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Önsöz
İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun “Güdümlü Projeler”i kapsamında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama
Merkezinin eşgüdümünde çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Ünal Tekinalp başkanlığında Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerince 2001 yılında hazırlanmış olan “Acquis Communautaire”, Türk hukukunun Avrupa Birliği
müktesebatı ile karşılaştırmalı olarak ele alındığı ilk ve en kapsamlı eser niteliğindedir. Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler – Özel Hukuk adlı
kitap projemiz ise bu değerli çalışmanın devamı niteliğindedir.
Böyle bir müteakip eserin gerekliliğine, ilk “Acquis Communautaire”de zaten işaret edilmişti. “Acquis Communautaire”in sürekli gelişen ve genişleyen
canlı bir organizma misali sürekli takip gerekliliği dikkate alındığında, sonraki
yıllarda benzer nitelikte çalışmaların önemine biz de bilvesile işaret etmek isteriz. Bu bağlamda çalışmanın “ucunun açık” bırakıldığını yineleyerek İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
bünyesinde hazırlanan kitap projemizi toplantı serileri ve farklı yöntemlerle hazırlanacak yeni projelerle destekleme konusunda istekliliğimizi dile getirmekteyiz. Bu kapsamda Proje’de ele alınan konu başlıkları ile çalışma alanları örtüşen
kamu kurum ve kuruluşlarının da katkı sağlayabileceği yeni projelerin hayata geçirilmesi Türk hukukunun Avrupa Birliği hukuku ile uyumunun ortaya konulması
ve bu alanda ilerleme kaydedilmesi bakımından değerli olacaktır.
İşbu Proje, Merkez Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttüğüm dönemde yirmi dokuzu İstanbul Üniversitesinden
olmak üzere toplam otuz üç öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin değerli katkıları ile hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda çalışmaya münferit eserleri ile katkıda
bulunan tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ancak bu aşamada
bazı meslektaşlarımızı teşekkür babında burada ayrıca anmak isterim. Kürsümüz
öğretim üyelerinden olan ve benden sonra Merkez Müdürlüğünü ve Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını deruhte eden sevgili Prof. Dr. Ali Paslı Kitabın Sermaye Piyasası Hukuku bölümünün oryante edilmesi ve konuların
şekillenmesi yanında ayrıca üç eserle de katkıda bulunmuştur. Burada, Kitabın
şekillenmesinde gelecek vaad eden iki genç meslektaşımızı zikretmek hem akademik etiğin hem de kadirşinaslığın bir gereğidir. Genç meslektaşlarımızdan asis-
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tanlar Şehriban İpek Aşıkoğlu ve Elif Oğuz böyle bir eser çıkarma niyetimizin
ilk gününden itibaren çalışmaya gönül vermiş, yazdıkları makale ve tercümelerle
katkıda bulunma yanında çalışmanın her aşamasında fikri mesai harcamış, eserin
ete kemiğe bürünmesinde olağanüstü çaba sarf etmişlerdir.
Ayrıca ve özellikle belirtmek isterim ki, başta İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı olmak üzere Ticaret Hukuku ve
Medeni Hukuk Anabilim Dallarının ortak çalışmasının ürünü olan bu Proje kapsamının ticaret hukuku ve mücavir alanının sınırlarını aşması Prof. Dr. Baki İlkay
Engin’in iş birliği sayesinde mümkün olmuştur. Şahsına, kendisiyle çalışan akademisyenlere ve tüm proje katılımcılarına içten teşekkürlerimi sunarım.
Avrupa Birliği müktesebatına uyumun değerlendirilmesi hususunda hukuk
camiasında 2001 yılında Prof. Dr. Ünal Tekinalp başkanlığında hazırlanan projeyle ön alan Üniversitemizin, güncel Avrupa Birliği müktesebatı bakımından da
öncü konumunun korunmasını üstlenmek bizler için zevkli, bir o kadar da tamamlanmadığının bilincinde olduğumuz bir görevdir. Bu görev bilinci, genelde
İstanbul Hukuk Fakültesinin köklü birikiminin ürünü iken, özelde ise, tartışmasız
İstanbul Hukuk Fakültesinin en üretken, O’nun kadim geleneğine bağlı, sadece
verdiği yazılı eserlerle değil asistanlarına ve öğrencilerine kazandırdığı ufukla,
önerdiği çalışmalar ve tez konularıyla, eğitim ve öğretimle öncü olan kıymetli
Hocamız Prof. Dr. Ünal Tekinalp’ten tevarüs ettiğimiz bir geleneğin yansımasıdır. Bu bağlamda işbu çalışmayı, Türk hukukuna katkısını komisyon başkanı
olduğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile taçlandıran, bu eserin öncülü olan
çalışması ile bize ufuk ve yön veren, onlarca kitap, yüzlerce makale ile Türk
hukukunu zenginleştiren, on binlerce öğrenci yetiştiren ve asistanı olmakla onur
duyduğum Hocam Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e ithaf ediyoruz.
Bu eserle görevimizi yerine getirirken, 2001 yılının imkânları düşünüldüğünde ileri görüşlülükle Prof. Dr. Ünal Tekinalp tarafından dile getirilen, çalışmanın
internete aktarılabilmesi fikrini hayata geçirebilmemizi sağlayan İstanbul Üniversitesi Yayınevine ve ayrıca basımı konusunda katkılarından dolayı TEB Holding
A.Ş.’ye de teşekkür ederim.
Son olarak Kitabın dizgi aşamasında, düzeltmeleri sabırla ve özenle gerçekleştiren Gökhan Ayrancı’ya, kitabın basımı konusunda desteğini esirgemeyen
Beta A.Ş.’nin değerli yetkilisi Seyhan Satar’a içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Eserin Türk hukukuna katkıda bulunması ve selefi eser gibi yeni eserlerin
vücuda getirilmesine esin kaynağı olması dileğiyle...
Prof. Dr. Arslan KAYA
Beyazıt / 30.11.2020
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ESERİN TAKDİMİ
Türk hukukunun Avrupa Birliği hukukuna uyumunun sağlanması, tam üyelik
hedefi bağlamında ve bunun dışında ülkemizde önemini ve güncelliğini koruyan
bir meseledir. Küresel ticaret, yalnızca ülkemiz değil bütün dünya ülkelerinde
kamu ve özel hukukun gelişim ve şekillenmesinde etkileşim içerisinde olmayı
gerektirmektedir. Türk hukukunda özel hukuk alanında ağırlıkla takip edilen mehaz hukuk düzenlemeleri ise Avrupa Birliği’nin etkisi altında gelişmektedir.
Avrupa Birliği organlarının herhangi bir hukuk alanında düzenleme yapma
yetkisi kurucu anlaşmalarla üye devletlerin Birliğe bırakmış olduğu yetkiler ile
sınırlıdır. Özel hukuk alanındaki Avrupa Birliği tasarrufları, temel olarak iç pazarın geliştirilmesi/ güçlendirilmesi ve tüm üye devletlerin hukuk düzenlemeleri
ile uygulamalarının uyumlaştırılması hedefine yönelir. Bu alanda Avrupa Birliği
tarafından yürütülen iç hukukların yakınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve tasarruflar ülkemizce yakından takip edilmektedir/edilmelidir.
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile 1995 yılında Gümrük Birliği’nin tesisi
ve Ekim 2005’te katılım müzakerelerinin açılması Avrupa Birliği mevzuatıyla
uyum sürecine ivme katan gelişmelerdendir. Bu gelişmelerin etkisinde ülkemizde
şirketler hukuku, bankacılık ve sermaye piyasası hukuku, fikrî ve sınai mülkiyet
hukuku, rekabet hukuku, tüketici hukuku ve kişisel verilerin korunması hukuku
alanlarında çıkarılan kanunların ve ikincil mevzuatın genel gerekçelerine Avrupa
Birliği mevzuatıyla uyum amacının aksettirildiği görülmektedir.
Ülkemizin coğrafi konumu, buna paralel olarak ekonomik, kültürel ve sosyolojik açıdan ilişki içinde bulunduğu devletlerin ekseriyetinin anılan Birlik içinde
bulunmaları, takiben yürürlükte bulunan mevzuatımız üzerinde Avrupa Birliği
hukukunun ve Birlik düzenlemelerini oldukça sıkı bir şekilde takip eden İsviçre’nin etkisi, Avrupa Birliği hukukuyla uyumun gelecekte de Türk hukukçularının gündeminde kalmasını gerektirmektedir. İşbu Kitap projesi 1973 yılında
kurulan ve Avrupa Birliği’nin yetkili yayın ve dağıtım kuruluşlarınca tanınan
Türkiye’deki ilk dokümantasyon merkezi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Türk hukukçularının bu alanda yapacağı bilimsel eserlere ve toplantılara kaynaklık etme
gayesiyle hazırlanmıştır.
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Proje, akademik çalışma niteliğindedir ve yazarların Türk ve Avrupa Birliği
hukukunun uyumuna ilişkin güncel değerlendirmeleri ile mevzuat yakınlaştırmasının ne şekilde yapılabileceği hakkında görüşlerini içermektedir. Çalışmanın
başta Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar
nezdinde bulunan Avrupa Birliği uyum komisyonları olmak üzere, kamu mercileri tarafından hazırlanan rapor veya ulusal program/eylem planlarının hayata
geçirilmesine yardımcı olması amaçlanmaktadır. Hazırlık sürecinde öncelikle
hukukumuzda Avrupa Birliği hukukuyla uyumun gözetildiği özel hukukun alt
disiplinleri belirlenmiş, bu alanlarda ele alınacak konunun tercihi proje katılımcılarına bırakılmıştır.
Proje, özel hukukun tüm alt disiplinlerini kapsamadığı gibi belirlenen alanlara
yönelik tüm Avrupa Birliği müktesebatının da ele alınmadığının altı çizilmelidir.
Her bir katılımcı, belirlediği konu başlığı altında konuyu en kapsamlı şekilde
ele alan düzenlemeleri incelemektedir. İncelenen düzenlemelerin tamamı Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmalarında iç pazarın işleyişine yönelik hükümlere dayanmaktaysa da bu hükümlere, incelenen mevzuatın gösterildiği künyeler yerine
Avrupa Birliği hukukuna yönelik açıklamalar başlıkları altında yer verilmektedir.
Böylelikle rekabet hukuku bölümü altındaki konu başlıkları hariç, Avrupa Birliği mevzuatı başlığı altında yalnızca Avrupa Birliği organları tarafından çıkarılan
tasarrufların künyeleri gösterilmektedir. Bunun yanında incelenen tüm AB mevzuatının Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmalarındaki dayanaklarının da gösterildiği
listesi kitabın sonunda okuyucuların istifadesine sunulmaktadır.
Alt disiplinler, Türkiye’nin belirli bir yol kat ettiği fakat güncel Avrupa Birliği
mevzuatı ışığında uyumunun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacının bulunduğu
alanları kapsayacak şekilde Avrupa Komisyonu Türkiye Ülke Raporları ve 20162019 yıllarını kapsayan Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Avrupa
Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma
Planı gözetilerek belirlenmiştir. Bu nedenle çalışma, müzakerelere açılmış bulunan Şirketler Hukuku, Mali Hizmetler, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Fikrî
Mülkiyet Hukuku ve henüz müzakereye açılmamış bulunan Rekabet Politikası
fasılları ile müzakereye açılmış ve açılmamış pek çok fasılda atıfta bulunulan
kişisel verilerin korunması alanlarına temas etmektedir. Mezkûr alanlarla ilgili
düzenlemeler Şirketler Hukuku, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku, Fikrî
ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ana başlıkları altında incelenmektedir.
Proje kapsamında katılımcılardan çalışmalarını I. Mevzuat A. Avrupa Birliği
Hukuku B. Türk Hukuku; II. Açıklamalar A. Avrupa Birliği Hukuku B. Türk Hukuku, III. Değerlendirme ve Öneriler planını takip ederek hazırlamaları beklenmiştir. Bu sayede her bir konuyla alakalı yalnızca Avrupa Birliği hukuku veya
yalnızca Türk hukuku hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucuların da çalışma-
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dan rahatça istifade edilebilmesi gözetilmiştir. Değerlendirme ve önerilerin ayrı
bir başlık altında sıralanmasıyla, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyum anlayışının
Avrupa Birliği mevzuatının tercüme edilmesinin ötesinde ve hukukumuzla ilişkisinin bütüncül bir yaklaşım ile ele alınarak ortaya konulması hedeflenmektedir.
Bu başlık altında Türk hukuku ile Avrupa Birliği hukuku birlikte değerlendirilerek varılan sonuçlara numara sırası ile yer verilmiştir. Bununla birlikte katılımcılara değerlendirmelerinde izleyecekleri yol konusunda esneklik sağlanmış,
katılımcılar Avrupa Birliği mevzuatının çevirisini çalışmalarına ekleme, madde
önerisinde bulunma konularında serbest bırakılmıştır. Editörler Kurulu, bu noktada ana konu başlıklarının belirlenmesi ve tüm çalışmaların işbu Kitabın yöneldiği
temel amaç doğrultusunda incelenmesi yanında, bunlar arasında sistematik bir
ahengin sağlanmasına da özen göstermiştir.
Türk hukukuna katkıda bulunması ve sonraki bilimsel çalışmalara esin kaynağı olması ümidimizle…
Editörler Kurulu
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P reface
Approximation of Turkish Law with European Union Law maintains its importance and actuality apart from the context of full membership goal as well.
Global trade requires interplay between all world countries with regard to the
development and formation of public and private law. Private law regulations in
Continental Europe, that constitute models for Turkish law, have been developing
under the influence of European Union Law.
In any field of law, the authority of the European Union to intervene in national laws is limited to the competences provided by the Treaties. Therefore, acts
of the European Union in the field of private law aims the improvement of the
internal market and enhanced cooperation between the Member States both by
harmonization of national laws and their implementation. Studies and proposals
carried out by the European Union for the harmonization of laws should be/are
closely followed by our country.
Establishment of Customs Union between Turkey and European Union in
1995 with the 1/95 numbered Community Council Decision and initiation of accession negotiations in October 2005 have accelerated the harmonization process
of Turkish law with the European Union law. In the heat of these events, it can
be observed that the preamble of most of the main codifications and secondary
regulations in the field of company law, banking and capital markets law, intellectual and commercial property law, competition law, consumer law and protection
of personal data law; reflects the aim of approximation with European Union
legislation.
Turkey’s geographical location, parallelly the fact that majority of the states,
which Turkey has economical, cultural and sociological relations with, are members of the European Union following the impact of European Union on the model laws of Turkish laws, including Swiss law which keep tab on European Union
law, necessitates the harmonization of European Union law to remain on Turkish
lawyers’ agenda in the future as well. Hence, this Book Project has been prepared
by the first documentation center acknowledged by European Union’s competent
publishing and distribution bodies, Istanbul University Faculty of Law European
Law Application and Research Center, with the object of providing a source for
publications and conferences of Turkish lawyers who are keen to work in this
field.
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This Project is an academic study and reflects the evaluation of the authors on
harmonization of Turkish law with European Union law and their opinions for
the methodology for an approximation of Turkish legislation. Although it is not
either an official report or an action plan, it has been prepared with the view of
providing a reference to public authorities, especially Ministry of Foreign Affairs
Directorate for European Union Affairs and European Union harmonization offices in other relevant ministries. The preparation phase of this Project includes
determination of the subdisciplines of Turkish private law, in which harmonization with European Union law, has been taken in regard. The specification of a
certain topic is left to the authors.
As a matter of course, it was not possible for us to cover all the subdisciplines
of private law likewise to examine the entire European Union acquis in the included fields. Our perspective is to provide an insight into European law, its comparison with European Union law and evaluation of alignment. With this regard,
every contributor examined the regulation which includes the most general rules
on that topic. Although the examined regulations have been enacted on the legal
basis of the Treaties, the relevant articles have been explained under the “Remarks” title. In this way, with the exception of topics under “Competition Law”
chapter, only the masthead of the acts of European Union organs are shown under
the “Legislation” title. Besides, all the examined European Union legislation and
their legal basis are shown in the European Union legislation list and index at the
end of this book.
Subdisciplines of private law to be studied has been designated taking into
account several factors, such as the necessity of reevaluation and updating with
the current acquis, despite the fact that Turkey’s remarkable progress in the past
according to the European Commission country reports; Ministry of European
Union’s Action Plan covering the years of 2016-2019; 11th development plan
of Turkish Presidency. Thus, the Project touches on Company Law, Financial
Services, Consumer and Health Protection, Intellectual Property chapters which
have been opened for negotiations, and Competition Policy chapter that has not
yet been opened for negotiation alongside the Protection Of Personal Data which
is not itself a negotiation chapter but concerns several chapters of negotiation.
Regulations in the aforementioned fields have been analyzed under the Company
Law, Banking and Capital Markets Law, Intellectual and Commercial Property
Law, Competition Law, Consumer Law and Protection of Personal Data Law
main titles.
Within the scope of the Project, contributors were expected to prepare their
work according to the following outline: I. Legislation A. European Union Legislation B. Turkish Legislation; II. Remarks A. European Union Law, B. Turkish
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Law; III. Assessments and Suggestions. By this means, the necessity of the readers to get conveniently informed solely on the European Union Law or Turkish
law related to that subject is considered. Assessments and suggestions have been
provided under a separate title with the view of improving on the perception of
approximation with European Union which only focuses on the translation of legislation and relation of European Union law with Turkish law can be put forward
in an integrated mindset. Under this title, the conclusions reached by evaluating
Turkish law and European Union law have been placed in numerical order. In
other respects, contributors were provided flexibility in terms of methodology
to be used for their remarks and assessments and freedom to include the Turkish
translation of the relevant European Union legislation and place article proposals
for Turkish legislation. Editorial Board elaborated on determining the main subjects and, alongside the review of all studies with respect to the fundamental aim
of this book, providing for systematical coherence thereof.
Hoping it to be beneficial for Turkish law and inspiration for progressive aca
demic studies.
Editorial Board
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: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
: Sermaye Piyasası Kurulu
: Türkiye Büyük Millet Meclisi
: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
: Türkiye Finansal Raporlama Standartları
: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
: Türkiye Muhasebe Standartları
: Ticaret Sicili Yönetmeliği
: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
: Türk Patent ve Marka Kurumu
: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/International Financial
Reporting Standards
: Uluslararası Muhasebe Standartları/International Accounting Standards
: ve devamı
: Yıl
: yukarıda
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Danışma Kurulu
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1964). Doktora: “Anonim Ortaklığın Kuruluşundan Sonra Malvarlığı Değerlerini Devir
Alması” (İstanbul Üniversitesi, 1968). Doçentlik: “Türk Ticaret Hukuku’nda
Hukuki Görünüş Nazariyesi” (İstanbul Üniversitesi, 1975). Profesörlük: “Hava
Taşıma Sözleşmesi” (İstanbul Üniversitesi, 1988). 2000 yılında Adalet Bakanlığı
tarafından oluşturulan Türk Ticaret Kanunu Komisyonu’da “Taşıma Hukuku Alt
Komisyonu” ile “Sigorta Hukuku Alt Komisyonu” Başkanlıkları görevlerini yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
emekli öğretim üyesidir. Hâlen pek çok kuruluşta danışmanlık yapmaktadır.
Prof. Dr. Halil AKKANAT: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1989). Yüksek Lisans: “Alacaklı Temerrüdü Dışında, Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Başlıca Durumlar ve Sonuçları” (İstanbul Üniversitesi, 1994). Doktora:
“Taşeronluk (Alt Müteahhitlik) Sözleşmesi” (İstanbul Üniversitesi, 2000). Doçentlik: “Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi” (İstanbul Üniversitesi, 2005).
Profesörlük: “Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması” (İstanbul Üniversitesi, 2010). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Alman Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Alman Üniversitesi
Rektörüdür.
Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1997).
Yüksek Lisans: “Die Einbeziehung von AGB Beim Kaufvertrag im Internet”
(Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, 2002). Doktora: “Die Sachmängehaftung Des Verkäufers im UN-Kaufrecht und im Neuen Deutschen Schuldrecht”
(Ruprecht Karls Universitat Heidelberg, 2006). Doçentlik: “Hapis Hakkı” (İstanbul Üniversitesi, 2012). Profesörlük: “Taşınmaz Teminatı” (İstanbul Üniversitesi, 2017). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim
Dalı öğretim üyesidir.
Prof. Dr. Tatjana JOVANIC: Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2001).
Yüksek Lisans: “Regulacija Sistema Potrošačkih Kredita” (Belgrad Üniversitesi,
2004). Doktora: “Ciljevi i Oblici Regulisanja Poslovanja Banaka u Uporednim
Privrednim Sistemima” (Belgrad Üniversitesi, 2009). Doçentlik: “Proces Regulacije” (Belgrad Üniversitesi, 2014). Profesörlük: (Belgrad Üniversitesi, 2019).
Hâlen Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi ve “Sırbistan’ın
Avrupa Birliği’ne Katılımı için Müzakere Ekibi” üyesidir.
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Doç. Dr. Ivana Bajakić: Zagreb Üniversitesi Ekonomi Fakültesi (1998). Yüksek
Lisans: “The Mandatory Bid Rule - European Poison Pill: Analysis of the Proposed 13th Directive concerning takeover bids” (Lund Üniversitesi, 2000). Doktora: “Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama”
(Zagreb Üniversitesi, 2009). Hâlen Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesi Jean
Monnet AB Finansal Piyasalar kürsüsü öğretim üyesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Gabriella GIMIGLIANO: “Federico II” Napoli Üniversitesi
Hukuk Fakültesi (2000). Doktora: “La Concorrenza e i Sistemi di Pagamento:
un’Ipotesi di Lavoro (Competition Legal Framework and Payment Service Market)” (“Federico II” Napoli Üniversitesi, 2007). Hâlen Siena Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi ve AB Para Hukuku Jean
Monnet Kürsüsü başkanıdır.
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I. BÖLÜM
ŞİRKETLER HUKUKU
Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(1985). Yüksek Lisans: “Kollektif Ortaklığın Anonim Ortaklığa Dönüştürülmesi” (İstanbul Üniversitesi, 1987). Doktora: “Anonim Ortaklık Payı Üzerinde
İntifa Hakkı” (İstanbul Üniversitesi, 1994). Doçentlik: “Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Hakkında İmtiyaz” (İstanbul Üniversitesi, 1999). Profesörlük:
“Çek Hukuku” (İstanbul Üniversitesi, 2005). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Sermaye Şirketlerinde Ehliyet, Temsil, Butlan ve Kuruluştan Doğan Sorumluluk kısmını kaleme almıştır.
Prof. Dr. Arslan KAYA: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1985). Yüksek
Lisans: “Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu” (İstanbul Üniversitesi,
1987). Doktora: “Belgeli Akreditifte Lehtarın Hukuki Durumu” (İstanbul Üniversitesi, 1994). Doçentlik: “Anonim Ortaklıkta Paysahibinin Bilgi Alma Hakkı”
(İstanbul Üniversitesi, 2000). Profesörlük: “Marka Hukuku” (İstanbul Üniversitesi, 2008). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı başkanıdır.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma kısmını müstakil olarak Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku bölümünde Marka Yönergesi kısmını Araş. Gör. Ş. İpek AŞIKOĞLU ve Araş. Gör. Elif
OĞUZ ile birlikte kaleme almıştır.
Araş. Gör. Elif OĞUZ: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2018). Hâlen
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalında
öğretim elemanıdır.
*

