas sözleşme 

değişikliklerinin; VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Fon çıkışı 

gerektirmeyen sermaye azaltımı” başlıklı 19/1 maddesine uygun 

olmadığından revize edilmesi gerektiği, aynı madde gereğince 

sermaye azaltımı ile birlikte eşanlı sermaye artırımına karar verilmesi 

durumunda söz konusu sermaye artırımının halka arz yoluyla 

 
222 Halka açık şirketler tarafından KAP’ta yapılan açıklamalara https://www.kap.org.tr/tr/ 
adresinden ulaşılabilmektedir. 
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gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca Şirketin mevcut kayıtlı 

sermaye tavanının süresinin dolduğu ve Kuruldan yeni bir tavan için 

henüz izin alınmadığı dikkate alınarak Şirketin yönetim kurulu kararı 

ile sermaye artırımı yapamayacağı gerekçeleriyle Şirketin 

başvurusunun işlemden kaldırılmasına karar verildiği belirtilmiştir.       

Ayrıca SPK’nın 9.5.2017 tarih ve 2017/18 sayılı Bülteni’nde223 

yayınlanan duyurularda da; Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas 

sözleşmesinin 2 ve 4’üncü maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil 

tasarılarının Kurulca öngörüldüğü şekilde, 3 ve 13’üncü maddeleri 

hakkında düzenlenmiş tadil tasarıları ile 14’üncü maddesinin iptaline 

ilişkin tadil tasarısının Şirketin talebi doğrultusunda uygun görüldüğü; 

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin unvanının “Re-Pie 

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PortföyYönetimi A.Ş.” olarak 

değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi 

talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği kamuya 

duyurulmuştur.    

 

 

 

 

 
223 SPK’nın haftalık bültenleri, Kurul web sitesinde yayınlanmakta olup, bültenler için bkz.  
http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1 (Erişim tarihi: 
2.10.2017)   
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E. Halka Açık Şirketlerin Esas Sözleşme Değişikliklerinde 

SPK’nın Uygun Görüşünün Alınması Yükümlülüğüne 
Uyulmamasının Sonuçları  

1) Genel Olarak  

SPKn.’nun md. 33/2 hükmünde ve Kurulun muhtelif tebliğlerinde 

gerek halka açık şirketlerin gerek sermaye piyasası kurumlarının esas 

sözleşme değişikliklerinin Kurulun uygun görüşüne tabi olduğu 

emredici bir düzenleme ile hükme bağlanmış ancak anılan hükümlere 

aykırı olarak gerçekleştirilen esas sözleşme değişikliklerinin hukuki 

sonuçları ile ilgili bir hükme anılan düzenlemelerde yer verilmemiştir. 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5684 sayılı Sigortacılık 

Kanunu’nda ise, bankalar ve sigorta şirketlerinin BDDK ve Hazine 

Müsteşarlığı tarafından uygun görüş verilmeyen esas sözleşme 

değişikliklerinin genel kurulda görüşülemeyeceği ve karara 

bağlanamayacağı, ayrıca uygun görüş alınmaksızın yapılan esas 

sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil edilemeyeceği 

düzenlemesine yer verilmiş, ancak uygun görüş alınmadan ticaret 

siciline tescil yapılmasının hukuki sonuçlarına anılan düzenlemelerde 

de yer verilmemiştir.   

TTK md. 333 üncü madde uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Bakanlık İzin Tebliği’nin 6 

ncı maddesinin 2/c bendinde, esas sözleşme değişiklikleri Bakanlık 

iznine tabi olan şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinin genel 

kurulda görüşülebilmesi için, esas sözleşme değişikliği diğer resmi 
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kurumların uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için uygun 

görüş veya izin yazısının da Genel Müdürlüğe yapılacak izin 

müracaatında ibrazı zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede, öncelikle 

Bakanlık izin incelemelerinde, esas sözleşme değişikliği SPK’nın 

uygun görüşüne bağlı olan halka açık şirketler açısından, değişiklik 

için SPK’nın uygun görüşünün bulunup bulunmadığının Genel 

Müdürlük tarafından incelenmesi gerekmektedir. Genel müdürlük 

tarafından anılan husus atlanılarak esas sözleşme değişikliği genel 

kurulda görüşülüp224 karara bağlandığı takdirde, ticaret sicili 

memurunun, TTK md. 32/1 hükmüne göre tescil için aranan kanuni 

şartların mevcut olup olmadığı inceleme ve araştırma yükümlülüğü 

çerçevesinde, uygun görüş alınmadan yapılan esas sözleşme 

değişikliğinin tescil talebini reddetmesi gerekmektedir. Esas sözleşme 

değişikliğinin, uygun görüş olmadığı halde ticaret siciline tescil 

edilmesi halinde ise, bu tescilin hukuki sonuçları hakkında ilgili 

mevzuatta bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle konunun 

genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.   

 
224 Mülga 6762 sayılı TTK döneminde yürürlükte bulunan ve 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı 
RG.’de yayımlanarak yürülüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul 
ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 
Hakkında Yönetmelik” ile ilga edilen 7/8/1996 tarih ve 22720 sayılı RG.’de yayımlanan 
“Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik”te, toplantı başlamadan önce ve toplantı 
başladıktan sonra bakanlık komiserine, genel kurulun gündem maddeleri arasında 
anasözleşme değişikliği de bulunuyor ise önceden Bakanlıktan izin alınıp alınmadığına 
bakmak ve anılan iznin bulunmaması halinde toplantının açılışına izin vermemek yetkisi 
verilmişti (md. 31/1-h ve 32/1-c). Yeni Yönetmelikte Bakanlık Temsilcisine buna benzer bir 
yetki verilmemiştir. Gündemde ana sözleşme değişikliği bulunması halinde Bakanlıktan bu 
konuda izin alınmadığının tespiti üzerine, komiserin toplantının açılmasına izin vermeme 
yetkisi ile konuya ilişkin hususların değerlendirilmesi konusunda bkz. ALIŞKAN, s.104-110. 
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Bu çerçevede, halka açık şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinde; 

yönetim kurulunun öncelikle esas sözleşmenin tadil edilmek istenen 

ilgili maddelerinin yeni şeklini hazırlaması, esas sözleşme 

değişikliğine ilişkin Kurulun uygun görüşünü ve Bakanlığın iznini 

alması, kayıtlı sermaye sistemindeki sermaye artırımları hariç olmak 

üzere esas sözleşmenin tadiline ilişkin genel kurul kararını ticaret 

siciline tescil ettirmesi ve ayrıca ilana bağlı hususları ilan ettirmesi 

gerekmektedir. Diğer bir deyişle, halka açık şirketler tarafından 

gerçekleştirilmek istenen esas sözleşme değişikliklerinde, esas 

sözleşmenin tadil edilmiş yeni şeklinin ticaret siciline tescilinden önce 

SPK’nın uygun görüşünün alınması mevzuat uyarınca zorunluluk 

teşkil etmektedir. Bu emredici düzenlemeye aykırı hareket edilmesinin 

sonuçları ise aşağıda değelendirilecektir.   

2) Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescilinin Geçerliliği  

Kurul tarafından uygun görüş verilmiş esas sözleşme değişikliğinin 

hüküm ifade etmesi için, bu kararın TTK hükümleri çerçevesinde 

ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir.  

Esas sözleşme değişikliklerinin özel bir görünümü olan sermayenin 

artırılmasına ilişkin ortak hükümler altında yer alan TTK’nın 456 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasında, TTK’nın 353 üncü maddesinin tüm 

sermaye artırımı türlerine kıyas yoluyla uygulanacağı hükme 

bağlanmıştır. TTK’nın 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, 

anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemeyeceği, ancak 

şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek 
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suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri 

önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olması 

kaydıyla fesih davasının açılabileceği öngörülmektedir. Anılan hüküm 

ile maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, işlem güvenliğinin 

korunması gereğinin zorunlu sonucu ve anonim şirketler hukukunun 

bir temel ilkesi olan, tescilin her türlü hukukî sakatlığı onarması 

(sağlığa kavuşturması) ilkesi kuruluşta kabul edilmiştir. TTK’nın 456 

ncı maddesinin dördüncü fıkrasının 353 üncü maddeye atfı nedeniyle, 

anılan ilke sermaye artırımı bakımından da geçerli olacaktır225. Buna 

göre, sermaye artırımının tescilinden sonra butlanı veya yokluğuna 

hükmedilemeyecek, ancak sermaye artırımında, kanun hükümlerine 

aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya 

kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya 

ihlal edilmiş olması halinde fesih davasındaki usul uyarınca sermaye 

artırımının iptali söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede “önemli” 

nitelikte bir kanuna aykırılık olmadığı ve alacaklıların, pay 

sahiplerinin veya kamunun menfaatlerinin “önemli” nitelikte ihlali söz 

konusu olmadığı sürece, sermaye artırımı sürecindeki kanuna 

aykırılıklar tescil ile sağlık kazanmaktadır226. Sermaye artırımı 

dışındaki esas sözleşme değişiklikleri açısından ise, tescilin her türlü 

 
225 ALIŞKAN, s.177; KORKUT, Ömer, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim 
Şirketlerde Sermaye Artırımının Geçersizliği”, İÜHFM, Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU’na 
Armağan, C.71, S.2 (2013), s.276.  
226 Doktrinde, tescilin sağlık kazandırmasına ilişkin olmamakla birlikte, esas sermaye 
sisteminde sermaye artırımında genel kurul kararından önce alınması gereken Bakanlık 
izninin alınmamış olması haline ilişkin olarak, sonradan Bakanlıkça izin verilmiş olması 
koşuluyla, bu durumun sermaye artırım kararının geçerliliğini etkilemeyeceği ifade 
edilmektedir. MOROĞLU, Erdoğan, Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı, İstanbul 2015, 
s.55. 
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hukuki sakatlığı onarması yönünde yasal bir düzenleme bulunmamak-

tadır.  

Doktrinde, ilgili kurumların uygun görüşü alınmadan esas sözleşme 

değişikliğinin genel kurulda görüşülüp tescil edilmesi halinde, bu 

tescilin hukuki sonuçları hakkında yasada düzenleme olmadığı, 

Bankacılık Kanunu md. 16 ve SPKn. md. 33/2 hükümlerinin emredici 

nitelikte olduğu göz önüne alındığında, 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun (TBK) 27 nci maddesi çerçevesinde, kanunun emredici 

hükümlerine aykırılığın, ana sözleşme değişikliğinin mutlak butlanına 

neden olacağı227, bu nedenle her ilgilinin bu arada BDDK ve SPK’nın 

bankaya ve halka açık şirkete karşı butlan davası açabileceği yönünde 

görüşler228 bulunduğu gibi, uygun görüş olmadan alınan ana sözleşme 

değişikliği kararının hukuken askıda hükümsüz bir karar olduğu ve 

ticaret siciline tescil edilemeyeceği, her nasılsa tescil edilmişse ilgili 

kurumdan “uygun görüş” alınmadıkça hüküm doğurmayacağı ve 

sicilden resen terkininin gerektiği de savunulmakta229, uygun görüş 

alınmadan ticaret siciline esas sözleşme değişikliğinin tescil edilmesi 

halinde ticaret sicilinin temel ilkesi olan tescile güven kuramının 

burada da geçerli olcağı ve üçüncü kişilerin mevcut sicil kaydına göre 

 
227 TTK’da düzenlenen butlan sebepleri numerus clausus olmadığı için, anılan haller yanında 
borçlar hukukundan kaynaklanan ve yeni TTK’ya kadar içtihat hukuku çerçevesinde borçlar 
hukuku ekseninde ele alınan butlan sebeplerinin de yeni TTK’dan sonra geçerli olmaya 
devam edeceğinin açık olduğu konusunda bkz. TEKİNALP, Ünal, Genel Kurul Kararlarının 
Butlanında Anonim Ortaklığa Özgü Sebeplerin Kabulü İhtiyacı, BATİDER, Aralık 2009, 
C.XXV, S.4, s.10-16.    
228 REİSOĞLU, Seza, Bankacılık Kanunu Şerhi, Son Değişikliklerle Gözden Geçirilmiş 
İkinci Baskı, C.1, Ankara 2015, s.513-514; TAŞDELEN, s.215, 220; ALICI, Yaşar, 
Bankacılık Kanunu Şerhi, Cilt 1, İstanbul 2017, s.257-258. 
229 MOROĞLU, Erdoğan, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 
Güncellenmiş ve Genişletilmiş Sekizinci Baskı, İstanbul 2017, s.49. 
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yaptıkları işlemlerin geçerli olacağı görüşü de230 dermeyan 

edilmektedir.   

Kanaatimizce, halka açık şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinde 

SPK’nın uygun görüşünün alınmasını öngören düzenlemenin emredici 

nitelikte bir düzenleme olduğu, hükmün gerek lafzı gerek ratio-legisi 

çerçevesinde son derece açıktır. Zira, SPK’nın halka açık şirketleri 

denetiminin amaçları, anılan şirketlerin SPKn. ve ilgili mevzuata 

uyumlarının sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin 

korunması ve piyasaya olan güvenin tesis edilmesinin temin edilmesi 

şeklinde zikredilebilir. Bir başka deyişle, SPK’nın uygun görüş verme 

yetkisi, kamusal bir fonksiyonun icrasına yönelik olarak kanunun açık 

hükmü ile Kurula tanınmış bir yetki olarak tavsif edilebilir. Yukarıda 

örnek olarak zikrettiğimiz esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak 

SPK tarafından verilen uygun görüşlerde (ya da talebin 

reddedilmesinde) bu amaç açıkça görülmektedir.  

Bu çerçevede, SPK’nın uygun görüşü alınmaksızın halka açık şirket 

esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil edilmesi halinde, 

sermaye artırımları açısından tescilin hukuki sakatlıkları onarması 

(sağlığa kavuşturması) ilkesinin bulunduğu ayrıksı durum haricinde, 

emredici nitelikteki bu düzenlemeye aykırı olarak gerçekleştirilen esas 

sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil edilmiş olması halinde, 

tescilden sonra olmakla birlikte esas sözleşme değişikliğine SPK 

tarafından uygun görüş verilmesi halinde, bu eksikliğin sonradan 

 
230 TEKİNALP, Ünal, Banka Hukukunun Esasları, Yeniden Yazılmış 2. Bası, İstanbul 2009, 
s.147. 
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ikmal edilmiş olması hasebiyle tescil işleminin geçerli olarak kabul 

edilebileceği ve bu durumda butlanın ileri sürülmesinin menfaatler 

dengesine de aykırı düşeceği kanaatindeyiz. Öte yandan uygun görüş 

şartı gerçekleşmeden ve sonradan da bu eksiklik giderilmeden esas 

sözleşme değişikliğinin tescili halinde ise genel hükümler 

çerçevesinde, kanunun emredici hükümlerine aykırılık dolayısıyla 

kesin hükümsüz nitelikte olan esas sözleşme değişikliğine karşı, 

menfaati olan tüm ilgililerin ve bu arada düzenleyici otorite olan 

SPK’nın butlanın tespiti davası ikame edebileceği görüşündeyiz.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki, emredici hükme aykırılık nedeniyle, 

Kurulun uygun görüşü alınmaksızın gerçekleştirilen esas sözleşme 

değişikliği her ne kadar butlanla malul olsa da, anılan değişikliğin 

ticaret siciline tescil edilmiş olması halinde, butlanın tespitine ilişkin 

kesinleşmiş mahkeme kararı üzerine ya da ticaret sicili müdürlüğünce 

re’sen yapılacak terkin anına kadar, batıl genel kurul kararına 

istinaden iyiniyetli üçüncü kişilerle gerçekleştirilen hukuki işlemlerin 

geçerli olup olmadığının da tartışılması gerekmektedir. Doktrinde, 

genel kurul kararlarının iptali ve butlanının tespiti davaları açısından 

yapılan değerlendirmeler çerçevesinde belirtildiği üzere, TTK md. 450 

çerçevesinde, butlan veya iptal davası kabul edilirse, kesinleşen ilam, 

davada taraf olsun olmasın bütün pay sahipleri ile şirket organlarını ve 

organ üyelerini bağlar. Alman, İsviçre ve Türk hukuk düzeninde, iptal 

hükmünün zaman açısından da, iptal kararının kesinleştiği tarihten 

itibaren ileriye (ex nunc) değil, iptal edilen genel kurul kararının 

alındığı tarihten itibaren geçerli olacak biçimde geriye yönelik (ex 
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tunc) etki yarattığı ittifakla kabul edilmektedir. Butlanın tespiti kararı 

da, niteliği gereği açıklayıcı ve geçmişe etkilidir; bu nedenle batıl 

karara dayanan diğer işlemlerin de kural olarak geçersiz olması 

gerekir. Buna karşılık, butlanın tespitine ilişkin kesin hüküm ex tunc 

etki yaratsa da, yönetim kurulunun batıl genel kurul kararlarına 

istinaden iyiniyetli üçüncü kişilerle temsil yetkisi çerçevesinde 

kurduğu ilişkiler bakımından tespite ilişkin kesin hükmün geçmişe 

etkili olduğunun kabulü özellikle iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması 

ve hukuk güvenliği çerçevesinde yerinde değildir. Çünkü iyiniyetli 

üçüncü kişiler ortaklığın konusuna giren bütün hukuki işlemlerin 

temsile yetkili olanlarca ortaklık adına yapılabileceğini kabul etmekte 

haklıdırlar (TTK md. 371/1 ve 4)231. Bu çerçevede, Kurulun uygun 

görüşü alınmadan gerçekleştirilen esas sözleşme değişikliklerinin 

ticaret siciline tescil edilmiş olması halinde, butlanla malul esas 

sözleşme değişikliğine istinaden halka açık şirket ile iyiniyetli üçüncü 

kişiler arasındaki hukuki işlemlerin, butlanın tespitine ilişkin 

kesinleşmiş mahkeme kararının ticaret siciline bildirilmesi anına kadar 

geçerli kabul edilmesinin, TTK’nın yukarıda zikredilen temsile ilişkin 

 
231 MOROĞLU, Hükümsüzlük, s.192-193; BAHTİYAR da, butlanın tespitine ilişkin 
kesinleşmiş hükmün geriye etkili sonuç doğurması kuralını mutlak olarak uygulamak 
sakıncalı olabileceği için, özellikle iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması ve hukuk güvenliği 
gereği bazı istisnalar tanınmasının tartışılabileceği görüşündedir. BAHTİYAR, Ortaklıklar 
Hukuku (2017), s.214-215. KIRCA da, geçmişe etkinin dogmatik temelinin açıklanmasında, 
hukuki işlemlerin iptalinin etkilerinin düzenlendiği Alman Medeni Kanunu (BGB) 142.1 
hükmünden hareketle bir sonuca varan görüşü isabetli bulmaktadır. Bu hüküm uyarınca, iptali 
mümkün bir hukuki işlem iptal edilirse, baştan itibaren kesin hükümsüz olur. Hal böyle 
olunca Alman hukukunda, iptal edilebilir bir işlemin, başta her iki taraf için de hükümlerini 
doğurduğu ancak iptal hakkının kullanılmasıyla baştan itibaren kesin hükümsüz olduğu kabul 
edilmektedir. KIRCA, İsmail, (ŞEHİRALİ ÇELİK, F.H./ MANAVGAT, Çağlar), Anonim 
Şirketler Hukuku, C.2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İkinci Bası, Ankara 2017, 
s.256, dp.603. 
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düzenlemeleri, sicile güven ve hukuk güvenliği ilkeleri çerçevesinde 

yerinde olacağı kanaatindeyiz.     

Genel hükümler dışında, SPK’nın uygun görüşü alınmadan tescilin 

gerçekleşmesi halinde Ticaret Sicili Yönetmeliği ve SPKn. 

çerçevesinde yapılabilecekler ise aşağıda analiz edilecektir.   

3) SPK Tarafından Tesis Edilebilecek İşlemler  

a) Ticaret Sicili Yönetmeliği232 Çerçevesinde 

Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin “Müdür ve müdür yardımcılarının 

inceleme yükümlülüğü” başlıklı md. 34/1-f hükmünde, “Tescil 

edilecek olgunun Bakanlığın veya diğer resmi kurumların iznine ya da 

uygun görüşüne tabi olması halinde, söz konusu iznin veya uygun 

görüşün alınıp alınmadığı” hususu, müdür ve müdür yardımcılarının 

tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığına dair 

inceleyeceği hususlar arasında sayılmıştır233. Benzer şekilde, 

Yönetmeliğin md. 73/1-a hükmünde de, “Şirket sözleşmesi değişikliği 

Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne 

tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı” anonim 

şirketlerin sermaye artırımlarında ticaret sicili müdürlüğüne yapılacak 

tescil başvurusunda verilecek belgeler arasında sayılmıştır.  

 
232 27.1.2013 tarih ve 28541 sayılı RG.  
233 Sicil memuru, kanuni şartların mevcut olup olmadığını inceleme görevi çerçevesinde, 
şirketler ile ilgili başvurularda, tescili istenen hususun yokluk veya butlan ile sakat olduğunu 
tespit ederse, tescili reddeder. POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi, Ticari İşletme Hukuku, 
Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 15. Bası, İstanbul 2015, s.216. Alman hukukunda da aynı 
görüş egemen. Yargıtay kararlarında da, sicil memurlarının bu yetkileri emredici hükümlere 
aykırılık olup olmadığı hususlarıyla sınırlı olarak kabul edilemektedir. MOROĞLU, 
Hükümsüzlük, s.383, dp.643-644. 
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Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 

“Müdürlükçe birinci fıkra hükmü uyarınca yapılan inceleme 

sonucunda, tescil için aranan şartlardan bazılarının eksik olduğunun 

anlaşılması halinde bu olguların ilgiliye yazı ile bildirilmesi ve 

bunların Kanuna ve/veya bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi veya 

şartlara ait eksikliklerin veya belgelerin tamamlanması için otuz 

günden fazla olmamak üzere uygun bir süre verilir. Verilen süre, 

işlemin mahiyetine göre aynı süre ile en çok iki defa uzatılabilir. 

Verilen veya ihtiyaca göre uzatılan süre içinde durum Kanuna ve/veya 

bu Yönetmeliğe uygun bir hale getirilmemiş veya belgeler 

tamamlanmamış olduğu takdirde tescil isteği reddolunur.” hükmüne 

yer verilmiştir.  

Öte yandan, Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, 

“Tescil başvurusuna ilişkin müdürlüğün herhangi bir kararı veya 

işlemi üzerine kişisel yararı bulunmasa bile üçüncü kişiler, bu kararın 

veya işlemin gerçeği tam olarak yansıtmadığını yahut Kanuna uygun 

olmadığını, kamu düzenine aykırı veya üçüncü kişilerde yanlış 

düşünceler uyandıracak mahiyette bulunduğunu ispata elverişli 

birtakım olguları, müdürlüğe bildirebilir. Bu iddiaların yerinde 

olduğuna kanaat getirilmesi ve henüz bir işlem yapılmamış olması 

halinde başvuru reddedilir. İşlem gerçekleştirilmiş ise, 36 ncı 

maddeye göre işlem tesis edilir…” düzenlemesine yer verilmiştir. 

Kanun hükümlerine aykırı olarak tescilin gerçekleştirilmiş olması 

halinde Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 36 

ncı madde hükmü uygulama alanı bularak söz konusu maddeye göre 
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işlem tesis edilecektir. Anılan maddede, tescil edilmesi gereken bir 

olgunun ilgilisi tarafından tescil ettirilmediğini haber alan müdürlük 

tarafından tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişileri tescil 

başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin 

bulunmadığını ispat etmeye yönelik çağrıda bulunma usulü ile 

müdürlükçe verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve 

kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişinin Kanunun 33 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında234 öngörülen idari para cezasıyla 

cezalandırılacağı düzenlenmiştir.    

Bu doğrultuda SPK’nın uygun görüşü alınmaksızın gerçekleştirilen 

tescil işleminin eksik belgeye dayanılarak gerçekleştirilmiş olması 

sebebiyle, Yönetmeliğin 37 nci maddesi uyarınca konunun, anılan 

maddenin atıf yaptığı 36 ncı maddenin uygulanmasını teminen Kurul 

tarafından konunun ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne iletilmesi ve 

böylece, Kurulun uygun görüşü alınmaksızın gerçekleştirilen tescil 

işlemi nedeniyle ilgililer hakkında TTK md. 33/2 hükmüne istinaden 

idari para cezası uygulanmasının sağlanması söz konusu olabilecektir.    

b) SPKn. Çerçevesinde 

Halka açık şirketler tarafından gerçekleştirilecek esas sözleşme 

değişiklikleri öncesinde SPK’nın uygun görüşünün alınmaması ve 

uygun görüş alınmadan tescilin gerçekleştirilmiş olması, SPKn. ve 

ilgili ikincil mevzuata aykırılık teşkil etmekte olup, söz konusu 

 
234 TTK’nın “Tescile davet ve ceza başlıklı” md. 33/2 hükmü şu şekildedir: “Sicil 

müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de 
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aykırılık nedeniyle, ilgili halka açık şirket hakkında SPKn md. 103/1 

hükmünün uygulama alanı bulması gündeme gelebilecektir.  

SPK’nın uygun görüşü alınmaksızın gerçekleştirilen esas sözleşme 

değişiklerinde, anılan husus SPKn. ve ikincil düzenlemelere aykırılık 

teşkil ettiğinden, Kanunun emredici hükmüne riayet edilmemesi 

nedeniyle halka açık şirket ve ilgililer hakkında Kurul Kararı ile idari 

para cezası tesis edilebilecektir235. Kurulca tesis edilecek idari para 

cezalarının hukuki rejimi, tezimizin son bölümünde ayrıntılı olarak 

incelenecektir.   

III. Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK’nın Yetkileri 

A) Genel Olarak 

SPKn.’nun “Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası 

araçlarının ihraç limiti ve yetkisi” başlıklı 31 inci maddesinde, 

ihraççıların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye 

piyasası araçlarının toplam tutarına ilişkin limitin Kurulca 

belirleneceği ve ihraççıların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı 

 
bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin 
Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.” 

235 Kurulun, SPKn. çerçevesinde tesis edilecek idari para cezalarına ilişkin 
uygulama esaslarının belirlendiği 26.03.2013 tarih ve 10/363 sayılı kararında, “…yatırımcı 
kararlarını etkilemeyen, yatırımcı açısından zarar doğurmayan, yatırımcıların korunması 
veya bilgilendirilmesi konularına ilişkin olmayan; detaya ilişkin, şekli ve telafisi derhal 
gerçekleştirilebilecek olan; idari para cezasını gerektirmeyen uyumsuzluklarda ilgili hizmet 
birimlerince idari para cezasına ilişkin prosedür uygulanmaksızın ilgili kişilere, mevzuata 
uyum konusunda uyarılmaları yönünde yazı yazılabilecektir.” hükmü yer almaktadır. Ancak, 
Kurulun uygun görüşünün alınmasına ilişkin düzenleme, emredici nitelikte olup, halka açık 
şirket esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşünün aranması, yatırımcıların 
zarara uğramasını engelleme amaçlı kamusal bir yetki olduğundan, anılan hükme riayet 
edilmemesi halinde doğrudan İPC tesisinin yerinde olacağı, bu meyanda halka açık şirketin 
uyarılmasının yerinde olmayacağı kanaatindeyiz.  
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niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarının Kurulca 

belirlenecek limiti geçemeyeceği düzenlenmiştir. Aynı madde ile 

Kurul’a, ihracın, ihraç edilen borçlanma aracının ve ihraççıların 

niteliğine göre farklı limitler belirleyebilme konusunda yetki tevdi 

edilmiştir. SPK tarafından konuya ilişkin olarak, VII-128.7 sayılı 

Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.7 sayılı Tebliğ) 236 çıkarılmıştır. 

Anılan Tebliğ’de borçlanma aracı ihracına ilişkin esaslar, yetkili organ 

kararı, Kurula başvuru ve başvuru için gerekli olan belgeler, ihraç 

limiti, kredi derecelendirmesi, Kurul ücreti, sair hususlar ile farklı 

borçlanma araçları açısından özel nitelikli düzenlemelere yer 

verilmiştir. Halka açık bir şirketin borçlanma aracı ihracı için 

öncelikle Tebliğ’de belirtilen belgelerle SPK’ya müracaat etmesi 

şarttır. Borçlanma aracı ihracı için SPK’nın, halka arz edilerek veya 

halka arz edilmeksizin yapılacak satışa göre izahname ya da ihraç 

belgesini onaylaması gerekmektedir. Öte yandan anılan Tebliğ ile 

SPK, halka açık ve halka kapalı şirketler için ihraç limiti belirlemiş, 

muafiyetleri ve sair hususları düzenlemiştir. Bu bölümde öncelikle 

TTK ile mukayeseli olarak borçlanma araçları kavramına değinilecek, 

müteakiben SPK’ya, borçlanma aracı ihracı konusunda tanınan 

yetkiler irdelenmeye çalışılacaktır.         

 
236 Anılan Tebliğ, ilk olarak II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği adı ile 7.6.2013 tarih ve 
28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, müteakiben 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nin adı 
Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.7) olarak değiştirilmiştir. Tezimizin ilk bölümünde 
ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi, anılan numaralandırma, Tebliğin dayanak maddesine göre 
yapılmakta olup, borçlanma aracı ihracını özel olarak düzenleyen 31 inci madde yanında 128 
inci maddede de (128/1-e) Kurulun genel olarak sermaye piyasası araçlarına ilişkin usul ve 
esasları belirleme görev ve yetkisine yer verildiğinden, Tebliğ numarası açıklanan şekilde 
değiştirilmiştir. 
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B) TTK ile SPKn. Hükümlerinin Mukayesesi   

TTK’nın “Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren 

Menkul Kıymetler” başlıklı kısmında yer alan 504 üncü maddesinde, 

“her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, 

iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma 

senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul 

kıymetler”den bahsedilerek, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, anılan 

kıymetlerin ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilecekleri 

düzenlemesine yer verilmiştir. TTK’nın 505 inci maddesinde ise 

yönetim kurulu kararıyla borçlanma aracı çıkarılabilmesinin şartlarına 

yer verilmiştir. Son olarak, “Sınır” başlıklı TTK’nın 506 ncı maddesi 

ile de, 504 ve 505 inci madde hükümlerine bağlı borçlanma 

senetlerinin toplam tutarının, sermaye ile bilançoda yer alan yedek 

akçelerin toplamını aşamayacağı ve kanunlardaki istisnalar ile 

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinin saklı olduğu 

hükme bağlanmıştır.  

Borçluluğu temsil eden finansal araçlar olarak tanımlanabilecek olan 

borçlanma araçları, SPKn.’nda menkul kıymet olarak tavsif edilmiş 

ancak tanımlanmamış olmakla birlikte, VII-128.7 sayılı Tebliğ’in 3/1-

c maddesinde, “ihraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu 

sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri tahvilleri, paya dönüştürülebilir 

tahvilleri, değiştirilebilir tahvilleri, finansman bonolarını, kıymetli 

maden bonolarını ve bu Tebliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde 

niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek 

sermaye piyasası araçlarını” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. 
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Anılan bent çerçevesinde bentte zikredilen tipik borçlanma araçları 

yanında sermaye piyasalarının gelişimine bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek ve niteliği itibariyle borçlanma aracı mahiyetinde olduğu 

SPK tarafından kabul edilecek başkaca araçların da kapsama 

alınmasının önü açılmış ve SPK’ya borçlanma aracı mahiyetini ve 

niteliğini tayin etme yetkisi verilmiştir.    

Gerek TTK gerek SPKn.’nda sınırlı sayıda olmayacak şekilde 

örnekseme yoluyla belirlenen borçlanma araçlarının ihraç limitinin 

belirlenmesine ilişkin TTK md.506 hükmünde, hem kanunlardaki 

istisnalar hem de SPKn. ve ilgili mevzuat hükümleri saklı tutulmuş 

olduğundan, gerek halka açık gerek halka kapalı anonim şirketlerin 

ihraç ettikleri borçlanma senetleri ile ilgili ihraç sınırının ne olacağı 

sermaye piyasası mevzuatı kapsamında tayin edilecektir237. Öte 

yandan, SPKn.’nun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin birinci 

fıkrasında, aralarında borçlanma araçlarının da bulunduğu sermaye 

piyasası araçlarının SPKn. hükümlerine tabi olduğu belirtilmiş, halka 

açık olmayan anonim şirketlerin halka arz edilmeyen pay 

ihraçlarının Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. Bu hükmün 

yorumlanmasından da, halka kapalı anonim şirketlerin borçlanma 

 
237 KARACAN, Ali İhsan, Sermaye Piyasası Hukukunda Şirketlerin Borçlanma Aracı İhracı: 
İhraç Yetkisi ve Borçlanma Aracı İhraç Sınırları, Sermaye Piyasası Hukuku Yazılar, C.I, 
İstanbul 2017, s.393-394; ÖZKORKUT, Ticaret Hukuku, s.190. Bu çerçevede TTK 504-506 
arası hükümlerde gösterilen sınırlar içinde kalan menkul kıymetler ister halka arz edilsinler 
ister halka arz edilmesinler, bunların çıkarılmasının SPKn.’da tanımlanan “ihraç” tanımına 
girdiği ve bunları çıkaran şirketin de ihraççı olarak nitelendirileceği açıktır. Dolayısıyla bir 
anonim şirketin çıkaracağı borçlanma araçları için belirlenen sınır TTK 506 değil SPKn. md. 
31/1’e tabi olacaktır. SPKn. md. 31 ve ikincil düzenleme, TTK md. 504 ve 506’yı 
uygulanamaz hüküm haline getirmiştir. TTK-SPK ilişkisi, iki yasa arasındaki geçişmeler ve 
sorunlar, birbirlerini dışlama olgusu konusunda açıklamalar için bkz. KARACAN, Borçlanma 
Aracı İhracı, s.428-432. 
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aracı ihraçlarının da, halka arz edilip edilmediklerine bakılmaksızın, 

SPKn. anlamında ihraççı kapsamında olmaları nedeniyle SPK 

düzenlemelerine tabi olacağı anlaşılmaktadır.  

C) İhraca Onay Verilmesi 

Borçlanma Araçları Tebliği’nin, “Kurula başvuru ve gerekli belgeler” 

başlıklı 6 ncı maddesinde, yurt içinde halka arz edilecek borçlanma 

araçları için Tebliğin ekinde (Ek/1) yer alan belgelerle, halka arz 

edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için 

ise Tebliğin ekinde (Ek/2) yer alan belgelerle birlikte Kurula 

başvurulacağı hükme bağlanmıştır. Borçlanma araçlarının ihracı 

amacıyla düzenlenecek olan izahname ve ihraç belgesinin SPK 

tarafından onaylanması ise II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi 

Tebliği” çerçevesinde gerçekleşecektir. Halka arz edilecek borçlanma 

araçları için izahname, halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlarda ise 

ihraç belgesi (ve tertip ihraç belgesi238) hazırlanıp onay için SPK’ya 

başvurulacaktır239. İhraççılar tarafından anılan kamuyu aydınlatma 

belgelerinin hazırlanması ve SPK tarafından onaylanması, bu işlemin 

 
238 II-5.1 sayılı Tebliğin 4/1-s maddesinde “tertip ihraç belgesi”, “Kurulca onaylanmış ihraç 
belgesi kapsamında sermaye piyasası araçlarının farklı zamanlarda satışa sunulan kısmına 
ilişkin olarak, bunların niteliği ve satış şartları hakkındaki bilgileri içeren belge” olarak 
tanımlanmıştır. 
239 ÇATAKOĞLU, Buket, Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Borçlanma Araçları, Ankara 
2016, s.101-103. İhraç belgesi ve tertip ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasında, 
SPKn. md. 11/1’in, Kanunun 6 ncı maddesine yaptığı atıf nedeniyle, izahnamenin 
onaylanmasına ilişkin esaslar cari olacaktır. Anılan onay konusunda örnek bir özel durum 
açıklaması şu şekildedir: Doğuş Holding AŞ. tarafından 12.6.2017 tarihinde KAP’ta 
yayınlanan Özel Durum Açıklaması’nda, “Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin 
nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 500.000.000 TL ihraç tavanı 
içinde borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, 
SPK'nın 26.05.2017 tarih ve 22/751 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından 
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hukuki niteliği konusunda, izahnamenin onaylanmasına ilişkin olarak 

yaptığımız açıklamalar aynen geçerlidir. 

Öte yandan SPK tarafından ihraç başvurularının incelenmesi ve ihraca 

onay verilme(me)si işlemi, ihraççı tarafından yapılan başvuru ekinde 

sunulan belgeler dikkate alınarak yapılacaktır.  SPK tarafından gerekli 

görülmesi halinde ihraç başvurusunda bulunan tarafından verilen 

bilgileri teyit eden belgeler ile başkaca belgelerin verilmesi de 

başvuruda bulunandan istenebilir. İhracın SPK’nın onayına bağlı 

olması, ihracı yapacak kişinin çok yönlü incelenmesi ve bu inceleme 

yapıldıktan sonra ilgili şirkete izin verilmesi amacına matuf olup, 

SPK, bir yerde ihraççının bir ön gözetimini yapmaktadır. Ancak 

düzenleyici ve denetleyici otorite olan SPK, kredi veren bir bankanın 

kredi incelemesi gibi (screening) bir inceleme yapmaz. Böyle bir 

şekilde işlev görmek görev ve yetki alanında kalmadığı gibi işin özüne 

de uygun değildir240. Bu nedenle SPK’dan borçlanma aracı için onay 

alınmış olması, bir başka deyişle izahnamenin ve ihraç belgesinin 

Kurulca onaylanması, ihraççının hiçbir risk taşımadığı anlamına 

gelmediği gibi anılan onay, bu ihracın karşılaşacağı risklerin bir 

teminatı olarak da görülemez. Nitekim, daha önce ayrıntılı olarak 

açıkladığımız gibi, anılan onay işlemi, açık mevzuat hükümleri 

çerçevesinde, SPK tarafından kamuyu aydınlatma belgelerindeki 

 
onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu' na ekte yer verilmiştir.” 
şeklinde bir açıklama kamuya duyurulmuştur. 
240 KARACAN, Borçlanma Aracı İhracı, s.423. SPK, sadece iş yapma kurallarını belirleyen 
bir otorite olmayıp, finansal istikrarı gözetmekle de yükümlüdür. Bu nedenle SPK, aynı 
zamanda finansal istikrar ile basiretli, güvenli yönetimle görevli ve sorumlu bir organdır. Bu 
görev ve işlevi yüzünden, SPK vereceği her borçlanma aracı ihracı kararını bu görev ve 
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bilgilerin doğruluğunu tekeffül anlamına gelmediği gibi anılan 

araçlara ilişkin bir tavsiye olarak kabulü de mümkün değildir. Son 

dönemlerde, borçlanma aracı ihraç eden şirketlerden (halka kapalı) 

bazılarının iflas erteleme talep etmesi, bazılarının tahvil faizi 

ödemelerinde temerrüde düşmesi neticesinde SPK’nın sorumluluğu-

nun da tartışılmaya başlandığı görülmektedir. SPK’nın, borçlanma 

aracı ihracına onay vermesi nedeniyle, anılan ihraçtan zarar gören 

yatırımcılar241 tarafından SPK’ya tevcih edilmiş bir davanın 

mevcudiyeti bilinmemektedir. Anılan vakalarda SPK, finansal 

tabloları gerçeğe aykırı düzenlemek nedeniyle ilgili şirket yetkilileri 

hakkında suç duyurusunda bulunmak, ihraç edilecek borçlanma 

araçlarına kredi derecelendirme notu veren kredi derecelendirme 

kuruluşuna idari para cezası tesis etmek gibi yetkilerini kullanmış 

olmakla birlikte, özellikle özel sektör tahvil piyasasında olumsuz 

örneklerin yaşanmaması ve yatırımcıların mağdur olmaması adına, 

kanaatimizce borçlanma aracı ihraç eden halka kapalı şirketlerin 

finansal tablolarının belli periyotlarla bağımsız denetim kuruluşları 

tarafından denetlenmesi ve SPK’ya gönderilmesinin öngörülmesi ve 

 
misyon çerçevesinde değerlendirmek durumundadır. Bkz. KARACAN, Borçlanma Aracı 
İhracı, s.430.  
241 Hukukumuzda borçlanma aracı sahiplerinin hakları sözleşmesel ilişkiler çerçevesinde 
korunmakta olup, bu hususta ülkemizde yeterli derece düzenleme yapıldığını ya da borçlanma 
aracı sahiplerinin özel olarak korunduğunu söylemek mümkün değildir. Ülkemizde, 
alacaklıların şirketlerden olan alacaklarını, TTK, Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas 
Kanunu hükümleri çerçevesinde takip ve tatbik etmeleri zorunluluk arz etmektedir. Şirket ile 
ilişkisi alacak ilişkisine dayanan borçlanma aracı sahiplerinin, genel hükümler yanında 
TTK’da düzenlenen dava açma hakları bulunmaktadır. Ancak söz konusu dava açma hakkı, 
borçlanma aracı sahiplerinin haklarını korumaya elverişli ya da bu hakların ihlal edilmesinin 
önüne geçilmesini sağlayacak bir nitelik taşımayıp, TTK’nın 202 ve 206 ncı maddelerinde 
yalnızca şirketler topluluğu bakımından düzenlenen dava açma hakkı ile TTK’nın 556 ncı 
maddesi uyarınca şirketin iflası halinde kullanılabilecek ve öncelikle iflas idaresince ileri 
sürülebilecek dava hakları mevcuttur.   
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Tebliğ’de ihtiyari olarak düzenlenen, borçlanma aracı ihraç edecek 

şirketlerin rating notu almasının zorunluluk olarak öngörülmesi gibi 

tedbirlerin kabul edilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.     

Öte yandan SPK, VII-128.7 sayılı Tebliğin 4/7 hükmü çerçevesinde, 

borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin bir banka veya 

üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını veya satışın 

yapılacağı kişilerin niteliklerine ve/veya satış koşullarına sınırlama 

getirilmesini talep edebilir veyahut ihraç belgesinin geçerlilik süresini 

kısaltabilir. SPK’ya tanınan işbu yetki, ihraç limitleri ile getirilen 

sınırlara ilaveten ihraççının temerrüt riskine karşı aksiyon 

alınabilmesine imkân veren bir hüküm olup, SPK’nın belgeler 

üzerinden yapacağı inceleme neticesinde anılan yetkinin 

kullanılabilmesi mümkün olacaktır. Tebliğ’in 4/8 hükmünde de, SPK 

tarafından onaylanmış bir ihraç tavanı geçerli iken ihraççının yeni bir 

ihraç tavan onayı talebiyle Kurula başvurabileceği, bu durumda 

ihraççının talep etmesi halinde, önceki ihraç tavanı içerisinde henüz 

satışı gerçekleştirilmemiş olan kısmın tamamı veya bir kısmının, 

Kurulca uygun görülmesi üzerine iptal edilebileceği düzenlemesine 

yer verilerek SPK’ya, önceki ihraç tavanı içinde satılamamış 

kısımların iptali konusunda da yetki verilmiştir.  

D) İhraç Limitlerini Belirleme Yetkisi 

SPKn.’nun 31 inci maddesinde, ihraççılar tarafından ihraç edilecek 

borçlanma araçlarının toplam tutarının SPK tarafından belirlenecek 
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limiti geçemeyeceği öngörülerek Kurula, borçlanma araçlarının ihraç 

limitini belirleme yetkisi verilmiştir. Anılan madde ile borçlanma 

aracı ihraç limiti kanunda açıkça öngörülmeyip, limit belirleme yetkisi 

SPK’ya verilerek elastiki bir yapı benimsenmiştir. Bu çerçevede, 

yukarıda TTK ile SPKn. arasındaki irtibat çerçevesinde ayrıntılı 

olarak izah ettiğimiz gibi, gerek halka açık gerek halka kapalı tüm 

anonim şirketler tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları limitinin 

belirlenmesi, gerekçedeki aksi yöndeki ifadelere242 rağmen SPKn. ve 

ikincil mevzuata tabi olacaktır. Aynı maddede Kurula, ihracın, ihraç 

edilen borçlanma aracının ve ihraççıların niteliğine göre farklı limitler 

belirleme konusunda da yetki verilmiştir.  

Borçlanma Araçları Tebliği’nin “İhraç limiti” başlıklı 9 uncu 

maddesinde ihraç limitinin belirlenmesinde esas alınacak finansal 

tablolar belirtilmiş ve anılan finansal tablolar esas alınarak 

belirlenecek olan ihraç limitleri, halka açık olan ve olmayan şirketler 

için ayrı ayrı belirlenmiş ve müteakiben bazı ihraççılar tarafından 

gerçekleştirilecek ihraçlar konusunda özel hükümler sevk edilmiştir. 

Bu çerçevede halka açık şirketlerin ihraç limitinin özkaynak tutarının 

beş katını geçemeyeceği, şirketin konsolide finansal tablo hazırlaması 

durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarının dikkate alınacağı 

düzenlemesine yer verilmiştir. (md. 9/4-a) Halka açık olmayan 

 
242 Kanunun 31 inci maddesinin gerekçesinde, madde ile borçlanma aracı niteliğinde sermaye 
piyasası araçlarına ilişkin limit belirleme yetkisinin, halka açık ortaklıklar için Kurul’a, halka 
açık ortaklıklar dışında kalan ihraççılar için ise ilgili Bakan’a verildiği ifade edilmiştir. Anılan 
madde gerekçesinin, madde hükmünü bile dikkate almadan, madde muhtevasına aykırı ve 
özensiz olarak kaleme alındığı görülmektedir. 
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ortaklıkların ihraç limitinin243 de, özkaynak tutarının üç katını 

geçemeyeceği hükme bağlanmış ve şirketin konsolide finansal tablo 

hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarının dikkate 

alınacağı düzenlenmiştir (md. 9/4-b).    

VII-128.7 sayılı Tebliğ’in 9/4-c hükmünde bankalar244 için özel bir 

ihraç limiti düzenlemesine yer verilmiş olup, belirtilen şekilde 

hesaplanacak ihraç limitlerinin, derecelendirme kuruluşlarından talebe 

bağlı olarak yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine 

denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar için yüzde 

yüz oranında artırılacağı, söz konusu ihraççıların derecelendirme 

notunun bu bentte yer alan notun altına düşmesi durumunda, ihraççı 

tarafından ihraç tavanının güncellenmesi amacıyla Kurula bildirimde 

bulunulmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.  

Tebliğ’in md. 9/6 hükmünde, özel mevzuatları uyarınca başka bir 

kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılar için 

ihraç tavanı belirlenirken bu madde çerçevesinde hesaplanacak 

limitlerin esas alınacağı, ilgili kamu kuruluşunca belirlenen limitlere 

uymanın ihraççının sorumluluğunda olduğu hükme bağlanmıştır. Bu 

hüküm ile, başka bir kamu kuruluşunun denetimine tabi olan 

 
243 TTK’nda ihraç limiti 506 ncı maddede düzenlenmiş olup, 504 ve 505 inci madde 
hükümlerine bağlı borçlanma senetlerinin toplam tutarının, sermaye ile bilançoda yer alan 
yedek akçelerin toplamını aşamayacağı; kanunların bilançoya konulmasına izin verdiği 
yeniden değerleme fonlarının da toplama katılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, aynı 
düzenlemede saklı tutulan kanunlardaki istisnalar ve sermaye piyasası mevzuatı nedeniyle, 
halka kapalı şirketler için artık bu hükmün uygulama olanağı kalmamış olup, halka kapalı 
anonim şirketlerin borçlanma aracı ihraç limitleri de yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız 
gibi sermaye piyasası mevzuatına tabi olacaktır.   
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şirketlerin de Tebliğ’de belirtilen ihraç limitine tabi olduğu 

düzenlenmiş olmakla birlikte, anılan şirketlerin özel mevzuatlarında 

bu Tebliğ’de öngörülen ihraç limitinden daha düşük bir limit 

belirlenmiş olması halinde şirketlerin o özel düzenlemelerine uyum 

konusunun kendi sorumluluklarında olduğu hususu tasrih edilmiştir.  

Hazine garantisi ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç 

limitleri uygulanmayacaktır (md. 9/7). Öte yandan, 8/6/1984 tarihli ve 

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname hükümleri saklı kalmak ve 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı 

İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68 inci maddesinde belirtilen 

limitler hariç olmak üzere, diğer kanunlarda belirlenen ihraç limitleri 

uygulanmayacaktır245. (SPKn. md. 31/2, Borçlanma Araçları Tebliği 

md. 9/8)246.   

Öte yandan, Borçlanma Araçları Tebliği’nin md. 9/10 hükmünde, 

anılan maddede yer almayan ve ortaklık statüsünde olmayan yurt 

içinde yerleşik ihraççılar ile yurt dışında yerleşik ihraççılara ilişkin 

ihraç limitlerinin Kurulca belirleneceği belirtilerek, yatırım fonları 

 
244 “Bankalar” ifadesi, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde, 
mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları şeklinde 
anlaşılacaktır.  
245 Anılan hüküm çerçevesinde, hükümde belirtilen kanun hükümleri dışında kalan diğer 
kamu kurum ve kuruluşları, SPKn. ve ikincil mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde borçlanma aracı ihraç edebileceklerdir.  
246 Tebliğ md.9/9’da, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-
Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile 21/2/2013 tarihli ve 6428 
sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek proje veya işin finansmanını ya da yeniden 
finansmanını sağlamak amacıyla yurt dışında satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma aracı 
ihraçlarında bu Tebliğin ihraç limitine ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı hükme 
bağlanarak farklı bir istisna hükmüne daha yer verilmiştir. 
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gibi ihraççıların ihraç limitlerinin belirlenmesi konusunda Kurula 

ayrıca yetki verilmiştir. Tebliğ’in 9 uncu maddesinin son fıkrasında 

ise, Kurulun yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinin saklı 

tutulduğu hükme bağlanmıştır.  

VII-128.7 sayılı Tebliğin 34 üncü maddesinde de, Tebliğde 

sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içinde 

yer almayan ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca 

kabul edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahname veya ihraç 

belgesinin onaylanmasına ilişkin başvuruların, bu Tebliğ hükümle-

rinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılacağı hükme 

bağlanarak, SPK tarafından borçlanma aracı niteliğinde olduğu kabul 

edilecek araçlar açısından da anılan Tebliğ hükümlerinin kıyasen 

uygulanacağı düzenlemesine yer verilmiştir.  

E) Muafiyet Verme Yetkisi 

Yukarıda belirttiğimiz ihraç limitlerinin belirlenmesi ve belli 

hususlarda tanınan istisnalar yanında SPK’ya Tebliğ’in md. 4/10 

hükmünde, bankalar hariç olmak üzere, sermayelerinin yüzde doksan 

beşi veya daha fazlası doğrudan Hazine Müsteşarlığı’na ait olan halka 

açık olmayan ortaklıkların borçlanma aracı ihracı talebiyle Kurula 

yapacakları başvurularda, ihraççının talebi halinde bu Tebliğde 

öngörülen yükümlülüklerden kısmen ya da tamamen muafiyet 

verilebileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı maddenin son 

fıkrasında da yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketlerine 

ilişkin özel hükümlerin saklı olduğu belirtilmiştir. 
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IV. Halka Açık Şirket Statüsü Hakkında Kurulun Yetkileri  

A. Genel Olarak  

Kurulun, anonim şirketlerde yaptığı denetimlerin bir diğeri de, anonim 

şirket tarafından SPKn.’nda öngörülen usule riayet edilmeksizin, bir 

başka deyişle onaylı izahname yayımlama yükümlülüğü yerine 

getirilmeksizin bir halka arz işleminin gerçekleştirilip gerçekleştiril-

mediği veya halka açık şirket statüsü kazanıldığı halde Kurula 

bildirimde bulunulup bulunulmadığının tespitine ilişkindir. Bu tür 

incelemelerde, pay sahiplerinin sayısı araştırılmakta ve bu şirketlerce 

herhangi bir şekilde ortak edilmek amacıyla halka çağrıda bulunulup 

bulunulmadığı ve şirketin halka açık şirket statüsünde olup olmadığı 

tespit edilmeye çalışılmaktadır. Şirketin SPKn.’na tabi olup olmadığının 

tespit edilmesi amacıyla yapılan ve bu nedenle Kurul uygulamasında 

tabiiyet incelemeleri olarak da isimlendirilen denetim çalışmalarında 

şirketin ortak sayısı, şirket kayıtları ve diğer belgeler çerçevesinde tespit 

edilmeye çalışılmaktadır. Öte yandan, pay sahibi sayısı sebebiyle halka 

açık şirket statüsünde olan ve bu sebeple SPKn.’na tabi olan şirketlerin, 

Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde belli sebeplerle 

Kanun kapsamından çıkarılması hususunda da SPK’ya tevdi edilmiş 

görev ve yetkiler bulunmaktadır.     

Tezimizin ilk bölümünde ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, ortak 

sayısı sebebiyle halka açık şirket kabul edilme durumunda nihai amaç, 

büyük şirkette yatırımcı konumunda bulunan kişilerin SPKn. 

kapsamında korunmaları ve bu tip şirketlerin SPKn.’nda yer alan 
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yükümlülüklere tabi olmalarının sağlanmasıdır. Nitekim Kanun’un 

gerekçesinde, “halka arz edilmiş sayılma” kavramıyla, belirli 

büyüklükteki ortaklıklara yatırım yapan pay sahiplerinin haklarının 

ekonomik olarak korunduğu bir yapıya geçilmesinin amaçlandığı 

açıkça belirtilmiştir247.  

SPKn’nun “Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması” başlıklı 16 

ncı maddesinin birinci fıkrasında, “Payları borsada işlem gören 

ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların 

payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık 

hükümlerine de tabi olurlar.” hükmüne yer verilmiştir.  

Anılan hükümden açıkça görüldüğü üzere halka açık anonim şirket 

statüsünün kazanılması iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunlardan 

ilki, fiili bir halka arz bulunmaksızın, doğrudan doğruya bir anonim 

şirket paylarının borsada işlem görmesidir. İkinci durum ise, bir 

anonim şirketin pay sahibi sayısının herhangi bir şekilde beş yüz kişiyi 

aşmış olmasıdır. Ortak sayısı itibariyle halka açık şirket statüsünün 

iktisabında, anılan duruma sebebiyet veren husus, pay sahibi sayısının 

beş yüz kişiyi aşmış olması olup, hükümde pay sahibi sayısının beş 

yüzü ne şekilde aşacağına yönelik bir belirleme de yapılmamıştır. 

Dolayısıyla anılan hükmün birinci cümlesi uyarınca pay sahibi 

 
247 SPKn. md. 16 gerekçesinde, “..Getirilen bu yenilik ile bir yandan sadece payları borsada 
işlem gören anonim ortaklıkların halka açık anonim ortaklık olarak düzenlendiği AB 
müktesebatına uyum sağlanması amaçlanırken, diğer yandan belirli büyüklükteki ortaklıklara 
yatırım yapan pay sahiplerinin haklarının korunmasının ekonomik olarak daha anlamlı 
olduğu göz önünde bulundurulmuş ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla 
inceleme, gözetim ve denetimde etkinliğin artırılması ve yatırımcının etkin olarak korunduğu 
bir yapıya geçilmesi amaçlanmıştır.” ifadesine yer verilmiştir. http://mevzuat.spk.gov.tr/ 
(Erişim tarihi: 1.10.2017)  

http://mevzuat.spk.gov.tr/
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sayısı nedeniyle halka açık sayılma bakımından, bu pay 

sahipliğinin nasıl kazanıldığının bir önemi bulunmamaktadır. 
Başka bir deyişle, bir anonim şirketin pay sahibi sayısının beş yüz 

kişiyi aşması halinin, yalnızca satış şeklinde gerçekleşen fiili bir halka 

arz biçiminde tezahürü gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

SPKn’nun “Amaç” başlıklı birinci maddesinden yola çıkılarak, anılan 

hükmün nihai amacının küçük yatırımcıların korunması olduğu 

düşünüldüğünde, böyle bir zorunluluk öngörülmesinin Kanun’un 

ruhuna uygun düşmeyeceği de açıktır. Bu nedenle, bir anonim 

ortaklığın pay sahibi sayısının, ilgili şirketin bizatihi kendisi 

tarafından yapılan pay satışı dışında, şirketin mevcut pay sahipleri 

veya başka herhangi bir şekilde gerçekleşen bedelsiz pay devri, kanun 

hükmü gereği geçiş, cebri icra veya bağışlama gibi sebeplerle beş yüz 

kişiyi aşması ve dolayısıyla söz konusu şirketin halka açık şirket 

statüsü kazanması da mümkündür. Diğer bir anlatımla, her ne sebeple 

gerçekleşirse gerçekleşsin, bir anonim şirketin pay sahibi sayısının beş 

yüz kişiyi geçmesine sebebiyet veren her türlü pay devir veya 

edinimleri, söz konusu şirketin halka açık şirket statüsünü 

kazanmasına ve sermaye piyasası mevzuatına tabi olmasına sebebiyet 

verecektir.  

SPKn.’nun halka açık şirketlere ilişkin ortak hükümleri düzenleyen 33 

üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Ortaklıklar, sermaye piyasası 

araçlarının herhangi bir şekilde halka satıldığını veya halka açık 

ortaklık statüsünün kazanıldığını öğrendikleri tarihten itibaren on iş 

günü içinde Kurula bildirmek zorundadırlar.” hükmüne yer 
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verilmiştir248. SPKn.’nun 16 ve 33 üncü maddelerine istinaden 

hazırlanan II-16.1 sayılı “Ortaklıkların Kanun Kapsamından 

Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna 

İlişkin Esaslar Tebliği”249nin (II-16.1 sayılı Tebliğ) 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasında da, ortaklıkların, Kanunun 16 ncı 

maddesi uyarınca halka açık ortaklık statüsü kazanıldığının 

öğrenilmesini takiben ilgili düzenlemeler uyarınca Kurula başvurmak 

zorunda oldukları düzenlemesine yer verilmiştir. 

SPKn.’nda halka açık şirket statüsünün kazanılmasında farazi halka 

açıklık ölçütü olarak belirlenen beş yüz ortak sayısının aşılıp 

aşılmadığının ne şekilde tespit edileceği ehemmiyet arz etmektedir. 

Kanunda buna ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Ancak II-16.1 

sayılı Tebliğ’in “Ortak sayısı nedeniyle Kanun kapsamından 

çıkarılma” başlıklı 7 nci maddesinde pay sahibi sayısının beş yüzün 

altında olduğunu; hazır bulunanlar listesi, pay defteri, kar payı 

dağıtımına dair muhasebe kayıt ve belgeleri, kuruluşa ve sonrasında 

gerçekleştirilen sermaye artırımlarına başvuran pay sahiplerine ilişkin 

 
248 Mülga 2499 sayılı SPKn.’nun konuya ilişkin 11 inci maddesinin ilk üç fıkrasında ise “Pay 

sahibi sayısı 250’yi aşan anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arzolunmuş sayılır ve bu 
ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olurlar. 
Kurul, bu Kanun’a tabi ihraçcıların kaydını tutar. İhraçcılar, sermaye piyasası araçlarının 
herhangi bir şekilde halka satıldığını veya halka açık anonim ortaklık statüsünün 
kazanıldığını öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde Kurul'a bildirmek zorundadırlar. 
Ortaklık denetçileri, bu durumu öğrendikleri tarihte, ihraçcının yönetim kuruluna ve Kurula 
bildirmekle yükümlüdürler. 
Kurulca yapılan incelemelerde, bu Kanuna tabi ortaklıkların menkul kıymetlerinin ikinci el 

piyasasının oluştuğu anlaşıldığı takdirde; Kurul, bu ortaklıkların doğrudan ya da dolaylı 
ortak sayısını veya bilanço büyüklüğünü dikkate alarak, menkul kıymetlerine borsada işlem 
görme şartı getirebilir. 
……” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu çerçevede mülga SPKn.’nda halka açıklık statüsünün 
öğrenildiği tarihten itibaren ihraççılar için otuz günlük bir bildirim süresi öngörüldüğü halde, 
6362 sayılı yeni SPKn.’nda bu süre kısaltılmış ve on iş gününe indirilmiştir.   
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kayıt ve belgeler ile varsa ortaklığın pay sahipleri ile ilişkilerine dair 

benzer belge ve işlemlere dayanarak mahkeme tarafından atanan 

bilirkişi raporu ile tespit ettiren ortaklıkların, Kanun kapsamından 

çıkma talebi ile Tebliğ’in Ek-1’inde yer alan belgelerle Kurula 

başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun 

kapsamından çıkarılacakları hükme bağlanmış olup, anılan hüküm pay 

sahibi sayısının tespiti hususunda da uygulanması kabil bir düzenleme 

olarak kabul edilebilir. Aynı Tebliğ’in “Halka açık ortaklık statüsünün 

geri kazanılması” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında da, 

Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca Kanun kapsamından çıkarılan 

ortaklıkların, pay sahibi sayısının yeniden beş yüzün üzerine çıktığının 

tespit edilmesi durumunda Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca 

Kurula başvurmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.  

Kanun’da öngörülen ortak sayısını aştığı tespit edilen anonim 

şirketlerin, konuya ilişkin farklı görüşler bulunmakla birlikte, 

kendiliğinden halka açık şirket statüsüne geçtikleri doktrinde genel 

olarak kabul edilmektedir250.  

 
249 30/12/2013 tarih ve 28867 (mükerrer) sayılı RG.’de yayımlanmıştır. 
250 Kanunda öngörülen ortak sayısını aştığı tespit edilen şirketlerin paylarının halka arz 
edilmiş sayılacağı ve böylece halka açık anonim şirket hükümlerine tabi olacağına ilişkin 
hüküm ile ilgili olarak doktrinde ile sürülen; kapalı anonim şirketten halka açık şirket 
statüsüne de facto geçişin kabul edilemeyeceği, anılan hükmün özellikle inançlı pay devirleri 
yapılmak suretiyle kötüye kullanmalara da elverişli olduğu, çoğunluk iradesi olmadan şirketin 
halka açık hale gelmesinin çoğunluğun iradesine aykırı olduğu şeklindeki görüşün ve 
doktrindeki konuya ilişkin diğer görüşlerin değerlendirilmesi ile ilgili detaylı analiz için 
bkz.TEOMAN, Ömer, Anonim Ortaklığın Hisse Senetlerinin Halka Arzolunmuş Sayılması ve 
Çoğunluğun İradesi – Tekinalp’in SerPK. m.11, f.2 ile İlgili Yaklaşımı Üzerine-, BATİDER, 
C.XVII, S.3, Haziran 1994, s. 39-46. Kapalı anonim şirketten halka açık şirket statüsüne de 
facto geçişin çoğunluğun iradesine aykırı olması nedeniyle kabul edilemeyeceği görüşü için 
bkz. TEKİNALP, Ünal, İki Güncel Sorunun Çözümünde Teorik Yaklaşım Denemesi-AO Tipi 
İçinde Sınıf Değiştirme-Kayıtlı Sermaye Sisteminde Çıkarılan Sermayenin Tescilinin Hukuki 
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B. II-16.1 sayılı Tebliğ Çerçevesinde SPK’nın Yetkileri  

SPKn.’nun 16 ncı ve 33 üncü maddelerine istinaden hazırlanan II-16.1 

sayılı Tebliğ ile halka açık şirketlerin, Tebliğde öngörülen belli 

koşulların varlığı halinde SPKn. kapsamından çıkarılmaları ile 

paylarının borsada işlem görmesi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. Tebliğin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1 inci 

maddesinin 2 nci fıkrasında, Tebliğ hükümlerinin payları borsada 

işlem gören şirketlere uygulanmayacağı tasrih edilmiş, bir başka 

deyişle Tebliğ hükümlerinin sadece ortak sayısı itibariyle halka açık 

şirketler açısından geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. 

SPKn.’nun 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ile SPK’ya, anılan 

fıkrada öngörülen ve sınırlı sayıda olmayan sebeplerle, ortak sayısı 

itibariyle halka açık şirketleri Kanundan kaynaklanan 

yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen muaf tutma ve anılan 

şirketleri SPKn. kapsamından tamamen çıkartma yetkisi 

bahşedilmiştir. Payları borsada işlem görmeyen ve sadece belli sayıda 

ortağa sahip olması nedeniyle Kanun kapsamına dâhil olan şirketler 

için, borsa şirketlerinin tabi olduğu yükümlülüklerin tamamının 

uygulanmasının zorunlu tutulması hakkaniyete aykırı olabileceğinden, 

kanun koyucu tarafından SPK’ya verilen yetki, borsa şirketleri ile 

ortak sayısı itibariyle halka açık şirketler arasındaki mahiyet 

farklılığından kaynaklanması hasebiyle doğal kabul edilmelidir. 

 
Niteliği, BATİDER, C. XVII, S.2, Aralık 1993, s.29-37. Banka hisse senetlerinin halka arz 
edilmesi ile bankanın halka açık bir anonim şirkete dönüşmesi, bir sınıf değiştirmenin varlığı 
anlamına gelir. Bu sınıf değiştirme ise “de facto”, başka bir deyişle kendiliğinden 
gerçekleşmektedir. TURANBOY,  Halka Açık Banka, s.43. 
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Aşağıda halka açık şirketlerin SPKn. kapsamından çıkarılmalarına 

ilişkin olarak II-16.1 sayılı Tebliğde düzenlenen hükümler251 inceleme 

konusu yapılacaktır.  

1) Genel Kurul Kararı ile Kanun Kapsamından Çıkma 

SPKn.’nun md. 33/4 hükmünde, ortak sayısı sebebiyle halka açık 

sayılan ortaklıklardan, 16 ncı madde uyarınca paylarının borsada 

işlem görmesini istemeyenlerin, pay sahibi tam sayısının en az üçte 

ikisinin olumlu oyu veya toplam oyların dörtte üçü ile alınacak bir 

genel kurul kararı ile bu Kanun kapsamından çıkabileceği ve bu 

durumda Kanunun kapsamından çıkma kararına olumlu oy 

kullanmayan pay sahiplerine 24 üncü madde uyarınca ayrılma hakkı 

tanınacağı hükme bağlanmıştır. Tebliğ’in 5 inci maddesinde de, genel 

kurul kararı ile kanun kapsamından çıkarılmaya ilişkin olarak; genel 

kurul gündeminin ilanı, gündemde yer alması zorunlu olan hususlar ve 

bu çerçevede ayrılma hakkı ile ilgili maddeler, ayrılma hakkı kullanım 

fiyatı, hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak düzenlemeler 

ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve maddenin 6 ncı fıkrasında ise, ortak 

sayısı nedeniyle halka açık şirketin, genel kurul toplantı tutanağını ve 

hazır bulunanlar listesini tescili takip eden altı iş günü içerisinde 

Kurula ileteceği,  Kurulun, şirketin Kanun kapsamından çıkarıldığına 

ilişkin bildiriminin şirket tarafından ayrıca ticaret siciline tescil ve 

TTSG’de ilan edileceği hükmüne yer verilmiştir.  

 
251 Halka açık şirket statüsü, halka açık şirketlerin SPKn. kapsamından çıkmaları ve Kurul 
Kararı ile re’sen Kanun kapsamından çıkarılmalarına ilişkin Tebliğ düzenlemeleri ile ilgili 
ayrıntılı açıklamalar için bkz. KARACAN, Ali İhsan, Ortaklıktan Çıkarma-Sermaye Piyasası 
Hukuku Açısından Bir İnceleme, İstanbul 2015, s.154-163.  
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SPK’nın 3.4.2015 tarih ve 2015/9 sayılı Bülteninde yayınlanan duyuru 

ile, ÇUM-PAŞ Çumra Patates ve Zırai Ürünleri Değerlendirme Sanayi 

A.Ş.’nin, II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması 

ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar 

Tebliği’nin 5 inci maddesi kapsamında genel kurul kararıyla Kanun 

kapsamından çıkması hususu kamuya açıklanmıştır252.   

2) Ortaklık Yapısı Nedeniyle Kanun Kapsamından 

Çıkma/Çıkarılma  

II-16.1 sayılı Tebliğ’in 6 ncı maddesinde ise, sermayesinin yüzde 

doksan beşinden daha fazlası en fazla elli pay sahibine ait olan 

şirketler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası doğrudan ve/veya 

dolaylı olarak il özel idarelerine, belediyelere veya diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarına ait olan şirketlerin, bu durumu son altı ay içerisinde 

yapılmış bir genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesi ile 

tevsik ederek, Tebliğ ekinde yer alan belgelerle Kurula müracaatları 

ve müracaatın Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından 

çıkarılacakları hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin ikinci 

fıkrasında, sermayeye ilişkin durumun, hazirun cetveli dışında bir 

 
252 SPK’nın anılan duyurusunun devamında, anılan şirketin Kanun kapsamından çıkarılmasına 
ilişkin talebinin, ayrılma hakkının kullandırılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar 
verildiği belirtilmiştir. Aynı Bülten’de yayınlanan anılan açıklama şu şekildedir: “ÇUM-PAŞ 
Çumra Patates ve Zırai Ürünleri Değerlendirme Sanayi A.Ş.’nin 6362 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu (SPKn) kapsamından çıkarılma başvurusunun, SPKn’un 33 üncü maddesi 
ve Kurulumuzun II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının 
Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 5 inci maddesinin beşinci 
fıkrasında belirtilen nisaplar ile SPKn kapsamından çıkma ve genel kurul toplantısına 

katılmayanlar da dahil olmak üzere, SPKn kapsamından çıkma kararına olumlu oy 
kullananlar dışındaki pay sahiplerine Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 0,01 TL nominal değerli 1  adet 
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belge ile tevsik edilmek istenmesi halinde bilirkişi raporu alınmasının 

zorunlu olduğu düzenlenmiştir.  

Aynı maddenin 3 üncü fıkrasında, pay devirleri sınırlandırılmış, bir 

başka ifadeyle bağlı nama yazılı paylara sahip olan şirketler açısından 

özel bir hüküm sevk edilmiştir. Anılan hükümde, esas sözleşmeleri 

uyarınca pay sahibi olmanın belirli özellikleri taşıyan kişilerle 

sınırlandırılmış ve pay devirlerinin sadece bu özellikleri taşıyan 

kişilere yapılabileceği hükme bağlanmış olan şirketlerin de, Kanun 

kapsamından çıkma talebi ile Tebliğ ekinde yer alan belgelerle Kurula 

başvurmaları ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun 

kapsamından çıkarılacağı düzenlemesine yer verilerek, halka açık 

şirket özelliğiyle ve payların Borsada işlem görme niteliğiyle çok 

fazla bağdaşmayan bağlam öngörülmüş paylara sahip şirketler için 

özel bir imkân tanınmıştır. II-16.1 sayılı Tebliğ çerçevesinde, Kanun 

kapsamından çıkma konusunda yapılan başvurunun Kurulca uygun 

görülmesine ilişkin incelemenin sınırına dair Tebliğ’de bir açıklık 

bulunmamakla birlikte, uygulamada başvurular, ikincil düzenlemede 

öngörülen bilgi ve belgelerin Kurula sunulup sunulmadığı ve Kanun 

kapsamından çıkma/çıkarılmanın Kanun’un amacına uygunluğu 

noktasından incelenmektedir.     

Nitekim, SPK’nın 23.1.2015 tarih ve 2015/2 sayılı Bülteninde 

yayınlanan duyuru253 ile, Saray Halı A.Ş’nin, II-16.1 sayılı Tebliğ’in 6. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sermayesinin 

 
payın değeri 0,038457 TL olmak üzere ayrılma hakkı tanınmasına ilişkin genel kurul kararını 
alması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”  
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%95’inden fazlasının en fazla 50 pay sahibine ait olması nedeniyle 

Kanun kapsamından çıkarıldığı ilan edilmiştir. Yine SPK’nın 6.3.2015 

tarih ve 2015/6 sayılı Bülteninde yayınlanan duyuruda da, Asya 

Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin II-16.1 sayılı Ortaklıkların 

Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem 

Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermayesinin 

%95’inden daha fazlasının en fazla elli pay sahibine ait olması 

nedeniyle SPKn. kapsamından çıkarıldığı hususu kamuya 

duyurulmuştur.   

3) Ortak Sayısı Nedeniyle Kanun Kapsamından 
Çıkma/Çıkarılma 

II-16.1 sayılı Tebliğ’in 7 nci maddesinde pay sahibi sayısının beş 

yüzün altında olduğunu; bir yıldan eski olmayan hazır bulunanlar 

listesi, güncel pay defteri, kar payı dağıtımına dair muhasebe kayıt ve 

belgeleri, kuruluşa ve sonrasında gerçekleştirilen sermaye 

artırımlarına başvuran pay sahiplerine ilişkin kayıt ve belgeler ile 

varsa ortaklığın pay sahipleri ile ilişkilerine dair benzer belge ve 

işlemlere dayanarak, başvurudan en fazla üç ay önce hazırlanmış 

bilirkişi raporu ile tespit ettiren ortaklıkların, Kanun kapsamından 

çıkma talebi ile Tebliğ ekinde yer alan belgelerle Kurula başvurmaları 

ve başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından 

çıkarılacakları hükme bağlanmıştır.  

 
253 http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=2 (Erişim tarihi: 1.10.2017)  

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=2
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Nitekim, 3.2.2015 tarih ve 2015/3 sayılı SPK Bülteni’nde yayınlanan 

duyuru254 ile, Gediz Madencilik A.Ş.’nin, II-16.1 sayılı Tebliğ’in 7’nci 

maddesi uyarınca, pay sahibi sayısının beş yüzün altında olduğunun 

mahkeme tarafından atanan bilirkişi raporu ile tespit edilmiş olması 

nedeniyle Kanun kapsamından çıkarıldığı ilan edilmiştir.  

4) Finansal Tablo Kalemlerinin Büyüklüğü Nedeniyle 

Kanun Kapsamından Çıkma/Çıkarılma 

II-16.1 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinde, Kurul düzenlemelerine 

uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş son iki 

yıla ait finansal tablolar itibarıyla; aktif toplamı on milyon Türk 

Lirasından az olan veya net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler 

toplamı ve net satış hasılatının her ikisi de beş milyon Türk Lirasından 

az olan ya da sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamı 

karşılıksız kalan şirketlerin, Kanun kapsamından çıkma talebi ile 

Tebliğ ekinde yer alan belgelerle Kurula başvurmaları ve başvurunun 

Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılacakları 

hükme bağlanmıştır. 

Nitekim, 6.3.2015 tarih ve 2015/6 sayılı SPK Bülteni’nde yayınlanan 

ilanda255, Bin-nur Un İrmik Fabrikası Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin, II-

16.1 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi 

uyarınca başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar 

itibarıyla aktif toplamının Tebliğ’de belirlenen tutarın altında kalması 

nedeniyle Kanun kapsamından çıkarıldığı kamuya duyurulmuştur. 

 
254 http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=3 (Erişim tarihi: 1.10.2017)  

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=3
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Yine 3.4.2015 tarih ve 2015/9 sayılı SPK Bülteni’nde256, 21. Yüzyıl 

Büyük Anadolu Holding A.Ş.’nin, II-16.1 Tebliğ’in 8’inci maddesi 

kapsamında net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve 

net satış hasılatının her ikisinin de Tebliğ’de belirtilen sınırın altında 

kalması nedeniyle Kanun kapsamından çıkarıldığı ilan edilmiştir. 

5) Faaliyetlerinin Devamlılığına İlişkin Hususlar 
Nedeniyle Kanun Kapsamından Çıkarılma 

II-16.1 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından münfesih olduğu veya münfesih sayıldığı resen 

belirlenerek TTSG’de ilan edilmiş olan veya gönüllü ya da zorunlu 

olarak tasfiyeye giren ya da haklarında iflas kararı verilen şirketlerin, 

söz konusu hususları tevsik eden TTSG örneği, mahkeme kararı ve 

varsa yetkili organ kararı ile Kurula başvurmaları ve başvurunun 

Kurulca uygun görülmesi halinde Kanun kapsamından çıkarılacakları 

düzenlemesine yer verilmiştir. Burada başvurunun Kurulca uygun 

görülmesine ilişkin incelemenin, işin mahiyeti gereği, sunulan 

belgelerin tam olup olmadığına yönelik olacağı söylenebilecektir.   

Nitekim, 27.2.2015 tarih ve 2015/5 sayılı SPK Bülteni’nde yayınlanan 

duyuru257 ile, II-16.1 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesine göre 

tasfiye/iflas halinde olduklarının tespit edilmiş olması nedeniyle, 

duyurudaki tabloda 1-37 sıra numarasında yer alan şirketlerin, söz 

konusu şirketler hakkında halka açık oldukları döneme ilişkin olarak 

 
255 http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=6 (Erişim tarihi: 1.10.2017) 
256 http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=9 (Erişim tarihi: 1.10.2017)  
257 http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=5 (Erişim tarihi: 1.10.2017)  

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=6
http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=9
http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2015&no=5
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yapılacak inceleme, açılmış/açılacak dava ve/veya takipler ile Kurulca 

daha önce karara bağlanmış tedbirlerin uygulanmasına halel 

getirmemek ve bu tedbirlerin uygulanması nedeniyle Kurul’un ilgili 

ortaklıklar aleyhine dava ve takip hakları saklı kalmak kaydıyla, 

Tebliğ’in 9 uncu maddesi ile 10’uncu maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca Kurul tarafından resen Kanun kapsamından çıkarılmasına 

karar verildiği ilan edilmiştir. 

6) Kanun Kapsamından Resen Çıkarılma           

II-16.1 sayılı Tebliğ’in 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde 

sayılan Kanun kapsamından çıkarılma şartlarından birinin 

mevcudiyeti halinde, anılan maddelerdeki düzenlemeler gereği şirket 

tarafından müracaat edilmesi ve müracaatın Kurulca uygun görülmesi 

halinde şirketlerin Kanun kapsamından çıkarılacakları hükme 

bağlanmış olmakla birlikte, Tebliğ’in 10 ucu maddesinde, Tebliğ’in 5 

inci maddesi hariç diğer maddelerinde sayılan Kanun kapsamından 

çıkarılma şartlarından birinin veya birkaçının varlığının Kurulca 

tespit edilmesi halinde; ilgili ortaklıklar bilirkişi raporu, özel 

bağımsız denetim raporu veya diğer bilgi ve belgeler aranmaksızın 

Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılabilecekleri düzenlemesine 

yer verilmiştir. Burada, Tebliğ’in ilgili maddelerinde öngörülen 

Kanun kapsamından çıkarılmaya ilişkin şartlar mevcut olmakla 

birlikte, şirketler tarafından Kurula müracaat yapılmamakta, Kurulun 

yaptığı denetim çalışmaları neticesinde anılan şartları re’sen tespit 

etmesi nedeniyle, takdir yetkisine bağlı olarak anılan şirketlerin 
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Kanun kapsamından çıkarılmasına SPK tarafından re’sen karar 

verilmektedir. 

Aynı maddenin 2 inci fıkrasında ise, Tebliğ’in ilgili maddelerinde 

sayılan şartlardan herhangi birini sağlamamasına rağmen paylarının 

borsada işlem görmesi için süresi içinde başvurmayan şirketlerin de 

Kurulca resen Kanun kapsamından çıkarılabilecekleri hükme 

bağlanmıştır. Aynı maddenin devam eden fıkralarında da, SPK 

tarafından şirketlerin Kanun kapsamından re’sen çıkarılmalarına 

ilişkin diğer durumlar belirtilmiş olup, anılan durumlar şu şekilde 

zikredilebilir:   

• İmtiyazı/faaliyet izni kaldırılan şirketler, bir yıl içinde faaliyet 

konusunu değiştirmedikçe (f.3),  

• Yapılacak bildirimleri arka arkaya iki kez adresinde 

bulunamama sebebiyle tebellüğ etmeyen şirketler, Kurulca 

yapılacak yerinde inceleme sonucunda ticaret sicilinde kayıtlı 

ortaklık merkezinde bulunmadıklarının tespit edilmesi halinde 

(f.4),  

• Paylarının borsa tarafından sürekli olarak işlem görmekten men 

edilmesine ve borsa pazar veya piyasalarından çıkarılmasına 

karar verilen şirketler, ilgili borsa kararını takip eden bir yıl 

içinde borsa tarafından paylarının yeniden işlem görmesine 

karar verilmemesi durumunda (f.5),   

• Kendi istekleri ile borsa kotundan çıkan şirketler, pay alım 

teklifi işlemlerinin tamamlanmasını takiben talepleri üzerine 

veya Kurulca (f.6) 



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ | 189 

 

re’sen Kanun kapsamından çıkarılabilirler.    

Aynı maddenin 7 nci fıkrası gereğince; birleşme, bölünme veya diğer 

sebeplerle ticaret sicilinden silinmiş olan şirketler, bu işlemin 

TTSG’de ilan tarihi itibarıyla Kanun kapsamından çıkmış sayılırlar. 

Şirketlerin Kanun kapsamından resen çıkarılmasından önce Kurul, bu 

şirketlerin hâkim ortaklarına ortaklığın diğer payları için pay alım 

teklifinde bulunma zorunluluğu getirebilir. (f.9) 

V. Halka Açık Şirketlerin Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi 

A) Halka Açık Şirketlerin Kar Payı Dağıtımı ve Yapacakları 

Bağışlar Konusunda Kurulun Yetkileri   

1) Genel Olarak 

Halka açık şirket paylarına yatırım yapan yatırımcıların temel 

amaçlarından biri de kar payı (temettü)258 elde etmek olup, şirketlerin 

kar payı dağıtımının sürdürülebilir şekilde devam etmesi259 pay 

sahipleri açısından son derece önemlidir. Öte yandan belli dönemlerde 

yine şirketin ve dolayısıyla ortakların menfaatleri de gözetilerek karın 

 
258 Kar payı ve temettü aynı anlama gelen eşdeğer kelimeler olup, mülga SPKn. döneminde 
“temettü” terminolojisi kullanılıyor iken, yeni SPKn. ve ikincil mevzuatta “kar payı” terimi 
tercih edilmiştir. Bu çerçevede kar payı avansı ile temettü avansı da aynı anlamdadır.   
259 Kar dağıtım politikası, halka açık şirketin değerini ve dolayısıyla payların piyasa değerini 
etkileyen son derece önemli bir politikadır. Kar dağıtan borsa şirketlerinin performansları ile 
kar dağıtımının pay fiyatlarına etkisi konusunda ayrıntılı bir çalışma için bkz. SAĞLAM, 
Enes, Kar Dağıtan Şirketlerin Yıllar İtibarıyla Performanslarının ve Pay Fiyatlarının 
İncelenmesi, SPK Yeterlik Etüdü (Hizmete Özel), Ankara 2014. Borsa şirketleri ile halka 
kapalı şirketler açısından kar dağıtım politikalarının önemi, farkları ve sonuçları konusunda 
bkz. KAYAR, İsmail, Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması Açısından HAAO’larda Kar 
Dağıtımı, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003, s.456.  
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dağıtılmayıp şirket bünyesinde muhafaza edilmesi de söz konusu 

olabilmektedir. Bu çerçevede, kar payı dağıtımı konusu260 hassas 

dengeler üzerinde cereyan eden ve düzenleme yapılırken tüm 

tarafların menfaatlerinin gözetilmesinin elzem olduğu bir alandır. Bu 

çerçevede SPK’nın, kar payı dağıtımı konusunda belli yetkilerle 

mücehhez kılınmış olması da işin mahiyeti gereğidir.  

SPKn.’nun 19 uncu maddesinin 1 nci fıkrasında, halka açık şirketlerin 

genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları261 

çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kar payı 

dağıtacakları, ancak Kurul’un benzer nitelikteki şirketler için farklı 

esaslar belirleme yetkisinin saklı tutulduğu hükme bağlanmıştır. 

Böylelikle mülga SPKn.’nda yer alan262 dağıtılacak kar payına ilişkin 

asgari bir oran belirlenmesi uygulamasından vazgeçilerek, şirketlere 

mali yapılarına ve yatırım planlarına uygun şekilde hareket etme 

 
260 Bazı hukuk sistemlerinde (ABD, AB düzenlemeleri, Almanya ve Birleşik Krallık) kar payı 
dağıtımına ilişkin kurallar için bkz. KARACAN, Ali İhsan/ERİŞİR KARACAN, Esra, Halka 
Açık Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı, Finans hukuku Açısından Sermaye Piyasası Kanunu 
m.19 ve 20 Üzerine Bir İnceleme, İstanbul 2016, s.140-166. 
261 Kar dağıtım politikası kavramı ve düzenlenişi konusunda bkz. GÜRBÜZ USLUEL, Aslı 
E., Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kar Payı Alma Hakkı, Ankara 2016, s.221 vd.; Kar 
dağıtım politikalarının belirlenmesi ve kurumsal yönetim ilkeleri ile ilişkisi konusunda 
ayrıntılı açıklamalar için bkz. Da Silva/Luis Correria, Dividend Policy and Corporate 
Governance (Marc Goergen, Luc Renneboog), New York 2004, s.4-26; Desai, Mihir A., 
Dividend Policy İnside the Firm (Fritz Foley, James R. Hines) Cambridge, National Bureau of 
Economic Research, 2002, s.7-19.  
262 Mülga SPKn.’nun “Temettü ve bedelsiz payların dağıtım esasları” başlıklı 15 inci 
maddesinin 1 inci fıkrası şu şekildedir: “Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde 
birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Bu oran, Kurul tarafından belirlenecek ve 
tebliğlerle ilan edilecek miktardan aşağı olamaz. Kurul, ihraçcıların türleri ve dağıtılabilir 
kar tutarları itibariyle temettü dağıtım zorunluluğunu kaldırabilir veya erteleyebilir.” Mülga 
SPKn. döneminde cari olan kar payı ile temettü avansı dağıtım esasları ile temettü avansına 
ilişkin çeşitli ülke uygulamaları (ABD, İngiltere, Almanya, AB ülkelerindeki çerçeve 
düzenleme, Belçika, Arjantin, Tayland, İsviçre, Yunanistan) hakkında ayrıntılı bir çalışma 
için bkz. AKBULAK, Yavuz, Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı Esasları ve Yedek Akçeler, 
Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003, s.176-191.   
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esnekliği sağlanmıştır. Kanun’un 20 inci maddesinde ise kar payı 

avansı263 düzenlemesine yer verilmiştir. SPKn.’nun 19 ve 20 inci 

maddesine istinaden hazırlanan II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği264’nde 

(II-19.1 sayılı Tebliğ) ise halka açık şirketlerin kâr payı ile kâr payı 

avansı dağıtımında, kâr payının korunmasında ve kâr dağıtım 

politikasının belirlenmesinde uyacakları usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. Aşağıda SPKn. ve anılan Tebliğ hükümleri 

çerçevesinde, tez konumuz da dikkate alınarak, kar payı dağıtımı 

konusunda SPK’ya tanınan yetkiler ile SPK’nın, halka açık şirketlerin 

yapacakları bağışlar konusundaki yetkileri irdelenmeye çalışılacaktır. 

