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I. GENEL OI"ANAK
Bilindi!,iiizereSermayePiyasasrKanununun(=SerPK)22.nad.
Kuruluna (=SPK)'
desinin (i) Lendi htikmti ile Sermaye Piyasasr
,,HalkaaEkanonirn...ortakl*larday\n.etirnhontrolilnilnelde.
pay ihtisap edenlerin' di$er
PiEtirmesine yol agacah orand'a "'
paylartsatmallnayiikil,mtiltilfii)neueazlnllhtahiortaklart.nda
ilig'
hontrolil ele geqiren kigi ueyagruba paylan'nt' satma hakht'na
hin di.izenlemeleriYaPrnak"
konusundayetkiverilmiqtirr.NitekimsPKdabuyetkiyedayalrolarak
GenelKurullart'nda
seri IV - No. 8 sayir"Halha-AEh Ananim ortakl*lann
Senedi Toplanma*'na
Vekd,IetenOy Kullantlrnastna ie QaPn Yolryla Hisse
itignin Tebligi"z grkartmrqtrr.
do!aNe var ki bu dtizenlemede hangi hdllerde gain yiikiimliilii[iiniin
belirtilmiqse
agrkg-a
ca$ ve bu yiikiimliilii[1in ne qekitde yerine getirilece$
hig durulmamrqtrr'
(yaptrnmr)
iizerinde
sonucu
4ss, yiikiimltitiife aykrirhfln
ele gegiren
Bununla birlikte gainda bulunma yiiktimltiliiiiiniin, hakimiyeti
kiqiyadagrubunkarq's'ndayeralanazrnlrkpaysahiplerininkorunmasrama.
hAlinde azmit" tirrgtittildfl[n diktate ahndr[rnda, bu ytikiirnliilii$e aylonlk
Anvanlabilir.
",
bir talep hakk na sahip olacaklan sonucuna
rrr. puv irript".irri'
esaslara'
hukuki
hangi
cahbu talep hakkrmn iizel bir dtizenlemeolmadr[r igin,
aykrnhk htikiimstizleqmeye
yoksa
(BK
vd.),
41
mi
yani haksrz fiil hiiktimlerine
gerekenbir sorundur'
i""irr" mi (BK 96 vd.) dayah olaca[r aynca tartrqrlmasr

ffiukFaktiltesiTicaretHuku]<uAnabiIimDalr6gretimUyesi.
1 Kurulun bu konudaki yetkisine aynca SerPK 16/A-I hiikmtinde de iqaret edilmiqtir'
ve se2 RG 09.03.1994t Zttti;deflgiklik igin bkz. Seri IV - No. 21 (RG 19,12.1996I 22852)
ri IV - No. 30 (RG 06.06.2003I 25130) sayrh tebliiler'
Teklifi
3 Konuya iliqkin ay'ntr1 bir inceleme igin bkz. Qailar Manavgat, Aleni Pay Ahm
(Tender Offer - Takeover Bid), Ankara 1997'
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II. SORT]NT'N ONTAYAKONTJLIT{ASI
Bu inceleme kapsamrnda cevaplandrnlacak soru ise, SerPK m. 22 (i)
hiikmii ile Seri IV - No 8 sayrh Teblilin 1.7.maddesi kapsamrnda giindeme
gelen ga!"nda bulunma yiikiimliiltig'rinti ihhl ettili iddia edilen kiqi ya da kigilere karqr agrlabilecek ilzel hukuk temeline dayah davalarda aktif taraf
(yani davacr srfatrm ta$rma) ehliyetinin kimlere ait bulundu!^udur.
incelemenin gergevesinin gimdilik bu kadar dar tutulmasrmn sebebi ise,
gairrda bulunma ytiktimliiliiiiine aykrnhk iddiasrna dayah davalann birgoiunda, aktif taraf ehliyetinin (taraf srfatrmn) heniiz davamn esasrna iliqkin
birgok sorunu tartrqmaya gerek dahi olmaksrzrn yargrlamamn sona erdirilmesine bir gerekge olugturabilmesidir.
igte bu nedenle ga!"nda bulunma ytikiimltiliiiiintin
ihlAli gerekgesine
dayah davalarda aktif taraf ehliyetine kimlerin sahip olabileceklerinin, ihIdlin hukuki sonuqlanndan ba$rmsrz bir gekilde ve 6zel olarak incelenmesinde biiytik yarar bulunduiu kuqkusuzdur.
III. DEdERLENDiRIVIE
1. SerPK 22 (i) hiikmii ile bu hiikme dayah olarak grkartrlan Tebli[in
17. maddesi uyannca, bir anonim ortakhkta gain yoluyla hisse senedi toplayarak, blok veya mi.inferit ahmlar ya da diper herhangi bir ytintemle, kanun koyucunun deyimiyle "ydnetim hi.kimiyetini ele gegirenler", Tebliideki
ifadeyle ise"ydnetim hontroliinii saSlayan paylara sahip olanlar", di$er ortaklara ait hisse senetlerini de satrn almak iizere ga$nda bulunmakla ytikiimlii tutulmugtur. Ongdriilen bu dtizenleme qiiphesiz tiim anonim ortakhklar deiil, sadece SerPK kapsamrna giren halka agrk anonim ortakhklar
agrsrndan uygulama alam bulacaktrr.
2. Kanaatimce amlan bu dtzenleme uyarrnca gafnda bulunma yiikiimItiliiiiintin ihlAl edildifi gerekgesinedayah olarak, ytinetim hdkimiyetini ele
gegiren pay sahiplerine kargr agrlabilecek tizel hukuk temeline dayah bir davada, aktif taraf ehliyetinin milnhasrran, ihlAl edildili iddia olunan ga[nda
do!'du!'u tarihte pay sahibi srfatrm taqryan kiqibulunma ytikiimliiliiliiniin
lere ait oldufu konusunda herhangi bir qtiphe duyulmamahdrr. $iiyle ki:
a) Bir kere halka agrk anonim ortakhklarda azrnhk pay sahiplerinin korunmasl amacrna ytinelik diizenlemeler kapsamrnda de!'erlendirilen "zoru.nIu gaprt kurallarf ile esasen,bir anonim ortakhktaki y<inetim kontroltintin
el deliqtirmesinden memnun olmayan yatrnmcrlarrn korunmasr hedeflenmiq ve onlarrn hukuki konumlarr giiglendirilmek istenmigti#. Gergekten