Yazar akademik özgeçmişleri, yazarların kitapta ilk kaleme aldıkları esere göre sıralanmıştır.
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Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Sermaye Şirketlerinin Bulundukları Ülke
Dışındaki Şubelerine İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları kısmını müstakil olarak Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku bölümünde Marka Yönergesi kısmını Prof.
Dr. Arslan KAYA ve Araş. Gör. Ş. İpek AŞIKOĞLU ile birlikte kaleme almıştır.
Araş. Gör. Şehriban İpek AŞIKOĞLU: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(2014). Yüksek Lisans: “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri” (İstanbul Üniversitesi, 2018). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü ve Kişisel
Verilerin Korunması bölümünde Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri kısımlarını müstakil olarak Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku bölümünde Marka Yönergesi kısmını Prof. Dr. Arslan KAYA ve Araş. Gör. Elif OĞUZ
ile birlikte kaleme almıştır.
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem SOYKAN: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(2008). Yüksek Lisans: “Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu” (İstanbul Üniversitesi, 2011). Doktora: “Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı” (İstanbul Üniversitesi, 2018).
Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında
öğretim üyesidir.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Sermaye Yeterliliği, Kanuni Sermayeye İlişkin Korumalar, Dağıtıma İlişkin Kurallar, Uygulama ve Yürürlük Hükümleri ile
Sermayenin Artırılmasına ve Azaltılmasına İlişkin Kurallar kısımlarını kaleme
almıştır.
Araş. Gör. Nurgül YILDIZ: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2016). Yüksek Lisans: “Bağlı Tacir Yardımcılarının Temsil Yetkisi” (İstanbul Üniversitesi,
2020). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim
Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin
Olarak Kabul Etmesi kısmını kaleme almıştır.
Prof. Dr. Mehmet HELVACI: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1982).
Yüksek Lisans: “Kıymetli Evrakta Def’iler” (İstanbul Üniversitesi, 1985). Doktora: “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu” (İstanbul Üniversitesi, 1994). Doçentlik: “Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından
Para Borçlarında Faiz Kavramı” (İstanbul Üniversitesi, 1999). Profesörlük:
Anonim Ortaklıkların Bölünmesi-Yeniden Yapılandırma Modeli Olarak Bölün-
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me- (İstanbul Üniversitesi, 2005). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Anonim Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme
kısımlarını Araş. Gör. Necdet UZEL ile birlikte kaleme almıştır.
Araş. Gör. Necdet UZEL: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2008).
Yüksek Lisans: “Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam” (İstanbul Üniversitesi, 2012). Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku
Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Anonim Ortaklıklarda Birleşme ve Bölünme
kısımlarını Prof. Dr. Mehmet HELVACI ile birlikte kaleme almıştır.
Doç. Dr. Koray DEMİR: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999). Yüksek Lisans: “Vertikale Wettbewerbsbeschraenkungen nach Schweizerischem und
Europaeischem Recht” (Universitaet Bern, 2003). Doktora: “Wettbewerbsverbote-Kartellrechtliche Beurteilung” (Universitaet Zürich, 2008). Doçentlik: “Türk
Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin Bölünmesi” (Türk Alman Üniversitesi, 2018). Hâlen Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku
Anabilim Dalında öğretim üyesidir.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Sermaye Ortaklıklarının Hesapları alt bölümünü kaleme almıştır.
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2002).
Yüksek Lisans: “Ticaret Ortaklıklarında Rekabet Yasağı” (İstanbul Üniversitesi,
2004). Doktora: “Tek Kişi Ortaklığı” (İstanbul Üniversitesi, 2012). Hâlen İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Tek Kişi Ortaklığı ile Bankacılık ve Sermaye
Piyasası Hukuku bölümünde Finansal Araç Piyasaları, İzahname ve Piyasa Bozucu İşlemler kısımlarını müstakil olarak Kolektif Yatırım Kuruluşları kısmını ise
Prof. Dr. Ali PASLI ile birlikte kaleme almıştır.
Araş. Gör. Hasan Onur AKAY: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2007).
Yüksek Lisans: “Teyitli Çek” (İstanbul Üniversitesi, 2011). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Şirketler Topluluğu kısmını Araş. Gör. Fahriye Pelin TOKCAN ile birlikte kaleme almıştır.
Araş. Gör. Fahriye Pelin TOKCAN: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(2012). Yüksek Lisans: “Limited Ortaklıkta Oy Hakkından Yoksunluk” (İstanbul
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Üniversitesi, 2015). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku
Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Şirketler Hukuku bölümünde Şirketler Topluluğu kısmını Araş. Gör. Hasan Onur AKAY ile birlikte kaleme almıştır.
II. BÖLÜM
BANKACILIK VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih ARICI: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(1997). Yüksek Lisans: “Alacak Hakkının Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak
Taahhüdü” (İstanbul Üniversitesi, 2001). Doktora: “Ticari İşletmenin Aktif ve
Pasifi ile Devri” (İstanbul Üniversitesi, 2008). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir.
Eserde Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku bölümünde Bankacılık Hukukunda Yeni Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Hizmetleri Rejiminden İstisna Edilen Bazı
Faaliyetler kısmını kaleme almıştır.
Prof. Dr. Ali PASLI: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999). Yüksek lisans: “Kurumsal Yönetim” (İstanbul Üniversitesi, 2002). Doktora: “Anonim Ortaklığın Devralınması” (İstanbul Üniversitesi, 2009). Doçentlik: “Uluslararası
Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri” (İstanbul Üniversitesi, 2015). Profesörlük: “Marka Hukukunda Ürün Benzerliği” (İstanbul
Üniversitesi, 2020). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku
Anabilim Dalında öğretim üyesi, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı başkanı
ve Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürüdür.
Eserde Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku bölümünde Pay Alım Teklifi ve
Kurumsal Yönetim kısımlarını müstakil olarak Kolektif Yatırım Kuruluşları kısmını ise Dr. Öğretim Üyesi Fatih AYDOĞAN ile birlikte kaleme almıştır.
Araş. Gör. Müge EVLEK: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2016). Yüksek lisans: “Limited Ortaklıklarda Esas Sermaye Payının Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi Hükümleri ve Cebri İcra Yoluyla Geçişi” (İstanbul Üniversitesi,
2019). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim
Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku bölümünde İlişkili Taraf İşlemleri kısmını kaleme almıştır.
Araş. Gör. Yasemin AYDINALP: Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2014).
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Yüksek lisans: “Marka Hukukunda Mutlak Tescil Engelleri” (Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, 2018). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku
Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku bölümünde Elektronik Finansal
Raporlama kısmını kaleme almıştır.
Araş. Gör. Dr. İbrahim Çağrı ZENGİN: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2010). Yüksek lisans: “Pazarlamacılık Sözleşmesi” (İstanbul Üniversitesi, 2013). Doktora: “Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Yeter Sayılar” (İstanbul Üniversitesi, 2020). Hâlen İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku bölümünde Avrupa Birliği Girişim Sermayesi Fonları ve Avrupa Birliği Sosyal Girişimcilik Fonları kısımlarını
kaleme almıştır.

III. BÖLÜM
FİKRÎ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
Araş. Gör. Buket GÜN: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2015). Yüksek
lisans: “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma” (İstanbul Üniversitesi, 2019). Hâlen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku bölümünde Önceki Marka Sahibinin Tescile Muvafakati kısmını kaleme almıştır.
Araş. Gör. Mehmet Akif ÖZSOY: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2016).
Yüksek lisans: “Özel Hukuk İlişkisine Dayalı Olarak Çalışanların Buluşları” (İstanbul Üniversitesi, 2019). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret
Hukuku Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku bölümünde Biyoteknolojik Buluşların Korunması kısmını kaleme almıştır.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Halil ÇONKAR: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(2005). Yüksek lisans: “Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının İspatlanması”
(İstanbul Üniversitesi, 2008). Doktora: “Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye” (İstanbul Üniversitesi, 2015). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret
Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir.
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Eserde Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku bölümünde Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar kısmını kaleme almıştır.
IV. BÖLÜM
REKABET HUKUKU
Dr. Öğr. Üyesi İlhan YİĞİT: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2000). Yüksek lisans: “Anonim Şirket Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar”
(İstanbul Üniversitesi, 2004). Doktora: “Rekabet İhlallerinden Doğan Tazminat
Sorumluluğu” (İstanbul Üniversitesi, 2012). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir.
Eserde Rekabet Hukuku bölümünde Karteller ve Tazminat Davaları kısımlarını
kaleme almıştır.
Dr. Öğr. Üyesi Feyza BAŞAR: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998).
Yüksek lisans: “Distribution of Competences Between the Commission and the
National Authorities of Member States in EC Competition Law” (Marmara Üniversitesi, 2002). Doktora: “Application of EU State Aid and Competition Rules
to the Types of Undertakings Under Article 106 of the TFEU and Turkey’s Obligations Within This Scope” (University of London, 2012). Hâlen İstanbul Gedik
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi ve
Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısıdır.
Eserde Rekabet Hukuku bölümünde Birleşme kısmını kaleme almıştır.
Araş. Gör. Buğra KESİCİ: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2011). Yüksek lisans: “Rekabet Hukukunun İhlâlinden Kaynaklanan Haksız Fiil Sorumluluğu” (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2015). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim elemanıdır.
Eserde Rekabet Hukuku bölümünde Dışlayıcı Eylemler Marifetiyle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması kısmını Araş. Gör. Numan Sabit SÖNMEZ ile birlikte
kaleme almıştır.
Araş. Gör. Numan Sabit SÖNMEZ: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
(2013). Yüksek lisans: “Accumulation of Standard Essential Patents under the
Article 102 of the TFEU” (University of London-Kings College London, 2015)
ve “Kambiyo Senetlerinde Şahsi Defiler” (Ankara Üniversitesi, 2016). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim
elemanıdır.
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Eserde Rekabet Hukuku bölümünde Dışlayıcı Eylemler Marifetiyle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması kısmını Araş. Gör. Buğra KESİCİ ile birlikte kaleme
almıştır.
V. BÖLÜM
TÜKETİCİ HUKUKU
Doç. Dr. Doruk GÖNEN: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2003). Yüksek
Lisans: “El Yazılı Vasi̇ yetname” (İstanbul Üniversitesi, 2005). Doktora: “Tüzel
Ki̇ şi̇ lerde Ki̇ şi̇ li̇ k Hakkı ve Korunması” (İstanbul Üniversitesi, 2011). Doçentlik:
“İnşaat Sözleşmesinde Bedel” (İstanbul Üniversitesi, 2017). Hâlen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesidir.
Eserde Tüketici Hukuku bölümünde Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar
kısmını kaleme almıştır.
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§ 1. Sermaye Şirketlerinde Ehliyet, Temsil, Butlan
ve Kuruluştan Doğan Sorumluluk
Capacity, Representation, Nullity of Limited Liability Companies and
Liability Arise From Incorporation
Abuzer KENDİGELEN1
1

Profesör Doktor, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
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Öz
İnceleme konumuzu AB hukukunda üye devletlerde sınırlı sorumluluk esasının benimsendiği şirketlerin düzenlendiği mevzuatların uyumlaştırılmasını hedefleyen 2017/1132(AB) sayılı Yönerge’nin birinci başlığının ikinci
bölümünün ikinci kısmında yer alan hükümler ve bu hükümlerin TK’daki karşılıkları oluşturmaktadır. İnceleme
kapsamında Yönerge hakkında genel bilgiler ve Yönerge’nin konumuzla ilgili bölümlerinin Türkçe çevirisi
verilmiş, anılan bölümlerin Türk hukukuyla karşılaştırması yapılmış ve yapılan değerlendirmeler somut madde önerileri ile tamamlanmıştır. TK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte sermaye şirketlerinde kuruluştan doğan
sorumluluk, ehliyet, temsil ve butlan konularında Türk hukukunun AB hukukuyla büyük oranda uyumluluğu
sağlanmıştır. Tam uyumun sağlanması adına Yönerge’nin sistematiğine göre sırasıyla tüzel kişiliğin kazanılmasıyla ilgili TK 355; temsil yetkisinin kapsam ve sınırlarıyla ilgili TK 371, kuruluşta fesih davasıyla ilgili TK 353
hükümlerinde değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirket hükümlerine de yansıtılmasında fayda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ultra vires, Sınırlı sorumluluk, Sermaye şirketlerinin temsili, Kuruluştan doğan sorumluluk, Şirketin feshi
Abstract
We examine the provisions set out in Title I, Chapter II, 2. Section of the Directive (EU) 2017/1132 relating
to approximation of laws of the member states on limited liability companies and the reciprocal provisions set
out under TCC. General information on the Directive and Turkish translation of the related Articles is provided
in the first part of our paper, followed by comparison with Turkish law and concrete amendment suggestions.
Although Turkish law became highly compatible with EU law after the adoption of TCC in 2012, amendment
in the wording of several Articles Turkish Commercial Code with regard to the Articles of the Directive would
be beneficial for full-compatibility, namely: TCC 355 on acquisition of legal personality; TK 371 on the acts
and representation of the company, TK 353 on invalidation of a company and as well as the respective articles
of limited and commandite companies limited by shares.
Keywords: Ultra vires, Limited liability, Representation of limited liability companies, Liability arise from
incorporation, Nullity of a company
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran
2017 tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Yönerge”), II. Bölüm, 2. Kısım (27 Kasım 2019 tarih
ve 2019/2121 (AB) sayılı, 20 Haziran 2019 tarih ve
2019/1023 (AB) ile 2019/1151 (AB) sayılı Yöner
geler ile değişik)

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu, m. 125, 353, 355, 370, 371,
373, 565, 588, 629, 643, 644

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
A. Yönerge’ye İlişkin Genel Açıklamalar
1968 yılında kabul edilerek yürürlüğe konan ve üye devletlerde yeknesak bir
düzenlemeye kavuşturmayı amaçladığı kamuya açıklama (tescil ve ilan) sistemi
nedeniyle uygulamada “Kamuyu Aydınlatma Yönergesi” olarak da adlandırılan,
Avrupa Topluluğu Konseyi’nin ticaret şirketlerine yönelik Birinci Yönergesi1
(“Birinci Konsey Yönergesi”), temelde şirket ile ilişkiye giren veya girecek olan
üçüncü kişilerin ve bu arada aynı zamanda şirket ortaklarının da korunmasını
hedef almıştır. Birinci Konsey Yönergesi ile üye devletlere, belirlenen bazı konularda iç mevzuatlarındaki hükümlerin uyumlaştırılması zorunluluğu getirilmiştir.
Birinci Konsey Yönergesi’ne zaman içerisinde bazı eklemeler yapılmış ise
1

1968/151 sayılı Konsey Yönergesinin ilk hâli için bkz. ABRG 14.03.1968/L 065, 8-12.
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de2, bunların çoğu Topluluğa sonradan gerçekleşen katılımlara yöneliktir3. Dolayısıyla Birinci Konsey Yönergesi yürürlükte kaldığı süre boyunca, metninde
ve düzenleniş tarzında konumuza yönelik herhangi bir değişiklik olmamıştır4.
Birinci Konsey Yönergesi, kamuyu aydınlatma ve sicillere ilişkin hükümlerinde
yapılan değişikliklerin kodifiye edilmesi amacıyla 2009/101 sayılı Yönerge ile
yürürlükten kaldırılmış olsa da bu yönergede de konumuza yönelik olarak farklı
bir düzenleme yapılmamıştır5. 2009/101 sayılı Yönerge ise sermaye şirketlerine
yönelik bütün yönergelerin bir araya getirilmesi amacıyla 20 Temmuz 2017 tarihinde 2017/1132 sayılı Yönerge ile ilga edilmiştir. İnceleme konumuzu oluşturan
Yönerge’nin II. Bölümünün 2. Kısım hükümleri ise sınırlı sorumluluk ilkesinin
benimsendiği şirket türlerinde kuruluştan doğan sorumluluk, ehliyet, temsil ve
butlan konularında düzenlemeler içermektedir. Yukarıda da açıkladığımız üzere,
1968/151 sayılı Birinci Konsey Yönergesi’nde bu konulara ilişkin yapılan düzenlemeler, günümüze değin önemli bir değişikliğe uğramamıştır.
İncelememize konu Yönerge, Avrupa Birliği Antlaşması 54/2 hükmüne dayanmaktadır. Her ne kadar anılan hükümde şirket kavramı oldukça geniş bir şekilde
tarif edilmiş ise de Birinci Konsey Yönergesi ile sadece ortakları bakımından
sınırlı sorumluluk ilkesi benimsenen ticaret şirketleri, yani ismen anonim, limited
ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler açısından özel bir düzenleme
getirilmiş ve yalnızca bu şirketlere yönelik yeknesak kurallar sevk edilmiştir6.
Yönerge’de ise çoğunlukla sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği sermaye
şirketleri hakkında düzenlemeler öngörülmekle birlikte, halka açık şirket türleri,
yani ismen halka açık anonim şirket7 bakımından da özel düzenlemeler getirilmiştir8. İnceleyeceğimiz I. Başlık, II. Bölüm, 2. Kısım hükümleri ise Yönerge 7/1
2

3
4

5

6

7
8

Değişikliklere yönelik bir liste için bkz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:01968L0151-20070101 (24.11.2020); ayrıca mülga yönergenin son hâli için bkz.
http://data.europa.eu/eli/dir/1968/151/2007-01-01 (24.11.2020).
Bu çerçevede Birinci Konsey Yönergesi’nin 1. maddesine, sadece Yönerge kapsamına giren
şirketlerin Topluluğa sonradan katılan devletlerin kendi dillerindeki karşılıkları eklenmiştir.
Birinci Konsey Yönergesi’nin şirketlerin kamuya açıklama yükümlülüklerini düzenleyen I.
Kısmında 2003/58 sayılı Yönerge ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler incelememizin kapsamında değildir. Anılan değişiklikler hakkında bilgi için bkz. aşağıda § 2.
Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma.
Değişikliklere yönelik bir liste için bkz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?qid=1575714392876&uri =CELEX%3A32009L0101 (24.11.2020); ayrıca mülga Yönergenin
son metni için bkz. http://data.europa.eu/eli/ dir/2009/101/oj (24.11.2020).
Nitekim sonradan katılanlar dâhil, üye devletler bu Yönerge’nin kendileri açısından hangi şirketlere uygulanacağını belirtmek zorundadırlar. Yukarıda dpn. 2 ve 3’te işaret ettiğimiz eklemeler de sadece bu hususa yöneliktir.
Ancak bazı üye devletlerde, örneğin Malta’da, halka açılabilen şirket türlerinin anonim şirket ile sınırlı
olmaması sebebiyle bu isimlendirmenin Türk hukuku göz önüne alınarak yapıldığını belirtelim.
Yönerge Ek I’de üye devletlerdeki halka açılabilen şirket türleri listelenmiştir. Ek II’de ise
sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği şirket türleri sayılmıştır.
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atfı gereği sermaye şirketleri için uygulanma alanı bulacak olup halka açılabilme
özelliği gösteren şirketler açısından herhangi bir özel düzenleme getirilmemiştir.
Bu tercih yapılırken, şüphesiz sınırlı sorumluluk ilkesi karşısında üçüncü kişilerin korunması amacı ön planda tutulmuş, ayrıca anılan şirketlerin Birlik üyesi
devletlerdeki önemleri de dikkate alınmıştır.
Yönerge’nin birinci bölümünde, şirketlere ilişkin bazı temel bilgilerin kamuya açıklanması (tescil ve ilanı) ve bu bilgilere kamuoyunca yeknesak bir şekilde
ulaşılabilmesinin teminat altına alınması düzenlenmiştir9.
Yine temelde şirket ile ilişkiye giren üçüncü kişileri ve bu arada ortakları da
korumak amacına yönelik olan ikinci bölümde, şirket tarafından üstlenilen borçların geçerliliği sorunu ele alınmış ve bir istisna dışında (m. 9/1) üye devletlerin
tamamında geçerli olması istenen, özellikle üçüncü kişileri koruyucu nitelikte bir
düzenleme öngörülmüştür.
Nihayet hukuk güvenliğini sağlama amacına yönelik üçüncü bölümde ise şeklen geçerli olarak kurulmuş bir sermaye şirketinin sonradan butlanına (hükümsüzlüğüne) karar verilmesi sorunu özel ve sınırlandırıcı bir düzenlemeye kavuşturulmak istenmiştir.
Bu genel girişi (A) takiben aşağıda, öncelikle Yönerge’nin konumuzla ilgili
bölümlerinin Türkçe çevirisi verilmiş (B), ardından anılan bölümlerin Türk hukuku ile karşılaştırması yapılmış (III) ve incelememiz somut madde önerileri ile
(IV) tamamlanmıştır.
B. Yönerge’nin İlgili Hükümlerinin Tercümesi
AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYIN 14 HAZIRAN 2017
TARIH VE 2017/1132 SAYILI ŞIRKETLER HUKUKUNA İLIŞKIN (AB)
YÖNERGESI
BAŞLIK I
GENEL HÜKÜMLER, SERMAYE ŞIRKETLERININ KURULUŞU VE
İŞLEYIŞI
BÖLÜM I
KAPSAM
Madde 1
Kapsam
Bu Yönerge aşağıda sayılanlarla ilgili önlemleri düzenlemektedir:
9