2) Kar Dağıtım Politikası Konusundaki Yetkileri 

SPKn.’nun md. 19/1 hükmünde, halka açık şirketler açısından kar payı 

dağıtımı konusunda herhangi bir zorunluluk öngörülmemiş ve bu konu 

kar dağıtım politikaları çerçevesinde şirketlerin ihtiyarına bırakılmış 

olmakla birlikte, anılan hükümde Kurul’a benzer nitelikteki şirketler 

için farklı esaslar belirleme konusunda yetki verilmiştir. Benzer 

nitelikteki hükme, II-19.1 sayılı Tebliğ’in “Kâr dağıtım politikası” 

başlıklı 4 üncü maddesinde; “Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları 

tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. 

Ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak Kurul 

tarafından benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar 

 
263 Kâr payı avansı, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 3/1-f bendinde, yıllık finansal tablolar 
üzerinden dağıtılacak kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre 
oluşan kârlar üzerinden bu Tebliğ hükümlerine göre hesaplanan tutar şeklinde tanımlanmıştır.  
264 23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
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belirlenebilir.” şeklinde yer verilmiştir. Madde gerekçesinde SPK’ya 

tanınan yetkinin amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “  ……Böylelikle 

dağıtılacak kâr payına ilişkin oransal veya asgari tutar şeklinde 

herhangi bir kısıtlama getirilmeyerek şirketlere finansal yapıları ve 

yatırım planlarına uygun hareket edebilme esnekliği sağlanmıştır. 

Bununla birlikte söz konusu serbestinin kötüye kullanımını engellemek 

ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda karar alınabilmesini sağlamak 

amacıyla Kurul’a sektör ve şirket bazında farklı esaslar belirleme 

yetkisi verilmiştir.”  

Doktrinde, SPK’nın şirket bazında farklılaştırma yapabilme 

konusunda yetkiye sahip olduğuna ilişkin olarak Kanun (md.19/1) ve 

ilgili Tebliğ hükmünde (II-19.1 md. 4/1) lafzen bir açıklık olmadığı, 

anılan hükümlerin talimat verme yetkisinden ziyade objektif kural 

belirlemeyi amaçlar gibi göründüğü ancak gerekçede şirket bazında 

farklı esaslar denilerek, kuralın şirketlere münferit talimat amacı 

verme şeklinde uygulamaya elverişli hale getirildiği görüşü dermeyan 

edilmektedir265.  

Kanaatimizce, 19 uncu maddenin gerekçesinde her ne kadar sektör ve 

şirket bazında farklı esasların belirlenebilceği açıklamasına yer 

verilmiş olsa da, hükümde yer alan “benzer nitelikteki ortaklıklar 

bazında farklı esaslar” ifadesinden, sektör bazında farklı esaslar 

belirleme anlamı çıkarılabilcek olmakla birlikte, anılan düzenlemenin 

 
265 KARACAN/ERİŞİR KARACAN, s.198. Yazarlar, SPK’nın şirketlere anılan konuda 
talimat verebileceklerini ancak bu talimatın genel kurul gündemi ilan edilmeden yapılmasının 
uygun olacağını, ayrıca SPK’nın bu yetkiyi kullanımı konusunda haklı ve makul bir 
gerekçesinin olması gerektiğini belirtmektedirler.  
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şirket bazında farklılaştırma yapmaya elverişli olduğu sonucunun 

çıkarılamayacağı kanaatindeyiz. Zira gerekçenin, hükmü açıklamaktan 

ziyade genişletme amaçlı kaleme alındığı anlaşılmaktadır. Bu 

çerçevede somut olayın özellikleri de gözetilerek SPK’nın şirket 

bazında özellikli karar alabilme ve şirketin kar dağıtımına müdahil 

olma yetkisini haiz olduğunun kabulünün yerinde olmadığı 

düşüncesindeyiz.  

SPK’nın Kar Payı Tebliği ile yürürlükten kaldırılan Seri:IV, No:27 

sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim 

Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları 

Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Temettü Tebliği) 5 inci maddesinde, 

birinci temettü oranının gösterilmesi ve dağıtımına ilişkin düzenleme 

yapılmış ve borsa şirketlerine, kar payını nakit dağıtmak yerine 

tamamen hisse olarak dağıtma ya da kısmen nakit kısmen hisse olarak 

dağıtma veya dağıtmadan şirket bünyesinde bırakma serbestisi 

tanınmıştır. Anılan hükmün son fıkrasında ise SPK’ya, borsa 

şirketlerine, genel kurul gündemleri ilan edilinceye kadar, bir önceki 

dönemin karından ayrılacak birinci temettüü nakden dağıtma 

zorunluluğu getirebileceği düzenlemesine yer verilmiş idi. Anılan 

hükmün, borsa şirketlerine SPK’nın doğrudan talimat vererek kar payı 

dağıtması zorunluluğu getirebileceği şeklinde yorumlanması söz 

konusu idi.  

Bu çerçevede, yeni sermaye piyasası mevzuatında, SPK’nın ayrık 

yetkisi haricinde borsa şirketleri açısından kar dağıtım zorunluluğu 

öngörülmediği gibi mülga SPKn. dönemindeki gibi asgari bir oranın 
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esas sözleşmeye yazılması yükümlülüğü de ortadan kaldırılmıştır. 

Borsa şirketleri, kar dağıtım politikalarını kendi şartlarını gözeterek 

serbestçe belirleme yetkisine sahiptirler. Bu nedenle, düzenleyici ve 

denetleyici otorite olan SPK’nın kural olarak, piyasa serbestisi 

çerçevesinde borsa şirketleri tarafından belirlenen kar dağıtım 

politikalarına müdahil olması söz konusu değildir. Öte yandan, 

sermaye piyasasını düzenleyen ve denetleyen SPK’nın, bu görev ve 

yetkisi yanında mevzuat gereği halka açık şirket yatırımcılarının hak 

ve menfaatlerinin korunması konusunda da yetki ve görevleri 

bulunmaktadır. Anılan kamusal amaç çerçevesinde SPK’nın, halka 

açık şirket ortaklarının en temel hak ve beklentilerinden olan kar payı 

alma hakkının neredeyse ortadan kaldırılması ve haklı ve makul 

gerekçeler olmadan uzun süre kar payı dağıtılmamasının önüne 

geçmek ve kendilerine tanınan serbest politika oluşturma yetkisine 

istinaden borsa şirketleri tarafından bu hususun suiistimal edilmesini 

engellemek amacıyla, borsa şirketlerinin kar payı dağıtımı ve kar 

dağıtım politikalarına müdahil olup, anılan konularda yatırımcıların 

hak ve menfaatlerini gözeten ve koruyan farklı esaslar 

benimsemesinin de yerinde ve gerekli bir yetki olduğu hususu izahtan 

varestedir. Öte yandan, SPK’nın kar dağıtımı konusunda şirket 

bazında benimsediği farklı uygulama ve kararların da, idari işlem 

olması hasebiyle idari yargının denetiminde olduğu da açıktır.        

SPK’nın II-19.1 sayılı Tebliği’nde, gerek borsa şirketleri gerek payları 

borsada işlem görmeyen, ortak sayısı itibariyle halka açık şirketleri 

kapsar şekilde düzenlemelere yer verilmiş, bu çerçevede kar payı 
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dağıtım esasları (md.5), bağışlar (md.6) ve kamuyu aydınlatma (md.8) 

esasları Tebliğ’de düzenlenmiştir. Öte yandan, payları borsada işlem 

görmeyen şirketlere özgü hükümlere ise Tebliğ’in 7 inci maddesinde 

yer verilerek, bazı konular borsa şirketlerinden farklı olarak 

düzenlenmiştir. Nitekim anılan maddenin 1 inci fıkrasında, payları 

borsada işlem görmeyen ortaklıklar için kâr payı dağıtım oranının, 

Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen bağışlar eklenmiş net 

dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacağı266 

hükme bağlanmış, 2 nci fıkrada ise, anılan şirketlerin kâr payını tam 

ve nakden dağıtmalarının zorunlu olduğu ve Tebliğin 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen taksitle kâr dağıtımı 

uygulamasından anılan şirketlerin yararlanamayacakları 

düzenlemesine yer verilmiştir. Tezimiz, SPK’nın halka açık şirketler 

üzerinde yetki kullandığı alanlara özgülenmiş olduğundan, kar payı 

dağıtımı konusundaki sair hususlara çalışmamızda değinilmeyecektir.   

3) Halka Açık Şirketlerin Yapacakları Bağışlar ile İlgili 
Yetkiler  

Mülga SPKn’nda halka açık şirketler tarafından yapılan bağışlara 

ilişkin herhangi bir hüküm yer almazken267, SPKn’nun 19 uncu 

 
266 Anılan maddenin 3 üncü fıkrasında, payları borsada işlem görmeyen şirketlerin belli 
durumlarda kar payı dağıtma yükümlülüğü bulunmadığı düzenlenmiştir. Anılan fıkra şu 
şekildedir: “Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar, bu maddenin birinci fıkrasına göre 
hesaplanan kâr payı tutarının genel kurula sunulacak son yıllık finansal tablolara göre 
sermayenin yüzde beşinden daha düşük olması veya söz konusu finansal tablolara göre net 
dağıtılabilir dönem kârının 100.000 TL’nin altında olması durumunda, ilgili hesap dönemi 
için kâr payı dağıtmayabilir. Bu durum, dağıtmama nedeni ile birlikte Kurulun özel 
durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.”  
267 Mülga SPKn.’nda bu konuda hüküm bulunmasa da, yürürlükten kaldırılan Seri:IV, No:27 
sayılı Temettü Tebliği’nin 7 nci maddesinde, bağışta bulunulabilmesi için ortaklık esas 
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maddesinde bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm 

bulunmasının şart olduğu düzenlenmiştir. Anılan düzenleme ile halka 

açık şirketlerin bağış yapmalarına birtakım sınırlamalar getirilmiştir. 

Yapılacak bağışın sınırı, halka açık şirket genel kurulunca 

belirlenecektir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir 

(md.19/5). Öte yandan, şirketlerin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu 

bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenecektir (md.19/5). 

Kâr Payı Tebliği’nin 6 ncı maddesi de, bağış yapılabilmesi için esas 

sözleşmede hüküm bulunmasının şart olduğunu; yapılacak bağışın 

sınırının, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca 

belirleneceğini; yapılacak bağışların kamuya duyurulmasının ve 

olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasının zorunlu 

olduğunu ve Kurul’un örtülü kazanç aktarım yasağına ilişkin 

düzenlemelerine uyulması gerektiğini düzenlemektedir.  

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, halka açık şirketler tarafından 

yapılacak bağışlara ilişkin düzenlemelerdeki amacın, şirket 

malvarlığını doğrudan ilgilendiren bağış konusunun şirket ortakları ve 

yatırımcıların bilgisi dâhilinde gerçekleştirilmesinin temin edilmesi 

olduğu aşikârdır. Yine SPK’ya tanınan, halka açık şirketler tarafından 

yapılacak bağış tutarına üst sınır getirme yetkisinin de, halka açık 

 
sözleşmesinde hüküm bulunması gerektiği düzenlenmiş ve bu kapsamda yapılacak 
ödemelerin, 
- Örtülü kazanç aktarımı kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, 
- Yıl içinde yapılanlar dâhil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve 
- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca gerekli özel 
durum açıklamalarının yapılması ve Borsa Günlük Bülteninde ilan edilmesi gerektiği hüküm 
altına alınmış idi.  
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şirketler tarafından çok yüksek miktarlarda bağış yapılmasının söz 

konusu olduğu hallerde şirket malvarlığını ve şirket ortaklarının hak 

ve menfaatlerini himaye etmek amacıyla Kurulun devreye girmesi 

olarak telakki edilip, Kanunun amacı ve SPK’nın fonksiyonu 

çerçevesinde makul kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bağışlara 

Kurul tarafından üst sınır getirilmesine ilişkin hükümde, kar payı 

dağıtım politikalarına ilişkin düzenlemede yer alan “benzer nitelikteki 

ortaklıklar bazında farklı esaslar” belirleme şeklinde bir sınırlama 

bulunmadığından, bağışa üst sınır getirme konusundaki yetkinin şirket 

bazında kullanılabilmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığı 

düşüncesindeyiz. Öte yandan, halka açık şirket tarafından 

gerçekleştirilecek yüksek tutarlı bağışların, özellikle ilişkili taraflara 

yapılması durumunda, diğer şartların da somut olayda bulunması 

durumunda, örtülü kazanç aktarımı yasağı kapsamında 

değerlendirilmesi ve denetlenmesi de söz konusu olabilecektir. 

B) İmtiyazların Kaldırılması Yetkisi  

1) Genel Olarak   

Anonim şirketler hukukunda kural tüm payların eşit ortaklık hakları 

sağlaması olmakla beraber, gerek mülga TTK’nın 401 inci 

maddesinde gerek TTK md. 478’de paylara imtiyaz tanınabileceği 

kabul edilmiştir. Doktrinde imtiyazlı payın varlığına dair herhangi bir 

tartışma bulunmazken, mülga TTK döneminde kanunda bir açıklık 

olmaması hasebiyle, imtiyazın ne anlama geldiği konusunda görüş 

farklılıkları ortaya çıkmış ve bir pay grubuna kanunda öngörülenden 
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farklı haklar tanınmasının imtiyaz teşkil ettiği görüşü ile imtiyaz için 

bunun yeterli olmayacağı, imtiyazın ancak payların kanuna değil 

birbirine göre üstünlüğü olduğu durumlarda oluşacağı görüşü 

savunulmuştur. Zira, bu görüşe göre imtiyaz, eşit paylar arasında 

yaratılan üstünlüktür ve payların eşitliği ilkesinin istisnasıdır268. Paya 

nazaran üstünlük görüşü, mülga TTK’nın lafzı ve gerekçesinde 

konuya ilişkin net bir ifade olmadığından ağır basan görüş olarak 

kabul görmüş, nihayet TTK’nın imtiyazlı paylara ilişkin 478. 

maddesinin gerekçesinde269 konuya ilişkin bir açıklamaya gidilerek 

tartışmalara son verilmiştir. Öte yandan TTK’nın 360 ıncı maddesi 

“Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi” başlığı altında 

grup imtiyazını açıkça hukukumuza getirmiş ve bu maddeye göre 

yönetimde temsil edilme hakkı tanınan payların imtiyazlı sayılacağını 

hükme bağlamıştır. Madde gerekçesinde yasa koyucunun bu hükümle, 

Yargıtay uygulaması ve öğreti tarafından uzun süredir benimsenen 

ilkeyi yasalaştırdığı ve 478. maddedeki paya bağlı imtiyaz kuralına bir 

istisna tanıdığı vurgulanmaktadır.  

 
268 Anılan görüşler ve tartışmalar için bkz. TEKİNALP, Ünal, İmtiyazlı Paylara İlişkin Bazı 
Sorunlar, XIII. Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1996, s.5-6; 
TEOMAN, Ömer, Bir Anonim Ortaklıkta Payların Tümüne Yasada Öngörülenden Daha Fazla 
Hak Tanınması Ayrıcalık Yaratmak Anlamına Gelir Mi?”, BATİDER 1996, C. XVIII, S.3, 
s.1-6; MOROĞLU, Erdoğan, XIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 
Ankara 1996, Tartışmalar, s.24. İmtiyazın farklı tanımları konusunda bkz. AYTAÇ, Zühtü, 
Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara 1988, s.87; KARAHAN, Sami, Anonim 
Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması, İstanbul 1991, s.45.   
269 Anılan kanun maddesinin ikinci fıkrasında imtiyazın tanımı yapılmış ve “İmtiyaz, kar payı, 
tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda 
öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır.” ifadesi yer almıştır. Yine aynı maddenin 
gerekçesinde ise açıkça imtiyazın paya tanınan üstün bir hak olduğu belirtilmiş ve bu 
üstünlüğün “adi paya nazaran” olduğunun altı çizilmiştir.  
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Mülga SPKn.’nda imtiyazlı paylara ya da grup imtiyazlarına ilişkin bir 

düzenleme bulunmamakta idi. Bununla birlikte mülga SPKn. madde 

22/z uyarınca çıkarılan (mülga) Seri:IV, No: 56 sayılı Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ270 kapsamında imtiyazlı paylara ilişkin çeşitli düzenlemeler yer 

almıştı. Buna göre Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ’in Ek’inde yer alan 

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki “Oy Hakkı” başlığı altında 

yer alan ve anılan Tebliği yürürlükten kaldıran II-17.1 sayılı Kurumsal 

Yönetim Tebliği’nde de aynen korunan 1.4.2 nci maddeye göre “Oy 

hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde 

halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek 

nitelikteki imtiyazların kaldırılması esastır”. Bu düzenleme ile halka 

açık şirketler bakımından şirketin paylarına sahip olan küçük 

yatırımcıların da şirket yönetiminde söz sahibi olabilmesinin 

sağlanması amaçlanmıştır. Bununla beraber, söz konusu düzenleme 

Tebliğ’in 5 inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan ilkeler 

arasında sayılmamış olduğundan bu ilkeye uyulmaması halinde, bu 

durum gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Raporu ile şirket tarafından kamuya açıklanacaktır. Dolayısıyla her ne 

kadar bu ilkenin uygulanması mecburi değilse de, halka açık 

şirketlerde özellikle yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin pay 

sahiplerine tanınabilecek imtiyazlar hakkında bir sınırlama 

getirilmiştir.   

 

 
270 30.12.2011 tarihli 28158 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  



200 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

Öte yandan imtiyazlı paylar ve yönetim kurulu üyeliğine aday 

gösterme imtiyazı bakımından mülga SPKn.’nda bir hüküm 

bulunmamakla beraber, SPKn.’nun “İmtiyazlı Paylar” başlıklı 28 inci 

maddesinde şirketlerin sermaye piyasası araçlarının ilk halka arzında 

mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve anlaşılır detayda kamuya 

duyurulması zorunluluğunu getirmiş ve aynı maddenin 2 nci 

fıkrasında, imtiyazlı paylara ilişkin yeni bir yaklaşım benimsenerek 

üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık şirketlerde oy hakkı ve 

yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazlarının Kurul kararı ile 

kalkacağına ilişkin bir hükme yer verilmiştir271.     

Aşağıda SPKn’nun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanma 

esasları ayrıntılı olarak analiz edilecektir.  

2) İmtiyazların Kurul Kararı ile Kaldırılmasına İlişkin 

Esaslar  

a) Hükmün Amacı  

İmtiyaz, TTK’nın 478 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünde “kâr 

payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan 

üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği 

hakkıdır.” şeklinde tanımlanmış olup, imtiyazların kanunen 

 
271 SPKn’nun 23/1-(ç) maddesinde de, halka açık şirketlerin paylarında imtiyaz öngörülmesi 
veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesi işlemleri önemli nitelikteki 
işlemler arasında sayılmıştır. Anılan düzenleme çerçevesinde, söz konusu işlemler, SPKn’nun 
29/6 hükmünde düzenlenen genel kurul toplantısındaki özel karar nisabına tabi olmak başta 
olmak üzere, Kurul’un SPKn md.23/1 uyarınca ikincil düzenlemeler ile belirleyeceği esaslara 
tabi olarak yapılabilecek olup, anılan düzenlemelere aykırılıklar nedeniyle ise SPKn’nun 
md.23/2’de Kurul’un genel kurul kararının iptali için dava açması ve halka açık şirkete idari 
para cezası tesis edilmesine karar verebileceği öngörülmüştür. 
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kullanılamayacağı haller bulunduğu gibi, tamamen kaldırılabildiği 

durumlar da mevcuttur. Gerçekten de, TTK’nın 479 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasındaki272 durumların mevcut olması halinde, önceden 

esas sözleşme ile öngörülmüş olan oy imtiyazları kullanılamazken, 

SPKn’nun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise belirli şartların 

gerçekleşmesi durumunda söz konusu payların sahip olduğu imtiyaz 

hakkı tamamen kalkabilmektedir.  

Şirketlerin kredibilitesi, sermaye piyasası aracı ihraç limitleri, iflası 

gibi birçok durumda büyük önem taşımakta olan finansal tablolara 

bağlanan en önemli sonuçlardan birinin düzenlendiği SPKn’nun 28 

inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; “Kurulun belirlediği esaslar 

çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı 

kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal 

tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık 

ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin 

imtiyazlar Kurul kararı ile kalkar. Söz konusu imtiyazlı payların 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması hâlinde bu hüküm 

uygulanmaz”.  

Doktrinde SPKn.’nun md. 28/2 hükmünün kanunla düzenlenmesinin 

isabetsiz olduğu, payların ne tür bir niteliğe sahip olacağının ortaklar 

arasında yapılan bir sözleşme meselesi olduğu, pay sahipleri 

arasındaki bu ilişkiye kamunun müdahil olmasının uygun olmadığı, 

 
272 TTK md. 479/3: “Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:  
a) Esas sözleşme değişikliği. 
b) (Mülga: 26/6/2012-6335/42 md.) 

c) İbra ve sorumluluk davası açılması.” 
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ayrıca imtiyazlı payların kamuya ait olması halinde hükmün 

uygulanmayacağı düzenlemesinin, Anayasal kurallara, sermaye 

piyasalarının yapısına uygun olmadığı, bu asimetrik durumun şirketler 

hukukundaki eşit işlem ilkesi ile de örtüşmediği görüşü dermeyan 

edilmektedir273. Kanaatimizce, imtiyazların Kurul Kararı ile 

kaldırılmasına ilişkin işbu düzenleme, sermaye piyasasının ülkemize 

mahsus özellikleri, halka açık şirketlerin ortaklık yapısı ve halka 

açıklık oranı ile küçük yatırımcıların yönetime etkilerinin sınırlı 

olması gibi durumlar göz önüne alındığında makul bir hüküm olmakla 

birlikte, imtiyazlı payların kamuya ait olması halinde hükmün 

uygulanmayacağına ilişkin istisna yerinde olmayıp, yapılacak kanun 

değişikliği ile anılan istisna kaldırılmalıdır.    

Anılan maddenin amacı, üst üste 5 yıl dönem zararı elde eden halka 

açık şirketlerdeki etkisiz yönetimin yönetimsel imtiyazları kullanarak 

yönetimde kalmasını veya yeniden seçilmesini engelleyerek, şirketin, 

maruz kaldığı ekonomik başarısızlık karşısında yönetimde değişikliği 

gerçekleştirebilmesine imkân sağlamaktır. 5 yıl üst üste dönem zararı 

elde edilmesi sebebiyle örneğin kar payı imtiyazının değil, yalnızca oy 

hakkı ve yönetim kurulunda temsil imtiyazlarının kaldırılması da bu 

 
273 KARACAN, Ali İhsan, Sermaye Piyasası Kanunu Açısından Önemli Nitelikteki İşlemler 
ve Buna Bağlı Haklar, Sermaye Piyasası Hukuku Yazılar, C.I, İstanbul 2017, s.258-259; 
Kamu kurum ve kuruluşları bakımından hükümdeki farklılığın hukuk devleti anlayışı ile 
bağdaşmadığı yönündeki benzer görüş için bkz. TEKİNALP, Ünal Sermaye Ortaklıklarının 
Yeni Hukuku, Değişiklikler ve İkincil Düzenlemelerle Güncelleştirilmiş 3. Bası, İstanbul 
2013, s.319.    
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amacı açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim hükmün gerekçesinde de 

bu husus tasrih edilmiştir274.  

b) Hükmün Uygulanma Şartları 

SPKn. md. 28/2 hükmü ile, bir şirketin finansal durumu hakkında 

ilgililere mevzuata uygun olarak275 bilgi verilmesi amacını taşıyan 

finansal tabloların ortaya koyduğu şirketin mali durumu ile, şirket 

sermayesini temsil eden yönetim imtiyazlarına (oy hakkı/yönetim 

kurulunda temsil imtiyazları) sahip paylar arasında irtibat tesis 

edilmiştir.  

Buna göre, kanunda öngörülen;  

a) Halka açık şirketin mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal 

tabloları uyarınca üst üste 5 yıl dönem zararı elde etmesi,  

 
274 “Ülkemizde çoğunlukla aile şirketlerinin bulunması ve bu şirketlerin özellikle yönetim 
hâkimiyetini kaybetmeme adına çeşitli imtiyazlarla halka açılması sonucu, bu şirketlere 
sonradan ortak olan yatırımcıların yönetime katılma hakları oldukça sınırlı olmaktadır. 
Şirketlerin kötü yönetilmesi ve zarar etmesine karşın yönetim kontrolünün 
değişmeyeceğinin bilinmesi de mevcut yönetimleri atalete ve rahatlığa sevk etmekte, bu da 
şirketlerin kötü yönetimini sürekli hale getirmektedir. Bu maddede getirilen yenilik ile 6102 

sayılı Kanunda halka açık ortaklıklarda yönetim imtiyazını sınırlandıran maddenin bir adım 
önüne geçilerek, üst üste beş yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak ilk genel kurul 
toplantısında imtiyazların kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme ile 
imtiyazsız pay sahiplerinin korunması ilkesi gözetilerek; imtiyaza sahip grupların diğer 
ortakların da menfaatine uygun davranmasının, belirli pay gruplarının aday gösterdiği 
yönetim kurulu üyelerinin gözetiminin daha etkin bir şekilde yapılmasının ve nihayetinde 
etkinsiz yönetimlerin değiştirilerek şirketi daha iyi yönetecek kişilerin göreve gelmesinin 
sağlanması amaçlanmıştır.” 
275 SPKn’nun “Finansal raporlama ve bağımsız denetim” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci 
fıkrası;  
“İhraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve 
raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca 
belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve 
ibraz etmek zorundadır.” hükmünü içermektedir. Konuya ilişkin detaylı düzenlemelere ise 
Kurulca çıkarılan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Tebliği md.6, 
md.10/1 ve 2 hükümlerinde yer verilmektedir. 
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b) Bu zararın faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı bir halden 

kaynaklanmaması ve  

c) Kurulca imtiyazın kalkması yönünde karar alınması 

koşullarının tamamının sağlanması üzerine, yatırımcıların sahip 

olduğu imtiyazlı paylardan kaynaklanan mülkiyet hakları kanunen 

sınırlandırılmakta276 ve oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil 

edilmeye ilişkin imtiyazlar ortadan kalkmaktadır277.  

i. Üst üste beş yıl dönem zararı elde edildiğinin tespiti 

aa) Dönem zararının ne şekilde tespit edileceği 

sorunu 

İlgili hükümde “üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık 

ortaklıklar”dan bahsedilmekte olduğundan öncelikle, bir anonim 

şirketin zarar ettiğinin tespitinde esas alınacak finansal tablonun 

niteliğinin ve zarar anı olarak kabul edilmesi gereken tarihin üzerinde 

durulması gerekmektedir. Zira, geliri giderini karşılamayan bir 

anonim şirketin, finansal tabloların niteliğine bağlı olarak; hesap 

dönemi sonu itibarıyla mı, finansal tabloların hazırlanma tarihi 

itibarıyla mı yoksa finansal tablolarının genel kurulca uygun bulunma 

 
276Anayasa’nın “Mülkiyet hakkı” başlıklı 35 inci maddesi uyarınca, mülkiyet hakkı ancak 
kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilmektedir. 
277 Nitekim anılan hükmün tatbikine örnek olarak 16.4.2020 tarihli SPK bülteninde 
yayınlanan; “i) Altınyağ Kombinaları A.Ş.’nin (Şirket) esas sözleşmesinin 2, 3, 6, 9, 21, 28 ve 
36 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metinlerine Şirket’in talebi 
doğrultusunda Kurulumuzca uygun görüş verilmesine, ii) Şirket’in (A) grubu paylarının 
imtiyazlarının kaldırılmasını müteakip adi pay niteliğine dönüşecek söz konusu payların 24 ay 
süre ile Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmemesine, karar verilmiştir.” kararı 
gösterilebilir.  
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tarihi itibarıyla mı zarar ettiği konusundaki yorum farkı, SPKn’nun 28 

inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulamasında farklılıklar 

yaratabilecektir. 

Anılan maddeye istinaden hazırlanan II-28.1 sayılı “Oy Hakkına ve 

Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların 

Kaldırılmasına İlişkn Esaslar Tebliği”278nde finansal tablolar; 

13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 

(II-14.1) uyarınca hazırlanmış konsolide veya bireysel yıllık finansal 

tablolar şeklinde tanımlanmış ve finansal tablolara ilişkin esasların 

belirlendiği md. 5 hükmünde; ortaklıkların dönem zararı elde edip 

etmediklerine dair tespitin bağımsız denetime tabi olunması 

durumunda bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal 

tablolar üzerinden yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. (md.5/1)  

Bilindiği üzere, finansal tablolardan biri olan bilançolar, şirketin yıllık 

ticari faaliyetinin sonucunu belirlemeye yaramakta ve olağan olarak 

toplanacak genel kurula sunulmak üzere, takvim yılını esas alan 

şirketler bakımından 1 Ocak-31 Aralık tarihi itibarıyla 

hazırlanmaktadır. TTK’nın 514 üncü maddesi uyarınca, yönetim 

kurulunun geçmiş hesap dönemine ait finansal tablolarını, eklerini ve 

yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk 

üç ayı içinde hazırlaması ve genel kurul onayına sunması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, SPKn’na tabi halka açık şirketler, II-

14.1 sayılı Finansal Raporlama Tebliği’nin 10 uncu maddesinin 
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birinci fıkrası uyarınca, hesap döneminin bitiminden itibaren 60 gün 

içinde finansal raporlarını ve bunlara ilişkin bağımsız denetim 

raporlarını kamuya açıklamakla yükümlüdür. Bu suretle, kapanış 

denetiminde ve yılsonu hesaplarının olağan olarak toplanacak genel 

kurula sunulmasına ilişkin yönetim kurulu kararından önce şirketin 

mali durumu hakkında bilgi sahibi olunmaktadır279.  

Bu noktada ifade edilmelidir ki; bir şirketin belirli bir hesap 

döneminde zarar edip etmediğinin tespitinde esas alınacak kriter, ilgili 

hesap dönemindeki şirketin mali durumunu ortaya koyan bilançodur. 

Buna göre, hesap dönemi içerisinde gerçekleşen şirket faaliyeti 

sonucunda, şirketin kar veya zarar durumu ortaya çıkmakta, anılan 

hesap dönemindeki şirket iş ve işlemleri ise daha sonra yönetim 

kurulu tarafından TMS’ye uygun şekilde hazırlanan bilanço 

aracılığıyla genel kurula raporlanmaktadır. Bu anlamda finansal 

raporlama işleminin, geçmiş dönemdeki şirket iş ve işlemlerine 

yönelik açıklayıcı nitelik taşıdığı ve bir tespitte bulunduğu 

söylenebilecektir.  

Yönetim kurulunca hazırlanarak genel kurul onayına sunulan finansal 

tabloların onanması sonucunda ise, finansal tabloların şirket 

faaliyetlerine uygunluğu tasdik edilmiş olacak ve TTK md. 424 

uyarınca yönetim kurulu ibra edilecektir. Doktrinde, şirketin yılsonu 

finansal tablolarının genel kurulca tasdikinin, “şirketin gaye ve 

ekonomik yaşamı ve iç finansal yapısı ve malvarlığı durumunun 

 
278 10.1.2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  
279 PULAŞLI, Şerh (C.I), s.1174. 
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kabul edilmesi”nden ibaret olduğu, anılan tasdikin bağımsız 

denetimden geçmiş finansal tabloların geçerli hale gelmesine yönelik 

bir onay olmadığı görüşü serdedilmektedir280. Aksine söz konusu 

onay, yönetim kurulu tarafından yapılan işlemlerin şirket amacına 

uygunluğunun kabul edilmesi anlamını taşımaktadır. Buna karşın, 

zararların mutlaka genel kurul tarafından onaylanmış yıllık 

bilançolardan tespit edilmesi gerektiği de doktrinde savunulmak-

tadır281.  

Bu çerçevede bir şirketin zarar ettiğinin tespitinde, genel kurul 

tarafından henüz uygun bulunmamış olsa dahi yönetim kurulu 

tarafından hesap dönemi sonrasında hazırlanan finansal tabloların esas 

alınması mümkün olduğu gibi, genel kurul onayı ile zararın 

kesinleşeceği değerlendirilerek her bir şirket için genel kurul onayının 

aranması da imkân dâhilindedir. Bu hususta TTK’nın sistematiği bir 

bütün olarak değerlendirilerek, sağlıklı bir sonuca varılmasının daha 

uygun olacağı düşünülmektedir. Nitekim, TTK 376/1 hükmü uyarınca 

şirketin borca batık olduğunun tespitinde de, yönetim kurulu 

tarafından hazırlanan bilanço yeterli olmaktadır. Benzer şekilde TTK 

md. 409 hükmü uyarınca da genel kurulun dağıtılacak kar payının 

belirlenmesine ilişkin kararında, yönetim kurulu tarafından hazırlanan 

yıllık bilanço esas alınmaktadır282. Bunun gibi II-19.1 sayılı Kar Payı 

 
280 PULAŞLI, Şerh (C.I), s.715. Yazar, finansal tabloların genel kurulca tasdikinin hukuki 
niteliğine ilişkin olarak BGE (İsviçre Federal Mahkemesi kararları) ve Alman doktrinine de 
atıf yapmaktadır. PULAŞLI, Şerh (C.I), s.715, dp.67.   
281 TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), s. 564. 
282 PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C.II, Tıpkı 2. Baskı, Ankara 2015, s.1415. 
Benzer şekilde, Yargıtay 11 Hukuk Dairesi’nin 16.5.2003, E.2002/13209, K.2003/5053 sayılı 
kararında da; “ortaklar kurulu bilançoya göre ortaya çıkan kazancı dağıtmaktan keyfi bir 
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Tebliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca da dağıtılacak kar payı avansı, 

yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan finansal tablolar esas 

alınarak hesaplanmakta, finansal tabloların ayrıca genel kurulda uygun 

bulunmuş olması gibi bir koşul öngörülmemektedir.  

Kanaatimizce, TTK’nın borcun tespitine ilişkin diğer 

düzenlemeleriyle uyum açısından, zararın tespiti için finansal 

tabloların ayrıca genel kurul tarafından onaylanmış olmasının 

aranmasına gerek olmadığı düşüncesinden hareketle, yönetim kurulu 

tarafından hazırlanıp kamuya açıklanma anının dikkate alınması daha 

uygun olacaktır.  

bb) Hesap dönemi takvim yılı olan şirketler 
açısından beş yıllık sürenin başlangıcı ve sona 

ermesi   

SPKn’nun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında dile getirilen 5 yıl 

dönem zararının başlama tarihi hususunda, SPKn’nun “Diğer geçiş 

hükümleri” başlıklı Geçici 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında özel bir 

hüküm öngörülmüştür. Buna göre 5 yıllık dönem zararına ilişkin 

uygulama SPKn’nun yürürlüğe girdiği 30.12.2012 tarihinden itibaren 

başlayabilecektir. Zira anılan madde  “(...) beş yıllık süre, bu Kanunun 

yayımı tarihinden itibaren başlar.” hükmünü haiz olup, SPKn. da 

30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu durumda madde lafzı 

 
şekilde sarfınazar edemez.” ifadesi yer almaktadır. Ancak her ne kadar pay sahiplerinin kar 
payı hakkının tam bir alacak hakkına dönüşmesinin, genel kurulun karın dağıtılmasına ilişkin 
kararı sonucunda gerçekleştiği kabul edilse de (PULAŞLI, Şerh, C.II, s.1416.) söz konusu 
genel kurul kararı finansal tabloların doğruluğunu tasdik etmemektedir. Zira anılan genel 
kurul kararı kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılacaksa bunun miktarına ilişkindir.  
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dikkate alındığında, kanunun yürürlük tarihinin  (30.12.2012) 2012 

yılı hesap dönemi içerisinde yer aldığı göz önünde bulundurularak, 

zararın tespit edileceği ilk finansal tablonun, Kanun’un yürürlüğünden 

bir gün sonraki (31.12.2012) tarihli finansal tablo olarak kabul 

edilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Buna göre anılan süre, hesap 

dönemi takvim yılı olan şirketler bakımından 31.12.2012 tarihinde 

başlayacağından, 31.12.2016 yılında son bulmuş olacaktır. Ancak 

imtiyazlar bu sürenin bitimi ile kendiliğinden sona ermediğinden ve 

Kurulca bu hususta karar alınması için de asgari ya da azami bir süre 

öngörülmediğinden, Kurul tarafından makul bir süre içinde her bir 

şirket bazında imtiyazların kaldırılması yönünde karar alınması 

gereğinin doğduğu söylenebilir. 

Buna karşın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1 inci maddesinde 

“Kanun özüyle ve sözüyle değindiği bütün konularda uygulanır” 

denilmek suretiyle, salt lafzi bir yorumda bulunmanın yetersizliğine 

işaret edilmektedir. Buna göre, lafzi yorumla tespit edilen anlamın, 

Kanun’un ruhuna da uygun olması gerekir. Böyle bir durumda Kanun 

metnine verilebilecek anlamlar içinde kanunun ruhuna en uygun olanı 

esas alınmalıdır283. Bu noktada gerçek anlamın ötesine geçilerek, 

Kanun’un amacına uygun yorum yapılabilmesi, bu kapsamda olmak 

üzere Kanun’da yer alan “yıl” ifadesinin hesap dönemi olarak kabul 

edilebilmesi için, “yıl” olarak yorumlanmasının açık bir haksızlığa yol 

açması veya eşitliğe aykırılık gibi temel bazı ilkelere aykırı sonuçlar 

doğurması gerekir. Zira ancak gerçek anlama gidilmesinde haklı 
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mazeret varsa diğer anlamların kullanılması mümkün olabilir. Yoksa 

kural, lafız açıksa buna göre yorum yapılmasıdır284.  

Madde bu anlayışla yorumlandığında, SPKn hazırlanırken 30.12.2012 

tarihinde, farklı bir deyişle hesap döneminin bitimine bir gün kala 

yürürlüğe gireceği önceden tahmin edilemeyeceğinden, lafzi yorumun 

yaratacağı sorunların bertaraf edilebilmesini teminen maddenin 

ruhuna ve özüne uygun bir yorum yapılabilecektir. Zira, söz konusu 

hüküm hesap dönemine 1 gün kala yürürlüğe girmiş olduğundan, 

hükmün uygulamasının 31.12.2012 tarihi itibarıyla başlayacağının 

kabul edilmesi, bir takım şirketler için hukuki öngörülebilirlik ilkesini 

zedeleyebilecektir. Bu çerçevede, yorumun yapıldığı zamandaki koşul 

ve ihtiyaçlar da gözetilerek, Kanun’da yer alan “yıl” ifadesi ile 

kastedilenin “hesap dönemi” olduğu kabul edilmek suretiyle SPKn 

md. 28/2 hükmünün uygulamasının hesap dönemi takvim yılı olan 

şirketler için 2013 yılında (1.1.2013-31.12.2013) başlayacağının, bir 

başka deyişle zararın tespit edileceği ilk finansal tablonun 31.12.2013 

tarihli finansal tablo olacağının kabulü daha uygun olacaktır. Buna 

göre anılan hükmün esas alınacağı ilk hesap dönemi, kanunun 

yürürlüğe girmesi sonrasındaki ilk hesap dönemi olan 2013 yılı olarak 

kabul edilecek ve beş yıllık süre 31.12.2017 tarihinde son bulacaktır. 

Doktrinde de SPKn’nun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin 

 
283 OĞUZMAN, Kemal/BARLAS, Nami, Medeni Hukuk Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 
İstanbul 2015, s.71. 
284 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 19.1.2007 tarih ve E.2005/1, K.2007/1 
sayılı kararında yer alan; “Kanunun açık olduğu durumlarda yoruma ve gerekçeye 
başvurulamaz. TMK. nun 1. maddesi gereğince kanun özüyle ve sözüyle uygulanmalıdır.” 
ifadeleriyle bu husus vurgulanmıştır. 
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olarak, 31.12.2012 tarihli bilançoların ilk uygulamada istisna kabul 

edilmesi gerektiğine yönelik görüşler mevcuttur285. 

Nitekim II-28.1 sayılı Tebliğin “Geçiş süreci  başlıklı Geçici 1 inci 

maddesinde; “Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla halka açık olan 

ortaklıklar için beş yıllık sürenin hesaplanmasına; a) Hesap dönemi 

takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31/12/2013 tarihinde sona 

eren hesap dönemi, b) Özel hesap dönemine sahip olan halka açık 

ortaklıklar için 2014 yılı içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi 

itibarıyla başlanır.” düzenlemesine yer verilerek bu tartışmalar sona 

erdirilmiştir.  

cc) Özel hesap dönemine sahip halka açık şirketler 

açısından, beş yıllık sürenin hesaplanma yöntemi  

Maliye Bakanlığı’nın izni üzerine, şirketlerin faaliyet alanı 

çerçevesinde (zirai işletmecilik, eğitim-öğretim, spor gibi) takvim yılı 

yerine 01.06-31.05, 01.03-28.02 gibi özel bir hesap dönemleri 

belirlenmesi mümkün olup, bu tip şirketlerin mali olayları içerisinde 

bulunduğu ilgili hesap döneminde muhasebeleştirmesi 

gerekmektedir286.  

 
285 TEKİNALP, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul, 2015, s. 89; Hükümde 
öngörülen şirketin üst üste beş yıl zarar etmesi kriterinin değerlendirilmesi konusunda bkz. 
BİLGEÇ, Hakan, Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Ankara 2017, s.191-193.  
286 KGK tarafından yayınlanan Finansal Tabloların Sunuluşu başlıklı TMS 1’in “Raporlama 

Dönemi” başlıklı bölümü; 
“49. Finansal tablolar en az yılda bir kez sunulur.  

(…) 
 50. Normal olarak, finansal tablolar düzenli olarak bir yıllık bir dönemi kapsamak üzere 
düzenlenir. Ancak bazı kuruluşlar, işlevinin bir gereği olarak, örneğin 52 haftalık dönem 
için raporlamayı tercih ederler. 
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Bu bağlamda, 01.06-31.05, 01.03-28.02 gibi özel hesap dönemi 

benimseyen şirketlerin durumu da, hesap dönemi takvim yılı olan 

şirketlerin durumuna benzer nitelik taşımaktadır. Zira, Kanun’un 

Resmi Gazete’de yayımlandığı 30.12.2012 tarihi, özel hesap 

dönemine sahip şirketlerin ilgili hesap dönemi içerisinde yer 

aldığından, kanunun yürürlüğe girdiği hesap döneminden sonraki 
ilk hesap döneminin, 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak kabul edilmesi 

uygun olacaktır. Öte yandan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 

hesap dönemi sonunda hazırlanan finansal tablonun zarar tespitinde 

dikkate alınacak ilk finansal tablo olarak benimsenmesi de mümkün 

olmakla birlikte, bu halde şirketler arasında, hesap dönemini takvim 

yılı olarak belirleyenler lehine bir eşitsizlik yaratılmış olduğu eleştirisi 

ile karşılaşılması mümkündür.    

ii. Zararın, şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu 
kıldığı bir halden kaynaklanmaması 

SPKn md.28/2 hükmü çerçevesinde Kurul tarafından imtiyazların 

kaldırılması yetkisinin kullanılabilmesi için, halka açık şirket 

 
Bu standart böyle bir uygulamaya engel değildir. Çünkü sonuçta düzenlenen finansal 
tablolar bir yıllık dönem için düzenlenen finansal tablolardan önemli bir farklılık göstermez.” 

düzenlemesini ihtiva etmektedir. 
Dolayısıyla TMS 1’in 50 nolu maddesinde açıkça ifade edildiği üzere, şirketler, Maliye 
Bakanlığı’nın izni ile finansal raporlama dönemi olarak takvim yılı yerine özel hesap dönemi 
benimseyebilmektedir. Anılan duruma cevaz veren, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 
“Hesap dönemi” başlıklı 174 üncü maddesi; 
“Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve 
ertesi dönem başında yeniden açılır. 
Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. 

Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun 
bulunmıyanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap 
dönemleri belli edebilir.  
(…)” 
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zararının, hükümde yer alan “faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı 

hâller saklı kalmak kaydıyla” ifadesi çerçevesinde, şirket 

faaliyetlerinin zorunlu kıldığı ve makul kabul edilebilir bir sebepten 

kaynaklanmadığının SPK tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. 

Anılan düzenleme ile SPK’ya makul ve zorunlu halleri belirleme ve 

değerlendirme konusunda takdir yetkisi tanınmıştır. Buna göre, 5 

hesap dönemi boyunca üst üste zarar edilmesi durumunda dahi, 

şirketin makul veya zorunlu kabul edilecek bir zarar gerekçesinin 

mevcut olması halinde, imtiyazların kaldırılması konusunda şirkete 

muafiyet tanınması Kurul Karar Organı’nın takdirinde olacaktır.  

Anılan tespitin ne şekilde yapılacağı konusunda II-28.1 sayılı Tebliğ 

md. 6/2 hükmünde; “Makul ve zorunlu halin varlığına ilişkin Kurulca 

yapılacak değerlendirmede, halka açık ortaklık yönetiminin kontrolü 

dışında gelişen, ekonomiyi, sektörü ya da şirketi etkileyen 

olumsuzluklar ve benzeri durumlar dikkate alınır.” düzenlemesine yer 

verilmiştir. Bu noktada öncelikle belirtmek gerekir ki, söz konusu 

hükmün istisnai bir düzenleme olmasının en önemli sonucu yorum 

yapılırken “istisnalar dar yorumlanır” ilkesine bağlı kalınmasının 

gerekli olmasıdır287. Farklı bir deyişle, Kurul’un makul ve zorunlu 

halleri belirleme ve değerlendirme yetkisinin, hükmün özüne ve 

 
hükmünü içermektedir. 
287 “Exceptiones sunt strictissimae interpretationis (İstisnalar dar yorumlanır)” ilkesi 
çerçevesinde istisna, kaidenin kapsamını daralttığı için kaidenin değiştirilmesi anlamına gelir. 
Kaideyi değiştirme yetkisi ise sadece ve sadece kaideyi koyan makama aittir. Dolayısıyla 
istisnayı genişletme yetkisi de münhasıran kaideyi koyan makama aittir. Bu nedenle istisnanın 
yorumlanmasına ihtiyaç duyulursa istisna dar yoruma tabi tutulmalıdır. GÖZLER, Kemal, 
Hukuka Giriş, Genişletilmiş 14. Baskı, Bursa 2017, s.317-318; Aynı ilkenin pay alım teklifine 
ilişkin düzenlemelerde uygulanması konsuunda bkz. TÜRKYILMAZ, İsmail; Sermaye 
Piyasası Hukukunda Pay Alım Teklifi Zorunluluğu, İstanbul 2015, s.32. 
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amacına aykırılık doğurmayacak şekilde yorumlanması 

gerekmektedir. Nitekim, hükümdeki “faaliyetlerinin makul ve zorunlu 

kıldığı hâller” ifadesinin ana kuralı bertaraf edecek kadar geniş 

yorumlanması halinde, istisna kural haline gelebilecektir. Dolayısıyla 

istisnanın kural haline gelmesine yol açmayacak şekilde belirlenecek 

makul sebeplerin, bu ifade kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, şirketin, illiyet bağını açıkça ortaya 

koyma koşuluyla, geri dönüşü uzun vadeli olacak büyük tutarlı bir 

yatırım sebebiyle 5 hesap dönemi üst üste zarar etmesi, şirketin 

zararda olan bir ortaklıkla devralma yoluyla birleşmesi288, II-26.1 

sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendine289 benzer şekilde imtiyazlı pay sahipleri 

tarafından tekrar zarar edilmesi durumunda, bu zararın karşılanacağına 

dair yazılı taahhüt verilmesi, zararın genel bir ekonomik krizin 

etkilerinden doğduğunun açık olması, zararın ilgili sektöre özgü bir 

gelişmeden kaynaklanması gibi durumlar muafiyet tanınabilecek 

haller arasında kabul edilebilecektir.  

 

 
288 TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), s.564. Burada, genel bir ekonomik krizin etkilerinden 
doğan zararın da aynı nitelikte olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Bu tedbir ekonomik kriz 
dönemlerinde genel bir sınırlama halini alabileceğinden dikkatli uygulanmalıdır. 
BİLGİLİ/DEMİRKAPI, s.484.   
289 II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin “Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan 

muafiyet” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; 
“Halka açık ortaklık paylarının herhangi bir genel kurul toplantısında kullanılmamış olması 
veya ortaklık yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapılmaması şartıyla, halka açık 
ortaklık sermayesinde sahip olunan paylardan pay alım teklifi yapma zorunluluğunu 
gerektiren kısmın elden çıkarılması veya Kurulca uygun görülecek bir sürede elden 
çıkarılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi.” 
muafiyet tanınabilecek haller arasında kabul edilmektedir. 
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iii. İmtiyazların Kalkmasına Yönelik Kurul 

Kararının Alınması  

SPKn’nun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında “…oy hakkına ve 

yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararı ile 

kalkar” hükmü yer almaktadır. Kural olarak yönetim kuruluna üye 

seçimine ilişkin imtiyazların veya oy hakkında imtiyazın kaldırılması, 

zorunlu olarak bir esas sözleşme değişikliğini gerektirmekte ve bu 

değişiklik ancak imtiyazlı pay sahiplerinin onayı ile 

gerçekleştirilebilmektedir290. Buna karşın SPKn md.28/2 hükmü 

uyarınca imtiyazlar, şirket ortaklarının iradesi ile değil, doğrudan 

Kanun’un verdiği yetkiyle Kurul kararı ile kaldırılmaktadır. Bu 

nedenle, anılan hüküm çerçevesinde imtiyazlar, Kanunun verdiği 

yetkiye istinaden Kurul Kararı ile kaldırılmış olacağından, burada 

ayrıca TTK md. 454 çerçevesinde “İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel 

Kurulu”nun toplanmasına ve esas sözleşme değişikliğini 

onaylamasına da gerek bulunmadığı kanaatindeyiz.     

Bu bağlamda söz konusu imtiyazların kanun gereği ortadan kalkma 

anının, Kurul kararının tesis edilme tarihi olduğunu vurgulamak 

gerekir. Buna göre, Kanun hükmünün açık lafzı sebebiyle, bir şirketin 

tek başına 5 dönem üst üste zarar etmiş olmasının imtiyazların 

kendiliğinden kalkması gibi bir sonucu doğurmayacağı, imtiyazların 

kalktığının kabulü için bu konuda mutlaka bir Kurul kararı 

alınmasının gerektiğinin dikkate alınması gerekmektedir. Aynı şekilde 

imtiyazların kalkması Kurul kararı ile gerçekleşeceğinden, ilgili şirket 
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tarafından bu hususta bir esas sözleşme değişikliğine gidilmesinin 

beklenmesine de gerek bulunmamaktadır291. 

Bu noktada belirtmek gerekir ki; madde metninde yer alan 

“faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla” 

ifadesi ile, Kurul’a şirketler için makul ve zorunlu olarak kabul 

edilebilecek halleri belirleme konusunda yetki tanınmış olsa da, 

herhangi bir geçerli neden olmaksızın üst üste 5 dönem zarar eden bir 

şirketteki imtiyazların kaldırılması konusunda takdir hakkı 

tanınmamış olduğunun belirtilmesi de uygun olacaktır292.  

İmtiyazların geçersiz hale gelme anı Kurul kararının tesis edilme anı 

olmakla birlikte, imtiyazların Kurul kararıyla kaldırılması sonrasında, 

gerçek durumla esas sözleşmenin yansıttığı durum arasında çelişki 

oluşabilecektir. Zira, Kurul kararının tesisi ile birlikte hükümsüz hale 

gelen imtiyazlar, şirket esas sözleşmesinde halen mevcudiyetini 

 
290 PULAŞLI, Şerh (C.II), s. 1321. 
291 Esas sözleşme değişikliğinin, imtiyazların Kurul kararı ile kaldırılmasına bir etkisi 
olmamakla birlikte, SPKn’nun md. 28/2 hükmü gereği imtiyazları Kurulca kaldırılan 
şirketlerin, esas sözleşmelerinde de imtiyazların kaldırılabilmesini teminen değişiklik 
yapılması gerekecektir. Zira, imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul kararını müteakiben, 
esas sözleşme gerçek durumu yansıtmaz hale gelecek ve en kısa zamanda değiştirilmesi 
gerekecektir. Bu durumda esas sözleşme değişikliğinin Kurul onayından muaf tutulmasına 
ilişkin herhangi bir istisnai hüküm bulunmadığından, yönetim kontrolü imtiyazlarını 
içermeyecek şekilde esas sözleşme tadil metninin hazırlanması ve SPKn’nun md.33/2 hükmü 
çerçevesinde Kurul onayına sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla imtiyazların kaldırılmasına 
ilişkin Kurul kararı ile birlikte esas sözleşme hükmü gerçek durumu yansıtmayacağından, 
herhangi bir hak kaybı yaşanmamasını ve yatırımcıların korunmasını teminen, esas sözleşme 
değişikliğinin mümkün olan en kısa zamanda yapılması gerektiği konusunda da ilgili şirketin 
uyarılması ehemmiyet arz etmektedir. Nitekim II-28.1 sayılı Tebliğin “Esas sözleşmenin 
değiştirilmesi” başlıklı md. 7/1 hükmünde; “Oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil 
edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul karar tarihi itibarıyla söz konusu 
imtiyazlar kullanılamaz. Halka açık ortaklıkların esas sözleşmelerindeki aksine hükümler 
uygulanmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.  
292 Bu düzenlemenin Kurul’a hiçbir hareket alanı bırakmadığı yorumu için bkz. TEKİNALP, 
Sermaye Ortaklıkları (2015), s.89. 
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koruyacaktır. Gerek mevcut yatırımcıların, gerek potansiyel 

yatırımcıların ve 3. kişilerin korunabilmesini teminen, şirket esas 

sözleşmesinin Kurul kararı sonrasında gerçek duruma uygun hale 

getirilmesi, dolayısıyla genel kurulun esas sözleşme değişikliği 

konusunda gerekli kararı alması gerekmektedir. Nitekim II-8.1 sayılı 

Tebliğin md. 7/2 hükmünde; imtiyazların kaldırılmasına ilişkin Kurul 

kararının ilgili ortaklığa bildirimini takip eden azami iki ay içinde 

ilgili ortaklıklarca esas sözleşmede gerekli değişiklikleri yapmak 

üzere Kurula başvuruda bulunulması ve yapılacak ilk genel kurul 

toplantısında Kurulun uygun görüş verdiği esas sözleşme 

değişikliklerinin genel kurul gündemine alınmasının zorunlu olduğu 

hükme bağlanmıştır.  

Öte yandan, Şirket’in esas sözleşme değişikliğini iradi olarak 

yapmaması veya esas sözleşme değişikliğinin genel kurul gündemine 

hiç alınmaması durumunda Kurulca yapılabilecek işlemlere ilişkin 

açıklamalarımıza aşağıda yer verilmektedir. Bilindiği üzere, gündeme 

bağlılık ilkesini düzenleyen TTK’nın 413 üncü maddesi293 uyarınca, 

kural olarak gündemde bulunmayan konular genel kurulda 

görüşülememekte olduğundan, öncelikle esas sözleşme değişikliğinin 

genel kurul gündemine alınması gerekmektedir. Bu noktada şirketin 

ilgili esas sözleşme değişikliğini gündeme almaması halinde, Kurul’un 

şirket genel kurul gündemine madde ekletebilme yetkisini düzenleyen 

 
293 TTK md. 413: “(1) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir. 
(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. 
Kanuni istisnalar saklıdır. 
(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal 
tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.” 
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SPKn’nun “Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar” başlıklı 29 uncu 

maddesinin dördüncü fıkrası uygulanabilecektir. Gerçekten de, 

SPKn’nun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası hükmünde, Kurulun 

görüşülmesini veya ortaklıklara duyurulmasını istediği hususların 

genel kurul gündemine alınması zorunlu kılınmıştır. Buna göre Kurul, 

esas sözleşmede imtiyaza ilişkin çelişkili durumun ortadan 

kaldırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği hususunu genel kurul 

gündemine ekletebilmektedir. Anılan madde hükmü henüz gündem 

ilan edilmeden önce Kurul tarafından talepte bulunulursa, bu talebin 

gerekleri doğrultusunda gündeme madde eklenmesini gerektirdiği 

gibi, gündem ilan edildikten sonra dahi Kurul’un talebi doğrultusunda 

görüşülecek veya bilgi edinilecek hususun genel kurula sunulmasını 

gerektirmektedir294. II-28.1 sayılı Tebliğin md. 7/3 hükmünde, konuya 

ilişkin olarak Kurulun gündeme madde ekletme yetkisini kullanacağı 

düzenlenmiştir.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki; şirket esas sözleşmesince tanınmış olan 

imtiyazlar, Kurul kararı ile genel kurul toplantısından önce kaldırılmış 

olduğundan, esas sözleşmenin değiştirilmesine yönelik söz konusu 

genel kurul toplantısında oy hakkı imtiyazı ve diğer yönetimsel 

imtiyazlar da kullanılamayacaktır295. Kaldı ki, TTK md. 479 hükmü 

 
294 MANAVGAT, HAAO, s. 139. Kurulun anılan talebinin kabul edilmemesi, Kurul kararına 
aykırılık teşkil edeceğinden, ilgili şirket hakkında SPKn. md. 103 hükmüne istinaden İPC 
tesisi yoluna gidilebilecektir.  
295 Ayrıca, imtiyazların Kurul kararı ile kaldırılmasının hemen akabinde Kurul kararı 
konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim yapılması ve söz konusu payların imtiyazsız 
pay statüsünde izlenmesinin sağlanmasının temin edilmesi de yerinde olacaktır. Böylece, 
imtiyazlı payların adi pay statüsünde izlenmesi mümkün hale gelebileceği gibi, şirket 
paylarının borsada işlem görmesi halinde oy haklarına ilişkin MKK tarafından gerekli 
güncelleme de yapılabilecektir. Nitekim, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde (md.16);  
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de, oy hakkı imtiyazının esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel 

kurul toplantısında kullanılmasına cevaz vermemektedir. 

Diğer taraftan, esas sözleşme değişikliğinin Kurul talebiyle gündeme 

alınmış olması, mutlaka bu doğrultuda karar alınması sonucunu 

doğurmayabilecektir. Farklı bir deyişle, gündemde esas sözleşmenin 

gerçek duruma uygun hale getirilmesine yönelik madde olsa dahi, 

genel kuruldan bu değişikliğin yapılması doğrultusunda karar 

çıkmayabilir. Bu halde şirketten esas sözleşmenin gerçek duruma 

uyumlu hale getirilmesinin istenmesi, buna uygun davranılmaması 

halinde ise, Kurul kararına aykırılık nedeniyle Kurul’un SPKn’nun 

103 üncü maddesinden doğan idari para cezası yetkisini kullanması, 

ayrıca ilgili şirketin imtiyazlarının kanun gereği kalkmış olduğu 

hususunda kamunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 

bilgilendirilmesi söz konusu olabilecektir.  

Ayrıca SPKn md.28/2 hükmü kapsamında zarar eden şirketin aynı 

zamanda sermaye piyasası kurumu olması halinde Kurul’un SPKn 

md.96’dan296 doğan yetkilerini kullanması mümkün olsa da, bu yönde 

bir uygulama sermaye piyasası kurumu olmayan halka açık şirketler 

lehine eşitsizlik yaratabilecektir. 

 
“Payları borsada işlem gören ihraççıların sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla paya 
veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo, değişiklik olması durumunda 
MKK tarafından derhal güncellenir(…)” hükmüne yer verilmiştir.  
296 SPKn md. 96/1: “Kurul, sermaye piyasası kurumlarının mevzuat, Kurulca belirlenen 

standartlar, esas sözleşme ve fon iç tüzüğü hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi 
hâlinde; ilgililerden aykırılıkların Kurulca belirlenen bir sürede giderilmesini ve kanuna, 
işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanmasını istemeye ya da doğrudan bu kurumların 
faaliyetlerinin kapsamını sınırlandırmaya veya geçici olarak durdurmaya, tamamen veya 
belirli sermaye piyasası faaliyetleri itibarıyla yetkilerini iptal etmeye ya da öngöreceği diğer 
her türlü tedbiri almaya yetkilidir.” 
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3) İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Kurul Kararının 

Herhangi Bir Süreye Tabi Olup Olmadığı ve Kurul 
Kararı ile Kaldırılmış İmtiyazların Yeniden 

Oluşturulabilmesi Sorunsalı  

SPKn. md. 28/2’de, hükümde belirtilen ve yukarıda ayrıntılı olarak ele 

alınan şartların gerçekleşmesi halinde, oy hakkına ve yönetim 

kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararı ile 

kalkacağı belirtilmiş ve imtiyazların kaldırılması herhangi bir süreye 

tabi kılınmamıştır.   

Doktrinde, maddedeki yetkinin sınırlı olduğunun kabulü ile Kurul 

tarafından verilen kararın, karar verme şartlarının ortadan kalkması ile 

kendiliğinden geçersiz hale gelmesi gerektiği, bir başka deyişle 

karlılık ortaya çıktığında, imtiyazlar üzerindeki sınırlamaların 

herhangi bir karara ihtiyaç duyulmadan ortadan kalkması gerektiği 

görüşü297 dermeyan edildiği gibi, imtiyazların sonsuza dek 

kaldırılmasının isabetli olmadığı, beş yıldan az olmayacak şekilde 

şirkete ekonomik durumunu düzeltmesi için süre verilmesi, o sürede 

imtiyazların donduğunun kabul edilmesi, süre dolduktan sonra 

imtiyazların tekrar kullanılabilir hale gelmesi gerektiği görüşü298 de 

ileri sürülmektedir. İşbu madde ile ilgili uygulama henüz 

başlamamakla birlikte, gerek hükmün lafzı gerek vazediliş amacı ve 

gerekçesi dikkate alındığında kanaatimizce doktrinde dermeyan edilen 

görüşlere itibar edilmesi imkânı bulunmamaktadır. Hükmün şartları 

 
297 BİLGİLİ/DEMİRKAPI, s.484. 
298 BİLGEÇ, s.193.  
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gerçekleştiğinde oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye 

ilişkin imtiyazlar Kurul kararıyla süresiz olarak kaldırılmış olacaktır. 

Kaldı ki, imtiyazların kaldırılmasının akabinde adi paya dönüşen 

payların tekrar imtiyazlı hale gelmesinde, bir başka deyişle 

imtiyazların tekrar ihya edilmesinde birçok hukuki sıkıntının husule 

gelebileceği hususu da, Kurul Kararının belli bir süreyle sınırlı olması 

gerektiği yönündeki görüşlerin hukuki dayanaktan yoksun olduğunun 

bir başka göstergesi olarak kabul edilebilir.    

Öte yandan, Kurul kararı ile kaldırılmış olan imtiyazların, yeni bir 

esas sözleşme değişikliği ve yasal nisaplara uyularak alınacak bir 

genel kurul kararı ile tekrar oluşturulması da göz önünde 

bulundurulması gereken bir başka ihtimaldir.  Böyle bir esas sözleşme 

değişikliğinin, SPKn’nun 23 üncü maddesi299 uyarınca önemli 

nitelikteki işlem olarak kabul edileceği ve II-23.1 sayılı Önemli 

Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı 

Tebliği’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası300 çerçevesinde ayrılma 

hakkı doğuracağı da açıktır. Öte yandan, SPK’nın, Kanunun 28 inci 

maddesine istinaden imtiyazların kaldırılmasına karar vermesinin 

akabinde tekrar aynı şekilde imtiyaz öngören bir esas sözleşme 

değişikliğine uygun görüş verip vermeyeceği de somut olay 

çerçevesinde değişkenlik gösterebilecektir.   

 
299 SPKn md.23/1: “Halka açık ortaklıkların birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür 
değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi 
gibi yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak ortaklığın yapısına ilişkin 

temel işlemler bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır..(...)” 
300II-23.1 sayılı Tebliğ md.9/1: “Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantılarına 
katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri 

veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptir.” 



222 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

C) Örtülü Kazanç Aktarımı Fiillerinin Denetimi 

1) Genel Olarak  

SPK’nın halka açık şirketler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisini 

kullandığı en önemli alanlardan biri de SPKn.’nda düzenlenen örtülü 

kazanç aktarımı yasağının ihlal edilip edilmediğine ilişkin 

denetimlerdir. Sermaye piyasasının etkin bir şekilde işlemesi ve 

fonksiyonlarını doğru biçimde yerine getirebilmesi açısından örtülü 

kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenleme, inceleme ve denetimler 

büyük önem taşımaktadır. Halka açık şirketler hukukunda örtülü 

kazanç aktarımının yasaklanmasındaki amaç, bir halka açık şirketin 

kendi ortaklarına dağıtması ya da en azından kişisel olarak bünyesinde 

tutması olanağı bulunan fonları, ilişkili bulunduğu bir diğer şirkete 

veya onların pay sahiplerine devredip aktarmasını, kısacası halka açık 

şirketin bir kısım pay sahiplerinin diğerlerinin aleyhine şirket karından 

ve/veya malvarlığından farklı bir biçimde yararlandırılarak, avantajlı 

duruma getirilmesini önlemektir301. Bu çerçevede örtülü kazanç 

aktarımı en genel anlamıyla, halka açık şirket bünyesinde kalması 

gereken bir kazancın, çeşitli yollarla şirket ile ilişkili gerçek veya tüzel 

kişilere aktarılması olarak tavsif edilebilir.  

 
301 TEOMAN, Ömer, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Dağıtım Yasağı-
SerPK 15/VI’nın Uygulama Koşulları, Tüm Makalelerim, C.III:2002-2010, İstanbul 2010, 
s.240-241; MEMİŞ/TURAN, s.131. Örtülü kazanç aktarımının yasaklanmasının temel 
gerekçesi, anonim şirketler hukukuna hâkim olan sermayenin korunması ilkesi çerçevesinde, 
halka açık şirketin yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak 
ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Kanunda zikredilen hukuka aykırı işlemlerde 
bulunarak, şirket malvarlığının azaltılmasının ve pay sahipleri ile şirket ile ilgili diğer menfaat 
sahiplerinin zarara uğramalarının önlenmesidir.  
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Sermaye piyasalarında yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve 

menfaatlerinin korunması ve halka açık şirket malvarlığının/kârının 

azaltılmasının (dolayısıyla şirket ortaklarının kâr paylarının 

azaltılmasının) önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyan örtülü 

kazanç aktarımına ilişkin düzenleme SPKn’nun “Örtülü kazanç 

aktarımı yasağı” başlıklı 21 inci maddesinde; 

“(1) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların 

iştirak ve bağlı ortaklıklarının; yönetim, denetim veya sermaye 

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek 

veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari 

hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, 

bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak 

veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle kârlarını 

veya malvarlıklarını azaltarak veya kârlarının veya malvarlıklarının 

artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır. 

(2) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların 

iştirak ve bağlı ortaklıklarının, esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri 

çerçevesinde basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa 

teamülleri uyarınca kârlarını ya da malvarlıklarını korumak veya 

artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları yoluyla 

ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya da 

malvarlıklarının artmasını sağlamaları da örtülü kazanç aktarımı 

sayılır. …” 
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şeklinde düzenlenmiştir302. Aynı maddenin 3 üncü fıkrasında, halka 

açık şirketlerin, ilişkili tarafları ile gerçekleştirdikleri işlemlerin, 

madde kapsamında örtülü kazanç aktarımı teşkil etmediğine ilişkin 

bilgi ve belgeleri saklama yükümlülüklerine yer verilmiş; maddenin 

son fıkrasında ise, örtülü kazanç aktarımının Kurulca tespitinin hukuki 

sonuçları düzenlenmiş ve Kanun’da öngörülen diğer idari, hukuki ve 

cezai yaptırımların saklı olduğu hükme bağlanmıştır.     

Örtülü kazanç aktarımının unsurları303 aşağıda analiz edilecektir.  

2) Örtülü Kazanç Aktarımının Unsurları 

a) Kazanç aktarımında bulunanın halka açık şirket 
(veya kolektif yatırım kuruluşu) olması şartı 

SPKn.’nun 21 inci maddesinde kullanılan halka açık şirket ifadesi, 

tezimizin birinci bölümünde ayrıntılı olarak analiz ettiğimiz gerek 

payları halka arz edilmiş olan şirketler gerek ortak sayısı itibariyle 

 
302 Örtülü kazanç aktarımı mülga SPKn’nun “Temettü ve bedelsiz payların dağıtım esasları” 
15 inci maddesinin son fıkrasında; “Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya 
sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya 

şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü 
işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltamaz.” şeklinde tek fıkra halinde 
düzenlenmişti. Mülga SPKn. md.15/son’un yeteri kadar açık ve kapsamlı olmadığı, aynı 
zamanda bu konunun ayrı bir maddede müstakil olarak düzenlenmesi gerektiği yönündeki 
haklı eleştiriler neticesinde 6362 sayılı SPKn. md. 21 hükmü ayrı bir madde olarak 
düzenlenmiştir. KARSLIOĞLU, Hasan, Anonim Şirketlerde Örtülü Kar Dağıtımı, Ankara 
2015, s.387-388. Mülga SPKn’nun 15 inci maddesinin son fıkrası ve meri SPKn’nun 21 inci 
maddesindeki düzenlemeler ile halka açık şirketlerde, yönetime ya da sermayenin 
çoğunluğuna sahip olan ortakların sahip oldukları gücü kötüye kullanarak gerçekleştirecekleri 
muvazaalı işlemlerle küçük pay sahiplerinin aleyhine olarak şirketin malvarlığını 
azaltmalarının engellenmesi amaçlanmıştır.    
303 Örtülü kazanç aktarımının unsurları hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. KAYA, 
Arslan, Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı (SerPK M.21), İÜHFM, 
Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU’na Armağan, C.71, S.2 (2013), s.197-203; KARSLIOĞLU, s.393 
vd.; TEOMAN, Örtülü Kazanç, s.241-242. 
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halka açık şirketleri kapsamaktadır. Öte yandan, anılan madde 

kapsamına sadece halka açık şirket ve kolektif yatırım kuruluşları 

değil, anılan şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıklarının madde 

kapsamına giren işlemleri de dâhildir304. Bu meyanda, mülga 

SPKn.’nda sadece halka açık şirketler için öngörülen örtülü kazanç 

aktarımı yasağının kapsamı, 6362 sayılı SPKn. ile iştirak ve bağlı 

ortalıkların malvarlığını kapsar şekilde genişletilmiştir.  

b) Kaynak aktarımı yapılan teşebbüs veya şahsın halka 
açık şirketle yönetim, denetim veya sermaye 

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili 
olması şartı 

SPKn.’na göre herhangi bir işlemin örtülü kazanç aktarımı 

kapsamında değerlendirilebilmesi için aktarım yapılan kişilerin, halka 

açık şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı 

veya dolaysız olarak ilişkili olması gerekmektedir. Madde hükmünde 

doğrudan ilişkinin yanında dolaylı bir ilişkinin de düzenlenmiş olması 

somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirme yapma 

gereğini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü madde hükmünde dolaylı 

ilişkinin ne şekilde sağlanabileceğine ilişkin açık bir belirleme 

bulunmamaktadır. Burada önemli olan husus, işleme taraf olan kişi 

veya kurum farklı olsa idi işlemin aynı bedelle yapılıp 

yapılmayacağının ortaya konulmasıdır. Dolayısıyla, halka açık şirket 

 
304 ERDEM, H. Ercüment, İsviçre Şirketler Hukuku, s.179; Madde kapsamına sadece halka 
açık şirketler değil bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları da girer. Fakat muhasebe 
standartlarınca iştirakin varlığı için önemli etki, bağlı şirketin varlığı için ise kontrol 
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üzerinde çeşitli nedenlerle nüfuzu olan kişi ve teşebbüslerin de ilişkili 

sayılabileceklerinin kabul edilmesi gerekmektedir305. 

c) Halka açık anonim ortaklığın ilişkili olduğu kişi veya 

teşebbüsle, emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, 
ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı 

olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren 
anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem 

hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunması şartı 

SPKn’nun 21 inci maddesinde halka açık şirketin madde 

hükümlerinde sayılan kişilerle olan ilişkilerinin örtülü kazanç aktarımı 

açısından değerlendirilebilmesi için, halka açık şirket tarafından 

emsallerine uygunluk306, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve 

 
gereklidir. MANAVGAT (KIRCA/ŞEHİRALİ ÇELİK), Anonim Şirketler Hukuku, s.748-
749.  
305 ARDIÇ, Derviş, Sermaye Piyasası Kurulu Denetimlerinde Karşılaşılan Örtülü Kazanç 
Aktarımı Yöntemleri, Denetimlerin Sonuçları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar 
Çerçevesinde Etkinliğin Artırılmasına İlişin Öneriler, SPK Yeterlilik Etüdü (Hizmete Özel), 
Ankara 2008, s.6. Yönetim bakımından doğrudan ilişkili olan gerçek kişiler kural olarak, 
şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürü ve eşit düzeydeki çalışanları 
olarak kabul edilebilir. Yönetim bakımından doğrudan ilişkide bulunan tüzel kişiler ise 
sermaye iştiraki sonucunda yönetim ilişkisinin kurulmasını ifade eder. Gerçek kişilerle 
yönetim bakımından dolaylı ilişkide bulunulması, yönetim kurulu üyelerinin ve 
yöneticilerinin ilişkide bulundukları yakınları, doğrudan bağı bulunulan tüzel kişilerin 
yöneticileri aracılığı ile olur. Denetim bakımından dolaylı ve dolaysız ilişki yalnızca şirketin 
denetimini gerçekleştiren bağımsız denetim şirketleri ve çalışanları aracılığı ile olmamakta, 
alım-satım ilişkisi, nüfuz ve şirketle olan yakın ilişkiler nedeniyle şirketi kontrol eden gerçek 
ve tüzel kişiler açısından da bu ilişkiyi kurmak mümkün olmaktadır. 
306 Mülga SPKn.’nda örtülü kazanç aktarımı için halka açık şirket tarafından gerçekleştirilen 
işlemlerin “emsaline göre bariz şekilde farklı” olması kriteri aranmakta idi. Yeni SPKn., 
Kurumlar Vergisi Kanunu md. 13 hükmü ile paralel şekilde “emsallerine uygunluk” ifadesine 
yer vermiştir.  Halka açık şirketin madde hükümlerinde sayılan kişilerle olan ilişkilerinin 
örtülü kazanç aktarımı açısından değerlendirilebilmesi için söz konusu işlemlerin emsalleri ile 
kıyaslanması gerekmektedir. Dolayısıyla örtülü kazanç iddiası içeren SPK’nın inceleme ve 
denetleme raporlarında emsal incelemesi yapılması şarttır. Zaten örtülü kazanç tutarı, düşük 
veya yüksek olduğu ileri sürülen yahut sıfır seviyesinde olan işlem bedeli ile emsal olarak 
gösterilen işlem bedeli arasındaki farktır. Örtülü kazanç aktarımına ilişkin yapılan 



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ | 227 

 

dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar 

içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi 

üretmek gibi işlemlerde bulunulmuş olması şarttır. Mülga SPKn.’nda 

sadece emsallerine göre bariz şekilde farklı olma kriteri söz konusu 

iken yeni SPKn. ile anılan ilke emsallere uygunluk olarak tadil edilmiş 

ve bu kritere ilaveten piyasa teamüllerine ve ticari hayatta geçerli olan 

basiret ve dürüstlük ilkelerine uygunluk kriterleri de örtülü kazanç 

aktarımı incelemelerinde dikkate alınması gereken kriterler olarak 

belirlenmiştir. Bu çerçevede, yeni dönemde SPK tarafından yapılacak 

olan örtülü kazanç aktarımı denetimlerinde emsallere uygunluk ilkesi 

yanında diğer kriterler de denetimde esas alınabilecektir. Öte yandan 

kanun koyucu tarafından hükümde yer verilen “gibi işlemler”307 

 
incelemelerde emsal tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlar; gösterilen emsalin sağlıklı 
ve isabetli olması, gösterilen emsalin ekonomik ve ticari icaplara uygun olması, emsal 
konusunda örtülü kazanç aktarımı iddiasına taraf olanların makul itirazı ve açıklamalarının 
dikkate alınması, emsal gösterilen işlem veya bedelin, örtülü kazanç iddiasına konu işleme 
yeterince benzemesi olarak sayılabilir. SPK’nın örtülü kazanç aktarımı denetimlerinde 
öncelikle, işletme tarafından yapılan aynı veya benzer nitelikli işlemler ve bu işlemlere 
uygulanan bedeller şeklinde açıklanabilecek işletme içi emsale bakılmakta, işletme içi emsalin 
bulunmaması durumunda ise işletme dışı emsal dikkate alınmaktadır. Şirket dışı emsal 
uygulamasında emsal olarak alınan kurumun yeterince benzer olması gerekmektedir. Benzer 
işletmeler ise aynı piyasada faaliyet gösterilmesi, piyasada konumlarının benzer olması, ürün 
ya da hizmetin benzer olması, karşılaştırılan dönemlerin benzer olması, kapasitelerin benzer 
olması, organizasyonun benzer olması, sermaye yapısının benzer olması gibi kriterler esas 
alınmak suretiyle belirlenmektedir. Öte yandan emsali tespit edilmeye çalışılan işlemlere (ve 
bu işlemlere uygulanan bedellere) ilişkin olarak, ilgili kanunlar, bazı ölçü ve emsaller tespit 
etmişse, bunlar kanuni emsallerdir. Kanuni emsaller genellikle bağlayıcı niteliktedirler ve bu 
nedenle yapılacak bir işlemin bedeli ile ilgili olarak kanunda bir düzenleme yapılmışsa, emsal 
tespitinde bu düzenlemenin esas alınması gereklidir. 
307 Örtülü kazanç aktarımına ilişkin cezai yaptırımın düzenlendiği SPKn’nun, “Güveni kötüye 
kullanma suçu ve sahtecilik” başlıklı 110 uncu maddesinin 1/b bendinde yer alan “gibi” 
ifadesi, Anayasa Mahkemesi’nin 22.7.2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 14.11.2013 tarih ve E.2013/24, K.2013/43 sayılı kararıyla, Anayasanın 2 ve 38 
inci maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmiş olup, bendin son hali şu 
şekildedir: “..b) Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından 
dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine 

göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi örtülü işlemlerde bulunarak 
karını ve/veya mal varlığını azaltmak,”. Öte yandan, cezai hükümdeki “gibi” ifadesinin iptal 
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ifadesi nedeniyle, maddede gösterilen kazanç aktarım türlerinin 

sınırlayıcı (tahdidi) nitelikte bulunmadığı, başka yöntemler ile de 

örtülü kazanç aktarımı yapılabileceği açıkça ortaya konulmuştur308. 

Kanaatimizce, anılan maddede tahdidi bir ifade kullanılmayıp “gibi 

işlemler” ifadesinin kullanılmasının ratio legisi, halka açık şirket 

paylarını kar payı elde etme beklentisi ile satın alan küçük 

yatırımcıların, örtülü kazanç aktarımı ile halka açık şirket 

malvarlığının azaltılmasına karşı geniş bir himaye ile korunmalarını 

sağlamak ve bu yasağı açık ve net bir biçimde ortaya koymaktır.  

d) Örtülü işlemlerle halka açık şirketin karının ve/veya 
malvarlığının azalmış olması ya da artmasının 

engellenmesi şartı    

Örtülü kazanç aktarımından söz edebilmek için aranan en son unsur 

ise, madde hükmünde belirtilen örtülü işlemlerde bulunmak suretiyle 

halka açık şirketin kârının ve/veya malvarlığının azaltılması ya da 

artmasının engellenmesidir. Örtülü kazanç aktarımından söz 

edebilmek için şirket kârında veya malvarlığında yaşanan azalmanın 

şirket açısından mutlaka para ile ölçülebilir bir değer olması 

gerekmektedir. Ancak, karşı tarafta yer alan kişi açısından sağlanan 

menfaatin manevi bir değer taşıması ya da para ile ifade 

edilememesinin bir önemi yoktur. 

 
edilmiş olması, örtülü kazanç aktarımı yasağını düzenleyen SPKn.’nun 21 inci maddesindeki 
“gibi işlemler” ifadesinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. 
308 YASAMAN, Hamdi, Örtülü Kazanç Aktarımı, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası 
Hukuku ile İlgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, İstanbul 2006, s.252-253; KAYA, 
Örtülü Kazanç, s.200; KARSLIOĞLU, s.400-401; TEOMAN, Örtülü Kazanç, s.243. 
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Öte yandan, örtülü kazanç aktarımının sadece aktif bir davranış ile 

gerçekleştirilmesi zorunlu olmayıp, pasif davranışla da örtülü kazanç 

aktarımı yasağı ihlal edilebilir309. Nitekim, SPKn.’nun 21/1 md. 

hükmü ile aktif davranışla karın veya malvarlığının azaltılması ya da 

artmasının engellenmesi öngörülmüş; maddenin 2 inci fıkrasında ise 

pasif davranmak suretiyle bir başka deyişle basiretli ve dürüst bir tacir 

olarak veya piyasa teamülleri uyarınca beklenen faaliyetlerin 

yapılmaması yoluyla da örtülü kazanç aktarımı yasağının ihlal 

edilebileceği açıkça ifade edilmiştir. İkisi arasındaki fark kendisini 

yaptırımlar konusunda göstermektedir. Aktif davranışla örtülü kazanç 

aktarımı yasağının ihlal edilmesi SPKn.’nda suç olarak kabul edilmiş 

ve yaptırımı SPKn. md. 110/1-b ve c’de düzenlenmiştir. Pasif 

davranmak suretiyle örtülü kazanç aktarımı yasağının ihlal 

edilmesinin yaptırımı ise SPKn. md. 103/6 hükmünde idari para cezası 

olarak öngörülmüştür. İlgili cezai hüküm ile idari para cezalarının 

hukuki rejimine tezimizin son kısmında değinilecektir. 

3) SPK’nın Örtülü Kazanç Aktarımını Denetlemesi  

SPK tarafından gerçekleştirilen örtülü kazanç aktarımı denetimlerinin 

dayanağını, Kurulun diğer denetimlerinde olduğu gibi muhtelif 

sebepler oluşturabilmektedir. Nitekim, basında çıkan haberler, 

yatırımcı şikayetleri, Kurulun diğer dairelerinden gelen bildirimler, 

 
309 ÇETİN/TÖREMİŞ/CANTİMUR, s.247-248; KAYA, Örtülü Kazanç, s.196; 

YASAMAN, s.252-253. Mülga SPKn döneminde, örtülü işlemler ile karların veya 
malvarlıklarının azaltılması (icrai hareket) örtülü kazanç kabul ediliyorken, artık karın veya 
malvarlığının artmasının engellenmesi ve malvarlığının korunması veya artırılması için 
yapılması gerekenlerin yapılmaması (ihmali hareketler) da örtülü kazanç aktarımı fiilini teşkil 
edecektir.  



230 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

diğer kamu kurumlarından gelen bildirimler, risk bazlı denetim ve 

gözetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, halka açık 

şirketleri denetleyen bağımsız denetim şirketlerinin raporları, adli 

makamlardan gelen talepler vs. bu kapsamda zikredilebilir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, örtülü kazanç aktarımı işlemleri sınırlı 

sayıda olmayıp çok farklı şekillerde ve yöntemlerle icra 

edilebilmektedir. SPK’nın inceleme ve denetim çalışmalarında sıklıkla 

karşılaşılan örtülü kazanç aktarımı yöntemleri ise şu şekilde 

belirtilebilir310: 

* Ticari olmayan işlemler311 (İlişkili kişilerle girişilen cari hesap 

ilişkileri ve ödünç para alışverişi, grup şirketlerinde kredilerin 

devredilmesi ve sermaye artırım avansı verilmesi gibi 

işlemler vs.)  

* Ticari işlemler (İlişkili kişi/teşebbüse emsallere uygunluk 

ilkesine aykırı olarak düşük fiyattan mal satışı/ilişkili kişiden 

yüksek fiyattan mal alışı, yüksek faiz ve komisyon ödenmesi 

vs.), 

* Halka açık şirketlerin ilişkili kişilerle emsallere uygunluk 

ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat 

 
 

310 Anılan örtülü kazanç aktarımı yöntemleri hakkında ayrıntılı açıklamalar ve emsal 
incelemesine ilişkin içtihat hukukunu da dikkate alan ayrıntılı analiz için bkz. ARDIÇ, s.17-
35; Halka açık anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı yasağının uygulama koşulları 
konusunda örnek olay için bkz. TEOMAN, Ömer, Halka Açık Anonim Ortaklık, Yaşayan 
Ticaret Hukuku, Hukuki Mütalaalar, Kitap:13 2008-2009, İstanbul 2010, s.110-130. 
311 Örtülü kazanç aktarımı yöntemlerinde yer alan ticari olmayan-ticari işlemler ayrımı, 
işlemlerin faturaya dayalı olup olmamasına göre Kurul denetimlerinde yapılan bir tasnif olup, 
buradaki tasnifin, TTK anlamında ticari iş-ticari olmayan iş ile bir irtibatı bulunmamaktadır.  
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üzerinden taşınır, taşınmaz alım-satımı, kiralanması ve kiraya 

verilmesi işlemleri, 

* Hizmet ilişkisi suretiyle örtülü kazanç aktarımı (Halka açık 

şirketlerde, ilişkili taraflardan alınan veya ilişkili taraflara 

verilen hizmetler karşılığında ödenen veya alınan bedellerin 

işin niteliğine uygun bir şekilde belirlenmemesi suretiyle 

gerçekleştirilen işlemler),  

* Yönetici ücretlerinin emsallerinden farklı belirlenmesi 

suretiyle gerçekleştirilen aktarımlar, 

* İştirakin sermaye artırımına katılınmaması ve rüçhan 

haklarının bedelsiz kullandırılması suretiyle gerçekleştirilen 

aktarımlar, 

* Bağış ve yardımlar, 

* Şirket varlıklarının karşılıksız kullandırılması.  