a

Bkz. Christoph von Biilow, Ktillner Kommentar zum Wertpapieriibernahmegesetz, KiilnBerlin-Bonn-Mtinchen, 2003, $ 35 Rn. 4, s. 1019, Rn. 78, s. 1041; aynca Christian Kiipfli,
Die Angebotspflicht im schweizerischenKapitalmarktrecht, Diss., Ziirich 1999, s. 31, 54 vd.
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gegirilmesi sohalka agrk bir anonim ortakhktaki yiinetim hdkimiyetinin ele
anlamda ijzelbu
siizleqmesini,
ana
qirketin
,ro.o, y"oi hdkim ortak ornefin
dehedeflerini
yiineticilerini,
politikasrm,
likle faaliyet konusunu, iqleima
bu
ttim
sarsabilir,
beklentilerini
fiiqtirmek suretiyle mevcut yatrnmcrlarrn
up'
zatara
pt-y:ilipl"ri
degiqikliklerden yonetimin drqrnda kalan lazrnhk]
yar'uy"-uiti" :veya zarara ugrayabilecefii endiqesine kaprlabilir. Iqte birgok
bu
olasrhkbancr hukuk sisteminde ofdugu gibi Tiirk hukukunda da, amlan
ta yatrnmcrlann aynca ve ijzel olarak korunmasrna ihtiyag duyulmuqtur.
pay
Nitekim bu amagla yiinetim hakimiyetinin drqrnda kalan lazrnhk]
olaaynlma
ortakSktan
sahiplerine, eqit qartia. altrnda paylanru satarak
hukukuna
Biiylece aslnda bir yandan anonim ortakSklar
;;t;"r,'*rqir.s.
olin"girhetten gtkma olana*t, (hakhr')" olarak nitelendiriy.bun",
tariamen
lebilecekoyeniveistisnaibirkurumkabuledilmiq,dteyandandabuolanaelde eden pay sahipleflrn hayata gegirilebilmesi igin yiinetim hakimiyetini
izere"ga$rtda bulun'
almak
satrn
senetlerini
Iirr", dig"" oit.t t*u ait hisse
rna y ilkilmlillilEii" getirilmiqtir'
gainda
Sadecehtikmiin bu dngdriilme amacr dahi dikkate ahndrSnda,
kiqiydneleceii
bulunma zorunluluf'unun muhataplarrmn, bir baqka deyiqle
yani
orlerin, stiz konusu ga!-nda bulunma yiiktimltiliifiintin doidulu anda,
gertakhltaki y6netim kontroliintin el deliqtirmesine yol agan pay devrinin
gekleqtili iarihte, qirkette zaten var olan (mevcut) pay sahipleri olduiu
ama.qrLqu ort.y" grkacaktrr7. Dolayrsryla tek baqrna hiikmiin iingtirtilme
tarihten
dofdufu
yiiktimliiliifiiniin
.irra.n traret<eite dahi, gairrda bulunma
talep haksonra pay iktisap eder. Lriakla'n, amlan dtizenlemeye dayal bir
olacaktrr.
kagrmlmaz
Lrrra sahip olamayacaklarr sonucuna vanlmasr
b) ote yandan, madem ki zorunlu ga$rr kurallan ile korunmak istenen
etkigiler, ytinetim hakimiyetinin el deliqtirdipi tarihte, bu de[iqiklifi kabul
kargrlayan
ile
qiiphe
faaliyetlerini
ilgili
ile
qirket
meyen, yeni hakim ortaSn
qirketten
ve bundan zataraugrayacagrm diigiinen pay sahipleridir, o halde
tade[igtirdili
eI
hdkimiyetinin
yiinetim
aynlma olanafr (hakkr) da, sadece
rihteki pay sahiplerine tamnmahdrr.
Buna kargrhk yiinetim hakimiyetinin el depigtirmesinden sonra ilgili
zaten yoanonim ortaklifrn hisse senetlerini iktisap eden kiqi ya da kiqiler'
oldufukimde
kontroltiniin
ortakh$n
ve
netim hdkimiyetindeki de[iqiklili
5
6