Bu bölüm inceleme konumuzun dışında olduğundan, daha fazla ayrıntısına girilmemiştir.
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— Üye Devletlerin iç hukuklarındaki Kurucu Antlaşma’nın 54. maddesinin ikinci fıkrası anlamında şirketlerin üyeleri ve ilgililerin menfaatlerini
koruyan düzenlemelerin, halka açılabilen sermaye şirketlerinde kuruluş,
sermayenin korunması ve değiştirilmesi hususlarındaki tedbirlerin denk
hâline getirilmesi amacıyla uyumlulaştırılması.
— Üye Devletlerin iç hukuklarındaki Kurucu Antlaşma’nın 54. maddesinin ikinci fıkrası anlamında şirketlerin üyeleri ve üçüncü kişilerin menfaatlerini koruyan düzenlemelerin, sermaye şirketlerinde kamuyu aydınlatma,
ehliyet ve butlan hususlarındaki tedbirlerin denk hâline getirilmesi amacıyla uyumlulaştırılması.
— Üye Devlette açılan bir şubenin başka Devlet hukukuna tabi belirli şirket türlerinin şubesi olması hâlinde kamuyu aydınlatma esasları.
— Halka açılabilen sermaye şirketlerinin birleşmesi.
— Sermaye şirketlerinin sınıraşan birleşmesi.
— Halka açılabilen sermaye şirketlerinin bölünmesi.
BÖLÜM II
Şirket kuruluşu, butlanı ve ehliyeti
Birinci Kısım
Halka açık sermaye şirketinin kuruluşu
….
Madde 5
Faaliyete Başlama İzni
1. Üye Devlet hukuku uyarınca bir şirket izin alınmaksızın faaliyetine
başlayamıyorsa, bu iznin verilmesinden veya reddedilmesinden önceki
süre içerisinde şirket adına (veya hesabına) yapılan işlemlerden doğan
borçlardan kaynaklanan sorumluluğa ilişkin düzenleme yapılmalıdır.
2. Birinci fıkra hükmü şirketin faaliyete geçme izni şartına bağlı olarak
kurulan sözleşmelere uygulanmaz.
….
İkinci Kısım
Şirket tarafından üstlenilen borçların geçerliliği
Madde 7
Genel esaslar ile müteselsil sorumluluk
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1. Bu Kısımda düzenlenen uyumlulaştırma tedbirleri, Üye Devletlerin Ek
II’de gösterilen şirket türlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve tüzüklerine
uygulanır.
2. Kuruluş aşamasındaki bir şirket adına bir faaliyette bulunulmuş, ancak
tüzel kişilik kazanılmasından sonra bu faaliyetlerden doğan borçlar şirket
tarafından üstlenilmemişse bu işlemleri yapan kişiler, aksi kararlaştırılmadığı sürece, müteselsil borçlu sıfatı ile sınırsız (şahsen) sorumlu olurlar.
Madde 8
Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi
Organ sıfatı ile şirketi temsile yetkili kişilerin kamuya açıklanmasına yönelik formalitelerin yerine getirilmesinden sonra, bunların seçimine veya
atanmalarına ilişkin herhangi bir sakatlık üçüncü kişilere karşı, ancak şirket tarafından sakatlığın üçüncü kişilerce bilindiğinin ispat edilmesi kaydı
ile ileri sürülebilir.
Madde 9
Şirket organlarının işlemleri ve şirketin temsili
1. Şirket, organları aracılığı ile yapılan işlemlerden dolayı, bu işlemler
faaliyet konusuna girmese dahi üçüncü kişilere karşı sorumludur; meğerki
bu işlemler kanunen organlara tahsis edilen veya edilebilecek olan yetkileri aşsın. Bununla birlikte üye devletler (mevzuatlarında), işlemin faaliyet konusu dışında olduğunun üçüncü kişi tarafından bilindiği ya da hâlin
icabından bilinmemesinin mümkün olmayacağı ispatlanmak kaydıyla, şirketin, faaliyet konusuna girmeyen işlemlerden dolayı bağlı olmayacağını
kararlaştırabilirler; şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması bu hususu
ispat için tek başına yeterli bir delil değildir.
2. Esas sözleşmeden veya yetkili organların kararından kaynaklanan
şirket organlarının yetki sınırlandırmaları, kamuya açıklanmış olsa dahi
üçüncü kişilere karşı hiçbir şekilde ileri sürülemez.
3. Üye devletlerin mevzuatları, şirketi temsil yetkisinin, esas sözleşme ile
bu alandaki kanuni düzenlemeden farklı bir biçimde, bir kişiye münferiden
veya birden fazla kişiye müştereken tanınabilmesine izin veriyorsa, anılan
hükümler ile genel olarak temsil yetkisiyle ilgili olması şartıyla esas sözleşme hükmünün üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceği öngörülebilir;
bu yöndeki bir esas sözleşme hükmünün üçüncü kişilere karşı ileri sürülüp
sürülemeyeceği 16. madde hükmüne göre belirlenir.
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Madde 10
Kuruluş senedi ve şirket esas sözleşmesinin
resmî şekilde düzenlenmesi ve onaylanması
Bir şirketin kuruluş aşamasında mevzuatlarında idari veya yargısal denetim öngörmeyen tüm üye devletlerde, kuruluş senedi ile şirket esas sözleşmesinin ve bu belgelerdeki bütün değişikliklerin resmen onaylanması
zorunludur.
Madde 11
Şirketin butlanının koşulları
Üye devletlerin mevzuatları şirketlerin butlanını sadece aşağıdaki şartlarla
sınırlı olmak kaydı ile öngörebilirler:
(a) Butlana mahkeme kararı ile hükmolunması zorunludur.
(b) Butlana ancak aşağıda belirtilen hâllerde hükmolunabilir:
(i) Kuruluş senedinin yokluğu veya koruyucu denetime ilişkin formalitelere ya da resmî onay şekline uyulmamış olması,
(ii) İşletmenin (şirketin) faaliyet konusunun kanuna veya kamu düzenine
aykırı olması,
(iii) Kuruluş senedinde veya esas sözleşmesinde şirketin unvanının, faaliyet konusunun, ortakların sermaye paylarının veya taahhüt edilen toplam
sermaye miktarının gösterilmemesi,
(iv) Üye devletlerin ödenmesi zorunlu asgari şirket sermayesine ilişkin
mevzuatlarına uyulmaması,
(v) Kuruluşa katılan bütün ortakların ehliyetsiz olması,
(vi) Şirket hakkında uygulanacak olan üye devletin mevzuatına aykırı bir
biçimde kuruluşa katılan ortak sayısının ikiden az olması.
Anılan bu hükümsüzlük hâlleri dışında, şirketler hiçbir gerekçe ile mutlak
ya da nisbî batıl veya yok sayılamaz veya şirketlerin butlanına hükmolunamaz.
Madde 12
Butlanın sonuçları
1. Butlana ilişkin bir mahkeme kararının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilip sürülemeyeceği hususu 3. maddeye göre belirlenir. Üye devletlerin
mevzuatları ile üçüncü kişilere (bu karara karşı) itiraz imkânı tanınmış ise,
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bu itiraz hakkı mahkeme kararının ilanından itibaren işleyecek altı aylık
süre içinde kullanılmalıdır.
2. Butlan, fesih hâlinde olduğu gibi, şirketin tasfiyeye girmesine neden
olur.
3. Şirketin tasfiye hâlinde bulunmasının getireceği sonuçlar saklı kalmak
kaydıyla, bu butlan tek başına şirketin yüklendiği veya şirkete karşı yüklenilen taahhütlerin geçerliliğini etkilemez.
4. Butlanın ortaklar arasındaki ilişkilere etkilerinin düzenlenmesi, her bir
üye devletin mevzuatına bırakılmıştır.
5. Pay ya da katılma payı sahipleri, taahhüt ettikleri, ancak henüz ödenmemiş bulunan sermaye borçlarını, alacaklılara karşı yüklenilen taahhütlerin yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde ödemekle yükümlüdürler.
III. Değerlendirme ve Öneriler
1. Türk Hukukunun Uyumu Açısından 6762 sayılı eTK Döneminde
Getirilen Öneriler
1968 tarihli Birinci Konsey Yönergesi kapsamında yaptığımız çalışma sonucunda, Avrupa Birliği hukukuna uyum açısından aynen şu önerileri dile getirmiştik10:
a. Birinci Konsey Yönergesi’nin 7. maddesine tam uyum sağlamak amacı ile [e]
TK’nın 301. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
3. Tüzel kişiliğin kazanılması
a) Kuruluştan önceki işlemler
301. (1) Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.
(2) Kuruluş aşamasındaki bir şirket adına işlem yapanlar, aksi kararlaştırılmadığı sürece bu işlemlerden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak bu işlemler, tüzel kişilik kazanılmasından sonra
üç aylık bir süre içinde şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız
şirket sorumlu olur.
(3) [İkinci fıkra ile paralellik arz eden ilk cümle yürürlükten kaldırılmalıdır.] Şirket tüzel kişilik kazandıktan sonra kurucular, kuruluş
10

Abuzer Kendigelen, ‘Sermaye Şirketlerinde Ehliyet, Temsil, Butlan ve Kuruluştan Doğan Sorumluluk’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis
Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001) 512 vd.
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masraflarından dolayı şirkete rücu edebilirler. [Tedricî kuruluşa
ilişkin olan bu fıkranın üçüncü ve dördüncü cümleleri de yürürlükten kaldırılmalıdır.].
b.1. Birinci Konsey Yönergesi’nin 9 (1) hükmüne uyum sağlamak amacı ile öncelikle [e]TK 137 hükmü şu şekilde değiştirilmelidir:
B) Tüzel Kişilik ve Ehliyet
137. (1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.
(2) Ticaret şirketleri Medeni Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde
bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.
b.2. Birinci Konsey Yönergesi kapsamında da olanak tanınan ortakları koruyucu
düzenleme açısından, [e]TK 321 hükmü sadeleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:
II. Temsil yetkisi
1. Kapsamı ve sınırları
321. (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amaç ve faaliyet konusuna
dâhil olan her nev’i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve
şirket unvanını kullanmak hakkına sahiptirler.
(2) Temsile yetkili olanların üçüncü kişilerle faaliyet konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar, meğerki üçüncü kişinin işlemin faaliyet konusu dışında olduğunu bildiği ya da hâlin icabından
bilmemesinin mümkün olmayacağı ispat edilmiş olsun. Şirket ana
sözleşmesinin ilan edilmiş olması bu hususun ispatı açısından tek
başına yeterli bir delil değildir.
(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez. Ancak temsil yetkisinin sadece müştereken kullanılmasına dair tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
(4) Anonim şirket adına düzenlenecek evrakın şirketi bağlaması için,
aksine esas sözleşmede hüküm olmadıkça temsile yetkili olanlardan
ikisinin imzası yeterlidir.
(5) Temsile yetkili olanlar tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü
kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmasına engel olamaz.
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(6) Temsile veya yönetime yetkili olanların görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden anonim şirket sorumlu olur. Şirketin
rücu hakkı saklıdır.
b. 3. Zorunlu olmamakla birlikte, Birinci Konsey Yönergesi’nin 8. maddesinde
öngörülen ilkenin vurgulanması amacı ile [e]TK 323 hükmüne ayrı bir fıkra eklenerek madde şu şekilde kaleme alınabilir:
3. Tescil
323. (1) Yönetim kurulu, şirketi temsile yetkili kimseleri, tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirir. Temsil yetkisine ilişkin kararın noterlikçe onaylanmış suretinin de sicil memuruna verilmesi gerekir.
(2) Organ sıfatı ile şirketi temsile yetkili kişilerin ticaret siciline tescilinden sonra, bunların seçimine ilişkin herhangi bir sakatlık şirket
tarafından üçüncü kişilere karşı, ancak sakatlığın üçüncü kişilerce
bilindiğinin ispat edilmesi kaydı ile ileri sürülebilir.
c. Yürürlükten kaldırılan [e]TK 299’un yerine, Birinci Konsey Yönergesi’nin 11
ve 12. maddelerindeki ilkeleri yansıtan aşağıdaki hükmün kabul edilmesi zorunludur:
Şirketin butlanına karar verilmesi
299. (1) Tescil edilmiş bir şirketin sonradan butlanı iddia edilemez.
Şu kadar ki, kuruluşa ilişkin şekil şartlarına uyulmaması, şirketin
faaliyet konusunun kanun ya da kamu düzenine aykırı olması, esas
sözleşmede şirketin unvanı, sermaye ve pay miktarı, ortakların sermaye taahhütleri ve faaliyet konusunun gösterilmemesi, kurucuların
tamamının ehliyetsiz olması gerekçelerinden birine dayalı olarak,
şirket alacaklıları, ortaklardan herhangi biri veya yönetim kurulu
ya da ilgili bakanlığın talebi üzerine mahkemece şirketin butlanına
karar verilebilir.
(2) Butlan davasının şirketin tescil ve ilanından itibaren işleyecek
bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılması zorunludur.
(3) Davanın açılmasını takiben, taraflardan birinin talebi üzerine
mahkemece gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilir.
(4) Ana sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin hükümler uyarınca butlan davasına neden olan eksikliklerin giderilmesi mümkün olduğu
takdirde, mahkemece şirketin butlanına bu eksikliğin giderilmesi
için tanınan üç aylık sürenin sonunda karar verilir.
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(5) Şirketin butlanına ilişkin açılan dava ve verilen karar derhâl
ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
(6) Butlanına karar verilen şirket tasfiye hâline girer. Butlan kararı
tek başına şirketin yüklendiği veya şirkete karşı yüklenilen taahhütlerin geçerliliğini etkilemez.
(7) Pay sahipleri, henüz ifa etmedikleri sermaye borçlarını, şirket
alacaklılarına karşı yüklenilen taahhütlerin yerine getirilmesinin
gerektirdiği ölçüde ödemekle yükümlüdürler.
d. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkete ilişkin olarak [e]TK 476/2 hükmüne aşağıdaki ek yapılmalıdır:
“(2) Birinci fıkrada gösterilen hususların dışında ve temsil yetkisinin kapsam ve sınırlandırılması hakkında, aksine hüküm olmadıkça,
anonim şirket hükümleri tatbik olunur.”
e. Nihayet gerek kuruluştan önceki muamelelere, gerek şirketin feshine ilişkin
olarak yeknesaklığı sağlamak amacıyla, limited şirkete dair [e]TK 512’nin ikinci
ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılarak, yerine aşağıdaki hüküm eklenmelidir:
“(2) Şirketin butlanına karar verilmesine ilişkin 299 uncu madde
ile kuruluştan önceki muamelelere ilişkin 301 inci maddenin ikinci
ve üçüncü fıkrası hükümleri limited şirketler hakkında da caridir.”
2. Türk Hukukunun Uyumu Açısından 6102 sayılı TK Kapsamında
Getirilen Öneriler
TK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte önceki çalışmamız kapsamında dile getirdiğimiz önerilerin büyük ölçüde hayata geçirildiği ve böylelikle sermaye şirketlerinde kuruluştan doğan sorumluluk, ehliyet, temsil ve butlan konularında
Türk hukukunun Avrupa Birliği hukuku ile büyük oranda uyumluluğunun sağlandığı tespit edilmiştir. Ancak tam uyumun sağlanması adına, TK ile Yönerge
arasında tespit edilen farklılıklar ve önerilerimiz şu şekilde özetlenebilir:
a. Yönerge 5 hükmüyle üye devletlere halka açık veya halka açılabilecek olan
anonim şirketlerde kuruluştan doğan sorumluluğa ilişkin özel düzenleme yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Şirketin faaliyete geçmesi izne tabi ise bu iznin
alınamaması ve böylelikle şirketin kurulamaması ihtimalinde şirket adına (veya
hesabına) yapılan bütün işlemlerden doğan sorumluluğa yönelik özel hüküm öngörülmesi gerekmektedir. Faaliyet izninin alınamaması ve şirketin tüzel kişilik
kazanamaması ihtimalinde kuruluş giderlerinin şirketçe üstlenilmesinin mümkün
olmaması sebebiyle hükmün lafzı bu giderleri de kapsayacak biçimde kaleme
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alınmıştır. Öte yandan genel olarak sermaye şirketlerinde kuruluştan doğan sorumluluğu düzenleyen Yönerge 7/2 hükmünün lafzında, kuruluş giderlerini kapsamayacak şekilde, şirket adına yürütülen bir faaliyetten doğan sorumluluktan
bahsedilmektedir. İki hükümde farklı ifadelerin kullanılması, yalnızca şirketin
faaliyete geçmesinin izne tabi tutulduğu hâllerde kuruluş giderlerinden dolayı
şirkete rücu edilememesi ihtimalinden kaynaklanmaktadır. Farklı bir söyleyişle,
sermaye şirketlerinde ani kuruluş sisteminin benimsenmiş olması sebebiyle kurucuların elinde bulunmayan sebeplerle şirketin kuruluşunun aksaması söz konusu
olamaz. Bu ihtimal, ancak kuruluşun başka bir makamın iznine tabi olduğu hâllerde gündeme gelebilir. Örneğin, TK 333 kapsamındaki şirketlerin Ticaret Bakanlığının izni ile kurulması öngörüldüğünden, bu varsayımda anılan ihtimal ile karşılaşılabilir. Her hâlükârda, şirketin tüzel kişilik kazanamaması ihtimalinde kuruluş
giderleri kurucular üzerinde kalmalıdır. Ani kuruluş sisteminde şirket tüzel kişilik
kazandıktan sonra ise “kuruluş gideri” niteliğindeki kalemlerin “şirketçe kabul
edilmemesinden” bahsedilemez. Bu olasılıkta kurucuların kuruluş giderlerinden
ötürü şirkete rücu edebileceklerinde duraksama yoktur. Fakat TK’da tedricî kuruluşa yer verilmemesine ve bu tercihe bağlı olarak Gerekçe’de TK 355/3 kapsamında tedricî kuruluşun sistemden çıkarılmasına ilişkin gerekli ayıklamanın
da yapıldığı belirtilmesine11 rağmen TK 355’in üçüncü fıkrası, tedricî kuruluşa
ilişkin eTK 301/3 düzenlemesinin üçüncü ve dördüncü cümlelerinin izini taşımaktadır. Bu nedenle TK 355/3 hükmü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenebilir:
XVI – Tüzel kişiliğin kazanılması
MADDE 355 - (1) Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.
(2) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar.
Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç
aylık süre içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa,
yalnız şirket sorumlu olur.
(3) Şirket tüzel kişilik kazandıktan sonra kurucular, kuruluş masraflarından dolayı şirkete rücu edebilirler.
b.1. Ultra vires ilkesinin klasik anlamıyla, yani hak ehliyeti sınırlandırması
olarak, kaldırıldığını önceki çalışmamızda12 detaylı biçimde açıklamıştık. Bu
11
12
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doğrultuda şirketin tüzel kişilik kazanmasını ve hak ehliyetini düzenleyen eTK
137’de yapılmasını önerdiğimiz değişiklik TK 125 ile hayata geçirilmiş ve hak
ehliyeti sınırlandırması olarak ultra vires ilkesini bertaraf eden Yönerge 9/1 hükmüyle tam uyum sağlanmıştır.
B) Tüzel kişilik ve ehliyet
MADDE 125 - (1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.
(2) Ticaret şirketleri, Türk Medeni Kanunu’nun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler.
Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.
b.2. Şirketin temsili hususunda, TK 370 ve 371 hükümlerinin Yönerge 9 hükmüyle ana hatlarıyla uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak tam uyumun sağlanması
adına önceki açıklamalarımız ışığında birkaç hususa dikkat çekmekte fayda görmekteyiz.
Yönerge 9/1 hükmü ultra vires ilkesinin bütünüyle kaldırılmadığına işaret etmekte, organların temsil yetkilerinin şirketin faaliyet konusuyla sınırlandırılabilmesine imkân getirmektedir. Bu itibarla önceki çalışmamızda da detaylı olarak
açıkladığımız üzere ultra vires ilkesi ikinci anlamıyla ayakta tutulmuştur. Konu
bu çerçeveden ele alındığında, şirketi temsile yetkili olanların üçüncü kişilerle
yaptığı faaliyet konusu dışındaki işlemlerin bağlayıcılığı bakımından TK 371/2
düzenlemesinin ana hatlarıyla Yönerge 9/1 hükmüyle uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, üçüncü kişiye işlemin faaliyet konusunun dışında olduğu
hususunun ileri sürülebilmesi ihtimali Türk hukukunda Yönerge 9/1-c.2 ve önceki çalışmamızda belirttiğimiz önerilerden farklı olarak daha geniş tutulmuştur.
Yönerge 9/1-c.2 hükmünde şirketin faaliyet konusu dışında işlem yapıldığına
ilişkin bilinç durumu açısından üçüncü kişinin “kötüniyet”inden ziyade “müspet vukuf”a yakın bir koşuldan bahsedilmektedir. TK 371/2’de ise “bilebilecek
durumda bulunduğu” ifadesiyle, daha geniş bir kapsamı olan “kötüniyet”e işaret
edilmektedir. Yönerge’nin işlem güvenliği ve üçüncü kişiyi koruma gayesiyle bu
durumun kapsamını daralttığı göz önüne alındığında, uyumun sağlanması adına,
TK 371/2’de yer alan “bilebilecek durumda bulunduğu” ifadesinin “bilmemesinin mümkün olmadığı” şeklinde değiştirilmesi isabetli olacaktır.
TK’da Yönerge 9/2 hükmünü lafzen birebir karşılayan bir düzenleme bulunmasa da TK 371/3 hükmünün bu düzenlemeye denk geldiği söylenebilecektir.
Her iki hükümde de temsil yetkisine getirilen sınırlandırmaların iyiniyetli üçüncü
kişilere etkisi düzenlenmektedir. Bununla birlikte, Yönerge 9/2 ile tam uyumun
sağlanabilmesi için, anılan sınırlandırmaların iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinin koşullarının Yönerge 9/3 düzenlemesiyle uyumlu hâle geti-
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rilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Türk hukukunda Yönerge 9/3’ten ayrılan
iki düzenlemeye dikkat çekmekte fayda görmekteyiz: Bunlardan ilki TK 371/3
uyarınca şirketi temsil yetkisinin birlikte imzanın yanı sıra merkez veya şube
işleriyle de sınırlandırılabilmesidir. İkincisi ise TK 371/7’de temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerinin veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanabilmesi
ve bu şekilde temsile yetkili kılınan kimseler ile temsil yetkilerinin kapsam ve
sınırlarının düzenlendiği iç yönergenin, tescil ve ilanının öngörülmüş olmasıdır.
İnceleme konumuzun dışında olmakla birlikte esasen bu iki hükmün birbiriyle
çeliştiğine, 371/3 düzenlemesinde öngörülen temsil yetkisinin sınırlandırılmasının koşullarının 371/7 düzenlemesiyle dolanılmasına imkân tanındığına işaret
etmekle yetinmekteyiz.
TK 371/3 hükmünde, BK 549’a benzer şekilde, temsil yetkisinin “birlikte
temsil” ya da “sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüleme” biçiminde
sınırlandırılabileceği ve bu sınırlamaların, tescil ve ilan edilmelerinin ardından
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebileceği düzenlenmiştir. Oysa Yönerge 9/3 hükmü uyarınca, yalnızca “birlikte temsil yetkisine” ilişkin sınırlandırmaların tescil ve ilanı hâlinde üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi mümkündür.
TK 371/3 açısından tam uyumun sağlanması adına hükümden “sadece merkezin
veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya” ifadesi çıkarılmalıdır13.
TK 371/7 hükmü, 6552 sayılı Kanun ile 10.09.2014 tarihinde TK’nın sistematiği gözetilmeksizin TK 371’e eklenen, Yönerge 9 hükmüne aykırılık teşkil etmesi bir yana, Türk hukuku açısından da pek çok aksaklığa yol açabilecek nitelikte
bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle temsil yetkisi bulunmayan yönetim kurulu
üyeleri ve şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kimselerin ticari vekil veya diğer tacir
yardımcısı olarak atanabilmesine cevaz verilmiş olması, temsil yetkisinde birlikte temsil haricinde yapılan sınırlandırmaların üçüncü kişilere ileri sürülebilmesinin önünü açmaktadır. Düzenleme bu hâliyle, temsil yetkisinin iyiniyetli üçüncü
kişilere karşı yalnızca birlikte temsil ile sınırlandırılabileceğini öngören Yönerge
9/3 hükmüyle uyumsuzluk oluşturmaktadır. Belirtelim ki, bu kişiler için; ticari
temsilcilerin temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin BK 549 hükmü uygulama alanı bulmayacaktır. Ayrıca sonraki hüküm olması sebebiyle, TK 371/3’te
anılan sınırlandırmalara da tabi olmadığı sonucuna varılabilir. Bu sebeplerle TK
371/7 kapsamında atanan ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarının şirketi temsil yetkisi, ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarına getirilebilen her tür sınırlan13