Örtülü kazanç aktarımı incelemeleri neticesinde örtülü kazanç 

aktarımı yasağının ihlal edildiğinin SPK uzmanları tarafından tespit 

edilmesi halinde, SPKn. md. 21/4 hükmü çerçevesinde öncelikle belli 

bir süre verilerek örtülü olarak aktarılan tutarın halka açık şirkete 

iadesi talep edilmekte312 ve bu prosedür ikmal edilmektedir. Öte 

yandan ihlalin niteliğine göre Kanun’un 92, 94, 103 ve 110 uncu 

maddeleri çerçevesinde, denetleme sonuçlarının kamuya 

duyurulmasının istenmesi, Kurul tarafından idari para cezası tesisi, 

iptal ve butlanın tespiti davası ile örtülü kazancın iadesi davası ikame 

 
312 Örtülü olarak aktarılan tutarın iadesinin talep edilmesi, mülga SPKn. döneminde SPK 
tarafından benimsenmiş bir uygulama olmakla birlikte, artık SPKn. bu uygulamayı yasal bir 
zemine kavuşturmuş ve zorunlu hale getirmiştir. 
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edilmesi ve ilgililer hakkında yazılı başvuruda (suç duyurusunda) 

bulunulması gibi yetkiler kullanılabilecektir. SPK’nın anılan yetkileri, 

tezimizin son bölümünde örtülü kazanç aktarımı denetiminin sonuçları 

başlığı altında incelenecektir.   

D) Kurulun Önemli Nitelikteki İşlemler Konusundaki 

Yetkileri 

1) Genel Olarak    

Mülga SPKn. döneminde terminoloji olarak Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’nde yer alan önemli nitelikteki işlemler313 (ÖNİ), halka açık 
şirketler bakımından ilk defa 6362 sayılı SPKn.’nda hükme bağlanmış 
ve böylece yasal dayanağa kavuşmuştur. SPKn’nun 23 üncü 
maddesinde, halka açık şirketlerin birleşme, bölünme işlemlerine taraf 
olması, tür değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların 
kapsam veya konusunu değiştirmesi gibi yatırımcıların yatırım 
kararlarının değişmesine yol açacak ortaklığın yapısına ilişkin temel 
işlemler bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem 
sayılmıştır. Öte yandan maddede yer alan “gibi” ifadesi çerçevesinde, 

 
313 Önemli nitelikteki işlemler, ayrılma hakkı sonucunu doğuran önemli kararlar olarak tavsif 
edilebilir. Önemli karar ise, şirketin işlem temelinde değişiklik yaratan nitelikte kararlardır. 
Başka bir deyişle, şirketin temel özelliklerini değiştiren veya önemli ölçüde etkileyen kararlar, 
önemli kararlar olarak kabul edilebilir ve bir karara önemli olma özelliğini veren husus, esas 
itibariyle, bu kararın doğuracağı etkidir. Bu kararlara farklı hukuki sonuçlar bağlanması ise, 
bu kararların ya da şirketin temel özelliklerinde meydana gelecek değişikliklerin, farklı 
menfaatleri ilgilendirmesiyle açıklanabilir. SÖNMEZ, Yusuf Ziyaeddin, Anonim 
Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, İstanbul 2009,s.83-84. Önemli 
nitelikte işlem, farklı ülkelerde farklı oy çoğunluklarına tabi olsa da, genel kurulda alınan 
karar sonucunda bu karara muhalif olan pay sahibinin payını ortaklığa satarak ayrılmasına 
imkân veren, ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler veya pay sahibinin ortaklık 
içindeki konumunu köklü bir biçimde etkileyen, yasa koyucu tarafından belirlenen 
işlemlerdir. ÇANGA, Eda, ABD ve AB Düzenlemeleri Işığında Türk Hukukundan Önemli 
Nitelikte İşlem, SPK Yeterlik Etüdü (Hizmete Özel), Ankara 2014,s.4-5. ÖNİ’in ortaya çıkışı 
ve tarihçesi ile farklı hukuk sistemlerinde düzenlenişi, ÖNİ’i açıklayan teoriler, ÖNİ’in temel 
özellikleri hakkında bkz. ÇANGA, s.4 vd.  
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anılan sayımın tahdidi olmadığı bir başka deyişle maddedeki 
işlemlerin örnek kabilinden sayıldığı, SPK’ya, yapacağı düzenlemeler 
çerçevesinde, Kanun’da sayılanlar dışında da, belli işlemleri önemli 
nitelikte işlem olarak belirleme konusunda yetki verildiği 
görülmektedir. Yine aynı hüküm ile Kurula, önemli nitelikteki 
işlemleri, önemlilik ölçüsü de dâhil olmak üzere bu nitelikteki 
işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması 
zorunlu usul ve esasları, halka açık şirketin niteliğine göre belirleme 

yetkisi de verilmiştir. Nitekim, anılan yetkiye istinaden hazırlanan II-

23.1 sayılı Tebliğin314 yürürlükten kaldırılması sonrası yürürlüğe 
konulan II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı 
Tebliği”315 (II-23.3 sayılı Tebliğ) ile konuya ilişkin usul ve esaslara yer 

verilmiş ve Kanun’un verdiği yetki çerçevesinde, Kanun’da 
zikredilmeyen malvarlığının devri veya devir sonucu doğuran işlemler 
tesis edilmesi, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi gibi 
işlemler de önemli nitelikteki işlem kapsamına alınmıştır. Ayrıca II-

23.3 sayılı Tebliğde açıkça zikredilmemekle birlikte, bir bütün olarak 
ele alındığında ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari 
hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım 
kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel 
işlemlerin Kurul tarafından önemli nitelikteki işlem olarak 
değerlendirilebileceği hükmüne yer verilerek, ÖNİ’in belirlenmesi 
konusunda Kurula esnek bir yetki tevdi edilmiştir.  

Diğer taraftan, SPKn. md.23/2’de, maddenin 1 inci fıkrasında 
belirtilen yükümlülüklere ve bu çerçevede önemli nitelikteki işlemler 
gerçekleştirilirken Kurulca belirlenen esaslara uyulmaması 
durumunda SPK’ya idari para cezası tesis etme yanında işlemin iptali 

 
314 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
315 27.6.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  
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için dava ikame etme yetkisi tanınmıştır. SPK’ya tanınan, önemli 
nitelikteki işlemlere ilişkin düzenlemelere uyulmamasının sonuçlarını 
ortadan kaldırıcı ve telafi edici tedbirler alma yetkileri, madde 
gerekçesinde de belirtildiği üzere, Kurul’un yaptırım gücünün 
artırılması ve yatırımcıların daha etkin bir şekilde korunması amacına 
matuftur.  

2) II-23.3 sayılı Tebliğ Çerçevesinde SPK Tarafından 
Belirlenen Önemlilik Kriterleri ve SPK’ya Tanınan 
Takdir Yetkisi 

a) Önemlilik Kriterlerinin Belirlenmesi 

SPKn.’nun md. 23/1 hükmünde SPK’ya tanınan yetkiye istinaden 

çıkarılan II-23.3 sayılı Tebliğ’in “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, 

Tebliğ’in amacının, ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerini, bu 

işlemlere ilişkin önemlilik ölçütü de dahil olmak üzere bu nitelikteki 

işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması 

zorunlu usul ve esasları, ayrılma hakkına ilişkin adil bedel 

belirlenmesi, ayrılma hakkında konu payların diğer pay sahiplerine 

önerilmesi, ayrılma hakkının doğmadığı halller ile muafiyete ilişkin 

usul ve esasları belirlemek olduğu hükme bağlanmıştır.  

II-23.3 sayılı Tebliğ’in md. 4/1 hükmünde, SPKn.’nun 23/1 hükmünde 

ÖNİ olarak tavsif edilen işlemler haricinde,  halka açık şirketlerin 

malvarlık devri, devir sonucu doğuran işlemler ve üçüncü kişiler 

lehine sınırlı ayni hak tesisi işlemleri de belirlenen önemlilik 
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kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla önemli nitelikteki işlem kabul 

edilmiştir.  

SPKn. md.23’de, ÖNİ’e ilişkin önemlilik kriterinin de Kurul 

tarafından belirlenmesi konusunda bir yetkilendirme öngörülmüştür. 

Önemlilik kriterinin belirlenmesi gereken işlemler ise, esasen 

SPKn.’nda ayrılma hakkını doğuran işlemler sayılırken sübjektif 

değerlendirmelere sebebiyet verebilecek olan ve genelde miktara dair 

konulardır. II.23.3 sayılı Tebliğ’in 6. Maddesinde, anılan bentlere 

ilişkin önemlilik ölçütü ayrıntılı biçimde belirlenmiştir. Şöyle ki;  

“(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen önemli 

nitelikteki işlemler için önemlilik ölçütü, yönetim kurulu karar tarihi 

itibarıyla;  

a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme 

konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının 

veya,  

b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük 

düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 

dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının veya,  

c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre 

önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, 

sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir 

kalemlerinin toplamına oranının,  

%75’ten fazla olması durumudur. 

……” 
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Söz konusu maddeyle, işleme konu malvarlığının veya işlem tutarının, 

şirket aktif toplamına, şirket gelirlerine veya şirket değerine oranı316 

esas alınarak önemli olup olmadığına karar verileceği esası kabul 

edilmiştir. Böylece Tebliğ’de belirlenen oranların üstündeki işlemler 

gerçekleştiğinde her durumda halka açık şirket ortaklarına ayrılma 

hakkı tanınması gerekmektedir.   

b) SPK’ya Tanınan ÖNİ Nitelendirmesi Yetkisinin 

Değerlendirilmesi  

Öte yandan II-23.3 sayılı Tebliğ’in md. 4/3 hükmünde ise, SPK’ya bir 

takdir yetkisi tanınmış ve halka açık şirketlerin bir bütün olarak ele 

alındığında ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında 

esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının 

değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemlerin 

SPK tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebileceği 

düzenlemesine yer verilmiştir. Tebliğin anılan hükmü, maddenin 

birinci fıkrasında belirlenen ÖNİ yanında, somut olaya özgü olarak 

Tebliğ’de açıkça zikredilen ÖNİ haricindeki işlemleri de ÖNİ olarak 

nitelendirme ve böylece ÖNİ kategorisini genişletme yetkisi 

tanımaktadır. Doktrinde, Tebliğde yer alan işbu düzenleme ile SPK’ya 

tanınan geniş takdir yetkisinin, kesin sınırları belirlenmemiş bir nitelik 

arz ettiği, hukuk güvenliğini zedelediği, öngörülen ölçütlerin, amaca 

uygun bir çerçeve çizilebilmesine elverişli olmadığı,  bu tür önemli 

nitelikteki işlemin nitelenmelerinin duraksama ve kuşku yaratacak 

 
316 II-23.3 sayılı Tebliğ’in “Oran” başlıklı 17 nci maddesinde, SPK’nın Tebliğde yer alan 
oranları değiştirmeye yetkili olduğu belirtilmiştir. 
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türden işlem olmalarının oldukça yüksek ihtimal olduğu yönünde 

eleştiriler serdedilmektedir317. Kanaatimizce söz konusu hüküm, 

esasen ÖNİ’in ayırt edici özelliklerine yer verip, bu işlemleri 

kapsayıcı bir ifade ihtiva etse de, hükmün ratio legisinin, basit bir 

tanımlamadan ziyade, Tebliğ’de sayılanlar dışında bir işlemin de SPK 

tarafından somut olaydaki şartlar çerçevesinde ÖNİ kabul edilmesini 

ve ona bağlanan usul ve sonuçların işletilmesini sağlamak olduğu 

görülmektedir. Kanun’da ÖNİ’in numerous clausus olarak 

belirlenmeyip, Tebliğ ve Kurul ilke kararı gibi düzenleyici işlemlerle 

açıklığa kavuşturulması, halka açık şirketler açısından hukuki 

belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerini zedeleyebilecek nitelikte 

görülebilirse de318, Tebliğde belirtilenler dışında olan bir işlemin de, 

somut olaya özgü olarak ÖNİ olarak tavsif edilmesi, belli bazı 

durumlarda halka açık şirket ortaklarının hak ve menfaatleri ile 

hakkaniyet açısından gerekli olabilecektir319. Bu meyanda, SPK’ya 

tanınan takdir hakkının, kanun koyucu tarafından SPK’ya tanınan 

düzenleme yetkisi ve bu çerçevede kanun koyucunun tercihi de göz 

önüne alındığında yerinde ve makul olarak tavsif edilebilecektir. 

 
317 YANLI, Veliye, Halka Açık Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler, İnönü Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi C.6, S.2, Y.2015, s.463; MANAVGAT, HAAO, s.310-311; 
ADIGÜZEL, Sermaye Piyasası Hukuku, s.84; KARACAN, Ali İhsan, Sermaye Piyasası 
Kanunu Açısından Önemli Nitelikteki İşlemler ve Buna Bağlı Haklar, Sermaye Piyasası 
Hukuku Yazılar, C.I, İstanbul 2017, s.264-265.  
318 Halka açık şirket yönetim kurulunun, gerçekleştirmeyi düşündükleri bir işlemin Tebliğin 
md. 5/2 hükmü anlamında ÖNİ olup olmadığı, bir başka deyişle anılan hüküm kapsamına 
girip girmediği konusunda tereddüt yaşamaları halinde, anılan işlemin sonucunda ayrılma 
hakkı doğabilecek olması ve neticede şirketin çok ciddi bir maliyetle karşılaşma ihtimalini de 
göz önüne alarak, ihtiyaten SPK’ya başvurarak Kurulun görüş ve değerlendirmesini almaları 
ve SPK’nın değerlendirmesine göre işleme devam etme ya da vazgeçme konusunda strateji 
belirlemelerinin mümkün ve yerinde olduğu konusunda bkz. MANAVGAT, HAAO, s.310-
311 s.264-265; KARACAN, Önemli Nitelikteki İşlemler, s. s.264-265, ÇANGA, s.50.    
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SPK’nın da bu takdir yetkisini kullanırken, Kanunun amacını göz ardı 

etmeden, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması hususu ile 

sermaye piyasasının ana aktörleri arasında yer alan halka açık 

şirketlere özgü koşulları titiz bir şekilde analiz ederek hareket 

etmesinin yerinde olacağı hususu da izahtan varestedir. 

3) Ayrılma Hakkı Kullanım Süreci ve Fiyatına İlişkin 
Olarak Kurula Tanınan Yetkiler 

Önemli nitelikteki işlemlere bağlanan en önemli sonuç olan ayrılma 

hakkına SPKn.’nun 24 üncü maddesinde yer verilmiştir. Halka kapalı 

şirketler bakımından TTK’nda, ayrılma hakkı genel bir ortaklık hakkı 

olarak kabul edilmediğinden, önemli nitelikte işleme ya da ayrılma 

hakkına özgü bir maddeye yer verilmemiş, yalnızca TTK md. 141 

hükmünde birleşme işleminde ayrılma akçesi (hakkı) açıkça 

düzenlenmiştir. Öte yandan, TTK’nın 202 nci maddesinde de, şirketler 

topluluğu hukuku bağlamında ayrılma hakkı düzenlemesine yer 

verilmiştir. TTK’daki bu tahdidi yaklaşım, payın devir kabiliyetinin 

zaten kısıtlı olduğu halka kapalı şirketlerde, pay sahiplerinin 

menfaatlerine bulmadıkları genel kurul kararlarına muhalefet ederek 

paylarını ortaklığa satmalarına engel olmaktadır. 

SPKn.’nun 24 üncü maddesi ile II.23.3 sayılı Tebliğ’in 11 inci  

maddesinde, ÖNİ’e ilişkin genel kurul toplantılarına katılan ve 

olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten 

pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak 

 
319 Aynı yönde ADIGÜZEL, Burak, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin 
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ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları düzenlemesine yer 

verilmiştir. Ayrılma hakkının en önemli fonksiyonunun, halka açık 

şirket bünyesinde gerçekleşen önemli bazı işlemlerde, pay sahiplerine 

paylarını eşit koşullar altında, ekonomik olarak zarara uğramadan ve 

kolayca devretme imkânı bahşetmek suretiyle pay sahiplerinin 

korunması olduğu söylenebilir. Pay sahiplerinin ekonomik haklarını 

ihlal etmeden payların likiditesini artıran, bir başka deyişle devir 

kabiliyetini kolaylaştıran ayrılma hakkı, payların serbestçe 

devredilebilmesini düzenleyen kurumsal yönetim ilkesinin 

uygulamaya aktarılması açısından da ehemmiyet arz etmektedir.  

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı320 ise Kanunun md. 24/1 hükmü ile 

II.23.3 sayılı Tebliğ’in 14 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, 

Tebliğin 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen tarih 

itibarıyla payları Yıldız Pazarda işlem gören ortaklıklar için bu 

tarihten önceki son bir aylık, diğer ortaklıklar için ise bu tarihten 

önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş 

ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olduğu 

belirtilmiştir321. Maddede, işlemin kamuya açıklanmasına ilişkin 

hükümlere yer verilmek suretiyle, kamuya açıklama yapılması 

 
Ayrılma Hakkı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y.2014, S.2, s.31. 
320 Ayrılma hakkı kullanım fiyatı konusunda uluslararası uygulamalarda genellikle, ayrılan 
ortağa ödenecek bedelin adil bir bedel olması gerektiği kabul edilmekte olup, ayrılma hakkı 
kullanım fiyatı hesaplaması konusunda farklı yöntemler benimsenebilmektedir. Ayrılma 
hakkı fiyatına ilişkin yabancı ülke uygulamaları konusundaki açıklamalar için bkz. 
ÖZDOĞAN, Ayşegül, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma 
Hakkı, SPK Yeterlik Etüdü, Ankara 2002, s.35-37.  
321 Tebliğin md. 14/2 hükmünde ise,  payları borsada işlem görmeyen şirketlerin payları için 
ayrılma hakkı kullanım fiyatının tespiti amacıyla Kurulun ilgili düzenlemelerine göre 
hazırlanacak değerleme raporunun, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul 
toplantısı gündemi ile birlikte açıklanacağı düzenlemesine yer verilmiştir. 
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gereken tarihe ilişkin konular açıklığa kavuşturulmuştur. SPK, ayrılma 

hakkı kullanım fiyatının, Tebliğ’de öngörülen şekilde hesaplanıp 

hesaplanmadığını, bir başka deyişle mevzuata uygun olup olmadığını 

inceleme yetkisini haiz olup, hatalı hesaplama durumunda Kurul, 

belirlenen fiyatı tadil edip, ilgili duyuru metnini değiştirerek de 

onaylayabilecektir. Nitekim SPK’nın 27.4.2017 tarih ve 2017/17 sayılı 

Haftalık Bülteni’nde322 yayınlanan duyuru ile, Silverline Endüstri ve 

Ticaret A.Ş.’nin (Silverline Endüstri) Silver Ankastre Mutfak Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.’ni 

aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle Silverline 

Endüstri bünyesinde birleşilmesi işlemi için hazırlanan duyuru 

metnine onay verilmesi talebinin; Silverline Endüstri ortaklarına 1,284 

TL fiyat üzerinden ayrılma hakkı tanınması suretiyle olumlu 

karşılanmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.  

Öte yandan Kanunun 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında Kurula, 

ayrılma hakkının doğmadığı hallere ilişkin usul ve esasları belirleme 

yetkisi tanınmış olup, anılan haller II.23.3 sayılı Tebliğ’in 15 inci 

maddesinde düzenlenmiştir. Tebliğin anılan maddesinin 3 üncü 

fıkrasında, madde kapsamında değerlendirilen önemli nitelikteki 

işlemler ile ayrılma hakkının doğmama gerekçesini içeren yönetim 

kurulu kararının Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri 

uyarınca kamuya açıklanacağı hükmüne yer verilmiş olup, SPK’nın 

da, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin yerinde olup 

olmadığı, halka açık şirket ile ilgili işlemin ayrılma hakkının 

 
322 http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2017&no=17 (Erişim tarihi: 5.10.2017) 

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2017&no=17
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doğmadığı haller kapsamına girip girmediğini, bir başka deyişle 

yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığını inceleme yetkisi mevcuttur.   

VI. Pay Alım Teklifi Konusunda SPK’ya Tanınan Yetkiler 

A) Pay Alım Teklifi Kavramı   

Halka açık şirket ortaklarına, belli şartlarda payların, gönüllü veya 

zorunlu olarak satın alınması için belirli usuller çerçevesinde yapılan 

teklif olarak açıklanabilecek pay alım teklifi, halka açık şirketin 

sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla veya kontrolün 

sağlanması nedeniyle gerçekleştirilen bir işlem olarak tavsif edilebilir. 

Doktrinde, anılan kavramı ifade etmek üzere, “pay sahiplerine çağrıda 

bulunarak hisse senedi toplama girişimi”, “ortaklıkların ele 

geçirilmesi”, “hisse senetlerinin toplanması yoluyla şirkete hâkim 

olma”, “aleni pay alım teklifi”323, “ortaklığın kontrolünü ele geçirme 

 
323 Eserinde aleni pay alım teklifini kullanan MANAVGAT, aleni pay alım teklifi teriminin 
kullanılmasının nedenlerini açıklarken; işlemin asli unsuru olan teklifi, teklif sahibinin temel 
amacının “paydan doğan yönetimsel hakları” ele geçirmek olduğunu gerçeğinin gözetilmesi 
gerektiğini dikkate aldığını ve teklifin kontrolü ele geçirme amacının, işlemin karakteristik 
unsurlarıyla yetinme gerekliliği karşısında önemli bir eksiklik teşkil etmediği savlarını ileri 
sürmüştür. Ancak MANAVGAT, bu terminolojik sorunun temelinde hukuki 
düzenlemelerdeki bu hususa ilişkin eksikliğin yattığını da vurgulamıştır. Karşılaştırmalı 
hukukta ise, kullanılan terminoloji ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, birçok 
ülkenin kendi mevzuatında ve yargısal içtihatlarında bir yeknesaklık olduğu dikkat 
çekmektedir. Bu bağlamda, ABD hukuk sisteminde, bir ortaklığın hukuken ya da ekonomik 
olarak devralınmasına ilişkin olarak üst kavram olarak  “takeover”ın kullanıldığı görülmekte 
olup,  anılan hukuk sisteminde mevcut mevzuatımızda çağrı yoluyla hisse senedi toplanması 
olarak ifade edilen duruma karşılık olarak ise, “tender offer” ya da “tender request” 
kavramlarının kullanılmaktadır. İngiliz hukuk sisteminde ise, ortaklığın ele geçirilmesi halinin 
karşılığı olarak “takeover” kavramı kullanılırken, City Code hükümlerinde ortaklığın 
kontrolünü ele geçirme aracı olarak çağrı yoluyla hisse senedi toplanması işlemi için 
“takeover bids” ifadesi tercih edilmiştir.  MANAVGAT, Pay Alım Teklifi, s.7 vd. 
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aracı olarak pay önerisi”, “ hisse senetlerini satın almak için 

hissedarlara fiyat teklifi” vb. terimler kullanılmaktadır324.  

Mülga SPKn. döneminde yürürlükte olan Seri:IV, No:44 sayılı mülga 

“Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy 

Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi 

Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nde, çağrı yoluyla hisse senedi 

toplanması terimi kullanılmış olmakla birlikte, SPKn’nun yürürlüğe 

girmesinin ardından, anılan Kanuna istinaden hazırlanan II-26.1 sayılı 

Pay Alım Teklifi Tebliği325 (II-26.1 sayılı Tebliğ)’nde pay alım teklifi 

kavramı tercih edilmiştir. Anılan Tebliğ’de pay alım teklifi/teklif, “bir 

ortaklığın paylarını elinde bulunduran kişilere, söz konusu ortaklığın 

paylarının tamamını ya da bir kısmını gönüllü ya da zorunlu olarak 

devralmak üzere yapılan ve hedef ortaklığın yönetim kontrolünün ele 

geçirilmesi ile sonuçlanan ya da bu amacı taşıyan, hedef ortaklığın 

kendisi tarafından yapılanlar dışındaki satın alma teklifi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Anılan tanım, AB düzenlemelerine paralel bir tanım 

olarak nitelendirilebilir326. 

 
324 ÇETİN/TÖREMİŞ/CANTİMUR, s.179, dp.105; DİNÇ, İlhan, Sermaye Piyasası 
Hukukunda Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması, İstanbul 2006, s.66. AB hukuk 
sisteminde, anılan kavramı ifade etmek üzere, “takeover bids” ifadesi kullanılmaktadır. 
325 23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
326 Nitekim, 30.4.2004 tarih ve L 142/12 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Pay Alım 
Teklifleri Hakkında 21.4.2004 tarih ve 2004/25/AB sayılı AB Direktifi’nde (md. 2/1-a) 
(Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the council of 21 April 2004 on 
takeover bids, OJ L 142/12 of 30.03.2004) pay alım teklifi (teklif), ulusal hukuka uygun 
olarak hedef şirketin yönetim kontrolünü ele geçirmeyi takiben ya da ele geçirmek amacıyla, 
zorunlu ya da gönüllü olarak bir şirketin menkul kıymetlerinin tamamını ya da bir kısmını 
elde etmek için hedef şirketin ortaklarına, hedef şirketin kendisi tarafından yapılanlar dışında 
yapılan çağrı (takeover bid or bid shall mean a public offer –other than by the offeree 
company itself- made to the holders of the securities, whether mandatory or vountary, which 
follows or has its objective the acquisition ot control of the offeree company in accordance 
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B) Pay Alım Teklifinin Düzenlenmesi   

SPKn.’nun yürürlüğe girmesinin ardından, mülga SPKn. döneminde 

Seri:IV, No:44 sayılı mülga “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel 

Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet 

veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile 

düzenlenen çağrı yükümlülüğü ve bu yükümlülükten muafiyet 

hallerine ilişkin olarak, uygulamada karşılaşılan sorunların en aza 

indirilebilmesi, özellikle pay alım teklifi fiyatı, pay alım teklifi 

süreleri ve pay alım teklifinde kamuyu aydınlatmaya ilişkin esasların 

daha net ve açık bir şekilde düzenlenerek uygulamada tekdüzeliğin 

sağlanabilmesi ve 6362 sayılı SPKn’nun çizdiği sınırlar çerçevesinde 

Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumun sağlanabilmesi için yeni bir 

düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bu çerçevede pay alım teklifi, SPKn.’nda “Halka Açık Ortaklıklar” 

başlığını taşıyan üçüncü bölümde düzenlenmiştir. SPKn.’nun “Pay 

alım teklifi” başlıklı 25 ve “Pay alım teklifi zorunluluğu” başlıklı 26 

ncı maddelerinde doğrudan pay alım teklifine ilişkin esaslar hükme 

bağlanmıştır. Aynı şekilde, 103/2’de de zorunlu pay alım teklifinin 

yerine getirilmemesi hâlinde uygulanacak özel bir idari para cezası 

hükmü öngörülmüştür. Bunun dışında, pay alım teklifinin dolaylı bir 

sonucu olarak da ortaya çıkan ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma 

hakkına ilişkin 27 nci madde ile halka açık şirket statüsünden çıkmaya 

 
with national law) şeklinde tanımlanmıştır. Raaijmakers, European Regulation of Company 
and Securities Law, s.103. 
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ilişkin usuller bağlamında 33/4 hükmünü de pay alım teklifine ilişkin 

hususların düzenlendiği maddeler arasında zikredebiliriz. 

SPKn., bir çerçeve kanun olması nedeniyle pay alım teklifine ilişkin 

tüm usul ve esasları içermemektedir. Anılan kanunun 25/1 ve 26/1 

hükümlerinde Kurul, bu hususta düzenleme yapmaya yetkili 

kılınmıştır. Görüldüğü gibi Kanun yönetim kontrolüne ilişkin 

çerçeveyi çizdikten sonra, Kurul’u, halka açık şirketlerde yönetim 

kontrolünün el değiştirmesine yol açacak oranda pay iktisabı halinde, 

pay iktisap edenlerin diğer payları satın alma yükümlülüğünü, diğer 

bir ifade ile pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü 

düzenlemekle görevlendirmiş, bir başka deyişle anılan huşulara ilişkin 

usul ve esasları belirleme yetkisini Kurul’a bırakmıştır. Dolayısıyla, 

SPKn’nun belirlediği bu çerçeve içerisinde, hangi hallerde yönetim 

kontrolünün el değiştirmesine yol açacak oranda pay iktisabının 

gerçekleştirildiğini veya hangi durumlar nedeniyle yönetim 

kontrolünün el değiştirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini, pay alım 

teklifi zorunluluğunun doğmadığı haller ile muafiyet tanınması 

gereken durumları belirleme görevi ve yetkisi münhasıran Kurul’a 

aittir. Pay alım teklifi ile ilgili temel Kurul düzenlemesi ise, II-26.1 

sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’dir. Ancak başka bazı tebliğlerde de 

pay alım teklifi ile ilgili düzenlemeler bulunmakta olup, VII-128.1 

sayılı Pay Tebliği’nin 18/4 ve 19/3 fıkrası hükümleri ile II-23.1 sayılı 

Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı 
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Tebliği’nin 8/2 fıkrası ile 11 inci maddeleri bu durumlara örnek olarak 

gösterilebilir327.  

Pay alım teklifi, gerek SPKn. gerek ilgili tebliğlerde gönüllü/zorunlu 

pay alım teklifi ayrımı üzerinden düzenlenmiştir. Her iki pay alım 

teklifi türüne farklı usul ve esaslar bağlanmıştır. Bununla birlikte, 

teklifin türü ne olursa olsun bazı ortak ilkeler ve işleyiş esasları da 

öngörülmüştür. Bunlar II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 5 ilâ 

10 uncu maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

C) Gerekli Kaynağın Sağlanmasını Temin Konusunda 

SPK’nın Yetkileri 

II-26.1 Tebliği’nin md. 6/1 hükmünde328, SPK’nın, gerek görülen 

hallerde, teklif karşılığının ödenmesi konusunda finansal kaynağın 

sağlanmasının garanti edilmesini teklifte bulunandan talep etme 

yetkisini haiz olduğu hükme bağlanmıştır. Zira pay alım teklifinde, 

teklifin finansal yükü, teklif sahibi tarafından karşılanabilir olmalıdır. 

Bir başka deyişle teklifin, finansal yetersizlikler nedeniyle 

tamamlanamaması hem durma anına kadar teklifi kabul edenlerle 

 
327 Öte yandan, yatırım ortaklıklarının bu statüden çıkmalarına mahsus 6362 sayılı SPKn. md. 
26/5 hükmünde yer alan zorunlu pay alım teklifine ilişkin usul ve esaslar, her bir yatırım 
ortaklığı türüne ilişkin tebliğde ayrıca düzenlenmiştir. Bu kapsamda, III-48.1 sayılı 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 44/1, III-48.2 sayılı Menkul 
Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 41/1 ve III-48.3 sayılı Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 35/1 fıkralarında zorunlu pay 
alım teklifine ilişkin özel hükümler bulunmaktadır. 
328 “Pay alım teklifi için gerekli mali kaynağın sağlanması” başlıklı md. 6/1 hükmü şu 
şekildedir: “Teklifte bulunan, satın alma süresinin sonunda teklifin karşılığını tümüyle 
ödeyebilmek için bilgi formunun yayımlanmasından önce gerekli tedbirleri alır. Kurul, teklif 

karşılığının ödenmesinin yurtiçinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından 
garanti edilmesini teklifte bulunandan talep edebilir.” 
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henüz kararını vermemiş pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak 

hem de borsa şirketlerinde borsa fiyatını etkileyecektir329.  

İşte, Kurul, II-26.1 sayılı Tebliğin verdiği yetkiye istinaden, teklif 

karşılığının ödenmesinin yurtiçinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir 

tüzel kişi tarafından garanti edilmesini teklifte bulunandan talep 

edebilecektir. Kurulun teklifte bulunandan garanti talep etmesi 

halinde; taraflar arasında imzalanacak garanti sözleşmesinde ‘Teklifte 

bulunanın gereken tedbirleri almamış olması ve bu nedenle kabul 

süresi sonunda teklifin karşılığını tümüyle ödeyebilmek için gereken 

mali kaynağa sahip olmaması durumunda; teklifi kabul eden herhangi 

bir kişi, teklifin gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle maruz kalmış 

olduğu zararların tazminini ve/veya aynen ifasını garanti eden 

kuruluştan talep edebilir.’ ifadesinin bulunması zorunludur (md.6/2). 

D) Pay Alım Teklifi Bilgi Formunun Onaylanması 

Kurula yapılacak pay alım teklifi başvurularında hazırlanması zorunlu 

olan pay alım teklifi bilgi formu, II-26.1 sayılı Tebliğ’in 4/1-l 

bendinde, gönüllü veya zorunlu pay alım teklifinde bulunulması 

halinde kamuya açıklanacak hususların belirtildiği, Tebliğin 1 

numaralı ekinde yer alan bilgi formu şeklinde tanımlanmıştır.  

Bu çerçevede, pay alım teklifi, türü ne olursa olsun, bir başka deyişle 

ister gönüllü ister zorunlu pay alım teklifli olsun, bir bilgi formunun 

teklifte bulunan tarafından hazırlanması, bu formun Kurulca 

 
329 MANAVGAT, HAAO, s.352. 
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onaylanması süreçlerinin tamamlanması ile yerine getirilir. SPK, bilgi 

formunda yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen 

standartlara göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde bilgi formunu 

onaylar. Kurul, bilgi formunda ek bilgilerin yer almasını talep edebilir. 

Bilgi formunun, ilgililerin yeterli ölçüde bilgilendirilmesini 

sağlayacak bir şekilde tam ve doğru olarak düzenlenmesi gerekir. (II-

26.1 sayılı Tebliğ md. 7/1)   

Bilgi formu Kurulca onaylandıktan sonra bu formda yer alan bilgilerin 

yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması durumunda 

sorumluluk, teklifte bulunanlar ile bilgi formunu imzalayan yatırım 

kuruluşu yetkililerine aittir. (II-26.1 sayılı Tebliğ md. 7/5)   

SPK tarafından bilgi formunun uygun görülmesi yönünde verilen 

karar, aynı zamanda pay alım teklifi talebinin Kurulca olumlu 

karşılanması anlamına gelmektedir ve bu şekilde olumlu bir karar ile 

pay alım teklifi süreci de başlamış olmaktadır330. SPK, pay alım teklifi 

bilgi formunun, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığını denetlemek ve eksik gördüğü bir husus olursa bu 

hususların aydınlatılmasını, eksikliklerinin giderilmesini ve icabında 

ek belge sunulmasını teklif sahibinden talep edebilir. Kurul tarafından 

yapılan inceleme neticesinde, bilgi formunun mevzuata uygun bir 

şekilde ve eksiksiz olarak hazırlandığı tespit edilirse, bilgi formunun 

onaylanmasına karar verilir. SPK’nın, pay alım teklifi bilgi formunun 

onaylanmasına ilişkin işleminin hukuki niteliği konusunda, izahname-
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nin onaylanması konusundaki açıklamalarımız aynen geçerlidir. 

Kısaca belirtmek gerekirse, pay alım teklifi bilgi formunun 

onaylanması işlemi, sürecin başlaması ve devamı için en kritik işlem 

olup, SPK tarafından onaylama işlemi yapılmadıkça müteakip işlemler 

gerçekleştirilemeyecektir. SPK, bilgi formunun mevzuata aykırı 

olarak hazırlandığını tespit ederse ve uyarıya rağmen eksik hususlar 

giderilmezse, pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebini 

reddeder. SPK’nın tüm kararlarına karşı yargı yolu açık olduğu gibi, 

anılan karara karşı da idari yargıda iptal davası ve şartları varsa tam 

yargı davası ikame edilebilecektir.  

E) Pay Alım Teklifinin Durdurulması veya Yasaklanması  

II-26.1 sayılı Tebliğin 8 inci maddesinde, bilgi formunda yer alan 

açıklamalarda gerçek dışı hususların ortaya çıkması durumunda 

alınabilecek özel bir tedbir düzenlenmiştir. Buna göre, pay alım teklifi 

bilgi formu Kurulca onaylandıktan sonra bu formda yer alan bilgilerin 

yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması veya bilgi formu 

düzenlenmeksizin pay alım teklifinde bulunulması durumlarında, 

Kurul pay alım teklifini durdurabilir veya yasaklayabilir.  

Durdurma ve yasaklama kararının alınmasının en önemli etkisi, bu 

karar alınıncaya kadar gerçekleştirilen işlemlerin akıbetinin, bir başka 

deyişle hukuki geçerliliğinin ne olacağı hususunda ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim, 6362 sayılı SPKn. md. 25/2’de, yasaklanan teklife dayalı 

 
330 KOLCUOĞLU, Umut, Sermaye Piyasası Hukukunda Zorunlu Çağrı, İstanbul 2009, s.196;  
TÜRKYILMAZ, s.124; YEŞİLTEPE, Salih Önder, AB ve Türk Hukukunda Çağrı Yoluyla 
Ortaklık Paylarının Toplanması, İstanbul 2011, s.181-184. 
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işlemlerin geçersiz olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükmün 

uygulanmasına ilişkin esaslar, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi 

Tebliği’nin 8 inci maddesinde daha ayrıntılı bir biçimde belirlenmiştir. 

Buna göre, pay alım teklifinin durdurulması hâlinde, durdurma kararı 

kamuya duyuruluncaya kadar teklife cevap veren kişilerin bu 

işlemlerini iptal etmeleri ya da geri almaları zorunludur (md.8/2). 

Diğer yandan, aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, pay alım 

teklifinin Kurul tarafından yasaklandığı durumlarda, yasaklama kararı 

kamuya duyuruluncaya kadar yasaklanan teklife dayanılarak 

gerçekleştirilen işlemler, teklife cevap verenler aksini bildirmemişse 

geçerlidir. Ancak, yasaklama kararı kamuya duyurulduktan sonra 

yasaklanan teklife dayanılarak gerçekleştirilen işlemler, 6362 sayılı 

SPKn. md. 25/2’de de belirtildiği üzere, geçersizdir. Başka bir deyişle, 

Tebliğ, kanunda yer alan geçersizlik hâlini, yasaklama kararının 

kamuya duyurulmasından sonra gerçekleştirilen işlemlere özgülemiş 

ve kamuya duyurma anına kadarki işlemleri kural olarak geçerli kabul 

etmiştir. Kanun’da, yasaklanan teklife dayanılarak gerçekleştirilen 

işlemlerin, herhangi bir kriter ve süre kısıtı gözetilmeksizin geçersiz 

kabul edilmesine karşılık, Tebliğ ile geçersizliğin, yasaklama 

kararının kamuya duyurulduktan sonraki işlemler için öngörülmesi 

kanaatimizce çelişki teşkil etmektedir.  
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F. Zorunlu Pay Alım Teklifi Konusunda Kurulun Yetkileri 

1) Genel Olarak  

Zorunlu pay alım teklifi (pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü), 

kural olarak, halka açık bir şirketin yönetim kontrolünün el 

değiştirmesi nedeniyle bu ortaklığın yönetim kontrolüne sahip olan 

kişiye, azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarını yönetim kontrolüne 

sahip olunmasına ilişkin işlemler sırasında mevcut olan şartlar altında 

(özellikle o fiyat üzerinden) satın alma yükümlülüğünü ifade 

etmektedir. Dolayısıyla, burada yönetim kontrolünü ele geçiren kişi 

bakımından payları satın alma yükümlülüğü; azınlıkta kalan pay 

sahipleri bakımından ise, paylarını eşit şartlar altında çağrıda 

bulunacak kişiye satma hakkı söz konusu olmaktadır331.  

Kanunun “Pay alım teklifi zorunluluğu” başlıklı 26 ncı maddesinde, 

“Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya 

oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde (Ek ibare: 20/2/2020 tarihli ve 

7222 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile) söz konusu payların veya oy 

haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan 

diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması 

zorunludur. Pay alım teklifinde bulunulmasına ve pay alım teklifinde 

 
331 Zorunlu pay alım teklifi düzenlemesinin temel amacı, ortaklıktaki yönetim kontrolünün el 
değiştirmesi nedeniyle ortaklara paylarını kontrol değişikliğine yol açan satış fiyatı üzerinden 
eşit şartlar altında satarak, ortaklıktan ayrılma hakkını tanımaktır. Yönetim kontrolünün el 
değiştirmesi halinde, azınlık ortaklarını kötü niyetli uygulamalardan korumak ve ortaklık 
içerisinde sonu gelmez mücadelelerin önünü kesmek amacıyla pay alım teklifinde bulunma 
yükümlülüğü getirilmiştir. Bir başka deyişle temel amaç, ortaklıktaki yönetim değişikliği 
nedeniyle ortaklıktan ayrılmak isteyen pay sahiplerinin hisse senetlerini zarara uğratmaksızın 
satmalarını temin etmek ve bu suretle pay sahiplerine pay iktisabından sonra oluşan yeni 
yönetim kompozisyonu içinde ortaklıkta ortak olarak kalmama hakkı tanımaktır. 
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bulunma zorunluluğundan muafiyete ilişkin usul ve esaslar Kurulca 

belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir332. Aynı maddenin 2 nci 

fıkrasında ise, “Ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek 

başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya 

dolaylı olarak sahip olunması, yönetim kurulu üye sayısının salt 

çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler 

için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması, 

yönetim kontrolünün elde edilmesi olarak kabul edilir. Ancak, 

imtiyazlı payların mevcudiyeti nedeniyle yönetim kontrolünün elde 

edilemediği hâller bu madde kapsamında değerlendirilmez.” 

düzenlemesine yer verilerek, hangi kriterlerin gerçekleşmesi halinde 

yönetim kontrolünün elde edilmiş sayılacağı açıkça hükme 

bağlanmıştır. Maddenin 3 üncü fıkrası ile II-26.1 sayılı Tebliğ’in md. 

11/2 hükmünde ise, şirketin pay sahipliğinde herhangi bir değişiklik 

olmasa dahi, ortakların kendi aralarında yapacakları özel yazılı 

anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele geçirmeleri sonucunda da pay 

alım teklifi zorunluluğunun doğacağı düzenlenmiştir.  

Öte yandan, yukarıda da belirtildiği üzere, yönetim kontrolü 

değişikliğinden kaynaklanmayan zorunlu pay alım teklifi 6362 sayılı 

SPKn.’nda istisnai bir biçimde düzenlenmiştir. Bunlar, esas itibariyle 

önemli değişikliklerde ayrılma hakkının ortaklık bünyesinde 

 
332 II-26.1 sayılı Tebliğin “Zorunlu pay alım teklifi” başlıklı md. 11/1 hükmünde de, “Gönüllü 
olarak yapılan kısmi pay alım teklifi, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir 
yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı 
olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını veya oy haklarını iktisap edenler, 
diğer ortaklara ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmak zorundadır.” 
düzenlemesine yer verilmiştir.  
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oluşturabileceği sakıncaları gidermek ve önemli nitelikteki bazı 

işlemlerde, bu işlemlerin yapılmasından menfaat elde edecek 

kimselere, diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunarak işlem 

temelinde meydana gelen değişikliklere karşı korunmalarını 

sağlamaktır. Zorunlu pay alım teklifi, kural olarak, yönetim kontrolü 

değişikliği nedeniyle doğmakla birlikte kanun koyucu bir yanda md. 

25/1’de önemli nitelikte işlemler nedeniyle de zorunlu pay alım teklifi 

öngörülebileceğini hükme bağlamış, diğer yanda 26 ncı maddede iki 

hususta yönetim kontrolü değişikliklerinden bağımsız olarak zorunlu 

pay alım teklifinin doğabileceği hâlleri düzenlemiştir. Bunun yanında, 

Kanunun md. 33/4 hükmünde de, ortak sayısı nedeniyle halka açık 

şirket hâline gelen şirketlerin 2 yıl içinde borsada işlem görmek üzere 

Kurula başvurmak yerine genel kurul kararıyla bu statüden çıkması 

durumuna özgü bir zorunlu pay alım teklifi öngörülmüştür. 

II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğinde 

hem önemli nitelikte işlemlerden bazılarına ayrılma hakkı yerine 

zorunlu pay alım teklifi getirme imkânı tanınmış; hem de bu tür 

zorunlu pay alım tekliflerine uygulanacak bazı esaslar öngörülmüştür. 

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nde de bazı sermaye artırımı ve azaltımı 

türlerinde belirli bazı şartların oluşmasına bağlı olarak zorunlu pay 

alım teklifinin doğabileceği düzenlenmiştir. Aynı şekilde, yatırım 

ortaklıklarının bu statüden çıkmalarına özgü 6362 sayılı SPKn. md. 

26/5 hükmünde yer alan zorunlu pay alım teklifine ilişkin usul ve 

esasların her bir yatırım ortaklığı türüne ilişkin tebliğde ayrıca 

düzenlendiğini de belirtmek gerekir. 
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2) Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü Getirme Yetkisi   

a) Hükümetçe Verilen İmtiyazın Kalkmasına Neden 
Olmak  

SPKn. md. 26/4 ve II-26.1 sayılı Tebliğ md.11/3 hükümleri uyarınca, 

Kurul, faaliyet konusu imtiyaz verilen bir işi görmek olup da bu 

imtiyazı kaldırılan veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık 

hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

devredilen halka açık şirketlerin pay sahiplerinin korunması amacıyla, 

imtiyazın geri alınmasına veya 5411 sayılı Kanunun ilgili 

hükümlerinin uygulanmasına neden oldukları tespit edilen hâkim 

ortak olan gerçek ve tüzel kişilere pay alım teklifi zorunluluğu 

getirebilir. Anılan düzenlemenin ratio legisi, madde içerisinde de ifade 

edildiği gibi söz konusu halka açık şirket pay sahiplerinin 

korunmasıdır. Buna ek olarak, bankacılık faaliyetlerinin kamu düzeni 

ve kamu menfaatiyle yakından ilgili olmasının sonucunda bankalara 

karşı oluşan güvenin korunması da söz konusu bu düzenlemenin 

amacı arasında gösterilebilir333. Maddede düzenlenen pay alım teklifi 

zorunluluğu, otomatik olarak ve kendiliğinden doğmamaktadır. Zira 

maddede, imtiyazın kaldırılmasına veya 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına neden oldukları tespit 

 
333 TÜRKYILMAZ, s.86-87. SPKn.’nun yürürlüğe girmesinden önce, imtiyazı kaldırılan veya 
özellikle yönetimi TMSF’ye devredilen halka açık şirketlerin pay sahipleri ciddi 
mağduriyetler yaşamış ve bu durum piyasaya duyulan güvenin sarsılmasında önemli rol 
oynamıştır. Kanunda yer alan bu hükümle, gelecekte benzer olayların yaşanması halinde, bu 
olaylarda sorumluluğu bulunan hakim ortaklara pay alım teklifi zorunluluğu getirilmek 
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edilen hâkim ortaklardan bahsedilmekte olup, SPK tarafından bu 

madde kapsamında getirilecek pay alım teklifi yükümlülüğü ve bu 

meyanda alınacak bir karar, anılan hususların tespiti koşuluna bağlı 

olarak verilebilecektir334.   

b) Yatırım Ortaklıklarında İşletme Konusunun 

Değiştirilmesi 

SPKn. md. 26/5 uyarınca, Kurul, yatırım ortaklıklarının yatırım 

ortaklığı niteliklerinin değiştirilmesine veya yitirilmesine neden 

olacak esas sözleşme değişikliklerine izin verilebilmesi için pay alım 

teklifi zorunluluğu getirebilir. SPKn. md. 26/5 hükmünde yer alan 

zorunlu pay alım teklifine ilişkin usul ve esasların her bir yatırım 

ortaklığı türüne ilişkin tebliğde ayrıca düzenlendiğini de yukarıda 

belirtmiştik. Bu kapsamda, sırasıyla sayacak olursak, III-48.1 sayılı 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 44/1, 

III-48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 

Tebliği’nin 41/1 ve III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım 

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 35/1 fıkralarında zorunlu pay 

alım teklifine ilişkin özel bir hüküm bulunmaktadır. 

 

 
suretiyle yatırımcıların daha etkin bir şekilde korunması amaçlanmıştır. 
ÇETİN/TÖREMİŞ/CANTİMUR, s.183-184. 
334 Bu madde kapsamında alınacak Kurul Kararının, sorumluluğun tespitine ilişkin bir 
mahkeme veya denetim otoritesinin kararı üzerine verilebileceği konusunda bkz. 
MANAVGAT, HAAO, s.375. 
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3) Halka Açık Şirket Statüsünden Genel Kurul Kararıyla 

Çıkılması Halinde SPK’ya Tanınan Yetki 

SPKn. md. 33/4 uyarınca, pay sahibi sayısı sebebiyle halka 

açık sayılan şirketlerden, 16 ncı madde uyarınca paylarının borsada 

işlem görmesini istemeyenler, pay sahibi tam sayısının en az üçte 

ikisinin olumlu oyu veya toplam oyların dörtte üçü ile alınacak bir 

genel kurul kararı ile bu Kanun kapsamından çıkabilir. Bu durumda 

Kanunun kapsamından çıkma kararına olumlu oy kullanmayan pay 

sahiplerine 24 üncü madde uyarınca ayrılma hakkı tanınır. 16 ncı 

maddenin ikinci fıkrası uyarınca Kurulca resen halka açık şirket 

statüsünden çıkarılacak ortaklıkların hâkim ortaklarına diğer paylar 

için pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu getirilebilir. Buna ilişkin 

usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir335. 

 

 

 

 
335 Nitekim, II-16.1 sayılı Tebliğ’in “Kanun kapsamından resen çıkarılma” başlıklı md. 10/9 
hükmünde, “Ortaklıkların Kanun kapsamından resen çıkarılmasından önce Kurul, bu 
ortaklıkların hakim ortaklarına ortaklığın diğer payları için pay alım teklifinde bulunma 
zorunluluğu getirebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek pay alım tekliflerinde fiyat, Kurulun 
ilgili düzenlemelerine göre hazırlanacak değerleme raporuna göre belirlenir. Değerleme 
raporunda esas alınacak finansal tablolar Kurul karar tarihine göre dokuz aydan daha eski 
tarihli olamaz. Pay alım teklifinin gerçekleştirilmesine ilişkin bu Tebliğde hüküm bulunmayan 
hallerde, Kurulun pay alım teklifine ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.” düzenlemesine 
yer verilerek, anılan düzenlemede hüküm bulunmayan haller konusunda II-26.1 sayılı Tebliğ 
hükümlerine atıf yapılmıştır.  
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4) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Kapsamında Öngörülen 

Zorunlu Pay Alım Teklifi Yükümlülükleri  

a) Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla 

Sermaye Artırımlarında Varsa İmtiyazların 
Kaldırılmaması 

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 18/4 fıkrasında, ortaklıkta belirli pay 

gruplarına veya belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine imtiyaz 

tanınmış olması durumunda, sermaye artırımına ilişkin Kurulca onaylı 

izahname ya da ihraç belgesinin ihraççıya verilmesinden önce, esas 

sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle imtiyazlara son 

verilmesi şarttır. İmtiyazlara son verilmeyerek nominal değerin altında 

sermaye artırım işleminin yapılması için ortaklığın yönetiminde 

kontrol sahibi olan kişiler ve/veya sermayesinde imtiyazlı paya sahip 

bulunan ortaklar tarafından nominal değerin altında pay ihracı 

öncesinde, Kanunun 25 inci maddesi çerçevesinde diğer ortaklara pay 

alım teklifinde bulunulması zorunludur. 

b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımlarında 

Bazı Şartların Oluşması  

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19/3 fıkrasında düzenlenmiştir. 

Şirketler tarafından bu maddede belirtilen esaslar kapsamında sermaye 

azaltımı yapılmak istenmesi ve şirkette belirli pay gruplarına veya 

belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine imtiyaz tanınmış olması 

durumunda, yapılacak sermaye azaltımı nedeniyle değişmesi gereken 

esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesi hakkında Kurulca uygun 
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görüş verilmiş tadil tasarısının ihraççıya verilmesinden önce, esas 

sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle imtiyazlara son 

verilmesi şarttır. İmtiyazlara son verilmeyerek sermaye azaltım 

işleminin yapılması için ortaklığın yönetiminde kontrol sahibi olan 

kişiler ve/veya sermayesinde imtiyazlı paya sahip bulunan ortaklar 

tarafından sermaye azaltımı öncesinde, Kanunun 25 inci maddesi 

çerçevesinde diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunulması 

zorunludur. 

5) II-23.1 sayılı Tebliğ Çerçevesinde Bazı Önemli 

Nitelikteki İşlemlerde Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü 

SPKn’nun 24’üncü maddesi uyarınca kural olarak Tebliğ’de aksi 

belirtilmediği sürece önemli nitelikteki işleme bağlanan genel sonuç 

“ayrılma hakkı” dır. Ancak anılan maddenin son fıkrası uyarınca II-

23.1 sayılı Tebliğ’in 12’inci maddesi ile, ayrılma hakkının doğmadığı 

kimi haller kabul edilmiştir. Öte yandan, Kanunun 25’inci maddesi 

uyarınca halka açık ortaklıklarda önemli nitelikte işlemler nedeniyle 

zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili usul ve esasların Kurulca 

belirleneceği hükme bağlanmış olup; II-23.1 sayılı Tebliğ’in 11’inci 

maddesi ile “Önemli nitelikteki işlemler nedeniyle yapılacak zorunlu 

pay alım teklifi” düzenlenmiştir.  

Aşağıda, II-23.1 sayılı Tebliğin 11 inci maddesi uyarınca, pay alım 

teklifi zorunluluğu öngörülen önemli nitelikteki işlemlere 

değinilecektir.  
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a) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların 

kapsam veya konusunu değiştirmesi 

Halka açık şirketlerin yapacakları bir esas sözleşme değişikliği ile 

yeni bir imtiyaz öngörmeleri veya mevcut imtiyazların kapsam ve 

konusunu değiştirmeleri hâlinde lehine imtiyaz öngörülenler 

tarafından pay alım teklifi yapılmak zorundadır. (II-23.1 sayılı Tebliğ 

md. 11/1) Bunun istisnası, II-23.1 sayılı Tebliğin 11/2 fıkrasında 

düzenlenmiştir. Buna göre, oy haklarının, tek başına veya birlikte 

hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 

yirmi beşine sahip olan pay sahibi grubunun bulunmadığı 

ortaklıklarda, ortaklık paylarında grup ayrımına gidilmesi yoluyla 

mevcut payların tümüne aynı imtiyazın tanınması halinde, Kurul 

tarafından zorunlu pay alım teklifi yerine ayrılma hakkı kullandırma 

zorunluluğu getirilebilir. 

b) Borsa kotundan çıkma kararı alması 

Halka açık şirket genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin 

karar alınması halinde, genel kurul karar tarihinden itibaren en geç beş 

iş günü içerisinde kottan çıkmak amacıyla şirket tarafından borsaya ve 

II-23.1 sayılı Tebliğin 11 inci maddesi çerçevesinde zorunlu pay alım 

teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hâkim ortak 

tarafından Kurula başvurulur. 
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c) Birleşme Kararı Alması 

II-23.1 sayılı Tebliğin 11/1 fıkrasında 2015 yılında yapılan 

değişiklik336 sonrasında, Tebliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasında 

sayılan önemli nitelikteki işlemlerden (a) bendinde belirtilenler için, 

devrolunan ve payları borsada işlem gören ortaklığın, payları borsada 

işlem görmeyen ve birleşmeye esas olan finansal tabloları itibariyle 

aktif toplamı daha büyük olan bir ortaklık ile birleşmesinde, devralan 

ortaklıkta birleşme işlemi öncesi hâkim ortak konumunda olanlar ile 

bunlarla birlikte hareket edenler tarafından pay alım teklifinde 

bulunulmasının zorunlu olduğu, bu durumda pay alım teklifi fiyatının 

10 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde belirleneceği hükmüne yer 

verilmiştir. Anılan hükümde her ne kadar, 5/1-a’ da yer alan birleşme, 

bölünme işlemlerine taraf olma, tür değiştirme veya sona erme kararı 

alma işlemlerinin tamamına şamil olacak şekilde külli bir atıf yapılmış 

olsa da, hükümde sadece birleşme işlemi ile ilgili olarak açıklama 

yapılması ve diğer işlemlerde işin mahiyeti gereği pay alım teklifi 

yükümlülüğü getirilmesi söz konusu olmayacağından, zorunlu pay 

alım teklifinin geçerli olduğu işlemin, ilgili hüküm çerçevesinde 

gerçekleştirilecek birleşme işlemi olduğunun kabulü uygun olacaktır.  

G. Çağrı Fiyatının Belirlenmesinde Kurula Tanınan Yetkiler  

Zorunlu pay alım teklifi kurumunun en önemli unsurlarından biri olan 

teklif fiyatının belirlenmesi, azınlık pay sahiplerinin korunması ile 

ortaklık kontrolü için mücadele edebilme yetisi arasındaki dengeyi 
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ifade etmektedir. Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün temel 

düzenleniş amacının, ortaklıktaki yönetim kontrolünün el değiştirmesi 

nedeniyle ortaklara paylarını kontrol değişikliğine yol açan satış fiyatı 

üzerinden eşit şartlar altında satarak, ortaklıktan ayrılma hakkını 

tanımak olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Tebliğ, çağrı fiyatı ile ilgili 

temel ilkeyi de bu amaçtan hareket ederek belirlemiştir. Bu çerçevede, 

zorunlu pay alım teklifi sürecinde büyük önem arz eden zorunlu pay 

alım teklifi fiyatının belirlenmesine ilişkin olarak II-26.1 sayılı 

Tebliğin 15.maddesinde düzenleme yapılmıştır. “Zorunlu pay alım 

teklifi fiyatı” başlıklı 15 nci maddenin 1 inci fıkrasına göre, zorunlu 

pay alım teklifi fiyatı, hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi 

durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya 

duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük 

düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile 

teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini 

doğuran pay alımları da dâhil olmak üzere tekliften önceki altı ay 

içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan 

düşük olamaz.  

Aynı maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında da,  hedef ortaklığın yönetim 

kontrolünde dolaylı bir değişiklik meydana gelmesi hali ile hedef 

ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun 

bulunması durumuna özgü olarak pay alım teklifi fiyatının ne şekilde 

belirleneceği düzenlenmiştir. Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında ise, 

pay alım teklifinin genel esaslar çerçevesinde belirlenememesi 

 
336 27.2.2015 tarih ve 29280 sayılı RG’de, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar 
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durumunda uygulama alanı bulan bir hükme yer verilmiştir. Anılan 

düzenlemeye göre, pay alım teklifi fiyatının birinci fıkrada belirtilen 

esaslara göre belirlenememesi halinde, pay alım teklifi fiyatının tespiti 

için Kurulca değerleme raporu istenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Aynı fıkra çerçevesinde Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde 

değerlemeye yetkili aynı veya farklı bir kuruluş tarafından yeni bir 

değerleme raporu hazırlanması istenebilir. Öte yandan, aynı maddenin 

5 inci fıkrasında, pay alım teklifi fiyatını ve dolayısıyla yatırımcıların 

pay alım teklifine katılıp katılmayacaklarına ilişkin kararlarını 

etkileyen günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların ait oldukları 

dönemlerde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Kurulca Kanunun 

101 ve 107 nci maddeleri uyarınca işlem yapılmasına karar verilmesi 

durumunda, Kurulca pay alım teklifinin durdurulmasına veya pay alım 

teklifi fiyatının yeniden belirlenmesine karar verilebileceği hükme 

bağlanarak, özellikle yapay fiyat hareketleri yoluyla pay fiyatını 

etkileyen piyasa bozucu eylemler, bilgi suiistimali ve piyasa 

dolandırıcılığı gibi suç teşkil eden fiiller dolayısıyla Kurul tarafından 

idari para cezası tesisine ya da ilgililer hakkında yazılı başvuruda 

bulunulmasına karar verilmesi durumuna özgü olarak, Kurula pay 

alım teklifini durdurma ve fiyatı yeniden belirleme konusunda yetki 

verilmiştir.  

Zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünde, halka açık şirket 

yatırımcılarının korunması ilkesi çerçevesinde çağrı sahibi tarafından 

teklif edilecek fiyatın SPK tarafından onaylanması gereklidir. Bu 

 
ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.a) yayımlanmıştır. 
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anlamda SPK, çağrıda bulunan tarafından teklif edilmek istenen 

fiyatın Tebliğ’de öngörülen asgari miktarları karşılamadığı durumda 

başvuruyu reddedebilecek veya SPK tarafından belirlenen fiyatın 

asgari olarak teklifi şartıyla çağrıda bulunma talebinin olumlu 

karşılanmasına karar verebilecektir. Netice itibariyle, pay sahiplerinin 

korunması amacıyla SPK değişik yöntemleri kullanarak teklif fiyatına 

müdahale edebilmektedir337.  

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, zorunlu pay alım teklifi fiyatının 

hesaplanma kriteri konusu mevzuatta açıkça belirlenmiştir. Fiyatın 

belirlenememesi durumunda ne şekilde hareket edileceği de açıkça 

hükme bağlanmıştır. SPK tarafından, zorunlu pay alım teklifi 

fiyatının, Tebliğ’de öngörülen objektif kriterler çerçevesindeki 

hesaplamaya uygun olduğunun belirlenmesi halinde çağrı fiyatının 

onaylanmasına karar verilecek, fiyatın mevzuata aykırı olduğunun 

tespit edilmesi halinde ise, fiyatın revize edilmesi teklif sahibinden 

talep edilebilecek ya da SPK tarafından revize edilmiş fiyat 

çerçevesinde başvurunun onaylanmasına karar verilebilecektir. Bir 

başka deyişle, teklif sahibi tarafından fiyatın doğru hesaplanmadığının 

tespiti halinde Kurul, halka açık şirket ortaklarını koruma düşüncesi 

çerçevesinde, Tebliğde öngörülen kriterleri esas alarak kendi yapacağı 

hesaplama sonucunda çağrı fiyatının belirlenmesine müdahil olacaktır. 

 
337 KOLCUOĞLU, s.250; SPK’nın, çağrı yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği, çağrı 
fiyatının belirlenmesi, çağrı yükümlülüğünden muafiyet gibi iki özel hukuk kişisi arasındaki 
hukuki ilişkilere müdahil olması hususunun Anayasal düzlemde analizi ve sonuçları hakkında 
bkz. DOĞRU, Halil, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kontrol Değişikliği ve 
Çağrı, İstanbul Kültür Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2011, s.261-
265 vd. SPK’nın çağrı yapan tarafından açıklanan çağrı fiyatının mevzuata uygun olup 
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SPK tarafından çağrı fiyatının belirlenmesi konusunda Haftalık 

Bültenlerde yer alan kararlarda da bu husus açıkça görülecektir338.    

 
olmadığı konusundaki inceleme yetkisinin uygulamadan örnekler ile analizi konusunda bkz. 
DOĞRU, s.326 vd.   
338 Nitekim, SPK’nın 7.7.2017 tarih ve 2017/24 sayılı Haftalık Bültende şu duyuruya yer 
verilmiştir. “Payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören Banvit Bandırma Vitaminli Yem 
Sanayii A.Ş.’nin (Banvit/Şirket) sermayesini temsil eden ve Vural GÖRENER, Emine Okşan 
KOÇMAN, Emine Esra GÖRENER CRİSTOFFEL, Fatma Makbule GÖRENER ve Aabar 
Investments PJS’nin (Satıcılar) sahip olduğu 79.501.685,77 TL nominal değerli payların TBQ 
Foods GmbH (TBQ) tarafından satın alınması nedeniyle, Banvit’in diğer ortaklarına ait 
payları satın almak üzere TBQ tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla 
hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulumuzca onaylanmasına ilişkin başvurunun 
olumlu karşılanmasına ve bu doğrultuda; a) 1,-TL nominal değerli Şirket payı için pay alım 
teklifi fiyatının bu aşamada, TBQ ve Satıcılar arasında 09.01.2017 tarihli Pay Devri 
Sözleşmesi hükümleri uyarınca mutabık kalınan esaslar çerçevesinde en az 3,38651 ABD 
Doları olarak belirlenmesine, b) 3,38651 ABD Dolarının Türk Lirasına çevrilmesinde 
payların devir tarihinde T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile pay alım 
teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış 
kurundan yüksek olanının kullanılmasına, c) Pay alım teklifi fiyatı olarak esas alınan 3,38651 

ABD Dolarının Pay Devri Sözleşmesi çerçevesinde artış yönünde düzeltilebileceği ve bu 
düzeltme çerçevesinde Satıcılara yapılacak beher pay başına düzeltme tutarı ödemelerinin, 
pay alım teklifine cevap veren/verecek ortaklara da (b) paragrafında belirtilen esaslar 

çerçevesinde Türk Lirası karşılığının hesaplanması suretiyle ödenmesine, d) Düzeltme 
işleminin fiili pay alım teklifi süresinin sona ermesinin sonrasında gerçekleşmesi durumunda, 
ABD Doları olarak hesaplanan beher pay başına düşen düzeltme tutarına fiili pay alım 
teklifinin başlangıç tarihinden itibaren her gün için yıllık LIBOR oranının %50 fazlası ile 
hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi ve bu tutarın pay alım teklifine cevap veren ortaklara 
(b) paragrafında belirtilen esaslar çerçevesinde Türk Lirası karşılığının hesaplanması 
suretiyle ödenmesine karar verilmiştir.” 
Kurulun 22.6.2017 tarih ve 2017/23 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan duyuruda da, 
“Tesco Kipa Kitle Pazarlama Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. (Kipa)’nin sermayesinin 
%95,50’sine tekabül eden payların 01.03.2017 tarihinde Migros Ticaret A.Ş. (Migros) 
tarafından satın alınması nedeniyle Migros’un Kipa’nın diğer ortaklarına ait payları 1,-TL 

nominal değerli A ve B Grubu paylar için 2,2477 TL fiyat üzerinden satın almak üzere 
zorunlu pay alım teklifinde bulunulmasını teminen Kurulumuza yapılan başvurunun olumlu 
karşılanmasına karar verilmiştir.” şeklindeki Kurul Kararı hakkında kamuoyu 
bilgilendirilmiştir.  
Yine 14.4.2017 tarih ve 2017/15 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yer alan kararda da “Payları 
Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin (Bisaş) sermayesini temsil eden 16.313.346,99 TL nominal değerli payların 
31.01.2017 tarihinde AHMET ZORLU tarafından satın alınması nedeniyle, Bisaş’ın diğer 
ortaklarına ait payları satın almak üzere Ahmet ZORLU tarafından zorunlu pay alım 
teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulumuzca 
onaylanmasına ilişkin A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan başvurunun; 1 TL 
nominal değere denk Bisaş payı için belirlenen 0,41 TL pay alım teklifi fiyatına, II-26.1 sayılı 
Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 01.04.2017 tarihini 
aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği’nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 
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H. Pay Alım Teklifinden Muafiyet Konusunda Kurulun 

Yetkileri 

II-26.1 sayılı Tebliğ’in “Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan 

muafiyet” başlıklı md. 18/1 hükmünde; 

“(1) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığı halinde başvuru üzerine pay 

alım teklifinde bulunma zorunluluğuna muafiyet verebilir: (…) 

düzenlemesine yer verilerek, maddede belirtilen hallerin 

gerçekleşmesi halinde Kurul tarafından muafiyet verilebileceği hükme 

bağlanmıştır. Halka açık şirketlerin yönetim kontrolündeki değişiklik, 

ticari hayatın olağan işlemleri arasında yer aldığı kadar, şirketlerin 

yönetim kontrolünün ele geçirilmesi ve bu surette yönetim değişikliği 

ile değerinin yükseltilmesini sağlayan işlemler olarak tavsif edilebilir. 

Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü pay sahiplerine fırsat 

eşitliği sağlamakla birlikte, yükümlülük getirilen kişi veya gruba ağır 

bir mali külfet yüklediğinden yönetim kontrolünde değişikliğe yol 

açacak nitelikteki işlemlerin gerçekleştirilmesinde caydırıcı bir rol de 

oynayabilir. Bu ise şirketin ihtiyacı olan yönetim değişikliği ve 

sermaye girişinin önlenmesi gibi olumsuz bir takım sonuçların 

doğmasına sebebiyet verebilir. Bu müesseseyi düzenleyen bütün 

ülkelerde, bu müessese, hem pay sahibinin kontrol değişikliklerine 

karşı korunabilmesi, hem de kontrol değişikliğine ilişkin işlemlerin 

sağlıklı bir biçimde yapılabilmesini temin edecek şekilde 

 
fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının eklenmesi kaydıyla olumlu karşılanmasına karar 
verilmiştir.” şeklinde karar alındığı belirtilmiş olup, anılan karardan da görüleceği üzere 
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düzenlenmiştir. İşte, muafiyet hâlleri, bu menfaat dengelenmesi 

yaklaşımının bir ürünüdür. Bu nedenle, zorunlu çağrı uygulamasına 

yer veren bütün ülkelerde olduğu gibi, II-26.1 sayılı Tebliğ de, belirli 

bazı şartlar dâhilinde çağrı yükümlülüğünden muafiyet getirilmesi 

esasını benimseyerek menfaat dengesini tesis etmiştir.  

Örneğin Tebliğin 18/1-a bendinde, halka açık şirket paylarının veya 

oy haklarının iktisabının, finansal güçlük içinde bulunan ortaklığın 

mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye 

yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi muafiyet hali olarak 

öngörülmüştür. Anılan bentte, bu muafiyet halinde Kurulun, şirkete 

yeni bir fon girişinin bulunup bulunmadığını veya sermaye yapısı 

değişikliğinin zorunlu olup olmadığını inceleyeceği belirtilmiştir. 

Yine özelleştirme kapsamındaki halka açık şirketlerde kamu 

paylarının satışı da muafiyet hali olarak düzenlenmiştir (md. 18/1-ç). 

Anılan muafiyet halinin, özelleştirme uygulamalarının teşviki 

amacıyla getirildiği belirtilebilir. Uygulamada, satış işlemi 

gerçekleşmeden (yani alıcı belli olmadan) kamu paylarının satışını 

kolaylaştırmak amacıyla kamu kurumlarının yapacağı pay satışlarında 

da muafiyet verilebilmektedir. 

Bu noktada vurgulamak gerekir ki, Kurul tarafından verilecek 

muafiyet kararı, çağrı yükümlülüğünün doğmadığına ilişkin bir karar 

değildir. Aksine, bu durumda çağrıda bulunma yükümlülüğünün 

doğduğu kabul edilmekte, ancak belirli nedenlerle bu yükümlülükten 

 
Kurul, pay alım teklifi fiyatına faiz eklenmek şartıyla başvurunun olumlu karşılanmasına 
karar vererek, çağrı fiyatına müdahil olmuştur.  
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muafiyet tanınmaktadır. Kurul uzmanları tarafından yapılacak 

inceleme sonucunda, Tebliğde düzenlenen hallerin birinin somut 

olayda mevcut olduğu tespit edilirse, Kurul Karar Organı tarafından 

çağrıdan muafiyet kararı verilecektir. Burada belirtmek gerekir ki, 

Tebliğde muafiyet halleri tahdidi olarak sayılmıştır. Ancak sermaye 

piyasası alanında denetleyici ve düzenleyici otorite olan Kurul’un, 

SPKn’nın kendisine verdiği yetkiyse istinaden her zaman düzenleyici 

işlem tesis etme ya da var olan düzenleyici işlemde değişiklik yapma 

yetkisi mevcuttur.  

Tebliğde yer alan muafiyet şartları Kurulca re’sen nazara alınamaz. 

Ancak başvuru halinde değerlendirilebilir. Muafiyet başvurularının, 

pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun doğmasını izleyen altı iş 

günü içerisinde teklif yapmakla yükümlü olanlar tarafından Kurul’a 

yapılması gerekir. Kurul, yaptığı incelemeler ve talep edeceği bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, muafiyet koşullarının 

gerçekleştiği sonucuna varırsa, ilgilileri pay alım teklifi yapma 

yükümlülüğünden muaf kılabilir (md. 18/2).  

Kurulca zorunlu pay alım teklifinden muafiyet hâllerinden birinin 

gerçekleştiğinin tespit edilmesi hâlinde, muafiyet başvurusu 

sonuçlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, Kurul muafiyet başvurusunu 

incelerken, takdir yetkisini Tebliğ 18 hükmünde düzenlenen muafiyet 

hallerinin sınırı içinde kullanabilecektir. Kurulun takdir yetkisinin 

hangi konuda olduğu konusunda doktrinde farklı görüşler 

bulunmaktadır. Temelde iki grup olarak ifade edilebilecek görüşlerin 

ilkinde, muafiyet halleri gerçekleşse de, SPK’nın başvuruyu kabul 
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edip etmemekte takdir yetkisi bulunduğu kabul edilmekte, diğerinde 

ise, Kurulun takdir yetkisinin zorunlu pay alım teklifinden muafiyet 

halinin tespiti sonrasında muafiyet tanınıp tanınmaması değil, zorunlu 

pay alım teklifinden muafiyet hâlinin gerçekleşip gerçekleşmediği 

noktasında olduğu belirtilmektedir339. Kanaatimizce dermeyan edilen 

görüşler temelde Kurulun takdir yetkisinin sınırsız olmadığını 

vurgulamaya yönelik olup, Kurul tarafından yapılan değerlendirme 

sonucu, somut olayda zorunlu pay alım teklifinden muafiyet 

hâllerinden birinin varlığı tespit edilir ise, artık başka bir 

değerlendirme yapılmasına gerek olmaksızın muafiyet kararı 

alınmasının Tebliğin lafzı yanında ratio legisinin de bir sonucu 

olduğunu kabul etmek yerinde olacaktır. Dolayısıyla, salt Tebliğde yer 

alan “muafiyet verebilir” , “muaf tutulabilir” ifadelerine dayanarak, 

SPK’nın önüne gelen bir olayda muafiyet şartlarının oluştuğunu tespit 

etmesine rağmen, somut olaydaki menfaat dengelerini gözeterek 

muafiyet verilmemesi kararını alabileceğini kabul etmek isabetli 

olmayacağı gibi, anılan kabul Tebliğin düzenleniş amacı ve hukukta 

istikrar ilkesi ile de bağdaşmayacaktır.  

Nihai olarak belirtmek gerekir ki, Kurulun pay alım teklifi 

yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin kararına karşı idare 

 
339  MANAVGAT, HAAO, s.372-374; SPK’nın vereceği, muafiyetin tanınmasına yönelik 
kararın kurucu olduğu, muafiyet halleri gerçekleşse de, SPK’nın başvuruyu kabul edip 
etmemekte takdir yetkisi bulunduğu, takdir yetkisinin, eşitlik ilkesi, kamu yararı ve kamu 
hizmetinin gereklerine uygun kullanılması gerektiği görüşü için bkz. YEŞİLTEPE, s.180-184; 
SPK’nın muafiyet konusunda sınırsız takdir yetkisi olmadığı, takdir hakkının öncelikle kamu 
yararı ve kendi görev gereklerine uygun olarak, somut bilgi ve belgelere de dayanarak ve 
objektif kıstaslar çerçevesinde kullanılması gerektiği, muafiyet tanınacak hallerin sınırlı 
sayıda olduğu, SPK’nın ek muafiyet durumları yaratma yetkisi bulunmadığı görüşü için bkz. 
KOLCUOĞLU, s. 190-191.  
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mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilir. Ancak, bu yükümlülüğün 

yerine getirilmesi için söz konusu Kurul kararının iptali davasının 

kesinleşmesinin beklenmesine gerek bulunmamaktadır. İdare 

mahkemesince yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği sürece, 

anılan yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, 

Kurulun muafiyet kararı vermesi halinde de, anılan karardan 

menfaatleri etkilenebilecek hedef şirketin ortakları, anılan kararın 

Tebliğe aykırı olduğu, somut olayda muafiyet şartlarının 

gerçekleşmediği ve Kurulun takdir yetkisini, kendisine tanınan sınırlar 

dışında ve hukuka aykırı olarak kullandığı gibi gerekçelerle, bu 

kararın iptalini idare mahkemesi nezdinde dava edebilecektir. 

VII. SPK’nın Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Yetkileri 

A. Genel Olarak 

Kayıtlı sermaye, SPKn.’nun 3/1-l bendinde, anonim ortaklıkların, esas 

sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile 

TTK’nın esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi 

olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret 

sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermayeleri olarak tanımlanmıştır340. 

Kayıtlı sermaye sistemi341 ise, esas sermaye sisteminin yanı sıra mülga 

 
340 Aynı tanıma, SPKn.’nun 18 inci maddesine istinaden hazırlanan II-18.1 sayılı Kayıtlı 
Sermaye Sistemi Tebliği’nin 4/1-d bendinde “kayıtlı sermaye (kayıtlı sermaye tavanı, tavan)” 
açıklaması olarak da yer verilmiştir.  
341 Kayıtlı sermaye kavramı ve tanımı için bkz. PULAŞLI, Şirketler Hukuku, s.303-304; 
Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin monografik çalışmalar için bkz. CENKCİ, Esra, Anonim 
Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre, İstanbul 2015;  TÜRKOĞLU UTKU, Ferah, Türk 
Anonim Şirketler Hukukunda Kayıtlı Sermaye Sistemi, Ankara 2016; Kayıtlı sermaye 
sisteminin anavatanı Anglo-Amerikan hukuk sistemidir. Fakat İngiltere, Amerika örneğini 
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TTK’da yer almamakla birlikte 6102 sayılı yeni TTK ile halka kapalı 

anonim şirketler için de uygulanabilir hale gelen342 ayrı bir sistem343 

olup, halka açık şirketlere SPKn. çerçevesinde, kural olarak ihtiyari 

şekilde344 KSS’yi benimseme imkanı tanınmıştır.  

Kayıtlı sermaya hem bir sistemin adı, hem de bu sistem içindeki 

sermaye türlerinden birinin adıdır. Bir sistem olarak kayıtlı sermaye, 

esas sözleşmede gösterilen ve aslında ortaklar tarafından ödenmemiş 

ve hatta taahhüt de edilmemiş olan azami bir tutara ulaşıncaya kadar 

sermayesinin yönetim kurulu kararı ile istenilen zamanda ve tutarda 

TTK’da yer alan sermaye artırımı prosedürlerine uymaksızın 

artırılmasına imkân sağlanması345 olarak tavsif edilebilir. KSS’de 

 
gören Avrupa ülkeleri, başta Almanya olmak üzere, kendi yasalarına kayıtlı sermaye sistemini 
yerleştirmiştir. Almanyayı örnek alan Avusturya aynı şeyi yapmış, 1991 revizyonu sırasında 
İsviçre hukukunda da kayıtlı sermaye sistemi İsviçre Borçlar Kanunu’na girmiştir. İsviçre ve 
Alman hukuklarının bizim için örnek oluşturduğu düşünülürse, kayıtlı sermaye sisteminin ne 
kadar önemli ve işlevsel olduğu bir kere daha ortaya çıkmaktadır. BAHTİYAR, Mehmet, 
Sermaye Piyasası Hukukunda Kayıtlı Sermaye Sistemi ve TTK Tasarısı ile Karşılaştırılması, 
Makaleler III, İstanbul 2014, s.41. 
342 6102 sayılı TTK’nın 460 ıncı maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanan “Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ”, 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı RG.’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
343 Halka açık şirketlerin, esas sözleşmelerine hükümler koyarak ve her biri kendi kurallarına 
tabi olmak üzere, hem esas sermayeye hem de kayıtlı sermayeye (çift usule) sahip olup 
olamayacağının anonim şirketlerin taşıyıcı kolonları olan sınırlı sorumluluk, sermayenin 
korunması, organlar arası fonksiyon ayrımı ve eşit işlem ilkelerine aykırı olup olmadığının 
incelendiği ve çift usulün anılan ilkelere aykırı olmadığı konusunda bir çalışma için bkz. 
TEKİNALP, Ünal, Sermaye Artırmada “Çift Usul”ün Geçerliliği ve Gerekliliği Sorunu, 
BATİDER, Aralık 1996, C.XVIII, S.4, s.4-7.  
344 SPKn. ve ikincil mevzuata göre, yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri ve ipotek 
finansmanı kuruluşlarının kayıtlı sermaye sistemini kabul etmeleri zorunludur. SPKn. md. 49, 
55, 60.  
345 Halka açık şirketler, sıkça belirli bir amaca yönelik olarak hızlı bir şekilde kullanabileceği 
sermayeye gereksinim duyarlar. Halka açık şirketlerde genel kurul kararıyla efektif sermaye 
artırımı yoluyla taze ve nakdi para ihtiyacının karşılanması, hem pahalı hem de ağır işleyen 
bir süreci gerektirdiğinden, hızlı karar vermek ve kısa sürede sermaye temin etme 
düşüncesiyle pek bağdaşmaz. Kayıtlı sermayenin işlevi, şirketin sermaye yapısını esnek 
olarak düzenleme olanağı vermesi ve gereksinim halinde çok çabuk bir şekilde yeni hisse 
çıkarılmasını sağlayabilmesidir. PULAŞLI, Hasan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre 
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yönetim kurulunun; kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye artırım 

yetkisi yanında, esas sözleşme ile yetkili kılınmış olmak şartıyla 

imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay 

çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması 

veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar 

alabilmek gibi yetkileri de söz konusudur.  

SPKn.’nun “Kayıtlı sermaye sistemi” başlıklı 18 inci maddesinde, 

halka açık şirketler ile paylarını halka arz etmek üzere Kurula 

başvurmuş olan şirketlerin, Kuruldan izin almak şartıyla kayıtlı 

sermaye sistemini kabul edebilecekleri hükme bağlanmıştır346. Aynı 

maddenin son fıkrasında ise, halka açık şirketlerin kayıtlı sermaye 

sistemine geçme, sistemden çıkma, Kurulca çıkarılma ve şarta bağlı 

sermaye artırımı usul ve esaslarını belirleme konusunda Kurula yetki 

verilmiş, SPK da bu yetkiye istinaden II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye 

Sistemi Tebliği347’ni (II-18.1 sayılı Tebliğ) hazırlamıştır. SPK’nın, 

kayıtlı sermaye sistemine ilişkin yetkileri SPKn. md. 18 ve anılan 

Tebliğ hükümleri çerçevesinde analiz edilecektir.   

 

 

 

 
Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı, BATİDER, Aralık 2006, C.XXIII, S.4, s.41. Kayıtlı 
sermaye sisteminin özellikleri konusunda bkz. PULAŞLI, Sermaye Artırımı, s.40-44, 62-69. 
346 Aynı maddede, daha önce 6102 sayılı Kanun uyarınca bu sisteme geçmiş olan şirketler için 
ayrıca Kurul izni aranmayacağı düzenlenmiştir. 
347 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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B. II-18.1 sayılı KSS Tebliği Çerçevesinde Kurulun Yetkileri  

1) KSS Sistemine Giriş ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 
Belirlenmesi 

II-18.1 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesinde, SPKn. md. 18/1’de de 

düzenlenen, halka açık şirketler ile paylarını halka arz etmek üzere 

Kurula başvurmuş olan şirketlerin Kuruldan izin almak şartıyla kayıtlı 

sermaye sistemini kabul edebilecekleri hususu hükme bağlanmış, 

kayıtlı sermaye sistemine geçecek olan şirketler için 100.000 TL’lik 

başlangıç sermayesi belirlenmiş,  Kurulca beş yıl süreyle geçerli 

olmak üzere izin verilecek kayıtlı sermaye tavanının, ortaklıkların 

ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının 

beş katını aşamayacağı, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin 

belirlenmesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış, 

bağımsız denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş başvuru tarihine en 

yakın finansal tabloların esas alınacağı hükme bağlanmıştır.  Kayıtlı 

sermaye tavanı kural olarak beş yıllık süre için geçerli olmakla 

birlikte, Kurula, ortaklıklar veya belirli sektörler bazında beş yıllık 

süreden daha kısa bir süre belirleme yetkisi de verilmiştir (md.6/3).   

Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve tavan belirlenmesi için Kurula 

yapılacak başvuruya eklenecek belgelere Tebliğ’in 7 inci maddesinde 

yer verilmiş, nihayet “Kurul incelemesi ve izni” başlıklı 8 inci 

maddede, her ortaklığın kayıtlı sermaye tavanının, Tebliğin 5 inci 

maddesinde belirtilen üst sınırı aşmayacak şekilde, ortaklığın önerisi 

ve kayıtlı sermaye sisteminin amacı göz önünde tutularak 

belirleneceği ve Kurulca yapılacak inceleme sonucunda ortaklığın 
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kayıtlı sermaye sistemine geçişine ve/veya kayıtlı sermaye tavanının 

belirlenmesine izin verileceği hükme bağlanarak, SPK’nın inceleme 

yetkisinin çerçevesi çizilmiştir348.  