7

Manavgat, s. 121.
hakkr"
Bu y6nde nitelendirme igin bkz. Kiipfli, 50-51; Biilow, $ 35 Rn. 4, s. 1019; "aynlma
hug"kiirrd"ki nitelendirmeigin bkz. Manavgat, s. 121 ve 261; aynca anonim ortaklklar
Teki'
bkz.
Unal
konusunda
bulunrnadrfi
haklomn
grkma
kul<unda ilke olarak qirkltten
9'
nalp (Reha Poroy/Ersin Qamofiu), Ortakhklar ve Kooperatif Hu]<uku' Gtincelleqtirilmiq
s.
484.
Basr, istanbul 2003,N. 848,
(zurn Schutz der
Zorunlu ga!"n kurallanmn agrkga "mevcut pay sahiplerinin korunmasl'
47.
s.
Kii'pfli,
bkz.
bisherigenAhtiond.re) amaayla iingiinildtifiti ydntinde
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nu bilerek pay sahibi srfatrm kazandrklanndan, yiinetim hdkimiyetinin el
defiqtirmesinden sonra pay iktisap eden kigilerin artrk bu tizel diizenleme
kapsamrnda korunmasrna da ihtiyag duyulmayacaktrr.
c) Aynca bir anonim ortakhkta pay sahipliii haklanmn kayna$mn pay
olduiu ve paJnn sapladrfn gerek malvarhS, gerek y6netime katrlma haklanmn paydan ba$msrz olarak dewedilmesinin miimktin bulunmadrfi, bu
anlamda paydan kaynaklanan haklann biiltnmezli$ ilkesinin gegerli olaca[r her tiirlti qtipheden uzaktrrs. Ne var ki payrn sa!'ladr$r bu haklann do[umu ile birlikte kigisellegtifi'i, bir bagka ifadeyle sadecehakkrn do!"umu amndaki pay sahibi tarafindan kullamlabilece[i de giiz ardr edilmemelidir. Bu
durumda hakkrn, kaynaS pay olmakla birlikte, artrk paya de[il, pay sahibi
srfatrna ba!'landr[rndan siiz edilebilir.
Nitekim 6rne!'in iptal davasr agma hakkr da paya ba['h bir hak olmakla birlikte, bu hak -TK 381 hiikmiine de uygun davranmak kaydryla- ancak
hakkrn dofduiu, yani iptale tdbi genel kurul karanmn ahndrlr tarihteki
pay sahipleri tarafindan kullamlabilir. Bu nedenledir ki, genel kurul karanmn ahnmasrndan sonra ilgili anonim ortakhk paylarrm iktisap ederek pay
sahibi srfatrm kazananlann iptal davasr agmalan mtimkttr olmadr[,r gibi,
karann ahnmasr, hatta bu karara karqr iptal davasr agrlmasrndan sonra
paylanm dewetmek suretiyle pay sahipli!'i srfatrm yitirenlerin, yeni bir iptal davasr agmasr miimkiin olmadrpr gibi, bizzat kendisi tarafrndan agrlmrq
bir iptal davasrna devam etmesine de olanak bulunmamaktadrrg.
Bu ilkelerin "Eirkettengrkma hakkt" olarak nitelendirilen bu yeni ve istisnai pay sahipli[i haklil agrsrndanuygulanmasr hAlinde ise, amlan hakkrn ancak doE'duEu,yani ytinetim hAkimiyetinin el deliqtirdifi tarihte ilgili anonim
ortaklrktaki "n1.eucltt"annltk pay sahipleri tarafindan kullamlabileceli, buna
karqrhk yiinetim hAkimiyetindeki el deliqikligine rafmen pay iktisap eden yeni ortaklann bu haktan yararlanamayacaklan sonucunavanlmasr zorunludur.
d) Amlan diizenleme kapsamrnda pay sahibine tamnan bu hakkrn tartrqmasrz bir gekilde "qirketten grkma (ayrrlma) hakkr" olarak nitelendirilmesi de, mantrk kurallan kapsamrnda bizi aym sonuca ulaqtrracaktrrlO. GerBu ytinde bkz. Tekinalp (Poroy/ Qamo!'lu), N. 771, s. 447; N. 864, s. 492.
6rnek ile ilgili aynntrh bilgi igin bkz. Abuzer Kendigelen, "iptal Davasr Aqma Hakkr ve
Pay Sahipligi Srfatrmn Ctiz'i Halefiyet (Paylarrn Devri) Sonucu Defigmesi, Prof. Dr. Hayri
Domanig'e 80. Yaq Gtinii Armafanr, istanbul 2001, C. I, s. 307 vd.
1 0 Belirtelim ki, azrnhk pay sahiplerine tanrnan bu olanak, doktrinde anonim ortakhktan grkma hakkr olarak nitelendirilmekteyse de, burada drneiin limited ortakhkta olduEu gibi
gergek anlamda bir grkma hakkrndan deiil, olsa olsa fiilen qirketten aynlma olanalrndan
siiz edilebilir. Gergekten bu olasilrkta bir yandan ayrrlma talebi anonim ortakhia karqr de'