22.04.1926 tarih ve 818 sayılı BK m.451 hükmünde de BK’ya paralel olarak ticari temsilcinin temsil yetkisi şube işleriyle sınırlandırılabilmekteyken; 26.05.1926 tarih ve 865 sayılı eTK
m.319 ve 320 düzenlemelerinde yalnızca birlikte temsil sınırlamasına yer verilmekteydi; bilgi
için bkz. İsmail Kırca, ‘TTK m. 371.7 Hakkında Bir İnceleme: AB’ye Üyelik Yolunda Geri
Adım’ [2014] 30(3) Batider 23 31.
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dırmaya konu olabilecektir. TK 36/3 ve 4 hükümleri gereği tescilin olumlu ve
olumsuz etkisi bu kimselerin temsil yetkisi bakımından devreye girecek, böylece
öngörülen sınırlandırmaların iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi söz
konusu olabileceğinden, TK 371/7’nin Yönerge 9/2 ve 3 hükümlerine aykırılık
teşkil ettiği sonucuna varılması kaçınılmazdır14.
TK 371/7 hükmü, Yönerge 9/3 ile uyumsuzluğu bir yana kanun koyucunun
371/3 çerçevesinde temsil yetkisinin sınırlandırılması hususunda belirlenen esasların dolanılmasına olanak sağlayan bir düzenlemedir. Bu sebeple gerek Yönerge
ile uyumluluğun sağlanması, gerekse TK 371/3 düzenlemesiyle çelişkinin giderilmesi adına TK 371/7 hükmünün yürürlükten kaldırılmasının isabetli bir tercih
olacağı kanaatindeyiz.
II. Temsil yetkisi
1. Genel olarak
MADDE 370 - (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile
kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.
(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas
üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
2. Kapsam ve sınırlar
MADDE 371 - (1) Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas
sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücuu hakkı saklıdır.
(2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun
gereğinden, bilmemesinin mümkün olmayacağı ispat edilsin. Şirket
esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından,
tek başına yeterli delil değildir.
(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
14

Kırca, 30-31.
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(4) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü
kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına engel değildir.
(5) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları
sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumludur. Şirketin rücu
hakkı saklıdır.
(6) Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından
ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması
sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.
(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile
yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi
ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir
yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev
ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça
belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç
yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra
uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da
ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü
kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.
b.3. Yönerge’nin 8. maddesi uyarınca üçüncü kişilerin şirketi organ sıfatıyla temsile yetkili kimselerin bu yetkisi açısından tescil ve ilana olan güveni korunmaktadır. Bu kapsamda üçüncü kişinin, organ sıfatıyla temsile yetkili kimsenin yetkilendirilmesine ilişkin sakatlığı “bilmesi” hâlinde anılan sakatlık üçüncü kişiye
karşı ileri sürülebilmektedir. TK 373/2 hükmüne bu husus intikal ettirilerek uyum
sağlanmıştır.
4. Tescil ve ilan
MADDE 373 - (1) Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini,
tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.
(2) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık,
şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından
bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.
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c. Yönerge’nin 11. ve 12. maddelerinde şirketin hükümsüzlüğü konusu düzenlenmektedir. Her ne kadar Yönerge’de lafzen “butlan” kelimesi kullanılıyor olsa
da, belirlenen esasların haricinde şirketin mutlak butlanına, nisbî butlanına veya
yokluğuna karar verilemeyeceğinin altı özel olarak çizilerek şirketin hükümsüz
kılınmasına ilişkin şartlar gösterilmiştir (11/2). Şirketin butlanı (hükümsüzlüğü),
ancak Yönerge’de “sınırlı sayıda” gösterilen hâllerde söz konusu olabilir (11/1b) ve butlan (hükümsüzlük) için bu hususa ilişkin bir mahkeme kararının (11/1-a)
varlığı gerekir15. Anılan şartlara paralel olarak Türk hukukunda da şirketin yokluğuna veya butlanına karar verilemeyeceği (TK 353/1-c.1) ve yalnızca belirli
sebeplerin varlığı hâlinde şirketin feshinin talep edilebileceği (TK 353/1-c.2) düzenlenmiştir.
Yönerge’de butlana (hükümsüzlüğe) yol açan nedenler sınırlı sayıda gösterilerek butlanın ileriye etkili sonuç doğuracağı ve şirketin tasfiyesine yol açacağı
(12/2) öngörülmüştür. Ayrıca butlana ilişkin kararın üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesi bu hususun tescil ve ilan edilmesine bağlanmıştır (12/1).
Türk hukukunda ise tescilin iyileştirici etkisi ilke olarak kabul edilmekte ve
tescil edilerek tüzel kişilik kazanmış bir şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilememektedir. Esasen “hükümsüz” olmasına rağmen ticaret siciline tescil
edilerek tüzel kişilik kazanmış bir şirket, artık ancak mahkeme tarafından feshine
karar verilmesi yoluyla “hükümsüzlük” sebebiyle sona erdirilebilir. “Fesih davası”, kuruluşa ilişkin kanuni şartlara uyulmaması sebebiyle, hak düşürücü süre
içerisinde, belirli kişiler tarafından açılabilir. Tanınan imkân dâhilinde mahkemece şirketin “feshine” karar verilmesi bir sona erme hâlidir. Mahkeme kararı sonucunda şirket tasfiyeye girecek (TK 533/1) ve kararın (iyiniyetli) üçüncü kişilere
karşı ileri sürülebilmesi ancak tescil ve ilanıyla mümkün olabilecektir (TK 353/5,
532, 36/1). Anılan sebeplerle TK 353 ile getirilen imkânın çizdiği genel çerçevenin Yönerge 11 ile düzenlenen koşullarla uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak bu
kapsamda farklılıklar, Yönerge’de sınırlı bir davacı çevresinden veya hak düşürücü süreden söz edilmemesi, böylelikle butlanın süreyle sınırlı olmaksızın talep
edilebilmesi; bununla birlikte dava sebeplerinin TK 353’te gösterilenlerden daha
sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır.
Şirketin butlanı koşullarının sayılmasında Yönerge’de kullanılan ifade tarzı
göz önüne alındığında davayı açabilecek kimselerin sınırlandırılmasının veya
hükümsüzlük talebinde bulunmanın hak düşürücü süreye bağlanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Aksine, bu sınırlamalar Yönerge 11 ile korunan
15

Yönerge 11 hükmünde sayılan gerekçelerin sınırlı sayıda olması nedeniyle dar yorumlanması gerektiği bu nedenle Yönerge 11/2-b bendinde anılan faaliyet konusunun yalnızca kuruluş
senedi veya esas sözleşmede belirtilenlerle sınırlı olduğu yönünde bkz. C-106/89 Comercial
Internacional de Alimentacion SA [1990]. ECR I-04135, para. 12.
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amaç doğrultusunda işlemi ayakta tutmaları ve dolayısıyla şirketin geçerliliğinin
sağlanmasına hizmet etmeleri açısından isabetlidir. Ancak TK 353/1, hükümsüzlüğün talep edilebilmesini “şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı
hareket edilmesi” ve “bu suretle alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun
menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olması”
şartlarının birlikte gerçekleşmesine bağlamıştır. Böylece şirketin hükümsüzlüğünün istenilebileceği hâllerin kapsamı Yönerge’den daha geniş tutulmaktadır. Yönerge ile tam uyumun sağlanması için TK 353’te sebeplerin Yönerge’ye paralel
bir şekilde sınırlı sayıda gösterilmesi gerekmektedir. Belirtelim ki davanın “fesih
davası” olarak adlandırılması, şirketin fesih kararının kesinleşmesiyle birlikte
tasfiyeye gireceğine (TK 533/1) işaret etmekte ve feshin/hükümsüzlüğün ileriye
etkili sonuç doğuracağını göstermektedir. Bu itibarla şirketin hükümsüzlüğü, şirketin yüklendiği veya şirkete karşı yüklenilen taahhütlerin geçerliliğini etkilememektedir. Ayrıca tasfiye hükümlerinin uygulanmasının bir sonucu olarak tasfiye
memurları, henüz ifa edilmemiş sermaye borçlarının, şirket alacaklılarına karşı
yüklenilen taahhütlerin yerine getirilmesinin gerektirdiği ölçüde ödenmesini talep edebilecektir [TK 542/1-(a)]. Belirtilen hüküm ve sonuçlar, Yönerge’nin 12.
maddesinde düzenlenen butlanın sonuçlarıyla uyumludur.
XIV - Fesih davası
MADDE 353 - (1) Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar
verilemez. Ancak kuruluşa ilişkin şekil şartlarına uyulmaması, şirketin faaliyet konusunun kanun ya da kamu düzenine aykırı olması,
esas sözleşmede şirketin unvanı, sermaye ve pay miktarı, ortakların
sermaye taahhütleri ve faaliyet konusunun gösterilmemesi, kurucuların tamamının ehliyetsiz olması gerekçelerinden birine dayalı olarak alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli
bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, yönetim
kurulunun, Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine karar verilir. Mahkeme davanın
açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır.
(2) Eksikliklerin giderilebilmesi, esas sözleşmeye veya kanuna aykırı hususların düzeltilebilmesi için mahkeme süre verebilir.
(3) Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargılama aşamasında delil sunulamayacağı gibi bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de mahkemeden istenemez. Ancak, somut
olayın haklı göstermesi hâlinde, mahkeme, kesin süreye bağlayarak, davacının delil sunma ve bilgi getirtme istemini kabul edebilir.
Dava, acele işlere ilişkin usule tabidir.
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(4) Davanın, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde açılması şarttır.
(5) Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, derhâl ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Ayrıca, yönetim kurulu,
tescil ve ilanı yapılan hususu, internet sitesine koyar.
d. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin de bir sermaye şirketi olması
ve yukarıda şirketin temsiline ilişkin açıklamalarımız doğrultusunda Yönerge 9
düzenlemesiyle uyumun sağlanabilmesi için TK 565/2 hükmünde temsil yetkisinin kapsamı ile sınırlarını içerecek şekilde anonim şirket hükümlerine yollama
yapılmalıdır.
B) Uygulanacak hükümler
MADDE 565 - (1) Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrılmaları,
komandit şirketlerdeki hükümlere tabidir.
(2) Birinci fıkrada gösterilen hususların dışında ve temsil yetkisinin
kapsam ve sınırlandırılması hakkında, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket hükümleri uygulanır.
e. Kanunda limited şirketlere ilişkin ilgili hükümlerde anonim şirket hükümlerine yollama yapılması sebebiyle yukarıda anılan değişikliklerin yapılması sonucunda limited şirketler bakımından da tam uyumun sağlanacağı söylenebilir.
Bu kapsamda iki düzenlemede değişiklik yapılması önerilebilir: İlk olarak, anonim şirket hükümlerine yollama yapılmasa da bu hükümleri tekrarlayan ve TK
355/3 hükmündeki tedricî kuruluşa ilişkin ifadeye benzer ifadeler barındıran TK
588 hükmünde de anonim şirket hükümlerine yollama yapılması öngörülebilir.
İkincisi, TK 371/7 hakkındaki açıklamalarımız doğrultusunda bu fıkraya atıfta
bulunan TK 629/3 hükmünün de yürürlükten kaldırılmasıdır. İnceleme konumuzu oluşturmamakla birlikte, hükmün bu hâlinin temsil yetkisi bulunmayan müdürlerin düzenlemeye dâhil edilememiş olması sebebiyle atıfta bulunulan 371/7
hükmüyle tutarlı olmadığını da belirtelim.
III - Tüzel kişilik
MADDE 588 - (1) Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.
(2) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve kuruluş giderleri
hakkında 355inci madde hükmü uygulanır.
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(3) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu işlemler dolayısıyla şahsen ve müteselsilen sorumludur.
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldıklarının açıkça bildirilmeleri ve şirketin ticaret siciline tescilini izleyen
üç aylık süre içinde şirket tarafından kabul edilmeleri koşuluyla,
bunlardan yalnız şirket sorumlu olur.
IV - Temsil yetkisinin kapsamı, sınırlandırılması
MADDE 629 - (1) Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine,
imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
(2) Sözleşmenin yapılması sırasında şirket tek ortak tarafından ister
temsil edilsin ister edilmesin, tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak
ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması, sözleşmenin
yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına
göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı
yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası
kıyasen limited şirketlere de uygulanır.
D) Tasfiye
MADDE 643 - (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının
yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır.
E) Uygulanacak hükümler
MADDE 644 - (1) Aşağıda madde numaraları bildirilen anonim şirketlere ilişkin hükümler limited şirketlere de uygulanır.
…
b) Feshe ilişkin 353 üncü madde, şirkete karşı borçlanma yasağına
ilişkin 358 inci madde, müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi hükümleri, kâr payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü
fıkrası.
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IV.		 Somut Madde ve Fıkra Önerileri
a.Yönerge 7/2 hükmüyle tam uyumun sağlanması adına TK 355/3 hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir.
XVI – Tüzel kişiliğin kazanılması
MADDE 355 (3) Şirket tüzel kişilik kazandıktan sonra kurucular, kuruluş masraflarından dolayı şirkete rücu edebilirler.
b. Yönerge 9 düzenlenmesiyle uyumun sağlanması amacıyla TK 371 düzenlemesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmeli, yedinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmalıdır.
2. Kapsam ve sınırlar
MADDE 371 (2) Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki, üçüncü kişinin,
işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun
gereğinden, bilmemesinin mümkün olmayacağı ispat edilsin. Şirket
esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, bu hususun ispatı açısından,
tek başına yeterli delil değildir.
(3) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
c. Yönerge 11’deki düzenlemeyle uyumluluğun sağlanabilmesi için TK 353/1
hükmü, şirketin feshinin istenebileceği hâlleri içerecek şekilde değiştirilmelidir.
XIV - Fesih davası
MADDE 353 - (1) Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar
verilemez. Ancak kuruluşa ilişkin şekil şartlarına uyulmaması, şirketin faaliyet konusunun kanun ya da kamu düzenine aykırı olması,
esas sözleşmede şirketin unvanı, sermaye ve pay miktarı, ortakların
sermaye taahhütleri ve faaliyet konusunun gösterilmemesi, kurucuların tamamının ehliyetsiz olması gerekçelerinden birine dayalı olarak alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli
bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, yönetim
kurulunun, Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ti-
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caret mahkemesince şirketin feshine karar verilir. Mahkeme davanın
açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır.
d. TK 371’e ilişkin önerilerimize paralel olarak, zorunlu olmamakla birlikte, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler açısından TK 565/2 hükmünün de
aşağıdaki şekilde kaleme alınması önerilebilir.
B) Uygulanacak hükümler
MADDE 565 (2) Birinci fıkrada gösterilen hususların dışında ve temsil yetkisinin
kapsam ve sınırlandırılması hakkında, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket hükümleri uygulanır.
e. Kuruluştan doğan sorumluluk ve temsil yetkisine ilişkin açıklamalarımız kapsamında, limited şirket düzenlemelerinin de Yönerge 7 ve 9 hükümleriyle uyumluluğunun sağlanması adına TK 588/2 hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmeli ve
TK 629/3 hükmü yürürlükten kaldırılmalıdır.
III - Tüzel kişilik
MADDE 588 (2) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve kuruluş giderleri
hakkında 355inci madde hükmü uygulanır
Kaynakça/References
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Öz
Ticaret sicili ve sermaye şirketlerinde kamuyu aydınlatmaya ilişkin Avrupa Birliği düzenlemesi 2017/1132
(AB) sayılı Şirketler Hukukunun bazı yönlerine ilişkin Yönerge’dir. Bu yönerge şirketler hukukuna ilişkin pek
Avrupa Birliği yönergesinin konsolide edilmesi şeklinde hazırlanmış olup, yürürlüğe girdiği tarih itibari ile
büyük ölçüde TK’da konuya ilişkin düzenlemelerin mehazını teşkil eden 68/151/AET sayılı Yönerge ve bu
yönergede değişiklik yapan 2009/101/AT sayılı Yönerge’yi yansıtmaktadır. Bununla birlikte 2017/1132 (AB)
sayılı Yönerge’de 20 Haziran 2019 tarih ve 2019/1151(AB) sayılı Yönerge ile değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklikler konumuz itibari ile önemli olup sicilin fonksiyonları ve elektronik şirket kuruluşlarına üye devletlerce imkân tanınmasına ilişkindir. Çalışmamız kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği
düzenlemeleri bu değişiklikler uyarınca incelenmiş ve öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ticaret Sicili, Aleniyet, Bilgi Bankası, MERSİS, Kuruluş
Abstract
Directive (EU) 2017/1132 relating to certain aspects of company law regulates provisions concerning trade
registry and public disclosure of companies. This directive has been prepared for the purpose of consolidation
of many European Union directives regarding company law, and as of the date of its enactment, it includes same
provisions with Directive 68/151/EEC and amending Directive 2009/101/EC, which were bases of related provisions in Turkish Commercial Code. Directive 2017/1132 (EU) has been amended by the Directive 2019/1151
(EU) on 31 July 2019. These amendments concern the function of register and online formation of companies
that is crucial for this study. In this study, related provisions in the Turkish Commercial Code and Trade Registry
Regulation has been evaluated, following these developments under EU law and proposalshave been placed.
Keywords: Trade registry, Publicity, Information bank, MERSIS, Formation
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran
2017 tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Şirketler Hukuku Yönergesi”) m. 13-13j, 15 16-16a, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Türk Ticaret Kanunu

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

2. Adı

: Ticaret Sicil Yönetmeliği

Kabul Tarihi

: 19 Aralık 2012

Yayın Yeri

: RG 27.01.2013, 28541

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
9 Mart 1968 tarihli ve 68/151/AET sayılı, ortakların ve üçüncü tarafların menfaatlerinin korunması hakkında, üye devletlerin Anlaşma’nın 58’inci maddesinin
ikinci paragrafı anlamında şirketlerle ilgili olarak getirmekle yükümlü oldukları
tedbirler ve bu tedbirlerin Topluluk çapında uyumlaştırılması hakkındaki Birinci Konsey Yönergesi (“68/151/AET sayılı Yönerge”)1 zaman içerisinde birden
çok kez esaslı tadile uğramıştır. 2009 yılında hem tadiller nedeniyle karmaşıklaşan metnin sarâhati, hem de madde silsilesinin akıcı hâle getirilmesi amacı ile
“Ortakların ve üçüncü tarafların menfaatlerinin korunması hakkında, şirketlerin
1