SPK’nın yapacağı inceleme neticesinde sonuç olumlu ise, şirkete 

kayıtlı sermaye sistemine geçiş izni ve/veya kayıtlı sermaye tavanının 

belirlenmesi konusunda izin verilir. Aksi halde, ortaklığın izin 

başvurusu reddedilir. Tebliğ’de SPK’nın izin incelemesini, şirketin 

teklifi ve kayıtlı sermaye sisteminin amacı çerçevesinde 

değerlendireceği hükme bağlandığından, şirketin teklifi SPK açısından 

bağlayıcı olmayıp, SPK’nın, teklifi aynen kabul edebileceği gibi 

değiştirerek de izin verme yetkisini haiz olduğu kabul edilmelidir. 

SPK’nın, izin başvurusunun reddine dair kararları da diğer kararları 

gibi yargısal denetime tabidir.  

2)  KSS’den Çıkma ve Çıkarılma 

Tebliğ’in 10 uncu maddesinde, ortaklıkların Kuruldan izin almak 

suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabileceği, kayıtlı sermaye 

sistemini amacı dışında, ortakların ve diğer tasarruf sahiplerinin 

istismarına yol açacak şekilde kullandığı anlaşılan ve bu sisteme 

 
348 Mülga Seri: IV, No:38 sayılı Tebliğ md. 6/1’de yer alan, Kurulun, ortaklıkların 
başvurularını, Kanun'un genel amaç ve ilkeleri, piyasanın gerekleri, sermaye piyasasının 
gelişimi ve düzenli çalışması, kayıtlı sermaye sisteminin gayesi, ortakların hak ve yararları, 
ortaklığın yasal yükümlülüklere uyma durumu gibi hususları göz önüne alarak inceleyeceği 
şeklinde geniş bir düzenleme çerçevesi yeni Tebliğ’de yer almamaktadır. Bu kriterlere 
değinilmemesinin, SPK’nın değerlendirmelerinde bu hususları inceleme yetkisi bulunmadığı 
anlamına gelmeyeceği, SPK’nın, kanundan doğan geniş kapsamlı inceleme ve değerlendirme 
yetkisini zaten haiz olduğu (SPKn. md.128/1-a/1) görüşü için bkz. CENKCİ, s.12-13. II-18.1 
sayılı Tebliğde, kayıtlı sermaye sisteminin amacı çerçevesinde SPK’ya verilen inceleme 
yetkisinin amacının muğlak ifade edildiği görüşü için bkz. TÜRKOĞLU UTKU, s.79.  
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geçişte aranan diğer nitelikleri yitiren ortaklıkların ise, Kurul 

tarafından sistemden çıkartılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. 

Doktrinde, Tebliğ md. 10/1 hükmünde her ne kadar ortaklıkların 

SPK’dan izin alarak sistemden çıkabileceği düzenlemesine yer 

verilmiş olsa da, dayanak kanun maddesinde bu hususun açıkça tasrih 

edilmediği, ikincil düzenleme yetkisi verilmesinin bu düzenlemeyi 

hukuka uygun hale getirmeyeceği, sisteme girişin Kurul iznine tabi ve 

fakat ihtiyari olması dolayısıyla çıkışın da ihtiyari olması gerektiği, 

sistemin kendi içinde çelişkili olduğu gerekçeleriyle düzenlemenin 

yerinde olmadığı ve sistemden çıkış için SPK’nın izninin aranmaması 

gerektiği ileri sürülmektedir349. Kanaatimizce de, sisteme giriş için 

SPK’nın izninin gerektiği dayanak kanun maddesinde açıkça 

düzenlendiği halde sistemden çıkış için SPK’nın izninin alınması 

gerektiğine ilişkin hükme kanunda yer verilmeyip ikincil düzenlemede 

yer verilmesi, dayanak maddede SPK’ya ikincil düzenleme yapma 

yetkisi verene hükme rağmen tereddütlere sebebiyet verdiğinden, ya 

Tebliğin Kanuna uygun hale getirilmesi ya da sistemden çıkmanın 

Kurul iznine tabi olduğuna, dayanak kanun maddesinde açıkça yer 

verilmesi uygun olacaktır.      

SPK, şirketleri KSS’den çıkartmak için Tebliğ md.10/2 hükmünde 

zikredilen, kayıtlı sermaye sistemini amacı dışında, ortakların ve diğer 

tasarruf sahiplerinin istismarına yol açacak şekilde kullanma ve bu 

sisteme geçişte aranan diğer nitelikleri yitirme hususunu ya re’sen ya 
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da pay sahipleri tarafından yapılan ihbar ve şikâyetlere istinaden 

yapacağı inceleme neticesinde tespit edip, sistemden çıkartma kararı 

verebilecektir. SPK’nın bu kararına karşı şirket, Tebliğ’de öngörülen 

çıkartma nedeninin gerçekleşmediği gerekçesiyle yürütmenin 

durdurulması istemli idari dava ikame edebilecektir.  

SPK’nın, KSS’nde yönetim kurulu tarafından alınan kararlara karşı 

SPKn.’nun 93 üncü maddesi çerçevesinde haiz olduğu iptal davası 

açma yetkisi, SPK denetiminin hukuki sonuçlarını inceleyeceğimiz 

tezimizin son bölümünde analiz edilecektir.  

VIII. Halka Açık Şirketlerin Gözetimi 

A) Finansal Tabloların İzlenmesi 

SPKn’nun “Finansal raporlama ve bağımsız denetim” başlıklı 14 

üncü maddesinde; 

“(1) İhraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek 

finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye 

Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen 

düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde 

hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır. 

……” düzenlemesine yer verilmiştir.  

 
349 BAHTİYAR, Kayıtlı Sermaye, s.44; CENKCİ, s. 268-269; SPK’nın, sistemden çıkış izni 
verirken şirketin talebine üstünlük tanıması gerektiği ve sistemden çıkmak isteyen şirketin 
çıkma talebini reddetmemesinin uygun olacağı görüşü için bkz. TÜRKOĞLU UTKU, s.143. 
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6362 sayılı SPKn’na istinaden çıkarılan SPK’nın II-14.1 sayılı 

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

Tebliği’350nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde de Tebliğin 

amacının, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde 

aydınlatılmasını teminen, işletme olarak tanımlanan yatırım fonları ile 

konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları dışında kalan ihraççılar 

ve sermaye piyasası kurumları tarafından düzenlenecek finansal 

raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, 

usul ve esasları belirlemek olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı 

Tebliğ’in 5 inci maddesinde, işletmelerin, finansal tablolarının351 

hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas 

alacakları, finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve 

anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını 

teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere 

Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında Kurulca kararlar alınacağı ve 

işletmelerin bu kararlara uymakla yükümlü oldukları düzenlenmiştir. 

Tebliğ’in 6 ncı maddesinde ise işletmelerin bu Tebliğde düzenlenen 

esaslara uygun olarak yıllık finansal raporlarını düzenlemekle 

yükümlü oldukları hükme bağlanmış, 7 nci maddede ise, borsa 

 
350 13.6.2013 tarih ve 28676 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
351 Finansal tablolar aşağıdaki tabloları içerir: Bilanço, gelir tablosu, satışların maliyeti 
tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, öz kaynak değişim tablosu. 
Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte “Temel Mali 

Tablolar”ı, diğerleri ise “Ek Mali Tablolar”ı oluşturur. Finansal tabloların üç amacı vardır: 
Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak, 
gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak, varlıklar, kaynaklar ve 
bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak. ÖZASLAN, 
İbrahim, Mali Tablolar Üzerinde Yapılan Makyajlama Yöntemleri ve 6362 Sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi, SPK Yeterlik Etüdü (Hizmete Özel), 
İstanbul 2014, s.2-3. 
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şirketleri352 ile maddede belirtilen sermaye piyasası kurumlarının 

Tebliğde düzenlenen esaslara uygun olarak 3, 6 ve 9 aylık dönemler 

itibarıyla ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlü oldukları 

düzenlemesine yer verilmiştir.  

SPK, sermaye piyasasında fon talep edenleri (ihraççılar), bu amaç için 

ortaya çıkartılan finansal araçları (menkul kıymet vb), sistemdeki 

aracıları (aracı kurum, yatırım fonları, bankalar vb.) ve hatta fon arz 

edenleri (yatırımcılar) düzenleyen, denetleyen ve taraflar arasındaki 

ilişkileri ortaya koyan bir kurumdur. Dolayısıyla sermaye piyasasının 

aktörleri arasındaki temel dil olan finansal raporlama, 6362 sayılı 

SPKn’nun, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf ve adil bir ortamda 

işlemesi ve gelişiminin sağlanması ile yatırımcıların korunması 

şeklinde belirtilen amaçlarını sağlamada SPK için en önemli 

araçlardan biri olmaktadır.   

Sermaye piyasası mevzuatı, sermaye piyasalarından fon talep eden 

tüm işletmelerin Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde 

zamanında, tam ve doğru finansal tablo hazırlamalarını ve bunların 

zamanında kamuya duyurulmasını öngörmektedir. Zira, sermaye 

piyasalarında sağlıklı fiyat oluşumu, şirket ile ilgili bilgilerin, tam, 

tarafsız, anlaşılır ve doğru olarak, zamanında, tasarruf sahipleri, 
ortaklar ve diğer ilgili tarafların mümkün olduğunca eş zamanlı 

olarak erişebileceği yöntemle kamuya duyurulması353 ile 

 
352 Ortak sayısı itibariyle halka açık şirketlerin, ara dönem finansal rapor düzenleme 
yükümlülüğü bulunmamaktadır.  
353 Kamuyu aydınlatma kavramı ve kamuyu aydınlatma ilkesinin amacı ile ilgili açıklamalar 
için bkz. KAYA, Arslan, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara 2001, 
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mümkündür. Kurul bunu sağlayan mekanizmaları oluşturmakla ve 

sağlıklı bir şekilde çalıştıklarından emin olmakla yükümlüdür.  

Kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün SPKn. ve ikincil mevzuat 

çerçevesinde son derece geniş tutulmasında esasen kamu menfaati de 

bulunmaktadır. Bu hususun zorunlu bir sonucu da, halka açık 

şirketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne riayet edip 

etmediklerinin kamu otoritesi tarafından denetlenmesidir. Kamuyu 

aydınlatma ilkesinin en önemli sacayağını oluşturan finansal tablolara 

ilişkin bu yükümlülük ile, muhasebe standartlarına uygun olarak 

hazırlanan finansal tabloların kamuya duyurulması suretiyle şirketlerin 

mali performansları hakkında yatırımcıların sağlıklı bilgiye 

ulaşmalarının temin edilmesi amaçlanmıştır.  

Finansal tablolarda yer alan bilgilerin doğruluk ve gerçeği dürüst bir 

biçimde yansıtma ilkesine uygunluğu bakımından bağımsız denetim 

kuruluşları tarafından denetlenmekle birlikte, SPK, risk bazlı denetim 

ve gözetim esasları çerçevesinde, şirket büyüklüğü, finansal tablolar, 

sektördeki gelişmeler, şirket tarafından yapılan özel durum 

açıklamaları, finansal oranlar, basında çıkan haberler, ihbar ve 

şikâyetler çerçevesinde, kendi iç uygulamalarını da dikkate alarak 

 
s.15-21. Kamuyu aydınlatmanın amacı sadece pay sahiplerinin aydınlatılmasına yönelik 
değildir. Kamunun aydınlatılmasında pay sahipleri yanında şirket alacaklılarının, gelecekteki 
pay sahiplerinin, sermaye piyasasında yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin, şirket 
çalışanlarının ve hatta devletin menfaati vardır. YANLI, Veliye, Türk Ticaret Kanunu 
Tasarısında Halka Açık Anonim Şirketler ve Kamunun Aydınlatılması, Avrupa Birliği 
Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri, Uluslararası 
Konferans, Editör: Korkut ÖZKORKUT, Ankara 2010, s.160; ŞEHİRLİ, Kübra, Kurumsal 
Yönetim (Corporate Governance), SPK Yeterlik Etüdü, SPK Yayın No:164, Ankara 1999, 
s.35-36.  
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yaptığı risk analizlerine istinaden, halka açık şirketlerin finansal 

tablolarını gözetime tabi tutmaktadır. Finansal tabloların gözetiminde, 

tabloların şekil standartlarına uygunluğu, muhtevasının muhasebe 

standartlarına uygunluğu ve tabloların iç tutarlılığının izlenmesi 

şeklinde bir yöntem benimsenmektedir. Risk analizi çerçevesinde 

riskli olduğu tespit edilen şirketler, bilgi-belge temini yanında 

gerektiğinde yerinde inceleme de yapılmak suretiyle daha yakından ve 

detaylı bir şekilde incelemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan inceleme ve 

değerlendirme neticesinde Kurul, halka açık şirketin uyarılması, idari 

para cezası tesis edilmesi, SPKn. kapsamında suç teşkil eden bir husus 

varsa ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunma, finansal tabloların 

revize edilerek yeniden yayınlatılması gibi tedbir ve işlemlere karar 

verebilecektir.  

B) Özel Durum Açıklamalarının İzlenmesi 

Sermaye piyasasında, yatırımcıların, ihraççıların ve ilgili tarafların 

zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek piyasasının güvenilir, 

şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin 

sağlanması Sermaye Piyasası Kurulu’nun başlıca görevlerinden 

biridir. 6362 sayılı SPKn’nda öngörülen amacın gerçekleştirilmesini 

sağlanmanın en önemli araçlarından biri, yatırımcıların tam, doğru ve 

zamanında bilgilendirilmesini sağlamak üzere, sermaye piyasası 

araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını 
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etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin KAP354 

aracılığıyla355 kamuya duyurulmasıdır.  

Nitekim SPKn’nun “Kamunun aydınlatılmasında özel durumlar” 

başlıklı 15 inci maddesinde; 

“(1) Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya 

yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay 

ve gelişmeler, ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuya açıklanır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya 

açıklanması, ilgili ihraççıya bildirimi, istisnai hâllerde açıklamanın 

ertelenmesi veya açıklama yapılmamasına ilişkin usul ve esaslar 

Kurulca belirlenir.” 

hükümleri yer almaktadır. 

SPKn’nun yukarıda yer verilen 15 inci maddesi kapsamında 

hazırlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’356nde (ÖDT) de, 
 

354 Özel Durumlar Tebliğ md. 4/1-h’de “Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat 
uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve 
kamuya duyurulduğu elektronik sistem” şeklinde tanımlanmış olup, KAP ile ilgili SPK’nın, 
27.12.2013 tarih ve 28864 sayılı RG.’de yayımlanan, VII-128.6 sayılı Kamuyu Aydınlatma 
Platformu Tebliği bulunmaktadır. KAP işleticisi, mevzuat uyarınca SPK tarafından 
belirlenmektedir. (KAP Tebliği md.9) KAP, Borsa İstanbul AŞ.(İMKB) tarafından 
işletilmekte iken, SPK kararıyla 2014 Mart ayından itibaren KAP’ın işletimi MKK tarafından 
yapılmaktadır. KAP’ın internet adresi şöyledir: www.kap.gov.tr   
355 Payları borsada işlem görmeyen şirketlerin özel durum açıklamaları, doğrudan SPK 
internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. II-15.2 sayılı Tebliğ md. 7. 
356 23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı RG’de yayımlanmıştır. Payları Borsa’da işlem görmeyen, 
bir başka deyişle ortak sayısı itibariyle halka açık şirketler için özel durum açıklamaları ile 
ilgili ayrı bir Tebliğ bulunmaktadır. Anılan Tebliğ, 23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı RG’de 
yayımlanan II-15.2 sayılı “Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel 
Durumlar Tebliği”dir. Özel Durumlar Tebliği’nin muhtevasının değerlendirilmesi ve 
Tebliğ’in şirketlerden istediği bilgilere ilişkin ihlallerin olup olmadığını ortaya koymak 
amacıyla 2005-2015 yılları arasında yayınlanan SPK Bültenlerinin incelenmesi yoluyla 

http://www.kap.gov.tr/
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hangi durumlarda kamuya açıklama yapılacağı, açıklama 

yükümlülüğünün kapsamı, özel durum açıklamalarının bildirim şekli 

ayrıntılı olarak düzenlemiştir357. Öte yandan, II-15.1 sayılı Tebliğ 

kapsamındaki ihraççıların ve ilgili tarafların yapacakları açıklamalarda 

yol gösterici olması amacıyla kamuya açıklanan ve Kurul kararı 

hükmündeki “Özel Durumlar Rehberi”nde de bazı hususlara açıklık 

getirilmiştir.  

Kamunun aydınlatılması ilkesinin bir başka yansımasını da, sermaye 

piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek 

önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak belirli özel 

durumların Tebliğ’de öngörülen şekilde kamuya bildirilmesi 

yükümlülüğü oluşturmaktadır. Böylelikle sermaye piyasasının açıklık 

ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve 

diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek tam 

anlamıyla gerçekleştirilmiş olacaktır.  

Özel Durumlar Tebliği ile bir borsada işlem gören sermaye piyasası 

araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını 

etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve 

 
yapılan bir araştırma için bkz. DÖNMEZ, Adnan/ANGAY KUTLUK, Filiz/EROL, İbrahim, 
Kamunun Aydınlatılması ve Şeffaflık Açısından SPK Tarafından Yayınlanan Özel 
Durumların Kamuya Açıklanması Tebliğinin İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 
2016; 18 (Özel Sayı-1), s.317-336. Anılan araştırma sonuçlarına göre, 11 yıllık süreçte toplam 
372 ihlal yapıldığı, en çok ihlalin ise 2005 ve 2006 yıllarında (176 ihlal) yapıldığı 
görülmüştür.    
357 Özel Durumlar Tebliği’nin amacı, mevcut ve potansiyel yatırımcılar (tasarruf sahipleri) ile 
diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini sağlamaktır. Böylece, sermaye piyasasının 
açıklık ve dürüstlük içinde işlemesi temin edilecektir. YANLI, Veliye, Sermaye Piyasası 
Hukuku Çerçevesinde Bilgiye Dayalı Manipülasyon Suçları, BATİDER, Aralık 2004, 
C.XXII, S.4, s.28. 
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gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlar ile bunların 

açıklanması düzenlenmiştir. Bu Tebliğ Avrupa Birliğinin kamuyu 

aydınlatmaya ilişkin Direktifleri örnek alınarak hazırlanmış olup, özel 

durumları içsel bilgi ve sürekli bilgi olmak üzere iki alt başlık halinde 

ele almaktadır. İçsel bilgi, sermaye piyasası aracının değerini ve 

yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya 

açıklanmamış bilgileri ifade eder. Sürekli bilgi ise, içsel bilgi tanımı 

dışında kalan ve anılan Tebliğ uyarınca açıklanması gerekli tüm 

bilgileri içerir. Bu meyanda, şirketin sermaye yapısına ve yönetim 

kontrolüne ilişkin değişiklikler, genel kurul ve sermaye artırımına 

ilişkin bilgiler, ortaklık haklarının kullanımına ilişkin bilginin 

açıklanması sürekli bilginin kapsamı içinde yer alır. 

Aynı şekilde, anılan Tebliğ uyarınca, sermaye piyasası araçları 

borsada işlem gören şirketler, olağan dışı fiyat ve miktar 

hareketlerinin meydana gelmesi halinde, ilgili borsanın talebi üzerine 

derhal kamuya açıklama yapmak zorundadır ÖDT md. 8). Bu 

açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların olup 

olmadığı belirtilir ve varsa açıklanmamış tüm özel durumlara yer 

verilir. Nihayet, şirketler hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını 

ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, 

basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili 

kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, 

izahname, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları 

vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya 
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söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı 

konusunda, Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde şirket tarafından 

bir açıklama yapılması zorunludur (ÖDT md. 9).  

Öte yandan, Tebliğ’in “Kurulun yetkisi” başlıklı 26 ncı maddesinde 

SPK’ya, gerekli gördüğü durumlarda kamunun zamanında, tam ve 

doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla ihraççılardan 

ve/veya ilgili taraflardan açıklama yapılmasını, ayrıca gerek görülmesi 

halinde Tebliğ uyarınca gönderilen bilgilerin, elektronik ortam da 

dâhil olmak üzere basın yayın organlarında ilan edilmesini 

ihraççılardan ve/veya ilgili taraflardan isteyebileceği de hükme 

bağlanmıştır358. 

SPK’nın özel durum açıklamaları konusunda yetkisi ise, borsa 

şirketlerinin özel durum açıklamalarını, Kurulun kamuyu 

aydınlatmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlemek ve şirketlerle 

ilgili olarak basında yer alan haberler ile ihbar ve şikâyetleri de 

dikkate alarak gerekli durumlarda idari işlemler tesis etmek, özel 

durum açıklamalarının özellikle bilgi suistimali ve bilgiye dayalı 

piyasa dolandırıcılığı suçlarını oluşturma şüphesi söz konusu ise 

gerekli denetim ve inceleme çalışmalarını yaparak, suç unsuru tespit 

etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmak olarak 

zikredilebilir.   

 

 
358 Benzer düzenlemeye, payları borsada işlem görmeyen şirketler açısından, II-15.2 sayılı 
Tebliğ’in 9 uncu maddesinde de yer verilmiştir.   
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C) Genel Kurullara Gözlemci Sıfatıyla İştirak 

SPKn.’nun “Tedbirler” başlıklı İkinci Bölümü’nde 95 inci maddede 

yer alan düzenleme ile,  Kurulun, gerek görülen hallerde, halka açık 

şirketlerin genel kurullarına, oy hakkı bulunmaksızın gözlemci 

göndermeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.  

Teknik yönü ağır basan sermaye piyasası mevzuatının 

yorumlanmasında ve genel hükümlerle irtibat kurulmasında 

uygulamada güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Özellikle halka açık 

şirketlerin genel kurullarında, belli konularda ortaya çıkan tereddütler, 

istenmeden de olsa mevzuata aykırı uygulamalara yol açabilmektedir. 

Bu sakıncayı gidermek için, Kanunun anılan düzenlemesi ile SPK’nın, 

halka açık şirket genel kurullarına temsilci gönderebilmesine ve 

böylece olası sorunların yerinde müşahede edilerek Kurulun bilgi 

sahibi olmasına imkân tanınmıştır. 

Anılan hükmün amacı, şirketlerin özellikle pay sahipleri bakımından 

önem arz eden konuların görüşüleceği genel kurul toplantılarına SPK 

tarafından temsilci gönderilerek, Kurulun genel kurulda görüşülen 

hususlarda bilgi sahibi olmasını ve Kanun’da öngörülen tedbirleri 

gecikmeksizin alabilmesini temin etmektir. SPK tarafından gönderilen 

temsilcinin oy hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca SPK tarafından 

gönderilen gözlemcinin genel kurul toplantısına katılmasının, genel 

kurulda alınan kararların geçerliliğine etkisi bulunmamaktadır359. 

 
359 ÇETİN/TÖREMİŞ/CANTİMUR, s.207; MEMİŞ/TURAN, s.103. Ancak, SPK tarafından 
gönderilen gözlemcinin genel kurula katılmasına engel olunması halinde, anılan husus Kurul 
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SPK tarafından çok yaygın kullanılan bir tedbir olmamakla birlikte, 

Kurulun internet sitesinde yayınlanan Faaliyet Raporlarına 

bakıldığında, 2015 yılı içinde halka açık şirket statüsünde olan ve 

dolayısıyla SPK’nın gözetim ve denetimine tabi olan 7 şirketin, 2014 

yılında 3 şirketin, 2013 yılında 8 şirketin olağan/olağanüstü genel 

kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla iştirak edildiği, muhtemel 

sorunların yerinde tespitine yönelik çalışmalar yapılarak, iştirak edilen 

her genel kurul toplantısı için bilgi formları düzenlendiğinin kamuya 

açıklandığı görülmektedir.  

IX. Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kurulun Yetkileri 

A) Genel Olarak 

Kurumsal yönetim, şirketle ilgili olan pay sahipleri, yöneticiler ve 

diğer menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve şirketin 

kendi bünyesine en uygun ve en doğru yönetim biçimini 

oluşturmasına imkân sağlayan bir yönetim ve denetim mekanizması 

(kurallar bütünü) olarak tavsif edilebilir360. Kurumsal yönetim ilkeleri 

(KYİ) ise, önemli bilgilerin kamuya açıklanması, pay sahiplerinin 

korunması, yönetim ile pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri 

arasındaki dengenin tesis edilmesi, yöneticilerin bağımsızlığı, etkin bir 

iç denetim ve bağımsız denetim mekanizmasının kurulmasına yönelik 

 
tarafından alınan karara aykırılık teşkil etmesi hasebiyle SPKn. md. 103 çerçevesinde idari 
para cezasını müstelzim olabilecektir.   
360 Kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri konusunda bkz. EMİNOĞLU, Cafer, Türk Ticaret 
Kanunu’nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), İstanbul 2014, s.7-25; Kurumsal 
yönetim ile ilgili temel kavramlar ve ulusal-uluslararası yaklaşımlar konusunda ayrıntılı 
açıklamalar için SPL internet sitesinde yer alan çalışma için bkz. Kurumsal Yönetim, SPL 
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etik ve hukuki kurallar bütünü olup, temel olarak şeffaflık, hesap 

verebilirlik, sorumluluk ve adillik (hakkaniyet) ilkeleri üzerinde 

yükselmektedir361.    

Anglo-Sakson sisteminde yetmişli yıllarda ortaya çıkan ve Avrupa’da 

doksanlı yıllarda uygulama alanı bulan, özellikle şirket skandalları ile 

finansal krizler sonrasında önemi daha da artan KYİ, hemen hemen 

tüm dünyadaki hukuk sistemlerinin kabul ettiği ve değişik boyutlarda 

uyguladığı ilkeler niteliğindedir. Son on beş yirmi yıl içinde özellikle 

halka açık şirketlerde birçok gelişmiş ülkede yaşanan önemli sorunlar 

ve yatırımcıların şirket kötü yönetimleri nedeniyle maruz kaldıkları 

kayıplar kurumsal yönetim ilkelerinin önemini artırmıştır. KYİ temel 

olarak, anonim şirketlerin en iyi şekilde yönetilmesini, denetlenmesini 

ve sorumluluk konularının uygulanmasını hedeflemekte olup, tüm 

organlara, kurullara, komite ve komisyonlara, denetime ilişkin kurallar 

 
Lisanslama Sınavları Çalışma Kitabı (Anılan çalışma SPK uzmanları, TKYD ve Dr. Güler 
MANİSALI DARMAN tarafından hazırlanmıştır.), İstanbul 2017, s.61-69.  
361 Corporate governance’ın ortaya çıkış nedeni ve çeşitli ülkelerdeki (ABD, Almanya, İsviçre 
vb.) uygulamaya yönelik hazırlık çalışmaları konusunda detaylı bilgi için bkz. PULAŞLI, 
Hasan, Corporate Governance, Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Ankara 2003, s.7-
37. Kurumsal yönetim kuramı, anonim şirketin, birçok menfaaatin odak noktasında yer alan 
ve faaliyeti geniş kitleleri ilgilendiren bir kurum olduğu fikrinin altını çizmektedir. PASLI, 
Ali, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi (Corporate Governance), 2. Baskı, İstanbul 2005, 
s.299. Kurumsal yönetimin zorunlu unsurları (discipline, transparency, independence, 
accountability, responsibility, fairness and social responsibility), anlamı, tanımı ve önemi 
konusunda bkz. Jean Jacques du Plessis/Anil Hargovan/Mirko Bagaric, Principles of 
Contemporary Corporate Governance, Second Edition, Cambridge University Press, London 
2011, s.3-19; Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere ve 
ABD’deki kurumsal yönetim uygulamalarının mukayeseli incelemesi için bkz.Arthur R. 
Pinto/Gustavo Visentini, The Legal Basis of Corporate Governance in Publicly Held 
Corporations, A Comparative Approach, Kluwer Law International, London 1998, s.9-52; 
Borsa şirketlerinin kurumsal yönetim ilkeleri bağlamındaki yükümlülükleri konusunda 
Almanya, İngiltere ve ABD’deki uygulamalar konusunda bkz. Andreas Cahn and David C. 
Donald, Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in 
Germany, the UK and the USA, Cambridge University Press, London 2010,  s.442-463. 6102 
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içermektedir. Anonim şirketlerin yönetim ve kontrol sisteminde temel 

ilkeleri yeniden belirleyen; hak ve sorumlulukların yönetim kurulu, 

yöneticiler, ortaklar, başta alacaklılar olmak üzere diğer menfaat 

sahipleri arasında dağılım esaslarını belirleyen bir yaklaşım olarak 

KYİ etkin bir uygulama alanı kazanmıştır. KYİ, anonim şirketler 

hukukunu derinden etkilemiş, bir kısmı kanun düzeyinde 

düzenlemelere konu olmuş, ancak ağırlıklı olarak üzerinde ortak 

uzlaşı sağlanmış davranış kuralı olarak uygulanmıştır.  Aşağıda 

öncelikle kurumsal yönetime ilişkin ülkemiz düzenlemelerinin gelişim 

süreci kısaca özetlendikten sonra, SPK’nın KYİ bağlamında haiz 

olduğu yetkiler konusunda değerlendirmelere yer verilecektir. 

B) Kurumsal Yönetime İlişkin Ülkemiz Düzenlemeleri 

Ülkemizde dünya standartlarında bir sermaye piyasası oluşturmak, 

halka açık şirketlerin yönetim kalitesini artırarak daha çok yerli ve 

yabancı yatırım çekmek ve Türkiye’yi yatırımcılar için bir cazibe 

merkezi haline getirmek amacıyla, OECD tarafından ilk kez 1999 

yılında yayımlanan KYİ362 esas alınmak suretiyle SPK tarafından ilk 

 
sayılı TTK’nın genel gerekçesinde de (No:88-89-90-91-92) KYİ’nin tarihi gelişimi, unsurları 
ve Türk hukukuna yansımalarından bahsedilmektedir.     
362 OECD’nin en son güncellenmiş KYİ altı bölüm halinde düzenlenmiş olup, anılan 
bölümler, etkin kurumsal yönetim çerçevesinin temin edilmesi, pay sahiplerinin hakları, adil 
işlem görmeleri ile temel ortaklık işlevleri, kurumsal yatırımcılar, pay piyasaları ve diğer 
aracılar, menfaat sahiplerinin rolü, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ile yönetim kurulunun 
sorumluluklarıdır. http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf 
(Erişim tarihi: 19.6.2017) Kurumsal yönetimin tarihçesi ve Türkiye’deki gelişmeler için bkz. 
DEMİR, H. Erdal, Sermaye Piyasası Kurulu’nun anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna 
İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri, İstanbul 2013, s.3-23. Kurumsal yönetim ilkeleri 
(Corporate Governance), özellikle büyük sermayeye hükmeden halka açık anonim 
şirketlerde, sadece şirketin ve hissedarların çıkarlarını değil, aynı zamanda çalışanların, 
alacaklıların, tedarikçilerin, alıcı ve satıcıları ve kreditörlerin de çıkarlarını korumayı hedef 
edinmiş, şeffaflığı sağlamaya hizmet eden kuralların bütünüdür. Bu bağlamda sistemin temel 

http://www.oecd.org/daf/ca/Corporate-Governance-Principles-ENG.pdf
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olarak 4.7.2003 tarih ve 35/835 sayılı Kurul İlke Kararı ile kabul 

edilmiş363, 30.6.2003-4.7.2003 tarih ve 2003/32 sayılı Kurul Haftalık 

Bülteni ile kamuya açıklanmış ve ilkelerin tam metni bu tarihten 

itibaren SPK resmi internet sitesinden erişime açılmıştır. SPK’nın 

10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı ile payları borsada işlem 

gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak 

üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde şirketlerin 

Kurumsal Yönetim İlkelerin Uyum Raporu’na yer vermeleri 

gerektiğine karar verilmiştir. Bu şekilde uygulamaya konulan KYİ 

daha sonra 2005 yılında, OECD güncellemeleri çerçevesinde revize 

edilmiştir. Anılan tarihlerde “Uygula-Uygulamıyorsan Açıkla”364 

yaklaşımına dayalı olarak düzenlenen bu ilkelerin uygulamasının 

gönüllü olmasının halka açık şirketlerin yönetim kalitesine ve 

yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik olarak yeterli katkıyı 

sağlamadığı gözlendiğinden, yaklaşık 7 yıllık bir uygulama dönemi 

sonucunda bir kısım ilkelerin “uygulaması zorunlu ilkeler” olarak 

düzenlenmesine karar verilmiştir.  

Öte yandan TTK’nun 1529. maddesinde, halka açık anonim 

şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetim kurulunun buna 

 
ilkeleri olarak ortaya çıkan temel kavramlar; sorumluluk (accountability), inceleme ve 
gözetim (monitoring), iyi bir iç denetim sistemi (sound system of internal control), kontrol ve 
denge (checks and balances), en iyi uygulama (best practice), risk ve getirilerin dağıtılması 
(allocation of risks and returns), yasalara uyma (legal compliance), risk yönetimi (risk 
management) şeklinde sıralanabilir. PULAŞLI, Corporate Governance, s.135. 
363 Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda yapılan çalışmaların ilki olan bu çalışma ile 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Rehberi hazırlanmış olup, anılan çalışma SPK’nın inisiyatifinde 
Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD’ın da katkısı ile gerçekleştirilmiştir.  
364 KYİ’nin uygulanmasında ilk olarak benimsenen “uygula ya da açıkla” prensibi, ilkelerde 
yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmamış ise buna ilişkin gerekçeli 
açıklamanın kamuya duyurulmasını öngörmektedir. 
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ilişkin açıklamasının esaslarının ve şirketlerin bu yönden 

derecelendirme kural ve sonuçlarının SPK tarafından belirleneceği 

hükme bağlanarak, Kurulun uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının, sadece kendi alanları için geçerli 

olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı 

düzenlemeler yapabileceği hükme bağlanmıştır365. Böylece, madde 

gerekçesinde de belirtildiği üzere, kurumsal yönetim konusunda, 

birçok farklı platformda tartışma yürütülmesinin ve birçok farklı 

kurum tarafından çalışılmasının, şirketlerin uyması gereken birden çok 

düzenlemeye yol açmaması amacıyla, bu ilkeleri belirlemek 

konusunda Sermaye Piyasası Kurulu yetkili kılınmıştır.  

Ardından, 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de 

yayımlanan 654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga 

SPKn.’nun 22 nci maddesinin (z) bendine "sermaye piyasasında 

kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının 

iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka 

açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve 

niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem 

yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda yer alanların 

 
365 TTK’nın içerisinde de kurumsal yönetime ilişkin birçok yeni düzenleme mevcut olup, 
bunlar arasında yönetim kurulu ile ilgili düzenlemeler (yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi 
olma zorunluluklarının kaldırılması, organların görev ve yetkilerinin keskin çizgilerle 
belirlenmesi, farklılaştırılmış teselsül gibi), pay sahiplerinin korunması ile ilgili düzenlemeler 
(eşit işlem ilkesi, pay sahiplerine tanınan yeni dava hakları, azlığa haklı sebeple şirketin 
feshini talep etme yetkisinin tanınması gibi), genel kurul ile ilgili hükümler, denetim ile ilgili 
düzenlemeler, malvarlığının korunmasına yönelik getirilen yenilikler, kamuyu aydınlatma ve 
şeffaflık ile ilgili düzenlemeler, emredici hükümler ilkesi zikredilebilir. TTK ile kurumsal 
yönetim alanında getirilen yenilikler ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. KARASU, Rauf, 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim İle İlgili 
Getirilen Yenilikler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2013), C.4, S.2, s.33-60.   
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kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu 

tutmak" eklenmiştir. 

Nihayetinde, TTK’nın ve 654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 

SPK’ya verdiği görev ve yetki doğrultusunda, ilk olarak 2003 yılında 

yayınlanan ve bağlayıcılığı olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri, 

Tebliğ niteliğinde bir düzenlemeye dönüştürülmüş ve ilkelerde 

uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak bazı değişiklikler 

yapılmıştır. 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

(Seri IV, No:56 sayılı Tebliğ) ile, Gelişen İşletmeler Piyasası ve 

Gözaltı Pazarında işlem görenler hariç, payları İMKB’de (BIST) işlem 

gören halka açık şirketler (Borsa Şirketleri) için Kurumsal Yönetim 

İlkeleri belirlenmiş ve seçilen bazı ilkelerin piyasa değeri ve işlem 

hacmi gibi kriterler bakımından piyasamızın önde gelen şirketlerinin 

dahil olduğu İMKB-30 (BIST 30) Endeksinde yer alan bankalar 

haricindeki halka açık şirketler tarafından zorunlu olarak uygulanması 

gerektiği hükme bağlanmıştır.  

Bununla birlikte, SPKn’nun 17 nci maddesinde, halka açık şirketlerde 

kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının 

içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine 

uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu 

üyeliklerine ilişkin usul ve esasların  Kurulca  belirleneceği; 

Kurul’un bu yetkilerini halka açık şirketler arasında haksız rekabet ile 

sonuçlanmayacak şekilde ve eşit koşullardaki şirketlere eşit kuralların 
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uygulanması prensibini göz önünde bulundurarak kullanacağı hükme 

bağlanmıştır. Aynı Kanun’un 36 ncı maddesinde de kurumsal yönetim 

ilkelerine ilişkin 17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarının 

sermaye piyasası kurumlarına kıyasen uygulanacağı da 

düzenlenmiştir.  

SPKn.’nun yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe giren II.17.1 sayılı 

Kurumsal Yönetim Tebliği366 (II.17.1 sayılı Tebliğ) ile Seri IV, No:56 

sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmış ve halka açık şirketler tarafından 

uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine 

ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni düzenlemeler yürürlüğe 

girmiştir367.  

C) SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamındaki 
Yetkileri 

1) Genel Olarak 

SPK’nın, halka açık şirketlerin, şirketle ilgili tüm menfaat sahiplerinin 

haklarını gözeterek dengeli ve istikrarlı bir şekilde ve iyi yönetişim 

ilkeleri çerçevesinde hareket ederek hukuka uygun bir şekilde faaliyet 

göstermelerini temin etmek amacıyla halka açık şirketlere müdahil 

olduğu alan ve konulardan biri de Kanunun genel amacı ve KYİ 

konusundaki açık yasal düzenleme ve yetkiye istinaden kurumsal 

yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemeler yapmak ve bu düzenlemelere 

 
366 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı RG’de yayımlanmıştr.  
367 Anılan Tebliğin 4 üncü maddesiyle, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Tebliğ’in ekinde yer 
alacağı hükme bağlanmaktadır.      
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riayet edilip edilmediğini denetlemek görev ve yetkisidir. SPK’ya 

kanun ile verilen bu yetkinin bir ayağını sermaye piyasalarının 

güvenilir, şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesinin temin edilmesi 

oluştururken diğer ayağını da halka açık şirket faaliyetlerinin yasal 

çerçevede gerçekleştirilmesinin ve suiistimallerin önlenmesinin 

sağlanması suretiyle yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede, SPK’nın KYİ’nin belirlenmesi 

konusundaki yetkileri aşağıda analiz edilecektir.     

2) Borsa Şirketleri Açısından Uygulanması Zorunlu 

KYİ’nin Belirlenmesi 

SPKn’nun 17 nci maddesinde (17/1) SPK’ya, tüm halka açık 

şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerini belirleme, kurumsal yönetim 

uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, şirketlerin kurumsal 

yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız 

yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve esaslarını tayin etme 

konusunda yetki verilmiştir. Aynı maddede, Kurul’un bu yetkilerini 

halka açık şirketler arasında haksız rekabet ile sonuçlanmayacak 

şekilde ve eşit koşullardaki şirketlere eşit kuralların uygulanması 

prensibini göz önünde bulundurarak kullanacağı hükme bağlanarak, 

SPK’ya objektif kriterler çerçevesinde hareket etme yükümlülüğü 

getirilmiştir.  

SPKn. md. 17 hükmü, tekel yetkisinin yanında bu ilkelerin zorunlu 

tutulup tutulamayacağına ilişkin belirlemeler de yapmakta olup, buna 
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göre SPK, borsa şirketlerinde 17/2 çerçevesinde, niteliklerine göre368, 

kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını 

zorunlu tutmaya, buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye, verilen süre 

içinde uyum zorunluluğunun yerine getirilmemesi hâlinde uyum 

zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlayacak kararları alma ve buna 

ilişkin işlemleri resen yapma ve KYİ’ne uyma konusundaki ihlallere 

ilişkin olarak çeşitli yaptırım kararları alma, dava açma ve ihtiyati 

tedbir talep etme yetkileriyle donatılmıştır369. Kanun’un 17 nci 

maddesi uyarınca yürürlüğe konulan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 

 
368 SPKn.’nun 17 nci maddesinin gerekçesinde, payları borsada işlem gören halka açık 
ortaklıkların, piyasa büyüklüğü, halka açıklık oranı, içinde bulunduğu sektörün finansal 
istikrar ve stratejik bakımdan önemi gibi niteliklerine göre kurumsal yönetim ilkelerinin 
tamamının veya bir kısmının uygulanmasını zorunlu tutma yetkisinin Kurul’a verildiği 
belirtilerek, nitelik kavramının ne şekilde anlaşılacağına ve SPK’nın KYİ’ni zorunlu tutma 
yetkisini ne şekilde kullanacağına ilişkin sınırlı sayıda olmayan şekilde örnekseme yoluyla 
kriterler zikredilmiştir.  
SPKn. 17. maddede, Kurul’a tanınan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında şirketler 
açısından sınırlandırma yapma yetkisi açıkça vurgulanmaktadır. Yine SPKn.’nun 33. 
maddesinin 5. fıkrasında SPK’nın HAAO’ları hükümde örnekleştirilen konularla sınırlı 
olmamak üzere Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerden kısmen veya tamamen muaf 
tutabilmesi, kurumsal yönetim ilkelerindeki sınırlandırma yetkisini pekiştirmektedir. AYTAÇ, 
Borsa Şirketleri, s.54.  
369 Konu ile ilgili olarak bkz. EMİNOĞLU, Kurumsal Yönetim, s.31-34. Anılan hükümde 
SPK, KYİ’ne uyum konusundaki ihlallerle ilgili olarak herhangi bir süre vermemiş olsa dahi 
uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için her türlü 
teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye, dava açmaya, açılan davada uyum 
zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını istemeye, bu 
işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkili kılınmıştır. Böylelikle 
kurumsal yönetime hakim olan “uygula ya da açıkla” prensibinden kısmen veya tamamen 
“zorunlu uygulama prensibine” geçiş anahtarı ve yetkisi SPK’ya verilmiştir. PASLI, Ali, 
“Compliance” Kavramının Anonim Ortaklıklar Hukukundaki Anlamı ve Sorumluluk İlkesine 
Etkisi, İÜHFM, Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU’na Armağan, C.71, S.2 (2013), s.319. 
Uygulamada kullanılan “Corporate Compliance” kavramı, sadece kurumsal yönetim 
(Corporate Governance) kodex kurallarına uymayı ifade eden Compliance anlamına 
gelmeyip, genel olarak yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek demektir. Başka bir 
ifadeyle işletmeyle ilgili yasalara ve sair kurallara uymayı ifade etmektedir. Corporate 
compliance, bir yandan şirketteki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamaya yönelik 
önlemleri kapsarken, öte yandan da risklerin erken tespiti ve risklerin en aza indirgenmesine 
yönelik tedbirleri içermektedir. KORT, Michael, Compliance Und Risikomanagement Im 
Deutschen Gesellschaftsrecht (Alman Şirketler Hukukunda Compliance ve Risk Yönetimi), 
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Tebliği, işbu yasal düzenlemeye istinaden hazırlandığından, bu 

prensip çerçevesinde Tebliğ’in 5 inci maddesi kapsamında, payları 

Borsa İstanbul’un Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazarı ve Kurumsal 

Ürünler Pazarı’nda370 işlem gören şirketler, sistemik önemlerine göre 

piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerlerine göre 3 

gruba ayrılmış olup371, her bir grup için belirlenen kurumsal yönetim 

ilkeleri, bu ilkelerin istisnasız tüm şirketlere uygulanmasının önüne 

geçip, daha etkin bir kurumsal yönetim yapısı kurulmasını temin 

etmektedir. Benzer şekilde, Tebliğ’in 6 ncı maddesi uyarınca, bazı 

özellikleri haiz şirketlere (bankalar, belli nitelikleri haiz borsa şirketi 

niteliğindeki kamu kurum ve kuruluşları, yatırım ortaklıkları gibi) 

belli kurumsal yönetim ilkelerinden muafiyet tanınmış olması da, bu 

yetki çerçevesinde mütalaa edilebilir.  

II-17.1 sayılı Tebliğ’in “Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması” 

başlıklı md. 5/1 hükmünde, “Ortaklıklar bu Tebliğin ekinde yer alan 

 
Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Türk-Alman 
Uluslararası Sempozyumu (25-26 Haziran 2010), İstanbul 2011, s.61-75. 
370 Tebliğ’de zikredilen Pazar isimleri Borsa İstanbul Kotasyon yönergesinde yapılan 
değişiklikle Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler 
Pazarı şeklinde değiştirilmiş olup, Tebliğ’deki Pazar isimlerinin değişik yönerge kapsamında 
yeni Pazar isimleri olarak anlaşılması gerekmektedir. Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi için 
bkz.http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-kotasyon-
yonergesi.pdf?sfvrsn=24  (Erişim tarihi:20.6.2017)  
371 Kurulun 2017/1 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanan 6.1.2017 tarih ve 1/23 sayılı 
kararıyla, Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak 
olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana 
Pazar ve Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem gören halka 
açık şirketlerin, sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının 
piyasa değerleri dikkate alınarak 2017 yılı için dâhil oldukları gruplar belirlenmiştir. Gruplar 
arasındaki farklara örnek olarak Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5/5 hükmündeki düzenleme 
gösterilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak getirilen düzenleme “ (4.3.7.) 

numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, ikinci ve üçüncü 
grupta yer alacak ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ilkelerin uygulamasında Kurulun bağımsız 

http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-kotasyon-yonergesi.pdf?sfvrsn=24
http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-kotasyon-yonergesi.pdf?sfvrsn=24
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kurumsal yönetim ilkelerinden (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), 

(4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), 

(4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), 

(4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeleri uygulamakla 

yükümlüdür.” düzenlemesine yer verilmiş olup, uygulanması zorunlu 

olan anılan ilkeler, genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim 

kurulunun yapısı, bağımsız yönetim kurulu üyeliği, kurulması zorunlu 

olan komiteler ve ilişkili taraf işlemleri ile ilgili konulara özgüdür. Öte 

yandan, anılan hükümde borsa şirketleri yanında payları borsada işlem 

görmeyen halka açık şirketleri de kapsar şekilde ortaklıklar ifadesi 

kullanılmış olmakla birlikte gerek SPKn.’nun 17/2 hükmünde borsa 

şirketlerinden söz edilmesi gerek Tebliğ’in “Amaç ve Kapsam” 

başlıklı md. 1/2 hükmünde payları borsada işlem görmeyen şirketlerin, 

Tebliğ’in KYİ’ne ilişkin İkinci Bölümünde yer alan hükümlerine tabi 

olmadıklarının hükme bağlanmış olması nedeniyle ortak sayısı 

itibariyle halka açık şirketler, borsa şirketleri için uygulanması 

zorunlu olan KYİ’ne tabi olmayıp, anılan ilkeleri isteğe bağlı olarak 

uygulamakta muhayyerdirler.   

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 8 inci maddesinde de, şirketlerin yıllık 

faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin 

gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla 

meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim 

uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma 

 
yönetim kurulu üye adayları hakkında olumsuz görüş vermemesi, adayın bağımsızlığının 
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planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verileceği, söz 

konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması 

durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer 

verileceği hükme bağlanmış (md. 8/1); kurumsal yönetim ilkelerine 

uyum raporlarının içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esasların ise 

Kurul tarafından belirleneceği ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

raporlarının formatının da SPK tarafından ilan edileceği 

düzenlemesine yer verilmiştir (md. 8/2).  

3) İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin SPK’ya Tanınan 

Yetkiler  

SPKn.’nun md. 17/3 hükmünde, halka açık şirketlerin, ilişkili 

tarafları372 ile gerçekleştirecekleri Kurulca belirlenecek nitelikteki 

işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir 

yönetim kurulu kararı almalarının zorunlu olduğu, söz konusu 

yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim 

kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayının aranacağı hükme 

bağlanmıştır373. Bu hüküm ile SPK’ya, ilişkili taraf işlemlerinden 

 
Kurulca veya kamu tarafından tekeffülü anlamına gelmez.” şeklindedir.   
372 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 3/1- g ve ğ’de ilişkili taraf ve ilişkili taraf işlemleri 
konusunda Türkiye Muhasebe Standartlarında yapılan tanımlara atıf yapılmıştır. İlişkili Taraf 
Açıklamaları başlıklı Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24’te “Tanımlar” başlıklı 9 uncu 
maddede ilişkili taraf (9/a ve b) ve ilişkili tarafla yapılan işlem tanımına (raporlayan işletme 
ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı 
olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.) yer verilmiştir. Anılan tanımlar için bkz.    
http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Mu
hasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS24.pdf  (Erşim tarihi:21.6.2017)  
373 Hükmün devamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi 
onaylamamasının hukuki sonuçlarına yer verilmiştir. Anılan düzenleme şu şekildedir: 
“…Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması 
halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma 
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz 

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS24.pdf
http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS24.pdf
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hangilerinin madde kapsamına dahil edileceği konusunda yetki 

verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “İlişkili taraflarla 

gerçekleştirilecek işlemler”374 başlıklı 9 uncu maddesinde, maddenin 2 

nci375 ve 3 üncü376 fıkralarında yer alan işlemlere başlamadan önce, 

yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı 

alınmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan 

düzenlemelerde, ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının, ilişkili tarafları 

ile gerçekleştirecekleri varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler, 

 
konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy 
kullanamayacakları bir oylamada karar alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında 
görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar 
alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul 
kararları geçerli sayılmaz.” 
374 Anılan düzenleme, ilişkili taraflarla gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz etmeyen 
işlemlere özgü bir düzenlemedir. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 3/1-m bendinde, 
“ortaklıkların olağan faaliyetleri kapsamında ticari nitelikte olsun veya olmasın bir yıllık 
hesap dönemi içinde en az iki defa yapılan veya yapılacak aynı nitelikteki işlemler” şeklinde 
tanımlanan yaygın ve süreklilik arz eden işlemler konusu Tebliğ’in 10 uncu maddesinde ayrı 
bir hüküm olarak düzenlenmiş olup, anılan hükümde de, maddede belirtilen işlem tutarlarına 
göre, yönetim kurulu kararının yanında rapor hazırlanması ve ilanı, bağımsız yönetim kurulu 
üyelerinin onayı ve onaylamama halinde muhalefet gerekçesinin KAP’ta açıklanması 
gerektiği hususları düzenlenmiştir.  
375 Anılan düzenleme şu şekildedir: “Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları 
arasındaki, a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; 
işlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya 
açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da yönetim kurulu 
karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik 
ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının, b) Varlık ve hizmet satışı 
benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin yüksek olması durumunda 
net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya 
kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına (varlığın devri, 
kiraya verilmesi veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi durumunda, son yıllık finansal 
tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen karın ortaklığın sürdürülen faaliyetler vergi 
öncesi karına) ya da yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş 
ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine 
olan oranının %5’ten fazla olarak gerçekleşeceğinin öngörülmesi durumunda; işlem 
öncesinde işleme ilişkin Kurulca belirlenen bir kuruluşa değerleme yaptırılması zorunludur.” 

376 Anılan hüküm şu şekildedir: “İkinci fıkrada belirtilen oranlarda %10’dan fazla 
bir orana ulaşılacağının öngörülmesi durumunda, değerleme yaptırılması yükümlülüğüne ek 
olarak işleme ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı 
aranır.” Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi 
onaylamamasının hukuki sonuçları kanundaki düzenleme ile paralel şekilde düzenlenmiştir.  
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yükümlülük transferi işlemleri ve varlık ve hizmet satışı benzeri 

işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir 

yönetim kurulu kararı almalarının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. 

Öte yandan, söz konusu işlemlerde, işlem tutarının şirket değerine 

olan oranı %5’i geçiyorsa işleme ilişkin değerleme yaptırılması 

öngörülmüştür. Söz konusu oranın %10’u geçmesi durumunda ise, 

değerleme yükümlülüğüne ek olarak işleme ilişkin yönetim kurulu 

kararında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı 

aranmaktadır377. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi 

onaylamaması halinde ise, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi 

içerecek şekilde KAP’ta açıklanacak ve işlem genel kurul onayına 

sunulacaktır. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları 

ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar 

alınacak ve yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı 

aranmayacaktır.  

İlişkili taraf işlemlerinin kurumsal yönetimin önemli bir parçası 

olduğu, ortaklıklarda hâkimiyete sahip olan pay sahiplerinin bunu 

kötüye kullanma riskinin bulunduğu, bu nedenle bu pay sahiplerinin 

diğerlerine karşı sorumluluklarının bulunduğu, özellikle yasal 

boşluklar nedeniyle azınlık pay sahiplerinin korunmaya ihtiyaç 

duyabileceği, çoğunluk pay sahiplerinin azınlıklara karşı fiduciary 

 
377 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 uncu maddesinde öngörülen bu yükümlülükler açısından 
maddede iki istisna öngörülmüştür. Bu çerçevede, yatırım ortaklıklarının ilişkili taraflarından 
aldıkları portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası araçlarının alım satımına 
aracılık hizmetleri ile bankaların ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan 
ilişkili taraf işlemleri için maddede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu 
değildir (md. 9/7 ve 8).   

 



298 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

(güvene dayalı özen ve sadakat) yükümlülüklerinin bulunduğunun, 

azınlıkların da küçük pay sahipliği konumlarını diğerlerinin zararına 

kullanmaması yükümlülüğü bulunduğu kabul edilmektedir. Bu 

bağlamda, ilişkili taraf işleminin tipi ve önemi göz önüne alınarak, 

azınlık pay sahiplerini etkili biçimde koruyucu strateji çerçevesinde 

SPK tarafından, zorunlu kamuyu aydınlatma, değerleme 

yükümlülüğü, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayı veya pay 

sahipleri onayının aranıp aranmaması gibi kriterlerin esas alındığı 

düzenleme anlayışı benimsenmiştir.   

Öte yandan Kurula, gerekli gördüğü takdirde, Tebliğde belirtilen 

oranlara bağlı kalmaksızın ortaklıklar ve bağlı ortaklıkların, ilişkili 

tarafları veya ilişkili olmayan tarafları arasındaki işlemlerinde 

değerleme yapılmasını ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde 

değerleme sonuçlarının kamuya açıklanmasını zorunlu tutma yetkisi 

de verilmiştir. (II-17.1 sayılı Tebliğ md. 9/9) 

4) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Konusunda SPK’ya 
Tanınan Yetkiler 

SPKn.’nun md. 17/1 hükmünde SPK’ya kurumsal yönetim ilkeleri 

çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve 

esasları belirleme yetkisi de tanınmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği 

Ekindeki KYİ’nde; yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada 

görevli olmayan üyelerden378 oluşacağı, icrada görevli olmayan 

 
378 KYİ’nde “İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca 
herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim 
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yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında 

kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler379 bulunacağı 

(4.3.3), yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye 

sayısının üçte birinden az olamayacağı, her durumda, bağımsız üye 

sayısının ikiden az olamayacağı (4.3.4) düzenlemelerine yer verilmiş 

ve KYİ 4.3.6’da bağımsız üye kriterleri şeklinde detaylı şartların380 

bağımsız üyelerde aranması gerektiği381 hükme bağlanmıştır. Anılan 

kriterler, üyelerin gerçek anlamda bağımsızlık niteliğini haiz olmasını 

sağlamak amacına matuf düzenlemelerdir. Zira bağımsız yönetim 

kurulu üyelerinin gerek iş ilişkileri gerek akrabalık bağları açısından 

şirket yönetiminden bağımsız olmasına yönelik konulacak kuralların 

ve bağımsız üyelerin icradan sorumlu olmayan üyelerden olması, 

halka açık şirketlerin KYİ çerçevesinde, tüm menfaat sahiplerinin 

haklarını dengeleyen bir mekanizma içerisinde faaliyet göstermeleri 

açısından önem arz etmektedir.  

 
bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişi” 
olarak tanımlanmıştır. (4.3.2) 
379 TTK’nın 360. maddesinin 1. fıkrasında bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin 
düzenlemeler saklı tutulmuş, bu konudaki düzenlemeler ise SPK’nın Kurumsal Yönetim 
Tebliği ekindeki KYİ’nde yer almıştır. 
380 Bağımsız yönetim kurulu üyesi kavramının tarihsel gelişimi, anılan kavrama ilişkin 
uluslararası yaklaşım ve uygulamalar ile Türk hukukunda bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 
ilişkin ayrıntılı bir çalışma için bkz. ÖZKORKUT, Korkut, Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Ankara 2007, s.5-128 ve s.133-197; Bağımsız üyenin gerekliliği ve seçimi 
konusundaki değerlendirmeler ile bağımsız üyenin nitelikleri konusunda bkz. ODMAN 
BOZTOSUN, N. Ayşe, Hukuksal Açıdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara 2013, 
s.47-56, s.58-69.  
381 Kurumsal Yönetim Tebliği md. 6/5’de haklı gerekçelerin varlığı halinde, Kurulun uygun 
görüşü ile azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere, bağımsızlık 
kriterlerinden bir veya birkaçını sağlamayan kişilerin, genel kurul tarafından bağımsız 
yönetim kurulu üyesi olarak seçilebileceği, uyulmayan bağımsızlık kriterinin, uyulmama 
gerekçesi ile birlikte KAP’ta açıklanacağı hükme bağlanarak,  anılan hüküm çerçevesinde 
SPK’ya haklı gerekçelerin varlığını tespit konusunda takdir yetkisi tanınmış ancak Kurulun 
uygun görüşü bulunsa dahi bu durumun en fazla bir yılla sınırlı olduğu açıkça belirtilmiştir.  
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SPK’nın, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine ve halka 

açık şirket yönetim kurullarında kaç kişi olacaklarına ilişkin 

düzenleme yetkisi çerçevesindeki hükümler yanında Kurumsal 

Yönetim Tebliği ekindeki KYİ 4.3.7’de bağımsız yönetim kurulu 

üyesi adaylarını, aday gösterme komitesinin raporu ve yönetim kurulu 

kararı ile birlikte Kurul’a göndereceği, Kurul’un, 4.3.6. numaralı 

ilkede belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde yaptığı 

değerlendirme sonucunda varsa liste hakkında olumsuz görüşünü 30 

gün içerisinde şirkete bildireceği, Kurul’un olumsuz görüş bildirmiş 

olduğu kişinin genel kurula bağımsız üye adayı olarak 

sunulamayacağı düzenlemesine yer verilmiş, 4.3.8’de de382, bağımsız 

üyeliğin boşalmasında da benzer nitelikte bir hükme yer verilerek, 

aday listesinin Kurulun uygun görüşüne sunulacağı hükme 

bağlanmıştır.   

Kurulun, KYİ’ne uyum zorunluluğuna aykırılık halinde SPKn. 

çerçevesinde haiz olduğu, belli şartların gerçekleşmesi halinde halka 

açık şirketlere re’sen bağımsız yönetim kurulu üyesi atama yetkisi 

dahil olmak üzere uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini 

sağlayacak kararlar alma, hukuka aykırılığın tespiti ve iptali için 

 
382 Anılan düzenlemeler, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin md. 5/5 hükmü gereği, sadece birinci 
grupta yer alan halka açık şirketler için uygulanması zorunlu olan ilkeler olup, ikinci ve 
üçüncü grupta yer alacak şirketler için uygulanmayacaktır. Bu çerçevede, 2. ve 3. grupta yer 
alan şirketler açısından, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, Kurulun uygun görüşünün 
alınması için Kurula sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı hüküm 
gereği, anılan ilkelerin uygulamasında Kurulun bağımsız yönetim kurulu üye adayları 
hakkında olumsuz görüş vermemesi, adayın bağımsızlığının Kurulca veya kamu tarafından 
tekeffülü anlamına gelmeyecektir. 
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ihtiyati tedbir talep etme ve dava açma gibi birtakım yetkileri383 

bulunmakta olup, anılan hususlara tezimizin son bölümünde ayrıntılı 

olarak yer verilecektir. 

5) Kurulun KYİ Çerçevesindeki Sair Yetkileri 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Oran ve tutarlar” başlıklı 13 üncü 

maddesinde, SPK’nın, Tebliğde öngörülen tutarları ve oranları 

değiştirmeye yetkili olduğu hükme bağlanarak, özellikle değerleme 

yükümlülüğüne ek olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

çoğunluğunun onayının arandığı, halka açık şirketlerin ilişkili tarafları 

ile gerçekleştirecekleri Tebliğ’de nitelikleri belirlenen işlemlerdeki 

tutarların ve oranların Kurul tarafından tadil edilebilmesine imkân 

tanınmıştır. Böylelikle Kurulun, halka açık şirket denetimlerinde 

karşılaştığı hususlar çerçevesinde, anılan tutarları ve oranları 

değiştirme konusunda esnek hareke etme kabiliyeti söz konusu 

olacaktır.  

Öte yandan, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin, “Kurulun yetkisi” başlıklı 

14 üncü maddesinde de Kurula, gerekli gördüğü durumlarda bilanço 

ve sermaye büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör gibi kriterleri göz 

önünde bulundurarak, payları borsada işlem görmeyen ortaklıklara ve 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşünü almak 

 
383 Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasında kamu otoritesinin yaptırım gücü, bir 
taraftan yasayla düzenlenmiş ilkelere aykırılık halinde, yasada öngörülen yaptırımların kamu 
otoritesi tarafından uygulanması olarak ortaya çıkarken, diğer taraftan da, bağımsız idari 
otoritelerin düzenleme ve gözetim yetkisinin bir uzantısı biçiminde görülebilmektedir. Mülga 
SPKn. dönemindeki kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda SPK’nın yaptırım gücü 
konusunda bkz. MANAVGAT, Çağlar, Anonim Ortaklıklarda Kurumsal Yönetimde 
Kamunun İşlevi, BATİDER, Aralık 2007, C.XXIV, S.2, s.494-497.   
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suretiyle payları borsada işlem görmeyen bankalara yükümlülük 

getirebileceği hükme bağlanarak, ortak sayısı itibariyle halka açık 

şirketlere, belli kriterler çerçevesinde KYİ’ne uyum konusunda 

yükümlülük yükleyebilme yetkisi tanınmıştır.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki, SPKn.’nun 17 nci maddesinin 3 üncü 

fıkrasında payları borsada işlem görsün görmesin tüm halka açık 

şirketleri kapsayacak şekilde bir düzenleme getirilerek, ilişkili taraf 

işlemleri açısından anılan fıkra hükümlerinin halka açık şirketlerin 

tamamı hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Amaç ve Kapsam” başlıklı md. 1/4 

hükmünde, payları borsada işlem görmeyen halka açık şirketlerin 

Tebliğ’in Üçüncü Bölümündeki İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin 

hükümlere tabi olmadıkları belirtilerek, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 

düzenlemeler Tebliğ’de sadece borsa şirketleri için zorunlu 

tutulmuştur. SPKn.’nun, KYİ’ne uyum zorunluluğu getirilmesine 

ilişkin md. 17/2 hükmünde borsa şirketleri ifadesi tercih edilmişken, 

ilişkili taraf işlemlerine ilişkin md. 17/3 hükmünde halka açık şirket 

ifadesinin tercih edilmesinin bilinçli bir yazım olarak görülmesi 

halinde, ortak sayısı itibariyle halka açık şirketler için, ilişkili taraf 

işlemleri konusunda Tebliğ’de öngörülen muafiyetin Kanuna uyum 

sağlamak amacıyla kaldırılması ve anılan şirketlerin de ilişkili taraf 

işlemleri konusunda Tebliğ’e uyum sağlamalarının zorunlu 

kılınmasının ya da SPKn. md. 17/3 hükmündeki halka açık şirket 

ifadesinin, lafzi olarak değil de amaçsal yorumla Tebliğ’deki 
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düzenleme de dikkate alınarak borsa şirketleri olarak anlaşılmasının 

uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

X. Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerde Pay Devirlerine 

Onay Verme Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı Sorunu  

A) Genel Olarak  

TTK’nun 489 uncu ve 490 ıncı maddelerinde, hamiline ve nama yazılı 

pay senetlerinde devrin şekli ortaya koyulmuş, 491 ilâ 498 inci 

maddelerinde devre ilişkin sınırlamaların ne olacağı belirtilmiş ve son 

olarak 499 ilâ 501 inci maddelerinde de pay defterine kayda ilişkin 

esaslara yer verilmiştir. Söz konusu düzenlemeler kapsamında, 

borsaya kote edilmiş nama yazılı payların devri 495 inci madde384 ile 

ayrıca hüküm altına alınmıştır. 

Görüldüğü üzere, TTK tarafından pay devirlerine ve devir 

kısıtlamalarına ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiş 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, TTK md. 330 hükmü ile özel 

kanunlara bağlı anonim şirketlere ilişkin olarak ilgili kanunlarda yer 

alan özel düzenlemelerin öncelikle uygulanabilmesine olanak 

sağlanmış olup, SPKn. kapsamındaki şirketlerin pay devirlerine ilişkin 

 
384 TTK Madde 495: “(1) Şirket, borsada kote edilmiş nama yazılı payları iktisap eden bir 
kimseyi, pay sahibi olarak tanımayı, ancak esas sözleşme, iktisap edilebilecek nama yazılı 
paylar ile ilgili olarak iktisap edenin pay sahibi olarak tanınacağı, sermayeyi esas alan ve 
yüzde ile ifade edilen bir iktisap üst sınırı öngörmüş ve bu üst sınır aşılmışsa reddedebilir. 
(2) Ayrıca istemde bulunmasına rağmen devralan, payları kendi ad ve hesabına aldığını 
açıkça beyan etmezse, şirket, payların pay defterine kaydını reddedebilir. 
(3) Borsaya kote nama yazılı payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi 
hükümleri veya cebrî icra yoluyla iktisap edilmeleri hâllerinde, devralanın pay sahibi sıfatını 
alması reddedilemez.” 
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olarak SPKn. ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan hükümlerin 

öncelikle uygulama alanı bulacağı açıktır.  

SPKn’nda, yatırım kuruluşlarının ve diğer bir kısım sermaye piyasası 

kurumlarının (halka açık statüdeki aracı kurumlar ve yatırım 

ortaklıkları dâhil) pay devirlerine ilişkin usul ve esasların SPK 

tarafından belirlenebileceğine ilişkin açık düzenlemeler bulunmakla 

birlikte, halka açık şirketlerin tamamıma şamil olmak üzere pay 

devrine izin konusunda bir düzenlemenin veya düzenleme yetkisi 

veren bir hükmün bulunmadığı görülmektedir.  Gerçekten SPKn. md. 

44/3 hükmü ile aracı kurumların pay devirlerinde Kurul izninin 

alınmasının zorunlu olduğu ve bunlara ilişkin usul ve esasların 

Kurulca belirleneceği ile anılan düzenlemelere aykırı olarak 

gerçekleştirilen devirlerin pay defterine kaydolunmayacağı; 48/2 

hükmü ile yatırım ortaklıklarının pay devirlerine ilişkin usul ve 

esasların Kurulca belirleneceği; 50/2 hükmü ile değişken sermayeli 

yatırım ortaklıklarında kurucu paylarının devrinin Kurulca belirlenen 

esaslar çerçevesinde Kurul iznine tabi olacağı ve Kurul onayı 

alınmaksızın gerçekleştirilen kurucu pay devirlerinin pay defterine 

kaydolunmayacağı; 55/4 hükmü ile portföy yönetim şirketlerinin pay 

devirlerine ilişkin usul ve esasların Kurulca belirleneceği ve son 

olarak 65/7 hükmü ile borsalar ve piyasa işleticilerinin pay 

devirlerinde Kurul izninin alınmasının zorunlu olduğu ve bunlara 

ilişkin usul ve esasların Kurulca belirleneceği ile anılan düzenlemelere 

aykırı olarak gerçekleştirilen devirlerin pay defterine kaydolunmaya-

cağı açıkça düzenleme altına alınmıştır. 
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Diğer taraftan, SPK’nın III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş 

ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği’nin385 “Aracı kurumların 

ortaklık yapısı değişikliklerinde izin veya bildirim yükümlülüğü” 

başlıklı 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve III-55.1 sayılı 

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin 

Esaslar Tebliği’nin386 “Esas sözleşme değişiklikleri ve pay devirleri” 

başlıklı 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde pay 

devrinin kademeli olarak belirtilen yüzdesel sınırların altına düşmesi 

halinde söz konusu payların; III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin387 “Payların devri” başlıklı 

15 inci maddesinin birinci fıkrası ile III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi 

Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin388 “Payların devri” 

başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında da ortaklık sermayesinin 

%10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Kurul iznine tabi 

tutulmuştur. Anılan hükümlerden hareketle, Kanun ile yatırım 

kuruluşları ve bir takım sermaye piyasası kurumlarının pay devirlerine 

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi noktasında Kurul’a yetki verilmiş 

olduğu halde dahi, bahse konu şirketlerin tüm paylarının devrine onay 

verilmesi yerine yüzdesel olarak belirtilen eşiklerin üzerinde kalan 

(veya altına düşen) pay devirleri ile bazı sermaye piyasası kurumları 

açısından imtiyazlı payların devrinin SPK’nın iznine tabi kılındığı 

görülmektedir.    

 
385 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
386 2.7.2013 tarihli ve 28695 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
387 28.5.2013 tarihli ve 28660 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
388 9.10.2013 tarih ve 28790 sayılı RG.’de yayımlanmıştır. 
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Görüldüğü üzere, SPKn.’nda yatırım kuruluşlarının, yatırım 

ortaklıklarının, portföy yönetim şirketlerinin, borsalar ve piyasa 

işleticilerinin pay devirleri ile değişken sermayeli yatırım 

ortaklıklarının kurucu paylarının devirlerine ilişkin olarak Kurul’un 

söz konusu pay devirleri hakkında usul ve esas belirleme yetkisi, bu 

kurumların özellik arz eden mahiyetleri nazara alınarak Kanun ile 

belirlenmiş durumdadır. Ancak, borsada işlem gören halka açık 

şirketlerin ortaklarının paylarının devrine ilişkin olarak SPK 

tarafından ayrıca bir belirlemede bulunulabilmesine, devir kısıtı 

getirilmesine, bu kapsamda olmak üzere, devri Kurul iznine/onayına 

tabi kılmaya imkân tanıyan genel bir yetki hükmü de SPKn.’nda 

bulunmamaktadır389.  

Hatta, SPKn’nun, kimi hükümleri ile bahse konu şekilde bir 

belirlemeye engel olma amacı taşıdığı dahi görülmektedir. Bu 

kapsamda, SPKn’nun “Sermaye piyasası araçlarının 

kaydileştirilmesi” başlıklı 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında pay 

devri neticesinde söz konusu devrin pay defterine kaydının TTK’nun 

ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceği hüküm altına alınmış, 

yine aynı Kanun’un “Çeşitli hükümler” başlıklı 137 nci maddesinin 

üçüncü fıkrası ile halka açık şirketlerin borsada gerçekleştirilen 

 
389 Bununla birlikte, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Payların borsada işlem gören niteliğe 
dönüştürülmesi” başlıklı 15 inci maddesinde, payları borsada işlem gören şirketlerin borsada 
işlem görmeyen paylarının borsada satılabilmesine imkan tanımak üzere, pay sahibi 
tarafından MKK üyesi yetkili kuruluşlar vasıtasıyla MKK’ya yapılacak talep üzerine Kurul 
ücretinin Kurulca belirlenen hesaba yatırılmasından sonra borsada işlem gören niteliğe 
dönüşeceği düzenleme altına alınmıştır. 
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işlemler neticesinde satın alınan paylarının, pay defterine kaydedilme-

sinden imtina edilemeyeceği açıkça düzenleme altına alınmıştır.   

Bu çerçevede, SPKn.’nda, borsa şirketlerinin ortaklarının pay 

devirlerinin SPK onayına tabi kılınması yönünde usul ve esas 

belirlenmesine yönelik Kurula genel olarak yetki veren herhangi bir 

hüküm bulunmadığı, pay devirlerine ilişkin SPK tarafından 

belirlemeye gidilebilmesinin ancak SPKn’nda yapılacak bir değişiklik 

ile mümkün olabileceği değerlendirilmekte olup, bu yönde yapılacak 

bir değişikliğin Anayasa’nın 13 üncü ve 35 inci maddeleri ile 

bankacılık ve enerji piyasasının benzer nitelikteki düzenlemeleri 

kapsamında ayrıca analiz edilmesi gerektiği düşünülmekte olup, 

anılan husustaki değerlendirmelerimize aşağıda yer verilecektir.    

B) SPKn’nda Değişiklik Yapılmak Suretiyle Borsa 

Şirketlerinin Ortaklarının Pay Devirlerine SPK Tarafından 

Onay Verilmesi   

AY md.13 uyarınca temel hak ve hürriyetler yalnızca Anayasa’nın 

ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 

sınırlanabilmektedir. Yine Anayasa’nın “Mülkiyet hakkı” başlıklı 35 

inci maddesinde bu hakkın, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla 

sınırlanabileceği öngörülmüştür. 

Bu çerçevede, halka açık şirketlerin pay devirleri, ortakların mülkiyet 

hakkının da konusunu teşkil etmekte olup, söz konusu hakkın 

kullanımına ilişkin tesis edilecek sınırlamaların da yalnızca kamu 

yararı amacıyla ve ancak kanun ile belirleneceği, bu nedenle, kamu 



308 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

yararı amacı açıkça ortaya koyulmayan bir düzenlemenin Anayasa’ya 

aykırılık teşkil edebileceği düşünülmektedir. 

Halka açık şirket paylarının devrinin Kurul onayına tabi kılınabilip 

kılınamayacağı hususu çerçevesinde belirtmek gerekir ki, payların 

devredilebilir olması, anonim ortaklığın sermayesinin paylara 

bölünmüş olması veya pay sahiplerinin ortaklık borçlarından sorumlu 

tutulamamaları kadar önemli bir ilke olarak değerlendirilmektedir390. 

Bu ilke, hamiline yazılı pay senetlerinin engelsiz ve onaysız 

devredileceği, senede bağlanmamış paylar ile nama yazılı payların 

devrinin ise istisnaen sınırlandırılabileceği ve istisnaların emredici 

şekilde belirlendiği anlamına gelir. Bu anlamda devredilebilirlik, pay 

senetlerinin anonim ortaklıklardan kolayca ayrılabilmesini, payların 

satılarak değerlendirilebilmesini, borsa ticaretini sağlar ve 

"anonimlik"e anlam ve içerik kazandırır391. Doktrinde hâkim görüş, 

payın serbestçe devrine ilişkin hakkın nispi müktesep hak olduğu, bu 

temel ilkenin istisnasını bağlı nama yazılı senetlerin oluşturduğu 

yönündedir. Bununla birlikte, SPKn. md.137/3 karşısında halka açık 

şirketlerin borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınan 

payları bakımından bağlam öngörülemeyeceği, bu şirketlerin borsada 

işlem görmeyen payları için ise TTK’nun 493 ve 494 üncü 

maddelerinin uygulama alanı bulacağı açıktır.  

 
390 TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), s.555; SEVİ, Ali Murat, Anonim Ortaklıkta Payın 
Devri, Ankara 2004, s.47-50.  
391 TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), s.555. Ticaret şirketlerinin beş temel yapısal özelliği 
hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde, “tüzel kişilik, sınırlı sorumluluk, devredilebilir 
paylar, yönetim yetkisinin bir kurula verilmesi ve yatırımcıların pay sahipliği” olarak kabul 
edilmekte ve tüm bu yapısal özellikleri taşımalarını sağlayan temel kurallar ulusal 
düzenlemelerde yer almaktadır.  
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Diğer taraftan, şirketlerin sistemik açıdan taşıdıkları önem veya haiz 

oldukları imtiyazlar ile faaliyet izinleri ve/veya lisanslar bakımından 

yapılacak sınıflandırmalarla, pay devirlerinin çeşitli kurumların 

onayına tabi kılınabildiği görülmektedir. Nitekim, 6446 sayılı Elektrik 

Piyasası Kanunu'na392 (6446 sayılı Kanun) bakıldığında, Kanun'un 

"Lisans esasları" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 

"Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin aşağıda belirtilen işlemleri 

Kurul iznine tabidir. Kurul izni alınmasına dair usul ve esaslar Kurum 

tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

a) Halka açık şirketlerde yüzde beş, diğerlerinde yüzde on ve 

üzerindeki sermaye payı değişiklikleri 

b) Kontrol değişikliği sonucunu doğuracak her türlü işlem 

c) Tesislerin mülkiyetinin veya kullanım hakkının değişmesi 

sonucunu doğuran iş ve işlemler" 

hükmüne yer verildiği görülmektedir393. Bu düzenlemeye paralel 

olarak, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin394 "Pay devirleri" 

başlıklı 57 nci maddesinin birinci fıkrasında, lisans alınıncaya kadar 

önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı 

olarak değişmesi, paylarının devri veya payların devri sonucunu 

doğuracak iş ve işlemler yapılamayacağı düzenlenmiştir. Bununla 

 
392 30.3.2013 tarih ve 28603 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
393 Konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. ÖZDAMAR, Mehmet, Elektrik Piyasasında 
Faaliyet Gösteren Şirketlerde Pay Devri, Enerji Hukuku Dergisi (2014/1), s.113-134. 
Bankacılık ve sigortacılık alanlarında olduğu gibi enerji yatırımlarında da kamu otoritesi, 
elektrik enerjisi lisansına sahip olan şirketlerin arkasındaki iradeyi görmek, lisans alma 
kriterlerini sağlamayan kişilere pay devrini engellemek ve bu süreci takip etmek amacıyla, 
6446 sayılı Kanun kapsamındaki pay devirlerini kural olarak EPDK’nın iznine bağlamıştır. 
Bkz., agm.,s.116.    
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birlikte, anılan hükmün devamında, bu hükmün halka açık olan 

paylarıyla sınırlı olmak üzere halka açık tüzel kişilere ve halka açık 

tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık 

olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine 

uygulanmayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede 

değerlendirildiğinde elektrik piyasasında faaliyet gösteren halka açık 

şirketlerin halka açık paylarının devrinin EPDK onayından istisna 

tutulduğu görülmektedir. 

Öte yandan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun395 “ Pay edinim ve 

devirleri” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasında ise, bir ortağa 

ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, 

yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay 

edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi 

sonucunu veren pay devirlerinin BDDK’nın iznine tâbi olduğu 

düzenlenmiş, “Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay 

Sahipliğine İlişkin Yönetmelik”in396 11/A maddesinin birinci fıkrasında 

da, hisseleri borsada işlem gören bankaların hisselerinin Kanun’un 18 

inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen oranlarda edinilmesi 

 
394 2.11.2013 tarih ve 28809 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
395 1.11.2005 tarih ve 25983 (Mük.) sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  Yine 14.6.2007 tarih ve 
26552 sayılı RG.’de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun, “İntifa ve oy kullanma 
haklarının edinilmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde, doğrudan veya dolaylı olarak bir sigorta 
veya reasürans şirketinin sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuzüçünü veya 
yüzde ellisini bulacak ya da aşacak şekildeki hisse edinimleri ile bir ortağa ait hisselerin söz 
konusu oranları bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse 
devirlerinin Müsteşarlığın iznine tâbi olduğu, şirketin denetim ve yönetime etkili 
olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisse devrinin, 
oransal sınırlamalara bakılmaksızın Müsteşarlığın iznine tâbi olduğu, anılan hükümlere 
aykırı olarak izin alınmaksızın yapılan hisse devirlerinin pay defterine kaydolunmayacağı 
hükmüne yer verilmiştir. 
396 1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
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halinde, bu hisselere bağlı temettü hariç ortaklık haklarının 

kullanılabilmesi için anılan fıkra uyarınca BDDK’dan izin alınması 

zorunlu kılınmıştır397. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet 

gösteren halka açık şirketlerin pay devirleri EPDK onayından istisna 

tutulurken, halka açık bankaların pay devirlerinin BDDK onayına tabi 

kılındığı görülmektedir398. 

Bu noktada belirtmek gerekir ki; Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği'nin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, onayın, payı 

devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel 

kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verileceği 

belirtilmiş; 5411 sayılı Kanun’un 18 inci maddesinin beşinci 

fıkrasında ise, nitelikli paya sahip olan ortakların kurucularda aranan 

nitelikleri taşımasının şart olduğu, kurucularda aranan nitelikleri 

kaybeden nitelikli paya sahip ortakların temettü dışındaki ortaklık 

haklarından yararlanamayacağı, anılan durumda diğer ortaklık 

haklarının BDDK’nın bildirimi üzerine TMSF tarafından kullanılacağı 

düzenlenmiştir. Anılan düzenlemelerden, pay devirlerinin ilgili 

kurumların onayına bağlı kılınmasındaki amacın, bahse konu 

Kanunlara tabi şirketlere ortak olma açısından aranan kriterlerin 

sağlanıp sağlanmadığının ilgili kamu otoritesi tarafından denetlenmesi 

olduğu görülmektedir. Ancak, sermaye piyasası mevzuatında yukarıda 

 
397 BDDK’nın iznine bağlanan hisse edinim ve devirleri hakkında ayrıntılı açıklamalar ve 
örnekli anlatım için bkz. ALICI, s.275-305. 
398 İlgili Yönetmelik hükmünün uygulamasına ilişkin olarak BDDK’dan talep edilen şifahi 
bilgide, Borsa’da gerçekleşen pay alımlarının takip edilmediği, oranların takibinin pay 
defterleri vasıtasıyla gerçekleştirildiği ve Yönetmelik’in 11/A hükmü kapsamında 
kurumlarına yapılmış bir onay başvurusu da bulunmadığı ifade edilmiştir. 
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yer verilen düzenlemelerdeki gibi, halka açık şirketlere ortak olmaya 

ilişkin herhangi bir kriter getirilmediği/getirilemeyeceği için anılan 

düzenlemelerin bu açıdan emsal olarak değerlendirilemeyeceği, söz 

konusu düzenlemelere paralel şekilde hüküm tesis edilmesinde anılan 

Kanunlar ile amaçlanan hukuki yararın da sağlanamayacağı 

kanaatindeyiz. Zira, gerek 5411 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet 

gösteren bankaların, gerek 6446 sayılı Kanun kapsamında yer alan 

şirketlerin, ilgili otoriteler tarafından tesis edilen özel bir imtiyaz 

niteliğindeki lisans çerçevesinde faaliyet gösterdikleri dikkate 

alındığında, anılan düzenlemelerin SPKn, kapsamında faaliyette 

bulunan yatırım kuruluşları ve sermaye piyasası kurumlarında olduğu 

gibi bu şirketlerin özellikli yapılarından ve taşıdıkları sistemik riskten 

kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

Bu çerçevede, SPKn’nda yapılacak olası bir değişiklik ile halka açık 

şirket ortaklarının pay devirlerinin Kurul onayına tabi kılınması 

halinde öncelikle söz konusu pay devirlerine ilişkin olarak getirilecek 

kısıtlamalarla ilgili kamu yararının açıkça ortaya konulması elzemdir.   

SPK tarafından verilen yetki çerçevesinde faaliyet gösteren ve faaliyet 

alanları bu yetki ile sınırlı olan sermaye piyasası kurumlarına ilişkin 

olarak getirilecek benzer düzenlemelerde kamu yararı ölçütü makul 

karşılanabilir ise de, pay devrine ilişkin sınırlamaların tüm halka açık 

şirketler özellikle borsa şirketleri bakımından kabul edilmesinin, 

borsanın işleyiş esasları, şirketlerin anonimliği ve payın serbestçe 

devredilebilirliği ilkeleri ile çelişebileceği kanaatindeyiz. Halka açık 

şirket ortaklarının pay devirlerinin SPK onayına tabi kılınmasına 
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ilişkin yukarıda yer verilen çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla, 

olası bir kanun değişikliği ile SPK’ya bu yönde bir düzenleme yetkisi 

tanınması halinde belirlenecek kriterlerin; SPKn.’nda yatırım 

kuruluşları ve bir takım sermaye piyasası kurumlarına münhasır olarak 

belirlenmiş olan kriterlerden daha ağır olmaması, olası kriterlerin 

halka açık şirketlerden, çeşitli büyüklükler veya sistemik risk nazara 

alınarak hangileri için geçerli olacağı veya bu şirketlerin hangi sonucu 

doğuran pay devirlerinin (yönetim hâkimiyetinde değişiklik sonucu 

doğuran pay devirleri gibi) kapsam dâhilinde olacağının Anayasal 

düzenlemeler de göz ardı edilmeden somut olarak belirlenmesi uygun 

olacaktır.  

C) Halka Açık Statüdeki Yatırım Kuruluşları ile Diğer 
Sermaye Piyasası Kurumlarının Pay Devirlerinin SPK 

İznine Tabi Olmasına İlişkin Düzenlemelere Aykırılığın 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Halka açık şirketlerin tamamına şamil olacak şekilde, anılan 

şirketlerin ortaklarına ait payların devrinin Kurul iznine tabi olacağına 

ya da anılan hususun düzenlenmesi konusunda SPK’ya yetki tevdi 

eden genel bir hüküm bulunmamakla birlikte, yukarıda değindiğimiz 

gibi Kurul tarafından verilen izin ve yetki çerçevesinde faaliyet 

gösteren aracı kurumlar ile halka açık statüde faaliyet gösteren yatırım 

ortaklıklarının (gayrimenkul yatırım ortaklıkları, menkul kıymet 

yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları) ilgili 

Tebliğlerde öngörülen ve genellikle yüzdesel şekilde ifade olunan pay 

devirleri ile imtiyazlı payların devri SPK’nın iznine tabi tutulmuştur. 
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Bu çerçevede halka açık statüde olan aracı kurumlar ile halka açık 

statüde olması zorunlu olan yatırım ortaklıklarının pay devirlerinin 

Kurulun iznine tabi tutulmasının ve Kurul izni alınmadan yapılacak 

olan devirlerin sonuçları işbu başlık altında analiz edilmeye 

çalışılacaktır. 