fiI, sadeceyiinetim hdkimiyetini ele gegiren kiqiye karqr ileri stiriilebilecefi gibi, tite yandan da qirketten aynlmak ise qirket kaynaklarrndan karqrlanan gergek anlamda bir "grkma bedeli" ile de!{I, ancak paylann belirli bir bedel kargrhlr hAkim ortak tarafindan devrahnmasr, yani bir udevir bedeli" ile gtindeme gelmektedir (Kitpfli, 51).
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gekten, madem ki tamnan bu dzel hak, azrnhk pay sahibine paylanm, yiineii- nat i*iyetini ele gegiren kiqiye satarak girketten grkma olana5 sapSyor,
tarihteki pay sahibi tarafrndan kullao hdlde brr hakkrn dabizzat doE^duE'u
mlmasr zorunludur. Bu pay sahibi hakkrm kullanmak yerine, paylanm herhangr bir qekilde (hAkim ortak tarafrndan teklif edilmesi gereken fiyatrn tisUinJe veya altrnda bir bedelle) iigitunciibir kiqiye dewederek girketten fiilen
grkmrqsa,artrk kanun ko5rucununarzu ettifi sonuq da devir ile birlikte kenailigi"a"" gergekleqmiq,yani azrnhk pay sahibi paylanm devretmek suretiy; qirketien frilen ayrtimrqtrr. Bu durumda artrk ortada kullamlabilecek
herhangi bir iizel grkma hakkr da kalmamrq demektir'
e) Nihayet belirtelim ki, aksine bir yorumun benimsenmesi, yani qirketten grkma trat<trtolarak nitelendirilen bu hakkrn, ytinetim hakimiyetinin eI
deliqtirmesinden sonra gergekleqtirilen paylann devri sonucu bir anlamda
teJavtit edecepinin kabul edilmesi, oldukga sakrncah sonugla'n dofmasrna
yol agabilecektir.
aa) Gergekten bir kere bu yeni drizenlemenin iingiinilme amacl dikkate
ahndrlrnda, girketten aynlma hakkrmn payrn devri ile birlikte yeni pay sahibine gegecepi,yani onun tarafrndan da kullamlabilecesi gtiri.iqti, sa!'hkh
bir hukuk manb[r ile izah edilebilir olmaktan uzaktrr. Zira yukalda da betirtildili gibi, yiinetim hdkimiyetinin el deEiqtirdigi tarihte pay sahibi olmayan bir kiqinin, sonradan kendi nzasryla bu qirkete ait paylan iktisap etmesi, agrkga yiinetim hdkimiyetini ele gegiren yeni kiqi ya da gruba onay vergelece$nden, aynca qirketten aynlma olana&m safiIayan
*""i.nt*rna
zorunlu gain kurallan kapsamrnda bir korumadan yararlanmayr talep etmesi de arhk miimkiin olmayacaF $bi, kendi dawamqryla da agrk bir geliqki oluqturacaktrr.
bb) Ote yandan borsada iqlem gtiren hisse senetlerinin biiyle bir "gtkma
hakkr" ile birlikte tedavtil edebilecefini kabul etmek, bu tiir hisse senetlerinin borsada, aym qirketin bu hakkr bii,nyesindebapndrrmayan hisse senetIerinden farkh bir qekilde, farkh bir fiyatla iqlem giirmesine ortam hazrrlayacaktrr. zirabu tiir hisse senetlerinin deferi higbir zamart, ytinetim hakimiyetini ele gegiren kiqinin teklif etmesi gereken asgari bedelin altrna dtq*eyecek, aksine g<irtiqiin benimsenmesi halinde bu hisse senetleri tabir caizse siirekli bir "Ehma primi" ile birlikte tedaviil edebilecektir. Bu durum
aynl zamanda,,grkma primli" hisse senetlerinin, borsa ya da borsa drgr piyasalarda "ktitiirriyetle" ticaretinin yaprlmasrna dahi olanak saflayabilecektir.
Bir baqka deyigle oldukga dtiqtik bedellerle toplanacak bu tiir hisse senetleri, sonradan trakim ortaklara yiiksek bedellerle satrlmak istenecek ve biiylece "grkma primi" olarak nitelendirilen bu hak, haksrz kazang saglanmasrna
zemin hazrrlayacaktrr.
oysa b6yle bir yorum, halka agk bir anonim ortakhsa ait aym nev'iden
hisse senetlerinin yeknesak bir fryat iizerinden iqlem gtirmesini hedefleyen
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sermaye piyasasr hukuku ilkelerine aylurr olduiu gibi; sadece azrnhk pay
sahiplerini yiinetim hdkimiyetinin el depiqtirmesi durumunda korumak isteyen kanun koJrucunun amaclm da aqan bir sonucun do[.masrna,bu anlamda borsada iqlem gdren hisse senetlerinin haksrz menfaat temininde arag
olarak kullamlmasrna yol agacaktrr.