68/151/AET sayılı Yönergeye ilişkin açıklamalar için bkz. Arslan Kaya, ‘Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği
Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001) 485 vd.
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kayıtlı olduğu üye devletlerce yapılacak düzenlemelerin, Antlaşma’nın 48’inci
maddesinin ikinci paragrafı kapsamında koordinasyonu ve bu tedbirlerin Topluluk çapında uyumlaştırılmasına ilişkin 16 Eylül 2009 tarihli ve 2009/101/AT
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi” (“2009/101/AT sayılı Yönerge”)2 kabul edilmiştir. 2009/101/AT sayılı Yönerge ile 68/151/AET sayılı Yönerge’deki temel ilkeler doğrultusunda teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak bildirim ve ilanların, tutulacak merkezi sistemlerin elektronik ortamda da
olmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 2009/101/AT sayılı Yönerge ise sermaye şirketlerine yönelik bütün yönergelerin bir araya getirilmesi amacıyla 20
Temmuz 2017 tarihinde 2017/1132 sayılı Yönerge ile ilga edilmiştir.
20 Haziran 2019 tarihinde ise Avrupa Dijital Tek Pazar Stratejisi ve AB e-Devlet aksiyon planı uyarınca Şirketler Hukuku Yönergesi’nde sicilin fonksiyonları
ve elektronik şirket kuruluşlarına ilişkin olarak birtakım yenilikler öngören yönergeler kabul edilmiştir. Yürürlükteki metin; 27 Kasım 2019 tarih ve 2019/2121
(AB) sayılı, 20 Haziran 2019 tarih ve 2019/1023 (AB)3 ile 2019/1151(AB) sayılı
Yönergeler ile değişik Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran 2017 tarih
ve 2017/1132 sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’dir.
1. 2009/101/AT sayılı Yönerge
Konumuz itibari ile 2009/101/AT sayılı Yönerge ile getirilen düzenlemeler şu
şekilde özetlenebilir:
- Açıklanması gereken belge ve hususların tamamının bizzat şirketler tarafından veya bu konuda yardımcı veya aracı olunması istenen diğer kişi ve kurumlar tarafından elektronik ortamda yapılabilmesi imkânının sağlanması zorunluluğu getirilmiştir. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 3/3)
- Açıklanması gereken belge ve hususların basılı ortamda veya elektronik
ortamda yapılan bütün bildirimlerin ilgili şirket dosyasında elektronik ortamda
saklanacak veya sicile kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılacaktır. (2009/101/
AT sayılı Yönerge m. 3/3)
- Açıklanması zorunlu belge ve hususların yayımlanmasına özgülenmiş ulusal gazetelerin kâğıt üzerinde (fiziki ortamda) yayımlanmasına devam edilmesi,
elektronik ortamda çıkarılması veya kamuya açıklamanın eşdeğer etkili başka bir
araçla yerine getirilmesi kararı üye devletlere bırakılmıştır. (2009/101/AT sayılı
Yönerge m. 3/5)
2
3

[2009] OJ L 258/11.
2019/2121 (AB) sayılı Yönerge, sınır aşırı tür değiştirme, birleşme, bölünme; 2019/1023
(AB) sayılı Yönerge ise yeniden yapılandırma ve iflâs prosedürlerinin verimliliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler olması ve değişiklikler konumuz kapsamı dışında olduğundan
değerlendirilmemiştir.
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- Şirketlerin kayıtlı olduğu devletin resmi dillerinden birinde yerine getirilen
kamuya açıklama zorunluluğuna ek olarak, istenen belge ve hususların ilave dillerde de açıklanmasına izin verilerek şirket bilgilerine sınır ötesi erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 4)
- Sicilde yer alan tercümelere dayanarak hareket eden üçüncü kişilerin güveni korunacaktır. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 4/4)
- Yönerge ile belirlenen zorunlu bilgiler, bunların elektronik veya fiziki ortamda tutulmasına bakılmaksızın, şirketin ticari mektupları veya sipariş formları
üzerinde de yer almalıdır. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 5)
- Teknolojik gelişmeler ışığında bu beyanlar şirket internet sitelerinde de bulundurulmalıdır. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 5)
2009/101/AT sayılı Yönerge’yi ilga eden Avrupa Parlamentosu ve Konseyin
14 Haziran 2017 tarih ve 2017/1132 sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’nin yürürlüğüne kadar geçen süreçte ise 2009/101/AT sayılı Yönerge’ye özellikle Avrupa
Birliği üye devletlerinin sicil sistemlerinin yeknesaklaştırılması ve elektronik ortamda merkezi ve birbiriyle bağlantılı bir sistem kurulmasına yönelik eklemeler
yapılmıştır. Bu eklemeler şu şekilde özetlenebilir:
- Şirketler tarafından açıklanması gereken bilgi ve hususlarda değişiklik olması hâlinde bu belgelerin dosyaya girişi için ulusal mevzuat uyarınca gerekli olan yasal kontrolleri de içeren değişikliklerin tamamlanması da dâhil olmak
üzere ilgili tüm belgelerin alınmasından itibaren 21 gün içinde açıklanması gerekmektedir. Bu gereklilik muhasebe belgeleri bakımından doğmamaktadır.
(2009/101/AT sayılı Yönerge m. 2a)
- Şirketler tarafından açıklanması gereken bilgi ve hususların üçüncü kişilerin güvenine uygun şekilde güncel olarak tutulması gerekmektedir. (2009/101/AT
sayılı Yönerge m. 3a)
- Üye devletler Avrupa e-Adalet Portalı (“Portal”) üzerinden yayınlanması
gereken bilgileri Portal’ın kural ve tekniğine uygun şekilde sağlayacaklardır. Üye
devletler tarafından paylaşılan bilgiler Portal’da AB’nin tüm resmi dillerinde yayınlanacaktır. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 3a)
- Şirketler tarafından açıklanması gereken bilgi ve hususların elektronik
kopyalarının birbiri ile bağlantılı olan sicil sistemi üzerinden kamu tarafından
erişilebilir olması gerekmektedir. Üye devletler kayıt olan şirketlerin belge ve hususlarının aratılmasına elverişli AB resmi dillerinde hizmet sağlamak zorundadır.
(2009/101/AT sayılı Yönerge m. 3b)
- Şirketler tarafından açıklanması gereken bilgi ve hususların birbiri ile bağlantılı olan sicil sistemi üzerinden alınmasında harçlar/giderler sistemin yönetim
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giderlerini aşamayacaktır. Üye devletler ayrıca şirketin adı ve türü, kayıtlı olduğu
üye devlet ve sicil ile sicil kayıt numarasının ücretsiz bir şekilde erişimini sağlamakla yükümlüdür. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 3c)
- Tasfiye ve iflas süreçlerinin başlaması ve sona ermesi sırasında bilgiler
birbiri ile bağlantılı olan sicil sistemi üzerinden gecikmeksizin paylaşılacaktır.
(2009/101/AT sayılı Yönerge m. 3d)
- Avrupa Merkez Platformu (“Platform”) kurulacaktır. Bu platform üzerinden birbiri ile bağlantılı olan sicil sistemi ile üye devletlerin sicillerinin karşılıklı
olarak çalışması gerekmektedir. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 4a)
- Birbiri ile bağlantılı olan sicil sistemi üye devletlerin sicilleri, Platform ve
Avrupa elektronik erişim noktası olarak hizmet veren Portal’dan oluşmaktadır.
- Platform’un geliştirilmesi, yönetilmesi ve giderlerine ilişkin düzenlemeler
eklenmiştir. (2009/101/AT sayılı Yönerge m. 4b, 4c, 4d)
2. Şirketler Hukuku Yönergesi
Şirketler Hukuku Yönergesi ile şirketler hukukuna ilişkin pek çok yönerge,
açıklık ve belirlilik sağlanması adına tek bir çatı altında toplanarak konsolide
edilmiştir. 2009/101/AT sayılı Yönerge büyük ölçüde korunarak konsolide metin
içerisinde yer almıştır. Yürürlüğe giren metinde üye devletlere her bir şirketin
birlik içinde birbiri ile bağlantılı olan sicil sistemi içerisinde ayırt edilmesine elverişli bir benzersiz tanımlayıcıya (unique identifier) sahip olması yükümlülüğü
getirilmiştir (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 16). Benzersiz tanımlayıcının asgari
olarak şirketin kayıtlı olduğu üye devleti, kayıtlı olduğu sicil ve bu sicildeki kayıt
numarasını içermesi gerektiğini ve mümkün olduğu kadar hataları engelleyecek
özellikleri haiz olması gerektiği belirtilmiştir.
20 Haziran 2019 tarihinde ise Avrupa Dijital Tek Pazar Stratejisi ve AB
e-Devlet aksiyon planı uyarınca Şirketler Hukuku Yönergesi’nde birtakım değişiklikler öngören 2019/1151 (AB) sayılı Yönerge kabul edilmiştir. Değişiklikler
ile sicil süreçlerinin büyük ölçüde elektronik ortama taşınmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir. 2019/1151 (AB) sayılı Yönerge ile dijital araç ve süreçlerin
kullanımın çok daha kolay, hızlı olduğu, zaman ve para tasarrufu sağladığı belirtilmiştir4. Şirketler Hukuku Yönergesi’nde değişiklik öncesi yer alan düzenlemeler uyarınca üye devletlerin özellikle dijital süreçleri kurgulamaları, çevrim
içi şirket kuruluşuna ilişkin süreçlerin ve sicillerden çevrimiçi olarak ücretsiz
erişilebilen bilgi ve hususların yeknesak olmamasının dengesizlik yarattığı ifade
4

2019/1151 (AB) sayılı Yönerge, Dibace Kısmı, N. 2.
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edilmiştir5. 2019/1151 (AB) sayılı Yönerge ile getirilen değişiklikler Şirketler
Hukuku Yönergesi’nde yer alan sicile ilişkin düzenlemeleri ya da üye devletlerin
mevcut sicil süreçlerini bütünüyle ortadan kaldırmamakta ek olarak yeni kuruluş
ve kayıt metotları öngörmektedir. Bu değişikliklerden ticaret sicili ve sermaye
şirketlerinde kamuyu aydınlatmaya ilişkin olan maddeler aşağıda özetlenmiştir:
- Genel hükümlere “elektronik kimlik araçları”, “elektronik kimlik düzeni”,
“elektronik araçlar”, “kuruluş”, “şube tescili” ve “şablon” tanımları eklenmiştir.
(Şirketler Hukuku Yönergesi m. 13a)
- Çevrimiçi işlemlerde, AB üyesi devletlerin kabul ettikleri elektronik kimlik düzeni uyarınca hangi elektronik kimlik araçlarının kullanılabileceği ve her
bir üye devletin kabul ettiği kimlik belirleme araçlarını kamuya açıklaması gerektiği belirtilmiştir. (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 13b)
- Çevrimiçi süreçler için alınacak ücretlerin şeffaf ve herhangi bir ayrımcılığa mahal vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. (Şirketler
Hukuku Yönergesi m. 13d)
- Çevrimiçi süreçler için herhangi bir ücretin tahakkuk ettirilmesi hâlinde
üye devletler bu ücretin çevrimiçi olarak alınması için kişinin tanımlanmasına
olanak sağlayan, sınır ötesi ödemelere uygun, yaygın bir şekilde kullanılabilen
üye devlette kurulu bir finansal kurum ya da ödeme hizmeti aracılığıyla yapılmasını sağlayacaktır. (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 13e)
- Üye devletler Yönerge kapsamındaki şirketlerin kuruluşlarına ilişkin işlemlerin sicilde fiziken bulunmalarını gerektirmeksizin çevrimiçi ortamda tamamlanmasına ilişkin olarak düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. (Şirketler
Hukuku Yönergesi m. 13g)
- Üye devletler şirketlerin çevrimiçi kuruluşlarına ilişkin gerekli belge şablonlarını ve bunlara ilişkin kuralları belirlemelidir. Bu şablonların asgari olarak
içermesi gereken hususlar ile amaçları: başvurucuların fiil ehliyeti ve şirketi temsil yetkisini ortaya koyacak bir prosedür, başvurucu kimliğinin doğrulanmasını
sağlayacak araçlar, başvurucuların 910/2014 sayılı Tüzük’te6 tanımlanan elektronik sertifika hizmetini kullanmalarını sağlayacak önlemler, şirketin amacının ve
şirket unvanının hukuka uygunluğu ile yönetici atamalarının doğrulanması olarak
belirtilmiştir. (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 13g)
- Yönerge ile çevrimiçi süreçlerin etkili bir şekilde kullanılması ve ilgili kişilerden aynı belgelerin tekrar tekrar talep edilmesinin önlendiği birbiriyle ileti5
6

2019/1151 (AB) sayılı Yönerge, Dibace Kısmı, N. 4, 5.
Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014
on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market
and repealing Directive 1999/93/EC [2014] OJ L 257/73.
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şim hâlinde sistemlerin kurulması hedeflenmiştir. Bu nedenle şirket kuruluş bilgilerinin belirli şablonlar aracılığı ile toplanması ve bu şablonların üye devletler
tarafından hazırlanarak erişilebilir olarak sunulması gerekmektedir. Üye devletlerin çevrimiçi şirket kuruluş imkânını ortadan kaldırılmadığı sürece, iç hukukları
uyarınca bu şablonların dışında bir bilgi ve belge gerekliliğini düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 13h)
- Üye devletlerin men edilen yöneticilere ilişkin düzenlemeleri yapması ve
bu düzenlemelerin diğer üye devletler nezdinde sonuç doğurmasına ilişkin kuralları belirlemesi gerekmektedir (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 13i).
- Üye devletler, şirketler tarafından açıklanması gereken bilgi ve hususların
ve bunlara ilişkin değişikliklerin üye devlet yasaları tarafından belirlenen süre
içerisinde sicil ile çevrimiçi olarak dosyalanmasını ve yüklenen belgelerin kaynağının ve doğruluğunun elektronik olarak doğrulanabilmesini sağlamakla yükümlü kılınmıştır. (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 13j)
- Sicilde açıklama başlıklı 16. maddede Yönerge’nin ilk hâlinde düzenlenen
benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) oluşturma yükümlülüğü özelleştirilerek
bunun yerine aynı asgari içerik ve fonksiyona sahip olan Avrupa Birliği Benzersiz Tanımlayıcı (“EUID”) tanımlama yükümlülüğü getirilmiştir. Şirketler tarafından açıklanması gereken bilgi ve hususların sicilde tutulabileceği ya da doğrudan
elektronik olarak girilebileceği belirtilmiş, matbu evrak ve belgelerin mümkün
olan en hızlı şekilde elektronik ortama aktarılması gerektiği düzenlenmiştir.
- Üye devletler, m. 14 uyarınca açıklanması gereken bilgi ve hususların sicilde kamu tarafından erişilebilir olmakla birlikte etkilerini doğuracağını düzenlemek zorundadır. Üye devletler buna ek olarak bazı belgelerin ya da tümünün ek
olarak bu amaca özgülenmiş bir ulusal gazete ya da buna eş bir etki taşıyan araçla
da yayımlanmasını düzenleyebilecektir. Bu araçlar, en azından yayınlanan belgelere veya bilgilere merkezi bir elektronik platform üzerinden kronolojik sırayla
erişildiği bir sistemi gerektirmektedir. Bu gibi durumlarda, sicil bu belgelerin ve
bilgilerin ulusal gazeteye veya merkezi bir elektronik platforma elektronik olarak
gönderilmesini sağlamakla yükümlü kılınmıştır. (Şirketler Hukuku Yönergesi m.
16/3)
- Üye devletler gerek dosya ile sicil gerekse öngörmüş olması hâlinde ulusal gazete ya da merkezi elektronik platformda yayınlananlarla sicil arasında bir
uyumsuzluk olmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlü kılınmıştır. Herhangi bir uyumsuzluk olması hâlinde ise sicildeki bilgi ve belgelerin geçerli olacağı belirtilmiştir. (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 16/4)
- Sicilin etkisi bakımından şirketlerin açıklamaları gereken bilgi ve hususları
üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmeleri için -üçüncü kişilerin bu konuda bilgi sa-
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hibi olduğunu kanıtlamaları hariç (müspet vukuf) madde 16/3 uyarınca bunların
açıklanmış olması gerekmektedir. Ancak açıklamayı izleyen on altıncı günden
önce gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, bilgi sahibi olmalarının imkânsız olduğunu ispatlayan üçüncü kişilere karşı bu bilgi ve belgeler ileri sürülemeyecektir.
Üçüncü kişiler ise açıklanmadan hüküm ifade edemeyecek olanlar saklı kalmak
kaydıyla açıklama prosedürleri henüz yerine getirilmemiş olan her türlü belgeyi ve hususu şirkete karşı daima ileri sürebilir. (Şirketler Hukuku Yönergesi m.
16/5)
- Sicilde tutulan hususların makine tarafından okunabilir7, arama yapmaya
elverişli şekilde biçimlendirilmiş olması gerektiği belirtilmiştir. (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 16/6)
- Üye devletler, şirketler tarafından açıklanması gereken bilgi ve hususların nüshalarının elektronik ya da matbu yollarla başvuru üzerine sicil tarafından
verilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Sicilin bu bilgi ve belgelerin elektronik
ya da matbu yollarla nüshalarını sağlamak için tahakkuk ettireceği ücret sicilin
bakım ve geliştirme bedelleri de dahil olmak üzere yönetim giderlerini aşamaz.
Elektronik ya da matbu yollarla verilen nüshaların başvurucu tarafından aksi
belirtilmediği sürece “aslı gibidir” tasdikli olarak verilmesi gerekmektedir. Üye
devletler verilecek bilgi ve belge nüshalarını onaylanması için sicilin 910/2014
sayılı Tüzük’te tanımlanan sertifika hizmeti (trust services) kapsamında yetkili
olmalarını sağlamakla yükümlüdürler. (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 16a)
- Üye devletlerin sicil tarafından birbiri ile bağlantılı olan sicil sistemi üzerinden ücretsiz olarak sağlamaları gereken bilgi ve belge kapsamı genişletilmiştir.
Düzenleme uyarınca şirketin adı ve türü, kayıtlı olduğu üye devlet ve sicil ile
sicil kayıt numarasına ek olarak şirketin EUID’si, ulusal sicilde kayıtlı ise şirket
internet sitesinin detayları, ulusal sicilde kayıtlı ise şirketin durumu (kayıtlı olduğu sicilin tabi olduğu ulusal hukuk uyarınca şirketin sona ermiş olması, sicilden
silinmesi, tasfiye edilmiş olması, feshedilmiş olması, ekonomik olarak aktif olup
olmaması), ulusal sicilde kayıtlı ise şirketin amacı, şirketi temsile yetkili organ ve
üyelere ilişkin bilgiler ve bunların temsil yetkisini ne şekilde kullanacağı, başka
bir üye devlette açılan şubenin adı, sicil numarası, EUID’si ve siciline kayıtlı
olduğu üye devlete ilişkin bilgilerin de ücretsiz olarak sunulması gerekmektedir.
(Şirketler Hukuku Yönergesi m. 19/2)
7

Belirtmek gerekir ki Şirketler Hukuku Yönergesi kapsamında “makine tarafından okunabilir
olma” tanımı yer almamaktadır. 17 Kasım 2003 tarih ve 2003/98/EC sayılı kamu sektörü bilgilerinin tekrar kullanımına ilişkin yönergede değişiklik yapan 26 Haziran 2013 tarih ve 2013/37/
AB sayılı Yönerge’nin Dibacesinde 21. paragrafta makine tarafından okunabilir olma bilginin
bir dosya olarak biçimlendirilmiş olması halinde bu dosya içerisindeki bilgilerin yazılım uygulamaları ile kolayca tanımlanması, tanınması ve çıkarılmasının mümkün olması olarak açıklanmıştır.
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2019/1151 (AB) sayılı Yönerge’nin yürürlük hükmü uyarınca yönerge Avrupa
Birliği Resmî Gazetesi’nde yayınlanmasını takip eden yirminci günde yürürlüğe
girmiştir. Bununla beraber geçiş hükmü uyarınca; men edilmiş yöneticiler başlıklı
madde 13i ve üye devletlerin belgelerin kaynağının ve doğruluğunun elektronik
olarak onaylanmasına ilişkin madde 13j(2) ile sicilde tutulan hususların makine
tarafından okunabilir, arama yapmaya elverişli şekilde biçimlendirilmiş olması
gerekliliğine ilişkin madde 16(6) hükmü uyarınca üye devletlerin 1 Ağustos 2023
tarihine kadar gerekli idari süreçleri öngörmesi, kanun ve düzenlemeleri yürürlüğe koyması gerekmektedir. Diğer hükümler için ise bu süre 1 Ağustos 2021’dir.
B. Türk Hukuku
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren TK, ticaret sicili konusunda ihtiva ettiği düzenlemeler bakımından ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulması (TK
24/2) ve görünüşe (ilana) güvenin korunması (TK 37) gibi önemli birkaç istisnai
değişiklik dışında esasen 6762 Sayılı Ticaret Kanun hükümlerine paralel düzenlemeler içermektedir. Kamuya aydınlatma esasları bakımından yine ticaret şirketleri
hükümlerinde de tescile tabi hususlar belirtilmiş ve bu hususların tescili sırasında
verilmesi gereken bilgi ve belgeler TK 26 uyarınca TSY’de düzenlenmiştir.
1. Ticaret Sicili
a. Sicilin yönetimi
Ticaret sicili başlıklı TK 24 kapsamında ticaret sicilinin kimin tarafından tutulacağı düzenlenmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezindeki ticaret
ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili
müdürlüklerinin kurulacağı (TK 24/1) ve ticaret sicilinin, Bakanlığın gözetim
ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulacağı (TK
24/2) açıklığa kavuşturulmaktadır.
Sorumluluk açısından ise 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ticaret
sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin sorumlu olmasına ilişkin kaldırılan hükme ilişkin Acquis Communautaire 2001’de8 yapmış olduğumuz eleştirilere paralel bir şekilde gerekçede9 de belirtilmiş olduğu üzere işlem güvenliği
yönünden önemli olan bu sorumluluk tekrardan düzenlenmiştir. Güvenliğin tam
anlamı ile sağlanabilmesi için devletle odanın müteselsilen sorumlu olmaları kabul edilmiştir (TK 25/2). Bu husus sicile güvenerek işlem yapan üçüncü kişilerin
8
9