SPK’nın ilgili düzenlemelerinde, pay devrinin izne tabi olduğu 

durumlarda, Kurul izni alınmaksızın gerçekleştirilen devirlerin pay 

defterine kaydolunmayacağı ve anılan hükümlere aykırı olarak pay 

defterine yapılan kayıtların hükümsüz olduğu düzenlemelerine yer 

verilmiştir.  

Nitekim, anılan şekilde düzenlemelere III-48.1 sayılı Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Payların devri” 

başlıklı 15 inci maddesinin 5 inci fıkrasında; III-48.3 sayılı Girişim 

Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin md. 16/6 

hükmünde ve III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına 

İlişkin Esaslar Tebliği399nin md. 14/6 hükmünde de yer verilmiştir.   

Öte yandan, SPKn.’nun md. 44/3 hükmü ile SPK’nın III-39.1 sayılı 

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Tebliği’nin “Aracı kurumların ortaklık yapısı değişikliklerinde izin 

veya bildirim yükümlülüğü” başlıklı 34 üncü maddesinin altıncı 

fıkrasında, aracı kurumların pay devirlerinin Kurul izni alınmadan 

gerçekleştirilmesi halinde, anılan hükümlere aykırı olarak 

gerçekleştirilen devirlerin pay defterine kaydolunmayacağı ve bu 

 
399 27.5.2015 tarih ve 29368 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
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hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtların hükümsüz olduğu 

hükme bağlanmıştır400. Aynı Tebliğ’in “Borsadan edinilen paylara 

ilişkin izin ya da bildirim yükümlülüğü” başlıklı 35 inci maddesinde 

ise, halka açık aracı kurumların borsada işlem gören paylarının 

maddede zikredilen oranlarda edinilmesi ve anılan oranları aşan pay 

edinimlerinin, bu paylara bağlı temettü hariç ortaklık haklarının 

kullanılabilmesi401 bakımından Kurul iznine tabi olduğu hükme 

bağlanmıştır.  

Pay defterine402 kayıt, senetlerin devrinin şirkete karşı ileri 

sürülebilmesi için gerekli işlemlerden birisidir ve devir pay defterine 

işlenmedikçe bu devir şirkete karşı ileri sürülemez, devralan, şirket 

ortağı sıfatını kazanamaz. Bu husus Yargıtay kararları ile de 

sabittir403. Nitekim TTK md. 426/1 hükmünde, nama yazılı pay 

senetlerinden doğan pay sahipliği haklarının, pay defterinde kayıtlı 

 
400 Mülga 2499 sayılı SPKn. döneminde yürürlükte olan ve III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri 
ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile ilga edilen Seri:V, No:46 sayılı 
“Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 16 ncı 
maddesinde ise, “Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan 
yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz ve devralanlar temettü dışındaki ortaklık 
haklarından yararlanamazlar.” hükmü yer almakta idi.  
401 Bankacılık Kanunu md. 18/7 maddesi hükmünde de, Kurul iznini almadan payların 
devredilmesi halinde, bu paylara ait temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından 
kullanılacağı hükme bağlanmıştır. Fon tarafından kullanılacak hakların başında, genel kurula 
katılma, öneride bulunma, oy kullanma, iptal davası açma gibi yönetime ilişkin haklar gelir. 
Anılan hükmün uygulanması için, kanuna aykırı olarak söz konusu payların devralan adına 
pay defterine tescillerinin yapılmış olduğunun Kurul tarafından saptanmış bulunması 
gereklidir. Haklar bu saptamanın yapıldığı andan itibaren Kurul tarafından kullanılır, yoksa 
tamamlanmış işlemler geçerliliklerini sürdürür. Bir başka ifadeyle, Kuruldan izin alınmaması, 
bu pay devrinin geçerliliğini etkilemeyecek, payların mülkiyeti devralana geçecek, hisseleri 
devralan pay defterine kaydedilecektir. Yaptırım sadece temettü hariç ortaklık haklarının Fon 
tarafından kullanılması şeklinde olacaktır. TEKİNALP, Banka Hukukunun Esasları, s.153; 
REİSOĞLU, Bankacılık Kanunu Şerhi, s.549-550.  
402 Pay defteri, 6102 sayılı TTK md. 64/4 hükmünde ticari defterler arasında zikredilmiştir.  
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bulunan pay sahibi tarafından kullanılacağı, TTK md. 499/4 

hükmünde de, şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan 

kimsenin pay sahibi olarak kabul edileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Anılan düzenlemede pay defterine yapılan kaydın kurucu olup 

olmadığı yolunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Madde 

gerekçesinde ise, pay defterine ilişkin hükümlerin, pay defterine kayda 

kurucu nitelik kazandırmayacağı ve pay defterine yapılan kayıtları 

karine olarak açıklayıcı kabul eden Yargıtay içtihatlarının 

geçerliliklerini korudukları belirtilmiştir.  

Pay devri, şirket tarafından pay defterine kaydedilmedikçe şirkete 

karşı ileri sürülemez. Bu durumda pay defterine kaydın kurucu 

nitelikte bir kayıt olduğu düşünülebilir. Ancak doktrindeki baskın 

görüş404 kaydın kurucu değil, karine oluşturan açıklayıcı bir kayıt 

olduğu yönünde olup, kaydın kurucu olmamasının nedeni, devrin 

 
403 ERDEM, H. Ercüment, Nama Yazılı Hisse Senetlerine İlişkin Olarak Ortaya Çıkan Bazı 
Sorunlar ve Yeni TTK’nın Çözümleri, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu 
Bildiriler-Tartışmalar, XXV (17 Aralık 2011), Ankara 2012, s.99-100. 
404 NARBAY, Şafak, Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara, 2003, s.158; SEVİ, s.179, 
dp.316’da yer alan yazarlar; ERDEM, Nama Yazılı Senetler, s.100, dp.10’da yer alan 
yazarlar; AKIN, Murat Yusuf, Anonim Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Hisseler, Birinci 
Bası’dan Tıpkı Bası, İstanbul 2014, s.193. Pay defterine kaydın pay sahipliği bakımından 
kurucu bir etkisi olmamakla birlikte, pay defteri şirketin kimin meşru pay sahibi olduğunu 
tespit edebileceği bir defterdir. Maddi hukuktan doğan pay sahipliği ile defterdeki kayıtların 
da her zaman örtüşmesi söz konusu olmayabilir; diğer bir deyimle pay defterine kayıtlı 
olduğu halde pay sahibi olmayan kişiler olabileceği gibi, kayıtlı olmadığı halde pay sahibi 
olan kişiler de bulunabilir.  Konuya ilişkin olarak Yargıtay’ın pay defterine yapılan kayıtların 
aksi ispat edilinceye kadar bir karine oluşturacağını, dolayısıyla yapılan kayıtların kurucu 
değil bildirici ve açıklayıcı nitelikte olduğunu ortaya koyan kararları bulunmaktadır. (11. HD, 
8.10.1993, E.1992/6626, K.1993/6317; 11. HD 29.3.1994, E.3325, K.2426; 11. HD 4.7.1994, 
E.1955,K.5824; 11. HD 7.11.1994, E.4115, K.8272) Yargıtay’ın paya ilişkin hakları gerçek 
anlamda pay sahibi olmamakla birlikte pay defterinde kayıtlı görünen pay defteri hissedarının 
kullanacağını, maddi anlamda pay sahibi olan kişinin ancak pay defterinde yapılacak 
düzeltmeyle hak sahibi kabul edileceğini belirttiği yeni tarihli kararı (11. HD 7.3.1996, 
E.1995/6475, K. 1996/1468) da varılan bu sonuca aykırılık oluşturmamaktadır. Zira, pay 
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geçerliliğinin pay defterine kayıttan bağımsız olması ve kaydın pay 

sahibi sıfatının kazanılmasında değil, ileri sürülmesinde etkili 

olmasıdır. 

Nama yazılı payların borsaya kote olup olmadığına ve iktisap 

şekillerine göre (miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi 

hükümleri, cebri icra yoluyla veya borsada) payın mülkiyetinin ve 

paya bağlı hakların TTK bakımından (md. 493-496 arası) devralana 

geçip geçmediği ya da hangi aşamada geçtiği bakımından çeşitli 

ihtimaller söz konusu olmakla ve konu bağlam nedeniyle birlik ve 

bölünme teorileri çerçevesinde tartışılmakla birlikte, tez konumuzun 

kapsamını genişletmemek amacıyla anılan tartışmalara girmeden ve 

TTK md. 330 çerçevesinde öncelikle uygulanacak olan SPKn. ve ilgili 

mevzuat çerçevesinde konu değerlendirildiğinde, halka açık aracı 

kurumların paylarının, ilgili Tebliğ’de öngörülen oranlarda borsada 

iktisap edilmeleri halinde, anılan paylara bağlı temettü hariç ortaklık 

haklarının kullanılabilmesi için Kurulun izninin alınması gerektiği 

düzenlemesine yer verilmiş, onun dışındaki aracı kurumların pay 

devirlerinin Kurul izni alınmadan gerçekleştirilmesi halinde ise, anılan 

hükümlere aykırı olarak gerçekleştirilen devirlerin pay defterine 

kaydolunmayacağı ve bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan 

kayıtların hükümsüz olduğu hükme bağlanmıştır (SPKn. md. 44/3).   

Kurulun ilgili Tebliğleri çerçevesinde yukarıda ayrıntılı şekilde 

açıklanan nitelikteki pay devirleri Kurul iznine tabi olan diğer halka 

 
defterinde kaydı bulunmayan gerçek hak sahibinin pay sahipliği haklarını kullanmak amacıyla 
pay defterine kaydını talep hakkı her zaman bulunmaktadır. 
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açık sermaye piyasası kurumları açısından da, Kurul izni alınmadan 

gerçekleştirilen devirlerin pay defterine kaydolunmayacağı ve bu 

hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtların hükümsüz olduğu 

hükme bağlanarak, izin alınmamasının yaptırımı benzer şekilde 

düzenlenmiştir. Bu çerçevede, halka açık aracı kurum paylarının, ilgili 

hükümdeki oranlarda borsada iktisabı halinde, temettü hakları iktisap 

ile birlikte otomatik olarak devralana geçecek, ancak diğer ortaklık 

haklarının kullanılması Kurul iznini müteakip mümkün olabilecektir. 

Anılan rejim, bağlam öngörülen borsaya kote nama yazılı payların 

borsadan iktisap edilmeleri halinde, paylardan kaynaklanan hakların 

payların devri ile birlikte devralana geçeceği, ancak devralanın şirket 

tarafından tanınıncaya kadar paylardan doğan genel kurula katılma ve 

oy hakkı ile ona bağlı diğer hakları kullanamayacağını öngören TTK 

md. 497/1-2 hükümleri ile de benzerlik arz etmektedir.   

Öte yandan, Kurul izni alınmadan gerçekleştirilen diğer pay devirleri 

açısından öngörülen yaptırım olan, devrin pay defterine 

kaydolunmayacağı ve bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan 

kayıtların hükümsüz olduğuna ilişkin düzenlemenin de irdelenmesi 

gerekmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, aracı kurumlar 

açısından, Kurul izni alınmadan yapılan pay devirlerinin hukuki 

sonuçları Kanun ile düzenlendiği halde, diğer sermaye piyasası 

kurumları açısından Kanun’da SPK’ya verilen pay devrine ilişkin 

esasları belirleme yetkisine istinaden ikincil düzenlemeler ile anılan 

hususun düzenlenmesinin yerinde olmadığı ve tüm sermaye piyasası 
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kurumları açısından izinsiz pay devrinin hukuki sonuçlarının Kanunda 

düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.   

Bu çerçevede, Kurul iznine tabi halka açık sermaye piyasası kurumları 

paylarının, Kurul izni alınmaksızın devreden ve devralan arasında 

yapılan pay devir sözleşmesi ile devredilmesi halinde, pay devri 

hukuken geçerli kabul edilecek, anılan payların mülkiyeti devralana 

geçecek ve devreden malik olmaktan çıkacaktır. Kurul izninin 

alınmaması halinde payları devralan, pay defterine ortak olarak 

kaydolunamayacak ve buna aykırı olarak pay defterine kayıt yapılması 

halinde ise anılan kayıt hükümsüz olacaktır. Ayrıca, Kanun ve ilgili 

Tebliğ hükümlerine aykırı olarak, Kurul izni alınmaksızın yapılan pay 

devrini pay defterine kaydeden sermaye piyasası kurumu hakkında da, 

SPKn.’nun 103 üncü madde hükmüne göre SPK tarafından idari para 

cezası tesis edilebilecektir.   

Öte yandan, anılan hükümsüz kayıt nedeniyle, payları devralan, devir 

keyfiyetini ilgili sermaye piyasası kurumuna karşı dermeyan 

edemeyecek ve pay sahipliğinden doğan haklarını kullanamayacaktır. 

Bir başka deyişle, sermaye piyasası kurumu bakımından payı 

devreden kişi ortak olarak görünmeye devam edecek, payı devralan 

kişi, halka açık aracı kurumlar açısından öngörülen istisnai düzenleme 

dışında ortaklık haklarından faydalanamayacaktır. Ayrıca pay 

defterine kayıtlı olmasına rağmen, payı devralan, hükümsüz kayıt 

nedeniyle genel kurula katılıp oy kullanamayacaktır. Diğer pay 

sahipleri, yetkisiz oy kullanılan kararın iptal edilmesi için mahkemeye 

başvurabilecektir (TTK md. 446/1-b). Yine, gerçeği yansıtmayan pay 



320 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

defterinin düzeltilmesi için gerekli hukuki yollara da müracaat 

edilebilecektir. Kurul izninin alınmasının akabinde ortaklık sıfatının 

ilgili şirkete karşı dermeyanı ve anılan hakların kullanılması mümkün 

hale gelecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KURULUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETİMİNİN 
HUKUKİ SONUÇLARI 

SPK uzmanları tarafından yapılan denetimler neticesinde, tespit edilen 

mevzuat ihlalleri ve hukuka aykırılıklar konusunda, sermaye 

piyasasının düzenleyici ve denetleyici otoritesi olan Kurul tarafından 

muhtelif tedbirler alınması ve ilgililer hakkında işlem tesis edilmesi 

işin doğası gereği olup, SPKn.’nda da her somut olaya özgü olarak 

uygulanabilecek tedbirler temel olarak Kanun’un md. 91 ve 

devamında düzenlenmiş, ancak Kanunun muhtelif maddelerinde de 

Kurula yetki tanıyan sair hükümlere yer verilmiştir. Anılan 

düzenlemelerde temel anlayış, öncelikle hukuka aykırılığı en basit 

tedbirlerle gidermek ve hak kayıplarının önüne geçmek, bunun 

mümkün olmaması halinde kademeli olarak ağıra doğru giden 

tedbirlere müracaat etmek şeklinde özetlenebilir. Nitekim SPK 

tarafından gerçekleştirilen halka açık şirket izleme, inceleme ve 

denetim çalışmaları neticesinde ulaşılan tespitler neticesinde halka 

açık şirket ve ilgililer hakkında idari para cezası tesisi, imza yetkisinin 

kaldırılması gibi muhtelif yaptırımlar uygulanabileceği gibi konusu 

suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirenler hakkında Kurul tarafından 

ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuru da yapılabilecektir. 

Öte yandan SPK, denetim konusuna göre şartları gerçekleştiği 

takdirde halka açık şirkete bağımsız yönetim kurulu üyesi atama 

yetkisini kullanabileceği gibi, Kanunun verdiği yetkiye istinaden 

sermaye piyasası araçlarının kottan çıkarılması gibi istisnai birtakım 
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yetkiler de kullanabilecektir. Yine muhtelif sebeplerle Kurul, 

Kanunun kendisine bahşettiği dava açma yetkileri kapsamında yokluk 

veya butlanın tespiti, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının iptali, 

kanuna aykırı ihraç neticesinde toplanan varlıkların hak sahiplerine 

iadesi veya şirketin tasfiyesi ile örtülü kazancın iadesi davası gibi 

davaları ikame edebilecektir.  

Çalışmamızın bu son bölümünde, SPK’nın halka açık şirketler 

üzerinde gerçekleştirdiği denetimin sonuçları ayrıntılı olarak 

incelenmeye çalışılacaktır. Bu noktada tekraren belirtmek gerekirse, 

Kurulun halka açık şirketler dışında sermaye piyasası kurumları 

üzerinde de denetim yetkisi bulunmakta olup, gerçekleştirilen denetim 

neticesinde anılan kurumlarla ilgili olarak SPK tarafından; yetki 

belgesinin kısmen/tamamen iptali, sorumluların lisanslarının iptali, 

yönetim kurulu üyelerinin imza yetkilerinin kaldırılması, görevden 

alınması, kurumların tedrici tasfiyelerine karar verme, iflaslarını talep 

etme, belli koşullarla anılan kurumların tedrici tasfiye ve iflasında 

sorumlulukları bulunanlar hakkında şahsi iflas talep etme gibi yetkiler 

kullanılabilecek olup, sermaye piyasası kurumları arasında az sayıda 

da olsa halka açık olanlar bulunmakla birlikte, tezimizin sınırlarını 

aşmamak düşüncesiyle sermaye piyasası kurumları hakkında 

uygulanabilecek mezkur tedbirlere bu başlık altında değinilmeyecek, 

genel olarak halka açık şirketler hakkında uygulanması kabil tedbirler 

ve bu meyanda Kurulun sahip olduğu yetkiler incelenmekle 

yetinilecektir.       
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I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Zorunluluğunun Yerine 

Getirilmemesinin Sonuçları 

A) Genel Olarak 

SPK’nın, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde haiz olduğu 

yetkileri, SPKn. ve ikincil mevzuat çerçevesinde tezimizin ikinci 

bölümünde ayrıntılı olarak incelenmiş idik. SPKn. md. 17/2’de, halka 

açık şirketlerin Kanun ve ilgili Tebliğ hükümlerinde öngörülen 

KYİ’ne uyum konusundaki yükümlülüğe aykırı hareket etmeleri 

halinde SPK’ya tanınan yetkilere yer verilmiştir.  Anılan madde 

hükmünde gerek ilgili Tebliğ’de öngörülen süreler gerek SPK 

tarafından halka açık şirketlere verilen uyum sürelerine riayet 

edilmemesi ve KYİ’ne uyum konusunda yapılması gerekenlerin 

yerine getirilmemesi hâlinde Kurul, uyum zorunluluğunun yerine 

getirilmesini sağlayacak kararları almaya ve buna ilişkin işlemleri 

resen yapmaya, herhangi bir süre vermemiş olsa dahi uyum 

zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali 

için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye, dava 

açmaya, açılan davada uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi 

sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını istemeye yetkili 

kılınmıştır.    

Öte yandan, SPKn. md.128/1-k’da da SPK’ya, belli koşullarda halka 

açık şirket yönetim kurullarına bağımsız yönetim kurulu üyesi atama 

yetkisi tanınmıştır. Anılan madde hükmüne göre,  halka açık 

şirketlerin yönetim kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin tamamının 
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veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin 

boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının 

sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim 

kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin 

boşalmasını takip eden 30 gün içinde yeni yönetim kurulu üyelerini 

seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya genel kurulda yeter 

sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda, Kurul, 

yerlerine halka açık şirket genel kurulunca yeni üyeler seçilinceye 

veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere yönetim 

kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda, Kurulun kurumsal 

yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu 

üyelerini resen atar. Görev süresinin  dolması  nedeniyle  boşalan  halka 

açık  şirket yönetim kurulu üyeliklerine Kurulca atamalar yapılıncaya 

kadar, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam 

eder. Kurulca yapılan resen atama sonucunda geriye kalan boş 

üyelikler için, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık 

kriterlerini sağlayan, boş üye sayısının 3 katı kadar kişiyi halka açık 

şirket ortaklarından aday göstermelerini talep eder. Kurul bu talebini 

ortakların halka açık ortaklıkta sahip olduğu pay oranlarını dikkate 

alarak belirler ve bu bentteki esaslara uygun olarak atama yapar. 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nde de, anılan düzenlemeye aynı şekilde 

yer verilmiştir. Aşağıda ayrı başlık altında incelenecektir.  

B) SPK Tarafından Uygulanacak Tedbirler  

SPKn. md. 17/2 ile anılan hükme istinaden hazırlanan Kurumsal 

Yönetim Tebliği md.7’de, halka açık şirketlerin kurumsal yönetim 
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ilkelerine uyum zorunluluğuna aykırı hareket etmeleri halinde 

uygulanacak tedbirlere yer verilmiştir. Tebliğ’in md. 7/1 hükmünde, 

Kanundaki düzenlemeye benzer bir hükme yer verilmiş ve Kurulun, 

Tebliğde belirtilen veya Kurulca verilen süreler içinde uyum 

zorunluluğunun yerine getirilmemesi hâlinde uyum zorunluluğunun 

yerine getirilmesini sağlayacak kararları almaya ve buna ilişkin 

işlemleri resen yapmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı 

maddenin 2 nci fıkrasında ise Kurulun, uyum zorunluluğunun yerine 

getirilmesi için herhangi bir süre belirlenmemiş veya verilmemiş olsa 

dahi, uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının 

tespiti veya iptali için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir 

istemeye, dava açmaya, açılan davada uyum zorunluluğunun yerine 

getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını mahkemeden 

talep etmeye yetkili olduğu, Mahkemeye sunulacak talebe kurumsal 

yönetim ilkelerine uyum sağlamak üzere yapılması gereken işlemleri 

içeren bir uyum önerisinin ekleneceği düzenlemesine yer verilmiştir.  

Gerek Kanunda gerek Tebliğ’de yer alan düzenlemeler çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, halka açık şirketlerin KYİ’ne uyum 

zorunluluğunu yerine getirmemesi halinde SPK, gerekli gördüğü 

takdirde uyum zorunluluğunu yerine getirmek üzere ilgili şirkete 

uygun bir süre verebilecek ya da süre vermemiş olsa bile KYİ’ne 

uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti 

veya iptali için teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir talep etme ve 

dava açma yetkisini de kullanabilecektir. Anılan hususlar dışında, 

SPKn. md.17/2 ile Tebliğde yer alan benzer mahiyetteki düzenleme 
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gereği SPK, halka açık şirketlere karşı açılan davalarda şirketi aktif bir 

davranışı yapmaya zorlar şekilde karar verilmesini mahkemeden talep 

edebilme yetkisi ile donatılmıştır. Anılan hükümde, kurumsal yönetim 

ilkelerine uymayan şirketler hakkında Kurulca açılan davalarda 

Kurul’un mahkemelerden uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi 

sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını isteme yetkisi olduğu 

hükme bağlanmıştır.  

Örneğin Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5 inci maddesinin atfıyla 

borsa şirketlerinde uygulanması zorunlu olan ve Tebliğ ekinde yer 

alan 4.5.1 nolu ilke ile, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının 

sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu 

Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, 

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin 

oluşturulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Ancak yönetim kurulu 

yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret 

Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim 
Komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine getireceği hükme 

bağlanmıştır. Ayrıca, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve 

hangi üyelerden oluşacağının yönetim kurulu tarafından belirleneceği 

ve kamuya açıklanacağı hüküm altına alınmıştır. Denetimden 

Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise 

başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından 
seçilmesi gerekmektedir. Payları borsada işlem gören bir halka açık 

şirketin, kurmakla yükümlü olduğu komiteleri oluşturmaması halinde, 

Kurul tarafından açılacak olan davada, şirketin anılan komiteyi 
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oluşturmak için gerekli işlemleri yapmaya mahkûm edilmesi 

mahkemeden talep edilebilecektir. Mahkemeye sunulacak talebe, 

anılan hüküm gereği, şirketin hangi KYİ’ne uyum zorunluluğunu 

yerine getirmediği belirtilerek, kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

sağlamak üzere yapılması gereken işlemleri içeren bir uyum önerisi de 

ilave dilecektir.  

C) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atanması 

Kurulun görev ve yetkilerinin düzenlendiği SPKn.’nun 128/1-k 

hükmü ile Kurumsal Yönetim Tebliği’nin md. 7/3 hükmünde SPK’ya, 

belli koşullarda halka açık şirket yönetim kurullarına bağımsız 

yönetim kurulu üyesi atama yetkisi bahşedilmiştir. Kanun hükmüne 

benzer şekilde düzenlenen Tebliğ hükmünde, halka açık şirketlerin, 

uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını 

sağlamak üzere işlem yapmak ve karar almak için yeterli sayıda 

yönetim kurulu üyesinin bulunmasına karşın yönetim kurulunun veya 

genel kurulun bu doğrultuda gerekli işlemleri yapmaması veya 

kararları almaması halinde, SPK’nın bu şirketlere 30 gün süre 

vereceği, verilen süre içerisinde uyum için gerekli işlemlerin 

yapılmaması halinde Kurulun, Kanunun 17 nci maddesi gereğince 

yönetim kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için gerekli 

olan ve bağımsızlık kriterini sağlayan gerekli sayıda bağımsız üyeyi 

resen atayacağı, yeni yönetim kurulunun, Kurulun uygun görüşünü 

almak suretiyle, esas sözleşmede zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine 

uyumu sağlayacak gerekli değişiklikleri yaparak ticaret siciline tescil 

ve ilan ettireceği hükmüne yer verilmiştir.  
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Esasen halka açık şirketlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak 

faaliyet göstermeleri ve zorunlu organlarının faal olarak işlemeye 

devam etmeleri halinde, SPK’nın şirketlerin işleyişine müdahil olması 

söz konusu değildir. Bir başka deyişle asıl olan, şirketlerin kendi 

mecralarında hukuka uygun bir şekilde faaliyet göstermeleridir. 

Ancak, sermaye piyasalarının düzenli bir şekilde işleyişini temin etme 

ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin mevzuata 

uyumlarını gözetme yetkisi bulunan, ayrıca halka açık şirket 

yatırımcılarının hak ve menfaatlerini koruma amacıyla hareket eden 

kamusal otorite niteliğindeki SPK’nın, halka açık şirketin zorunlu 

organlarının faaliyetlerini icra edememeleri ve karar alamamaları 

halinde, şirketin hayatiyetini devam ettirmek ve yatırımcıların 

menfaatlerinin haleldar olmasının önüne geçmek amacıyla Kanunun 

verdiği yetkiye istinaden istisnai olarak şirketin işleyişine müdahil 

olup, gerektiğinde halka açık şirkete bağımsız yönetim kurulu üyesi 

atamasının makul olduğu hususu aşikârdır.  

Nitekim, örnek olay bağlamında yapacağımız incelemede de 

görüleceği üzere, organsızlık nedeniyle şirketin feshine giden yolun 

açılması, anılan şirkete yatırım yapan binlerce yatırımcının ve şirket 

ortağının, şirketin tasfiyeye girmesi nedeniyle hisselerinin değerinin 

yok olması, bir başka deyişle hak ve menfaatlerinin zedelenmesi 

sonucunu doğurabileceğinden, kanaatimizce SPK’nın, şirketin zorunlu 

organlarının oluşturulması konusunda reaksiyon göstererek yetki 

kullanması, kamusal menfaatlerin korunmasının da bir gereği olarak 

görülmelidir.   
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D) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atama Yetkisinin 

Turkcell Olayı Çerçevesinde Değerlendirilmesi  

Tezimizin İkinci Bölümünde ayrıntılı olarak incelediğimiz üzere, 

ülkemizde dünya standartlarında bir sermaye piyasası oluşturmak, 

halka açık şirketlerin yönetim kalitesini artırarak daha çok yerli ve 

yabancı yatırım çekmek ve Türkiye’yi yatırımcılar için bir cazibe 

merkezi haline getirmek amacıyla ilk kez 2003 yılında SPK tarafından 

uygulamaya konulan Kurumsal Yönetim İlkeleri daha sonra 2005 

yılında revize edilmiştir. Anılan tarihlerde “Uygula-Uygulamıyorsan 

Açıkla” yaklaşımına dayalı olarak düzenlenen bu ilkelerin 

uygulamasının gönüllü olmasının halka açık şirketlerin yönetim 

kalitesine ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik olarak 

yeterli katkıyı sağlamadığı gözlendiğinden, yaklaşık 7 yıllık bir 

uygulama dönemi sonucunda bir kısım ilkelerin “uygulaması zorunlu 

ilkeler” olarak düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda mülga 

SPKn.’nda yapılan değişiklik ile Kurula, yatırım ortamının 

iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere borsada işlem gören halka 

açık ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı, niteliği, 

dâhil oldukları endeks ve işlem yoğunluğu kriterleri dikkate alınarak 

belirlenecek olanlar için KYİ’ni zorunlu tutma ve zorunluluğa 

uymayan borsa şirketlerini uymaya zorlama yetki ve görevi 

verilmiştir. 

Söz konusu yetki çerçevesinde hazırlanan ve 30.12.2011 tarihinde 

yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı mülga “Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 5’inci 
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maddesi ile (Gelişen İşletmeler Pazarı ve Gözaltı Pazarında işlem 

görenler hariç olmak üzere) Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 

(Turkcell/Şirket) de içinde olduğu payları borsada işlem gören 

şirketlerde aynı maddede sayılan ilkelere uyum zorunluluğu 

getirilmiştir. Asgari 2 kişi olmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi 

bulundurma zorunluluğu da dâhil olmak üzere, Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin pek çok maddesine uyum zorunluluğu, Tebliğ kapsamına 

giren tüm Borsa şirketleri için (300’den fazla) zorunlu hale gelmiştir.  

Uygulanması zorunlu olan söz konusu ilkeler uyarınca payları borsada 

işlem gören şirketler için yönetim kurulu üyelerinin asgari belli bir 

oran ve sayıda bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunlu 

tutulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği düzenlemesinin temel 

amacı, halka açık şirket yatırımcılarının şirket üzerindeki uzun vadeli 

menfaatlerinin, yönetim kontrolüne sahip olan hissedarların kısa 

vadeli menfaatlerine karşı korunmasını sağlamaktır.  

Söz konusu düzenlemeler kapsamında esas sözleşmesi gereğince 

yönetim kurulu 7 üyeden oluşan Turkcell’in yönetim kurulu üyelerinin 

en az 3’ünün (büyüklüğü sebebiyle 1. Grup şirketler listesinde yer 

aldığından, yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin bağımsız olması 

zorunluluğu gereğince) bağımsız üyelerden oluşması gerekmektedir. 

Tebliğ’in geçici 1’inci maddesi uyarınca Tebliğ’e uyum amacıyla 

gerçekleştirilen işlemler bakımından KYİ’ne uyum için borsa 

şirketlerine 30.06.2012 tarihine kadar süre verilmiştir. Ancak bu süre 
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dolmasına karşın Turkcell tarafından yönetim kuruluna bağımsız üye 

ataması yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, 6362 sayılı SPKn. 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe 

girmiş olup, aynı tarihte mülga SPKn. yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mülga SPKn hükümlerine dayanılarak yazılmış olan Tebliğ’in geçici 

2’nci maddesinde borsa şirketlerinin KYİ’ne uyum sağlamasını 

teminen Kurul’un 31.12.2012 tarihine kadar asliye ticaret 

mahkemesine başvurabileceği düzenlenmişken, SPKn.’nda 

mahkemeye başvurulmasına ilişkin hüküm kaldırılarak, KYİ’ne 

uyumun sağlanmasını teminen SPK doğrudan gerekli işlemleri yapma 

hususunda yetkilendirilmiştir. 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla mevzuat ile zorunlu 

tutulan işlemlerin gerçekleştirilmemesi, bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin seçilmesi için tanınan sürenin yaklaşık 9 ay geçmiş olması 

ve Şirket esas sözleşmesinde KYİ’ne uygun şekilde gerekli 

değişikliklerinin yapılamamış olması, buna karşın söz konusu 

gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için SPK tarafından Turkcell’e 

gerekli sürenin verilmiş olması, Şirket’in Kurul yazıları ile 

bilgilendirildiği ve hatta uyarıldığı ancak buna rağmen olumlu bir 

sonuç alınamaması gibi nedenlerle Kurulca verilen sürelerde kurumsal 

yönetim ilkelerine uyum zorunluluğunun yerine getirilmediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle SPKn’nun 17’nci maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca, uyum zorunluluğunun başladığı tarihten yaklaşık 15 

ay, uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi için son tarih olan 
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30.06.2012’den ise yaklaşık 9 ay sonra, bağımsız yönetim kurulu 

üyesi bulundurmaya ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini 

teminen 11.03.2013 tarihli Kurul kararı405 ile Şirket’in 3 yönetim 

kurulu üyesi görevden alınarak yerlerine 3 bağımsız yönetim kurulu 

üyesi resen atanmıştır.  

Turkcell son olarak 29.04.2010 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl 

görev yapmak üzere 7 yönetim kurulu üyesi seçmiş olup, bu üyelerin 

3’ü SPK tarafından resen görevden alınarak yerlerine 3 bağımsız 

yönetim kurulu üyesi atanmıştır. Kalan 4 üyenin görev süresi ise 

29.04.2013 tarihinde dolmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin 4’ünün 

görev süresi dolduğu için Turkcell’in esas sözleşmesi uyarınca mevcut 

durumda asgari yönetim kurulu toplantı nisabı sağlanamamaktadır. 

Öte yandan, Şirket esas sözleşmesi uyarınca tüm genel kurullarda 

toplantı nisabı %51’dir. Şirket’in, Kurul Kararı öncesindeki son iki 

genel kurul toplantısı nisap yetersizliği nedeniyle yapılamamıştır. 

 
405 Anılan karar, 11.3.2013 tarih ve 2013/8 sayılı SPK Bülteni’nde yayınlanmıştır. Anılan 
duyuru şu şekildedir: “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirket), Kurulumuzun Seri: IV, 
No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğ”i ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, bağımsız yönetim kurulu 

üye atanması ile esas sözleşme değişikliklerini yapmamış olması, söz konusu gerekliliklerin 
yerine getirilebilmesi için Şirket’e gerekli sürenin verilmiş, bilgilendirme ve uyarı yazılarının 
gönderilmiş olmasına karşın Şirket tarafından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemiş 
olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine 
ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen; 1) Şirket’in yönetim kurulu 
üyelerinden Mehmet Bülent ERGİN, Tero Erkki KIVISAARI ve Oleg Adolfoviç MALIS’in 6362 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu 
üyeliği görevinden alınarak yerlerine Ahmet AKÇA, Atilla KOÇ ve Mehmet Hilmi GÜLER’in 
atanmasına, 2) Yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine usulüne uygun olarak 
yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar 
alınıncaya kadar görev yapmalarına, 3) Esas sözleşmesini Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı 
Tebliğ’i hükümlerine uygun olarak değiştirmesi için Şirket’in uyarılmasına, karar 
verilmiştir.”  
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SPKn.'nun yürürlüğe girmesinin ardından Tebliğ’de yapılan değişiklik 

uyarınca (halka açık şirketlerin yönetim kalitesini artırmak yönündeki 

Kurul uygulamalarının devamı olarak) borsa şirketlerinin yönetim 

kurullarının, üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin 

dolması veya üyeliğin boşalması sebebiyle, “uyulması zorunlu 

kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak” üzere karar 

alınamaması halinde Kurul tarafından yönetim kurulundan genel kurul 

toplantısının 30 gün içerisinde yapılmasını teminen genel kurulun 

toplantıya çağırılmasının talep edilmesi gerekmektedir. Bu süre 

içerisinde Şirket yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya 

çağırmaması veya genel kurulun toplanarak uyum için gerekli 

kararları almaması halinde SPK tarafından SPKn.’nun 17’nci maddesi 

gereğince yönetim kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için 

gerekli olan ve bağımsızlık kriterini sağlayan asgari sayıda üye 

atanması gerektiği Tebliğ’de hükme bağlanmıştır. (II-17.1 sayılı 

Tebliğ md. 7/3)   

KYİ’ne uyumu gerçekleştiremeyen Şirket’in aynı zamanda kanuni 

organlarından yönetim kurulunun mevcut olmaması, genel kurulun ise 

toplanamaması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 530. 

maddesi uyarınca organsız kalması hususu da gündeme gelmektedir. 

Bu durum, İMKB (BIST) ve New York Borsasında (The New York 

Stock Exchange-NYSE) eş zamanlı işlem gören tek Türk şirketi olan, 

on binlerce yerli ve yabancı ortağı bulunan, piyasa değeri son derece 

yüksek olan halka açık bir şirket, alacaklılar veya ortaklardan herhangi 

birinin açacağı dava sonucunda Şirketin münfesih olmasına sebebiyet 
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verebilecek ve sonucunda yatırımcılarda telafisi imkânsız büyük bir 

maddi kayıp meydana getirecektir. Açıklanan tüm bu nedenlerle, 

yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ilkesi çerçevesinde, bu 

defa 24.05.2013 tarihli Kurul kararı406 ile Tebliğ hükmü uyarınca, 

Turkcell yönetim kurulundan Kurul Karar tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde yapılmasını teminen genel kurulu toplantıya çağırması talep 

edilmiştir. Aksi takdirde asgari toplantı nisabının sağlanmasını 

teminen yeteri kadar yönetim kurulu üyesi daha atanacağı hususu 

Şirket’e bildirilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

Şirket’e 30 gün süre verilmesi nedeniyle genel kurul 24.06.2013 

tarihinde yapılmak üzere tekrar toplantıya çağırılmış ve bu toplantı da 

nisap yetersizliği nedeniyle yapılamamıştır. 

12.7.2013 tarih ve 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”407 ile 

SPKn.’nun 128. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bir hüküm ile (1-

k bendi); halka açık şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine, Kurul 

tarafından resen atama yapılabilecek haller ile olağan genel kurul 

toplantısını kanuni süresi içerisinde üst üste iki hesap dönemi içinde 

yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulca 

resen atanan halka açık ortaklıkların genel kurullarının yetkilerinin 

Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından kullanımına ilişkin esaslar 

belirlenmiştir. 

 
406 24.5.2013 tarih ve 2013/17 sayılı SPK Bülteni’nde yayınlanmıştır.  
407 2.8.2013 tarih ve 28726 sayılı RG.’de yayımlanmıştır.  
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Kurulun 15.08.2013 tarihli kararı408 ile 2 yönetim kurulu üyesi 

ataması daha yapılmış, ayrıca yapılan atamalar sonrasında yönetim 

kurulunda boş kalan 2 üyelik için Kurulca yapılacak atama sırasında 

değerlendirilmek üzere, Şirket’in doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısı 

dikkate alınarak, Sonera Holding BV, Çukurova Holding A.Ş. ve Alfa 

Telekom Turkey Limited’in her birisinden, kurumsal yönetim 

ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan 2’şer kişinin isim, 

özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarının Kurul karar tarihini takip eden 

15 gün içerisinde Kurula iletilmesinin talep edilmesine karar 

verilmiştir. 

Nihayet 13.9.2013 tarih ve 2013/30 sayılı SPK Bülteni’nde yayınlanan 

duyuru ile409 6495 sayılı Kanun ile değişik SPKn.’nun md. 128/1-k 

 
408 SPK’nın 15.8.2013 tarih ve 2013/27 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayınlanmıştır. Anılan 
duyuru “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye (Turkcell/Şirket) ilişkin olarak, a) Kurulumuzun 
11.03.2013 tarih ve 8/271 sayılı kararı uyarınca atanmış olan 3 bağımsız yönetim kurulu 
üyesine ilaveten, 29.04.2010 tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilen ve 
Kurulumuz karar tarihi itibariyle görev süreleri dolmuş ve yerlerine genel kurulca yenileri 
seçilememiş olan yönetim kurulu üyeliklerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. 
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca Mehmet BOSTAN ile Bekir 
PAKDEMİRLİ’nin, Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca 
başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere Turkcell yönetim kurulu üyesi olarak 
Kurulumuzca resen atanmalarına, b) Şirket yönetim kurulunda boş kalan 2 üyelik için, Sonera 
Holding BV, Çukurova Holding A.Ş. ve Alfa Telekom Turkey Limited’in her birisinden, 
kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan 2’şer kişinin isim, 
özgeçmiş ve bağımsızlık beyanlarının Kurulumuz Karar tarihini takip eden 15 gün içerisinde 
Kurulumuza iletilmesinin talep edilmesine, c) Esas sözleşmesini Kurulumuzun Seri:IV, No:56 
sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” 
hükümlerine uygun olarak değiştirmesini teminen Şirket’in uyarılmasına, karar verilmiştir.” 
şeklindedir.  
409 Anılan duyuru şu şekildedir: “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell) yönetim 
kuruluna Kurulumuzun 11.03.2013 tarih ve 8/271 sayı ile 15.08.2013 tarih ve 28/921 sayılı 
kararları ile yapılan resen atamalar sonucunda boş kalan 2 yönetim kurulu üyeliğine 
yapılacak atamalar için, Alfa Telekom Turkey Limited tarafından Kurulumuza herhangi bir 

isim bildirilmemesi ve Çukurova Holding A.Ş. tarafından isim bildirilemeyeceğinin beyan 
edilmesi nedeniyle, Sonera Holding BV tarafından Kurulumuza bildirilen ve Seri:IV, No:56 
sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin ekinde 
yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.7. nolu maddenin (g) bendinde yer verilen “Gelir 



336 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

hükmü çerçevesinde, Turkcell yönetim kuruluna, Kurulca daha önce 

yapılan resen atamalar sonucunda boş kalan 2 yönetim kurulu 

üyeliğine atama yapmak üzere Şirketin ana ortakları konumunda 

bulunan Sonera Holding BV tarafından Kurula iletilen isimler ile 

Çukurova Holding A.Ş. ve Alfa Telekom Turkey Limited tarafından 

Kurula herhangi bir isim bildirilmemesi hususunun değerlendirildiği 

Kurul toplantısında; Sonera Holding BV tarafından SPK’ya isimleri 

bildirilen Erik BELFRAGE ve Jan Erik RUDBERG’in Şirket genel 

kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka 

üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere Turkcell yönetim kurulu 

üyesi olarak SPK tarafından resen atanmalarına karar verilmiştir. 

Turkcell’in 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları olağan genel kurul 

toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde yapılmış ve bu yıllara ilişkin mali 

tablolardaki net dağıtılabilir dönem karının, Şirket Ana Sözleşmesi, 

TTK ve SPKn.’nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi 

olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra dağıtılmasına karar 

verilmiştir.    

 

 

 
Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması” şartı dışındaki bağımsız yönetim 
kurulu üyesine ilişkin şartları taşıdıkları beyan edilen Erik BELFRAGE ve Jan Erik 

RUDBERG’in, Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka 
üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere; - Jan Erik RUDBERG’in bağımsızlık beyanının 
ıslak imzalı nüshasının, - Her iki adayın CV’lerinin ıslak imzalı nüshalarının, - Jan 

RUDBERG’in CV’si ile bağımsızlık beyanındaki isim farklılığının giderilmesi sonucu 
hazırlanan ıslak imzalı CV’sinin Kurulumuza ulaştırılması şartıyla Turkcell yönetim kurulu 
üyesi olarak Kurulumuzca resen atanmalarına karar verilmiştir.”  
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 II. Önemli Nitelikteki İşlemler Konusundaki Düzenlemelere 

Aykırılığın Sonuçları 

A) Genel Olarak 

Halka açık şirketlerin hangi işlemlerinin önemli nitelikteki işlem 

olarak nitelendirildiğini, anılan işlemlerin sonuçlarını, SPK’nın bu 

konudaki yetkilerini çalışmamızın ikinci bölümünde incelemiştik. 

SPKn.’nun md. 23/2 hükmünde ise, önemli nitelikteki işlemler 

konusunda düzenlenen yükümlülüklere riayet edilmeksizin anılan 

işlemlerin gerçekleştirildiğinin Kurulca yapılacak inceleme ve 

denetim neticesinde tespit edilmesi halinde ne şekilde hareket 

edileceği ve hükme aykırılığın sonuçlarına yer verilmiştir. Anılan 

düzenleme çerçevesinde SPK, önemli nitelikteki işlemler konusunda 

öngörülen zorunluluklara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemlerin 

ortadan kaldırılmasına yönelik bir karar alacaktır. Anılan Kurul 

Kararının, halka açık şirkete tebliğinden itibaren 30 gün içinde işlem 

öncesi durum aynen sağlanmazsa, SPKn. md. 23/2 hükmünde 

öngörülen neticeler husule gelecektir. 

B) İdari Para Cezası Tesis Edilmesi 

Tezimizin son bölümünde SPK tarafından uygulanan idari para 

cezalarının hukuki rejimi ayrıntılı olarak incelenecektir. Önemli 

nitelikteki işlemler konusunda belirtmek gerekirse, SPKn. md. 23/2 

gereğince, Kurul tarafından verilen 30 günlük süre içinde işlem öncesi 

durumun aynen sağlanmaması, bir başka deyişle ÖNİ konusunda 

öngörülen zorunluluklara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemlerin 
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sonuçları ortadan kaldırılmazsa SPK tarafından SPKn.’nun 103 üncü 

maddesine istinaden idari para cezası verilebilecektir. Anılan madde 

uyarınca, SPKn.’na dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen 

standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki 

kararlara aykırı hareket eden kişilere Kurul tarafından idari para cezası 

verilir. Ancak, anılan yükümlülüğe aykırılık dolayısıyla menfaat temin 

edilmiş olması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu 

menfaatin iki katından az olamayacaktır.  

Öte yandan, SPKn. md. 103/2 hükmü gereği, idari para cezasını 

müstelzim bir fiilin işlenmesi halinde, halka açık şirket hakkında idari 

para cezası verilebileceği gibi, öngörülen yükümlülüklere aykırı 

hareket eden halka açık şirketi temsile yetkili gerçek kişi hakkında da 

eş zamanlı olarak idari para cezası tesis edilebilecektir. Aynı hüküm 

gereği aykırılığın, temsilcisi olunan veya adına hareket edilen halka 

açık şirketin zararına bir sonuç doğurması hâlinde, halka açık şirkete 

idari para cezası verilmeyecektir.  

Önemli nitelikteki işlemler çerçevesinde konu değerlendirildiğinde, II-

23.3 sayılı Tebliğ’de öngörülen hükümlere riayet edilmemesi halinde 

SPK, ilgili halka açık şirket hakkında idari para cezası 

uygulayabileceği gibi halka açık şirketi temsilen hareket eden yönetim 

kurulu hakkında da idari para cezası tesisi yoluna gidebilecektir. 

Örneğin, ilgili Tebliğde öngörülen, önemli nitelikteki işlemlere ilişkin 

gerekçeli yönetim kurulu kararının, bağımsız yönetim kurulu 

üyelerinin oyu da belirtilerek, Kurulun özel durumlara ilişkin 

düzenlemeleri çerçevesinde ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile birlikte 
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kamuya açıklanması yükümlülüğüne riayet edilmemesi halinde, ilgili 

yönetim kurulu üyeleri hakkında Kurul tarafından idari para cezası 

uygulanmasına karar verilebilecektir. Yine ÖNİ’in genel kurul 

onayına sunulmaması veya ayrılma hakkının doğmadığı hallere 

münhasır olarak yönetim kurulu kararı alınmasının yeterli olduğu 

durumlarda, Tebliğin anılan hükmünde öngörülen usule uygun olarak 

yönetim kurulu kararı alınmaması ve kamuya açıklamanın usulüne 

uygun yapılmaması ya da ayrılma hakkı kullanımı konusundaki 

prosedüre uygun hareket edilmemesi durumunda ilgili yönetim kurulu 

üyeleri hakkında SPK tarafından idari para cezası tesisi yoluna 

gidilebilecektir. 

C) SPK Tarafından İptal Davası Açılması  

SPK tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçları çerçevesinde Kurul, 

SPKn. md. 23/2 hükmüne istinaden, ÖNİ konusundaki düzenlemelere 

aykırı olarak tesis edilen işlemlerin iptali için 6102 sayılı TTK’nın 

genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri (445 vd.) 

çerçevesinde dava açabilecektir. Öte yandan, Kurulun dava açma 

yetkileri konusunda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz SPKn.’nun md. 

92 hükmünün şartlarının somut olayda gerçekleşmiş olması halinde, 

bir başka deyişle gerçekleştirilen işlemlerin, halka açık şirketin 

sermayesinin veya malvarlığının azalmasına veya kaybına yol açması 

halinde, anılan hükümde öngörülen tedbirler ve yaptırımlar ile ikame 

edilebilecek sair davaların da halka açık şirket hakkında uygulanması 

söz konusu olabilecektir. 
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III. Kanuna Aykırı İhraçlar ile İzahnamede Yer Alan Bilgi ve 

Açıklamalara Aykırılık Halinde Uygulanacak Tedbirler      

A) Kanuna Aykırı İhraçlarda Uygulanacak Tedbirler  

Mülga SPKn. döneminde izinsiz halka arz olarak adlandırılan ve bir 

dönem yatırımcıların ciddi anlamda mağduriyetlerine ve hak 

kayıplarına sebebiyet veren410 kanuna aykırı ihraç işlemleri ile ilgili 

olarak 6362 sayılı SPKn. ile, kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen 

ihraç fiillerine karşı alınacak tedbirler daha ayrıntılı olarak 

düzenlenmiş ve Kurula geniş yetkiler tanınmıştır.  

 
410 Mülga SPKn döneminde SPKn.’na aykırı olarak izinsiz halka arz yaparak çok ortaklı hale 
gelen şirketlerin Anadolu’da artması ile 1997 yılı başından itibaren SPK tarafından denetim 
faaliyetleri yoğunlaştırılmış ve onlarca şirket hakkında izinsiz halka arz denetimi yapılmıştır. 
Yapılan denetimler neticesinde izinsiz halka arz yaptığı tespit edilen şirket yetkilileri 
hakkında mülga SPKn’nun 47/A-4 (İzinsiz halka arz suçu) maddesine aykırılıktan dava 
açılmıştır. Öte yandan, bazı şirketlerin ortaklık yapılarının son durum itibarıyla tespiti 
amacıyla Kurul tarafından hukuk davaları da ikame edilmiştir. Genellikle Holding olarak 
yapılanan anılan oluşumlar, kurulan bir holding veya anonim şirket vasıtasıyla, din motiflerini 
de kullanarak, doğruluk payı olmayan çarpıcı reklam ve tanıtım kampanyaları ile 
tasarrufçulardan bir takım belgeler karşılığında para toplayan kuruluşlar olarak tanımlanabilir. 
Tasarruflar karşılığında verilen belgeler finansal anlamda, bir parça ‘hisse senedi’ni -özellikle 
‘oydan yoksun hisse senedi- bir parça ‘kar-zarar ortaklığı belgesi’ni, bir parça da ‘bono’ ya da 
‘tahvil’i andıran getiri garantili ‘melez’ bir yatırım aracı olarak nitelendirilebilir. Söz konusu 
belgeler genellikle tahsilat makbuzu, ortaklık sözleşmesi veya hisse senedi başlığı taşımakta 
idiler. Anılan denetimlerde izinsiz halka arz gerçekleştirdiği tespit edilen şirketlerin, Holding 
olarak kuruldukları veya anonim şirket olan unvanlarını para toplama faaliyetine başlamadan 
önce Holding olarak değiştirdikleri tespit edilmiştir. Bunun sebebi, holding kelimesinin güven 
verici olması, Türkiye ve Avrupa'da çok bilinen ünlü holdingleri çağrıştırması ve onlarla aynı 
ekonomik mertebeyi taşımasının yarattığı etkiden faydalanılmak istenmesidir. Netice olarak, 
mülga Kanun döneminde gerçekleştirilen izinsiz halka arz faaliyetleri nedeniyle Kurul 
tarafından ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve bazıları hakkında mahkûmiyet 
kararı verilmiş olsa dahi anılan kişilerin zararlarının giderilmesi ve mağduriyetlerinin ortadan 
kaldırılması, genel hükümlere müracaat dışında mümkün olmadığından yeni SPKn.’nda 
Kurula, önceki dönemde yaşanan tecrübeler de göz önüne alınarak daha etkili ve özellikle 
önleyici tedbirler ile sonuç odaklı davalara başvurma imkânı tanınmıştır.           
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Nitekim “Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan bilgi ve 

açıklamalara aykırılık hâlinde uygulanacak tedbirler” başlıklı411 91 

inci maddede, Kanuna aykırı şekilde sermaye piyasası aracı ihraç 

ettiği veya buna teşebbüs ettiği tespit edilenler hakkında, her türlü 

hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, Kurulun, her türlü 

harç ve teminattan muaf olarak gerekli tüm tedbirleri almaya, satılan 

kısmın karşılığı ve satışı yapılacak sermaye piyasası aracı için her 

türlü harç ve teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 

istemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır (md. 91/1). Anılan hüküm 

değerlendirildiğinde, kanun koyucunun “halka arz” kavramını değil, 

halka arzı da kapsayan üst kavram niteliğindeki “ihraç” kavramını 

kullandığı görülmektedir. Daha önce ayrıntılı olarak açıkladığımız 

gibi ihraç kavramı, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilerek 

veya halka arz edilmeksizin satışını ifade etmektedir. Öte yandan 

kanuna aykırı olarak ihraç gerçekleştirenler yanında buna teşebbüs 

edenler hakkında da anılan hükmün uygulanacağı tasrih edilerek, 

kanuna aykırı ihraç fiillerinin daha teşebbüs aşamasında 

sonlandırılmasının temin edilmesi ve mağduriyetlerin daha fazla 

artmadan önlenmesi amacına matuf önleyici bir yetkinin Kurula 

verilmesi amacı güdülmüştür.  

SPKn.’nda, mülga Kanundan farklı olarak, kanuna aykırı ihraç 

neticesinde toplanan paraların hak sahiplerine iadesi konusundaki usul 

ve esaslara yer verilerek, yatırımcıların korunması amacına matuf 

olarak iade konusundaki prosedür konusunda hukuki alt yapının tesis 

 
411 Madde başlığı 20/2/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile değiştirilmiştir. 
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edilmiş olması da önemli bir yenilik olarak zikredilebilir. Bu 

çerçevede Kurul, Kanuna aykırı ihracın doğurduğu sonuçların ortadan 

kaldırılması ve nakit ve diğer varlıkların hak sahiplerine iadesi için 

tespit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili ihracı yapan kişiye 

yazılı ihbarda bulunur. Muhatap, ihbar tarihinden itibaren en geç otuz 

gün içinde para topladığı gerçek ve tüzel kişilere ve toplanan tutara 

ilişkin ayrıntılı bilgileri Kurulca belirlenecek vasıtalarla ilan eder ve 

Kurula iletir. Bu ilanı takip eden üç ay içinde kendisinden para 

toplanan gerçek ve tüzel kişiler ortaklığın bulunduğu yer asliye hukuk 

mahkemesine itiraz edebilir. Söz konusu listenin kesinleşmesi üzerine, 

ilgili ihracı gerçekleştiren kişi tarafından hak sahiplerine iade yapılır. 

Bu iade işlemi tamamlanmadan birinci fıkra uyarınca konulan ihtiyati 

tedbir ve ihtiyati haciz kaldırılamaz (md. 91/2).  

Anılan hükümde öngörülen iade prosedürü işletildiği halde kanuna 

aykırı ihracı gerçekleştiren kişiler tarafından hak sahiplerine iade 

yapılmaktan imtina edilmesi, bir başka deyişle kanuna aykırı ihracın 

doğurduğu sonuçların tamamen ortadan kaldırılmaması halinde ise 

Kurula, nakit ve diğer varlıkların hak sahiplerine iadesi veya 

ortaklığın tasfiyesi için dava açma yetkisi tanınmıştır412. Bu çerçevede 

 
412 SPK’ya tanınan iade davası açma yetkisi ile ortaklığın tasfiyesi davası açma yetkisi mülga 
SPKn.’nda yer almamaktaydı. Mülga SPKn.’nun konuya ilişkin 46/1-a hükmü şu şekilde idi: 
“Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka arz ve satış 
işlemleriyle, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü 
tedbiri almaya; kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu satılan 
kısmın karşılığı ve satışı yapılacak senetler için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati 
tedbir ve ihtiyati haciz istemeye, tedbir ve haciz tarihinden itibaren altı ay içinde dava 
açmaya veya takip yapmaya; her türlü hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, 
izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin doğurduğu sonuçların iptali için tespit 

tarihlerinden itibaren üç ay, vukuu tarihlerinden itibaren bir yıl içinde dava açmaya, 
….yetkilidir.”  
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değerlendirildiğinde, kanuna aykırı olarak sermaye piyasası aracı ihraç 

eden şirketin hak sahiplerinden topladığı paraları iade etmemesi hali, 

SPK’nın açacağı dava neticesinde şirket açısından bir sona erme 

nedeni olabilecektir. SPK’ya tanınan dava açma yetkilerinin, kanuna 

aykırı ihraç neticesinde mağdur olan yatırımcılarının zararlarının 

giderilmesi noktasında etkili ve önemli yetkiler olduğu söylenebile-

cektir. Her ne kadar yatırımcıların bireysel olarak da, haksız olarak 

toplanan paraların iadesi amacıyla kanuna aykırı ihraç gerçekleştiren 

şirket veya kişilere karşı dava açma imkânı bulunsa da, gerek 

yatırımcıların gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata aykırı olup 

olmadığı konusunda çoğu zaman yeterli bilgi birikimine sahip 

olmamaları gerek açılacak davalar için katlanılacak yargılama harç ve 

masrafları ile zaman maliyetleri de dikkate alındığında, yatırımcıların 

hak ve menfaatlerinin etkin bir şekilde himaye edilmesi amacı 

doğrultusunda Kurul’a tanınan yetkilerin son derece yerinde olduğu 

hususu izahtan varestedir.  

İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının ihracı prosedürünün en 

temel işlemi mahiyetindeki izahname/ihraç belgesinin onaylanması 

konusunda SPK’nın haiz olduğu yetki ile Kanuna aykırı ihraç 

nedeniyle, anılan ihracın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması 

konusunda Kurul’a tanınan yetkiler birlikte değerlendirildiğinde, 

yatırımcıların gerek sermaye piyasası aracı ihracının 

gerçekleşmesinden önce, gerek kanuna aykırı ihracın mevcudiyetinde 

ihracın sonuçlarını doğurmasının akabindeki süreçte himaye 

edildikleri söylenebilecektir.    
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Öte yandan, 91 inci maddenin son fıkrasında, kendilerinden para 

toplanan kişilerin genel hükümlerden kaynaklanan haklarının saklı 

olduğu hükme bağlanarak, paraları iade edildiği halde, kanuna aykırı 

ihraç nedeniyle daha fazla zarara uğradığını iddia eden yatırımcıların, 

anılan zararları için genel hükümler çerçevesinde dava açmakta 

muhayyer oldukları tasrih edilmiştir.  

B) İzahnamede Yer Alan Bilgi ve Açıklamalara Aykırılık 

Halinde Uygulanacak Tedbirler      

SPKn.’nun “Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan bilgi ve 

açıklamalara aykırılık hâlinde uygulanacak tedbirler” başlıklı 91 inci 

maddesine 7222 sayılı Kanun ile eklenen 3 üncü fıkrasında; 

“İzahnamede yer alan yatırımcıların yatırım kararını etkileyecek 

nitelikteki taahhüt ve açıklamalara aykırı davranılması veya 

taahhütlerin makul süre içerisinde yerine getirilmemesi ve Kurulun 

ilgili düzenlemelerine uygun olarak taahhüt ve açıklamalarda 

değişiklik yapılmamış olması hâlinde, her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, Kurul, ilgililerden aykırılıkların 

Kurulca belirlenen bir sürede giderilmesini ya da öngörülen işlemleri 

yapmasını istemeye, taahhüt ve açıklamalarda değişiklik yapılıp 

yapılmadığından bağımsız olarak, Kurula bu durumun makul bir 

ekonomik veya finansal gerekçeye dayandığını gösterir belge ve/veya 

açıklama sunulamadığı takdirde, ihraçtan elde edilen nakit veya diğer 

varlıkların kullanılmasını engellemek amacıyla kamuyu aydınlatma 

belgesinde yer alan taahhüt ve açıklamalara aykırı olarak 
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gerçekleştirilen iş ve işlemler için her türlü harç ve teminattan muaf 

olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye ya da öngöreceği diğer 

her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Kurul, ihraçtan elde edilen tutarın 

izahnameye aykırı olarak kullanılması sonucunu doğurduğu tespit 

edilen iş ve işlemlerin iptali ve elde edilen nakit ve diğer varlıkların 

izahnameyi yayımlayan ortaklığa veya kolektif yatırım kuruluşuna 

iadesi için tespit tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde izahnamenin 

onay tarihinden itibaren iki yıl içerisinde izahnameye aykırı olarak 

gerçekleştirilen işlemin iptali için dava açmaya da yetkilidir.” 

hükümleri yer almaktadır. 

İhraçtan elde edilen tutarın izahnameye aykırı olarak kullanılması 

sonucunu doğurduğu tespit edilen iş ve işlemlerin iptali ile elde edilen 

nakit ve diğer varlıkların ilgili şirkete iadesi konusunda Kanun’un 91 

inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen dava açma yetkisinin SPK 

tarafından kullanılabilmesi için madde hükmünde öngörülen şartların 

somut olayda sağlanmış olması elzemdir. Nitekim, 91 inci maddenin 

üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında ihraçtan elde edilen 

tutarın izahnameye aykırı olarak kullanılması sonucunu doğurduğu 

tespit edilen iş ve işlemlerin iptali ve elde edilen nakit ve diğer 

varlıkların izahnameyi yayımlayan ortaklığa iadesi talepli bir dava 

açılabilmesi için;  

a) İhraçtan elde edilen tutarın izahnameye aykırı olarak kullanılması 

sonucunu doğuran iş ve işlemlerin varlığının Kurulca tespit edilmesi 

ve  
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b) Davanın tespit tarihinden itibaren 3 ay ve her halde izahnamenin 

onay tarihinden itibaren iki yıl içerisinde açılması gerekmektedir. 

Bu noktada, 91 inci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi 

kapsamında açılacak dava için öngörülen dava açma sürelerinin de 

ayrıca irdelenmesi gerekmektedir. Anılan hükümde, izahnameye 

aykırı olarak gerçekleştirilen işlemin iptali için açılacak davanın tespit 

tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde izahnamenin onay tarihinden 

itibaren iki yıl içerisinde açılması gerektiği düzenlenmiştir. Görüldüğü 

üzere, madde metninde, tespit tarihinden başlayan bir nisbi süre ile 

izahnamenin onay tarihinden başlayan bir azami süre 

öngörülmektedir. İki yıllık süre içinde izahnameye aykırılığın 

tespitinden itibaren 3 aylık süre dolmuşsa artık iki yıllık azami sürenin 

bir önemi kalmayacaktır, bu halde üç aylık süre dolduğunda dava 

açma hakkı ortadan kalkmış olacaktır. Öte yandan, ihlalin tespiti için 

de azami bir süre öngörülmüş olup, izahnamenin onay tarihinden 

itibaren 2 yıl içinde tespitin yapılmış olması gerektiği hükme 

bağlanmıştır. O halde, her halükarda izahnamenin onaylanmasından 

itibaren en geç 2 yıl içinde Kurul tarafından davanın açılmış olması 

gerekmektedir. 

IV. Kayıtlı Sermaye Sisteminde SPK Tarafından 
Uygulanabilecek Tedbirler  

A) Genel Olarak 

Şirketler hukukunda kural olarak esas sermaye sistemi geçerli olmakla 

birlikte, gerek halka açık şirketler gerek TTK çerçevesinde halka 
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kapalı şirketler, tezimizin ikinci bölümünde ayrıntılı olarak 

incelediğimiz gibi şartlarını gerçekleştirmeleri şartıyla esas sermaye 

sistemi yerine kayıtlı sermaye sistemini benimseyebilirler. Kayıtlı 

sermaye sisteminde, genel kurul tarafından alınabilecek bazı kararlar, 

yönetim kurulu tarafından alınabilmektedir. Yönetim kurulu 

tarafından anılan sistemde alınabilecek kararlar; kayıtlı sermaye 

tavanına kadar sermaye artırımı, esas sözleşme ile yetkilendirilmek 

şartıyla imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay 

ihracı, pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılması, imtiyazlı 

pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması şeklinde belirtilebilir. 

Yönetim kurulunun, kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde alacağı 

kararlar aleyhine, SPKn. md. 18/6 hükmüne istinaden yönetim kurulu 

üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri tarafından, kararın 

ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açılabilecektir. Bu 

çerçevede SPK’ya da, Kanunun 93 üncü maddesi ile, yönetim kurulu 

üyeleri ve pay sahipleri yanında ayrıca ve özel olarak iptal davası 

ikame etme yetkisi tanınmıştır. Mülga SPKn.’nda da yer alan413 

 
413 2499 sayılı mülga SPKn.’nun 12 nci maddesinde; “Yönetim kurulunun bu maddedeki 
esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Türk Ticaret Kanununun 381 inci maddesinin 
birinci fıkrasında sayılan hallerde yönetim kurulu üyeleri, denetçiler veya hakları ihlal edilen 
pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde anonim ortaklık merkezinin 
bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.” hükmüne yer verilmiş (12/6); 
46/1-b hükmünde de SPK’nın, 12'nci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu 
kararları aleyhine, bu kararların ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin 
bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açmaya ve bu kararların icrasının geri 
bırakılmasını istemeye yetkili olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. Mülga SPKn.’nda da 
6362 sayılı SPKn.’nda olduğu gibi, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararlarına 
karşı açılacak iptal davalarının, TTK’da yer alan genel kurul kararlarının iptali hükümleri 
çerçevesinde ikame edilebileceği hükmüne yer verilerek, TTK’daki iptal sebepleri ve ilgili 
diğer ilişkin düzenlemelere atıf yapılmıştır. Yönetim kurulu kararlarının sakatlığı ve mülga 
SPKn. çerçevesinde yönetim kurulu kararlarının iptali konusunda ayrıntılı bir çalışma için 
bkz. ÖZKORKUT, Korkut, Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali, 
Ankara 1996, s.95-160.     
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SPK’nın kayıtlı sermaye sisteminde sahip olduğu dava açma yetkisi 

aşağıda incelenecektir. 

B) Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Kararlar Aleyhine 

Dava Açılması  

SPKn.’nun 18/6 hükmüne istinaden, TTK’nın genel kurul kararlarının 

iptaline ilişkin hükümleri414 çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile 

pay sahiplerine tanınan iptal davası açma hakkı415, Kanunun 93 üncü 

maddesi ile SPK’ya da tanınmıştır. Nitekim, anılan hükümde, 

Kurulun, 18 inci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim 

kurulu kararları aleyhine, bu kararların kamuya duyurulduğu tarihten 

itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer asliye 

ticaret mahkemesinde iptal davası açmaya ve teminatsız olarak bu 

 
414 Gerek SPKn.’nda gerek TTK’da, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararları 
aleyhine açılacak iptal davalarında, TTK’nın genel kurul kararlarının iptaline ilişkin 
hükümlerine atıf yapılmıştır. Halka kapalı bir anonim şirket olmasına karşın yönetim 
kurulunun, genel kurulun yetkilerini kullanması halinde iptal davası açılmasına ilişkin usul, 
TTK 448-451 madde hükümleridir. Buna karşın iptal davası açma süresi yine örnekseme 
yoluyla bir ay olarak belirlenmiştir. Oysa TTK 448’de bu süre 3 aydır. Burada neden bir iptal 
davası açılabilmesi için bir aylık sürenin verildiğinin belirsiz olduğu, genel kurul kararlarının 
iptali ile yönetim kurulu kararlarının iptali arasında neden bu şekilde bir farkın 
oluşturulduğunun anlaşılmadığı görüşü için bkz. MEMİŞ, Tekin, Türk Ticaret Kanunu 
Tasarısının Sermaye Piyasalarını Etkileyecek Hükümlerinin Bilhassa Sermaye Artırımına 
İlişkin Yeniliklerin Değerlendirilmesi, Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukukunda 
Güncel Gelişmeler Türk-Alman Uluslararası Sempozyumu (25-26 Haziran 2010), İstanbul 
2011,s.34   

415 Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen halka kapalı şirketlerde, kayıtlı sermaye 
sisteminin uygulanma esasları, yönetim kuruluna tanınabilecek yetkiler ve bu kapsamda 
yönetim kurulu tarafından alınacak kararlara karşı açılabilecek iptal davası ile ilgili 
düzenlemelere TTK’nın 460 ıncı maddesinde yer verilmiştir. Anılan maddenin son fıkrasında, 
SPKn.’nun halka açık şirketlere ilişkin hükümlerinin saklı olduğu da hükme bağlanmıştır. 
TTK’nın 460 ıncı maddesinde de SPKn.’ndaki düzenlemeye benzer şekilde, kayıtlı sermaye 
sisteminde alınan yönetim kurulu kararları aleyhine pay sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri 
tarafından iptal davası açılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. (md. 460/5) Ancak SPKn. 
md. 18/6 hükmünde, pay sahiplerinin dava açabilmesi için haklarının ihlal edilmiş olması 
dava şartı olarak düzenlenmişken, TTK’daki düzenlemede, hakların ihlal edilmiş olması şartı 
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kararların icrasının geri bırakılmasını istemeye yetkili olduğu 

düzenlemesine yer verilmiştir.  

II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin (KSS Tebliği) 

“Yönetim kurulu kararlarının iptali” başlıklı 13 üncü maddesinin 1 

inci fıkrasında, Kanunun md. 18/6 hükmü tekrar edilmiş, aynı 

maddenin 2 nci fıkrasında ise, Kurulca Kanunun 93 üncü maddesi 

uyarınca, Tebliğ çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları 

aleyhine, bu kararların ticaret siciline tescil tarihinden itibaren otuz 

gün içerisinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 

mahkemesinde iptal davası açılabileceği ve teminatsız olarak bu 

kararların icrasının geri bırakılmasının istenebileceği düzenlemesine 

yer verilmiştir. Maddenin son fıkrasında ise, yönetim kurulu 

kararlarının iptali hususunda, bu Tebliğ ile düzenlenmemiş konularda 

TTK’nın ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Tebliğin 

anılan düzenlemesi incelendiğinde, SPK’nın dava açma süresinin 

başlangıcı konusunda yasal düzenleme ile Tebliğ hükmü arasında bir 

çelişki olduğu göze çarpmaktadır. Kanunda, kararların kamuya 

duyurulduğu416 tarihten itibaren otuz gün içinde dava açılabileceği 

hükme bağlanmış olduğu halde, Tebliğ’de kararların ticaret siciline 

tescil tarihi, dava açma süresinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 

 
aranmadan pay sahiplerinin dava açabileceği hükme bağlanmıştır. Yine TTK’da dava açma 
süresi bir ay olarak öngörülmüşken, SPKn.’nda bu süre otuz gün olarak belirlenmiştir.      
416 KSS Tebliği’nin “Yönetim kurulu kararlarının ve esas sözleşme değişikliklerinin ilanı” 
başlıklı md. 12/1 hükmünde, kayıtlı sermaye tavanının artırılması, verilen izin süresinin 
uzatılması, sermaye artırımı ve bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında alınan yönetim 
kurulu kararlarının, Kurulun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 
açıklanacağı, ayrıca bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında alınan yönetim kurulu 
kararlarının alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde ticaret siciline tescil ettirileceği hükme 
bağlanmıştır. 
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Tescilin, kararın alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde 

yapılabileceğine ilişkin Tebliğ hükmü dikkate alındığında, dava açma 

süresine ilişkin Tebliğ hükmünün Kanuna aykırı olduğu 

görülmektedir. Normlar hiyerarşisi çerçevesinde Tebliğin üstünde yer 

alan Kanuna itibar edilmesi elzem olduğundan, dava açma süresinin 

başlangıcı konusunda SPKn. md. 93’te yer alan kararın kamuya 

duyurulmasının esas alınması gerekmektedir. Öte yandan, Tebliğ 

hükmünün de Kanuna uygun hale getirilmesi uygun olacaktır. 

Mülga SPKn.’nda, Kurulun dava açma yetkilerinin düzenlendiği 

“Tedbirler” başlıklı 46 ncı maddesinin son fıkrasında, anılan madde 

kapsamında Kurul tarafından açılacak davalarda ve yapılacak 

takiplerde Kurulun, her türlü teminat ve harçtan muaf olduğu 

belirtilerek genel bir muafiyet hükmüne yer verildiği halde, 

SPKn.’nda anılan şekilde genel bir muafiyet öngörülmemiş ve 

Kurulun teminat ve harçtan muaf olup olmadığı hüküm ve dava 

bazında farklılaştırılarak düzenlenmiştir. Örneğin örtülü kazancın 

iadesi davasında Kurulun her türlü harç ve teminattan muaf olduğu 

düzenlemesine yer verilmiştir. Ancak SPK’nın kayıtlı sermaye sistemi 

çerçevesinde açacağı iptal davasını düzenleyen md. 93 hükmünde bu 

şekilde bir muafiyet öngörülmemiş, sadece Kurulun teminatsız olarak 

bu kararların icrasının geri bırakılmasını talep etmeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede SPKn. ve II-18.1 sayılı Tebliğ’de 

yer alan özel hükümler dışında, TTK’nın genel kurul kararlarının 

iptaline ilişkin hükümleri (TTK md.448’de yer alan, dava açma süresi 

sona ermeden duruşmaya başlanamayacağı, birden fazla iptal davası 
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açıldığı takdirde davaların birleştirilerek görülmesi, şirketin istemi 

üzerine davacı tarafından muhtemel zararlara karşı teminat 

gösterilmesi, TTK md. 451’de yer alan kötüniyetle iptal ve butlan 

davası açanların sorumluluğuna ilişkin düzenleme) SPK tarafından 

ikame edilen iptal davalarında da geçerli olacaktır.  

Öte yandan, SPKn. md. 18 hükmünde, SPK tarafından ikame edilecek 

yönetim kurulu kararlarının iptali davasında husumetin kime 

yöneltileceği açık olarak düzenlenmemiş olsa da, anılan hükümde atıf 

yapılan TTK’nın genel kurul kararlarının iptali davaları açısından 

doktrinde görüş birliği halinde kabul edildiği üzere dava şirket tüzel 

kişiliğine yöneltilecektir417. Mahkeme tarafından verilecek iptal 

kararına kadar yönetim kurulu kararı geçerliliğini sürdürecek, 

mahkeme tarafından iptal kararı verilmesi halinde ise hüküm, TTK 

md. 450 çerçevesinde tüm pay sahipleri hakkında hüküm ifade 

edecektir.      

V. Örtülü Kazanç Aktarımında Uygulanabilecek Tedbir ve 

Yaptırımlar  

A. Genel Olarak 

Tezimizin ikinci bölümünde değindiğimiz üzere, SPKn. md. 21’de, 

örtülü kazanç aktarımının iki farklı şekilde düzenlendiği 

görülmektedir. Buna göre, örtülü kazanç aktarımı aktif veya pasif 

 
417 ÖZKORKUT, Yönetim Kurulu Kararlarının İptali, s.154, dp.20’de yer alan yazarlar. 
Davada şirketi, yönetim kurulu üyeleri temsil edecektir. Ancak davanın, yönetim kurulu 
kararına muhalif kalan üye tarafından ikame edilmesi halinde, anılan davada şirketi, işin 
doğası gereği karara olumlu oy veren yönetim kurulu üyeleri temsil edecektir.    
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şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda, gerek aktif örtülü 

kazanç aktarımı gerek pasif örtülü kazanç aktarımında Kurula tanınan 

yetkiler bu ayrım dikkate alınarak inceleme konusu yapılacaktır.  

B. Pasif Örtülü Kazanç Aktarımı Nedeniyle İdari Para 
Cezası Tesis Edilmesi 

SPKn’da geniş bir şekilde yapılan örtülü kazanç aktarımı tarifinde 

temel olan husus, aktif bazlı davranış ve işlem kalıplarını kullanmak 

suretiyle karı veya malvarlığını azaltmak veya artmasını 

engellemektir. Ancak, kanun koyucu örtülü kazanç aktarımı fiilinin 

aktif bir davranışta bulunmayarak da gerçekleştirilebileceğini dikkate 

alarak, SPKn’nun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında pasif kalarak 

örtülü kazanç aktarımında bulunma fiilini de düzenleme altına 

almıştır. Buna göre, halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım 

kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının karlarını veya 

malvarlıklarını artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri 

yapmamaları yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin 

karlarının veya malvarlıklarının artmasını sağlamaları da örtülü 

kazanç aktarımı sayılmıştır. Aktif aktarım eylemi, SPKn’nun 110 uncu 

maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir. Pasif aktarım ise SPKn’nun 

103/6 hükmünde418 kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 

 
418 Anılan düzenleme şu şekildedir: “Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile 
bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri çerçevesinde 
basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya da 
malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları 
yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya da malvarlıklarının 
artmasının sağlanması hâlinde ilgili tüzel kişiye Kurul tarafından yirmi bin Türk Lirasından 
iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para 
cezasının miktarı elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.” Hükümde yer alan idari para 
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Kanun ortaklığın malvarlığındaki aktif bir azalmayı doğuran eylemin, 

malvarlığındaki müstakbel bir artışın engellenmesi eylemine göre 

daha şiddetle cezalandırılmasını öngörmüştür. 

Diğer yandan, SPKn’nun 21/4 hükmünde öngörülen yetkiler ise, hem 
aktif hem pasif örtülü kazanç bakımından ortak bir hükümdür. 
SPKn’nun 103/6 maddesinde öngörülen idari para cezası yaptırımının 
esas muhatabının kim olduğu, bu bağlamda “aktaran” tarafa mı yoksa 
“aktarılan” tarafa mı SPKn’nun 103/6 maddesi uyarınca yaptırım tesis 
edileceği açık olmayıp, bu soruna ilişkin farklı görüşlerin419 ileri 

sürülmesi mümkündür. 

İlk görüşe göre; SPKn’nun 103/6 hükmünde yer alan “ilgili tüzel kişi” 

ifadesi ile kast edilen, “halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım 

kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklar” olup, anılan 

maddede düzenlenen yaptırım bu kişilere yönelik olarak 

düzenlenmiştir. Gerçekten, SPKn’nun 103/6 hükmünde yalnızca 

“ilgili tüzel kişiler”den bahsedilmesi bu yorumu desteklemektedir. 

Nitekim, madde ile yaptırıma bağlanılmak istenen husus pasif 

aktarımda bulunan taraf olsaydı, bu halde aktarım yapılan kişi tüzel 

kişi dışında, gerçek kişi de olabileceği için SPKn’nun 103/6 hükmü ile 

aktarım yapılan kişiye idari para cezası tesisi öngörülmek istenseydi, 

maddede “ilgili gerçek veya tüzel kişiler” ifadesinin kullanılmış 

olacağının söylenmesi mümkündür. Ancak bu yorum neticesinde, 

 
cezası tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmekte olup, 2017 yılı için 
güncellenmiş olan tutarlar Kurul’un 6.1.2017 tarih ve 1/18 sayılı Kararı ile belirlenmiş olup, 
anılan karar uyarınca 2017 yılı sonuna kadar idari para cezası alt ve üst tutarları 27.047-
338.088 TL olarak uygulanacaktır.     
419 Anılan konuya ilişkin görüşler hakkındaki tartışmalar için bkz. MEMİŞ/TURAN, s.201-
202; ÇETİN/TÖREMİŞ/CANTİMUR, s.230-231. 
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zaten halka açık şirketin örtülü kazanç aktarımı sebebiyle zarara 

uğramış olacağı, bir de SPK tarafından şirkete idari para cezası tesis 

edilmesi halinde, yatırımcıların zarara uğrayacağı söylenebilecektir. 

Diğer görüşe göre ise, SPKn’nun 103/6 hükmünde idari para cezası 

tesis edilmesi öngörülen taraf kendisine örtülü kazanç aktarımı 

“yapılan” taraftır. Örtülü kazanç aktarımının tarafları olan halka açık 

şirket ile aktarımın yapıldığı kişi birbirinden bağımsız ve ilgisiz iki 

taraf olmayıp, aralarında bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla, 

Kanun’un yasakladığı eylemi beraber gerçekleştirmektedirler. Bu 

görüşe göre SPKn, sermaye piyasasında yer alan aktörleri 

düzenlemektedir. Kurul ve kanun kapsamı dışında olan aktarım 

yapılan kişi hakkında yaptırım uygulanabilmesi için açık bir kanuni 

dayanağa ihtiyaç vardır. SPKn’nun 103/6 hükmü bu ihtiyacı 

karşılamaktadır. SPKn’nun 103/6 hükmü olmasaydı, aktarım yapılan 

tarafa pasif örtülü kazanç aktarımı nedeniyle Kurulun idari para ceza 

tesisi mümkün olmayacaktır. Bu durumda kazanç aktarılan tarafa 

sadece SPKn’nun 21/4 hükmü uyarınca Kurul Karar Organınca 

aktarılan kazancın iadesi için belirlenen sürede iade etmemesi 

nedeniyle Kurul kararına aykırılık nedeniyle idari para cezası tesis 

edilebilecektir. Bu görüşe göre, olması gereken, pasif örtülü kazanç 

aktarımında halka açık şirkete değil, aktif örtülü kazanç aktarımında 

olduğu gibi yöneticilerine yaptırım uygulanmasıdır. Ancak Kanun bu 

hususu düzenlemek yerine, aktarımın yapıldığı şirkete yaptırım 

öngörmüştür.  
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Kanaatimizce, anılan konuya ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararının ve 

yerleşik bir uygulamanın bulunmadığı da göz önüne alındığında, 

yukarıdaki görüşlerden ikisi de savunulabilecek olmakla birlikte, 

SPKn’nun 103/6 hükmünde, maddede düzenlenen idari yaptırımın 

sujesinin “halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile 

bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları” olarak belirlendiği, bu çerçevede 

maddenin lafzının “aktarım yapan taraf” hakkında idari yaptırım tesis 

edilmesine yönelik olduğu sonucuna varılmaktadır. Eğer maddede 

“aktarım yapılan” taraf hakkında SPKn’nun 103/6 hükmü uyarınca 

yaptırım tesis edilmesi amaçlanıyor olsaydı, kendisine aktarım yapılan 

“gerçek kişiler” bakımından maddenin uygulanamaması sonucunu 

doğururdu. Zira, Kanun uyarınca aktarımda bulunacak kişinin her 

durumda tüzel kişi olacağı (halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım 

kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları) açıksa da, aktarım 

yapılan kişi tüzel kişi dışında, gerçek kişi de olabilecektir. Bu nedenle, 

SPKn’nun 103/6 hükmü ile aktarım yapılan kişiye idari para cezası 

tesisi öngörülmek istenseydi, maddede “ilgili gerçek veya tüzel 

kişiler” ifadesi kullanılırdı. Kaldı ki, Kanunun, SPKn’nun doğrudan 

kapsamına giren halka açık şirketler, kolektif yatırım kuruluşları ve 

bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları için öngörmediği bir yaptırımı, 

bunların çoğu kez Kanun kapsamında olmayan ilişkili tarafları için 

öngörmüş olduğunun savunulması, Kanunun amacına da aykırılık 

teşkil edecektir. Nitekim Kanun, 103/6 ncı maddesinde bu özel hükmü 

öngörmek suretiyle, 21/4 hükmü uyarınca iade talebinde bulunulmuş 

olup olmadığından bağımsız olarak, aktarım yapan halka açık ortaklık 

veya kolektif yatırım kuruluşunun fiilinin idari para cezasına konu 
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edilebilmesine imkan tanımıştır. Anılan özel hüküm olmasaydı, halka 

açık ortaklık veya kolektif yatırım kuruluşunca 21/4 hükmü 

kapsamında iadenin talep edilmiş olduğu hallerde, idari para cezası 

tesis edilmesi mümkün olmayacağı gibi, böyle bir talebin yapılmadığı 

hallerde 21/4 hükmüne aykırılıktan idari para cezası tesis edilebilmesi 

için de bu hususu içeren özel nitelikte bir Kurul kararı tesis edilmesi 

ve bu karara aykırılık nedeniyle 103/1 hükmü kapsamında idari para 

cezası tesisi gündeme gelecekti. Diğer taraftan belirtmek gerekir ki, 

SPKn’nun 103/6 hükmü genişletici biçimde yorumlanmaksızın da, bir 

takım şartların mevcudiyeti halinde SPK tarafından “kendisine 

aktarım yapılan” taraflar hakkında da idari para cezası 

uygulanabilecektir. Şöyle ki; SPKn’nun 21/4 hükmünün ikinci 

cümlesinde “Kendilerine kazanç aktarımı yapılan taraflar Kurulca 

belirlenecek süre içinde aktarılan tutarı kanuni faizi ile birlikte iade 

etmek zorundadır” düzenlemesine yer verilmiştir. Benzer şekilde, 

SPKn’nun 21/4 hükmünün son cümlesinde ise, örtülü kazanç aktarımı 

yasağının ihlali ile ilgili SPKn’nun 94 üncü maddesi ve 110 uncu 

maddesi hükümleri saklı tutulmuş olup, SPKn’nun 94 üncü 

maddesinde Kurul, belirlenen tutarın tayin edilen süre içerisinde iadesi 

için dava açmaya yetkili kılındığı gibi, SPKn’nun 92 nci maddesinin 

birinci fıkrasının da, bu madde bakımından uygulanacağı hüküm 

altına alınmıştır. Bu halde, ister doğrudan SPKn’nun 21/4 hükmünün 

ikinci cümlesinde yer alan düzenlemeye göre, ister SPKn’nun 92 nci 

maddesi kapsamında kendisine örtülü kazanç aktarılan taraf hakkında 

tesis edilecek bir Kurul kararı çerçevesinde, aktarım yapılan gerçek 

veya tüzel kişiden aktarılan tutarı iade etmesi talep edilebilecektir. 
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Kendisine aktarım yapılanın anılan yükümlülüğe aykırı hareket etmesi 

halinde ise, SPKn’nun 103/1 hükmü uyarınca, “Kurulca alınan özel 

nitelikteki kararlara” aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle, aktarılan 

taraflar hakkında idari para cezası uygulanabilecektir. Bu halde, 

kendisine aktarım yapılan gerçek kişilerin de yaptırıma muhatap 

olmaları sağlanmış olacaktır. 