rv. soNug
Yukanda

sunulan

ttim bu gerekgeler

kapsamrnda

> ga!'rrda bulunma ytikiimliilii[tine
iliqkin htikiimlerin, yiinetim hAkimiyetinin eI de$iqtirmesinden memnun olmayan [azrnhk] pay sahiplerinin korunmasr amacr ile iingtirtildiifti,
> bu korunmamn saplanmasr amacr ile yiinetim hAkimiyetinin el depigtirdifi tarihteki lmevcut] pay sahiplerine qirketten aSrnlmaolanaSmn tamndr!,r,
> dolayrsryla galnda bulunma ytiktimliiliifiiniin ihlAli gerekgesine dayah olarak agrlacak davalarda, davacr srfatrmn ancak ytinetim hAkimiyetinin el depiqtirmesine yol agan pay devrinin yaprldr[r tarihte
pay sahibi olanlara ait olabilecepi,
> yiinetim hAkimiyetinin el depigtirmesinden sonra pay iktisap edenlerin amlan hiikiimlere dayah olarak dava agma haklanmn (aktif husumet ehliyetlerinin) bulunmadr[r,
> aksine bir yorumun ise, kanun ko5rucununamacr ile baf'daqmamaslrun yaru sra, "grkma primli" olarak nitelendirilebilecek paylarrn borsa ya da borsa drgrnda tedavtiliine ve bu paylar aracrh[ryla haksrz
menfaat saplanmasrna neden olabilece!"inden benimsenmesinin
miimkiin olmadrf,r
sonucuna vanlmasr kacrnrlmazdrr.