Kaya (n 1) 488.
Arslan Kaya, Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (İstanbul 2016) 122.
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zararlarının karşılanması bakımından önemli olup, sicilin aleniyet ve görüşüne
güven fonksiyonunu öne çıkarmaktadır.
b. Tescil
ETK’da yer alan tescilin talep üzerinde yapılacağı hükmü muhafaza edilmiş
ancak “kural” olarak ifadesi eklenmiştir (TK 27). Madde gerekçesinde10 de belirtildiği üzere TK 34’de yer alan mahkeme kararıyla tescil, değiştirme ve sicil kaydının silinmesi işlemleri bu kuralın istisnasıdır. Şirketler Hukuku Yönergesi ile
uyumlu bir şekilde dijital dönüşümün bir parçası olarak ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlerin, TK’nın zorunlu tuttuğu bütün işlemleri elektro
nik ortamda güvenli elektronik imza ile yapabileceği ve bu işlemlerin dayanağı
olan belgeleri de aynı usulle elektronik ortamda düzenlemesi mümkündür (TSY
13/5 c.1). Ayrıca TSY kapsamında noter onayı şartı aranan belgelerin, elektronik
ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanması hâlinde ayrıca noter onayı aranmayacaktır (TSY 13/5 c. 2).
TSY kapsamında Şirketler Hukuku Yönergesi’nde değişiklik öncesinde olduğu gibi müdürlüğe başvurunun yazılı şekilde ya da elektronik ortamda yapılabileceği düzenlenmiştir (TSY 23/1). Onaylı örneklerin elektronik ortamda hazırlanabileceği, başvuru sırasında elektronik ortamda iletilen dilekçe ve belgelerin
güvenli elektronik imza ile imzalanması gerektiği belirtilmiştir.
Tescil anının belirlenmesi bakımından ise harca tabi işlemler için harç makbuzu tarihi esas alınmaktadır (TK 27/1). Zaman unsurunun özellikle elektronik
ortamda gerçekleştirilen işlemler nezdinde nasıl belirleneceğine ilişkin hususlar
TSY 25’te düzenlenmiştir.
c. Aleniyet
TTK ve TSY ile düzenlenen sicilin elektronik ortamda tutulması, tescil ve ilana tabi konuların düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda kullanıcılara
sunulabildiği bir bilgi bankasının kurulmasına ilişkin hükümler ilgili mevzuatın
hazırlandığı dönem itibariyle AB müktesebatına büyük ölçüde paraleldir. Nitekim söz konusu bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi ile geniş aleniyetle
gerçek anlamda şeffaflığın gerçekleştirilerek kayıtlardaki yolsuzlukların, aykırılıkların ve düzensizliklerin de önüne geçilebileceği gerekçede belirtilmiştir11.
Ancak kanuni düzenlemede kamuya açıklanma ve aleniyet bakımından elektronik ortamda tutulan söz konusu bilgi bankasında yer alan bilgi ve belgelere hu10
11

Kaya (n 9) 123.
Kaya (n 9) 119.
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kuki sonuç bağlanmamıştır. TK 24’ün gerekçesinde de belirtilmiş olduğu üzere
“[b]ilgi bankasındaki kayıtlar üçüncü kişilere ileri sürülmek gibi hukukî bir gücü
ve etkiyi haiz değildir.”12. TK’da tescil edilen hususların, kanun veya TSY’de
aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan edileceği ve bu ilanın Türkiye genelinde
sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“TTSG”) ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Kural olarak tescil edilen hususlar, sicilin aleniyetini sağlayan ilanın gerçekleştirilmesinden itibaren üçüncü kişiler bakımından
hüküm doğurmaktadır (TK 36/1). Bu bakımdan bilgi bankasındaki kayıtların13
kamuya açık olması ilan niteliği teşkil etmemektedir. TK’da öngörülen sistem,
68/151/AET sayılı Yönerge, onu mülga eden 2009/101/AT sayılı Yönerge ve Şirketler Hukuku Yönergesi’nin yürürlüğe girdiği ilk hâli ile paralel olmakla birlikte
2019/1151 (AB) sayılı Yönerge’den sicilin olumlu fonksiyonun başlangıç anının,
kural olarak sicilde aleniyete kavuşma yerine ilan tarihi olarak belirlenmiş olması
yönüyle ayrımaktadır.
2019/1151 (AB) sayılı Yönerge ile Şirketler Hukuku Yönergesi’nin sicile
açıklama başlıklı 16. maddesinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yukarıda
açıklanmış olan bu değişiklikler uyarınca ilan hususunun tamamen üye devletlere bırakıldığı, düzenleme uyarınca üye devletler şirketler tarafından açıklanması
gereken bilgi ve hususların sicilde herkes tarafından ulaşılabilir olması ile hüküm
doğuracağı düzenlenmiştir (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 16/3). Buna ek olarak üye devletlerin ilan konusunda bu amaca özgülenmiş bir ulusal gazete ya da
elektronik ortam kurgulayabilecekleri ihtiyari olarak belirlenmiştir. Bir başka deyişle, Şirketler Hukuku Yönergesi’nde yapılan değişiklik ile ilan değil, elektronik
ortamda tutulan sicil üzerinden kamu tarafından erişilebilir hâle gelme kamuya
açıklama olarak kabul edilmektedir.
Yapılan bu düzenlemelerin temel amacı tamamen dijitalleşmiş ve elektronik
ortama aktarılmış merkezi bir sicil sisteminin varlığından üst düzeyde yararlanmak, şirketler için işlem masraflarını ve sürelerini kısaltmaktır. Şirketler Hukuku
Yönergesi ile elektronik ortamda herkese açık olarak tutulan bilgi bankasına yüklenen bu işlevin mevzuatımızda düzenlenmemiş olmakla birlikte kanun koyucu
tarafından öngörülmemiş olduğu söylenemeyecektir. Nitekim TK 24’ün gerekçesinde “Sistemin yerleşmesi ve işleyiş kurallarının tam olarak ortaya çıkması
hâlinde bir kanun değişikliğiyle bilgi bankasına hukukî işlevler de tanınabilir.”
ifade olunmuştur14.
12
13

14

Kaya (n 9) 120.
Örneğin İstanbul Ticaret Odası internet sitesinde yer alan bilgi bankası aracılığı ile firma bilgileri sorgulanabilmektedir. Bilgi bankası için bkz. < https://bilgibankasi.ito.org.tr/tr/bilgi-bankasi/firma-bilgileri > erişim: 24.09.2020.
Kaya, 120.
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d. Sicil kayıtlarının tutulması, erişim hakkı ve belge verilmesi
TK’nın hazırlık sürecinde Avrupa Birliği’ndeki ticaret sicilinin odaklandığı
i. ticaret sicilinin kütük şeklinde değil de elektronik ortamda tutulması ve buna
bağlı olarak, tescile dayanak oluşturan belgelerin aynı ortamda dosyalanması ve
saklanması, ii. aleniyetin artırılması ile ticaret sicilinin olumlu ve olumsuz işlevi
genişletilmesi ve geliştirilmesi, iii. görünüşe güven kuramı göz önünde bulundurulmuştur15. Bu kapsamda dijital dönüşümün önemli bir adımı olan ticaret sicilinin merkezileştirilmesi ve elektronik ortama aktarılmasına ilişkin hüküm TK
24/2’de yer bulmuştur. TSY’de de ticaret sicillerinde tutulan defterlerin prensip
olarak, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (“MERSİS”) tutulması kabul edilmiştir
(TSY 12, 13). MERSİS, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli
olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Ticaret Bakanlığı ile TOBB
nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemidir (TSY 4/1-g). İlk olarak 2010 yılında Mersin Ticaret Odasında ve İstanbul
Ticaret Sicili Müdürlüğünde 2014 yılında uygulanmaya başlayan MERSİS, bugün tüm ülke kapsamında 238 ticaret sicili müdürlüğünde hizmet vermektedir.
MERSİS’in iki temel fonksiyonu bulunmaktadır16.
(i) Şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda
sunulması,
(ii) Tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek
erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve
bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir
sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı
olan bilgilerin tek noktadan sağlanması.
Tescil edilen ticari işletmeler ile ticaret şirketleri ve bunların şubelerine, tescilleri ile birlikte münhasıran bunlara özgülenmiş ve değiştirilemez MERSİS numarası verilir. Şubelerin veya diğer yerel birimlerin MERSİS numarası, merkezin
MERSİS numarasına sıra numarası eklenerek üretilen numaralardan oluşur. TSY
uyarınca MERSİS üzerinde kayıtlar kayıt tarihlerine göre ve güncel kayıtlar aktif
olarak gözükecek şekilde, değişen veya silinen kayıtlar ise pasif olarak, istendiğinde erişilebilecek, ancak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacak şekilde tutulmalıdır (TSY 13).
15
16

TK Genel Gerekçe No: 47 [Kaya (n 9) 19].
Mersis hakkında bkz. <https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index > erişim: 24.09.2020.

§ 2. Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma

37

Ticaret sicilinin aleni olması ilkesi gereğince tapu sicilinin incelenebilmesi
için aranan ilgi ispatı zorunluluğu gibi herhangi bir ilgi bağı aranmaksızın herkesin sicilin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleme
hakkı olduğu gibi ve herkes bu hakkını hem elektronik ortamda hem de müdürlükte fiziken sicil kayıtlarına erişerek kullanabilir (TK 35/2, TSY 15). Hatta bir
olgunun sicilde kaydının bulunup bulunmadığını gösteren onaylı belge dahi talep
edilebilir (TK 35/2). TSY’de onaylı belge ya da suretlerin elektronik ortamdan
talep edilebileceğini ilişkin bir düzenleme yer almamakla birlikte müdürlüklerce
başvuruların suret ve özetlerinin elektronik ortamda düzenlenmesi hâlinde, bunların onaylarının da elektronik ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Kayıtlardan ve belgelerden
onaysız örnek talep edilmesi hâlinde harç alınmazken, sicil kayıtlarından onaylı
belgeleri almak harca tabidir (TST 17/1). Hemen belirtelim ki TTSG’nin internet
sitesinden de ilanın yer aldığı gazete sayısı elektronik imzalı ya da ıslak imzalı
olarak satın alınabilmektedir.
AB düzenlenlemelerine uygun olarak ayrıca sicil kayıtlarının gerek fiziken
gerek de elektronik ortamda incelenmesi bakımından kişisel verilerin korunmasını ve bilgi güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiği düzenlenmiştir
(TK 24/5; TSY 15/2-3). Bununla birlikte ilan edilen hususlar Türkiye genelinde
sicil kayıtlarının ilanına özgü TTSG’de yayınlanmakta olup görüntü olarak erişebilmeye ve aslına uygun olarak çoğaltmaya imkân tanıyan sistemle elektronik ortamda arşivlenmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan
internet sitesi17 üzerinden sicil müdürlüğü seçilerek, unvan ya da sicil no üzerinden arama yapılabilmektedir. Ancak burada ilgili arama sonucuna uygun bütün
gazete sayıları tarihsel sıra ile çıkmakta, hakkında sorgulama yapılana ilişkin bilgiler ilan konusuna yönelik tasnif altında toplu olarak görüntülenememektedir.
e. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi ve sicile güven
TSY’de TK’ya paralel şekilde tescil edilen olguların aksine düzenleme olmadıkça ilan edileceği hüküm altına alınmış ve üçüncü kişilere etki bakımından ilanın etkisine yönelik düzenleme yapılmıştır. TK ve TSY anlamında ilan, Türkiye
genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü TTSG ile yapılır. Ticaret sicili kayıtları
nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin TTSG’de ilan
edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren (bir hususun tescil ile beraber derhâl üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına veya sürelerin derhâl işleyeceğine ilişkin
özel hükümler saklı kalmak kaydı ile) hukuki sonuçlarını doğurur (TK 36/1). Bu
17

Bkz. < https://www.ticaretsicil.gov.tr > erişim: 24.09.2020.
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ilan gününü izleyen gün aynı zamanda tescilin ilanı tarihinden itibaren işlemeye
başlayacak olan sürelere de (örneğin TK 128/8, 129, 191/1, 192/1, 264/1, 353/4,
356, 399/5, 421/6, 474/1, 559) başlangıç olur.
TK 36/3 ve 4’de ise sicil kayıtlarının üçüncü kişiler nezdinde olumlu ve olumsuz etkisi düzenlenmiştir. Buna göre üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç
doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez
(olumlu etki – TK 36/3). Buna karşı tescil (ve ilan) edilmesi gerekmeyen bir
hususun tescili (ve ilanı) üçüncü kişiler hakkında hiçbir hüküm ifade etmez, herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz. Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş
veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir husus ancak bunu bildikleri (müspet vukuf) veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde18, üçüncü
kişilere karşı ileri sürülebilir (olumsuz etki – TK 36/4).
2. TTK’nin İçerdiği Düzenlemeler – Ticaret Şirketleri
a. Kuruluş, esas sözleşmenin tescil ve ilanı
Anonim şirket bakımından kurucu işlem kurucuların, kanuna uygun olarak
düzenlenmiş bulunan sermayenin tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıdır (TK 335). Belirtmek gerekir ki TK kapsamında ticaret şirketleri ile gerçek
ve tüzel kişiler zorunlu tutulan bütün işlemleri elektronik ortamda 5070 sayılı
Kanun uyarınca sahip oldukları güvenli elektronik imza aracılığı ile gerçekleştirme imkânına sahiptirler (TK 1526, TSY 13/5). Ayrıca TSY uyarınca noter onayı
şartı aranan belgelerin, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanması hâlinde ayrıca noter onayı aranmayacağı da hüküm altına alınmıştır. Bu
doğrultuda şirket sözleşmesinin kurucular tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanması hâlinde bu durum şirket kuruluşunun bir aşaması olan noter onayı
gerekliliğini bertaraf edebilecektir.
Limited şirketler bakımından ise şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması
ve kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin
huzurunda imzalanması şarttır (TK 575). Nitekim limited şirketin kuruluş anı bakımından da kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin
tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, ticaret sicili müdürlüğünde yet18

Madde gerekçesinde dördüncü fıkranın eTK 39/2’den aynen alındığı belirtilmiş olsa da bu durum yanıltıcıdır. Nitekim eTK 39/2 “…ilan edilmemiş olan bir husus ancak bunu bildikleri ispat
edilmek şartıyla, üçüncü şahıslara dermayan edilebilir.” ifadesini içermekle birlikte müspet vukuf olgusunu aramaktadır. TK düzenlemesi ise bilmesi gerek ifadesi ile bu durumu genişletmiştir [Kaya (n 9) 131].

§ 2. Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma

39

kilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket
kurma iradelerini açıklama anına işaret edilmiştir. Bu bakımdan limited şirket kuruluşlarında kurucuların ya da temsilci veya vekilinin fiziken sicil müdürlüğünde
bulunması gerekmektedir.
Nitekim Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de şirket sözleşmesinin MERSİS’te hazırlanacağı ancak kurucuların sözleşmenin imzalanması için sicil müdürlüğünde hazır bulunması gerektiği düzenlenmiştir. Bu durum ise 2019/1151 (AB) sayılı Yönerge ile
getirilen çevrimiçi şirket kuruluşuna ilişkin düzenlemelerle uyum taşımamaktadır. Şirketler Hukuku Yönergesi m. 13g uyarınca üye devletlere başvurucuların
herhangi bir otorite ya da kamu kurumuna şahsen gitmelerine gerek kalmaksızın
tam olarak çevrimiçi şirket kuruluşuna imkân sağlayan düzenleme yapma yükümlülüğü getirilmiştir.
Anonim şirket kuruluşuna ilişkin olarak TK 354 uyarınca şirket esas sözleşmesi, Ticaret Bakanlığının izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını, şirket esas sözleşmesinin şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili
müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması ya da noterce onaylanmasını
izleyen otuz gün içinde bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan olunur. Bu tescile bağlanan sonuç ise şirketin tüzel kişilik kazanmasıdır (TK 355).
Tescil ve ilana bağlanan bir diğer sonuç ise yukarıda açıklamış olduğumuz
üzere sicilin olumlu etkisidir. Belirtmek gerekir ki TK 340 hükmü ile kanun
koyucu anonim şirket esas sözleşmelerinde özgünleşme fırsatını asgari düzeye
getirmiştir. Esas sözleşmede yer alacak hususlar TK 339’da sayılmakla birlikte
eTK’dan farklı olarak tescilin esas sözleşmede yer alan tüm unsurlar bakımından
müspet bir fonksiyon taşıyıp taşımadığına ilişkin tereddütler giderilmiş, aşağıda
sayılanlar dışındaki hususlarda tescil ve ilanın üçüncü kişilere etki etmeyeceği
belirtilmiştir (TK 354):
1. Esas sözleşmenin tarihi.
2. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.
3. Şirketin, varsa süresi.
4. Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerleri, varsa imtiyazlar.
5. Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları.
6. Şirketin nasıl temsil olunacağı.
7. Yönetim kurulu üyeleriyle şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, unvanları yerleşme yerleri ve vatandaşlıkları.
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8. Şirketin yapacağı ilanların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu takdirde, yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine nasıl bildirileceği.
Limited şirketler bakımından da benzer şekilde şirket sözleşmesinin tamamının, kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin
bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan olunacağı düzenlenmiştir
(TK 587). Anonim şirketlerde olduğu gibi bu tescile bağlanan sonuç da şirketin
tüzel kişilik kazanmasıdır (TK 588). Limited şirketlere de şirket sözleşmesinde
zorunlu kayıtlar ve öngörülmesi kaydı ile bağlayıcı olan hükümler şeklinde bir
ayrım yapılmış olmakla birlikte hemen belirtelim anonim şirketler bakımından
hâkim olan emredici hükümler ilkesi limited şirketler bakımından da mevcuttur
(TK 579). Bununla birlikte şirket sözleşmesinde yer alması zorunlu kayıtların
hepsi ilana tabi tutulmuş olsa da öngörülmesi koşulu ile bağlayıcı olacağı düzenlenmiş olan hükümlerin (TK 577) hepsi için ilan öngörülmemiş olduğundan
TK 587 aşağıda sayılanlar dışındaki hususlarda tescil ve ilanın olumlu etkisi söz
konusu olmayacaktır:
a. Şirket sözleşmesinin tarihi.
b. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.
c. Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu;
şirket sözleşmesinde bu konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi.
d. Esas sermayenin itibarî değeri.
e. Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, merkezleri ve her ortağın üstlendiği esas sermaye payları.
f. Ayni sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas
sermaye payları; bir aynın devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu,
sözleşmenin karşı tarafı, şirketin borçlandığı karşı edim; özel menfaatlerin
içerik ve değeri.
g. Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların
içeriği.
h. Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya
unvanları ve yerleşim yerleri.
i. Temsil yetkisinin kullanılma şekli.
j. Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi.
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k. Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya
yan edim yükümlülükleri, esas sermaye payları ile ilgili önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları.
l. Şirket tarafından yapılacak olan ilanların şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu konuda bir hüküm bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara ne
şekilde bildirimde bulunacakları.
b. Temsile yetkili olanların imza şekli
ETK’da şirket namına imza salahiyetinde olanların bu imzalarını şirket unvanı altında atmaları gerektiği düzenlenmekle birlikte unvan konusundaki genel
prensiplere paralelliği tam anlamıyla taşımamakta idi. Bu doğrultuda TK’da şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer
ve sicil numarası gösterileceği eklenerek bu paralellik sağlanmıştır (TK 372/2).
Temsile yetkili kişilerin ticaret siciline tescili sırasında onların imzaları da içeren
ve sicil müdürlüğüne verilen imza beyannamesi, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi
tacir adına imza atmaya yetkili kişinin, ticaret unvanı ve bunun altına atacağı imzayı içeren belgedir. İmza beyannamesi, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde
yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir
(TK 40/2, 372/1-c.2)19. Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ m. 12’de de şirket kuruluş ve ticari işletme
açılışı işlemlerinde ticaret sicil müdürlüklerine ibrazı zorunlu olan imza beyannamelerinin herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin
huzurunda düzenlenebileceği belirtilmiştir.