C. Aktif Örtülü Kazanç Aktarımında Yetkiler 

1) İade için “süre tanıma” yetkisi ve sonuçları  

Öncelikle belirtmek gerekir ki, SPKn md. 21/4’te halka açık 

şirketlerin örtülü kazanç aktarımı nedeniyle uğradıkları zararın 

giderilmesi amacıyla öngörülen hükme göre, örtülü kazanç 

aktarımının420 tespiti halinde kendilerine kazanç aktarımı yapılan 

taraflar Kurulca belirlenecek süre içerisinde aktarılan tutarı kanuni 

faizi ile birlikte halka açık şirkete iade etmek zorundadırlar. Anılan 

hüküm çerçevesinde SPKn. md.21/4’de yer alan Kurulun yetkisinin 

“iadeyi talep etme” yetkisinden ziyade, “iadenin talep edilmesini 

kendisinden aktarım yapılan taraftan isteme” yetkisi şeklinde olduğu 

görülmektedir. Zira, SPKn md. 21/4 hükmünün lafzından Kurula 

yalnızca “aktarım yapan tarafa” ya da diğer bir ifadeyle “kendisinden 

aktarım yapılan tarafa”, “lehine aktarım yapılan taraftan”, örtülü 

olarak aktarılmış tutarın iadesi için talepte bulunulmasını sağlamak 

üzere bildirimde bulunma yetkisinin tanındığı anlamı çıkmaktadır. 

Başka bir deyişle Kurul’un yalnızca kendisinden aktarım yapılan tarafı 



358 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

muhatap alarak ondan lehine aktarım yapılmış olan taraftan belirlenen 

süre içerisinde, aktarılan tutarın kendisine iade edilmesinin talep 

edilmesini istemek konusunda yetkili olduğu, dolayısıyla lehine 

aktarım yapılan taraftan aktarım konusu tutarın aktarımı gerçekleştiren 

tarafa iadesini ayrıca istemek konusunda Kurul’a bir yetkinin 

verilmemiş olduğu söylenebilecektir.  

Bu bakımdan, SPKn md. 21/4 maddesi ile SPK’ya, yalnızca 

kendisinden aktarım yapılan tarafa, lehine aktarım yapılan taraftan 

aktarılan tutarı geri istemesine ilişkin süre belirleme konusunda sınırlı 

bir yetki verildiği ve iade temin edilmezse SPKn md. 94 hükmü 

uyarınca, örtülü kazancın iadesi için dava açmaya yetkili olduğu 

değerlendirmesi yapılabilecektir.  

2) İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunma 

SPK’nın suç duyurusunda bulunma yetkisinde ayrıntılı olarak 

inceleyeceğimiz üzere SPK, sermaye piyasasında faaliyet gösteren 

halka açık şirketlerin ve sermaye piyasası kurumlarının denetim ve 

gözetimini yerine getirmekle görevli olup, suç teşkil ettiği sonucuna 

varılan fiiller nedeniyle SPKn md. 115 hükmü uyarınca Cumhuriyet 

Savcılıklarına yazılı başvuruda bulunulması Kurul’un yalnızca yetkisi 

değil aynı zamanda görevidir. Bu çerçevede, yaptırımı SPKn. md. 

110-1-b ve c’de düzenlenen örtülü kazanç aktarımı suçunun maddi ve 

manevi unsurlarının tekemmül ettiğinin Kurulca tespiti halinde, örtülü 

olarak aktarılan tutarın SPKn md. 21/4 hükmü uyarınca Kurulca 

 
420 İade için süre tanıma yönündeki tedbir, pasif örtülü kazanç aktarımında da uygulanabilecek 
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belirlenen süre içerisinde iade edilmiş olup olmadığından bağımsız 

olarak, ilgililer hakkında SPK tarafından suç duyurusunda 

bulunulacaktır421.  

Bu çerçevede, konuya SPKn md. 110/1-b ve c hükümleri çerçevesinde 

bakıldığında,  “emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın 

basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, 

şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem 

hacmi üretmek” fiillerinden herhangi birinin varlığı ve bu fiil 

neticesinde halka açık şirket ve kolektif yatırım kuruluşlarının 

kârlarının veya malvarlıklarının azaltılması veya kârlarının veya 

malvarlıklarının artmasının engellenmesi suçun maddi unsurunun 

oluşumu için yeterli olup, SPK tarafından gerçekleştirilen denetim 

neticesinde örtülü kazanç aktarımı fiilinin unsurlarının oluştuğu tespit 

edildiği takdirde, Kurul Karar Organı’nın suç duyurusunda bulunma 

yönündeki kararına istinaden, ilgililer hakkında suç duyurusunda 

bulunulacaktır. Örtülü kazanç aktarımı suçu ile ilgili 

değerlendirmelere, SPK’nın suç duyurusunda bulunma yetkisi 

konusunda daha ayrıntılı olarak yer verilecektir.  

 

 
bir tedbirdir.  
421 Kurul’un görev ve yetkilerinin ihmal edilmesinin bir takım hukuki sonuçlarının olduğunun 
da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Nitekim suç unsurlarının tespitine karşın suç 
duyurusu yapılmaması durumunda, TCK’nun 257 nci maddesi uyarınca görevi kötüye 
kullanma suçu nedeniyle SPK personeli hakkında cezai soruşturma yapılması veya SPK’nın 
hizmet kusuru nedeniyle zarara uğranıldığı gerekçesiyle aktarım yapan şirketin yatırımcıları 
tarafından SPK aleyhine tam yargı davası açılması gibi durumlar da gündeme gelebilecektir.  
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3) Denetleme sonuçlarının ortaklara duyurulmasını 

isteme 

Öte yandan, SPKn md. 94 hükmünde, örtülü kazanç aktarımında 

uygulanacak tedbirlere yer verilerek, Kurulun dava açma yetkisi 

yanında, Kurul’un 21 inci maddede belirtilen işlemlerde bulundukları 

tespit edilen halka açık ortaklıklar, kolektif yatırım kuruluşları ve 

bunların bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinden denetleme sonuçlarının 

Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ortaklara 

duyurulmasını istemeye de yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.    

Mülga SPKn. md. 46/1-d hükmünde de, örtülü kazanç aktarımı 

yasağına aykırılık teşkil eden işlemlerde bulundukları tespit edilen 

anonim şirketlerden, denetleme sonuçlarının Kurul tarafından 

belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde ortaklara duyurulmasını isteme 

konusunda Kurula yetki verilmiş, ancak SPK’ya örtülü kazancın 

iadesi davası açma yetkisi tanınmamıştır.  

Denetleme sonuçlarının ortakların bilgisine sunulması konusunda 

şirketi icbar etme tedbirinin amacı, halka açık şirket tarafından 

gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlerle örtülü kazanç aktarımı 

yasağının ihlal edildiğinin, bir başka deyişle örtülü kazanç aktarımı 

teşkil eden fiillerin işlendiğinin, halka açık şirket ortaklarının bilgisine 

sunulmasını temin etmek ve şirket pay sahiplerinin anılan işlemlerle 

ilgili olarak, işlemlerin hükümsüzlüğünün tespiti ve ilgililer hakkında 

sorumluluk davası ikame etme gibi muhtelif dava imkânlarından 

yararlanmalarını sağlamaktır.      
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4) Örtülü kazancın iadesi davası açılması  

SPKn md. 94 hükmünde, örtülü kazanç aktarımında uygulanacak 

tedbirler arasında, Kurulca belirlenen tutarın tayin edilen süre içinde 

iade edilmemesi halinde, örtülü kazancın iadesi için dava açma 

konusunda Kurulun yetkili olduğu hükme bağlanmış olup, ayrıca 92 

nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarının422 bu madde bakımından 

da uygulanacağı ifade edilmiştir.   

SPK tarafından, Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde örtülü 

kazancın iadesi davası ikame edilebilmesi için, Kanunun 21 inci 

maddesinde yer alan işlemlerle halka açık şirketin karının veya 

malvarlıklarının azaltılması veya artmasının engellenmesi sureti ile 

kazanç aktarımında bulunulduğunun Kurulca tespit edilmesi elzemdir. 

Bu çerçevede, Kurul tarafından iade davası açılabilmesi için gereken 

şartlar, ilgili şirketin karında veya malvarlığında bir azalma meydana 

gelmiş olması ya da meydana gelmesi muhtemel bir artışın 

engellenmesidir. Anılan şartlar madde metninde dava şartı olarak 

kaleme alındığından, bu şartlar sağlanmaksızın açılan bir davanın, 

 
422 SPKn.’nun 92 nci maddesi, ihraççıların hukuka aykırı işlemleri ile sermayeyi veya 
malvarlığını azaltıcı işlemlerde uygulanabilecek tedbirleri düzenlemekte olup, anılan 
maddenin son fıkrası, 23.1.2017 tarihli ve 29957 sayılı RG.’de yayımlanan 684/KHK sayılı 
"Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname" ile madde metnine eklenmiş ve anılan fıkrada, madde kapsamında Kurul 
tarafından açılan dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde Kurulun her 
türlü harç ve teminattan muaf olduğu düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı KHK ile değişik 94 
üncü maddenin ikinci fıkrasının yaptığı atıf nedeniyle anılan muafiyet hükmü, Kurul 
tarafından açılacak örtülü kazancın iadesi davalarında da uygulama alanı bulacaktır.  Mülga 
SPKn.’nda yer alan 46 ncı maddede, Kurulun 46 ncı madde kapsamında açacağı davalarda her 
türlü harç ve teminattan muaf olduğu hükmü yer almakta idi. Anılan hükmün gerekçesinde 
ise, Kurul’a tanınan dava açma ve takip yapma yetkilerinin, yatırımcıların ve genel olarak da 
kamunun menfaatlerini koruma amacı taşıdığı, bu yetkinin amaca uygun biçimde 
kullanılabilmesi için, 46 ncı madde kapsamında Kurulca açılan dava ve yapılan takiplerde, 
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dava şartı yokluğundan reddedilmesi muhtemeldir. Aynı sonuca, 94 

üncü madde metninde yer alan “iade” kavramından da 

ulaşılabilecektir. Zira “iade” ancak bir eksilme veya kayıp halinde 

mümkün olabilecek bir durumdur. Bu çerçevede, kaybın olmadığı ya 

da henüz gerçekleşmediği durumlarda, halka açık şirkete iade edilmesi 

gerekli olan bir tutar bulunmayacağından, 94/1 hükmünde yer alan 

iade davası da açılamayacaktır.   

Örtülü kazancın iadesi davası yanında SPK, örtülü kazanç aktarımının 

bir başka bakış açısıyla halka açık şirketin malvarlığının azalması 

sonucunu doğuran hukuka aykırı bir işlem olması hasebiyle, 94 üncü 

maddenin yaptığı atıf nedeniyle örtülü kazanç aktarımında da 

uygulanabilecek SPKn md. 92/1 hükmünde öngörülen ve aşağıda ayrı 

bir başlık altında inceleyeceğimiz tedbirlere de (gerekli mercilere 

intikal ettirme, yokluk/butlanın tespiti davası ile iptal davası açma, 

yönetim kurulu üyelerini görevden alma vs.) işin mahiyetine uygun 

düştüğü ölçüde müracaat etmekte muhayyerdir.      

Öte yandan, SPKn md. 94/1 hükmü uyarınca açılacak bir dava ile 

kazanç aktarımı yapılan tarafların bu tutarı halka açık şirkete iade 

etmelerinin sağlanması halinde geriye korunması gereken başka bir 

menfaatin kalmayacak olması nedeniyle, SPKn md. 92/1-b uyarınca 

açılabilecek bir davanın (butlanın tespiti/iptal davası) hukuki menfaat 

yokluğu nedeniyle mahkeme tarafından reddedilmesi ihtimalinin söz 

konusu olabileceğinin de göz ardı edilmemesi uygun olacaktır.    

 
Kurul’un teminat ve harçlardan muaf olmasının öngörüldüğü belirtilmişti.  
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VI. Halka Açık Şirketlerin Hukuka Aykırı İşlemleri ile 

Sermayeyi veya Malvarlığını Azaltıcı İşlemlerinde SPK’nın 
Yetkileri  

A. Hükmün Kanunda Düzenlenişi  

TTK md. 445 hükmünde genel kurul kararları bakımından iptal 

edilebilirlik düzenlenmiş olup, kanun veya esas sözleşme hükümlerine 

ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları 

aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası 

açılabileceği düzenlenmiştir. Yine TTK md. 447 hükmünde, genel 

kurulun, özellikle; pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava 

ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını 

sınırlandıran veya ortadan kaldıran, pay sahibinin bilgi alma, inceleme 

ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında 

sınırlandıran, anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin 

korunması hükümlerine aykırı olan kararlarının batıl olduğu 

düzenlenmiştir. Ancak, TTK’da genel kurul kararlarına ilişkin yokluk 

müeyyidesinin hangi hallerde ve neye göre söz konusu olacağına dair 

bir hüküm yer almamaktadır. Bu sebeple yokluk müeyyidesi ile ilgili 

olarak, genel hükümlere ve bu konudaki doktrin ve uygulamadaki 

görüşlere müracaat edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının sakatlığına ilişkin olarak 

TTK’da yer verilen genel hükümlerle belirlenen hukuki müeyyidelerin 

yanı sıra, SPKn’da da bazı özel hükümler öngörülmüştür. Bu 
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çerçevede, Kurulca bu kapsamda kullanılabilecek yetkilere ilişkin 

olarak yukarıda incelediğimiz SPKn md. 94 hükmü yanında SPKn. 

md. 92 hükmünün de incelenmesi ehemmiyet arz etmektedir. Zira 

SPK tarafından gerçekleştirilecek denetim çalışmaları neticesinde 

Kurul tarafından yapılacak tespitler çerçevesinde, özellikle genel bir 

tedbir hükmü olması nedeniyle 92 nci madde hükmünün 

uygulanmasının söz konusu olması ihtimali son derece yüksektir.   

SPKn’nun 92 nci maddesinde, ihraççıların423 hukuka aykırı işlemleri 

ile sermayeyi veya mal varlığını azaltıcı işlemlerinde uygulanacak 

tedbirlere yer verilmiş olup, söz konusu hükmün uygulama alanı 

bulabilmesi için öncelikle şu şartların gerçekleşmiş olması 

gerekmektedir: 

(i) SPKn’na tabi ihraççının bulunması, 

(ii) Bu ihraççının, kanuna424, sermaye piyasası mevzuatına, esas 

 
423 SPKn md. 3/1 h hükmü uyarınca ihraççı kavramı, “sermaye piyasası araçlarını ihraç 
eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz 
edilen tüzel kişileri ve bu Kanuna tabi yatırım fonlarını” ifade etmekte olup, paylarını ihraç 
eden halka açık şirketler de ihraççı kavramı kapsamına girmekte olup, anılan madde halka 
açık şirketler açısından da uygulama alanı bulacaktır.   
424 Madde metninde yer alan “kanuna” ifadesi ile sadece SPKn.’nun mu kastedildiği yoksa 
yürürlükteki tüm kanunların, özellikle Türk Ceza Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun bu 
kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusu akla gelebilir. Bu noktada belirtmek 
gerekir ki, Kurul SPKn ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen görev ve yetkileri kullanmak 
üzere kurulmuş olup, SPKn kapsamındaki kişi ve/veya kuruluşlar hakkında, yürürlükte 
bulunan sair mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle idari tedbir veya idari yaptırım tesis 
etmesinin Kurul’un kuruluş amacı ile bağdaşmadığı kanaatindeyiz. Zira, Kanun kapsamındaki 
halka açık şirketler veya sermaye piyasası kurumları, faaliyet konuları itibariyle genel ve özel 
nitelikte çok sayıda mevzuata muhatap olabilmekte, bu mevzuatların sürekli veya şikayet 
üzerine takibi konusunda farklı kamu kurum ve kuruluşlar görevli bulunabilmektedir. Bu 
çerçevede, her ne kadar SPKn’nun 92 nci maddesinde SPKn’nun kısaltmasını ifade etmek 
üzere büyük harfle kanuna ifadesi kullanılmamışsa da, SPK’nın ülkemizde yürürlükte 
bulunan herhangi bir mevzuat hükmüne aykırılık nedeniyle tedbir uygulamasının, Kurulun 
yetkilerinin hukuka aykırı şekilde genişletilmesine yol açacağı; bunun da 92 nci maddenin 



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ | 365 

 

sözleşme ve fon iç tüzüğü hükümlerine veya işletme maksat ve 

mevzuuna aykırı bir durum veya işleminin bulunması, 

(iii) Bu durum veya işlem sebebiyle ihraççının sermayesinin veya mal 

varlığının azaldığının veya kayba uğradığının Kurulca tespit edilmesi. 

Kurul tarafından böyle bir tespit yapıldığında ise, SPKn.’nun 92/1-a 

hükmü uyarınca, ilgililerden aykırılıkların giderilmesi için tedbir 

alınmasının istenmesi ve gerektiğinde durumun ilgili mercilere intikal 

ettirilmesi, SPKn’nun 92/1-b hükmü uyarınca bu durum ve işlemlerin 

 
öngörülüş amacı ile bağdaşmayacağı değerlendirilmektedir. Kaldı ki, SPKn’nun 92 nci 
maddesinde SPKn dışındaki diğer kanunlar da kast edilseydi, maddede “kanuna” ifadesi 
yerine “kanunlara” ifadesinin kullanılacağı söylenebilecektir. Bununla beraber, Kurulun bir 
başka kanuna aykırılık nedeniyle SPKn’nun 92 nci maddesinde sayılan tedbirleri almaya 
yetkili olduğunun kabulü, SPK’nın sorumluluğunu öngörülemez bir boyuta taşıyabilecektir. 
Buna göre, TTK’nın, tüm ticaret şirketlerinin tabi olduğu, şirketler hukukundaki ilişkileri 
düzenleyen genel ve çerçeve nitelikte temel bir düzenleme olması nedeniyle, Kurul 
düzenlemelerine tabi olan ihraççılar, işlemlerinde SPKn’nun yanı sıra, TTK’nın emredici 
hükümlerine de riayet etmekle yükümlüdürler. SPKn kapsamındaki şirketlerin, genel kanun 
niteliğindeki TTK’ya da tabi oldukları nazara alındığında, TTK’nın özellikle sermaye piyasası 
mevzuatı ile ortak düzenleme alanlarındaki emredici hükümlerine aykırılık halinde, söz 
konusu aykırılık TTK kapsamında bir yaptırıma bağlanmadığı ve/veya konuya ilişkin Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı yahut ilgili bir başka kamu kurumunun denetim/yaptırım uygulama 
yetkisinin bulunmadığı hallerde, emredici kanun hükmüne aykırılık aynı zamanda 
sermayenin/malvarlığının azalmasına/kaybına yol açmışsa, SPKn’nun 92 nci maddesinde yer 
alan tedbirlerin işletilmesinin gündeme gelebileceği, hatta bu halde anılan madde uyarınca 
gerekli tedbirlerin alınmasının Kurul’un yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması 
hususundaki görevinin bir gereği olduğu söylenebilecektir. Benzer şekilde, konuya TCK 
hükümleri açısından bakıldığında da, SPK’nın yalnızca SPKn’da tanımlanan ve bu Kanun’da 
atıf yapılan suçlarla ilgili olarak SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca savcılıklara yazılı 
başvuruda bulunmakla yetkili ve görevli olduğu görülmektedir. Buna göre, Kurulun, TCKda 
düzenlenen suçlardan, SPKn’da atıf yapılanlar kapsamında (TCK’nın 155 inci maddesi 
uyarınca, güveni kötüye kullanma suçunun işlendiği gerekçesiyle) SPKn’nun 92 nci 
maddesini uygulayabileceği açık olmakla birlikte, SPKn’da düzenlenen ya da atıfta bulunulan 
suçlar dışında, TCK’da yer alan suçlar Kurulun görev ve yetki alanının dışında olup, Kurul’un 
görev ve yetkisine girmeyen suçlar nedeniyle SPKn’nun 92 nci maddesi uyarınca tedbir 
alınması uygun olmayacaktır. Bununla birlikte, bu noktada önemle vurgulanması gereken bir 
husus, kamu görevlisinin suçu bildirmesine ilişkin yükümlülük altında olduğu ve bu 
yükümlülüğün yerine getirilmemesinin TCK’da suç olarak düzenlendiğidir. Bu çerçevede, 
Kurul uzmanlarının, denetim sırasında SPKn kapsamı dışında kalan bir suçun işlendiğini 
tespit etmeleri halinde, bu hususu TCK md. 279 hükmüne istinaden savcılığa intikal ettirme 
yükümlülüklerinin bulunduğu düşüncesindeyiz.  
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hukuka aykırılığının Kurulca tespiti tarihinden itibaren üç ay ve her 

hâlde durum ve işlemin vukuu tarihinden itibaren üç yıl içinde iptal 

davası ve beş yıl içinde butlan veya yokluğun tespiti davası açılması, 

SPKn.’nun 92/1-c hükmü çerçevesinde ise işlemlerde sorumluluğu 

bulunanların imza yetkilerinin kaldırılması ve yönetim kurulu 

üyelerinin görevden alınarak yerlerine yenilerinin atanması 

mümkündür. Anılan tedbir ve yetkiler aşağıda ayrıntılı olarak 

incelenecektir. 

B. Kurulun Dava Açma Yetkisi 

1) Genel Olarak 

Kurul tarafından SPKn. md. 92’de öngörülen şartların gerçekleştiğinin 

tespit edilmesi halinde, SPKn’nun 92/1-b hükmü uyarınca bu durum 

ve işlemlerin hukuka aykırılığının Kurulca tespiti tarihinden itibaren 

üç ay ve her hâlde durum ve işlemin vukuu tarihinden itibaren üç yıl 

içinde iptal davası ve beş yıl içinde butlan veya yokluğun tespiti 

davası açılması da, SPK tarafından kullanılabilecek önemli bir yetki 

olarak zikredilebilir. Mülga SPKn.’nun 46/1-c hükmünde425 ise anılan 

yetki, “Bu Kanuna tabi anonim ortaklık ve sermaye piyasası 

kurumlarının, kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya işletme maksat 

ve mevzuuna aykırı görülen durum ve işlemleri ile sermayenin 

 
425 Mülga SPKn.’nun 46/I-c bendi ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. TEKİL, Müge, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim Ortaklıkların Genel 
Kurul Kararları Aleyhine İptal Davası Açma Yetkisi-4487 Sayılı Kanun İle SerPK m. 46/I, 
(c)’de Yapılan Değişiklik Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yaş Günü 
Armağanı, C.I, İstanbul 2002, s.765 vd.; SPK’nın mülga Kanun md. 46/1-c hükmü 
çerçevesinde dava açma yetkisi konusunda bkz. MANAVGAT, Çağlar, Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 46.1.c Hükmü Çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Hukuka Aykırılığın 
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azalmasına veya kaybına yol açan işlemlerinin hukuka aykırılığının 

tespiti veya iptali için dava açmaya,..yetkilidir.” şeklinde 

düzenlenmişti. Eski düzenleme ile yeni düzenleme genel olarak 

benzer olsa da, aralarında bazı farklar bulunmaktadır.  

Öncelikle eski düzenlemede, anonim şirket ve sermaye piyasası 

kurumlarının, kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya işletme 

maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum ve işlemleri ile sermayenin 

azalmasına veya kaybına yol açan işlemlerinin hukuka aykırılığının 

tespiti veya iptalinden bahsedilmişken, yeni hükümde, ihraççıların, 

kanuna, sermaye piyasası mevzuatına, esas sözleşme ve fon iç tüzüğü 

hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum 

ve işlemleri sebebiyle426 ihraççının sermayesinin veya mal varlığının 

azaldığının veya kayba uğradığının Kurulca tespit edilmesinden427 söz 

edilerek, eski düzenlemede salt sermayenin azalmasına veya kaybına 

yol açan işlemler nedeniyle de dava açılması söz konusu 

olabilecekken yeni düzenlemede, ihraççılar tarafından gerçekleştirilen 

işlemler nedeniyle sermayenin veya malvarlığının azalması ifadesi 

çerçevesinde, ihraççıların hukuka aykırı işlemleri ile malvarlığı kaybı 

arasında sebep-sonuç ilişkisi kurularak, yerinde ve doğru bir yaklaşım 

 
Tespiti veya İptal Davası Açma Yetkisinin Kapsamı, BATİDER, C.XXVII, Y.2011, S.3, s.43 
vd. 
426 Öte yandan, SPKn.’nun 92 nci maddesinin madde başlığında, ihraççıların hukuka aykırı 
işlemleri ile sermayeyi veya malvarlığını azalıcı işlemlerinde uygulanacak tedbirler ifadesine 
yer verilmiş olup, anılan başlık mülga SPKn.’ndaki ifadeye benzer nitelikte olup, madde 
muhtevası ile çelişmektedir.   
427 Nitekim doktrinde de, Kurulun 92 nci maddesi uyarınca dava açabilmesinin malvarlığının 
azalması nesnel koşuluna bağlandığı belirtilerek, ortaklık malvarlığında azalmaya ye da kayba 
yol açmadığı takdirde, kanuna, mevzuata, ortaklık ana sözleşmesine, işletme amaç ve 
konusuna aykırılık oluşturan bir işlem için Kurulun dava açamayacağı ifade edilmektedir. 
MANAVGAT, HAAO, s.438 ve 442. 
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sergilenmiştir.   

Yine yeni düzenlemede, iptal davası ve yokluk/butlanın tespiti davası 

için dava açma süreleri açıkça belirlenmiş olup, eski düzenlemede bu 

yönde bir hüküm yer almamakta idi.  

SPK’nın dava açma yetkisine ilişkin hüküm aşağıda ayrıntılı olarak 

incelenecektir.  

2) İptal Davası ile Yokluk veya Butlanın Tespiti Davası 

Açma 

a) Hükmün Amacı 

Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde, SPKn.’na tabi ihraççıların, 

kanuna, sermaye piyasası mevzuatına, esas sözleşme ve fon iç tüzüğü 

hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum 

ve işlemleri sebebiyle sermayenin veya mal varlığının azalmasına 

veya kaybına yol açtığının Kurulca tespit edilmesi hâlinde Kurula, bu 

durum ve işlemlerin hukuka aykırılığının Kurulca tespiti tarihinden 

itibaren üç ay ve her hâlde durum ve işlemin vukuu tarihinden itibaren 

üç yıl içinde iptal davası ve beş yıl içinde butlan veya yokluğun tespiti 

davası açma yetkisi tanınmıştır.  

SPKn.’nun 1 inci maddesinde, Kanunun amacı, sermaye piyasasının 

güvenilir, şeffaf ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması ve 

yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye 

piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi şeklinde belirtilmiş ve 
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Kanunun amacının yerine getirilmesi amacıyla kurulmuş olan SPK, 

kanuna tabi halka açık şirketler ve sermaye piyasası kurumlarına 

yönelik başta dava açmak olmak üzere, düzenleme ve denetleme başta 

olmak üzere muhtelif yetkilerle donatılmıştır. Bu yetkilerden biri de, 

anonim şirketler hukukunda da geçerli olan malvarlığının korunması 

ilkesinin, sermaye piyasası hukukuna yansıması olarak telakki 

edilebilecek olan ve SPKn.’nun 92 nci maddesinde düzenlenen, 

ihraççıların hukuka aykırı işlemleri ile sermayesinin veya 

malvarlığının azalmasına ya da kaybına yol açan işlemler nedeniyle 

SPK tarafından iptal ya da butlan/yokluğun tespiti davası açabilme 

yetkisidir. SPK’ya tanınan bu yetki, halka açık şirketleri, dolayısıyla 

bu şirketlere yatırım yapan şirket ortaklarını korumaya yönelik 

doğrudan kanun hükmü ile tanınan kamusal bir görev ve yetki olarak 

tavsif edilebilir. 

Halka açık şirket ortaklarının, mevzuatta öngörülen sebeplerle ve 

şartları gerçekleştiği takdirde şirket genel kurul kararları aleyhine ve 

istisnai olarak da yönetim kurulu kararları aleyhine (SPKn. md. 18 

çerçevesinde kayıtlı sermaye sisteminde alınacak kararlar ile md. 20 

çerçevesinde hükümde öngörülen şartlarda kar payı avansı 

konusundaki kararlar) dava açabilme imkanı mevcut olmakla birlikte, 

SPKn. md. 92 anlamında, halka açık şirket tarafından gerçekleştirilen 

diğer hukuki işlemlere karşı dava açabilme imkanı bulunmadığından, 

SPK’ya, SPKn. md. 92’de öngörülen şartların gerçekleşmesi şartıyla 

halka açık şirketin hukuka aykırı tüm işlemlerine karşı dava açma 

yetkisi bahşeden düzenlemenin, yatırımcıların korunması noktasındaki 
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önemi de yadsınamaz. Yine, Kanunun 92 nci maddesinin, 684 sayılı 

KHK’nın 6 ncı maddesi ile değişik 3 üncü fıkrası çerçevesinde 

Kurulun, açacağı davalarda her türlü harç ve teminattan muaf olması 

da, yatırımcılar tarafından açılacak davalarda katlanılması muhtemel 

yargılama ve harç giderleri nedeniyle yatırımcılar tarafından dava 

açma yolunun tercih edilmemesi ihtimalinde, yatırımcıları koruma 

fonksiyonu çerçevesinde SPK’nın dava açma yetkisini kullanması 

nedeniyle, anılan hükümle Kurula tanınan yetkinin haklı 

gerekçelerinden birini teşkil etmektedir.          

b) Dava açılabilecek işlemler 

Hükümde yer alan ve SPK’nın dava açabileceği belirtilen işlem 

kavramının özel bir anlamı olmayıp, anılan ifadenin herhangi bir 

sınırlamaya tabi olmadan her türlü hukuki işlemi kapsar şekilde 

anlaşılması uygun olacaktır. Zira ilgili madde, madde hükmünde 

belirtilen esaslara aykırı “durum ve işlemler” sebebiyle ihraççıların 

sermayesinin veya malvarlığının kaybına yol açılması halinde 

SPK’nın iptal ve butlanın/yokluğun tespiti davası açabileceği hükme 

bağlayarak, dava açılacak halleri geniş tutmuştur. Bu çerçevede, 

Kanuna tabi ihraççıların, kanuna veya esas sözleşmeye ya da işletme 

konu ve amacına aykırı olan ve sermayenin kaybına ya da azalmasına 

yol açan her türlü hukuki işlemler bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Bunlar vakıf kurma gibi tek taraflı hukuki işlemler olabileceği gibi, 

üçüncü kişilerle yapılacak bağış, ödünç, vekâlet, eser, kira gibi 

sözleşmeler ve Kanuna tabi halka açık şirket genel kurulunda alınan 

genel kurul kararları ile maddedeki koşulların gerçekleşmesi halinde 
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yönetim kurulu kararları428 da olabilir429. Ayrıca yetkili organ 

kararlarına istinaden, kararın uygulamaya geçilmesini sağlayan 

işlemlere karşı da iptal davasının ikame edilebileceği kanaatindeyiz. 

c) Açılabilecek Davalar 

i) Yokluk veya Butlanın Tespiti Davası  

SPK tarafından md. 92 hükmü çerçevesinde ikame edilebilecek olan 

davalar, işlemin türüne ve sakatlığın derecesine göre iptal davası ile 

yokluk veya butlanın tespiti niteliğinde olabilir. Kurul tarafından 

açılabilecek olan yokluk430 veya butlanın tespiti davası, yukarıda 

 
428 Yönetim kurulu kararlarının iptali müessesesi istisnai nitelikte bir müessese olup, SPK 
tarafından yönetim kurulu kararları aleyhine SPKn. md. 92 çerçevesinde dava açılabilmesi 
için, maddedeki koşulların tamamının gerçekleşmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu 
kararlarının butlan veya yokluğunun tespiti davasını ise SPK, maddedeki koşulların 
gerçekleşmesi halinde, anılan hükmün verdiği yetkiye istinaden açabileceği gibi, maddedeki 
koşullar gerçekleşmese bile, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ile görevli ve 
yetkili kamu otoritesi olması hasebiyle menfaati olan ilgili sıfatıyla genel hükümler 
çerçevesinde de ikame edebilecektir.  
429 TEKİL, s.776-777; PULAŞLI, Şerh (C.I), s.924.   
430 Kurul tarafından mülga SPKn. döneminde, Kanunun 46/1-c hükmüne istinaden açılan 
yokluğun tespiti davasına örnek olarak, S.S.S.AŞ’nin 1999, 2000, 2001, 2002 yıllarına ilişkin 
genel kurullarında büyük ortak E.H.’ye ait olan hisse senetlerinin sahipliğinin başka kişiler 
tarafından kendilerine aitmiş gibi gösterilerek yetkisiz olarak genel kurullarda büyük ortak 
E.H.’nin değil de başka kişilerin ortak sıfatı ile oy kullanmaları nedeniyle, anılan yıllara ait 
genel kurulların yok hükmünde olduğunun tespiti talepli dava gösterilebilir. İlk olarak SPK 
tarafından 2006 yılında ikame edilen, muhtelif usuli kararlar ve Yüksek Mahkeme’nin bozma 
kararları neticesinde, yerel mahkeme tarafından verilen davanın açılmamış sayılmasına ilişkin 
karar sonrası 2013 yılında Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 
nezdinde ikame edilen ve E.2013/467 sayısına kaydolan davada, Mahkemenin 10.9.2015 tarih 
ve K.2015/403 sayılı kararıyla, “..hissenin hamiline yazılı olduğu, hamiline yazılı hisseleri 
elinde bulunduran kişilerin şirket ortağı olup, genel kurullara katılma hak ve yetkisi olduğu, 
hissenin büyük ortak E.H.’ye ait olmadığının anlaşıldığı, hamiline yazılı hisse senetlerinin 
ancak mürtehine teslim edilmek suretiyle rehnedilebileceği ve rehninin ancak teslimle 
sağlanabileceği, söz konusu hisse senetlerini ibraz eden kişilerin hisse senedini ibrazla ortak 
olduğu kanıtlandığında, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahip olduğu, şirket 
genel kuruluna katılan ortaklar tarafından kullanıldığı iddia edilen E.H.’ye ait hisse 
miktarının toplantının geçerliliğine ve toplantı ile karar yeter sayılarına etkisinin olmadığı, 
tüm genel kurul kararlarının oybirliği ile alındığı, genel kurul kararlarının yasaya, ana 
sözleşmeye ve asgari iyi niyet kurallarına aykırı olmadığı,..” gerekçesiyle SPK tarafından 
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belirttiğimiz gibi her türlü hukuki işlem aleyhine ikame edilebilmekle 

birlikte, uygulamada daha çok yönetim kurulu ve özellikle genel kurul 

kararları aleyhine dava ikame edildiğinden, özellikle anılan kararlar 

açısından hükmün analiz edilmesi uygun olacaktır. 

Kurucu şekli nitelikteki emredici hukuk kurallarına uyulmamışsa ve 

karar, organın varlığı ve dolayısıyla iradenin mevcudiyeti açısından 

sakatsa kararın yoklukla malul olduğu, buna karşılık şeklen de olsa bir 

genel kurul kararı var, ancak bu genel kurul kararı, konusu 

bakımından kamu düzeni düşüncesiyle getirilen emredici kanun 

hükümlerine, ahlaka ve adaba aykırı ve imkânsız ise, alınan genel 

kurul kararlarının batıl olduğu kabul edilmektedir. Genel olarak 

yokluktaki gibi butlanda da, kesin geçersizlik söz konusu olup, hakim 

bunu re’sen göz önünde bulundurur ve herkes (menfaat sahibi ilgililer) 

kural olarak herhangi bir süreye tabi olmaksızın yokluk ya da butlanın 

tespiti davası açabilirler. Yokluk halinde işlem şeklen dahi olsa varlık 

kazanamamakta, butlanda ise hukuki işlem mevcut olmakla birlikte 

amaçlanan hükümlerini baştan itibaren kimseye karşı 

doğurmamaktadır. Yok olan işleme hukuki sonuç bağlanabilmesi 

mümkün olmamakla birlikte, şeklen mevcut batıl bir hukuki işleme 

tahvil (konversiyon) yoluyla sonuç bağlanabilir. Butlan dürüstlük 

 
açılan yokluğun tespiti davasının reddine karar verilmiş; anılan kararın SPK tarafından temyiz 
edilmesi üzerine Yargıtay 11. HD.’nin 31.5.2017 tarih ve E.2016/5591, K.2017/3244 sayılı 
kararıyla, TMK gereğince ortaklık genel kurulunda rehinli pay senetlerini temsil etme 
yetkisinin rehin alacaklısına değil, pay sahibine ait olması nedeniyle, SPK’nın temyiz 
isteminin reddi ile yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.   
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kuralına aykırı olarak ileri sürülemezken, yokluk halinde bu imkân söz 

konusu değildir431.      

Yokluk veya butlanın tespiti davası, hukuki işlemin yok/batıl 

olduğunun veya olmadığının tespiti istemiyle açıldığından, usul 

hukuku açısından HMK md. 106432 anlamında tespit davası 

niteliğindedir. Tespit davasının ikame edilebilmesi için elzem olan 

unsurlardan ilki varlığının ya da yokluğunun talep edildiği bir hukuki 

ilişkinin bulunması diğer ise hukuki menfaatin mevcudiyetidir. Kurul 

tarafından SPKn. md. 92 hükmü çerçevesinde ikame edilecek olan 

yokluk/butlanın tespiti davası açısından hukuki menfaatin 

mevcudiyeti, SPK’ya anılan hüküm ile tanınan dava yetkisi sebebiyle 

yasal düzenleme ile açıkça kabul edilmiştir. Genel hükümler 

çerçevesinde SPK tarafından açılabilecek olan yokluk/butlanın tespiti 

davalarında ise hukuki menfaat, SPKn.’nun amacını düzenleyen 

hüküm çerçevesinde SPK’ya tanınan, sermaye piyasasının düzenli 

işleyişini temin etmek ve yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak 

yönündeki görev ve yetki olarak kabul edilebileceğinden, SPK’nın, 

genel hükümlere istinaden menfaat sahibi ilgili sıfatıyla 

yokluk/butlanın tespiti davası ikame edebileceği ve anılan davalarda 

davacı sıfatına sahip olabileceği açıktır.    

 
431 MOROĞLU, Hükümsüzlük, s.36-37 ve 153; ÇAMOĞLU (POROY/TEKİNALP), s.530-
531; ŞENER, s.533-535; ÖZKORKUT, Ticaret Hukuku, s.153-155.  
432 HMK md. 106/1 ve 2 hükmü şu şekildedir: “(1) Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir 
hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup 
olmadığının belirlenmesi talep edilir. (2) Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai 
durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı 
bulunmalıdır.” 
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Genel kurul kararlarının yokluğu konusunda TTK’da yasal düzenleme 

bulunmamakla birlikte, butlan yaptırımı TTK md. 447’de hüküm 

altına alınmıştır. Anılan hüküm uyarınca genel kurulun, özellikle; i) 

pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan 

kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya 

ortadan kaldıran, ii) pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme 

haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, iii) anonim 

şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine 

aykırı olan kararları batıldır. TTK’da batıl yönetim kurulu kararları 

ise, TTK’nın 391 inci maddesinde, sınırlı sayıda olmamak üzere 

sayılmıştır. Bu çerçevede, SPKn. md. 92’deki şartların 

gerçekleştiğinin Kurulca tespit edilmesi halinde, Kurul tarafından, 

hukuki işlemdeki sakatlığın derecesine göre, yokluk veya butlanın 

tespiti davası ikame edilebilecektir433. Genel kurul ve yönetim kurulu 

kararlarının butlanı konusunda, TTK md. 447 ve 391 yol gösterici 

nitelikte hükümler olarak kabul edilecekken, diğer hukuki işlemler 

konusunda TBK md. 27 vd. çerçevesinde genel hükümler esas 

alınacaktır. Hükümde iptal veya yokluk/butlanın tespiti davası ikame 

etme konusunda eş zamanlı yetki tanınmış olmakla birlikte, somut 

olayın özelliklerine göre Kurul, hukuki işlemdeki sakatlığın 

 
433 Kurula hem iptal davası hem de butlan (veya yokluğun tespiti) davsı açma yetkisinin bir 
arada verilmesinin, bir genel kurul kararının iptal edilebilir mi yoksa batıl mı olduğunun 
baştan kesin ve net sınırlarla belirlenmesini güç olması, bu bakımdan bir kararın bunlardan 
ancak sadece biri ile malul (yani ya iptal edilebilir ya da batıl) olabileceğinin söylenememesi, 
somut olaydaki özelliklere göre her ikisinin de ileri sürülebileceği, bu nedenle düzenlemenin 
sakıncalı olmayıp aksine somut olaydaki koşulların farklı olabilceğini nazara alan yerinde bir 
düzenleme olduğu görüşü için bkz. MEMİŞ/TURAN, s.183-184.     
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derecesine göre anılan davalardan birine müracaat konusunda 

muhayyerdir434. 

Yokluk veya butlan davası açılmasının süreye bağlanması hususunda 

bir hüküm 6362 sayılı SPKn. yürürlüğe girene kadar mevzuatımızda 

yer almamakta idi435. SPKn.’nun 92/1-b hükmünde, hükmün 

kapsamında yer alan durum ve işlemlerin hukuka aykırılığının 

Kurulca tespiti tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde durum ve işlemin 

vukuu tarihinden itibaren üç yıl içinde iptal davası ve beş yıl içinde 

butlan veya yokluğun tespiti davası açılması gerektiği hükme 

bağlanarak, butlan veya yokluğun tespiti davası açılması konusunda 5 

yıllık bir süre öngörülmüştür. Kural olarak yokluk veya butlan her 

zaman ileri sürülebilmesine rağmen, SPKn. md. 92 hükmünde 

yokluğun veya butlanın dava yoluyla ileri sürülmesi istisnai olarak bir 

 
434 Doktrinde, dava konusunun genel kurul kararı olması durumunda, SPKn.’daki üç yaptırım 
türünden ancak birinin uygulama alanı bulabileceği, bu yaptırımın ise butlan olması gerektiği, 
zira TTK md. 447/1-c uyarınca, sermayenin korunması hükümlerine aykırı genel kurul 
kararlarının batıl olduğu görüşü dermeyan edilmektedir. KIRCA (ŞEHİRALİ 
ÇELİK/MANAVGAT), Hükümsüzlük, s.290.  
435 Türk-İsviçre hukuklarında genel olarak, geçersizlik belirli bir süre ile sınırlı olmaksızın her 
zaman ileri sürülebilmektedir. Ancak İsviçre uygulamasında iyiniyetli üçüncü kişileri 
korumak amacıyla, istisnai olarak geçersizliğin ileri sürülemeyeceği görüşü kabul 
edilmektedir. Alman hukukunda ise, genel kurul kararının sicile tescilinden itibaren üç yıl 
geçmekle, artık geçersizliği ileri sürülememektedir. PULAŞLI, Hasan, Anonim Şirket Genel 
Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi, İÜHFM, C. LXXI, Y.2013, S.2, s.345; İsviçre 
Federal Mahkemesi de, butlanın ileri sürülmesi bakımından herhangi bir süreye uyulması 
zorunluluğu bulunmadığını kabul etmekle beraber, butlana ilişkin tespit talebinin maksatlı, 
gayrimeşru ve icapsız olarak geciktirilmesini hakkın kötüye kullanılması olarak nitelemiştir. 
MOROĞLU, Hükümsüzlük, s.193, dp.327. APOK 242.2 uyarınca genel kurul kararının, 
241’in birinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre batıl olduğu hallerde, ilgili kararın 
ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla tescil tarihinden itibaren 3 yıl geçtikten sonra butlan 
iddiası dinlenmemektedir. KIRCA (ŞEHİRALİ ÇELİK, MANAVGAT), Hükümsüzlük, 
s.291, dp.696. KENDİGELEN de, genel kurul kararlarının butlanı hakkında TTK’nda özel bir 
hüküm öngörülmesinin isabetli olduğu, ancak madde gerekçesinde de işaret edilen “işlem 
güvenliği” yönünden gündeme gelebilecek sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla APOK 
242/2’de olduğu gibi, butlanın ileri sürülmesinin belirli bir süreyle sınırlandırılmamış 
olmasının bir eksiklik teşkil ettiği görüşündedir.  KENDİGELEN, s.348.   
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süreye bağlanmıştır436. Anılan düzenlemeyi SPK’nın halka açık şirket 

denetimlerini makul bir sürede ikmal etmesini temin etme ve SPK’yı 

bu konuda zorlama işlevi ile açıklamak mümkündür437.  

Kanun’da, iptal ve butlanın (yokluğun) tespiti davaları için öngörülen 

3 ve 5 yıllık azami süreler, işlem güvenliği açısından uzun olarak 

nitelelendirilebilirse de, kanaatimizce SPK’nın yaptığı denetim 

faaliyetlerinin mahiyeti, denetim kapsamında kendisinden bilgi ve 

belge istenen gerçek ve tüzel kişilerin Kurula zamanında cevap 

vermemeleri, bazı durumlarda halka açık şirketin faaliyet alanı 

çerçevesinde yabancı ülke yetkili otoriteleri ile yazışma ve bilgi 

alışverişi yapılmasının gerekli olabilmesi ve bu nedenlerle denetimin 

uzun sürmesi ihtimali de göz önüne alındığında, anılan süreler, 

SPK’nın denetim faaliyetlerinin özelliklerine uygun uzunlukta 

belirlenmiştir.    

Anılan süreler SPK için öngörüldüğünden, SPK dışındaki üçüncü 
kişilerin, genel hükümler çerçevesinde yokluk/veya butlanın tespitini 
talep etmeleri herhangi bir süreye tabi değildir. Yine SPK’nın, SPKn. 
md. 92 hükmündeki koşullar dışında, genel hükümler çerçevesinde 

 
436 SPKn. md. 92/1-b hükmünde, butlanın ve özellikle yokluğun tespiti davası beş yıllık 
süreye bağlanmış olup, butlan değilse de, özellikle yokluk bakımından bu düzenlemenin 
eleştiriye açık olduğu görüşü için bkz. BAHTİYAR, Ortaklıklar Hukuku (2017), s.202 ve 
s.212. Yargıtay’ın TTK çerçevesinde açılmış bir davadaki kararında, butlanın tespiti açısından 
15 ve 18 yıllık süreler uzun bulunmuştur. “Genel kurul kararlarının yokluğunun (butlanın) 
tespitinin dava tarihlerine göre 15 ve 18 yıl sonra ileri sürülmesinin mümkün bulunmamasına 
göre davacı vekilinin…..temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.” MOROĞLU, 
Erdoğan/KENDİGELEN, Abuzer, İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, 
Güncelleştirilmiş 10. Bası, İstanbul 2014, s.351. 
437 MANAVGAT, HAAO, s.445. SPK’nın tespiti gerçekleştirdikten sonra makul sürede 
gerekli işlemleri yapması ve yine makul sürede gerekli davayı ikame etmesi için anılan süreler 
öngörülmüştür.  
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yokluk/veya butlanın tespitini talep etmesi de hükümdeki sürelere tabi 
olmadan yapılabilecektir.    

Hükümdeki dava açma süresi hak düşürücü süre niteliğindedir. Dava 

açma süresi için iki tür süre öngörülmüştür. İlki kısa süre olup, 
işlemlerin hukuka aykırılığının Kurulca tespiti tarihinden itibaren 3 
aydır. Kurul tarafından yapılan tespit, tezimizin ilk bölümünde 
Kurulun işleyişi bölümünde ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi Kurul 

Karar Organı’nın kararıyla müşahhas hale bürünmektedir. Bu 
çerçevede, hukuka aykırılığın tespiti tarihini Kurul Karar Organı’nın 
tarihi olarak kabul etmek ve kısa süreyi anılan karar tarihinden 
itibaren işletmek uygun olacaktır. Yokluk veya butlanın tespiti davası 
ikame edilebilmesi için öngörülen azami süre ise beş yıl olup, anılan 
süre hukuka aykırı durum ve işlemin vukuu tarihinden itibaren 
hesaplanacaktır. Bu çerçevede Kurul, hukuka aykırı işlemin 
gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde, ilgili halka açık şirket 
nezdinde denetim çalışmalarını ikmal edip, Kurul Karar Organı’nın 
kararına istinaden dava açamadığı takdirde, hak düşürücü sürenin 
geçmesi nedeniyle SPKn md. 92 hükmü çerçevesinde artık 
yokluk/butlanın tespiti davası ikame edemeyecektir.      

ii) İptal Davası  

SPKn. md. 92/1-b hükmü çerçevesinde SPK tarafından ikame 

edilebilecek diğer bir dava türü ise iptal davasıdır. İptal davası sadece 

halka açık şirket genel kurul kararlarına karşı değil, yukarıda 

belirttiğimiz gibi sözleşmeler dâhil her türlü hukuki işlem ile ilgili 

olarak ikame edilebilecektir. Anılan davanın, hükümle ilgili müstekar 

bir uygulama henüz yerleşmemiş olsa da, Kurul tarafından, SPKn. md. 

92 hükmüne aykırı olarak gerçekleştirilen organ kararlarına istinaden 
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yapılan tapu işlemlerinin iptali ile İcra ve İflas Kanunu anlamında 

tasarrufun iptali davaları gibi davalara da teşmil edilmesine bir engel 

bulunmadığı kanaatindeyiz.  

Uygulamada en sık rastlanması hasebiyle, genel kurul kararlarının 

iptali açısından TTK’da yer alan hükümler incelendiğinde, TTK md. 

445 vd. hükümlerde, genel kurul kararlarının iptal sebepleri, iptal 

davası açabilecek kişiler ve davaya ilişkin çeşitli hükümlere yer 

verilmiştir. Bu çerçevede TTK md. 446 anlamında, genel kurul 

kararlarının iptalini talep etmek yetkisi kural olarak pay sahiplerine 

tanınan bir haktır. Aynı hükümde yönetim kurulu ile kararların yerine 

getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu 

üyelerinden her birinin iptal davası açabileceği de hükme 

bağlanmıştır. TTK md. 448-451 hükümleri arasında ise iptal veya 

butlanın tespiti davalarına ilişin ortak hükümlere yer verilmiştir.     

SPKn. md. 92’de öngörülen şartların gerçekleştiğinin, bir başka 

deyişle SPKn.’na tabi ihraççıların, kanuna, sermaye piyasası 

mevzuatına, esas sözleşme ve fon iç tüzüğü hükümlerine veya işletme 

maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum ve işlemleri sebebiyle 

sermayenin veya mal varlığının azalmasına veya kaybına yol açtığının 

Kurulca tespit edilmesi halinde, bu durum ve işlemlerin hukuka 

aykırılığının Kurulca tespiti tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde 

durum ve işlemin vukuu tarihinden itibaren üç yıl içinde iptal davası 

açılabilmesi hususunda Kurul dava yetkisi ile donatılmıştır. 

Doktrinde, Kurula tanınan söz konusu dava imkânının, onun kamusal 

denetim yetkisinden kaynaklandığı, doğru olanın, bir kamu kurumu 
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olan Kurulu iptal veya hükümsüzlüğün tespitini dava etme 

zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmak yerine şirketin kanuna, 

sermaye piyasası mevzuatına veya ana sözleşmeye aykırı işlemini 

kamu erkine dayanarak doğrudan ortadan kaldırmak yetkisini Kurula 

tanımak ve buna karşılık ilgili halka açık şirkete itiraz ve dava 

olanağını sağlamak gerektiği düşüncesi de dermeyan edilmektedir438.  

SPKn. md. 92 hükmüne istinaden genel kurul kararlarının iptalini 

dava etme yetkisi bulunan439 SPK’nın ikame edeceği davalarda, işbu 

hükümde düzenlemeyen konularda TTK’da yer alan hükümler 

uygulama alanı bulabilecektir. 

Hükümde, Kurulun bu davayı, işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti 

tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde durum ve işlemin vukuu 

tarihinden itibaren üç yıl içinde ikame edebileceği düzenlenmiş olup, 

hükümdeki süreler hak düşürücü süre niteliğindedir. Sürelerin 

başlangıcı konusunda yokluk/butlanın tespiti davaları ile ilgili olarak 

yaptığımız açıklamalar aynen geçerlidir. Öte yandan md. 92/3 

hükmünde, anılan madde kapsamında Kurul tarafından açılacak 

davalarda Kurulun her türlü harç ve teminattan muaf olduğu hükme 

bağlandığından, TTK md. 448/3’de yer alan ve mahkemenin, şirketin 

talebi üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat 

 
438 MOROĞLU, Hükümsüzlük, s.379.  
439 TEKİL, SPK’ya bir dış denetim otoritesi olarak, Kanuna tabi şirketlerin kanun veya esas 
sözleşmeye aykırı aykırı hukuki işlemleri aleyhine “yokluk” veya “butlan” nedeni ile “tespit 
davası” açma yetkisinin tanınmasının, bunların “hukuki yararı bulunan her ilgili” tarafından 
ileri sürülebilecek ağır sakatlıklar olmaları nedeniyle hoş görülebileceği, buna karşılık, 
SPK’ya, Kanuna tabi anonim şirketlerin genel kurul kararları aleyhine hiçbir teminat 
göstermekle yükümlü olmaksızın iptal davası açma yetkisinin tanınmasının gereksiz ve 
sakıncalı olduğu görüşündedir. TEKİL, s.787-793.  
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göstermesine karar verebileceği yönündeki düzenleme, SPK 

tarafından açılacak olan genel kurul kararlarının iptali davalarında 

uygulama alanı bulamayacaktır.    

C. SPK’nın, Kanunun 92 inci Maddesi Kapsamındaki Sair 
Yetkileri 

1) İlgililerden Tedbir Alınmasını ve Öngörülen İşlemleri 
Yapmasını İsteme 

SPKn’nun 92/1-a maddesinde, ihraççıların hukuka aykırı işlemleri 

neticesinde sermayenin veya malvarlığının azalmasına veya kaybına 

sebebiyet verildiğinin Kurulca tespiti halinde SPK’nın, 6102 sayılı 

TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla440 “ilgililerden aykırılıkların 

giderilmesi için tedbir almasını ve öngörülen işlemleri yapmasını 

istemeye” yetkili olduğu düzenlenmiştir. Bu çerçevede, madde 

hükmünün uygulanması için gerekli olan şartların gerçekleştiğinin 

tespiti halinde Kurul, dava ve diğer tedbirlere müracaat etmeden, 

hukuka aykırı durumun somut koşullarına göre, ilgililerden aykırılığın 

giderilmesi için tedbir almasını ve öngörülen işlemleri yapmasını talep 

edebilecek olmakla birlikte, bu tedbirlere müracaat bir ön koşul 

olmayıp, bu şekilde talepte bulunulmasının hiçbir sonuç 

doğurmayacağı veya faydasız olacağının belirlenmesi halinde Kurul, 

doğrudan dava açma ve diğer yetkilerini de kullanabilecektir. Öte 

yandan, anılan maddenin geniş kaleme alınmış olduğu da dikkate 

 
440 6102 sayılı TTK hükümlerinin saklı tutulması yönündeki ifadeden, TTK’da yer alan ve 
anonim şirketlerde sermaye kaybı veya borca batıklık hallerinde uygulanabilecek olan 
düzenlemeler kastedilmiş olup, anılan düzenlemelere TTK md. 139, 202, 376 vs. örnek 
gösterilebilir.  
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alındığında, somut olayın ve halka açık şirket nezdindeki hukuka 

aykırı işlemin mahiyetine ve niteliğine göre birçok tedbir “öngörülen 

işlemler” kapsamında mütalaa edilebilecektir.   

2) İmza Yetkisinin Kaldırılması 

Kurulun, SPKn.’nun 92 nci maddesi çerçevesinde sahip olduğu dava 

yetkileri yanında, anılan hüküm çerçevesinde sermaye piyasası 

mevzuatına, esas sözleşme ve fon iç tüzüğü hükümlerine veya işletme 

maksat ve mevzuuna aykırı görülen durum veya işlemlerde 

sorumluluğu tespit edilenler hakkında imza yetkilerinin kaldırılması 

tedbirini uygulama yetkisi de bulunmaktadır. (92/1-c) Anılan tedbirin 

öngörülmesindeki amaç, hukuka aykırı işlemlerde sorumluluğu tespit 

edilenlerin, bu tespite rağmen şirket adına işlemler yapmalarının 

engellenmesi düşüncesidir. Kurul tarafından dava açma yetkisi 

kullanılmış olsa bile, bu davaların açılmış olması, halka açık şirket 

yetkililerinin görevlerine devam etmelerine engel teşkil etmeyecektir. 

Davaların uzun sürme ihtimali de göz önüne alındığında, anılan 

tedbirin uygulanmasının son derece önemli olduğu aşikârdır. Kurul 

tarafından imza yetkisinin kaldırılması tedbiri, idari yaptırım olarak 

tavsif edilebilir.  

 

Sorumluların imza yetkisinin kaldırılması tedbirinin uygulanabilmesi 

için, hükümde öngörülen prosedürün ikmal edilmesi elzemdir.  Bu 

çerçevede, madde kapsamındaki hukuka aykırı durum ve işlemlerin 

mevcudiyetinin ilk derece mahkemesi kararı ile tespit edilmesi 
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halinde, işlemlerde sorumluluğu bulunanların imza yetkileri Kurul 

tarafından kaldırılabilecektir. Kurul, mahkeme tarafından yapılacak 

hukuka aykırılık tespitini beklemeden de, doğrudan mahkemeye 

müracaat ederek sorumluların imza yetkisinin kaldırılmasını talep 

edebilecektir. Uygulamada genellikle ikinci yöntem uygulanmakla 

birlikte, imza yetkisinin kaldırılması talebiyle açılan davada da 

mahkeme, öncelikli olarak anılan kişilerin hukuka aykırı işlemlerde 

sorumluluğunun bulunup bulunmadığını, genellikle bilirkişi 

incelemesi yaptırarak, tespit ettikten sonra, sorumluların imza 

yetkisinin kaldırılmasına karar verecektir.  

3) Yönetim Kurulu Üyelerini Görevden Alma ve 

Yerlerine Yenisini Atama 

SPK’nın, SPKn. md. 92 hükmü çerçevesinde kullanabileceği 

yetkilerden biri de, sermaye piyasası mevzuatına, esas sözleşme ve 

fon iç tüzüğü hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı 

görülen hukuka aykırı durum veya işlemlerle ilgili olarak ilgililer 

hakkında Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulması441 halinde, 

ilgilileri görevden almak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısına 

kadar görev yapmak üzere yerlerine yenilerini atamaktır. (92/1-c) 

Anılan yetkinin kullanılabilmesi için, ilgililer hakkında suç duyurusu 

yapılmış olması ön şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin görevden 

alınabilmesi tedbirinin uygulanabilmesi için de, imza yetkisinin 

 
441 Kurul tarafından yapılacak olan suç duyurusu SPKn.’nun 160 vd. maddelerinde 
düzenlenen herhangi bir suç olabilir. Örneğin SPKn.’nun 110 uncu maddesi kapsamında 
güveni kötüye kullanma başlığı altında düzenlenen örtülü kazanç aktarımı suçu bu meyanda 
zikredilebilir.  
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kaldırılmasında olduğu gibi, madde kapsamındaki hukuka aykırı 

durum ve işlemlerin mevcudiyetinin ilk derece mahkeme kararı ile 

tespit edilmesi ya da mahkeme tarafından yapılacak hukuka aykırılık 

tespiti beklenmeden Kurul tarafından mahkemeden talepte 

bulunulması gerekmektedir. Ancak buradaki tek fark, görevden alma 

tedbirinin uygulanabilmesi için, ilgililer hakkında suç duyurusunda 

bulunulmuş olması ön şart olarak belirlendiğinden, Kurulun 

mahkemeden talepte bulunurken, ilgililer hakkında yaptığı suç 

duyurusuna ilişin bilgileri de mahkemeye ibraz etmesi yerinde 

olacaktır. Hükmün lafzı, mahkemenin tespit kararı ile ya da doğrudan 

SPK’nın başvurusu üzerine mahkeme tarafından tedbirin 

uygulanmasına karar verilmesi üzerine SPK’nın görevden alma ve 

atama yetkisini kullanacağı, bir başka deyişle mahkemenin vereceği 

kararın, SPK tarafından uygulanacak tedbire izin verme mahiyetinde 

olacağı ve yetkinin SPK tarafından kullanılacağı şeklinde de 

anlaşılmaya müsait olmakla birlikte, imza yetkisinin kaldırılması 

tedbiri açısından uygulama, SPK’nın, mahkemeden ilgilinin imza 

yetkisinin kaldırılmasını talep etmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 

Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yenilerinin 

atanması şeklindeki tedbir ise, bildiğimiz kadarıyla henüz 

uygulanmamıştır.       

Hükümde, yargılama sonuçlanıncaya kadar ilgilileri görevden 

almaktan bahsedilmiştir. Yargılama ifadesi teknik anlamda ceza 

mahkemesindeki kovuşturma aşamasına tekabül etmekte olup, 

görevden alma tedbirinin uygulanmasının başlangıcı ise, hükmün 
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amacı da göz önüne alınarak, Kurul tarafından suç duyurusu yapılması 

ve ilgililer hakkında soruşturmaya başlanması olarak kabul 

edilmelidir. SPK tarafından atanan yeni üye, ilk yapılacak genel 

kurulun onayına sunulacak olup, genel kurulda anılan üyenin göreve 

devamına karar verilebileceği gibi, başka bir üye de seçilebilir. Öte 

yandan, SPK tarafından suç duyurusunda bulunulması nedeniyle 

görevden alınan yönetim kurulu üyesi, yargılama sonucunda beraat 

ederse, genel kurul kararıyla tekrar üyeliğe seçilebilecektir. Ayrıca 

görevden alınan ve yargılama sonucunda beraat eden üye, hakkındaki 

yargılamanın beraatle sonuçlanması nedeniyle, SPK’nın haksız 

görevden alma kararı nedeniyle uğradığı zararların tazminini, tam 

yargı davasının koşulları oluştuğu takdirde Kuruldan talep etme 

yetkisini de haizdir. 

Öte yandan Kurula tanınan yönetim kurulu üyelerinin görevden 

alınması ve yerlerine yenilerinin atanması yetkisi, Kurulun halka açık 

şirketlere bağımsız yönetim kurulu üyesi atama yetkisinde olduğu 

gibi, şirketin işleyişine ve yönetimine müdahil olduğu şeklinde 

algılanabilecek olmakla birlikte, anılan hükmün uygulanması için 

gerekli ön şart niteliğindeki, Kurul tarafından somut olaydaki hukuka 

aykırılıkların SPKn. kapsamında suç teşkil edecek derecede ağır bir 

ihlal olduğunun tespiti ile ilgililer hakkında suç duyurusunda 

bulunulması kararı alındığı hakikati göz önüne alındığında, anılan 

yetkinin gerek halka açık şirketin mevzuata uygun işleyişini temin 

etmek gerek halka açık şirket yatırımcılarının hak ve menfaatlerini 
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korumak bağlamında gerekli bir yetki olduğu hususu izahtan 

varestedir. 

4) Durumu İlgili Mercilere İntikal Ettirme 

SPKn.’nun 92 nci maddesinin şartlarının gerçekleşmesi durumunda 

Kurula tanınan yetkilerden biri de, gerektiğinde durumu ilgili 

mercilere intikal ettirme yetkisidir. Bu tedbirin ratio legisi ise, SPK 

tarafından yapılan denetim çalışmaları neticesinde, Kanuna tabi 

ihraççılar tarafından gerçekleştirilen ve sermayenin veya malvarlığının 

azalmasına yol açan hukuka aykırı işlemlerin, diğer kamu kurumları 

ile düzenleyici ve denetleyici otoritelerin görev alanına girdiğinin 

tespit edilmesi halinde, durumun ilgili mercilere intikal ettirilmesi 

suretiyle ilgili mercilerin durumdan haberdar edilmelerini temin 

etmektir. Örneğin vergi mevzuatına aykırılık nedeniyle Maliye 

Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ilgilendiren bir durumun 

tespiti halinde anılan Bakanlık, kara para aklama mevzuatına aykırılık 

nedeniyle MASAK, halka açık banka ya da EPDK’nın görev alanına 

giren bir şirketle ilgili tespitler nedeniyle BDDK ve EPDK’nın 

bilgilendirilmesi bu kapsamda zikredilebilir. Bazı durumlarda, Kurul 

tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları neticesinde ulaşılan 

tespitlerin, ilgili makamlara ve mercilere bildirilmesi, mevzuat 

açısından da bir yükümlülük olarak öngörülmüş olabileceğinden, 

SPKn. md. 92/1-a’da öngörülen işbu tedbirin, belli şartlarda zorunlu 

olarak uygulanması da söz konusu olabilecektir.  
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D. SPK’nın Dava Açma Yetkisinin Örnek Olay 

Çerçevesinde Analizi 

1) Maddi Olay 

Payları Borsada işlem gören halka açık şirket statüsündeki T…A.Ş. 

(Şirket)’nin, 23.5.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, 

geçmiş dönemlere ait dağıtılmamış kârların durumu görüşülmüş olup, 

yapılan müzakereler neticesinde; 2007, 2008 ve 2009 yılları hesap 

dönemlerine ait karların dağıtılmamasına karar verilmiştir. 

Şirket tarafından alınan temettü dağıtmama kararının, anılan tarihte 

yürürlükte olan mülga 2499 sayılı SPKn., mülga Seri: IV, No: 27 

sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesi ile SPK tarafından konuya ilişkin 

olarak alınan muhtelif kararlara ve Şirket esas sözleşmesinin 31 inci 

maddesinde yer alan kar dağıtımına ilişkin hükme açıkça aykırılık 

teşkil ettiği gerekçesiyle, 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi442 

çerçevesinde Kurula verilen yetkiye istinaden, SPK tarafından, anılan 

kararın hukuka aykırılığının tespiti ve iptali talebi ile T..Asliye Ticaret 

Mahkemesi’nin (ATM) 2011/201 E. sayılı dosyası üzerinden dava 

ikame edilmiştir. Somut olayda, Şirket’in 23.5.2011 tarihli olağanüstü 

genel kurul toplantısında alınan kar dağıtmama yönündeki kararın 

iptali, Kurul tarafından yatırımcıların korunmasının bir gereği olarak 

değerlendirilmiştir. Zira kar payı hakkı, pay sahiplerinin nispi 

 
442 Anılan hüküm uyarınca; “Kurul, bu Kanuna tabi anonim ortaklık ve sermaye piyasası 
kurumlarının kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykırı 
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müktesep hakkı olup, Şirket esas sözleşmesi ve SPK düzenlemeleri ile 

karar altına alınmış olan söz konusu hak, genel kurul kararı ile pay 

sahiplerine verilen veya verilemeyen bir hak değildir. 

2) İlk derece mahkemesi kararı 

SPK tarafından ikame edilen, genel kurul toplantısında alınan temettü 

dağıtmama kararının hukuka aykırılığının tespiti ve iptali talebi ile 

açılan ve T. ATM’nin E.2011/201 sayılı dosyası üzerinden görülmeye 

devam eden davada, Mahkeme’nin 26.11.2013 tarih ve E.2011/201, 

K.2013/307 sayılı kararıyla, 

“…Davalı şirket, hisseleri borsada işlem gören SPK mevzuatına tabi 

bir halka açık anonim şirkettir. Halka açık anonim şirketlerde pay 

sahipliğinin temelinde kar payı alma amacı ve düşüncesi yer alır. 

Mevzuatta öngörülen ve dağıtılabilir nitelik taşıyan bu kaynağa sahip 

olduklarında asıl olan bu şirketlerde karın dağıtılmasıdır. Karın nasıl 

dağıtılacağı hususunda genel kurulların karar alma serbestisi olmakla 

birlikte kar dağıtılmaması veya gayri nakdi kar dağıtımı 

uygulamasının sürekli bir hal almaması, pay sahiplerinin kar payını 

alma hakkının tamamen bertaraf edilmemesi gerekmektedir. Bu yönde 

Yargıtay’ca verilmiş pek çok karar da mevcuttur. Bilirkişi heyet 

raporlarının her ikisinde de…kararın hukuka aykırılığı tespit 

edilmiştir…Bu sebeple mahkememizce üst üste iki yıl karlarının 

dağıtılmamasının pay sahiplerinin kanun ve esas sözleşme ile 

düzenlenen kar payı alma haklarının özüne dokunduğu, pay 

 
görülen durum ve işlemleri ile sermayenin azalmasına veya kaybına yol açan işlemlerinin 
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sahiplerinin kar payı alma hakkına ulaşmasının engellendiği, şirket 

menfaatlerinin gözetilmesinde aşırıya gidilerek pay sahiplerini kardan 

mahrum eder niteliğe büründüğü, tüm bu sebeplerle 23.5.2011 tarihli 

olağanüstü genel kurul toplantısında alınan temettü dağıtmama 

kararının hukuka aykırılığının tespitine ve iptaline karar verilmesinin 

yerinde olacağı anlaşılmış..” 

gerekçesi ile davanın kabulüne ve davalı şirketin 23.5.2011 tarihinde 

yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan, 2007-2008 ve 

2009 yıllarına ait dağıtılmamış karların dağıtılmamasına ilişkin 

kararın hukuka aykırılığının tespitine ve iptaline karar verilmiştir. 

3) Yargıtay Kararları 

Söz konusu kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 23.12.2014 tarih ve E.2014/12402, 

K.2014/20310 sayılı kararıyla; 

“…dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının 

gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul 

ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, 2007-2008-2009 yıllarına 

ilişkin olarak kar dağıtılmamasına yönelik olarak alınan genel kurul 

kararlarının hukuka aykırılığı nedeniyle aynı davacı tarafından açılan 

iptal davaları devam ederken, 2011 yılı genel kurul toplantısında 

yeniden 2007-2008-2009 yıllarına ait karların dağıtılmaması yönünde 

 
hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için dava açmaya...” yetkili kılınmıştır. 



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ | 389 

 

karar alınmasının TMK’nın 2. maddesine aykırı bulunmasına göre 

davalı vekilinin tüm itirazları yerinde değildir…” 

gerekçesiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına 

karar verilmiştir. 

Davalı tarafından bu kez Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin anılan 

onama kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuş olup, 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16.12.2015 tarih ve E.2015/5189, 

K.2015/13545 sayılı kararıyla, davalı vekilinin, kanunda sayılan 

hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddinin 

gerekeceği gerekçesiyle karar düzeltme isteminin reddine karar 

verilmiş ve ilk derece mahkemesi kararı kesinleşmiştir. 

4) Karar Sonrası Şirket Tarafından Yapılan İşlemler   

2007-2008-2009 hesap dönemlerine ait karların dağıtılmaması 

nedeniyle ilgili genel kurul kararının iptali için açılan davanın Şirket 

aleyhine sonuçlanması nedeniyle, konu Şirket tarafından 30.1.2017 

tarihinde tekrar genel kurul gündemine alınmış ve anılan toplantıda, 

2007 hesap dönemine ait kar payının, 13 Şubat 2013 tarihli KAP 

duyurusunda da belirtildiği üzere 2013 yılında yapılan genel kurulda 

alınan kararla dağıtıldığı belirtilmiş ancak Şirket’in 2008 ve 2009 

hesap dönemlerine ait kar payını 30.1.2017 tarihli genel kurulda tekrar 

dağıtmama kararı almış olduğu kamuya açıklanmıştır. 
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5) SPK’nın 21.4.2017 tarihli kararı 

Kesinleşen mahkeme kararına rağmen, Şirket tarafından alınan, 2008-

2009 yıllarına ait kar payının tekrar dağıtılmamasına ilişkin 30.1.2017 

tarihli genel kurul kararının akabinde, 21.4.2017 tarih ve 2017/16 

sayılı Haftalık Bültende yayınlanan SPK’nın 21.4.2017 tarih ve 

18/613 sayılı kararında;  

“T..A.Ş.’nin (Şirket) 30.01.2017 tarihinde gerçekleştirilen olağan 

genel kurul toplantısında 2008 ve 2009 hesap dönemlerine ait 

karların dağıtılmaması yönünde alınan kararın sermaye piyasası 

mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda;  

1) Şirket’in 30.01.2017 tarihli genel kurulunda alınan söz konusu 

kararın hukuka aykırı olduğu, pay sahiplerinin ilgili karara karşı 

butlan davası açabilecekleri,  

2) Söz konusu karların dağıtılmamasından ötürü zarara uğrayan eski 

pay sahiplerinin yasal koşullar oluştuğu takdirde hukuki sorumluluk 

için gerekli yollara başvurma haklarının bulunduğu, mevcut pay 

sahiplerinin ise söz konusu karların dağıtılmasını istemeye yetkileri 

olduğu,  

hususlarında Şirket’in eski ve mevcut pay sahiplerinin 

bilgilendirilmesine karar verilmiştir.” şeklinde kamuya duyuru 

yapılarak, Şirketin pay sahipleri, anılan karara karşı dava açma 

konusunda bilgilendirilmiştir.  
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6) Somut Olayın Kararlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi  

a) TTK ve Genel Hükümler Çerçevesinde 
Değerlendirme 

Mülga SPKn. döneminde SPK tarafından ikame edilen hukuka 

aykırılığın tespiti ve iptali istemli davada ilk derece mahkemesi 

tarafından verilen, 23.5.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul 

toplantısında Şirket tarafından alınan, 2007-2008 ve 2009 yıllarına ait 

dağıtılmamış karların dağıtılmamasına ilişkin kararın hukuka 

aykırılığının tespitine ve iptaline dair kararın kesinleşmesinin 

akabinde, Şirket tarafından 30.1.2017 tarihli genel kurul toplantısında, 

kesinleşmiş mahkeme kararına aykırı olarak aynı doğrultuda tekrar 

alınan karara karşı başvurulabilecek yollar analiz edilecektir.  

Görüldüğü gibi, Şirket’in 2007-2008-2009 yıllarına ait kar dağıtım 

kararının uygulanmaması yönündeki genel kurul kararı Mahkemece 

iptal edilerek kesinleşmiş olup, Şirket’in 2007, 2008 ve 2009 yıllarına 

ait karlarının dağıtılmamasının hukuka aykırılığı hususunda kesin 

hüküm bulunmaktadır. Şirket 2007 yılına ait karı sonradan 

dağıttığından Şirket’in henüz dağıtmadığı 2008 ve 2009 yılı karlarına 

ilişkin ihtilaf 30.1.2017 tarihli genel kurulda alınan yeniden 

dağıtmama kararı sebebiyle devam etmektedir. Bu noktada, öncelikle 

kesinleşen mahkeme kararına aykırı bir genel kurul kararının 

geçerliliğinin tespiti gerekmektedir.  

Bilindiği gibi, genel kurul kararlarının mevcudiyet ve geçerlilik 

şartları çeşitli kanun hükümleri ile tespit edilmiş olup, meydana gelişi 
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ve içeriği bakımından ilgili kanunlara ve esas sözleşmelerine aykırı 

olan kararlar hukuken sakat olurlar. Bu sakatlık halleri, ihlal edilen 

hukuk kuralının niteliğine göre iptal edilebilirlik, askıda hükümsüzlük, 

butlan veya yokluk şeklinde ortaya çıkabilir. Genel kurul kararlarının 

butlanı hususunu düzenleyen TTK’nın 447 nci maddesinde yer alan 

“özellikle” ibaresinden anlaşılacağı üzere, maddede sayılı haller sınırlı 

olmayıp, başka hallerde de genel kurul kararlarının butlanı söz konusu 

olabilecektir. Nitekim, TTK’nın anılan hükmü özel bir düzenleme 

niteliğini haiz olup, genel nitelikte butlan sebepleri ihtiva eden 

TBK’nun 27 nci maddesinde yer alan hüküm ile genel nitelikte butlan 

sebepleri düzenlenmiştir.  

TBK’nın “Kesin hükümsüzlük” başlıklı 27 nci maddesinde, 

“Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik 

haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak 

hükümsüzdür. 

Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, 

diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın 

sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı 

kesin olarak hükümsüz olur.” 

hükmüne yer verilmiş olup, hükümde diğer hususların yanı sıra kamu 

düzenine aykırı sözleşmelerin de kesin hükümsüzlükle, başka bir 

deyişle butlanla sakat olacağı hükme bağlanmıştır. Kamu düzenine 

aykırılık başlığı altında yer alan butlan sebeplerinden biri, yasama ve 

yürütme ile idareyi ve bizatihi yargı organlarını bağlayan kesin bir 
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hükme aykırılık halidir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, konusu 

bakımından kesinleşmiş bir yargı kararına aykırı olarak alınan kararlar 

batıldır. Zira, kesin hüküm doğrudan kamu düzenine ilişkindir. 

Dolayısıyla, bir genel kurul kararının iptaline dair mahkemece verilen 

ve kesinleşen hükme kısmen veya tamamen aykırı olarak alınan genel 

kurul kararları batıldır443. Genel kurul kararları ile kesinleşmiş bir 

mahkeme kararı değiştirilemeyeceğinden, bu karara aykırı olan genel 

kurul kararlarının da butlan yaptırımına tabi olması gerekir.  Ayrıca, 

TTK’nın 450 nci maddesinde yer alan “Genel kurul kararının iptaline 

veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay 

sahipleri hakkında hüküm ifade eder” düzenlemesinden de genel 

kurul kararlarına ilişkin kesinleşen iptal hükmünün kamu düzenini 

ilgilendirdiği görülmektedir. 

Somut olayda Şirket, 2008 ve 2009 yıllarına ait karların 

dağıtılmamasının görüşüldüğü 23.5.2011 tarihli genel kurul kararını 

iptal eden ve kesinleşmiş yargı kararına aykırı olan aynı içerikli kararı 

30.1.2017 tarihli genel kurulda yeniden almıştır. Dolayısıyla, Şirket’in 

30.1.2017 tarihli genel kurul kararı, kesinleşmiş bir mahkeme kararını 

değiştirmeye yönelik olduğundan hukuka aykırı bir karardır ve bu 

kararın butlanı talep edilebilecektir. Yukarıda da açıklandığı üzere, 

kesin hüküm kamu düzenine ilişkin olup, kamu düzenine aykırı 

sözleşmelerin ise TBK’nın 27 nci maddesi gereği kesin olarak 

 
443 MOROĞLU, Hükümsüzlük, s.182. Anayasa md. 138/4 hükmü, yasama ve yürütme 
organları ile idareyi bağladığı gibi, gerçek ve tüzel kişileri de bağlar. Bu nedenle kesin 
hüküm, doğrudan kamu düzenine ilişkindir.  
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hükümsüzlüğü, başka bir ifadeyle butlanının tespiti mahkemelerden 

istenebilir. 

Daha önce ifade ettiğimiz gibi butlan talebi, buna dayanmakta hukuki 

yararı olan herkes tarafından, kural olarak herhangi bir süreye bağlı 

olmaksızın, herhangi bir merci veya makam önünde itiraz şeklinde 

ileri sürülebileceği gibi, yargı kurumları nezdinde bağımsız bir 
dava konusu da yapılabilirler. Dolayısıyla, Şirketin 30.1.2017 tarihli 

kararına karşı gerek SPK gerek pay sahipleri herhangi bir süreye bağlı 

olmaksızın butlan davası açmaya yetkilidir444.  

Bununla birlikte, batıl bir işlem veya karar, iptal edilebilir işlemlerin 

aksine, amaçlanan hüküm ve sonuçları başlangıçtan itibaren hiç 

kimseye karşı doğurmadığından, butlana ilişkin açılan dava bir tespit 

davasıdır. Başka bir deyişle, mahkeme hukuka aykırı işlemin butlanla 

sakat olduğunun tespitine karar vermekte olup, davalının hukuka 

aykırı işlemi düzeltmesi yönünde bir karar vermemektedir. Bu 

bakımdan butlan ve iptal davaları, doğurduğu hukuki sonuçlar 

itibariyle birbirine benzemektedir. Bu çerçevede, somut olay 

bakımından Kurul’un butlanın tespitini talep etme yetkisi bulunmakla 

birlikte, gerek daha önce müteaddid defalar kar dağıtımının 

gerçekleştirilmemesinin hukuka aykırılığının tespit ve iptali yönünde 

SPK tarafından dava açıldığı ve bu davaların kesinleştiği, ancak Şirket 

tarafından kar dağıtımının gerçekleştirilmediği, gerekse butlan davası 

sonucunda mahkemece Şirket’in kar dağıtım iradesi yerine geçen bir 
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kararın tesis edilmesinin mümkün olmadığı göz önünde 

bulundurularak, Kurul’un butlan davası açmasının pratik açıdan bir 

fayda sağlamayacağı düşünülerek, Kurulun 21.4.2017 tarihli kararı ile 

Şirketin pay sahipleri, anılan karara karşı dava açma konusunda 

bilgilendirilmiştir. Zira, pay sahipleri de menfaat sahibi olarak 

evleviyetle butlanın tespiti talebinde bulunabilirler. Tespit davasının 

dinlenebilmesi için, davacının kararın batıl olduğunu veya olmadığını 

tespitte hukuken korunmaya değer güncel bir yararının bulunması 

gerekmekte olup, tespit davacısı bir pay sahibi ise halen bir yararının 

mevcut olduğu, başka bir araştırmaya gerek olmaksızın kabul 

edilmelidir. Pay sahibinin karar lehine oy kullanmış olması veya 

karara muhalefet etmemiş bulunması davanın kabulüne engel değildir.  

Somut olay açısından, Şirket’in 30.1.2017 tarihli genel kurul kararına 

karşı açılan butlan davasının Şirket aleyhine sonuçlanması halinde 

anılan kararın butlanla sakat olduğu mahkemece tespit edilecek olup, 

Şirketin de anılan mahkeme kararına uygun olarak gerekli kararı 

alması gerekmektedir. Ancak olayımızda olduğu gibi Şirket tarafından 

mahkeme kararına uygun hareket edilmemesi halinde pay sahiplerinin 

sahip olduğu hukuki imkânların tartışılması uygun olacaktır. 

Doktrinde konu, kar dağıtımı konusunda mahkemenin, genel kurul 

yerine geçip karar verebilip veremeyeceği çerçevesinde tartışılmakta 

olup, anılan tartışma hem yargı kararlarında hem bilimsel öğretide 

halen devam etmektedir. Bir görüş, mahkemenin bu iptal hükmüyle 

 
444 Burada SPKn. md. 92 hükmüne istinaden açılabilecek bir dava değil, genel hükümlere 
göre açılabilecek bir dava söz konusu olduğundan, md. 92 hükmündeki sürelerle bağlı 
olunmaksızın SPK tarafından dava açılabilecektir.  
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yetineceğini, genel kurulun yerine geçip kar dağıtım kararı 

veremeyeceğini, bu kararın münhasıran genel kurula ait olduğunu 

savunmakta445, diğer görüş ise genel kurulun yetkilerini kötüye 

kullanarak keyfi şekilde kar dağıtmamaya veya cüz-i miktarda kar 

dağıtmaya karar vermek suretiyle pay sahiplerini mağdur etmesi 

durumunda, genel kurul kararını iptal eden mahkemenin, sadece iptal 

kararı vermekle yetinmeyip, dağıtılması gereken kar miktarını 

belirleyerek bunun dağıtılmasına karar verebileceği düşüncesini446 

serdetmektedir.     

Kanaatimizce, somut olaydaki gibi, Şirket tarafından mahkemenin 

butlanın tespitine ilişkin kararına uygun olarak karar alınmaması 

halinde dahi, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mahkemece 

genel kurulun yerine geçerek Şirket’in kar dağıtımı yapmasına, 

doktrinde aksi yönde görüşler olsa da, karar verilemeyecektir. Başka 

bir ifadeyle, butlan davası sonucunda mahkemece ya da başka bir 

merci tarafından Şirketin kar dağıtım iradesi yerine geçen bir 

 
445 Kar dağıtım yetkisinin genel kurula ait olduğu görüşündeki yazarlar için bkz. GÜRBÜZ 
USLUEL, s.73, dp. 230’daki yazarlar; KIRCA (ŞEHİRALİ ÇELİK/MANAVGAT), 
Hükümsüzlük, s.259-260; TEOMAN da, karın dağıtılması konusunda genel kurulun münhasır 
yetkisi olduğu, bu yetkinin başka bir organa veya yargı merccine devrinin söz konusu 
olamayacağı, mahkemenin, karın dağıtılmasına karar vermesinin, bu konuda münhasır yetkiye 
sahip genel kurulun yetkisine tecavüz teşkil edeceği, mahkeme kararından sonra genel 
kurulun, yeniden ve usulüne uygun toplanarak kar dağıtımı konusunda karar almasının 
kaçınılmaz olduğu görüşündedir. TEOMAN, Ömer, Anonim Ortaklıkta Kar Dağıtımı, 
Yaşayan Ticaret Hukuku, Hukuki Mütalaaalar, Kitap 15: 2012-2013, İstanbul 2014, s.245. 
446 Bu görüşü savunan KARAHAN, mahkemenin karın tespiti ve dağıtılması konusunda 
yetkili olduğu, aksi takdirde birden çok iptal davası riskinin bulunduğu, sorunun teorik değil 
insan odaklı düşünülmesi gerektiği, çoğunluk gücünün dürüstlük kuralına aykırı kullanımının 
önüne geçmek için başka yol olmadığı, haklı sebeple feshin sadece azlığa tanınmış bir hak 
olup, tek pay sahibinin bu hükümden faydalanamayacağı, bu görüşün kabul edilmemesi 
halinde olayın kısır döngüye döneceği düşüncesindedir.  Anılan görüş ve konu ile ilgili 
doktrindeki görüşlerin tartışılması ve ilgili yargı kararlarının incelendiği çalışma için bkz. 
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kararın tesis edilmesi mümkün olmayıp, burada, şartları 

gerçekleştiği takdirde TTK md. 531447 çerçevesinde şirketin haklı 

nedenle feshi kurumunun işletilmesi söz konusu olabilecektir.   