19

TK 40/2’deki “(i)mza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir.” hükmüne ilişkin COVID-19 pandemisi döneminde hazırlanan kanun teklifi taslağında imzaların noterce onaylattırılmasına da
imkân tanıyan bir düzenleme ile limited şirketin ticaret siciline tescilinde imza yetkililerinin
imzalarına yönelik olarak bir değişiklik gündeme gelmiş, ancak bu öneri Meclis genel kuruluna dahi gelememiştir. Gerekçesi “tacirin ya da temsile yetkili kişinin Devlet veri tabanında
imzasının bulunması halinde, ayrıca ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesi gerekliliğini ortadan
kaldıracak ve işlemlerin tamamen elektronik ortamda yürütülmesine imkân tanınması” olan
değişiklik teklifi metni: “Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı
notere onaylattırmak veya herhangi bir sicil müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle
ticaret sicili müdürlüğüne verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili
kimselerin imzaları da ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Ancak limited şirketin ticaret siciline
tescilinde imzaya yetkili kişilerin imzaları, ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Kamu kurum ve
kuruluşlarınca veri tabanına kaydedilmek üzere imzası alınan kimselerin imzalarının, Ticaret
Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluştan elektronik ortamda alınarak ticaret sicili müdürlüğünce görüntülenebilmesine ve ticaret sicili dosyasında saklanabilmesine imkân sağlandığı hallerde imza beyanı alınmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret
Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir” şeklinde olmuştur.
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Ayrıca TK 1526 ile şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi
adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabileceği, bu hâlde kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika
sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılması gerektiği
düzenlenmiştir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Kamuyu aydınlatma esasları bakımından TK ile getirilen yeni düzenlemeler
AB düzenlemeleri ile uyumun sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte gerek teknolojik gelişmeler gerekse elektronik ortamların sicil alanındaki aktif kullanımının yararları gözetilerek mehaz olarak alınan yönergede
meydana gelen değişikliklerin Türk hukukuna yansıtılması önem taşıyacaktır.
1. Ticaret Sicili
a. Tescil
2019/1151 (AB) sayılı Yönerge ile Şirketler Hukuku Yönergesi’nde yapılan
değişiklik uyarınca üye devletler; şirketler tarafından Yönerge’nin 14. maddesi
uyarınca açıklanması gereken bilgi ve hususların, sicile çevrimiçi ortamda sunulmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu sayede elektronik sicilin ve siciller arası iletişimin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Türk hukukunda ise TK ve ikincil
düzenlemelerinde sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesiyle ilgili
hükümler tesis edilmiş, MERSİS kurularak işlevsel bir şekilde çalışması ve süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi adına diğer kamu kurumları nezdinde
tutulan sicil, bilgi bankaları ve elektronik sistemler ile entegrasyonun sağlanması
hedeflenmiştir. Sicil işlemlerinin güvenli elektronik imza ile yapılabiliyor olması,
tescil edilen ticari işletmeler ile ticaret şirketleri ve bunların şubelerine tescilleri
verilen özel algoritma ile üretilmiş tekil numaradan müteşekkil MERSİS numarası verilmesi, nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika ve zaman damgasına ilişkin düzenlemeler Şirketler Hukuku Yönergesi ile uyum içerisindedir.
Pozitif düzenlemeler bakımından sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve tamamlanmasına ilişkin bir engel bulunmamaktadır. Ancak uygulamada
tescil başvurusu MERSİS üzerinde yapılabilmesine rağmen, dayanak belgeler
elektronik ortamda sunulamamaktadır. Bir başka deyişle MERSİS, TSY 23/1’de
düzenlenmiş olan müdürlüğe başvurunun elektronik ortamda yapılmasına elverişliyken sistem dilekçede tescil edilecek olan hususlara dayanak teşkil edecek
belgelerin yüklenmesine izin vermemektedir. Bu nedenle tescil başvurusu süreci
MERSİS üzerinden tamamlanamamakta, tescil istem sahibi MERSİS üzerinden
başvuru yaptıktan sonra tescile dayanak belgeleri müdürlüğe elden vermek, fizi-
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ken teslim etmek mecburiyetindedir. Bununla birlikte MERSİS’in etkili çalışabilmesi adına yazılım ve teknolojik altyapı çalışmaları devam etmektedir20.
b. Aleniyet
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere TTK ve TSY ile düzenlenen sicilin
elektronik ortamda tutulması, tescil ve ilana tabi konuların düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda kullanıcılara sunulabildiği bir bilgi bankasının
kurulmasına ilişkin hükümler ilgili mevzuatın hazırlandığı dönem itibariyle Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumludur. Bununla birlikte görünüşe güven ilkesi
çerçevesinde Şirketler Hukuku Yönergesi’nde önemli bir değişikliğe gidilmiştir.
Değiştirilen madde 16/4 uyarınca açıklanması gereken bilgi ve hususların gazete
ya da bir platformda yayınlanmasının öngörülmüş olması hâlinde, ilan edilen olguların sicilde yer alan bilgilerle uyumsuz olmaması; aksi takdirde sicilde kamu
erişimine açılmış olan bilgilerin geçerli olacağı ifade edilmiştir. Bu değişikliğin
sebebi esas olarak daha önceden üye devletler nezdinde öngörülen gazete ya da
elektronik platforma tescil edilen hususların sicil tarafından değil, tescil talebinde bulunan şirket tarafından gerçekleştirilmesidir. Bu bakımdan uyumsuzlukların
olabileceği öngörülerek ilan edilen hususlara daha önceki düzenlemede güvenin
korunması tercih edilmiş iken yürürlüğe giren düzenleme gazete ya da platformlara tescil edilen hususlara ilişkin bilgilerin siciller aracılığı ile elektronik ortamda gönderilmesi öngörülmüş ve uyumsuzluk hâlinde sicilde yer alan hususlara
öncelik tanınmıştır.
Türk hukukunda ise hâli hazırda ilan edilecek olan hususlar TSY 41 uyarınca
ilan olunmakta ve bu bilgiler sicil tarafından iletilmektedir. Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Yönetmeliği uyarınca gazetede yayımlanacak ilanlar, Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi Müdürlüğü adresine iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo yoluyla gönderilebileceği gibi, ilgililerce elden de verilebilir. Şirketler Hukuku Yönergesi’nde açık bir şekilde söz konusu ilanların ayrıca gazete ya da elektronik
platformda yapılmasının mümkün olması hâlinde bu hususların sicil tarafından
elektronik ortamda iletilmesi gerektiği düzenlenmiş olduğu için bu hususun göz
önünde bulundurularak maddenin düzenlenmesi yerinde olabilecektir.

20

MERSİS kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilebilen işlemler ve veri tabanları arasındaki entegrasyon hakkında bilgi için bkz. < https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/ticaret-sicili/merkezi-sicil-kayit-sistemi-mersis > erişim: 24.09.2020. Ek olarak Şirketler Hukuku Yönergesi’nin
yürürlüğe girmesinden önce, AB Başkanlığı tarafından 2016-2019 yılları için hazırlanan Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda da MERSİS sisteminin AB ile uyum konusunda geliştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bkz. AB Başkanlığı, Avrupa Birliği’ne Katılım
İçin Ulusal Eylem Planı (Ocak 2016-Aralık 2019), 43.
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Öneri:
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği
İlanların Bildirilmesi ve Yayımı
Madde 13
Gazetede yayımlanacak ilanlar, Müdürlüğün adresine iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo yoluyla gönderilebileceği gibi, ilgililerce elden de verilebilir.
İlanlar, yazılı bir metnin bir yerden diğer bir yere ulaşmasına imkân veren faks, telgraf, e-mail ve benzeri iletişim araçlarıyla da Müdürlüğe bildirilebilir. Bu şekilde bildirilen ilanlardan doğan yanlışlıklardan Müdürlük sorumlu tutulamaz ve bu ilanlardan okunaksız
olanlar yayımlanmaz.
Kanunda veya bu Yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunacak tescil edilen olgular Ticaret sicili memurlukları
aracılığıyla ilanların gönderilmesi durumunda elektronik ortamda
gönderilir. Sicil memurluklarının ilanın alındığına dair ilgiliye vereceği makbuza ilanın alındığı tarihi yazması ve ilanı en geç 5 işgünü
sonunda Müdürlüğe göndermesi zorunludur. Aksi takdirde doğan
bütün zararlardan ilgililere rücu hakkı saklı kalmak üzere ilgili oda
sorumludur.
İlgililerce elden verilen ilanların, ticaret sicili memurluğundan
alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Müdürlüğe teslim
edilmesi zorunludur. Bu süre geçtikten sonra teslim edilen ilanlar
yayımlanmaz. Bu ilanların yayımlanmamasından doğacak zararlardan ilgililer sorumludur.
İlan bedelleri, elden veya posta veyahut banka havalesi yoluyla
Müdürlüğe ödenir. İlan bedelinin Müdürlük veznesine yatırılması
hâlinde ilgililere ilanın verildiği tarihi ve ödenen parayı gösterir bir
makbuz verilir.
Bedeli tam olarak ödenmeyen ilanlar yayımlanmaz ve ilgililere
iade edilir.
İfade etmek gerekir ki Şirketler Hukuku Yönergesi’nde kural olarak tescil
edilecek hususların hukuki sonuçlarını doğurması için sicilde kamu tarafından
erişilebilir olması yeterli sayılmış, üye devletlerin ayrıca gazete ya da elektronik
platformda bu hususların yayınlanmasını düzenleyebileceği belirtilmiştir. Türk
hukukunda ise tescil edilen olguların TTK veya TSY’de aksine bir hüküm bu-
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lunmadıkça ilan olunacağı düzenlenerek kural olarak bu hususlara üçüncü kişiler
nezdinde dayanılmasında TTSG’de yapılacak ilan tarihleri esas alınmıştır. MERSİS ile sicil nezdinde tutulan kayıtların hemen hepsinin elektronik ortama taşındığı günümüzde, Şirketler Hukuku Yönergesi’nde öngörülmüş olduğu üzere sicilde kamunun erişimine açık hâle getirme MERSİS sistemi ya da sicil odalarının
bilgi bankaları üzerinden erişime açık hâle getirme olarak düzenlenerek öğretide
işlevsiz olması sebebi ile yoğun bir şekilde eleştirilen TTSG’de ilan zorunluluğu
kaldırılabilecektir. Bu hâlde tescil edilen hususlar aynı gün içerisinde MERSİS
sisteminden erişilebilir olacağı için TTSG’de ilanı beklenmeyecek ve ticaret hayatının hızlı akışına da katkı sağlanmış olacaktır. Tescil edilmesi gereken bir hususun MERSİS üzerinden erişilebilir olması ile bu kayıtlar üçüncü kişilere karşı
ileri sürülebilecek hukuki bir gücü ve etkiyi haiz kılınabilecektir.
Ancak bu minvalde bir düzenlemenin getirilmesi için sistemsel alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve MERSİS’in diğer sistemlerle entegre edilerek
projenin tamamlanması gerekmektedir. Bu hâlde TTSG’de ilanı öngören TTK
ve ikincil mevzuat düzenlemeleri TTSG’de ilana bağlanan hukuki sonucu kaldıracak şekilde korunabilir. Ancak TTK m. 35 ve 36’nın tescil ve ilana tabi
hususlar bakımından TTSG’de ilana atfettiği hukuki etki şu şekilde değiştirilebilecektir:
Öneri
TTK
III - Açıklık
MADDE 35…
(4) İlan, sicil müdürü tarafından sicilin tutulduğu merkezi ortak
veri tabanında bilgi ve belgeleri kamu tarafından erişilebilir hâle
getirmek suretiyle yapılır. İlan edilen husus yanında ilan günü belirtilir.
IV - Sonuçları
Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi
MADDE 36- (1) Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü sicilin tutulduğu merkezi
ortak veri tabanında kamu tarafından erişilebilir olduğu, 35. maddenin 4. fıkrası uyarınca belirtilen günü izleyen iş gününden itiba-
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ren hukuki sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden
itibaren işlemeye başlayacak olan sürelere de başlangıç olur.
(2) Bir hususun tescil ile beraber derhâl üçüncü kişiler hakkında
sonuç doğuracağına veya sürelerin derhâl işleyeceğine ilişkin özel
hükümler saklıdır.
(3) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez.
(4) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil
edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir husus, ancak bunu
bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.
c. Sicil kayıtlarının tutulması, erişim hakkı ve belge verilmesi
Avrupa Birliği hukukunda ilk olarak 15 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/58/AT
sayılı Yönerge ile 68/151/AET sayılı Yönerge’de ticaret sicili kayıtlarının merkezi olarak ve elektronik ortamda tutulmasına ilişkin değişiklikler yapılmış ve
devam eden süreçte yukarıda açıklanmış olan 2009/101/AT sayılı Yönerge ve bu
yönergede yapılan değişiklikler ve konsolide metin olan Şirketler Hukuku Yönergesi’nde yer alan düzenlemeler kamuya açıklamaya ilişkin büyük fonksiyonu
olan sicilin üye devletler arasındaki düzenlemeleri arasında uyumluluğu sağlama,
şirketlere ilişkin önemli bilgi ve belgelerin elektronik sicil ortamında tutulması,
buradan ulaşılabilir olması, kopyalarının yine elektronik ortamdan temin edilmesi
bu sayede sicilde yer alan bilgilere sınır ötesi ulaşımın sağlanması amaçlanmıştır.
Sicil kayıtlarının tutulması, erişim ve belge verilmesine ilişkin olarak TK ve
ikincil düzenlemeler ile getirilen hükümler büyük ölçüde Şirketler Hukuku Yönergesi ile paraleldir. MERSİS üzerinden unvan, kuruluş tarihi, firma durumu,
MERİS No, Vergi Dairesi / No, Ticaret Sicil No / Dosya No, Firma Türü, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Şehir, Firma Adres Bilgisi, Elektronik Tebligat Adresi
bilgileri ile yetkililere ilişkin bilgiler, yetki şekli, süresi ve konkordato/iflas bilgileri görüntülenebilmektedir. Bu bilgiler Şirketler Hukuku Yönergesi m. 19/2
kapsamında sicilde ücretsiz olarak herkesin erişimine sunulacak olan bilgilerle
örtüşmektedir.
Bununla birlikte Şirketler Hukuku Yönergesi m. 16/6 sicilde tutulan hususların makine tarafından okunabilir, arama yapmaya müsait şekilde biçimlendirilmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Nitekim TSY’de sicilde kayıtların tutulmasına
ilişkin hüküm (TSY 13/3) bu şartları sağladığı söylenebilir. Ancak bu sistemlere
uygulamada sadece sicil müdürlüklerine gidilerek erişilebilmektedir. MERSİS
sistemi dışarıdan erişimi kapsamında uygulamada elektronik ortamda bu imkân
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sağlanamamaktadır. İlanlar TTSG’de yapılmakta olduğu için TTSG de ilan sayfasında arama yapmaya elverişli bir arayüz sunmamaktadır. TTSG üzerinden sadece şirket adı ve tarih üzerinden bir arama yapılabilmekte, ilana tabi hususlar
özel olarak sınıflandırılmadığından kolayca bulunamamaktadır. MERSİS üzerinden kayıtların erişilebilir hâle getirilmesi ile birlikte sistem üzerinde yayınlanacak bilgiler sınıflandırılarak, makine tarafından okunabilir formatta yer alması,
şeffaflığın sağlanması bakımından da büyük önem arz etmektedir. Yine MERSİS
üzerinde tutulan kayıtların elektronik onaylı olarak talep edilebilmesine ilişkin
düzenlemelere bu bakımdan yer verilebilecektir. Bununla birlikte COVID-19
pandemisi döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından önce Ankara sonrasında ise
İstanbul ve İzmir pilot bölge seçilerek MERSİS üzerinden elektronik belge uygulamasına başlanmıştır21. Bu uygulama kapsamında şirket yetkililerinin ihtiyaç
duydukları ticaret sicili belgelerine (ticaret sicil tasdiknamesi, merkez nakli belgesi, şube açılış belgesi, iflas konkordato belgesi) ilişkin başvurularını elektronik
ortamda yapabilmesi ve harç bedellerini ödeyebilmesi böylelikle sicile gidilmeksin belgelerin tedarik edilmesi imkânı öngörülmüştür.
Öneri
TTK
III - Açıklık
MADDE 35…
(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm
senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların
onaylı suretlerini de alabilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir. Buna ilişkin talepler sicilin
tutulduğu merkezi ortak veri tabanı üzerinden yapılabilir. Taleplerin elektronik ortamda yerine getirilmesi ve elektronik olarak onaylı
21

“İç ticarette dijital dönüşüm hamlesi” kapsamında uygulama, 14.05.2020 tarihinde Ankara,
02.06.2020 tarihinde İzmir, 09.06.2020 tarihinde ise İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde hizmete alınmıştır. 10.06.2020 tarihinden itbaren ise; Adana, Aksaray, Amasya, Söke, Ayvalık,
Bandırma, Edremit, Gemlik, İznik, Çanakkale, Biga Çorum, Edirne, Gaziantep, Nizip, Antakya, Yalvaç, Ödemiş, Kahramanmaraş, Develi, Kocaeli, Gebze, Ilgın, Mersin, Tarsus, Bodrum,
Fethiye, Nevşehir, Samsun, Sinop, Boyabat, Çorlu, Çerkezköy, Of, Devrek Ticaret Sicil Müdürlüklerinde hizmete alınmıştır. 12.06.2020 Tarihinde de Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde hizmet alınmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuru için bkz. < https://www.ticaret.gov.
tr/haberler/bakan-pekcan-ic-ticarette-dijital-donusum-hamlesini-acikladi > erişim: 24.09.2020.
İlaveten tescil ve ilanın mümkün mertebe eş zamanlı sağlanabilmesi için ilan edilecek hususların elektronik ortamda TTSG’ye gönderilmesi ve 2 saat içerisinde tescil edilen olgunun ilan da
edilmesi sağlanmıştır. Bilgi için bkz. <https://ticaret.gov.tr/haberler/ic-ticarette-yeni-dijital-donusum-hamlesi> erişim 24.09.2020.
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belge temin edilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından
çıkarılan tebliğde düzenlenir.
d. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi ve sicile güven
Bu husus özellikle tescil edilen hususun üçüncü kişiler bakımından hüküm
doğurması noktasında önem taşımaktadır. Şirketler Hukuku Yönergesi uyarınca:
- Sicile açıklanarak kamunun erişimine açık hâle getirilmiş olan bilgi ve hususları bunları bilmediğini ispatlayan üçüncü kişiler hariç herkese karşı
ileri sürülebileceği,
- Sicile açıklanarak kamunun erişimine açık hâle getirilmiş olan bilgi ve hususlara dayanarak 16 gün içerisinde işlem yapan kişilere karşı ancak bu
kişilerin bunları bilmelerinin imkânsız olduğunu ispatlamaları hâlinde ileri
sürülemeyeceği,
- Üçüncü kişilerin ise açıklanmadan hüküm ifade edemeyecek olanlar saklı
kalmak kaydıyla açıklama prosedürleri henüz yerine getirilmemiş olan her
türlü belge ve hususu şirkete karşı daima ileri sürebileceği hüküm altına
alınmıştır.
Yukarıda açıklık başlığında izah edilmiş olan tescil edilmesi gereken bir hususun MERSİS üzerinden erişilebilir olması ile bu kayıtların üçüncü kişilere karşı
ileri sürülebilecek hukuki gücü ve etkiyi haiz olabilmesi için yapılacak düzenleme
önerileri bu başlık için de geçerlidir. Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi ve sicile güven kapsamına üçüncü kişilere karşı bu bilgilere dayanılması ya da üçüncü
kişilerin bu bilgilere dayanması bakımından düzenlemeler uyum teşkil etmektedir.
2. Ticaret şirketleri
a. Kuruluş, esas sözleşmenin tescil ve ilanı
Şirketler Hukuku Yönergesi’nde şirket kuruluşlarına ilişkin yapılan en önemli
değişiklik, elektronik ortamda şirket kuruluşuna elverişli mekanizmaların öngörülmesidir. MERSİS üzerinden şirket kuruluş işlemleri kapsamında, sözleşmelerin elektronik ortamda hazırlanarak kurucu ortaklar tarafından e-imza ile imzalanarak ilgili ticaret sicil müdürlüğüne gönderilmesi mümkündür. Buna karşın
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de şirket sözleşmesinin MERSİS’te hazırlanacağı ancak kurucuların sözleşmenin imzalanması için sicil müdürlüğünde hazır bulunması gerektiği düzenlenmiştir. Başka bir deyişle sözleşmenin MERSİS’te elektronik olarak
imzalanması kurucuların imzalarının noterce onaylanmasının yerine getirilmiş
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olduğundan ancak esas sözleşmedeki imzaların noterce onaylanmasına imkân
tanınan şirket kuruluşları bakımından mümkün olacaktır. Nitelim TSY 13/5’te
ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlerin, TK’nın zorunlu tuttuğu
bütün işlemleri elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapabileceği, bu
işlemlerin dayanağı olan belgeleri de aynı usulle elektronik ortamda düzenleyebileceği hüküm altına alınmıştır. Yine TSY’nin noter onayı şartını aradığı belgelerin, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanması hâlinde ayrıca
noter onayı aranmayacağı düzenlenmiştir.
TTK’nın şirket kuruluşuna ilişkin maddeleri incelendiğinde kollektif şirket
(TK 212), komandit şirket (TK 305), sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirket (TK 566) ve anonim şirket (TK 339) kuruluşlarında şirket sözleşmedeki
imzaların noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü
yahut yardımcısı huzurunda imzalanması imkânı getirilmiştir. Limited şirket bakımından ise esas sözleşmenin kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde
yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı aranmaktadır (TK 575).
Bu durum ise şirket kuruluşları bakımından bir uyumsuzluk meydana getirmekte
olup, Türkiye’de en yaygın olan şirket türü limited ortaklığın kuruluşunda zorluk
meydana getirmekte ve elektronik ortamda kuruluşuna engel teşkil etmektedir.
Bu uyumsuzlukları gidermek adına limited ortaklık bakımından da noterce onaylanma imkânının getirilmesi yerinde olacaktır.
Öneri
TTK
C) Şirket sözleşmesi
I - Şekil
MADDE 575- (1) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması
ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şarttır. Şirketin kuruluşunda, şirket
sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.
G) Kuruluş
I - Kurulma anı
MADDE 585- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak
taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı
şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamala-
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rıyla kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri,
ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiş
payların devri hususlarında bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin
hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak nakden taahhüt edilen payların
itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz. 588 inci maddenin
birinci fıkra hükümleri saklıdır.
2. Tescil ve ilan
MADDE 587- (1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz
gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin
birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Bununla birlikte tescile ilişkin başvuru için gerekli bilgi ve belgeler kapsamında sicile gitme zorunluluğu taşıyan hususlar bulunmaktadır. 12 Aralık 2019 tarihli 30976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1819 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile TSY’de yapılan değişiklikler ile TSY’nin muhtelif hükümlerinde anılan imza
beyannamesi için TK 40’a atıf yapılmış olup, TK 40’da imza beyannamesinin
“İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir” şeklinde düzenlendiği
görülmektedir. Değişiklik öncesi imza beyannamelerinin noterler aracılığı ile de
düzenlenmesine imkân tanınmaktaydı. Bu doğrultuda şirket kuruluş işlemlerini
hızlandırabilmek ve sicilde huzurda bulunmaya ilişkin süreçleri azaltmak adına
imzaların noter tarafından onaylanmasına imkân tanıyan bir düzenlemenin yapılması yerinde olacaktır.
Öneri
TTK
2. Tescil
MADDE 40…
(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı
imzayı notere onaylattırmak veya herhangi bir sicil müdürlüğünde
yazılı beyanda bulunmak suretiyle sicil müdürlüğüne verir. Tacir,
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tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin
imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı
beyanda bulunmak suretiyle verilir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca
veri tabanına kaydedilmek üzere imzası alınan kimselerin imzalarının, Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluştan elektronik ortamda alınarak ticaret sicili müdürlüğünce görüntülenebilmesine ve ticaret sicili dosyasında saklanabilmesine imkân sağlandığı
hallerde ayrıca imza beyanı alınmaz. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak
tebliğ ile belirlenir.
b. Temsile Yetkili Olanların İmza Şekli
Bir üst başlıkta açıklanmış olduğu üzere temsile yetkililer tarafından imza
beyannamesinin sicile sunulması gerekmektedir. İmza beyannameleri için öngörülen süreç ise TK 40’ta düzenlenmiş olup hüküm uyarınca herhangi bir ticaret
sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmektedir. Bu bakımdan temsile yetkili olanların imza şekline ilişkin yukarıda yer alan öneriler geçerli olacaktır. Bununla birlikte, TK ve
TSY’de güvenli elektronik imza kullanımı gözetilerek buna ilişkin hükümler tesis edilmiştir (TK 1526, TSY 13/7). TSY 13/7 uyarınca şirket adına imza yetkisini haiz kişilerin şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla
şirketi temsil etmeleri durumunda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda
sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin adı ve soyadı ile birlikte temsil
ettiği tüzel kişinin unvanının yazılması ve bu hususun tescil edilmesi zorunlu
olduğundan şirket kuruluşunun tesciline ilişkin olarak gerekli belgeler arasında
bu hususun gözetilmesi gerekecektir. Bu bakımda TSY’de tescil evrakları arasında sayılan “Şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin Kanunun 40 ıncı maddesi
uyarınca düzenlenmiş imza beyannameleri” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve
varsa güvenli elektronik imza sertifikaları” ibaresi eklenmesi yerinde olacaktır.
Öte yandan COVID-19 pandemisi döneminde hazırlanan bir kanun teklifi taslağında imzaların noterce onaylattırılmasına da imkân tanıyan bir düzenleme ile
limited şirketin ticaret siciline tescilinde imza yetkililerinin imzalarına yönelik
olarak bir değişiklik gündeme gelmiş, ancak bu öneri Meclis genel kuruluna dahi
gelememiştir. Gerekçesi “tacirin ya da temsile yetkili kişinin Devlet veri tabanında imzasının bulunması halinde, ayrıca ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesi
gerekliliğini ortadan kaldıracak ve işlemlerin tamamen elektronik ortamda yürütülmesine imkân tanınması” olan değişiklik önerisinin hayata geçirilmesi şirket
kuruluşlarının elektronik ortamda tamamlanmasına katkısı sağlayabilecektir. Bu
yönde önerimiz de bir üst başlıkta yer almaktadır.
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§ 3. Sermaye Şirketlerinin Bulundukları Ülke Dışındaki
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Öz
AB hukukunda sınır aşırı şube tesciliyle ilgili üye devletlerin iç hukuk düzenlemelerinin uyumlaştırılması amacıyla 89/666 sayılı 11. Konsey Yönergesi kabul edilmiş; ardından bu Yönerge, 2017/1132 sayılı Yönerge altında
diğer şirketler hukuku yönergeleriyle birleştirilmiştir. Yönerge’de şubenin faaliyetleriyle ilgili hususların kamuya açıklanması şube hukukuna tabi kılınmakta ve kaynak şirketin üye devlet veya üçüncü ülke olmasına göre
ayrıma gidilmektedir. AB hukukuyla uyum için, ilk etapta Yönerge’nin üçüncü ülkelerde bulunan sermaye şirketleri tarafından üye devletlerde açılan şubelerle ilgili kamuya açıklama esaslarının hukukumuza yansıtılması
yeterli olacaktır. Tam üyelik hedefinin gerçekleştirilmesi, üye devletlerin ticaret sicilleri arasındaki sicillerarası
bağlantı sistemine ilişkin kuralların da iç hukukumuza aktarılmasını gündeme getirecektir. Değerlendirmelerimiz ışığında; şubenin tescilinin kolaylaştırılması, şube işleri için atanan şirket temsilcileri ve şirket hesaplarının
şubenin bulunduğu yer sicilinde kamuya açıklanması konularında Türk hukukunun AB hukukuyla uyumunun
sağlanabilmesi için, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde değişiklik önerisinde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sınır aşırı şube tescili, Şubenin bulunduğu yer sicili, Merkezi yurt dışında bulunan işletmenin şubesi için atanan tam yetkili temsilci, Siciller arası bağlantı sistemi
Abstract
In EU law, cross border branch registration had been regulated under Eleventh Council Directive No 89/666,
which was later was consolidated under Directive No 2017/1132. According to the Directive documents
and particulars relating to a branch shall be disclosed according to the law of that branch, and the disclosure
requirements differ as to whether company’s country of origin is a member state or a third party. Evaluation of
the level of harmonization with EU law is based on disclosure rules on the branches opened by companies that
are governed by the law of the third countries and set up in legal forms comparable to companies to which the
Directive applies, considering the current stage of Turkey’s relations with the EU. However, the achievement of
full membership will bring forward the necessity of transposition of the provisions relating to the interconnection
of registers as well. In the light of our study; several amendments to the provisions of Turkish Commecial Code
and Commercial Registry Regulation, regarding facilitation of branch register, representation of the company
for the activities of the branch, disclosure of accounting documents of the company in the register of branch are
suggested for further harmonization of Turkish law with EU law.
Keywords: Cross border branch registration, Register of the branch, Representative of the company for the
activities of the branch, Interconnection of business registers
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran 2017
tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun
belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Yönerge”), III.
Bölüm, 2 ve 3. Kısım