TTK md. 531 çerçevesinde, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kar 

payının sürekli azalması haklı sebep teşkil edebilir. Bu meyanda, 

hükümdeki şartların gerçekleşmesi koşuluyla, özellikle hukuka aykırı 

(kanuna, esas sözleşmeye, dürüstlük kurallarına) biçimde hiç veya 

yeterli oranda kar dağıtılmaması yönünde genel kurul kararının 

süreklilik arz etmesi, TTK md. 531’in verdiği imkândan yararlanılarak 

şirketin feshinin dava edilebilmesi imkânını doğurabilecektir448. Öte 

yandan, halka açık şirketlerde sermayenin yüzde beşine sahip olan 

azlık tarafından, uzun süre kar payı dağıtılmaması nedeniyle 

açılabilecek olan haklı sebeple fesih davasında mahkemenin, özellikle 

somut olayda şirket tarafından kar dağıtılmamasının şirket menfaatleri 

 
KARAHAN, Sami, Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararını İptal Eden Mahkeme, Karın 
Dağıtılmasına Karar Verebilir Mi?, Regesta 2013, C.3, S.1, s.19 vd.   
447 Anılan madde şu şekildedir: Madde 531 - “(1) Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en 
az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin 
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini 
isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en 
yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına 
veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.” 
448 TTK md. 531’e göre haklı nedenle fesih davası açılmışsa, mahkemenin kar dağıtımına 
karar verebileceği, bu hususun hükmün içeriğinden anlaşıldığı görüşü için bkz. NOMER 
ERTAN, Füsun, Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davası, TTK m. 531 Üzerine 
Düşünceler, İÜHFM 2015, C.LXXIII, S.1, s.432.Hatta bunun genel kurulun uzun yıllar kar 
dağıtımından kaçındığı, fakat şirketin yönetiminde bulunan çoğunluk pay sahiplerinin ücret 
aldığı durumlar dikkate alındığında, etkili bir çözüm olacağı da belirtilmelidir. NOMER 
ERTAN, s.432; KIRCA (ŞEHİRALİ ÇELİK/MANAVGAT), Hükümsüzlük, s.261. 
Mahkemenin kar dağıtımına karar verebileceği hususunun hükmün içeriğinden anlaşıldığı 
görüşüne katılmamaktayız. Duruma uygun ve kabul edilebilir çözüm kapsamında, hükmün 
gerekçesinde de, İsviçre uygulamasına atfen, mahkemenin kar dağıtma zorunluğunu karara 
bağlayacağı belirtilmiş olup, anılan ifade, mahkemenin genel kurul yerine geçip kar 
dağıtımına karar verebileceği şeklinde değerlendirilemez.  
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ile bağdaşıp bağdaşmadığını, şirketin özellikleri çerçevesinde bu 

durumun makul olup olmadığını ve özellikle azınlığı zarara uğratmak 

amacı taşıyıp taşımadığını gerekçeleriyle ortaya koyması ve feshin son 

çare (ultima ratio) olduğu ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiği 

aşikârdır. Kaldı ki, payları borsada işlem gören bir halka açık şirketin 

feshinde, o şirkete yatırım yapan binlerce pay sahibi yanında şirketle 

ilgili menfaat sahiplerinin haklarının da gözetilmesiniz zorunlu olduğu 

unutulmamalıdır.   

b) SPKn. Çerçevesinde Değerlendirme  

SPKn.’na aykırı hallerde Kurul’ca uygulanabilecek tedbirler SPK md. 

91-101 arasında düzenlenmiş olup, SPKn’nun 103 üncü maddesinde 

ise anılan Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen 

standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki 

kararlara aykırı hareket eden kişilere Kurul tarafından idari para cezası 

tesis edilebileceği hükme bağlanmıştır. Anılan hükümler çerçevesinde, 

şartları bulunması halinde Şirket hakkında SPKn’nda öngörülen 

tedbirler uygulanabileceği gibi, idari para cezası da tesis 

edilebilecektir. Bununla birlikte, somut olayda SPKn md. 91-101 

arasında düzenlenen ve Kurul’ca tedbir uygulanması öngörülen haller 

mevcut olmadığından, anılan tedbirlerin uygulanması da mümkün 

değildir. Zira, kar payının dağıtılmaması, sermaye piyasası 

mevzuatına, Kurul kararlarına ve kesinleşmiş mahkeme kararına 

aykırı olsa da, şirketin malvarlığının azalması sonucunu doğuran bir 

işlem niteliğinde olmadığından Kanunda öngörülen sair tedbirlerin 

Şirket ve ilgililer hakkında uygulanması söz konusu olamayacaktır.  
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Anılan hususlar dışında, KYİ bağlamında incelediğimiz SPKn’nun 17 

nci maddesinin ikinci fıkrasında SPK’ya, şirketlere karşı açılan 

davalarda şirketi aktif bir davranışı yapmaya zorlar şekilde karar 

verilmesini mahkemeden talep edebilme yetkisi verilmiştir. Anılan 

hükümde, kurumsal yönetim ilkelerine uymayan şirketler hakkında 

Kurulca açılan davalarda Kurul’un mahkemelerden uyum 

zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar 

alınmasını isteme yetkisi olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak, somut 

olayda Şirket hakkında butlan davası açılmasının sebebi Şirket’in 

kurumsal yönetim ilkelerine uymaması olmadığından, anılan hükmün 

somut olaya uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır. Bu bakımdan, 

Kurul’un yetkisi butlan davası açmakla sınırlı olup449, ayrıca 

mahkemeden bu davanın sonucunda verilecek karar ile Şirket’in aktif 

bir davranışa zorlanmasının talep edilmesi mümkün değildir. 

Öte yandan, SPKn’nun md. 128/1-k hükmünde450, halka açık 

ortaklıklardaki genel kurulun yetkilerinin bazı durumlarda 

Yatırımcıları Tazmin Merkezi (YTM) tarafından kullanılabileceği 

 
449 Somut olayda Kurulun açabileceği davalar yanında pay sahiplerinin de, genel kurul 
kararının butlanının tespiti davası yanında kar payının Şirket tarafından haklı bir sebebe 
dayanmaksızın yahut Şirket tarafından kar payı dağıtılıp dağıtılmaması hakkının açıkça 
kötüye kullanıldığı gerekçesiyle doğrudan kar payının dağıtılmasını, uygulamada aksi 
yöndeki içtihatlar çoğunlukta olsa da, mahkemelerden talep etme yetkisi bulunmaktadır. 
Ayrıca yönetim kurulu üyelerine karşı, şartlarının gerçekleşmesi halinde sorumluluk davası da 
ikame edilebilecektir. Zira yönetim kurulunun, genel kurulca böyle bir kararın alınması 
sırasında genel kurulun kararını aksi yönde vermesi yönünde bir çabasının olmaması, hatta 
2008 ve 2009 yıllarındaki esas sözleşmeye ve mahkemece iptal edilerek kesinleşen hükme 
uyum sağlamak için kar dağıtım kararı yönünde davranış sergilemesi gerektiği halde bunu 
yapmaması da kusurlu hareket ettiklerinin bir delili olabilecektir.   
450 “... Olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde 
yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulca yukarıdaki fıkralar 
uyarınca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkileri YTM tarafından 
kullanılabilir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.” 
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hükme bağlanmıştır. Anılan düzenlemeden anlaşılacağı üzere, 

hükümdeki yetki, olağan genel kurul toplantısının süresi içinde 

yapılamaması haline özgü olarak YTM’ye verilmiştir. Bu çerçevede, 

söz konusu hükmün de somut olay bakımından uygulama alanı 

bulamayacağı, başka bir deyişle YTM’nin genel kurul yerine geçerek 

kar dağıtım kararı alması da hukuken mümkün değildir.  

Netice olarak, işbu örnek olay çerçevesinde belirtmek gerekir ki, halka 

açık şirketlerin sermaye piyasası mevzuatına uyumunu temin etmek 

konusunda gerek mülga SPKn. gerek 6362 sayılı SPKn.’nda Kurula, 

halka açık şirket ve ilgililer hakkında muhtelif tedbir ve yaptırım 

uygulama yetkisi ile dava açma yetkisi verildiği, Kurulun da bu 

yetkisini, yasal sınırlar çerçevesinde kullandığı görülmektedir. Ancak 

sadece düzenleyici ve denetleyici otoritenin somut olayda aksiyon 

alması yeterli olmayıp, “compliance” olarak bilinen ve şirketlerin 

özellikle halka açık şirketlerin, başta Anayasa olmak üzere 

yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi, ayrıca 

KYİ ile şirketin faaliyet alanı çerçevesinde uymak yükümlülüğü 

altında oldukları etik ilke ve standartlara uyum noktasında gerekli 

irade ve kararlılığı sergilemelerinin de, sermaye piyasasının düzenli 

işleyişi, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve genel 

olarak piyasaya ve şirketlere olan güvenin pekişmesi noktasında 

hayati önemi haiz olduğu hususu izahtan varestedir.    
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VII. SPK’nın İdari Para Cezası Tesis Etme Yetkisi 

A. Genel Olarak 

Halka açık şirketler ile ilgili olarak Kurul tarafından yapılan inceleme, 

denetim ve gözetim çalışmaları neticesinde, Kurul tarafından halka 

açık şirketler ve ilgililer hakkında en fazla uygulanan yaptırım idari 

para cezasıdır. İdari para cezaları genel olarak 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nda (KK) düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 2 nci 

maddesindeki kabahat deyiminden, kanunun karşılığında idari 

yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlığın anlaşılacağı hükme 

bağlanmıştır. Anılan Kanun’un “kanunilik ilkesi” başlığını taşıyan 4 

üncü maddesi ise, 

 “(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça 

tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından 

belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici 

işlemleriyle de doldurulabilir.  

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, 

ancak kanunla belirlenebilir.”  

hükmünü haizdir.  

SPKn’da düzenlenerek idari para cezası yaptırımına bağlanan fiiller, 

KK’nun 2 nci maddesi uyarınca “kabahat” niteliğinde olup, KK md. 

3/1-b hükmü uyarınca, anılan fiiller de KK’nun genel hükümlerine 

tabidir. Bu çerçevede, KK md. 4 ila 6 hükümlerinde yer alan kanunilik 
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ve yer/zaman bakımından uygulamaya dair hükümler, SPKn’da 

düzenlenen idari para cezasını gerektirir fiiller bakımından da 

uygulama alanı bulacaktır.  

SPK’nın İPC uygulama yetkisi ilk kez mülga Kanuna, 15.12.1999 

tarih ve 4487 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ile eklenen md. 47/A 

hükmü ile verilmiştir. Kurul bu yetkisini, 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe 

giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile anılan kanun ve buna bağlı 

olarak çıkarılan Maliye Bakanlığı’nın 442 Seri Nolu Tahsilât Genel 

Tebliği hükümleri çerçevesinde kullanmakta idi. Anılan mevzuat 

hükümleri çerçevesinde, Kurul Karar Organı tarafından muhtelif 

tarihlerde farklı ilke kararları da alınmıştır. Öte yandan, 6362 sayılı 

Kanun’un yürürlüğe girmesi ile Kanun’un md. 103-105 hükümlerinde 

idari para cezaları konusu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

SPKn’nun Altıncı Kısmının Birinci Bölümü “İdari Para Cezasını 

Gerektiren Fiiller” başlığını taşımakta olup, söz konusu bölümde yer 

alan 103-105 inci maddelerde sırasıyla, idari para cezalarına ilişkin 

genel esaslar, idari para cezası uygulanmasını gerektiren özel bir fiil 

türü olarak “Piyasa bozucu eylemler” ve son olarak idari para 

cezalarının uygulanmasına ilişkin genel esaslar düzenlenmiştir. Söz 

konusu bölümde yer alan SPKn’nun 103 üncü maddesi “Genel 

esaslar” başlığını taşımakta olup, anılan maddenin birinci fıkrası 

uyarınca SPKn’na “dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen 

standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki 

kararlara aykırı hareket edilmesi” genel bir idari para cezası 

gerektiren fiil olarak düzenlenmiştir. Anılan genel nitelikteki fiil 
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dışında istisnai olarak, SPKn’nun bazı maddelerinde bazı fiillere 

ilişkin olarak uygulanacak idari para cezalarının esaslarının ayrıca 

düzenlendiği görülmektedir. Bu esasların açıkça kanunda düzenlenmiş 

olması sebebiyle burada belirtilen hükümlere aykırılık halinde SPKn 

md. 103/1 uyarınca değil, doğrudan bu kanun maddelerine dayanılarak 

idari para cezası uygulanacağı açıktır. Örneğin SPKn md. 23/2’de 

“halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinin ortadan 

kaldırılmasına yönelik Kurul kararını uygulama yükümlülüğü”, md. 

76/10’da “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin uyması 

gereken kararlar”, 103/3’de “pay alım teklifi yükümlülüğü”, md. 

103/4’de “bilgi suiistimali ile elde edilen kazancın iadesi”, md. 

103/5’deki “sermaye piyasası birliği üyelerinin birlik statüsüne ve 

birlikçe alınan kararlara uyma yükümlülüğü”, md. 103/6’da “örtülü 

kazanç aktarımı yasağı” ve md. 104/1’de “piyasa bozucu eylemler” 

ile ilgili hükümlerin ihlali halinde SPKn md.103/1 uyarınca değil, 

doğrudan bu kanun hükümleri uyarınca idari para cezası tesis 

edilecektir.  

B. SPK’ya Tanınan İdari Para Cezası Yaptırımının Amacı  

Sermaye piyasaları gelişmelerin ve yeniliklerin sık ve hızlı bir şekilde 

yaşandığı ve bu yüzden de sık sık yeni düzenlemelerin yapılmasına 

gereksinim duyulan son derece dinamik piyasalardır. Bu çerçevede 

SPKn. ile getirilen düzenlemelere aykırı davranışlar ise sermaye 

piyasalarında suç ve cezai sorumluluk kavramlarını gündeme 

getirmektedir. Bu dinamik alanda suç ve cezai sorumluluk kavramları 

sadece kanun çerçevesinde tanımlanırsa kanun yeni mali araç ve 
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tekniklerle ilgili ortaya çıkabilecek suçları ve cezaları tanımlamada bir 

süre sonra yetersiz kalabilecektir. Son derece dinamik olan sermaye 

piyasaları için düzenlenen kanunun bu piyasalarda ortaya çıkan her 

yeni gelişme ile veya geliştirilen her yeni mali araçla değiştirilmesi de 

kolay değildir. Bu sebeple ülkemizde, mülga SPKn.’nda olduğu gibi 

yeni SPKn’nda da, SPK’ya, Kanun’da ve ikincil mevzuatta öngörülen 

mevzuat ihlalleri nedeniyle idari para cezası tesis etme yetkisi 

tanınmıştır. Zira idari yaptırımlar da cezai yaptırımlar gibi hukuk 

düzeninin teminatıdır. Başka bir ifadeyle, kanun koyucu fiilin önem 

derecesine göre bir değerlendirme yapmakta ve bunu duruma göre ya 

ceza yargılamasına ya da idarenin tasarruflarına tabi kılmaktadır. İdari 

yaptırımlar, idarenin tek taraflı iradesiyle oluşurken, cezai yaptırımlar, 

iddia, savunma ve yargı makamlarının ortak iradeleriyle oluşmaktadır. 

Ayrıca, idari yaptırımlar idari makamlar, cezai yaptırımlar ise, yargı 

makamlarınca tespit ve takdir olunurlar. Böylece idari makamların, 

verdikleri kararları her zaman değiştirebilme, geri alabilmelerine 

karşın yargısal makamlar tasarruflarını geri alıp değiştiremezler. 

Bilindiği üzere, SPKn, sermaye piyasası ile ilgili genel esasları 

belirleyen, ancak daha detaylı düzenlemeler yapma, kararlar alma ve 

uygulama yetkisini Kurula bırakan, çerçeve kanun niteliğini haiz bir 

kanundur. Bu çerçevede, KK md. 4 hükmüne uygun olarak, hangi 

fiiller karşılığında idari para cezası tesis edileceği konusunda 

Kanun’da bir çerçeve çizilerek, içeriği doldurma yetkisi Kurula 

bırakılmış, ancak KK gereği, idari para cezası karşılığı öngörülen 

yaptırımın miktarı SPKn.’da açıkça belirlenmiştir.   Zira, kabahatlere 
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ilişkin olarak idari para cezası verilmesinin şartı, kanunda idari para 

cezası gerektiren fiiller ile bunların karşılığı olan yaptırımların açıkça 

hükme bağlanmış olması ya da idarenin genel ve düzenleyici işlemleri 

ile idari para cezasını gerektiren fiillerin belirlenmesi ve bunlara 

ilişkin yaptırımların kanunda belirtilmesidir. SPKn.’da idari para 

cezaları için öngörülen sistem, ikinci yöntem çerçevesinde 

oluşturulmuştur.  

Bu çerçevede, SPKn.’nun amacı da gözetilerek, Kurula tanınan İPC 

tesisi konusundaki yetkiye istinaden,  küçük tasarruf sahibi ve 

yatırımcıları korumaya yönelik olarak, sermaye piyasasının güven ve 

istikrar içinde çalışmasını teminen, Kanuna dayanılarak yapılan 

düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan 

genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket edilmesi halinde idari 

para cezası öngörülmüştür451. Böylece bazı hafif ihmalleri suç 

olmaktan çıkarmak, mahkemelerin yüklerini hafifletmek, buna karşılık 

yaptırımın hemen tatbikini sağlamak suretiyle etkinliğini artırmak 

amaçlanmıştır. 

 

 

 
451 SPK’nın kuruluş amacı, düzenlediği alanın etkin işleyişini sağlamak olup, bu amaç 
doğrultusunda düzenleme yapma, yaptığı düzenlemelere uyumu izleyerek gerektiğinde 
yaptırım uygulayabilme yetkileri ile donatılmıştır. SPK’nın da yaptırımları para cezalarında 
yoğunlaşmaktadır. SPK, güvenilir ve etkin bir piyasanın oluşturulması amacının 
gerçekleşmesi için birtakım kamusal yetki ve görevlerle donatılmıştır. Piyasanın işleyiş 
kurallarını belirlemek, bu kurallara uyumu denetlemek ve denetlemeler sonucunda idari 
yaptırım uygulamak söz konusu amaçların gerçekleşmesini sağlamak üzere SPK’ya verilen 
temel yetkilerdir. ÖZKAN, Aslı, Sermaye Piyasasında İdari Bir Yaptırım Türü Olarak Para 
Cezaları, Sermaye Piyasası Dergisi, Ankara, Ocak-Mart, Y.2011, S.5, s.30-31 ve 39. 
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C. SPKn.’da İdari Para Cezasına İlişkin Düzenlemeler 

1) İPC’lere İlişkin Genel Esaslar  

SPKn’nun Kurul tarafından tesis edilecek idari para cezalarının genel 

esasları, 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki şekilde 

hükme bağlanmıştır:  

“Bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen 

standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki 

kararlara aykırı hareket eden kişilere Kurul tarafından yirmi bin Türk 

Lirasından iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar452 idari para cezası 

verilir. Ancak, yükümlülüğe aykırılık dolayısıyla menfaat temin 

edilmiş olması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu 

menfaatin iki katından az olamaz.”  

Dolayısıyla, SPKn’nda idari para cezasını gerektiren fiillere ilişkin 

olarak genel olarak kanunda tek tek belirtilmek suretiyle bir 

düzenleme yapılması söz konusu olmayıp, bu fiillerin neler olduğu 

tebliğ ve alınan kurul kararları eliyle düzenlenmekte ve SPKn md. 

103/1 uyarınca bunlara aykırılık halinde idari para cezası 

uygulanmaktadır. Bir başka deyişle, Kurul, idari para cezalarını, genel 

yetki kuralı olan SPKn md. 103/1 hükmü çerçevesinde tesis 

etmektedir. 

 
452 Anılan tutarlar sabit olmayıp, KK md. 17/7 hükmüne istinaden her takvim yılı başından 
itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmakta olup, 2021 
yılı için uygulanacak tutarlar, Kurul Karar Organı’nın, Haftalık Bültende yayınlanan 
31.12.2020 tarih ve 76/1639 sayılı kararı ile alt ve üst sınır 51.236-640.442 TL olacak şekilde 
belirlenmiştir. 
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Kanunun anılan hükmünde ilk olarak kanuna dayanılarak yapılan 

düzenlemelere yer verilmiş olup, anılan ifadeden, Kurulun, Kanuna 

istinaden yaptığı ikincil düzenlemeler ve özellikle uygulamada en sık 

karşılaşılan işlem olması hasebiyle tebliğler anlaşılmaktadır. 

Hükümde yer alan, belirlenen standart ve formlar ifadesi de, Kurulun 

özellikle tebliğe ek olarak, ilgililerin uymakla yükümlü oldukları 

konuları daha ayrıntılı olarak belirlediği formlar ile mevzuat gereği 

uygulanması zorunlu olan uluslararası değerleme standartları, 

uluslararası muhasebe standartları gibi standartları kapsamaktadır. 

Kurul tarafından alınan genel nitelikteki kararlardan, karar kapsamına 

giren ilgili şirketleri, sermaye piyasası kurumlarını ve gerçek kişileri 

kapsayan ve kapsama girenlerin uymakla yükümlü oldukları kararlar 

anlaşılır. Kurulun, halka açık şirketlerin kar payı dağıtımına yönelik 

olarak aldığı kararlar, hisse geri alımı konusundaki kararları bu tür 

kararlara örnek olarak gösterilebilir. Özel nitelikteki kararlar ise, 

spesifik olarak bir şirkete ya da kişiye özgü olarak alınan kararlar 

olup, pay alım teklifi konusunda ilgililerin bilgilendirilmesi, muafiyet 

talebinin reddi gibi kararlar bu türe örnek olarak gösterilebilir.  

SPKn’na tabi olan halka açık şirketler nezdinde, SPKn ve bu Kanuna 

istinaden çıkarılmış ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde 

gerçekleştirilen inceleme ve denetlim çalışmaları neticesinde 

hazırlanan raporlara dayanılarak, somut olayda idari para cezasını 

gerektiren bir mevzuat ihlali bulunup bulunmadığına nihai olarak 

Kurul Karar Organı’nca karar verilmekte ve Kurul tarafından ilgililer 

hakkında idari para cezası tesis edilmektedir. İdari para cezası miktarı, 
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genel ya da özel nitelikte olup olmamasına göre değişkenlik 

göstermekte olup, menfaat elde dilmiş olması da idari para cezasını 

artıran bir husus olarak kabul edilmektedir.   

2) İPC’lerin Kime Uygulanacağı Sorunu  

Halka açık şirket denetimi neticesinde, mevzuata aykırılığın niteliğine 

ve somut olayın özelliğine göre sadece tüzel kişiye İPC tesis 

edilebileceği gibi sadece gerçek kişi hakkında da İPC kararı verilebilir 

ya da hem tüzel kişi hem de gerçek kişiye eş anlı olarak İPC tesisi 

yoluna gidilebilir. Mülga 2499 sayılı Kanunda olduğu gibi 6362 sayılı 

Kanunda da gerçek kişilerin yanında tüzel kişilere de idari para cezası 

verilebilmesi mümkündür. Ancak 6362 sayılı Kanun md. 103/2 

hükmü ile, mülga Kanundan farklı olarak tüzel kişilere ilişkin özel bir 

hükme yer verilmiştir. Bu hükümde, bir idari para cezasını gerektirir 

eylem nedeniyle aynı anda hem gerçek kişiye hem de tüzel kişiye idari 

para cezası verilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu hüküm, KK’nun 

md. 8/1 hükmü ile paralellik arz etmektedir.   

Buna göre, SPKn. md. 103/1 hükmü uyarınca idari para cezasını 

gerektiren bir eylemi gerçekleştiren gerçek kişinin bir özel hukuk 

tüzel kişisinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi 

olmamakla birlikte bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev 

üstlenen bir kişi olması halinde, ayrıca tüzel kişi hakkında da idari 

para cezası verilir. Ancak aykırılığın, temsilci olunan veya adına 

hareket edilen tüzel kişinin zararına bir sonuç doğması halinde, tüzel 

kişiye idari para cezası verilemez.  
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Bu noktada ilk olarak göz önünde bulundurulması gereken husus 

Kanun md. 103/2 uygulamasının kapsamının belirlenmesidir. Bu 

konuda Kanun md. 103/2 hükmünün uygulanabilmesi için gerçek 

ve/veya tüzel kişi bakımından idari para cezası gerektir ihlalin md. 

103/1 uyarınca yaptırıma bağlanması gerekmektedir. Diğer bir ifade 

ile, ancak Kanun md. 103/1 hükmü uyarınca idari para cezası 

verilmesi gerektiren hallerde md. 103/2 hükmünün de dikkate 

alınması gerekmektedir. Kanun md. 103/2 hükmünün başında “Birinci 

fıkradaki yükümlülüklere aykırı hareket eden…” demek suretiyle bu 

hususa vurgu yaptığı düşünülmektedir. Böylelikle, Kanun md. 103/3 

veya 104 hükmü uyarınca idari para cezası verilmesi halinde md. 

103/2 hükmünün uygulanması söz konusu olmayacaktır.  

Ayrıca ifade edilmelidir ki, tüzel kişilere tek başına idari para cezası 

verilebilecek haller sadece Kanun md. 103/1 uygulaması ile de sınırlı 

değildir. Örneğin, Kanun md. 103/5, 6 hükümlerinde sadece tüzel 

kişiye verilecek bir idari para cezasını gerektirir ihlalden söz edilebilir.  

Bu çerçevede, Kanun md. 103/2 hükmü uyarınca md. 103/1 hükmü 

kapsamındaki bir ihlalden kaynaklanan idari para cezasının tüzel 

kişiye de verilebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Bunlar,  

a) İdari para cezasını gerektirir eylemin bir gerçek kişi tarafından 

gerçekleştirilmesi, 

b) İdari para cezasını gerektirir eylemin Kanun md. 103/1 

kapsamındaki bir ihlalden kaynaklanması, 
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c) i) İdari para cezasını gerektirir eylemi gerçekleştiren gerçek 

kişinin ilgili tüzel kişinin organı veya temsilcisi olması, 

ii) Bu gerçek kişinin, ilgili tüzel kişinin organı veya temsilcisi 

olmamasına rağmen bu tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 

görev üstlenen bir kişi olması453, 

d) İdari para cezasını gerektirir eylem nedeniyle ilgili tüzel kişinin 

zararına bir sonuç doğmaması 

gerektiği hususlarıdır.   

Bu durumda bir tüzel kişiye idari para cezası 6362 sayılı Kanun md. 

103/2 uyarınca bir gerçek kişi ile birlikte verilebilecektir. Dolayısıyla, 

bir tüzel kişiye tek başına idari para cezası verilebilmesinin yanında 

şartlarının oluşması halinde bir gerçek kişi ile birlikte ayrı ayrı idari 

para cezası da verilebilecektir. 

SPKn. md. 103/2 uygulamasında tüzel kişi ile ilgili gerçek kişiye 

birlikte idari para cezası verilebilmesi için idari para cezasını 

gerektirir mevzuata aykırılığın tüzel kişiye mi yoksa ilgili gerçek 

kişiye mi verilen bir yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığına bakılması gerekmektedir. Zira ilgili mevzuat 

uyarınca bir yükümlülük sadece tüzel kişiye bırakılmış ise bu hallerde 

Kanun md. 103/1 uyarınca doğrudan tek başına tüzel kişiye idari para 

 
453 Uygulamada ilgili idari para cezasını gerektirir eyleme ilişkin yapılan inceleme veya 
denetimlerde yetkili Kurul uzmanlarınca anılan hüküm kapsamında yer alan kişinin görev 
tanımının öncelikle yapılması ve idari para cezasını gerektirir eylemin belirlenen bu görev 
kapsamı içerisinde yer alıp almadığının tespit edilmesi yoluna gidilmektedir. Zira tüzel kişinin 
faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin belirlenen bu görevi dışında gerçekleştirdiği iş ve 
işlemleri yahut eylemleri nedeniyle tüzel kişi hakkında da idari para cezası uygulanmaması 
gerektiğinden, bu hususun tespiti ehemmiyet arz etmektedir.  
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cezası verilebilecektir. Ancak ilgili mevzuatta idari para cezasını 

gerektir ihlaldeki yükümlülük bir özel hukuk tüzel kişisinin organı 

veya temsilcisi yahut bu sıfatları haiz olmamakla birlikte tüzel kişinin 

faaliyetleri kapsamında görev üstlenen bir kişiye bırakılmış ise o 

zaman ilgili gerçek kişi ile tüzel kişiye birlikte idari para cezası 

uygulanması gerektiği düşünülmektedir. Örneğin, mali tabloların 

Kurul’un belirlediği standartlara göre hazırlanması yönetim kuruluna 

aittir. Dolayısıyla bu konuda gerçekleştirilecek bir aykırılık nedeniyle 

hem yönetim kurulu üyelerine hem de tüzel kişiye ayrı ayrı idari para 

cezası verilmesi mümkündür. Buna karşılık, aracı kurumlarda iç 

denetim düzenlemelerine uyumuna yönelik yapılanmanın sağlanması 

tüzel kişiye verilen bir yükümlülük olup, bu konuda gerçekleştirilecek 

bir aykırılık nedeniyle yalnızca tüzel kişiye idari para cezası verilecek 

olması Kanun md. 103/1 hükmünün lafzına uygun olacaktır.  

Bu konuda ele alınması gereken bir diğer husus ise SPKn. md. 103/2 

hükmü uygulamasındaki olumsuz şart içerisinde yer alan “zarar” 

kavramından ne anlaşılması gerektiğidir. Anılan hüküm uyarınca tüzel 

kişi hakkında idari para cezası verilebilmesi için idari para cezasını 

gerektirir aykırılığın ilgili tüzel kişinin “zarar”ına bir sonuç 

doğurmaması gerekmektedir. Bu çerçevede, anılan hükümdeki “zarar” 

kavramının açıklanması gerekmektedir. Bu noktada temel sorun 

hükümde yer alan “zarar” kavramının sadece maddi zararları mı yoksa 

maddi zarar yanında manevi zararları da kapsayıp kapsamadığıdır.  

Benzer bir düzenleme KK md. 43/A hükmünde düzenlenmiş olup, 

anılan düzenlemeye göre bir özel hukuk tüzel kişisinin organ veya 
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temsilcisinin ya da organ veya temsilcisi olmamakla birlikte bu tüzel 

kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen bir gerçek kişi tarafından 

hükümde yer alan suçlardan birinin ilgili tüzel kişi yararına işlenmesi 

halinde anılan tüzel kişiye de idari para cezası verilir. İdari para 

cezaları, bir ceza hukuku yaptırımı olmayıp, amacı genel bir ifade ile 

muhatabını disipline etme ve bunu teminen tüzel kişinin organlarını 

oluşturan veya temsilcisi sıfatını taşıyan kişilerin en azından dikkat ve 

özen yükümlülüğünü vurgulamaktır. Bu noktadan hareketle, anılan 

hükümde yer alan “zarar” kavramını geniş yorumlama zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile hükümde yer alan “zarar” 

kavramından sadece maddi zararların anlaşılması ve manevi zararların 

hüküm kapsamında olmadığı şeklinde dar bir yorum yapılması 

mümkündür. Böylece, organı veya temsilcisi yahut bu nitelikleri 

taşımamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev 

üstlenen bir gerçek kişinin idari para cezasını gerektirir eylemi 

neticesinde maddi bir zararı olmamakla birlikte piyasadaki itibarı 

zedelenmek suretiyle manevi bir zararı bulunan ilgili tüzel kişi 

hakkında idari para cezası verilmesi mümkündür.  

Ayrıca Kanun md. 103/2 hükmünde “… zararına bir sonuç 

doğmaması halinde…” demek suretiyle doğmuş olan bir maddi 

zarardan bahsetmekte olup, kanaatimizce bu maddi zararın en geç 

Kurul kararının alındığı tarihte doğmuş olmasının kabul edilmesi 

gerekmektedir.  
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3) İPC Miktarının Belirlenmesinde Kurulun Yetkileri  

KK md. 17/2 hükmünde de ifade edildiği üzere bir idari para cezasının 

miktarı alt ve üst sınır olarak belirlenebilecektir. SPKn. md. 103/1 

hükmünde, diğer idari para cezasının öngörüldüğü hükümlerdeki gibi 

maktu bir para cezası miktarı yerine alt ve üst sınırı belirtilmiş idari 

para cezalarının olduğu görülmektedir.  

Öte yandan 20.2.2020 tarih ve 7222 sayılı Kanunun454 36 ncı maddesi 

ile SPKn. md. 103/1’e eklenen bir cümle ile tüzel kişilere verilecek 

idari para cezasının miktarının ciro ve kâra endeksli olarak 

belirlenmesine yönelik bir değişiklik yapılmıştır. Anılan hükümde, 

tüzel kişilere, aykırılığın ağırlığı ve etkilediği mağdur sayısı dikkate 

alınarak bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan asgari miktardan az 

olmamak üzere bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal 

tablolarında yer alan brüt satış hasılatının %1’i ile vergi öncesi kârının 

%20’sinden yüksek olanına kadar idari para cezası verileceği 

düzenlemesine yer verilmiştir.  

Kurul tarafından verilecek idari para cezalarının belirlenmesinde 

idarenin genel takdir hakkının kullanılması söz konusudur. Ancak 

Kurul tarafından idari para cezasının alt sınırından uzaklaşılarak alt 

sınırın üstünde bir idari para cezası verilmesinin bir gerekçesi 

bulunmalıdır. Bu husus, ilgili kişilere verilecek karar bildirimlerinden 

ziyade bu kişiler tarafından idari para cezaları aleyhine yargı yoluna 

 
454 20/2/2020 tarihli ve 7222 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 25/2/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Anılan kanun ile SPKn.’nun muhtelif maddelerinde de değişiklik yapılmıştır. 
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başvurulması halinde Kurulca bu miktarın savunulması aşamasında 

önem arz etmektedir. Şüphesiz ki, mahkemeler idarenin takdir hakkını 

ortadan kaldıracak bir karar veremezler ancak bu husus idarenin 

gerekçesiz olarak takdir hakkını kullanabileceği anlamına 

gelmemektedir. Bu nedenle Kurul tarafından verilecek idari para 

cezalarının belirlenmesinde belli kriterlerin göz önünde 

bulundurulması söz konusu olmaktadır.   

Bu hususta ilk olarak KK md. 17/2 hükmü uyarınca idari para 

cezasının belirlenmesinde işlenen kabahatin haksızlık içeriği, failin 

kusuru ve ekonomik durumu göz önünde tutulmalıdır455. Ancak 5626 

sayılı Kabahatler Kanununun ilgili düzenlemesi de Kurul’un takdir 

hakkını kullanmasında yeterli sayıda ayrıntıyı içermemektedir. Bu 

noktadan hareketle, Kurul tarafından idari para cezası tesis edilirken, 

idari para cezasını gerektirir eylemi gerçekleştiren kişinin kusuru ve 

ekonomik durumu ile ihlal ettiği hüküm ile ortaya çıkardığı 

haksızlığın içeriği yanında somut olayın özellikleri de dikkate alınarak 

bir takım başka hususlardan da yararlanılmaktadır.  

Nitekim Kurul Karar Organı’nın “6362 Sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu Çerçevesinde Tesis Edilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 

 
455 İdari para cezası miktarı belirlenirken yani cezanın iki sınır arasında bireyselleştirilmesi 
sırasında işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusurunun ve ekonomik durumunun 
birlikte göz önünde bulundurulması gerektiği bir kural olarak öngörülmüştür. Bu kural, fiille 
orantılı ceza ilkesinin uygulanması maksadıyla konulmuş olup, İPC’ye karar verecek kamu 
görevlisi veya Kurul bu takdir yetkisini keyfi olarak kullanamayacaktır. PARLAR, Ali, 
Açıklamalı-İçtihatlı Kabahatler Kanunu, Ankara 2012, s.198; GÖKCAN, Hasan Tahsin, 
“Kabahatler Kanununa Göre İdari Para Cezalarının Uygulanması”, Türk Hukuk Dergisi, 
Kasım-2005, S.104, s.18 vd.; Kabahatler Kanunu md. 17/2 hükmünün uygulanmasına ilişkin 
örnekler konusunda bkz. ZAFER, Hamide/PAMUK, Gülfem/ÇAKIR, Kerim, Gerekçeli-
Açıklamalı-İçtihatlı Kabahatler Kanunu, İstanbul 2014, s.117-137. 
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Uygulama Esasları”nı belirleyen 26.3.2013 tarih ve 10/363 sayılı 

kararının (C) başlığı altında da, idari para cezasının miktarının 

belirlenmesine ilişkin olarak; idari para cezası uygulamalarında, 

ilgililerin Kurul görevlileri ve çalışanları ile süreç içerisinde olan 

işbirliği, ilgili hakkında daha evvel aynı ihlâl nedeniyle idari para 

cezası tesis edilmesi, ihlâlin önemliliği, ihlâlin doğurduğu zararın 

büyüklüğü, ihlâlin gerçekleştirilme şekli, ilgilinin kusurunun 

yoğunluğu, ilgilinin savunmasındaki samimiyeti, ihlâl nedeniyle 

doğan zararın tazmini ve/veya aykırılığın giderilip giderilmediği, 

yatırımcıların zarar görüp görmediği, ilgili tarafından elde edilen 

menfaatin büyüklüğü gibi kıstaslar çerçevesinde yapılacak 

değerlendirme neticesinde ve bu ölçüde Kanun ile belirlenen alt 

limitten uzaklaşılması yoluna gidileceği öngörülmüştür. Uygulamada 

da Kurul tarafından idari para cezası yaptırımının uygulanmasına 

karar verilirken, anılan Kurul Kararı ile belirlenen kriterler dikkate 

alınarak alt-üst sınır arasında takdir yetkisi kullanılmaktadır.  

Öte yandan, idari para cezasını gerektiren bir fiil dolayısıyla menfaat 

temin edilmiş olması halinde verilecek idari para cezasının miktarı bu 

menfaatin iki katından az olamayacaktır (md. 103/1).  Menfaat 

kriterine özel nitelikli idari para cezalarını düzenleyen md. 103/4, 

103/6 ve 104 hükümlerinde de yer verilmiştir. Bu bağlamda belirtmek 

gerekir ki, menfaat hesaplaması hususunda Kurula tanınmış bir yetki 

olmadığından menfaat tutarı hesaplamasının, aynı zamanda idari para 

cezasının miktarını da belirlediği durumlarda, idari para cezasının 

miktarının yargılama konusu olması halinde sorunun yargı 
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makamlarınca çözüme kavuşturulacağı şüphesizdir. Uygulamada 

gerek SPKn. kapsamındaki suçlarla ilgili olarak söz konusu suçların 

işlenmesiyle elde edilen menfaat tutarı hesaplanırken gerek idari para 

cezası yaptırımına konu olacak fiillerle ilgili menfaat tutarının 

hesabında, bu fiilleri işleyen kişiler tarafından katlanılan masraflar, 

ödenen komisyonlar, vergiler vb. yasal yükümlülükler, söz konusu 

menfaat tutarından düşülmektedir. SPK tarafından yapılan yazılı 

başvurular üzerine açılan kamu davalarında, menfaat tutarının 

mevzuat gereği kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkan veya katlanılan 

masrafların düşülmesinden sonra elde edilen net menfaat üzerinden 

dikkate alındığı, bu dosyalara sunulan bilirkişi raporlarında da zorunlu 

masraf, komisyon, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin 

elde edilen menfaat tutarından indirilerek, nihai olarak net menfaatin 

ortaya konulduğu bilinmektedir.  

Bu çerçevede, Kanunda açık bir düzenleme veya yetki hükmü 

bulunmadığından SPKn.’nun 103/1 maddesinde (ve menfaate yer 

veren özel hükümlerde) yer alan menfaatin ne şekilde hesaplanacağı 

ancak yargı makamlarının değerlendirilmeleri ve uygulamaya ne 

şekilde yön verdikleri ile belirlenecektir. Buna karşın, Kurul 

tarafından belirtilen ölçütlerin her kabahat bakımından mutlak bir 

şekilde uygulanması söz konusu olmamakla birlikte, kanaatimizce 

idarenin takdir hakkı göz önünde tutularak söz konusu idari para 

cezası miktarlarının yargı makamları önünde savunulabilmesini 

teminen Kurul tarafından idari para cezasının miktarını belirlemede 
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esas alınan ilgilinin menfaatinin hesaplanmasında belli kriterlerin 

gözetilmesi uygun olacaktır.  

4) Özel Nitelikli İdari Para Cezaları 

SPKn. md. 103/1 hükmünde, idari para cezasını gerektiren fiiller genel 

olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, aynı maddenin 3, 4 ve 6 ncı 

maddeleri ile Kanunun 104 üncü maddesinde, idari para cezasını 

gerektiren özel nitelikli işlem ve fiillere yer verilmiştir. Anılan 

hükümlerden, çalışmamızı ilgilendiren iki düzenleme, pasif nitelikli 

örtülü kazanç aktarımı nedeniyle idari para cezası tesisini öngören 

103/6 hükmü olup, yukarıda örtülü kazanç aktarımı denetiminin 

hukuki sonuçlarında bu hüküm analiz edildiği için burada tekrar 

edilmeyecektir.  

Halka açık şirket denetimi bağlamında ele alacağımız diğer özel 

nitelikli İPC düzenlemesi ise,  103 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 

yer alan, “26 ncı madde uyarınca ve gerekirse Kurulca verilebilecek 

ek süre zarfında pay alım teklifi zorunluluğunu yerine getirmeyen 

gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Kurul tarafından pay alım teklifine 

konu payların toplam bedeline kadar idarî para cezası verilir.” 

hükmüdür456. Söz konusu üçüncü fıkra hükmü ile, birinci fıkrada yer 

 
456 Mülga SPKn. döneminde, pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi veya 
gruplara, özel bir düzenleme olmaması hasebiyle genel nitelikteki 47/A hükmüne istinaden alt 
ve üst sınırlar çerçevesinde İPC uygulanıyor idi. Anılan yaptırım, çağrı yükümlülüğünü yerine 
getirmenin ortaya çıkaracağı finansal külfete nispetle son derece düşük kaldığından, 
yükümlülük altındaki kişiler İPC ödemeyi tercih ettiklerinden, anılan İPC yaptırımının etkili 
bir yaptırım gücü bulunmamaktaydı. Bu nedenle yeni SPKn., yatırımcıları koruma düşüncesi 
çerçevesinde, idari para cezası miktarını caydırıcı bir şekilde belirlemiştir. Öte yandan 
Kanunun 26/6 hükmü çerçevesinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğan gerçek 
ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket edenlerin sahip olduğu oy haklarının, Kurulca 
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alan genel hükümden ayrılınmış, pay alım teklifi zorunluluğunun ihlâl 

edilmesi halinde uygulanacak yaptırım özel olarak ayrıca 

belirlenmiştir. 

SPKn md. 103/3 hükmünde “… pay alım teklifine konu payların 

toplam bedeline kadar idarî para cezası verilir” ifadesine yer 

verilmiştir. Pay alım teklifine konu payların toplam bedeli ile 

kastedilen hususun, ilgilinin çağrı yükümlülüğünü yerine getirseydi 

ödeyeceği bedelin toplam tutarı olduğunun kabulü uygun olacaktır. 

Dolayısıyla söz konusu payların herhangi bir andaki değerinin değil, 

çağrıya konu paylar için uygulanacak çağrı fiyatı esas alındığında 

bulunacak toplam tutarın dikkate alınması gerekmektedir. Hükümde 

yer alan “… pay alım teklifine konu payların toplam bedeline kadar” 

ifadesinden, toplam bedelin tümünün her olayda idari para cezası 

olarak kesilmesine gerek olmadığı, aksine “toplam bedelin altında da” 

idari para cezası kesilebileceği sonucuna varmak mümkündür. 

Nitekim, toplam bedelin tümünün idari para cezası olarak verilmesi 

için lafzın “toplam bedeli kadar” veya “toplam bedeli tutarında” gibi 

bir ifadeye yer verilmesi gerekirdi. Dolayısıyla maddenin lafzı açık bir 

biçimde söz konusu bedele kadar Kurulca belirlenecek tutarda bir 

 
belirlenecek süre içinde bu zorunluluğun yerine getirilmemesi hâlinde kendiliğinden donacağı 
ve söz konusu payların, genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağı yönündeki 
hüküm de, çağrı yükümlülüğünün yerine getirilmesi noktasında etkili bir vasıta olarak kabul 
edilebilir. Anılan hükmün gerekçesinde de bu değişikliğin gerekçesi şu şekilde açıklanmıştır. 
“Bu çerçevede mevcut uygulama esasları çoğunlukla korunurken, getirilen en büyük yenilik 
pay alım teklifi zorunluluğuna uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırıma ilişkin 
olmuştur. Mevcut durumda yalnızca idari para cezası şeklinde olan cezai müeyyidenin, 
şirketler için çoğu zaman daha az maliyetli olması sebebiyle caydırıcılıktan uzak oluşu, pay 
sahiplerinin korunması anlamında farklı bir yaptırım ihtiyacını gündeme getirmiş olup; bu 
kapsamda diğer ülke uygulamalarına paralel şekilde ve ihtiyatî tedbir niteliğinde olmak üzere 
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cezanın verilmesine imkân sağlamaktadır. Bu itibarla, SPKn md. 

103/3 hükmüne göre verilecek idari para cezası, alt sınır olmaksızın, 

“pay alım teklifine konu payların toplam bedeli” üst sınırı içinde 

belirlenecektir.  

Bu çerçevede, SPKn md. 103/3 hükmünde üst limite kadar idarenin 

takdir yetkisi çerçevesinde para cezasını uygulama imkânı bulunmakta 

olup, Kurul idari para cezasının miktarını, eylemin ihlâl ettiği 

toplumsal fayda, eylemin işlenme şekli, eylemin meydana getirdiği 

tehlikenin ağırlığı, eylemin kasıtla mı yoksa taksirle mi işlenmiş 

olduğu ve failin ekonomik durumunu dikkate alarak belirleyecektir. 

Bu değerlendirmede, yukarıda genel esaslar çerçevesinde zikrettiğimiz 

kriterlerin de esas alınması söz konusu olacaktır.  

Öte yandan 7222 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile 103 üncü 

maddeye 7 nci fıkra olarak eklenen hükümle; Kurul veya bu Kanuna 

göre görevlendirilenler tarafından ilgili gerçek ve tüzel kişilerden bu 

Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sermaye piyasasına ilişkin 

hükümleriyle ilgili olarak talep ettikleri bilgi, belge, açıklama ve 

kayıtları (elektronik ortamda tutulanlar dâhil) süresi içinde hiç veya 

istenen şekliyle vermeyen veya eksik, gerçeğe aykırı, yanıltıcı 

nitelikte veren veya açıklamalarda bulunan kişiler ve Kurul veya bu 

Kanuna göre görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarını engelleyen 

veya zorlaştıran kişilere birinci fıkranın birinci cümlesi uyarınca idari 

para cezası verileceği düzenlemesine yer verilmiştir. SPKn.’nun 

 
yükümlülerin pay alım zorunluluğunu yerine getirene kadar sahip olduğu oy haklarının 
donacağı hükme bağlanmıştır.”  
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“Sermaye Piyasası Suçları” arasında düzenlenen ve “Bilgi ve belge 

vermeme, denetimin engellenmesi” başlığını taşıyan 111 inci 

maddesinde de, Kurul veya bu Kanuna göre görevlendirilenler 

tarafından istenen bilgi, belge ve elektronik ortamda tutulanlar dâhil 

kayıtları hiç veya istenen şekliyle vermeyen kişiler ile Kurul veya bu 

Kanuna göre görevlendirilen kişilerin görevlerini yapmalarını 

engelleyen kişilerin hükümde öngörülen hapis cezası ile 

cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır.  

SPKn. md. 103/7 ve 111 hükümlerinin mukayese edilmesinde, 

103/7’de yer alan idari para cezası yaptırımı gerektiren fiillerin 

kapsamının, 111 nci maddeye şamil olmak üzere daha geniş şekilde 

düzenlendiği görülmektedir. Bu çerçevede SPK tarafından yapılacak 

denetimlerde KK md. 15/3 hükmünde yer alan “Bir fiil hem kabahat 

hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 

uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde 

kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.” düzenlemesi çerçevesinde, 

anılan hükümler kapsamında gerçekleştirilen fiillerin suç teşkil 

ettiğinin tespiti halinde yazılı başvuruda (suç duyurusu) bulunulması, 

111 nci madde hükmünün unsurlarının gerçekleşmediği durumlarda 

ise idari para cezası yaptırımı tesisi yoluna gidilmesi hukuken yerinde 

olacaktır.  

Son olarak 7222 sayılı Kanunda maddeye eklenen 103/8 hükmü ile; 

Kurula gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte bilgi, belge vermek veya 

açıklamalarda bulunmak suretiyle gereksiz olarak Kanunun 88 inci 

maddesi uyarınca denetim yapılmasına neden olan kişiler hakkında 
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bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası 

verileceği düzenlemesine yer verilerek asılsız ve yanıltıcı ihbar ve 

şikayetlerle gereksiz denetim yapılmasına sebebiyet verenler hakkında 

İPC uygulanmasına imkan tanınmıştır.  

5) İPC’lerin Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler 

a. İlgililerden Savunma Alınması 

Kurul tarafından yapılan inceleme ve denetim çalışmaları neticesinde, 

İPC tesis edilmesini gerektirir bir fiilin işlendiğinin Kurulca tespit 

edilmesi halinde, İPC tesisine karar verilmeden önce, Kanunun 105/1 

hükmü çerçevesinde, fiilin işlenmesinde sorumluluğu bulunduğu 

tespit edilen ilgili kişilerin savunmalarının talep edilmesi 

gerekmektedir. Ancak ilgililer, savunma talep yazılarının kendilerine 

tebliğinden itibaren savunma vermedikleri takdirde, aynı hüküm 

gereği savunma hakkından feragat etmiş sayılacaklar ve Kurul 

tarafından, inceleme ve denetim çalışmalarında ulaşılan tespitler 

çerçevesinde İPC tesisi yoluna gidilebilecektir.  

b. Tekerrür Düzenlemesi 

SPKn. md 105/2 hükmünde, “Bu kanunda tanımlanan kabahatlerden 

birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi 

halinde, ilgili hükme göre, ilgili gerçek veya tüzel kişiye bir idari para 

cezası verilir ve verilecek ceza iki kat artırılır.” denilmektedir.  

Anılan hüküm ilk bakışta 5326 sayılı Kabahatler Kanununda 

düzenlenen kabahatler için benimsenmiş olan tekerrür prensibine 
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ilişkin bir hüküm olarak görülmektedir. Ancak söz konusu hüküm 

incelendiğinde, Kabahatler Kanunu veya TCK anlamında bir tekerrür 

uygulamasına yönelik bir hüküm olmadığı görülmektedir. Zira 

tekerrür uygulamasında, bir kişinin işlemiş olduğu bir hukuka 

aykırılık gerekçe gösterilerek daha sonra işleyeceği başka bir aykırılık 

nedeniyle ikinci yaptırımın ağırlaştırılarak verilmesi söz konusudur. 

TCK tarafından tekerrür uygulaması cezaların artırılması şeklinde 

değil infaz rejiminde bir değişiklik yapılması şeklinde 

uygulanmaktadır. Ayrıca tekerrür uygulaması için önceki aykırılık 

nedeniyle bir yaptırım kararının bulunması gerekmektedir. Oysaki 

Kanun md. 105/2 hükmünde böyle bir durum söz konusu değildir. 

Kişinin daha önceki ihlali nedeni ile hakkında idari para cezası kararı 

verilmiş olduğu durumlarda md. 105/2 hükmü uygulama alanı 

bulamamaktadır. 

Bu nedenle anılan hüküm idari para cezası uygulamasında kendine has 

bir ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirilmiştir. Bu hükme göre bir 

idari para cezası verilmesinden evvel aynı ihlalin birden fazla kez 

gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde her bir ihlal için ayrı ayrı 

yaptırım kararı verilmesi yerine ağırlaştırılmış olarak bir yaptırım 

kararı verilmesi benimsenmiştir.  

Söz konusu hüküm uyarınca bir idari para cezasını gerektirir eylem 

nedeniyle yaptırım kararı verilmesinden önce Kurul personeli 

tarafından yürütülen inceleme veya denetim sürecinde aynı ihlalin 

birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Kanun burada “Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin…” 
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ifadesini kullanmıştır. “Bu Kanunda tanımlanan kabahatlerden 

birinin… birden çok kez işlenmesi…” ifadesinin belirli bir ihlalin 

birden çok defa işlenmesi457 olarak yorumlanması uygun olacaktır.  

c. İPC’lere Karşı Kanun Yolu 

Kanunun 105/4 hükmünde, SPKn. uyarınca verilen idari para cezası 

kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabileceği açıkça hükme 

bağlanarak, mülga Kanun döneminde KK hükümleri çerçevesinde 

sulh ceza mahkemelerine itiraz yolu çerçevesinde ortaya çıkan 

problemlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Zira KK md. 27/1 

hükmünde, idari para cezalarına ilişkin idari yaptırımlar aleyhine sulh 

ceza mahkemelerine458 başvurulabileceği hükme bağlanmıştır459. 

Ancak KK md. 3/1-a hükmünde, KK’nda yer alan kanun yoluna 

 
457 Burada kanaatimizce aynı Tebliğ/standart/form/özel – genel kararın spesifik hükmünün 
diğer bir ifade ile ihlal edilen fiile göre hareket edilmesi gerekmektedir. Zira, Kanun md. 
105/2 hükmü istisnai bir düzenlemedir. Böyle bir hüküm olmasaydı işlediği her bir ihlal için 
ayrı ayrı idari para cezası alacak bir kişiye aynı ihlal nedeniyle belirli bir idari para cezasının 
verilmesi amaçlanmaktadır. Maddenin istisnai karakteri ve düzenleniş amacı doğrultusunda 
yorumlanması halinde, “aynı veya benzeri” ihlallerin değil “aynı” ihlallerin birden çok kez 
işlenmesi halinde maddede öngörülen sonucun doğması daha yerinde olacaktır.  Bu durumda 
Kanun md. 105/2 uygulamasında bir kişinin idari para cezasını gerektirir belirli ihlali birden 
çok kez işlemesi gerekmektedir. 
458 28 Haziran 2014 tarihli RG’de yayımlanan 18.6.2014 tarih ve 6545 sayılı “Türk Ceza 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hukukumuzda sulh ceza 
mahkemeleri kaldırılmış ve sulh ceza hâkimlikleri kurulmuştur. Sulh ceza mahkemelerinin 
görev alanına giren bazı dava ve işler Asliye Ceza Mahkemesi’ne bazı işler ise Sulh Ceza 
Hâkimliklerine devredilmiştir. İdari para cezalarına karşı itirazlar, artık Sulh Ceza 
Hâkimliklerine yapılacaktır.    
459 KK’nun anılan hükmünün deeğrlendirildiği bir çalışma için bkz. YÜCESOY, Ayşe Aslı, 
İdari Yaptırımların Yargısal Denetiminde Görevli Yargı Kolu Sorunu, Kabahatler Hukuku 
Yazıları-I-Editör: Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL, İstanbul 2017, s.181-221. Olması gereken, 
bütün idari yaptırımların yargısal denetiminin idari yargı mercilerince yapılmasıdır. Yeni bir 
yasal düzenleme ile idare hukuku ilkelerini esas alarak inceleme yapması gereken adliye 
mahkemeleri için bir dizi sorun yaratan KK’nın görevli yargı koluna ilişkin hükümleri ve 
diğer kanunlarda idari yaptırım kararının yargısal denetiminde adli yargıyı görevli kılan 
düzenlemeler kaldırılmalı, bütün idari yaptırımların yargısal denetim görevi bu konuda 
uzmanlaşan idari yargıya bırakılmalıdır. YÜCESOY, s.216.   
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ilişkin hükümlerin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması 

halinde uygulanacağı belirtildiğinden, anılan hükmün verdiği imkân 

çerçevesinde SPKn. md. 105/4’te İPC bakımından görevli 

mahkemenin idare mahkemeleri olduğu açıkça hükme bağlanarak, 

teknik ve özel bir alan olan sermaye piyasası hukuku alanında, İPC’ler 

bakımından sulh ceza mahkemeleri (hakimlikleri) yerine isabetli bir 

tercihle idare mahkemeleri görevli kılınmıştır. Bu çerçevede, 6362 

sayılı SPKn.’nun yürürlüğe girmesinin akabinde SPK tarafından 

verilen İPC kararları ile ilgili olarak, yetkili idare mahkemelerinde 

iptal davası açılacaktır.    

6) Uygulamada İdari Para Cezaları 

SPK tarafından tesis edilen idari para cezalarının Kurulun 

hangi düzenlemelerine aykırılık teşkil ettiklerinin tam olarak tespit 

edilebilmesi, gerek Kurul tarafından yürürlüğe konulan ikincil 

düzenlemelerin son derece fazla olması gerek Kurul tarafından verilen 

İPC’lerin tamamının genel nitelikte olmayıp, özel nitelikte de 

olabilmesi nedeniyle kolay değildir. Ancak Kurul Haftalık 

Bültenlerinde, ilgililer hakkında tesis edilen ve kamuyu ilgilendiren 

İPC’ler kamuya duyurulmakta, ayrıca Kurul tarafından hazırlanan ve 

Kurulun internet sitesinde yayınlanan Yıllık Faaliyet Raporlarında da, 

konuya ilişkin belli istatistiklere yer verilmektedir. SPK internet 

sitesinde son yayınlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu460 incelendiğinde, 

halka açık şirketler, sermaye piyasası kurumları, diğer gerçek ve tüzel 

 
 
460 https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1314 (Erişim tarihi: 11.6.2021)  

https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1314
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kişiler nezdinde gerçekleştirilen denetim çalışmaları neticesinde halka 

açık şirketler hakkında 30, yatırım kuruluşları hakkında 61, kolektif 

yatırım kuruluşları hakkında 8, portföy yönetim şirketleri hakkında 4, 

değerleme kuruluşları hakkında 10, diğer tüzel kişiler hakkında 3 ve 

gerçek kişiler hakkında 122 kez idari para cezası yaptırımı 

uygulandığı anlaşılmaktadır.  

İlgili şirket, kurum ve kişiler hakkında SPK tarafından tesis edilen 

idari para cezalarının gerekçelerine bakıldığında ise; gerçek kişiler 

açısından piyasa bozucu eylemler, geri alınan paylar düzenlemesi ile 

özel durum açıklaması yükümlülüğüne aykırılığın ağır bastığı, yatırım 

kuruluşları açısından, tabi oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleri 

düzenlemeleri ile ilgili diğer düzenlemelere aykırılıkların ön planda 

olduğu, onun dışında ise genel olarak II-14.1 sayılı Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, II-15.1 

sayılı Özel Durumlar Tebliği, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere 

İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-5.1 İzahname ve 

İhraç Belgesi Tebliği, II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği, Kurul Kararını 

Yerine Getirmeme, II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, II-22.1 Geri 

Alınan Paylar Tebliği, Seri: XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği,  

II.14.2 Finansal Raporlama Tebliği, Kurul Kararını Yerine 

Getirmeme’nin diğer ihlal düzenlemelerini teşkil ettiği görülmektedir. 

Öte yandan, aynı Faaliyet Raporu’nda, Kurul Kararları Aleyhine 

Açılan Davalar bölümünde de, idari para cezaları aleyhine açılan 

davaların miktarının yüksek olduğu görülmektedir. Zira daha önce de 
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ifade ettiğimiz gibi, İPC yaptırımı, etkili olması hasebiyle Kurul 

tarafından en fazla müracaat edilen yaptırımların başında gelmektedir. 

VIII. SPK’nın Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılı Başvuruda 

Bulunma Yetkisi 

A. Genel Olarak 

SPK’nın, Kanunun 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye 

piyasalarının etkin ve güvenli bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla, 

Kanunun verdiği yetkiye istinaden gerçekleştirdiği düzenleme ve 

denetleme faaliyetleri neticesinde tespit ettiği hukuka aykırılıklar 

konusunda Kanun ile düzenlenen tedbir ve yaptırımları uygulaması 

hem bir yetki hem de bir yükümlülük olarak tavsif edilebilir. Kurul 

tarafından tespit edilen ve mevzuata aykırılık teşkil eden fiiller 

karşılığında SPK tarafından uygulanabilecek tedbir ve yaptırımlar 

temelde iki çeşit olarak kabul edilebilir. Bunlardan ilki Kurul 

tarafından alınan tedbirler ve uygulanan idari yaptırımlar, diğeri ise, 

konusu suç teşkil eden ve SPKn.’nda öngörülen hukuka aykırı fiilleri 

icra edenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı başvuruda 

(bulunmak) şeklinde ifade edilebilir. Bu çerçevede, Kanunun 106-113 

maddeleri arasından düzenlenen SPKn.’na özgü suç tiplerinin 

unsurlarının somut olayda tahakkuk ettiğinin Kurul uzmanlarınca 

yapılan denetim çalışmaları neticesinde tespit edilmesi ve anılan 

tespitlerin Kurul Karar Organının kararı ile yazılı başvuruda bulunma 

ile neticelenmesi halinde Kurul tarafından ilgililer hakkında 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı başvuruda bulunulmaktadır. 
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Nitekim SPKn’nun 115 inci maddesinde, Kanunda tanımlanan veya 

atıfta bulunulan suçlardan dolayı soruşturma yapılmasının, Kurul 

tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı başvuruda 

bulunulmasına bağlı olduğu ve bu başvurunun muhakeme şartı 

niteliğinde bulunduğu açıkça düzenlenmiştir. 

SPKn.’nda, sermaye piyasasına özgü suç tiplerinin düzenlenmesinin 

gerekçelerine bakıldığında ise, sermaye piyasası suçlarının, piyasanın 

işlevselliği ve yatırımcının korunması şeklindeki hukuksal değerleri 

ihlal eden, karşılığında öngörülen yaptırımlar bakımından ise söz 

konusu değerleri koruyan suçlar olduğu461 hakikatinin en önemli etken 

olduğu görülmektedir. Zira 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) tüm 

suçları ihtiva etmemektedir. TCK’ndan başka birçok özel kanunların 

suç ve ceza koymak suretiyle genel ceza hukukunun yanında 

“tamamlayıcı ceza hukukunu” meydana getirdikleri söylenebilecektir. 

Tamamlayıcı ceza hukukunun en önemli bölümünü ise “ekonomik 

ceza hukuku” oluşturmaktadır. Sermaye Piyasası Kanununun 106 vd. 

maddesinde de, sağlıklı ve güvenli bir sermaye piyasasının işlemesini 

engelleyen fiiller sayılarak, sermaye piyasasına özgü suçlar 

 
461 Sermaye piyasası suçları kavramı, suçların düzenlenme gerekçeleri konusunda bkz. 
DURSUN, Selman, Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar (İşleme Dayalı 
Manipülasyon Suçu, Bilgiye Dayalı Manipülasyon Suçu, Örtülü Kazanç Aktarma Suçu, 
Karşılıksız Repo Suçu, Gerçeğe Aykırı Bilgi Verme Suçu), İstanbul 2010, s.100-103. 
Sermaye piyasasında güven, istikrar ve fırsat eşitliğinin korunması açısından öncelikle 
medeni hukuk, ticaret hukuku veya idare hukuku yaptırımlarına müracaat edilmesi, 
dolayısıyla sermaye piyasası alanının ceza hukukunun son çare olması prensibi de gözetilerek, 
bütün yönleriyle ceza hukuku ile kuşatılması düşünülemeyeceğinden, ticaret hukuku, borçlar 
hukuku ya da idare hukukunun kendi dinamikleri içerisinde çözümü mümkün konulara ceza 
hukukunun müdahale etmemesi gerektiği görüşü için bkz. YENİDÜNYA, Caner, Sermaye 
Piyasası Kanununda Düzenlenen Suç ve Kabahatlere İlişkin Genel Prensipler, İpek Yolu 
Canlanıyor, Türk-Çin Hukuk Zirvesi, International Law Conference, 12-14 June 2012, Law 
School of Marmara University, Konferans Bildiri Kitabı, Ankara 2013, s.86-87.  
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tanımlanmıştır. TCK’nun hükümleri ile tamamlayıcı ceza hukuku olan 

Sermaye Piyasası Kanununun ilişkisi, TCK md. 5’te düzenlenmiş 

olup, anılan hükümde, Kanunun genel hükümlerinin, özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da 

uygulanacağı hükme bağlandığından, TCK’nun, zaman ve yer 

bakımından uygulanma, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 

nedenler, takdiri indirim sebepleri, teşebbüs, iştirak, içtima, tekerrür 

gibi hükümleri, SPKn.’nda düzenlenen suçlar bakımından da 

uygulama alanı bulacaktır.   

B. Sermaye Piyasası Suçlarına İlişkin SPKn. Düzenlemesi  

Mülga SPKn.’nun otuz yılı aşkın yürürlüğü süresince, sermaye 

piyasası suçları ve yaptırım sistemine ilişkin hususlar, tüm cezai 

sorumluluk hükümlerini ihtiva eden bir torba düzenleme niteliğini 

haiz 47 nci maddede hükme bağlanmıştır. Sermaye piyasası suçlarına 

ilişkin uygulama, ilerleyen yıllarda bu maddede yapılan değişiklikler 

ve yargı mercilerince oluşturulan içtihatlar çerçevesinde belirlenmiş 

olup, bu hüküm piyasada gerçekleştirilen usulsüzlüklerin önlenmesi 

bakımından önemli bir fonksiyon icra etmiştir.  

Bununla birlikte, gelişen süreçte, dünyadaki finansal gelişmeler, 

dünya piyasalarındaki gelişmenin ülkemiz sermaye piyasası 

üzerindeki etkisi ve meydana gelen hızlı değişimler vb. hususlar 

dikkate alınarak ve “ihraççı, sermaye piyasası yatırımcısı ve piyasa 

işlemi” üçlüsünü bir arada ele alan “piyasa bakış açısı” göz önünde 

bulundurularak yeni düzenlemeler yapma gereği doğmuştur. Bu 
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bağlamda, 6362 sayılı SPKn ile, piyasa bakış açısının temel 

ayaklarından biri olan sermaye piyasası yatırımcılarının piyasaya 

güven duymaları ve yatırımcıların haklarının korunması amacı da 

gözetilerek, daha sağlıklı bir piyasanın temini için sermaye piyasası 

suçlarına ilişkin düzenlemelerde de değişiklikler yapılmıştır. Bu 

çerçevede, 6362 sayılı SPKn ile sermaye piyasası suçları ile ilgili 

olarak 2499 sayılı Kanundaki torba düzenleme yerine, somut konulara 

ilişkin ayrı hükümler ihdas edilmesi yöntemi benimsenmiş; suç tipleri 

bazında AB düzenlemeleri de dikkate alınarak gerek lafız gerek esasa 

yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 6362 sayılı 

Kanun ile, bazı yeni suç tipleri oluşturulmuş; bazı fiiller ise suç 

kapsamından çıkartılmıştır.  

SPKn.’nun cezai sorumluluğa ilişkin hükümlerinde, AB düzenlemeleri 

ve yargı içtihatları da dikkate alınarak, suçların unsurları uygulamada 

tereddüt yaratmayacak ayrıntıda kaleme alınmıştır. Ayrıca, piyasanın 

işleyişi de gözetilerek, suçun faili olabilecek kişiler açıkça ortaya 

konulmuştur. Suçlar hakkında uygulanacak yaptırımlar, gerçekleştiri-

len fiilin piyasa ve yatırımcı üzerinde yarattığı olumsuz etki gibi 

hususlar da dikkate alınarak, bazı suç tipleri bakımından aynen 

korunmuşken, kimi suç tipleri açısından uygulanacak yaptırım 

hafifletilmiş ya da ağırlaştırılmıştır.  

Belirtmek gerekir ki, Kanunun geneli incelendiğinde, yaptırım sistemi 

bakımından ekonomik suça ekonomik ceza prensibinin 

benimsendiğini söylemek uygun olacaktır. Mülga Kanun’da yaptırım 

olarak hapis “ve” adli para cezasının birlikte öngörüldüğü bazı suç 
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tipleri bakımından SPKn.’nda hapis “veya” adli para cezası 

öngörüleceği hükme bağlanmış; bazı suçlar bakımından elde edilen 

menfaat tutarı ile sanık hakkında hükmedilecek olan adli para cezası 

tutarı arasındaki ilişki korunmuş; 2499 sayılı SPKn’nda suç olarak 

düzenlenen kimi fiiller suç olmaktan çıkarılarak, bu fiillerin 

gerçekleştirilmesi halinde idari para cezası uygulanacağı hükme 

bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6362 sayılı Kanun ile, idari para cezası 

sisteminin güçlendirildiğini, piyasanın güven, açıklık ve istikrar içinde 

çalışmasını bozan piyasa bozucu eylemlerin idari para cezası 

yaptırımına tabi kılındığını462, bu eylemler ile piyasaya duyulan 

güveni sarsacak nitelikte olan bazı diğer önemli aykırılıklar için 

uygulanacak idari para cezası tutarının elde edilen menfaat tutarı ile 

ilişkilendirildiğini, ayrıca 2499 sayılı Kanun’a nazaran idari para 

cezası olarak uygulanacak tutarın, caydırıcılığı sağlayacak ölçüde 

yükseltildiğini belirtmek gerekmektedir.  

Öte yandan, 6362 sayılı Kanun’un cezai hükümlere ilişkin bir diğer 

önemli yeniliği, işleme dayalı piyasa dolandırıcılığı ve örtülü kazanç 

aktarımı şeklinde teşekkül eden güveni kötüye kullanma suçları için 

 
462 SPKn.’nun 104 üncü maddesinde düzenlenen piyasa bozucu eylem kavramı ile, makul bir 
ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların 
güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak işlem ve eylemlerin, bir suç 
oluşturmadığı takdirde, piyasa bozucu nitelikte eylem sayılacağı düzenlemesine yer 
verilmiştir. Anılan hükmün gerekçesinde de, “Piyasa suçları ile ilgili olarak getirilen en 
önemli yeniliklerden biri, mevzuatta ilk defa piyasa bozucu eylem şeklinde bir tanımlamanın 
yapılması ve bu konuda yeni bir maddenin Kanuna eklenmesidir. Yapılan tanımda piyasa 
bozucu eylemler “meşru bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamama” ve 
“piyasaların güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasına engel teşkil etme” kıstasları esas 
alınarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, Kurul’a piyasa bozucu eylemlerin neler olduğuna 
ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir. Kurul da bu yetkisini 
21.1.2014 tarihli ve 28889 sayılı RG.’de yayımlanan VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler 
Tebliğini yürürlüğe koymak suretiyle kullanmıştır.  
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etkin pişmanlık hükümlerine yer vermesidir. Bu suretle, bu suçlarla 

elde edilen menfaatlerin yeniden ekonomiye kazandırılması temin 

edilecektir. Aşağıda, SPKn.’nda düzenlenen suç tiplerinden, özellikle 

halka açık şirket denetimlerinde sıkça başvurulan suçlar ile yazılı 

başvuru usulüne ilişkin hüküm ayrıntılı olarak analiz edilecektir.     

C. SPKn.’nda Düzenlenen Suç Tipleri 

SPKn.’nun, “İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ve Sermaye 

Piyasası Suçları” başlıklı Altıncı Kısmının, “Sermaye Piyasası 

Suçları” başlıklı İkinci Bölümünde, 106-113 maddeleri arasında 

sermaye piyasasına özgü suçlara yer verilmiştir. Anılan suçlar 

Kanunda; bilgi suiistimali463 (md.106), piyasa dolandırıcılığı464 (md. 

107), usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti (md. 109), 

güveni kötüye kullanma ve sahtecilik (md. 110), bilgi ve belge 

vermeme, denetimin engellenmesi (md. 111), yasal defterlerde, 

 
463 6362 sayılı SPKn’da 2499 sayılı SPKn md.47/I-A-1 hükmünde yer alan içerden öğrenenin 
ticareti suçu, bilgi suistimali adı altında AB düzenlemeleri büyük ölçüde gözetilerek yeniden 
düzenlenmiştir. Anılan suç tipinin özellikleri, unsurları, içerden öğrenen kategorisinin 
değerlendirilmesi ve anılan suçla ilgili ABD ve AB ülkelerindeki düzenlemelerin mukayesesi 
konusundaki ayrıntılı inceleme için bkz. MANAVGAT, Çağlar, Türk Hukukunda “İçerden 
Öğrenen” Kavramı, BATİDER, Aralık 1998, C.XIX, S.4, s.179-204. 
464 Manipülasyon olarak bilinen bu suç tipi, en basit tanımıyla yapay piyasa oluşturmak, bir 
başka deyişle sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı 
izlenim uyandırmak amacıyla, maddede belirtilen şekillerde gerçek dışı alım-satım işlemleri 
gerçekleştirmek şeklinde açıklanabilir. Manipülasyon, uluslararası literatürde genel olarak; 
hareket bazlı manipülasyon (action-based manipulation), bilgi bazlı manipülasyon 
(information-based manipulation) ve işlem bazlı manipülasyon (trade-based manipulation) 
şeklinde tasnif edilmektedir. Manipülasyonun tasnifi hususunda detaylı bilgi için bkz. 
KÜÇÜKSÖZEN, Cemal, Finansal Bilgi Manipülasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, 
Teknikleri, Sonuçları ve İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Sermaye Piyasası 
Kurulu Yayınları, Ankara 2005, s.18-23. Finansal piyasalarda çok önemli sonuçlar doğuran 
ABD’de Enron, Avrupa’da Parmalat ve Türkiye’de ÇEAŞ, Boyasan ve Söksa şirketleriyle 
ilgili olarak, ülkelerin denetim ve gözetim otoriteleri olan ABD’de SEC, İtalya’da CONSOB 
ve Türkiye’de SPK tarafından ortaya çıkarılan finansal bilgi manipülasyonu uygulamaları 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz., age, s.185-236. 
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muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük ( md. 

112) ve sır saklama yükümlülüğü (md. 113) şeklinde 

düzenlenmiştir465. Çalışmamızın konusu halka açık şirketlerin 

denetlenmesi olması hasebiyle, denetleme sonuçlarını incelediğimiz 

bu bölümde daha çok halka açık şirket denetimleri neticesinde 

karşılaşılan suç tiplerinin unsurlarına değinilecektir. Bu çerçevede 

SPK bünyesinde Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi tarafından 

gerçekleştirilen ve sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyecek 

nitelikte bir bilgiye, kamuya açıklanmadan önce sahip olup,  bu 

bilgiye dayalı olarak ilgili piyasada menfaat temin etme şeklinde 

tezahür eden bilgi suistimali suçu ile sermaye piyasası araçlarının 

fiyatlarına ilişkin olarak yanlış izlenim uyandırmak amacıyla gerçek 

dışı alım-satım işlemleri ile yapay piyasa oluşturma şeklindeki piyasa 

dolandırıcılığı incelemeleri, halka açık şirket denetiminden ziyade 

borsa şirketlerinin paylarına ilişkin fiyat ve miktar hareketlerinin 

analiz edilmesine yönelik olduğundan çalışmamızda bu suçlar 

irdelenmeyecektir.                  

1) Usulsüz Halka Arz Suçu 

Mülga SPKn. döneminde “izinsiz halka arz” olarak adlandırılan ve 

mülga Kanun döneminde geçerli olan kayda alma sistemi 

çerçevesinde, ihraç veya halka arz olunan sermaye piyasası araçlarının 

Kurula kaydettirilmesi zorunluluğunu yerine getirmemek şeklinde 

açıklanan (Mülga Kanun md. 47/A-4) suç, SPKn. sisteminde, kayda 

 
465 Sermaye piyasası suçları ve suçların unsurları hakkında detaylı açıklamalar için bkz. Geniş 
Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları, SPL Lisanslama Sınavları 
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alma sisteminden izahnamenin onaylanması sistemine geçilmesi 

hasebiyle “usulsüz halka arz” şeklinde düzenlenmiştir. SPKn.’nun 

109/1 hükmünde yer alan anılan suça ilişkin düzenleme gereği, onaylı 

izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye 

piyasası araçlarını halka arz edenler ya da onaylı ihraç belgesi 

olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar iki yıldan beş yıla 

kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılırlar. Tezimizin ikinci bölümünün başında ayrıntılı olarak 

açıkladığımız üzere, sermaye piyasası araçlarının halka arzında 

izahname, halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlarda ise ihraç 

belgesi düzenlenmesi elzem olduğundan, anılan yükümlülüklere 

uyulmaksızın yapılacak halka arz ve satışlar, SPKn. md. 109/1 hükmü 

kapsamında aynı şekilde yaptırıma tabi tutulmuştur.    

SPKn’da usulsüz halka arz suçu ile bu suç açısından, mülga 

SPKn.’ndan farklı olarak içtima hükmüne yer verilmiştir. Konumuzla 

ilgili bir suç olmaması nedeniyle incelemediğimiz SPKn. md. 

109/2’de düzenlenen izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna ilişkin 

hükümde, anılan suçun icrası kapsamında SPKn. md. 109/1 hükmünde 

tanımlanan “usulsüz halka arz” suçunun da işlenmesi halinde, sadece 

“izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçundan cezaya hükmedileceği 

ve cezanın yarı oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır.     

 

 

 
Çalışma Kitapları (SPK uzmanları tarafından hazırlanmıştır.), İstanbul 2017.  
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2) Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu 

Çalışmamızın ikinci bölümünde incelediğimiz örtülü kazanç aktarımı 

yasağına ilişkin hükme aykırılığın cezai yaptırımı, SPKn.’nun 

“Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik” başlıklı 110 uncu 

maddesinin (b) ve (c) bentlerinde düzenlenmiştir. Anılan düzenleme, 

daha önce de belirttiğimiz gibi, aktif örtülü kazanç aktarımının 

yaptırımı olarak belirlenmiştir. Nitekim; 6362 sayılı SPKn’nun, 

“Güveni kötüye kullanma suçu ve sahtecilik” başlıklı 110 uncu 

maddesinde, 

“(1) Aşağıdaki fiiller güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hâlini 

oluşturur; ancak bu durumda 5237 sayılı Kanunun 155 inci 

maddesinin ikinci fıkrasına466 göre hükmolunacak ceza üç yıldan az 

olamaz: (…) 

b) Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye 

bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer 

bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı 

fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi467 örtülü işlemlerde 

bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltmak, 

 
466 TCK’nın “Güveni kötüye kullanma” başlıklı 155 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, suçun 
nitelikli haline yer verilmiş olup anılan düzenleme şu şekildedir: “Suçun, meslek ve sanat, 
ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının 
mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi 
halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”  
467 Anayasa Mahkemesi’nin 22.7.2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
14.11.2013 tarih ve E.2013/24, K.2013/43 sayılı kararıyla maddede yer alan “gibi” ifadesi, 
Anayasanın 2 ve 38 inci maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. Ancak 
hükmün lafzından da görüldüğü üzere, SPKn’nun 110/1-b maddesinde tanımlanan fiiller, 
SPKn’nun 110/1-c maddesindeki fiilin dar tanımlı halini oluşturmaktadır. Bir başka deyişle 
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c) Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların 

iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye 

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları 

gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa 

teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı 

olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya 

ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi 

işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak 

veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek 

(…)”  

hükümleri yer almaktadır.  

Örtülü kazanç aktarımı suçunun unsurlarını daha önce incelediğimiz 

için burada tekrar değinilmeyecektir. İşbu düzenleme mülga SPKn. ile 

mukayese edildiğinde ise birtakım farkların bulunduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda; mülga SPKn.’nda fiil kapsamına sadece halka açık 

şirketlerin karının veya malvarlıklarının azaltılması girerken, 

SPKn.’da kapsama halka açık şirketlerin yanında kolektif yatırım 

kuruluşları ile halka açık şirketler ve kolektif yatırım kuruluşlarının 

iştirak ve bağlı ortaklıkları da dahil edilmiştir. Mülga SPKn’da 

“emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak 

gibi örtülü işlemlerde bulunarak” ifadesi, 6362 sayılı SPKn’da 

 
söz konusu hükümler, aynı hususu düzenlemektedirler. 110/1-b hükmünün muhafaza 
edilmesinin temel sebebi, SPKn. yürürlüğe girdiği tarihte anılan hükme istinaden devam eden 
ceza yargılamalarında, yeni yasal düzenleme sebebiyle suçun unsurları açısından bir 
tereddüde mahal vermemek şeklinde açıklanabilir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, söz 
konusu hükmün (b) bendinin mevcut davaların sona ermesini takiben uygulanmayan bir 
hüküm haline gelmesinin mümkün olduğu da söylenebilecektir.  
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emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve 

dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar 

içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi 

üretmek gibi işlemlerde bulunmak” olarak ifade edilmiştir. Yine 

mülga Kanunda yalnızca “kar ve/veya mal varlığını azaltmak” suçun 

unsuru iken, 6362 sayılı SPKn’da malvarlığının artmasını 

engellemek de suçun unsurları arasına eklenmiştir. 

Hükmün yaptırımı, TCK’nın güveni kötüye kullanmanın nitelikli 

haline yapılan atıfla belirlenmiş ve anılan düzenlemeye göre 

hükmolunacak cezanın üç yıldan az olamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu çerçevede, örtülü kazanç aktarımı suçunun yaptırımı, üç yıldan 

yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası şeklinde 

olacaktır468.  

Öte yandan, yeni SPKn.’nda, piyasa dolandırıcılığı suçu için de 

öngörülen, sermaye piyasasına özgü bir etkin pişmanlık 

düzenlemesine469 yer verilmiştir. Kanunun md. 110/3 hükmünde, 

maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren örtülü kazanç aktarımı 

suçunu işleyen kişinin, etkin pişmanlık göstererek 21 inci maddenin 

dördüncü fıkrasında yer alan ödemenin470 yanı sıra bunun iki katı 

parayı Hazineye; henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde, 

hakkında cezaya hükmolunmayacağı, soruşturma evresinde ödediği 

 
468 Bu suçun yaptırımı mülga SPKn.’nda iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin günden 
onbin güne kadar adlî para cezası şeklinde düzenlenmiş idi.  
469 SPKn.’nda yer alan suçlar açısından etkin pişmanlık düzenlemeleri ve bu hükümlerin 
uygulanması konusunda ayrıntılı bir çalışma için bkz. YILDIRIM, Evrim, Sermaye Piyasası 
Suçları Açısından Etkin Pişmanlık, SPK Yeterlik Etüdü (Hizmete Özel), Ankara 2013.  
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takdirde, verilecek cezanın yarısı oranında indirileceği, kovuşturma 

evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, verilecek cezanın 

üçte biri oranında indirileceği hükme bağlanmıştır. Anılan 

düzenlemeye istinaden, örtülü kazanç aktarımı suçunda failin, etkin 

pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesinin ön koşulu, örtülü olarak 

aktarılan tutarı halka açık şirkete iade etmesidir. Öte yandan, etkin 

pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla, hükümde belirtilen 

miktarın soruşturma başlamadan önce Hazine’ye ödenmesi fail(ler) 

hakkında Kurul tarafından yazılı başvuruda bulunulmasına engel 

teşkil etmeyecektir. Zira hükümde “soruşturmaya başlanmaz” ifadesi 

kullanılmamış, “cezaya hükmolunmaz” ifadesi tercih edilmiştir. Bu 

çerçevede, Kurul tarafından yapılan denetim faaliyetleri neticesinde 

örtülü kazanç aktarımı suçunun unsurlarının bulunduğu tespit edildiği 

takdirde, faillere yapılacak bildirim çerçevesinde, henüz Kurul 

tarafından yazılı başvuru yapılmadan, failler tarafından etkin 

pişmanlık hükümlerinden istifade edilmek suretiyle hükümde 

belirtilen tutarın Hazine’ye ödenmesi durumunda da Kurul tarafından 

yazılı başvuruda bulunulacak, ancak ödeme yapılması nedeniyle 

Savcılık ve Mahkeme tarafından 110/3 hükmü dikkate alınarak gerekli 

kararlar verilecektir.     

3) Bilgi-belge Vermeme ile Denetimin Engellenmesi Suçu 

Denetim faaliyetlerinin icrasını düzenleyen SPKn. md. 89/1 uyarınca, 

denetimle görevlendirilen personelin ilgili gerçek ve tüzel kişilerden 

 
470 Örtülü olarak aktarılan tutarın halka açık şirkete iadesi ve bu şekilde halka açık şirketin 
malvarlığındaki azalmanın ya da kaybın giderilmesine ilişkin düzenleme. 
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bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sermaye piyasasına ilişkin 

hükümleriyle ilgili görecekleri bilgi ve belgeleri istemeye, bunların 

vergi ile ilgili kayıtları dâhil olmak üzere tüm defter ve belgeleri ile 

elektronik ortamda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva 

eden vasıtaları, bilgi sistemlerini incelemeye, bunlara erişimin 

sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve 

hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, 

gerekli tutanakları düzenlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

Aynı hükmün ikinci fıkrasında, ilgililerin de Kurul personelinin bahsi 

geçen isteklerini yerine getirmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir. 

İşte denetimle görevli Kurul personeli tarafından denetim kapsamında 

istenen bilgi ve belgeleri vermeyenler ya da muhtelif fiil ve 

davranışları ile denetimi engelleyenler hakkında, SPK tarafından 

Kanunun 111’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda 

bulunulabilecektir. 

SPKn. md. 111 hükmünde düzenlenen bu suç SPK tarafından 

gerçekleştirilen denetim ve gözetim faaliyetlerinin etkinliğini 

sağlamayı hedeflemektedir. Anılan hükme göre;   

a) Kurul veya SPKn’na göre görevlendirilenler tarafından istenilen 

bilgi, belge ve elektronik ortamda tutulanlar dâhil kayıtların hiç 

veya istenilen şekliyle verilmemesi,  

b) Kurul veya SPKn’na göre görevlendirilen kişilerin görevlerini 

yapmalarının engellenmesi hallerinde, (a) bendindeki eylemi 

gerçekleştirenler için bir yıldan üç yıla kadar hapis, (b) 

bendindeki eylemi gerçekleştirenler için altı aydan iki yıla kadar 
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hapis cezası öngörülmüştür. Ayrıca (b) bendi kapsamında, Kurul 

uzmanlarının denetim çalışmalarının engellenmesi sırasında, 

Kurul görevlilerine karşı cebir veya tehdit kullanılması halinde 

ayrıca failler hakkında TCK’nın ilgili maddelerine göre de 

cezaya hükmolunacaktır. 

Mülga SPKn’da tek fıkra halinde düzenlenen suç (47/B-1), 6362 sayılı 

SPKn’da iki fıkra halinde düzenlenerek, bilgi ve belge vermeme 

suçunun cezası ile denetimin engellenmesi suçlarının cezaları 

farklılaştırılmıştır. Mülga Kanuna nispetle madde lafzı sadeleştirilmiş 

ve suçun unsurları bakımından esasa etkili bir değişiklik yapılmamış 

olmakla birlikte SPKn.’nda, bilgi ve belge vermeme suçunun lafzında, 

teknolojik gelişmeler de dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmış; 

bu kapsamda madde metninde “bilgi” ifadesi yerine “bilgi, belge ve 

elektronik ortamda tutulanlar dâhil kayıtları” ifadesi tercih edilmiştir. 

Bilgi vermeme suçunun cezası, 2499 sayılı mülga SPKn’da bir yıldan 

üç yıla kadar hapis cezası ve ikibin günden beşbin güne kadar adlî 
para cezası iken, 6362 sayılı SPKn’da anılan suçun cezası bir yıldan 

üç yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Başka bir ifadeyle, 

mülga Kanunda hapis cezasına ilave olarak verilecek adli para cezası,  

6362 sayılı SPKn’da kaldırılmıştır. Denetimin engellenmesi suçu 

açısından bakıldığında da, mülga Kanunda bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası gerektiren bu fiilin cezası 6362 sayılı SPKn’da altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası olarak değiştirilmiştir. Öte yandan 

görevlilere cebir ve tehdit kullanılmış olması hali 2499 sayılı mülga 

Kanun’dan farklı olarak 6362 sayılı SPKn’da hükme bağlanarak, bu 
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halde TCK’nın ilgili hükmü uyarınca sanığın ayrıca 

cezalandırılacağının ifade edilmiş olması da bir başka farklılık olarak 

zikredilebilir.  

4) Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında ve Finansal 

Tablo ve Raporlarda Usulsüzlük Suçu 

SPK’nın halka açık şirket denetimlerinde örtülü kazanç aktarımı suçu 

ile birlikte en fazla karşılaşılan suç tipi, Kanunun 112 nci maddesinde 

düzenlenen, yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo 

ve raporlarda usulsüzlük suçudur. Anılan hükümde, iki farklı suç 

tipine yer verilmiş olup, md. 112/1 hükmüne göre, kasıtlı olarak; 

kanunen tutmakla yükümlü oldukları defter471 ve kayıtları usulüne 

uygun tutmayanlar ile saklamakla yükümlü oldukları defter ve 

belgeleri kanuni süresince saklamayanlar472, altı aydan iki yıla kadar 

hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. 

Hükümde kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin sadece 

tutulmaması değil, usulüne uygun tutulmaması da cezalandırıl-

maktadır.  

 
471 Kanunen tutulmakla yükümlü olunan defterlere, yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter 
defteri örnek olarak gösterilebilir. Halka açık şirketler açısından, bunlara ilaveten pay defteri, 
genel kurul toplantı ve müzakere defteri ve yönetim kurulu karar defteri de tutulması zorunlu 
ticari defterler arasındadır.  
472 Defter ve belgeleri saklama yükümlülüğüne SPKn. md. 21/3 hükmünde yer alan, halka 
açık şirketlerin, ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdikleri işlemlerin emsallerine, piyasa 
teamüllerine, ticari hayatı basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirildiğini 
tevsik eden belgeleri en az sekiz yıl süreyle saklama yükümlülüğü örnek olarak gösterilebilir. 
TTK md. 82/5 hükmünde, birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgelerin on yıl 
saklanacağı öngörülmüştür. Bu çerçevede, SPKn.’nda yer alan özel hükümler haricinde, 
kanunen tutulması zorunlu olan defterler ile anılan hükümde öngörülen belgelerin saklama 
süreleri konusunda TTK md. 82/5 düzenlemesi uygulama alanı bulacaktır.  
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Kanunun md. 112 hükmündeki diğer bir suç tipi ise finansal tablo ve 

muhasebe kayıtlarına ilişkindir. Anılan hükme göre, kasıtlı olarak; 

finansal tablo ve raporları gerçeği yansıtmayan şekilde düzenleyenler, 

gerçeğe aykırı hesap açanlar, kayıtlarda her türlü muhasebe hilesi 

yapanlar, yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerleme raporu 

düzenleyenler ile düzenlenmesini sağlayan ihraççıların sorumlu 

yönetim kurulu üyeleri veya sorumlu yöneticileri 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre cezalandırılırlar. Anılan 

suçların, TCK’nun hangi hükümlerine göre cezalandırılacağı hükümde 

açıkça belirtilmemiştir. Ancak hükümde, özel belgede sahtecilik 

suçundan dolayı ceza verilebilmesi için sahte belgenin kullanılmış 

olma şartının aranmayacağı düzenlemesine yer verilmiş olduğundan, 

en azından anılan hükümde atıf yapılan TCK’nundaki suç tipleri 

arasında, özel belgede sahtecilik suçunun bulunduğu söylenebile-

cektir.  

Mülga SPKn’da 47/B-2’de düzenlenen suç ile SPKn. md. 112’de yer 

alan düzenleme mukayese edildiğinde şu farklılıklar gözer 

çarpmaktadır.  Öncelikle mülga Kanunda yer alan “defter ve kayıt 

tutmayanlar” ifadesi, 6362 sayılı SPKn’da “Kanunen tutmakla 

yükümlü oldukları defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayanlar” 

şeklinde tadil edilmiştir. Yine mülga SPKn’da yer almayan 

“Saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgeleri kanuni süresince 

saklamayanlar” ifadesi de, yeni bir suç fiili teşkil etmek üzere 

maddeye ilave edilmiştir. Ceza hukukunda kastın asıl olduğunun 

malum olduğu hakikati karşısında gerekliliği tartışılabilir olmakla 
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birlikte, bu suç bakımından kastın aranacağı, madde metninde açıkça 

ifade edilmiştir. Defter ve kayıt tutmama suçuna verilecek hapis 

cezası, mülga SPKn’da bir yıldan üç yıla kadar hapis olarak 

öngörülmüşken, SPKn.’nda altı aydan iki yıla kadar hapis olarak 

düzenlenmiştir. Yine mülga Kanunda “ikibin günden beşbin güne 

kadar adlî para cezası” öngörülmüş iken, SPKn.’nda bu ceza 

“beşbin güne kadar adli para cezası” olarak değiştirilmiştir.  

2499 sayılı mülga SPKn md. 47/B-2’de suç teşkil eden “gerçeğe 

aykırı defter ve kayıt tutma” fiili, 6362 sayılı SPKn md. 112/2 

hükmünde, “Finansal tablo ve raporları gerçeği yansıtmayan şekilde 

düzenleme” fiili olarak değiştirilmiştir. Ayrıca mülga Kanundan farklı 

olarak, yanlış ve yanıltıcı değerleme raporu düzenleme fiili de suç 

kapsamına alınmış ve yanlış ve yanıltıcı rapor düzenlenmesini 

sağlama fiilinin faillerine madde metninde açıklık getirilmiştir. Her iki 

kanunda da, müeyyide için TCK’nun ilgili hükümlerine atıf 

yapıldığından iki hüküm arasında bu açıdan bir farklılık 

bulunmamaktadır. Ancak 2499 sayılı mülga SPKn’dan farklı olarak, 

6362 sayılı SPKn’da özel belgede sahtecilik suçundan dolayı cezaya 

hükmedilebilmesi için sahte belgenin kullanılmış olması şartının 

aranmayacağı düzenlenmiştir. 

5) Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal 

SPKn.’nun “Gizlilik ve Sır Saklama” başlıklı md. 90/2 hükmü 

uyarınca, Kurul tarafından yapılan denetim ve inceleme faaliyetleri 

kapsamında, anılan incelemelere konu olan kişiler ile olay ve konu 
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hakkında bilgi ve belge talep edilen kamu kurumları dâhil gerçek ve 

tüzel kişiler, incelemenin varlığını ve niteliğini sır olarak saklamakla 

yükümlüdürler. Sır saklama yükümlülüğüne aykırılığın yaptırımı ise, 

kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenmiştir. “Sır saklama 

yükümlülüğü” başlıklı md. 113 hükmü, “Kurul tarafından icra edilen 

inceleme veya denetim faaliyeti kapsamında istenen bilgi veya 

belgelere ilişkin olarak başkalarına açıklamada bulunanlar bir yıldan 

üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır.” şeklinde kaleme alınmıştır. 2499 sayılı mülga SPKn’da 

düzenlenmeyen ve yeni SPKn. ile getirilen sır saklama 

yükümlülüğünün ihlalini yaptırıma bağlayan anılan hükmün ratio 

legisi, Kurul tarafından gerçekleştirilen inceleme, denetim ve gözetim 

faaliyetlerinin gizliliğini muhafaza etmek ve bu şekilde denetimin 

sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını temin etmek şeklinde 

ifade edilebilir.  

D. SPK Tarafından Yapılacak Yazılı Başvuru Usulüne 
İlişkin Düzenlemeler 

Sermaye piyasası suçları, suçun işleniş biçimi, suçun failleri ve suçun 

ispatı bakımından kendine özgü nitelikleri olan teknik suçlar olması 

hasebiyle, SPKn.’nda yer alan suçlar ile ilgili olarak Kanunda özel 

hükümler sevk edilmiştir. Nitekim, Kanunun, “Yazılı başvuru ve özel 

soruşturma usulleri” başlıklı 115 inci maddesinin birinci fıkrasında, 

özel bir soruşturma usulü öngörülmüş ve SPKn.’nda tanımlanan veya 

atıfta bulunulan suçlardan dolayı soruşturma yapılması, Kurul 

tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına 
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bağlanmıştır. SPK tarafından yapılan başvurunun, muhakeme şartı 

niteliğinde olduğu da hükümde vurgulanmıştır. Görüldüğü gibi 

soruşturma yapılması, diğer bir deyişle hazırlık soruşturmasının 

yapılıp sonucunda gerekirse ceza davasının açılabilmesi Kurul 

tarafından yapılacak yazılı başvuru koşuluna bağlı kılınmıştır473.  

Kanunun 115. Maddesinde, iddianamenin kabulü ile birlikte Kurulun 

herhangi bir karara bağlı olmaksızın kendiliğinden Kanun hükmü 

gereği katılan olacağı kabul edilmiştir. SPKn. md. 115/2 hükmünde, 

Kurulun başvurusu üzerine kamu davası açılması hâlinde 

iddianamenin kabulü ile birlikte, bir örneğinin Kurula tebliğ edileceği 

ve Kurulun aynı zamanda katılan sıfatını kazanacağı düzenlemesine 

yer verilmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 

md. 237 vd. hükümlerinde kamu davasına katılma ile ilgili usul ve 

esaslara yer verilmiş olup, anılan hükümler çerçevesinde kural olarak 

suçtan doğrudan zarar gören kişilere, mahkeme tarafından katılma 

talebinin kabulü yönünde karar verilmesi şartıyla kamu davasına 

katılma imkânı tanınmaktadır. SPKn. çerçevesinde yazılı başvuruda 

bulunma yetkisini haiz olan Kurulun, sermaye piyasası suçları 

 
473 Kanun koyucu bazı hallerde suç teşkil eden bir fiilin varlığına ve failin kim olduğunun da 
bilinmesine, bu hususlarda yeterli delil bulunmasına rağmen, dava açılmasını diğer bazı 
koşulların mevcut olmasına bağlamıştır. Bu tür koşullara “muhakeme koşulu” (doktrinde dava 
şartları, ceza muhakemesi şartları adı da verilmektedir) verilmektedir. Kurul tarafından 
yapılabilecek bir “yazılı başvuru” koşulu, dava açabilmek için, bir diğer deyişle her türlü 
muhakeme faaliyeti için aranan muhakeme koşullarındandır. SPKn.’nda düzenlenen 
muhakeme şartının tarihi gelişimi ile ilgili açıklamalar konusunda bkz. ÖZGEN, Eralp, 
SPK’nun 49. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na Tanınan “Başvuru” Yetkisinin “Talep” 
ve “Şikayet” Kavramları Açısından Değerlendirilmesi ve Cumhuriyet Savcılarının Takdir 
Yetkisi, 15. Yıl Sempozyumu, Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara, 1998, s.190 ve 
195. Yazılı başvuru muhakeme şartının niteliği ve şikayet, izin, karar ve talep kavramlarından 
farklılıkları konusunda bkz. YETKİN, Erdi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Suçlarına İlişkin 
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açısından suçtan doğrudan zarar gören kişi konumunda bulunmadığı 

halde, daha ziyade halka açık şirket yatırımcılarının korunması ve 

sermaye piyasasının güven içinde işleyişinin sürdürülebilmesi 

noktasındaki kamusal yarar dikkate alınarak katılan sıfatını kazanması 

konusunda hüküm sevk edilmiş olup, Kurulun katılan sıfatı Kanundan 

kaynaklandığından, mahkeme tarafından ayrıca karar verilmesine 

gerek olmadan SPKn.’ndaki suçlardan dolayı Kurulun otomatik 

müdahilliği söz konusudur.  

Mülga SPKn.’da bulunmayan ve SPKn. ile getirilen yeniliklerden biri 

de, Kurulun yazılı başvurusu üzerine başlayan soruşturmada 

Cumhuriyet Savcısının, Kurul uzmanlarından istifade edebileceğine 

ilişkin düzenlemedir. Nitekim Kanunun md. 115/3 hükmünde, 

SPKn.’nda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı yapılan 

soruşturmada Cumhuriyet savcısının, Kurul meslek personelinden 

yararlanabileceği ve bu suçlardan dolayı şüpheli veya tanık sıfatıyla 

kişilerin ifadesinin alınması sırasında Kurul meslek personelinin de 

hazır bulunmasının sağlanabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. 

Sermaye piyasası suçlarının nev-i şahsına münhasır teknik özellikleri 

dikkate alındığında, soruşturmayı yürüten Savcının, denetim 

çalışmalarını gerçekleştiren Kurul uzmanından yararlanmasının, 

soruşturmanın sağlıklı işleyişi üzerinde olumlu etki husule getireceği 

açıktır.  

 
Muhakeme Kuralları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015, S.3, s.405 
vd.  
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Kurulun yazılı başvurusu üzerine Cumhuriyet Savcısının dava açma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Kanunun 115/4 hükmünde savcının 

dava açmaması bir başka deyişle kovuşturmaya yer olmadığı kararı 

vermesi halinde Kurulun itiraz hakkı474 düzenlenmiştir. Bu fıkradan 

savcının başvuru üzerine dava açmak zorunda olmadığı açıkça 

anlaşılmaktadır. 

Kurulun yapacağı başvuru için bir süre öngörülmemiştir. Dava 

zamanaşımı dolmadıkça başvuru mümkündür. Başvuru üzerine kamu 

davası açılmışsa artık başvurunun geri alınması mümkün değildir. 

 
474 Kurul tarafından yapılan bütün suç duyuruları öncelikle ya bir denetleme raporu ya da bir 
inceleme raporundan tespit edilen hususlar üzerine Kurul Karar Organı tarafından alınan 
karara istinaden gerçekleştirilmektedir. Suç duyurusu üzerine Savcılık tarafından verilen 
kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararına karşı SPKn.’nun 115/4 hükmü çerçevesinde 
Sulh Ceza Hakimliği nezinde Kurulun itiraz etme imkanı söz konusudur. Anılan itirazın 
reddedilmesi üzerine karar kesinleşmiş olduğu için bu red kararına karşı CMK’nun “Kanun 
yararına bozma” başlıklı 309 uncu maddesine istinaden kanun yararına bozma yoluna 
gidilebilmektedir. Uygulamada Kurul, Denetleme Raporu’nda kesin ve sağlam kanıtlar ve 
tespitler olduğu halde Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi ve anılan karara yaptığı 
itirazın reddedilmesi üzerine anılan yola müracaat ederek, hukuka aykırı gördüğü kararın 
kanun yararına bozulması talebinde bulunmaktadır. Nitekim, mülga SPKn. döneminde, 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek suçundan şüpheli Ö.G hakkında SPK’nın 
yazılı başvurusu üzerine yapılan soruşturma sonunda, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca 
düzenlenen 30/09/2005 tarihli ve 2005/5848-3558 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, mercii Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca 
verilen 13.03.2006 tarihli ve 2006/56 değişik iş sayılı kararı aleyhine SPK tarafından kanun 
yararına bozma yoluna müracaat edilmesi üzerine, Adalet Bakanlığının 18.04.2007 gün ve 
20674 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyasının, Cumhuriyet 
Başsavcılığının 02.05.2007 gün ve K.Y.B.2007-85439 sayılı ihbarnamesi ile Yargıtay 7. 
CD.’ne gelmesi sonrasında, Dairenin 6.2.2008 tarih ve E.2007/8269, K.2008/760 sayılı 
kararıyla; 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 49. maddesi gereğince, aynı yasanın 47. 
maddesinde öngörülen suçlar nedeniyle soruşturma yapılmasının Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından Cumhuriyet Savcılığına yapılacak yazılı başvuru ile olanaklı olup yazılı başvuruya 
binaen başlatılan soruşturma sonucunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara 
karşı Sermaye Piyasası Kurulunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173. maddesi 
gereğince itiraza yetkili olduğu gözetilmeden itirazın esastan incelenmesi yerine Sermaye 
Piyasası Kurulunun itiraza konu kararda müşteki olarak gösterilmediğinden bahisle itirazın 
reddine karar verilmesinde, somut olayda 7 yıl 6 aylık fevkalade dava zamanaşımı süresinin 
dolmadığı gözetilmeden kovuşturmaya yer olmadığına yapılan itirazın kabulü yerine yazılı 
şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle mercii kararının kanun 
yararına bozulmasına karar verilmiştir. (Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı) 
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Aynı şekilde henüz kamu davası açılmadan başvurunun geri alınması 

olanağının da bulunmadığı doktrinde kabul edilmektedir475. 

SPK tarafından yapılmış bir yazılı başvuru bulunmadığı halde, 

Savcılık tarafından bu usuli düzenleme atlanarak dava açılması 

halinde, davanın açıldığı mahkeme tarafından durma kararı verilerek, 

Kurulun yazılı başvuruda bulunup bulunmayacağı konusunda Kurula 

müzekkere yazılıp sonucuna göre hareket edilecektir. Kurul 

tarafından, yargılama konusu ile ilgili olarak yazılı başvuruda 

bulunulmayacağının bildirilmesi halinde, artık muhakeme şartının 

gerçekleşmeyeceği açıkça belli olacağından, CMK md.223/8 hükmüne 

istinaden mahkemece düşme kararı verilecektir.  

E. Sermaye Piyasası Suçlarında Görevli Mahkeme 

6362 sayılı SPKn’nun 116 ncı maddesinde, bu Kanunda tanımlanan 

veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulunun476 (HSYK) ihtisas mahkemesi olarak 

görevlendireceği asliye ceza mahkemelerinin yetkili olduğu hükme 

bağlanmış ve HSYK tarafından her ilde belirli mahkemeler ihtisas 

mahkemesi olarak görevlendirilmiştir. Nitekim HSYK 1. Dairesi’nin, 

9.5.2013 tarih ve 864 sayılı kararı ile 6362 sayılı SPKn kapsamında 

kalan kamu davaları konusunda; bir asliye ceza mahkemesi olan 

 
475 Kural olarak kamu davası üzerinde hiç kimsenin tasarruf hakkı yoktur. Bu ceza 
muhakemesinin temel ilkelerindendir. C. Savcısı da açtığı kamu davasını geri alma hakkına 
sahip değildir. Henüz dava açılmamış iken başvurunun geri alınmasının mümkün olup 
olmadığı konusunda da, yapılmış bir başvurunun sonradan geri alınmasının mümkün 
olmaması ve hukuki etkisinin olmaması gerekir. ÖZGEN, s.197. 
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yerlerde bu mahkemenin, iki asliye ceza mahkemesi olan yerlerde 

ikinci asliye ceza mahkemesinin, ikiden fazla asliye ceza mahkemesi 

olan yerlerde üçüncü asliye ceza mahkemesinin bu Kanun kapsamında 

bulunan suçlarla ilgili davalara bakmasına karar verilmiştir. Anılan 

kararın, sermaye piyasası suçları açısından uzmanlaşmış, fikri haklar 

mahkemesi, tüketici mahkemesi gibi ayrı bir ihtisas mahkemesi 

lüzumu karşısında yerinde bir yaklaşım olmadığı açıktır.    

Kaldı ki, gerek ülkemiz yatırımcılarının, gerekse yabancı yatırımların 

Türkiye sermaye piyasalarına çekilmesi için, sermaye piyasası ihtisas 

mahkemelerinin kurulmasının büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Zira, sağlıklı bir sermaye piyasası ve yatırım ortamının en önemli 

unsurlarından birinin, güvenilir ve uzmanlaşmış bir yargı sistemi 

olduğu açıktır. Sermaye piyasası suçlarının ve SPK tarafından alınan 

idari nitelikli kararların teknik özellik arz etmesi ve uzmanlık 

gerektirmesi nedeniyle, ihtisaslaşmamış mahkemelerde yapılan 

yargılamaların çoğu zaman yeterli inceleme yapılmadan sonuçlandığı, 

etkin olmadığı ve sermaye piyasası düzenlemelerinin amacına 

ulaşamadığı da uygulamada görülmektedir. Bu çerçevede SPKn’da 

düzenlenen suçlar bakımından yargılamanın HSYK’nın anılan kararı 

uyarınca belirtilen asliye ceza mahkemelerinde yapılması söz 

konusuysa da, yalnızca sermaye ya da finans piyasalarına ilişkin 

davalara bakan ayrı ihtisas mahkemeleri kurulmasının ehemmiyetini 

devam ettirdiği açıktır.  Ancak şüphesiz ki, yargılama süreçlerinde 

 
476 21.1.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, HSYK isminde yer alan 
“Yüksek” ibaresi madde metinden çıkarılmış olup, yeni kurulan kurul, Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu olmuştur. 
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yaşanan ve yukarıda bahsi geçen sıkıntılar gözetildiğinde, SPKn 

kapsamındaki yargılamaların belirtilen asliye ceza mahkemelerinde 

görülmesinin, bundan sonraki süreç içerisinde sermaye piyasası 

hukuku ihtisas mahkemelerinin oluşturulması yönünde katkı 

sağlayacağı da açıktır.  

Öte yandan, ihtisaslaşmış mahkemeler oluşturulması kapsamında, 

Onuncu Kalkınma Planında tasarlanan “Öncelikli Dönüşüm 

Programları”ndan “İstanbul Finans Merkezi (İFM) Programı Eylem 

Planı”nın “Hukuki Altyapının Geliştirilmesi” başlıklı 3 numaralı 

bileşeninin, “Finans sektörüne ilişkin özellikli konularda ihtisaslaşmış 

mahkemelerin oluşturulması” başlıklı 2 numaralı politikası 

çerçevesinde de, bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasalarının 

tamamına şamil olmak üzere ihtisas mahkemelerin tesis edilmesinin, 

İFM hedefine ulaşmada son derece önemli bir adım olacağı hususu 

izahtan varestedir.   

IX. Kurulun Uygulayacağı Sair Tedbirler ve Sonuçları 

A) SPK’nın Sermaye Piyasası Araçlarını Borsa Kotundan 

Çıkarma Yetkisi   

SPKn.’nun “İşlemlerin durdurulması ve kottan çıkarma” başlıklı 69 

uncu maddesinin 1 inci fıkrasında, borsa veya piyasa işleticisinin, 

kendi düzenlemelerinde öngörülen şartların oluşması hâlinde, ilgili 

sermaye piyasası aracının işlem görmesini durdurabileceği gibi kottan 

da çıkarabileceği, bu durumun derhâl Kurula bildirileceği ve kamuya 

açıklanacağı hükme bağlanmış, aynı maddenin 2 nci fıkrasında ise 
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SPK’nın, sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesini 

durdurma ve borsa kotundan çıkarma yetkisi saklı tutulmuştur.  

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Yönetmeliği477’nin “Kottan Çıkarma” başlıklı 16 ncı maddesinde, 

kottan çıkarma şartlarının ihraççının veya fon kurucusunun finansal ve 

hukuki durumu, kamuyu aydınlatma usul ve esaslarına uyumu, 

ihraççının iflası, esas faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli şartların 

kaybedilmesi, kotasyon ücretlerini ödeme durumu, ilgili mevzuata, 

Borsa tarafından yapılacak düzenlemelere ve alınacak kararlara 

uyulmaması, Borsaca istenecek bilgilerin verilmemesi, eksik veya 

gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesi ve benzeri hususlar dikkate 

alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Kurul onayına 

sunulacağı hükme bağlanmış (md.16/1), kottan çıkarma şartlarından 

birinin oluşması halinde Borsa kotunda bulunan sermaye piyasası 

araçlarının Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotundan çıkarılabileceği 

düzenlemesine yer verilmiştir. (md.16/2) Maddenin diğer fıkralarında, 

kottan çıkmış sayılma (16/3), ihraççıların kottan çıkma isteğinde 

bulunmaları (16/4) ile sair hususlara yer verilmiş ve son fıkrada Borsa 

Yönetim Kurulu’nun, Borsa kotundan sürekli çıkarılmış olan sermaye 

piyasası araçlarının, Yönetmelikte belirtilen kotasyon esasları ve/veya 

kottan çıkma şartları göz önüne alınarak tekrar Borsa kotuna 

alınmalarına karar verebileceği hükme bağlanmıştır. 

Borsa’nın haiz olduğu, sermaye piyasası araçlarının işlem görmesinin 

durdurulması ve borsa kotundan çıkarılmasına ilişkin bu yetki, 
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SPKn.’nun verdiği açık yetkiye istinaden SPK tarafından da 

kullanılabilecektir. Borsa şirketlerinin paylarının, Borsa Yönetim 

Kurulu kararı ile borsa kotundan çıkarılması sonrasında, kottan 

çıkarma sebebinin ortadan kalkması durumunda yeniden borsa kotuna 

alınması mümkündür478. Ancak ilgili borsa kararını takip eden bir yıl 

içinde borsa tarafından kottan çıkarılan payların yeniden işlem 

görmesine karar verilmemesi durumunda, SPK’nın halka açık şirket 

statüsü hakkındaki yetkilerini incelediğimiz bölümde belirttiğimiz gibi 

ilgili şirketin SPKn. kapsamından re’sen çıkarılmasına SPK tarafından 

karar verilebilecektir. Kanun kapsamından re’sen çıkarılmada, ilgili 

borsa kararına atıfla sadece Borsa kararıyla kottan çıkarılan şirket 

paylarının479 belirtilen sürede yeniden işlem görmemesine özgü bir 

düzenleme yapılmış olsa da, kottan çıkarma kararının SPK tarafından 

verilmesi halinde de, Kanun kapsamından çıkarılmaya SPK tarafından 

evleviyetle karar verilebileceği tabiidir. Nitekim bu sonuç, aşağıda 

örnek olarak verdiğimiz karardan da açıkça görülecektir.     

SPK’nın borsa kotundan çıkarma yetkisine güncel bir örnek olarak, 

SPK’nın 26.7.2016 tarih ve 2016/24 sayılı Haftalık Bülteninde 

yayınlanan karar gösterilebilir. Anılan kararda, VİA Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (Şirket) 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun (SPKn) 96. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 

SPKn’nun 1. maddesi, 33. maddesinin beşinci fıkrası ve 128. 

 
477 19.10.2014 tarih ve 29150 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
478 Buna yeniden kotasyon (relisting) denilmektedir 
479 Halka açık şirket paylarının kottan çıkarılması, payların kot içi pazarlarda işlem 
görememesi ve bu nedenle payların ikincil piyasasının ve likiditesinin ortadan kalkması 
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maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gayrimenkul 

yatırım ortaklığı statüsünün sona erdirilerek SPKn kapsamından 

çıkarılmasına ve SPKn’nun 69. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 

Şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına karar verildiği kamuya 

açıklanmıştır. SPK’nın anılan kararında atıf yapılan maddeler 

incelendiğinde, sermaye piyasasının şeffaf, etkin ve adil bir ortamda 

işleyişini temin etmek ve yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak 

amacı doğrultusunda belirli görev ve yetkilerle donatılmış olan 

Kurula, anılan amaç çerçevesinde, halka açık şirketlerin belli 

sebeplerle Kanun kapsamından çıkarılması, Kanunun emrettiği 

uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen neticelerin 

sağlanmasını teminen gerekli olan iş ve işlemleri tesis etme ve borsa 

kotundan çıkarma konusunda yetki bahşeden hükümler olduğu 

görülmektedir.    

B) Halka Açık Şirket Genel Kurullarında Gündeme Madde 

Ekletme Yetkisi 

TTK’nun 413. maddesinde, mülga Ticaret Kanunu ile benzer bir 

düzenlemeye yer verilerek, anonim şirket genel kurullarında 

gündemde bulunmayan konuların müzakere edilemeyeceği ve karara 

bağlanamayacağı öngörülmüştür. Yasanın bu hükmü emredici 

niteliktedir.  

 Ancak aynı maddenin devamında "kanuni istisnalar saklıdır" 

ifadesiyle kanunda belirtilen istisnai hallerde gündemde bulunmayan 

 
anlamına geldiğinden, anılan şirket paylarına yatırım yapan halka açık şirket ortaklarını ve 
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konuların da görüşülüp karara bağlanabileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu kapsamda, pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde 

gündemde bulunmayan bir konunun müzakere edilip karara 

bağlanabilmesi, Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay 

sahibinin özel denetim talebinin, gündemde yer alıp almadığına 

bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanması gerekliliği, gündemde 

madde bulunmasa bile, yönetim kurulu üyelerinin, yolsuzluk, 

yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, bir çok şirkette üyelik sebebiyle 

görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi 

haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman 

görevden alınabilmeleri (TTK md. 364/1), gündeme bağlılık ilkesinin 

istisnaları konusunda TTK’da yer alan düzenlemelere örnek 

gösterilebilir.  

Halka açık şirketler açısından da, genel kurullarda gündeme bağlılık 

ilkesinin bir istisnası olarak, SPKn. md. 29/4 hükmünde özel bir 

hüküm getirilmiş ve halka açık şirketlerin genel kurullarında gündeme 

bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara 

duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınmasının 

zorunlu olduğu hükme bağlanarak, SPK’ya somut olayın özellikleri 

çerçevesinde lüzum görmesi halinde halka açık şirket genel 

kurullarında gündeme madde ekletme yetkisi tanınmıştır. SPK’ya 

tanınan anılan yetkinin ratio legisinin, özellikle halka açık şirket 

ortaklarının menfaatlerini ilgilendiren önemli hususların genel kurulda 

görüşülmesini, böylece ortakların da ilgili konuyla ilgili bilgi sahibi 

 
pay değerini doğrudan etkileyen bir işlemdir.  
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olmalarını ve konunun genel kurulda müzakere edilmesini temin etme 

noktasında önemli bir fonksiyon icra etme amacına yönelik olduğu 

söylenebilecektir.   

C) Genel Kurulun Yetkilerinin YTM Tarafından 
Kullanılması 

SPK’nın halka açık şirketler üzerindeki denetiminin doğrudan bir 

sonucu olarak tavsif edilemese de, belli şartlarda halka açık şirket 

genel kurulunun toplanamaması durumunda, genel kurulun 

yetkilerinin, SPKn.’nun md. 83/1 hükmü gereğince SPK tarafından 

idare ve temsil olunan ve daha önce Yatırımcıları Koruma Fonu olarak 

bilinen fonun yerine geçen Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) 

tarafından kullanılmasına ilişkin düzenleme de SPK’nın halka açık 

şirketlere müdahil olduğu bir durum olarak kabul edilebilir.  

TTK md. 409 hükmünde, anonim şirket olağan genel kurul 

toplantılarının, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde 

yapılması öngörülmüştür. SPKn.’na tabi olan halka açık şirketlerin 

genel kurul toplantılarını yapma süresi konusunda sermaye piyasası 

mevzuatından özel bir düzenleme olmaması hasebiyle, TTK’ndaki 

anılan düzenleme halka açık şirketler için de cari olacaktır. TTK’nda, 

anonim şirketlerin genel kurulunun toplanamaması hali için bazı 

tedbirler öngörülmüş olsa da (TTK md. 410/1 ve 2 gibi), toplantıya 

davet yapılmamışsa ya da toplantıya çağırmaya yetkili olanlar genel 

kurul çağrısı yapmamışsa genel kurul toplantısı yapılmayabilir ve bu 

durum, TTK md. 530’da öngörülen organ eksikliği nedeniyle fesih 
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davası ikamesine imkân veren hüküm işletilmemişse yıllarca devam 

edebilir. SPKn.’nda, halka açık şirketler için bu konuda farklı bir 

düzenleme getirilmiş ve SPKn.’nun 128/1-k bendinde öngörülen 

hüküm ile, olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste 

iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen 

veya tamamen SPK tarafından, işbu bende istinaden atanmış halka 

açık şirketlerde genel kurulun yetkilerinin YTM tarafından 

kullanılabileceği hükme bağlanmış ve bendin uygulanmasına ilişkin 

usul ve esasların Kurulca belirleneceği480 düzenlemesine yer 

verilmiştir. 

Genel kurul yetkilerinin, kanunda öngörülen şartlarda SPK tarafından 
idare ve temsil olunan YTM tarafından kullanılmasına ilişkin 
düzenlemenin ratio legisi, özellikle onbinlerce ortağa sahip olan borsa 
şirketlerinin ortaklarının hak ve menfaatlerinin korunması ve pay 
sahiplerinin temel beklentisi ve yatırım amacı olan temettü dağıtımı 
gibi konularda, genel kurulun toplanamaması nedeniyle yıllarca karar 
verilememesinin önüne geçilmesi olarak tavsif edilebilir. Bu 
çerçevede, hükümdeki şartların gerçekleşmesi halinde, pay sahipleri 
olmadan genel kurulun toplanması söz konusu olmakta ve genel 

kurulun yetkileri YTM tarafından kullanılmaktadır. İşbu tezimizin 

 
480 SPK tarafından hazırlanan ve 27.2.2015 tarih ve 29280 sayılı RG.’de yayımlanan 
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “YTM’nin görev ve yetkileri” başlıklı 5 inci 
maddesinin 1-h bendinde, “Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi 
uyarınca, Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde, olağan genel kurul toplantısını kanuni 
süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen 
veya tamamen Kurulca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkilerini kullanmak” 
YTM’nin görev ve yetkileri arasında zikredilmiştir.  
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yazdığımız tarih itibariyle, anılan düzenlemenin işletilmesi konusunda 
kamuya yansımış bir uygulama bulunmamaktadır481.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
481 Ancak Turkcell örneğinde belirttiğimiz gibi, ortaklar arasındaki uyuşmazlık nedeni ile 
2010’dan itibaren 2015 yılı Mart ayına kadar Turkcell genel kurulu toplanamamış, 2012 in 
sonunda yürürlüğe giren yeni SPKn.’nda öngörülen bu hüküm nedeniyle, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren iki yıl daha beklenmiş, 31 Mart 2015’de sona eren süreçte ilgili genel 
kurul yetkilerinin YTM’ye devri ihtimali doğmuş ancak Turkcell’in 2010, 2011, 2012, 2013 
ve 2014 yılları olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde yapılmış ve YTM’ye 
tanınan bu yetki kullanılmamıştır. PALAS DAĞLI, Ezgi, Sermaye Piyasasında Yatırımcının 
Korunması ve Yatırımcı Tazmin Merkezinin Hukuki Yapısı, İdare Hukuku Açısından 
Sermaye Piyasası, Editör: Meltem Kutlu GÜRSEL, Ankara 2016, s.232-233.  
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SONUÇ 

SPK’nın halka açık şirketleri denetlemesi konulu çalışmamızda, 

bütüncül bir bakış açısıyla, Kurulun halka açık şirketleri denetimi 

sürecinde, bu şirketlerin işlem ve faaliyetleri ile sermaye piyasası 

mevzuatı kapsamındaki diğer fiilleri üzerinde SPK’nın yetkilerini ne 

şekilde kullandığı, geniş bir yelpazede Kurula tanınan işbu yetkilerin 

niteliğinin ne olduğu ile denetimin halka açık şirketler üzerindeki 

etkileri ve hukuki sonuçlarının incelenmesi amaçlanmış olup, 

çalışmamızda ulaştığımız sonuçlar ve değerlendirmelerimize aşağıda 

yer verilmektedir: 

1) Çalışmamızın muhtevası gereği öncelikli olarak SPK’nın yapısı, 

özellikleri, hukuki niteliği, kurumsal yapısı, görev ve yetkileri, 

SPK’nın üst düzey karar organı niteliğindeki Kurul Karar Organı’nın 

yapısı, çalışma usulleri, kararlarının nitelikleri ile SPK’nın 

organizayon yapısında yer alan ve özellikle konumuzla ilgili olması 

hasebiyle denetim ve gözetim çalışmalarında fonksiyon icra eden 

diğer birimlerin özellikleri ele alınmış ve SPK’nın, sermaye 

piyasalarının düzenleyici ve denetleyici otoritesi sıfatıyla, sermaye 

piyasasındaki aktörler arasındaki dengeyi sağlamak ve yapacağı 

regülasyonlarda piyasa bileşenleri olarak adlandırılan yatırımcı, 

ihraççı ve piyasadaki diğer sermaye piyasası kurumlarının 

hususiyetlerini göz önüne almasının ehemmiyeti vurgulanmıştır. 

2) Kurul, hem genel düzenleyici işlem olan yönetmelik ve tebliğler 

hem de idare hukukunda adsız düzenleyici işlemler olarak 
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nitelendirilen idari işlemler yapmakta olup, anılan işlemler arasında en 

fazla uygulama alanı bulunan Kurul İlke Kararlarının hukuki 

nteliğinin, Kurul tarafından uygun görülenlerin Resmi Gazete’de veya 

SPK’nın internet sitesinde Haftalık Bülten’de yayınlanarak kamunun 

erişimine açılması özelliğinin yanı sıra objektif ve herkese 

uygulanabilir niteliği de haiz olması hasebiyle, düzenleyici işlem 

olarak tavsifi yerinde olacaktır.  

3) Her ne kadar AB uygulamasında halka açık tüm şirketler borsa 

şirketi statüsünde olsalar ve borsa dışı halka açık şirket statüsünde 

şirket bulunmasa da, AB direktifleri bu konuda üye ülkelere bir 

zorunluluk getirmediğinden, hazırlanış aşamasında AB mevzuatına 

uyumu da hedefleyen 6362 sayılı SPKn., mülga SPKn.’nda yer alan, 

payları halka arz edilmiş olan ve payları halka arz edilmiş sayılan 

halka açık şirket tasnifini muhafaza etmiş, bir başka deyişle ortak 

sayısı itibariyle halka açık şirket statüsüne yeni kanunda da yer 

vermiştir. Ancak yeni SPKn.’nda, AB uygulamasını yakınsamak 

amacıyla, ortak sayısı itibariyle halka açık şirket statüsünün en fazla 

iki yıl sürebileceği hükmüne yer verilerek, “Her halka açık şirket, bir 

gün borsa şirketi olacak ya da Kanun kapsamından çıkarılacak.” 

bakış açısı mevzuata dercolunmuş olup, işbu bakış açısının yerinde 

olduğu kanaatindeyiz. Uygulamada ortak sayısı itibariyle halka açık 

şirketlerden çok azının paylarının Borsa’da işlem görmesi söz konusu 

olmakla birlikte, bu durumun, ilgili hükmün yerindeliğini etkilemediği 

düşüncesindeyiz.    
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4) SPK tarafından halka açık şirketler nezdinde gerçekleştirilen ve 

denetim tasnifi içinde kamusal denetim içinde mütalaa edilen denetim 

faaliyetlerinin, Kanunun vazedilme sebebi ve SPK’nın kurulma amacı 

çerçevesinde, sermaye piyasalarının etkin, dürüst ve güvenilir bir 

şekilde işleyişini temin etme ve anılan piyasanın, tarafların hak ve 

yararlarını maksimum düzeyde koruyan bir biçimde işlemesini 

engelleyen ihmal, ihlal, suiistimal ve benzeri her tür yasal olmayan fiil 

ve işlemlerin önlenmesi ve denetim sonuçlarına göre gerekenlerin 

yapılması amacına matuf olduğu söylenebilir. Zira, tercih ettiğimiz 

denetim kavramını, sermaye piyasasında gerçekleşen faaliyet ve 

işlemleri izleme, gözetleme ve denetlemeyi kapsayacak şekilde 

kullanmamızdaki nihai gayemiz, anılan faaliyetlerin bütüncül bir bakış 

açısıyla ele alınması zaruretinden kaynaklanmaktadır. Nitekim, 

izlemede elde edilen veriler, belli konularda yoğunlaşılan ve süreklilik 

arz eden gözetim sürecinde değerlendirilmekte, gözetim ve inceleme 

sonucunda ulaşılan veriler ışığında ise Kurul uzmanları tarafından 

denetim yapılmaktadır. Denetim sonucunda elde edilen tespitler 

çerçevesinde ise, denetim faaliyetleri neticesinde ulaşılan sonuçlar ve 

işin niteliğine göre Kurul Karar Organınca muhtelif tedbirler ve 

yaptırımlar uygulanmakta ve SPK tarafından gerekli hukuki yollara 

başvurulmaktadır.  

5) Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için 

hazırlanması zorunlu olan ve sermaye piyasasının en önemli kamuyu 

aydınlatma belgesi olarak tavsif edilebilecek izahnamenin SPK 

tarafından onaylanması işlemi, izahnamenin ve izahnamede yer alacak 
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bilgilerin, ihraççı ve varsa halka arz eden ile ihraca ilişkin olarak 

mevzuatın öngördüğü ve Kurulca gerekli görülen bilgileri açıklıkla 

ortaya koyacak ayrıntıda hazırlanıp hazırlanmadığı, Kurulca 

belirlenen standartlara uygun, tam ve güncel olup olmadığı, 

yatırımcılar tarafından kolaylıkla analiz edilebilir, anlaşılabilir ve 

değerlendirilebilir bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı, Kurul 

onayının alınması başvurusu sırasında Kurulca istenecek ek bilgileri 

içerip içermediği ve bilgi ve açıklamaların gerektiğinde belgeye 

dayandırılıp dayandırılmadığı hususlarına müteallik bir inceleme olup, 

ön koşul niteliğindeki Kurul onayı alınmadığı sürece, izahname ile 

yapılması gereken müteakip işlemlerin yapılması mümkün 

olmayacaktır.      

6) SPK’nın, halka açık şirketlerin esas sözleşme değişikliklerine 

uygun görüş verme yetkisi, Bakanlık izni ile aynı mahiyette 

değerlendirilmesi gayri kabil olan ve SPKn.’nda gerek lafzen gerek 

amaçsal bakış açısı çerçevesinde emredici olarak düzenlenmiş bir 

yetki olup, Kurulun anılan yetkisinin, halka açık şirketlerin esas 

sözleşme değişikliklerinin sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu 

açısından incelenmesi, böylece yatırımcıların hak ve menfaatlerinin 

ihlal edilmesini ve piyasaya olan güvenin sarsılmasını önlemek amaçlı 

kamusal bir fonksiyonu ifa etme amacına matuf olarak kabulü yerinde 

olacaktır. Kanunun, esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun 

görüşünün alınmasına ilişkin amir hükmüne aykırılık halinde ise, 

genel hükümler çerçevesinde, emredici hükümlere aykırılık nedeniyle 

Kurul tarafından butlanın tespiti davası ikame edilebileceği gibi 
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TTK’ya istinaden çıkarılan Ticaret Sicili Yönetmeliği ve SPKn.’nun 

idari para cezalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilgililer 

hakkında idari para cezası tesisi şeklinde yaptırım uygulama yoluna 

müracaat edimesi de söz konusu olabilecektir. Öte yandan, Kurulun 

uygun görüşünün alınmaması nedeniyle batıl olan esas sözleşme 

değişikliği kararının ticaret siciline tescil edilmesi halinde, butlanın 

tespitine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, niteliği gereği her ne 

kadar ex tunc (geçmişe etkili) olsa da, yönetim kurulunun batıl genel 

kurul kararına istinaden iyiniyetli üçüncü kişilerle kurduğu ilişkiler 

bakımından bu mutlak kurala istisna tanınmasının, gerek TTK md. 

371/1 ve 4 hükümleri çerçevesinde iyiniyetli üçüncü kişilerin 

korunması gerek hukuk güvenliğinin tesisi açısından gerekli ve 

yerinde olacağı kanaatindeyiz.    

7) Gerek halka açık gerek halka kapalı tüm anonim şirketler tarafından 

ihraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası 

araçlarının ihraç limitinin belirlenmesi, SPKn. md. 31 hükmü 

çerçevesinde SPKn. ve ikincil mevzuata tabi olacaktır. Kanunların 

statik yapısı sebebiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar nedeniyle 

ihraç limitlerini belirleme yetkisinin Kurula verilmesi yerinde bir 

yaklaşım olup, bu çerçevede Kurul, piyasa koşullarını ve farklı 

sektörlerin yapılarını dikkate alarak ihraç limitini belirleyebilecek ve 

böylece ihraç limitleri konusunda daha dinamik bir yapı tesis edilmiş 

olacaktır.  

8) Yeni sermaye piyasası mevzuatında, SPK’nın ayrık yetkisi 

haricinde borsa şirketleri açısından kar dağıtım zorunluluğu 
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öngörülmediği gibi mülga SPKn. dönemindeki gibi asgari bir oranın 

esas sözleşmeye yazılması yükümlülüğü de ortadan kaldırılmıştır. 

SPKn.’nun md. 19/1 hükmünde, halka açık şirketler açısından kar payı 

dağıtımı konusu, kar dağıtım politikaları çerçevesinde şirketlerin 

ihtiyarına bırakılmış olmakla birlikte, anılan hükümde Kurul’a benzer 

nitelikteki şirketler için farklı esaslar belirleme konusunda yetki 

verilmiştir. Bu çerçevede, düzenleyici ve denetleyici otorite olan 

SPK’nın kural olarak, borsa şirketleri tarafından belirlenen kar 

dağıtım politikalarına müdahil olması söz konusu olmamakla birlikte, 

SPK’nın, mevzuat gereği halka açık şirket yatırımcılarının hak ve 

menfaatlerinin korunması konusunda sahip olduğu yetki ve görevleri 

dâhilinde, halka açık şirket ortaklarının en temel hak ve 

beklentilerinden olan kar payı alma hakkının neredeyse ortadan 

kaldırılması ve haklı ve makul gerekçeler olmadan uzun süre kar payı 

dağıtılmamasının önüne geçmek ve kendilerine tanınan serbest 

politika oluşturma yetkisine istinaden borsa şirketleri tarafından bu 

hususun suiistimal edilmesini engellemek amacıyla, borsa şirketlerinin 

kar payı dağıtımı ve kar dağıtım politikalarına müdahil olup, anılan 

konularda yatırımcıların hak ve menfaatlerini gözeten ve koruyan 

farklı esaslar benimsemesinin de yerinde ve gerekli bir yetki olduğu 

hususu izahtan varestedir. Öte yandan, hükümde yer alan “benzer 

nitelikteki şirketler bazında farklı esaslar belirleme” konusunda 

Kurula tanınan yetkinin, sektör bazında farklılık oluşturmaya imkân 

verse de, gerekçedeki aksi yöndeki açıklamaya rağmen, her bir şirket 

açısından farklı esaslar belirleme şeklinde yorumlanmasının doğru 

olmayacağı kanaatindeyiz. 
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Yine SPK’ya tanınan, halka açık şirketler tarafından yapılacak bağış 

tutarına üst sınır getirme yetkisi de, halka açık şirketler tarafından çok 

yüksek miktarlarda bağış yapılmasının söz konusu olduğu hallerde 

şirket malvarlığını ve şirket ortaklarının hak ve menfaatlerini himaye 

etmek amacına matuf bir yetki olarak tavsif edilebilecektir.  

9) SPKn.’nun, özgün ve sui-generis düzenlemelerinden biri olan 

imtiyazların Kurul Kararı ile kaldırılmasına ilişkin 28 inci madde 

hükmü ile imtiyazlı paylara ilişkin yeni bir yaklaşım benimsenerek, 

üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık şirketlerde oy hakkı ve 

yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazlarının Kurul kararı ile 

kalkacağı düzenelemesine yer verilmiştir. Anılan hükmün ratio legis-i, 

halka açık şirketlerdeki etkisiz yönetimin yönetimsel imtiyazları 

kullanarak yönetimde kalmasını veya yeniden seçilmesini 

engelleyerek, şirketin, maruz kaldığı ekonomik başarısızlık karşısında 

yönetimde değişikliği gerçekleştirebilmesine imkân sağlamaktır. 

İmtiyazlı payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde 

uygulanmayacağının maddede belirtilerek, kamu kurumu niteliğinde 

olmayan halka açık şirketler aleyhine farklılık yaratılmasının, şirketler 

hukukuna hâkim olan ilkeler ile hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil 

ettiği yönündeki görüşlere iştirak etmekteyiz. Öte yandan, maddede 

yer alan ve SPK tarafından ilgili Tebliğ düzenlemesi ile uygulamada 

dikkate alınacak hususların belirtildiği, şirket faaliyetlerinin makul ve 

zorunlu kıldığı haller istisnasının, hükmün uygulanmasını elverişsiz 

hale getirecek şekilde ve yorum kurallarına aykırı olarak tayin 

edilmemesi yerinde olacaktır. Anılan hükümle ilgili Tebliğ 
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düzenelemesi yürürlüğe girmiş olup, imtiyazların Kurul kararıyla 

kaldırıldığında ilişkin olarak kamuya ilan edilmiş bir uygulamaya 16 

Nisan 2020 tarihli Kurul bülteninde yayınlanan kararla rastlanması da 

anılan hükmün tatbikinin bundan sonraki süreçte şartları taşıyan halka 

açık şirketlerle ilgili olarak uygulanacağını göstermektedir.    

10) Sermaye piyasalarında yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve 

menfaatlerinin korunması ve halka açık şirket malvarlığının/kârının 

azaltılmasının (dolayısıyla şirket ortaklarının kâr paylarının 

azaltılmasının) önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyan örtülü 

kazanç aktarımına ilişkin inceleme ve denetimler, sermaye piyasasının 

etkin bir şekilde işlemesi ve fonksiyonlarını doğru biçimde yerine 

getirebilmesi açısından büyük ehemmiyet arz etmektedir. En genel 

anlamıyla örtülü kazanç aktarımı, halka açık şirket bünyesinde 

kalması gereken bir kazancın, çeşitli yollarla şirket dışına çıkarılarak 

ilişkili gerçek veya tüzel kişilere aktarılması olarak tavsif edilebilir. 

Mülga SPKn.’nda sadece emsallerine göre bariz şekilde farklı olma 

kriteri söz konusu iken yeni SPKn. ile anılan ilke, emsallere uygunluk 

olarak tadil edilmiş ve bu kritere ilaveten, mülga Kanun döneminde 

denetimde karşılaşılan hususlar da göz önüne alınarak yerinde bir 

tercihle, piyasa teamüllerine ve ticari hayatta geçerli olan basiret ve 

dürüstlük ilkelerine uygunluk kriterleri de örtülü kazanç aktarımı 

incelemelerinde dikkate alınması gereken kriterler olarak 

belirlenmiştir. Kurulun örtülü kazanç aktarımı denetimleri, örtülü 

kazanç aktarımı işlemlerinin sınırlı sayıda olmayıp çok farklı 
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şekillerde ve yöntemlerle icra edilebilmesi nedeniyle, son derece geniş 

bir yelpazede icra edilmektedir.  

11) SPKn. ile yasal dayanağa kavuşan önemli nitelikteki işlemler, 

Kanunda tadadi şekilde sayılmış ve Kurula, Kanun’da sayılanlar 

dışında da, belli işlemleri önemli nitelikte işlem olarak nitelendirme 

konusunda yetki tevdi edilmiştir. Doktrinde, konuya ilişkin ikincil 

düzenlemede yer alan hükümler ile SPK’ya tanınan geniş takdir 

yetkisinin, kesin sınırları belirlenmemiş bir nitelik arz ettiği, hukuk 

güvenliğini zedelediği,  öngörülen ölçütlerin, amaca uygun bir çerçeve 

çizilebilmesine elverişli olmadığı ve bu nedenle hukuki belirlilik ve 

öngörülebilirlik ilkelerini zedeleyebilecek nitelikte olduğu konusunda 

dermeyan edilen görüşlerde kısmen haklılık payı olsa da, somut olaya 

özgü olarak halka açık şirket tarafından gerçekleştirilecek bir işlemin 

ÖNİ olarak tavsif edilmesi, belli bazı durumlarda, ÖNİ’in en önemli 

sonucu olan ayrılma hakkı bağlamında, halka açık şirket ortaklarının 

hak ve menfaatleri ile hakkaniyet açısından gerekli olabileceğinden, 

SPK’ya tanınan işbu takdir hakkının, kanun koyucu tarafından 

SPK’ya tanınan düzenleme yetkisi ve bu çerçevede kanun koyucunun 

tercihi de göz önüne alındığında yerinde ve makul olarak tavsif 

edilebileceği kanaatindeyiz. Hiç şüphesiz, SPK’nın da bu takdir 

yetkisini kullanırken, Kanunun amacını göz ardı etmeden, 

yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması hususu ile sermaye 

piyasasının ana aktörleri arasında yer alan halka açık şirketlere özgü 

koşulları titiz bir şekilde analiz ederek hareket etmesinin elzem olduğu 

da göz ardı edilmemelidir. 
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12)  Halka açık şirket ortaklarına, belli şartlarda payların, gönüllü 

veya zorunlu olarak satın alınması için belirli usuller çerçevesinde 

yapılan teklif olarak açıklanabilecek pay alım teklifi, sermaye piyasası 

mevzautında gönüllü/zorunlu pay alım teklifi ayrımı üzerinden 

düzenlenmiş ve her iki pay alım teklifi türüne farklı usul ve esaslar 

bağlanmış olmakla birlikte, teklifin türü ne olursa olsun bazı ortak 

ilkeler ve işleyiş esasları da kabul edilmiştir. Pay alım teklifi sürecinde 

Kurula tanınan genel nitelikteki yetkiler, pay alım teklifi karşılığının 

ödenmesi konusunda finansal kaynağın sağlanmasının garanti 

edilmesini teklifte bulunandan talep etme, pay alım teklifi bilgi 

formunun onaylanması, belli koşullarda pay alım teklifinin 

durdurulması veya yasaklanması, çağrı fiyatının belirlenmesi 

konusundaki yetkiler ile pay alım teklifinden muafiyet koşulları 

gerçeklemişse muafiyet kararı verme şeklinde özetlenebilir.       

Zorunlu pay alım teklifi, kural olarak yönetim kontrolünü ele 

geçirmenin bir sonucu olarak öngörülmüş olsa da, mevzuatta 

öngörülen belli bazı istisnai durumlarda da pay alım teklifi 

zorunluluğunun doğacağı düzenlenmiştir. Yönetim kontrolü 

değişikliğinden kaynaklanmayan zorunlu pay alım teklifinin en 

önemlileri ise; önemli değişikliklerde ayrılma hakkının ortaklık 

bünyesinde oluşturabileceği sakıncaları gidermek ve önemli nitelikteki 

bazı işlemlerde, bu işlemlerin yapılmasından menfaat elde edecek 

kimselere, diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunarak işlem 

temelinde meydana gelen değişikliklere karşı korunmalarını sağlamak 

amacıyla öngörülen pay alım teklifi yükümlülüğü ile geçmişte 



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN HALKA AÇIK ŞİRKETLERİ DENETLEMESİ | 467 

 

yaşanılan olumsuz tecrübelerden mülhem bir amaç ile kabul edilen, 

faaliyet konusu imtiyaz verilen bir işi görmek olup da bu imtiyazı 

kaldırılan veya Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet izni kaldırılan 

veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona 

devredilen halka açık şirketlerin pay sahiplerinin korunması amacıyla, 

imtiyazın geri alınmasına veya 5411 sayılı Kanunun ilgili 

hükümlerinin uygulanmasına neden oldukları tespit edilen hâkim 

ortak olan gerçek ve tüzel kişilere pay alım teklifi zorunluluğu 

getirebileceğine ilişkin olanlardır. Yerinde bir yaklaşımla kabul edilen 

ikinci duruma ilişkin hükmün vazedilme sebebi, söz konusu halka açık 

şirket pay sahiplerinin korunması ile bankacılık faaliyetlerinin kamu 

düzeni ve kamu menfaatiyle yakından ilgili olmasının sonucunda 

bankalara karşı oluşan güvenin korunmasıdır.   

13) SPKn.’nda, halka açık şirketler ile paylarını halka arz etmek üzere 

Kurula başvurmuş olan şirketlerin, Kuruldan izin almak şartıyla 

kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilecekleri hükme bağlanmış ve 

halka açık şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçme, sistemden 

çıkma, Kurulca çıkarılma ve şarta bağlı sermaye artırımı usul ve 

esaslarını belirleme konusunda Kurula yetki verilmiştir. Anılan 

yetkiye istinaden çıkarılan Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nde her ne 

kadar şirketlerin SPK’dan izin alarak sistemden çıkabileceği 

düzenlemesine yer verilmiş olsa da, dayanak kanun maddesinde bu 

hususun açıkça tasrih edilmediği, ikincil düzenleme yetkisi 

verilmesinin bu düzenlemeyi hukuka uygun hale getirmeyeceği, 

sisteme girişin ihtiyari olması dolayısıyla çıkışın da ihtiyari olması 
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gerektiği, sistemin kendi içinde çelişkili olduğu gerekçeleriyle 

düzenlemenin yerinde olmadığı ve sistemden çıkış için SPK’nın 

izninin aranmaması gerektiği yönünde doktrinde dermeyan edilen 

görüşlere tarafımızca da iştirak edilmekte olup, sisteme giriş için 

SPK’nın izninin gerektiği dayanak kanun maddesinde açıkça 

düzenlendiği halde sistemden çıkış için SPK’nın izninin alınması 

gerektiğine ilişkin hükme kanunda yer verilmeyip ikincil düzenlemede 

yer verilmesi, dayanak maddede SPK’ya ikincil düzenleme yapma 

yetkisi verene hükme rağmen tereddütlere sebebiyet verdiğinden, ya 

Tebliğin Kanuna uygun hale getirilmesi ya da sistemden çıkmanın 

Kurul iznine tabi olduğuna, dayanak kanun maddesinde açıkça yer 

verilmesi uygun olacaktır.      

14) Geniş anlamda denetim faaliyeti kapsamında mütalaa edilebilecek 

ve sermaye piyasalarının güvenilir ve etkin bir şekilde işleyişini temin 

noktasında hayati önemi haiz olan gözetim faaliyeti, SPK’nın en 

önemli ve birincil fonksiyonlarından olup; sermaye piyasalarının sine 

qoa non (olmazsa olmaz) ilkelerinden olan kamuyu aydınlatma 

ilkesinin tezahürlerinden olan halka açık şirketlerin finansal 

tablolarının izlenmesi, finansal piyasalarda şeffaflık ilkesinin tam 

olarak yerleşmesinin araçlarından birisi niteliğindeki özel durum 

açıklamalarının Kurul tarafından takip edilmesi ve SPK’nın, halka 

açık şirket genel kurullarına temsilci gönderebilmesine ve böylece 

olası sorunların yerinde müşahede edilerek Kurulun bilgi sahibi 

olmasına imkân tanıyan düzenlemeler bu kapsamda 

değerlendirilebilecektir. Gözetim faaliyetinin etkin ve verimli bir 
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şekilde icrasının, sermaye piyasalarında gerçekleştirilecek olası 

suiistimallerin önceden tespiti ve böylelikle halka açık şirket 

yatırımcılarının muhtemel zararlarının önlenmesi noktasındaki 

ehemmiyeti yadsınamaz. 6362 sayılı SPKn.’nda SPK’ya gözetim 

faaliyetleri bağlamında tanınan yetkilerin, bu bakış açısı çerçevesinde 

son derece yerinde ve gerekli olduğu hususu izahtan varestedir. 

15) Birçok ülke hukuk sisteminde halka açık şirketler açısından 

uygulanması ihtiyari olarak düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, 

ülkemizde de başlangıçta “uygula ya da açıkla (comply or explain)” 

prensibine uygun şekilde düzenlenmiş ve şirketlerin bu ilkelere rızaen 

uymamaları nedeniyle, yönetim kalitesine ve yatırımcıların haklarının 

korunmasına yönelik yeterli katkıyı sağlamadığı görüldüğünden 2011 

yılında SPKn.’nda yapılan değişiklik sonrasında Kurula tanınan 

yetkiye istinaden yapılan ikincil düzenleme ile belli büyüklükteki 

borsa şirketleri açısından bazı ilkelerin uygulanması zorunlu 

kılınmıştır. Yeni SPKn. ve yeni Tebliğ ile de bu anlayış devam 

ettirilmiştir. Bu çerçevede, Tebliğ’de sistemik öenemlerine göre 

piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate 

alınarak belirlenen 3 gruba özgü olarak, her bir grup bazında KYİ 

belirlenmiş olup, uygulanması zorunlu ilkeler, genel kurul 

toplantılarının icrası, yönetim kurulunun yapısı, bağımsız yönetim 

kurulu üyeliği, kurulması zorunlu komiteler ve ilişkili taraf işlemleri 

konularına hasredilmiştir. Öte yandan SPK’ya, zorunlu KYİ’ni 

belirleme, ilişkili taraf işlemleri, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 

niteliklerinin belirlenmesi ve sair konularda tanınan yetkilerin de, 
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etkin bir kurumsal yönetim sisteminin oluşumu, halka açık şirket ve 

ilgili menfaat sahipleri arasındaki dengenin korunmasının gözetilmesi 

ve KYİ’nin temel sacayağını oluşturan dinamiklerin sermaye 

piyasalarında halka açık şirketler özelinde gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin kontrolü açısından son derece önemli olduğu 

aşikârdır.    

16) Sermaye piyasası mevzuatında, halka açık şirketlerin pay 

devirlerinin Kurul iznine tabi olacağına ilişkin genel bir hüküm 

bulunmamakla birlikte, SPK tarafından verilen yetki çerçevesinde 

faaliyet gösteren gerek halka açık gerek halka kapalı sermaye piyasası 

kurumları açısından, SPKn.’na istinaden çıkarılan ikincil 

düzenlemeler ile genellikle yüzdesel şekilde ifade olunan pay devirleri 

ile imtiyazlı payların devri SPK’nın iznine tabi kılınmıştır. Güven 

kurumları niteliğindeki sermaye piyasası kurumlarının ortaklarında 

aranan kriterlerin, payları devralacak olan kişilerce de sağlanıp 

sağlanmadığının SPK tarafından denetlenmesi amacına matuf olan söz 

konusu düzenlemeye aykırılık halinde ise, bazı kurumlar açısından 

Kanun’da diğerleri açısından ilgili Tebliğ’lerde öngörülen müeyyide, 

Kurul izni alınmadan gerçekleştirilen devirlerin pay defterine 

kaydolunmaması ve kaydolunmuşsa da yapılan kayıtların hükümsüz 

olması şeklindedir. Kurul izni alınmadan yapılan pay devir sözleşmesi 

geçerli olacak ve anılan payların mülkiyeti devralana geçecektir. 

Ancak payları devralan bu keyfiyeti sermaye piyasası kurumuna karşı 

ileri süremeyecek ve payı devralan kişi, pay defterinde kayıtlı olsa 
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bile, anılan kaydın hükümsüz olması hasebiyle, Kurul izni alınıncaya 

kadar ortaklık haklarından faydalanamayacaktır.  

17) Halka açık şirketlerin, uymaları zorunlu Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’ne uymamaları ve ilgili Tebliğ’de öngörülen yükümlülüklerini 

yerine getirmemeleri halinde Kurula, uyum zorunluluğunun yerine 

getirilmesini sağlayacak kararları alma ve buna ilişkin işlemleri resen 

yapma, herhangi bir süre vermemiş olsa dahi uyum zorunluluğuna 

aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için her türlü 

teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir isteme, dava açma, açılan 

davada uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak 

şekilde karar alınmasını isteme ve belli koşulların varlığı halinde 

halka açık şirket yönetim kurullarına bağımsız yönetim kurulu üyesi 

atama yetkisi tanınmıştır. Sermaye piyasası mevzuatına riayet eden 

halka açık şirketlerin işleyişine Kurulun müdahalesi söz konusu 

değildir. Ancak halka açık şirket ortaklarının zararına olacak şekilde, 

uygulanması zorunluluk arz eden hükümlere uyulmaması ve SPKn. ile 

ikincil düzenlemelerin gereğinin yerine getirilmemesi halinde 

SPK’nın, Kanunun amacını da gözeterek, mevzuata uyumu tesis 

etmek amacıyla kanunen kendisine verilen yetkileri kullanması da işin 

mahiyeti gereği kabul edilmelidir.   

18) Halka açık şirketlerin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin 

düzenlemelere aykırı olarak işlem gerçekleştirmeleri halinde, 

SPKn.’nun md. 23/2 hükmü gereğince, Kurul tarafından verilen 30 

günlük süre içinde işlem öncesi durumun aynen sağlanmaması, bir 

başka deyişle ÖNİ konusunda öngörülen zorunluluklara uyulmaksızın 



472 | Dr. Ahmet TOK 

 

 

gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarının ortadan kaldırılmaması halinde 

SPK tarafından, SPKn.’nun 103 üncü maddesine istinaden, ilgililer 

hakkında idari para cezası verilebilecektir. Öte yandan, SPK 

tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçları çerçevesinde Kurul, 

SPKn. md. 23/2 hükmüne istinaden, ÖNİ konusundaki düzenlemelere 

aykırı olarak tesis edilen işlemlerin iptali için 6102 sayılı TTK’nın 

genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri (445 vd.) 

çerçevesinde dava da ikame edebilecektir. Kurulun sahip olduğu işbu 

dava yetkisine ilaveten, şartlarının gerçekleşmesi şartıyla SPKn. md. 

92 hükmünde öngörülen tedbir ve davaların uygulanması da söz 

konusu olabilecektir. ÖNİ konusunda Kurula tanınan tüm bu 

yetkilerin, ÖNİ’nin en önemli sonuçlarından olan ve halka açık şirket 

pay sahiplerine yasa ile tanınan ayrılma hakkının, halka açık şirketin 

mevzuata aykırı işlemleri ile ortadan kaldırılması ve 

etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesinde önemli bir fonksiyon icra 

edebileceği kanaatindeyiz.     

19) Mülga SPKn. döneminde SPK’nın en fazla uğraştığı ve denetim 

yaptığı konulardan olan izinsiz halka arz uygulamalarının yatırımcılar 

nezdinde ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların yeni dönemde de 

yaşanmaması düşüncesiyle, 6362 sayılı SPKn.’nda, mülga Kanundan 

farklı olarak, kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen sermaye piyasası 

ihracı neticesinde toplanan paraların hak sahiplerine iadesi 

konusundaki usul ve esaslara yer verilerek, yatırımcıların korunması 

amacına matuf olarak iade konusundaki prosedür konusunda hukuki 

alt yapının tesis edilmiş olmasının yerinde bir yenilik olarak 
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nitelendirilmesi mümkündür. Ayrıca, anılan hükümde öngörülen iade 

prosedürü işletildiği halde kanuna aykırı ihracı gerçekleştiren kişiler 

tarafından hak sahiplerine iade yapılmaktan imtina edilmesi, bir başka 

deyişle kanuna aykırı ihracın doğurduğu sonuçların tamamen ortadan 

kaldırılmaması halinde ise Kurula, nakit ve diğer varlıkların hak 

sahiplerine iadesi veya ortaklığın tasfiyesi için dava açma yetkisi 

tanınmış olup, bu durum, SPK’nın açacağı davanın niteliğine göre, 

şirket açısından bir sona erme ve tasfiye sebebi teşkil edebilecektir. 

SPKn.’nun “Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan bilgi ve 

açıklamalara aykırılık hâlinde uygulanacak tedbirler” başlıklı 91 inci 

maddesine 7222 sayılı Kanun ile eklenen 3 üncü fıkrası ile, konuya 

ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, ihraçtan 

elde edilen tutarın izahnameye aykırı olarak kullanılması sonucunu 

doğurduğu tespit edilen iş ve işlemlerin iptali ile elde edilen nakit ve 

diğer varlıkların ilgili şirkete iadesi konusunda SPK’ya yeni bir dava 

açma yetkisi tanınmış olup, anılan davanın ikame edilebilmesi için, 

ihraçtan elde edilen tutarın izahnameye aykırı olarak kullanılması 

sonucunu doğuran iş ve işlemlerin varlığının Kurulca tespit edilmesi 

ve davanın tespit tarihinden itibaren 3 ay ve her halde izahnamenin 

onay tarihinden itibaren iki yıl içerisinde açılması şartlarının kümülatif 

olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Anılan yetkinin, uygulamada 

karşılaşılan, ihraçtan elde edilen fonun izahnameye aykırı olarak 

kullanılması konusunda, Kanunda tanınan diğer yetkilere ilave olarak 

Kurula verilmesi yerinde ve etkili bir yetki olarak tavsif edilebilir. 
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20) SPKn.’nun 21 inci maddesinde düzenlenen ve aktif-pasif örtülü 

kazanç aktarımı şeklinde iki türde düzenlenen örtülü kazanç aktarımı 

yasağının halka açık şirketler tarafından ihlal edildiğinin Kurulca 

yapılan dnetim çalışmaları neticesinde tespit edilmesi halinde, 

aktarımın niteliğine göre uygulanacak hukuki ve cezai yaptırımlar 

farklılık arz etmektedir. Pasif örtülü kazanç aktarımının yaptırımı, 

Kanun’un md. 103/6 hükmü uyarınca idari para cezası olarak 

belirlenmiştir. Aktif örülü kazanç aktarımı ise Kanun’un md.110/1-b 

ve c bentleri çerçevesinde suç olarak (güveni kötüye kullanmanın 

nitelikli hali) düzenlenmiştir. Öte yandan, her iki örtülü kazanç 

aktarımı türünde de, SPKn md. 21/4 maddesi ile SPK’ya, halka açık 

şirketten ilişkili tarafa örtülü olarak aktarılan tutarın, lehine aktarım 

yapılan taraftan faizi ile birlikte malvarlığı azaltılan halka açık şirkete 

iade edilmesi konusunda süre verme ve anılan sürede iadenin 

gerçekleşmemesi halinde SPKn md. 94 hükmü uyarınca, örtülü 

kazancın iadesi için dava açma yetkisi verilmiştir. Aktif örtülü kazanç 

aktarımı halinde de Kurul tarafından, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 

yazılı başvuruda bulunulması söz konusu olmaktadır. Ayrıca Kurul, 

örtülü kazanç aktarımı denetimine ilişkin sonuçların halka açık şirket 

tarafından kamuya duyurulmasını talep etme yetkisini kullanarak, 

halka açık şirket ortaklarının, şirket malvarlığının azaltılmasına 

yönelik işlemlerde sorumluluğu bulunan halka açık şirket 

yöneticilerine dava açma imkânını ve yatırımcıların konu ile ilgili 

bilgi sahibi olmasını temin edebilecektir. 

21) SPKn’nun 92 nci maddesinde, halka açık şirketlerin büyük 
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çoğunluğunu oluşturduğu ihraççıların hukuka aykırı işlemleri ile 

sermayeyi veya mal varlığını azaltıcı işlemlerinde uygulanacak 

tedbirlere yer verilmiş olup, söz konusu hükmün uygulama alanı 

bulabilmesi için öncelikle ihraççının, SPKn. ve sermaye piyasası 

mevzuatına, esas sözleşme ile işletme maksat ve mevzuuna aykırı bir 

durum veya işleminin bulunması ve bu nedenle ihraççının 

sermayesinin veya mal varlığının azaldığının veya kayba uğradığının 

Kurulca tespit edilmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bu 

çerçevede Kurul, düzenleme kapsamında yer alan durum ve işlemlerin 

hukuka aykırılığının tespiti tarihinden itibaren üç ay ve her hâlde 

durum ve işlemin vukuu tarihinden itibaren üç yıl içinde iptal davası 

ve beş yıl içinde butlan veya yokluğun tespiti davası açmak 

konusunda yetkilendirilmiş olup, hem iptal hem de yokluğun 

(butlanın) tespiti davası açma yetkisinin eş zamanlı tanınmasının, 

somut olaydaki işlemin iptali kabil mi yoksa butlanla malul mü 

olduğunun tespitinin bazı hallerde güçlük teşkil edebileceği, bu 

meyanda esnek hareket edilmesinin gerekli olabileceği düşüncesinden 

kaynaklandığı kanaatindeyiz. Anılan madde kapsamında sadece genel 

kurul ve yönetim kurulu kararları aleyhine değil, her türlü hukuki 

işlem aleyhine Kurul tarafından dava açılabilecek olup, hükümde dava 

açılacak haller geniş tutulmuştur. Dava açma süresi konusunda, 

özellikle butlanın (yokluğun) tespiti davası açısından hukukumuzun 

ilk örneği olan, hukuka aykırı işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 

azami beş yıllık süre, işlem güvenliği açısından uzun olarak 

düşünülebilirse de, SPK’nın denetim faaliyetlerinin niteliği, somut 

olayın özelliklerine göre kapsamlı olan incelemelerde,  gerek ilgili kişi 
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ve kurumlardan talep edilen bilgi-belge istemine geç cevap 

verilebilmesi gerek belli durumlarda yurtdışındaki muadil 

kuruluşlardan bilgi-belge talep edilmesinin gerekli olabilmesi ve 

bunların denetim sürecini uzatabilmesi ihtimali nedeniyle, tayin edilen 

sürenin işin mahiyetine uygun olduğu, diğer taraftan da Kurulu, 

denetim çalışmalarını makul bir sürede tamamlamaya icbar edici bir 

nitelik taşıdığı kanaatindeyiz.    

Halka açık şirketlerin malvarlığını azaltıcı işlemlerinde Kurul 

tarafından, dava açma yetkisine ilaveten, ilgililerden tedbir alınmasını 

ve gerekli işlemlerin yapılmasını isteme, gerektiğinde durumu işin 

niteliğine göre ilgili makamlara ihbar etme, hukuka aykırı işlemlerde 

sorumluluğu bulunanların imza yetkilerinin kaldırılması için 

mahkemeden talepte bulunma, suç duyurusunda bulunulması koşuluna 

bağlı olarak mahkeme kararına istinaden ilgili yönetim kurulu 

üyelerini görevden alıp yerlerine yenilerini atama yetkileri de 

kullanılabilecek olup, somut olayın özelliklerine göre işbu yetkilerin 

kullanılması, halka açık şirket yatırımcılarının zararlarının artmasının 

önlenmesi noktasında önemli ve gerekli tedbirler olarak 

nitelendirilebilir. 

22) Kurulun dava açma yetkisini incelediğimiz örnek olayda, halka 

açık şirket tarafından müteaddit kereler sermaye piyasası mevzuatın 

aykırı şekilde kar payı dağıtılmaması nedeniyle, buna ilişkin olarak 

alınan genel kurul kararlarının hukuka aykırılığının tespiti ve iptali 

talebiyle SPK tarafından ikame edilen davada verilen hükümler 

kesinleşmesine rağmen, şirket tarafından mahkeme kararının 
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gereğinin yerine getirilmemesi ve kesin hükme aykırı şekilde önceki 

yıllara ait dağıtılmamış karların yeniden dağıtılmamasına karar 

verilmesi üzerine başvurulabilecek hukuki yollar gerek TTK ve genel 

hükümler gerek sermaye piyasası mevzatı çerçevesinde irdelenmeye 

çalışılmıştır.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki, özellikle gelişmekte olan piyasalar 

(emerging markets) niteliğinde olan ülkemizde, halka açıklık oranının 

yüksek olmaması ve yeterli derinlikte ve etkin olmayan bir piyasa 

yapısı nedeniyle, halka açık şirket yöneticilerinin kar payını şirket 

bünyesinde tutmak ya da pay sahiplerine dağıtmak konusunda 

tercihlerini genellikle bünyede tutma şeklinde verdikleri, haklı ve 

makul bir gerekçe olmaksızın, mahkeme kararlarına ve SPK’nın idari 

yaptırımlarına rağmen kar payını dağıtmama şeklinde davranış 

sergiledikleri görülmektedir. Bu çerçevede, her ne kadar SPK ve pay 

sahipleri tarafından iptal/butlanın tespiti davası ikame edilebilirse de 

mahkemenin, genel kurulun münhasır yetkisinde olan kar dağıtımı 

konusunda genel kurulun yerine geçerek karar alamayacağı ve 

mevzuatın buna imkân vermediği doktrinde ve yargı kararlarında 

genellikle kabul edilmektedir. Haklı ve makul bir gerekçe olmaksızın 

kar payının uzun süre dağıtılmaması, kar payı dağıtmama kararının 

iptali/butlanının tespitine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının 

gereğinin yerine getirilmemesi halinde, azlık pay sahiplerine TTK md. 

531’de tanınan “şirketin haklı sebeple feshi” kurumunun işletilmesi 

söz konusu olabilecektir. Anılan davada mahkeme, kar payı 

dağıtmamanın haklı bir gerekçeye dayanıp dayanmadığını 
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inceleyerek, bu durumun fesih için haklı bir sebep teşkil edip 

etmediğini menfaatler dengesi çerçevesinde değerlendirecektir. Halka 

açık şirketlerin feshi kararında ise, payların binlerce yatırımcıya 

dağılmış olduğu göz önüne alınarak daha hassas bir inceleme 

yapılması gerektiği de açıktır. Ayrıca fesih yerine mahkeme, genel 

kurul kararı yerine kaim olmak üzere kar payı dağıtımına karar 

veremezse de, duruma uygun ve kabul edilebilir çözüm bağlamında, 

gerekçede de örnek olarak belirtildiği üzere kar dağıtım zorunluluğuna 

hükmedebilecek, bu kararın gereğinin de yerine getirilmemesi halinde 

ise, açılacak fesih davasında artık şirketin feshi yoluna rahatlıkla 

gidilebilecektir.  

23) SPK’nın uygulamada en fazla başvurduğu yaptırım türü idari para 

cezası olup, tezimizde idari para cezalarına ilişkin genel esaslar, idari 

para cezalarının kimlere uygulanacağı meselesi, idari para cezası 

miktarının belirlenmesinde Kabahatler Kanunu, SPKn., ilgili mevzuat 

ve konuya ilişkin Kurul İlke Kararı çerçevesinde Kurulun yetkileri, 

özel nitelikli İPC’ler ve İPC’lerin uygulanmasına ilişkin özellikli 

durumlar (savunma alınması, tekerrür düzenlemesi ve kanun yolları) 

gerek teorik gerek pratik bakış açısıyla ele alınmıştır. Sermaye 

piyasası uygulamasında, özellikle ceza yargılamalarının etkin 

olmaması nedeniyle, Kurul tarafından gerek piyasa bozucu eylemler 

gerek sermaye piyasası mevzuatına aykırı sair işlemlerde, fiilin suç 

teşkil etmesi hali hariç olmak üzere “ekonomik suça ekonomik ceza” 

prensibine uygun bir yaptırım olan İPC’lere sıklıkla müracaat 

edilmektedir. Ayrıca Kanunda yapılan son değişikliklerle tüzel 
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kişilere, ciroya ve elde ettikleri kara endeksli olarak idari para cezası 

tesis edileceğine ilişkin düzenlemenin, kanunun gerekçesinde de tasrih 

edildiği üzere idari yaptırımlarda etkinliğin sağlanması ve 

caydırıcılığın artırılması açısından önemli bir fonksiyon icra edeceği 

söylenebilir.  

24)  SPKn.’nun 106-113 maddeleri arasından düzenlenen SPKn.’na 

özgü suç tiplerinin (bilgi suiistimali, piyasa dolandırıcılığı, güveni 

kötüye kullanma, bilgi-belge vermeme, finansal tablolarda usulsüzlük, 

usulsüz halka arz gibi) unsurlarının somut olayda tahakkuk ettiğinin 

Kurul uzmanlarınca yapılan denetim çalışmaları neticesinde tespit 

edilmesi ve anılan tespitlerin Kurul Karar Organının kararı ile yazılı 

başvuruda bulunma ile neticelenmesi halinde Kurul tarafından ilgililer 

hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı başvuruda 

bulunulmaktadır. Kanun’un 115 inci maddesi gereği, anılan başvuru 

muhakeme şartı niteliğindedir. Kanun’da düzenlenen suç tiplerinde 

yaptırım genellikle iki yıldan beş yıla kadar hapis ve/veya adli para 

cezası şeklinde belirlenmiştir. Cezaların alt sınırı iki yıl olduğu ve 

caydırıcı nitelikte bulunmadığı için (SPKn. md. 110’da düzenlenen 

güveni kötüye kullanma hariç) yargılamalar çoğunlukla CMK md. 231 

çerçevesinde “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı ile 

sonuçlanmakta, bu durum ise sermaye piyasası suçları açısından ceza 

yargılamalarının işlevsiz ve etkisiz kalmasına yol açmaktadır. 

Sermaye piyasası suçlarında alt sınırın yükseltilmesinin, piyasaların 

etkin işleyişi ve failler üzerinde caydırıcılığın artması noktasında 

gerekli olduğu düşüncesi çerçevesinde SPKn. md. 106 ve 107 

hükümlerinde yer alan “bilgi suiistimali” ve “piyasa dolandırıcılığı” 
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suçlarındaki haips cezalarında alt sınır 20.2.2020 tarih ve 7222 sayılı 

Kanun değişikliği ile 3 yıla çıkartılmış olup, anılan uygulamanın 

“usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” başlıklı 109 

uncu madde açısından da getirilmesi yerinde olacaktır. Öte yandan 

HSYK tarafından, SPKn. md.116 hükmüne istinaden her ne kadar 

mahkeme bazında ihtisas mahkemesi belirlemesi yapılmışsa da, 

sermaye piyasası suçlarının özellikli ve teknik suçlar olmaları ve 

sağlıklı bir sermaye piyasasının en önemli unsurlarından birinin 

uzmanlaşmış ve güvenilir bir yargı sistemi olması hasebiyle, İstanbul 

Finans Merkezi vizyonu da gözetilerek, tüketici mahkemesi, fikri 

haklar mahkemesi gibi spesifik ve ayrı finans ihtisas mahkemelerinin 

kurulmasının yerinde bir yaklaşım olacağı açıktır.  

25) Payları borsada işlem gören şirketlerin paylarının kottan 

çıkarılması yetkisi kural olarak Borsa’ya tanınmış olmakla birlikte, 

sermaye piyasasının şeffaf, etkin ve adil bir ortamda işleyişini temin 

etmek ve yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacı 

doğrultusunda belirli görev ve yetkilerle donatılmış olan Kurula, 

anılan amaç çerçevesinde, halka açık şirketlerin Kanunun emrettiği 

uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen neticelerin 

sağlanmasını teminen SPKn’nun 69. maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamında, Borsa yanında, şirket paylarının borsa kotundan 

çıkarılmasına karar verme yetkisi bahşedilmiştir.  

 26) Halka açık şirketlerin genel kurullarında da kural olarak TTK’nda 

öngörülen “gündeme bağlılık ilkesi” geçerli olsa da, anılan ilkenin bir 

istisnası SPKn.’nun md. 29/4 hükmünde öngörülmüş ve SPK’ya 
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özellikle halka açık şirket ortaklarının menfaatlerini ilgilendiren 

önemli hususların genel kurulda görüşülmesini, böylece ortakların da 

ilgili konuyla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve konunun genel kurulda 

müzakere edilmesini teminen, gündeme müdahil olma ve madde 

ekletme yetkisi tanınmış olup, anılan düzenlemenin makul ve yerinde 

bir istisna olduğu kanaatindeyiz.  

27) SPKn.’nun 128/1-k bendinde öngörülen hükümde, olağan genel 

kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde 

yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen SPK 

tarafından atanmış halka açık şirketlerde genel kurulun yetkilerinin 

YTM tarafından kullanılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. TTK 

md. 530’da, uzun süreden beri genel kurulun toplanamaması, 

hükümde öngörülenler tarafından açılacak bir dava sonucunda organ 

eksikliği nedeniyle şirketin feshini sonuçlayabilecektir. Doktrinde, 

hükümdeki uzun sürenin üç yıl, beş yıl olabileceği şeklinde görüşler 

olsa da, SPKn.’nda, payların binlerce ortağa yayılmış olması da 

gözetilerek, iki yıl üst üste genel kurul yapılamaması halinde, genel 

kurul yetkilerinin YTM tarafından kullanılacağı düzenlenerek, halka 

açık şirketin feshine giden yolun önüne geçilmesi ve genel kurul 

tarafından, halka açık şirket yatırımcılarını da yakından ilgilendiren 

ivedi ve alınması gerekli kararların alınması amaçlanmıştır. İşbu 

tezimizin nihayete erdiği tarih itibariyle, halka açık şirketlerde genel 

kurul yetkilerinin YTM tarafından kullanıldığına ilişkin kamuya 

yansımış bir uygulama bulunmamaktadır. 
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