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 40/4; 48

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

2. Adı

: Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun (“YürK”) m. 12/1

Kabul Tarihi

: 14 Ocak 2011

Sayısı

: 6103

Yayın Yeri

: RG 14.2.2011, 27836

3. Adı
Yayın Yeri
4. Adı

Yayın Yeri

: Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 32/2, 119/2,
122,123,125
: RG 27.01.2013, 28541
: Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) m. 13/6
: RG 06.12.2016, 29910

§ 3. Sermaye Şirketlerinin Bulundukları Ülke Dışındaki Şubeleri

55

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
1. Genel Açıklamalar
AB hukukunda, üye devlet hukukuna tabi şirketler üye devlet uyruğundaki
gerçek kişiler gibi iş kurma hakkının süjesi olarak kabul edilmektedir (ABİHA
54/1). Üye devlet hukukuna tabi şirketin, başka bir üye devlette şube açması da iş
kurma hakkının konusunu oluşturur ve bu hakkın sınırlandırılmasının koşullarına
tabidir (ABİHA 49/1-c, 50/2-f). Üçüncü ülke (üye devlet statüsünde olmayan ülkeler) hukukuna tabi sermaye şirketinin üye devlet içerisinde şube açması ise üye
devletlerle üçüncü ülkeler arasındaki sermaye hareketliliği olarak değerlendirilebileceğinden iç pazarda sermayenin serbest dolaşımı esaslarının uygulanması
gündeme gelmektedir (ABİHA 63/1, 64/2). Ayrıca Birlik içerisinde açılan şubelerin kamuya açıklama esaslarında, şirketin kökenine dayalı (country of origin)
ayrımcılıktan kaçınılması, konunun kaynak şirketin üçüncü ülke olması ihtimalini de kapsayacak şekilde düzenlenmesini gerekmektirmektedir (Yönerge, Dibace N. 21). İşte bu nedenlerle herhangi bir devlet hukukuna tabi sermaye şirketi
veya eşdeğer türde bir şirketin, üye devlet içerisinde açacakları şubelere yönelik
kamuya açıklama esaslarına asgari ölçütleri getiren ve üye devletlerin bu alanda ihdas edebilecekleri tasarrufların çerçevesini oluşturan 11. Konsey Yönergesi
kabul edilmiştir1. 11. Konsey Yönergesi, 2012 yılında önemli değişikliklere uğramasının ardından2, 2017 yılında diğer şirketler hukuku yönergeleriyle birlikte,
1

2

Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed
by the law of another State [1989], OJ L 395/39. Türk hukukunun 11. Konsey Yönergesi’ne
uyumuyla ilgili eTK döneminde yapılan çalışma için bkz. Füsun Nomer Ertan ‘Yabancı İşletmelerin Türkiye’deki Şubelerinin Tescili’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği
Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001) 527.
Kredi ve finans kuruluşları gibi bazı şirket türleri özelinde çıkarılan düzenlemeler çalışmamızın
kapsamının dışında bırakılmıştır. Örneğin bkz. Council Directive 89/117/EEC of 13 February
1989 on the obligations of branches established in a Member State of credit institutions and
financial institutions having their head offices outside that Member State regarding the publication of annual accounting documents [1989] OJ L 44/40.
11. Konsey Yönergesi 2016 yılının Şubat ayında, yani Yönerge’nin yürürlüğe girmesinden önce,
AB Başkanlığı tarafından 2016- 2019 yılları için hazırlanan Avrupa Birliği’ne Katılım İçin
Ulusal Eylem Planı’nda da TK’nın uyumunun, Komisyon tarafından denetleneceği düzenlemeler arasında sayılmaktadır. Ancak yasakoyucunun bu konuyla ilgili henüz kamuoyuyla paylaştığı bir tasarı metni bulunmamaktadır. Bkz. AB Başkanlığı, Avrupa Birliği’ne Katılım İçin
Ulusal Eylem Planı (Ocak 2016-Aralık 2019), s. 36.
11. Konsey Yönergesi’nde yürürlükte kaldığı süre boyunca yapılan en kapsamlı değişiklik sicillerarası bağlantı sisteminin kurulması üzerine gerçekleşmiştir. Böylelikle merkez ve şube kayıtlarının- farklı ülke sicillerinde bulunsalar da- ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bkz. Directive
2012/17/EU of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council
Directive 89/666/EEC and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of the European Parlia-
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2017/1132 sayılı Yönerge3 altında birleştirilmiştir. Getirilen yükümlülüklerin uygulanabilmesi için kaynak şirket türünün Yönerge Ek II’de sayılan veya üçüncü
ülkeler bakımında bunlarla kıyaslanabilir hukuki yapıya sahip olması aranmıştır.
Belirtilen şirket türleri; hukukumuzda sermaye şirketlerine, yani ismen anonim
şirket, limited şiket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkete karşılık gelmektedir.
AB hukukunda şube işleriyle ilgili kamuya açıklanacak hususlara şube hukukunun uygulanacağı kabul edilmektedir (Yönerge 29/2). Ancak bu tercih, kaynak
şirket hukukunun belirlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır. Zira Yönerge’de kamuya açıklama esaslarının kapsamının belirlenmesinde kaynak şirketin
tabi olduğu devletin, üye devlet olup olmamasına göre bir ayrıma gidilmiştir. Bu
ayrımının nedenleri şu şekilde özetlenebilir:
1. Kaynak şirketin üçüncü ülke hukukuna tabi olmasının doğal sonucu gerek
Yönerge’de gerekse diğer AB mevzuatında sermaye şirketleri için öngörülen hükümlere tabi olmamasıdır. Örneğin, Birlik hukukunda sermaye
ortaklıklarının hesaplarının düzenlenmesi ve kamuya açıklanması konularında üye devlet hukuklarını uyumlaştıran düzenlemeler yapılmıştır. Bu
düzenlemelere tabi olan şirketlerin şube açması ihtimalinde, 2006/43/AT
sayılı Yönergesi ve 2013/34/AB sayılı Yönergesi’ne uygun şekilde şirket
tarafından düzenlenen, denetlenen ve kamuya açıklanan muhasebe belgelerinin de şubenin açıldığı yer sicilinde kamuya açıklanması gerekmektedir
Yönerge 31). Üçüncü ülkelerde şirket hesaplarının düzenlenmesi bakımından yapılan düzenlemeler, 2006/43/AT sayılı Yönergesi, 2013/34/AB sayılı Yönergesi veya diğer AB mevzuatıyla farklılıklar gösterebilmektedir.
Bu yönergelerle sağlanan uyumlaştırmasının asgari koşullarınının üçüncü
ülke hukukuna tabi olan şirketin açacağı şubenin tescilinde de sağlanabilmesi için, kaynak şirketin Birlik hukukuna tabi olmasından ayrı düzenlenmesi gerekmiştir (Yönerge 38).
2. Yönerge’nin sicillerarası bağlantı sistemine dair hükümleri üçüncü ülke

3

ment and of the Council as regards the interconnection of central, commercial and companies
registers [2012] OJ L 156/ 1.
27 Kasım 2019 tarih ve 2019/2121 (AB) sayılı, 20 Haziran 2019 tarih ve 2019/1023 ile
2019/1151 sayılı Yönergeler ile değişik, bkz. Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards
cross-border conversions, mergers and divisions [2019] OJ L 321/1, Directive (EU) 2019/1023
of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring
frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending
Directive (EU) 2017/1132 [2019] OJ L 172/ 18; Directive (EU) 2019/1151 of the European
Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards
the use of digital tools and processes in company law [2019] OJ L 186/80.
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hukukuna tabi şirketin Birlik içerisinde açtıkları şubelere uygulanmaz (Yönerge, Dibace 30). Üye devlerlerin ticaret sicilleri arasında 2012/17/AB
sayılı Yönerge4 ile kurulmuş bulunan sicillerarası bağlantı sistemi (“the
system of interconnection of registers”), bir üye devlette tescilli sermaye
şirketinin kayıtlarının başka bir üye devletteki şubesiyle ilişkilendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu itibarla şirketin tescil edildiği sicile, şirketle
lgili bazı belge ve bilgilerinde değişiklik yapılması için başvurulduğunda
(Yönerge 30a) veya şirket tasfiye hâline girmesi, ödeme aczine düşmesi
yahut şirketin sicilden terkini söz konusu olduğunda (Yönerge 34), şirketin
tescil edildiği yer sicili bunu sicillerarası bağlantı sistemi üzerinden şubenin siciline bildirebilmektedir. Üçüncü ülkede bulunan merkezin tescilli
bulunduğu sicilde kamuya açıklanan hususlar, sicillerarası bağlantı sistemi
ağına dâhil olmadığından şirket ve şube sicilleri arasında iletişim ve bilgi
paylaşımı Yönerge dâhilinde düzenlenmemektedir.
3. Kaynak şirketin üçüncü ülke hukukuna tabi olması hâlinde 2017/1132 sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’nde bugüne kadarki en kapsamlı değişikliği yapan 2019/1151 sayılı Yönerge ile eklenen 28a, 28b, 28c hükümleri
uygulanmaz. Bu fark da yukarıda yapılan açıklamalarla ilgili olup, temelde üçüncü ülkelerin sicillerarası bağlantı sistemine dâhil olmamalarından
kaynaklanmaktadır. Anılan hükümler üye devlet hukukuna tabi sermaye
şirketinin başka bir üye devlette tamamen çevrimiçi olarak sicillerarası
bağlantı sistemi aracılığıyla şube açmasını mümkün kılmaktadır. Diğer bir
ifadeyle, kural olarak şube açılışında başvuru, evrakların sunulması, değerlendirmeye alınması ve tescilin gerçekleştirilmesi tamamen çevrimiçi
yollarla gerçekleştirilecektir.
AB hukukuna yönelik genel açıklamalarımızın somutlaştırılması adına aşağıda Yönerge’nin ilgili hükümlerinin çevirisi sunulmaktadır. Her ne kadar yapacağımız değerlendirmelerde yalnızca Yönerge’nin “üçüncü ülkeye tâbi şirketin
şubesine uygulanacak kamuya açıklama esasları” başlıklı Üçüncü Kısım hükümleri esas alınacak olsa da üyelik müzakerelerinde ilerleyen süreçlere ışık tutması
açısından kaynak devletin üye devlet olması hâlinde uygulanan İkinci Kısım hükümlerinin de çevirisine yer verilmektedir.

4

Directive 2012/17/EU of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Directive 89/666/EEC and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council as regards the interconnection of central, commercial and
companies registers [2012] OJ L 156/ 1.
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2. Yönerge’nin İlgili Hükümlerinin Tercümesi5
İkinci Kısım
Diğer üye devletlere tâbi şirketin şubesine uygulanacak kamuya
açıklama esasları
Madde 28a
Şubelerin çevrimiçi yollarla tescili
1. Üye Devletler, bir Üye Devlette başka bir Üye Devlete tâbi şirketin
açacağı şubenin, tescil başvurusunun herhangi bir yönünün değerlendiren
ulusal hukuka tâbi herhangi bir merci, kişi veya kurum huzurunda bulunulması gerekmeksizin, tamamen çevrimiçi yollarla tescil edilebilmesini
sağlar. 13b maddesinin 4. fıkrası saklıdır, 13g maddesinin 8. fıkrası kıyasen uygulanır.
2. Üye Devletler, şubelerin çevrimiçi yollarla tescili için, yetkili makama
sunulması gereken belge ve bilgilere dair kuralları da içeren, detaylı düzenlemeler ihdas etmelidir. Bu düzenlemelerde, Üye Devletler çevrimiçi
yollarla tescilin; 16a maddesinin 4. fıkrasında belirtilen belge ve bilgilerin
elektronik nüshaları dâhil, belge veya bilgilerin elektronik şekilde sunularak veya daha önceden herhangi bir sicile sunulmuş olan belge veya bilgiler kullanılarak gerçekleştirilmesini sağlar.
3. İkinci fıkrada anılan düzenlemeler en azından
(a) Başvurucuların gerekli hak ve işlem ehliyetiyle şirketi temsil yetkisini
temin eden usulü;
(b) Şubenin tescili için başvuran kişi/kişilerin veya bunların temsilcilerinin
kimliğinin doğrulanmasını sağlayacak araçları;
(c) Başvurucuların 910/2014 (AB) sayılı Tüzük’te6 tanımlanan elektronik
işlemlerde güvenlik hizmetlerinden faydalanmasının koşullarını
içerir.
4. İkinci fıkrada anılan düzenlemeler ayrıca
(a) Şubenin amacının hukuka uygunluğunun doğrulanmasını;
(b) Şube unvanının hukuka uygunluğunun doğrulanmasını;
5
6

Tercüme Yönerge’nin İngilizce metninden yapılmıştır. Köşeli parantez içindeki ifadeler açıklık
sağlanması için yazar tarafından eklenmiştir.
Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014
on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market
and repealing Directive 1999/93/EC [2014] OJ L 257/73.
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(c) Şubenin tescili için sunulan belge ve bilgilerin hukuka uygunluğunun
doğrulanmasını;
(d) Noter veya herhangi kişi ya da kurumun uygulanabilir ulusal hukuk
hükümleri uyarınca şube tescilinde görev almasını
gerekli kılabilir:
5. Üye Devletler başka bir Üye Devlete tâbi şirketin şubesi tescil edilirken,
şirketle ilgili bilgileri sicillerarası bağlantı sistemi yoluyla doğrulayabilirler.
Üye Devletler çevrimiçi yollarla şubenin tescilini, belirli faaliyetlerin yerel
hukuk uyarınca denetimi gereği öngörülenler hariç, öncesinde herhangi bir
lisans veya yetki alınması koşuluna bağlayamazlar.
6. Üye Devletler çevrimiçi yollarla şube tescilinin; ulusal hukuk uyarınca
tescil sürecinin herhangi bir yönüne ilişkin gerekli tüm belge ve bilgilerin
yetkili merci, kişi veya kurum tarafından alınması dâhil, işlemlerin tamamlanmasını izleyen 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesini sağlarlar.
Bu fıkrada anılan sürede şube tescil edilemediği takdirde, Üye Devletler
başvurucunun gecikme nedenleri hakkında bilgilendirilmesini sağlar.
7. Başka bir Üye Devlet hukukuna tâbi şirketin şubesinin tescili üzerine,
şubenin tescil edildiği Üye Devletin sicili, şirketin tescilli bulunduğu Üye
Devlete, sicillerarası bağlantı sistemi üzerinden şubenin tescil edildiğini
bildirir. Şirketin kayıtlı bulunduğu Üye Devlet, bu bildirimin alındığını kabul eder ve derhâl bu bilgiyi kendi siciline kaydeder7.
Madde 28b
Şube için belge ve bilgilerin çevrimiçi sunulması
1. Üye Devletler 30. maddede belirtilen bilgi ve belgelerle bunlarda yapılan değişikliklerin; şubenin tescil edildiği Üye Devet hukuku uyarınca
belirlenen süre içerisinde, çevrimiçi yollarla sunulabilmesini sağlar. Üye
Devletler bu şekilde bilgi ve belge sunulmasının, başvurucuların çevrimiçi dosya sunulmasının herhangi bir yönünün değerlendiren ulusal hukuka
tâbi herhangi bir merci, kişi veya kurum huzurunda bulunulması gerekmeksizin, çevrimiçi olarak tamamlanabilmesini sağlar. 13b maddesinin 4.
fıkrası saklıdır, 13g maddesinin 8. fıkrası kıyasen uygulanır.
2. 28a maddesinin 2 ilâ 5. fıkraları şubeler için çevrimiçi bilgi ve belge
sunulmasına kıyasen uygulanır
7

Bilginin kabul edilerek sicile kaydından kasıt, şubeye merkez sicilinde de numara verilmesidir.
Bkz. Yönerge 29 (4)
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3. Üye Devletler, 1. fıkrada anılan belirli belge ve bilgilerin veya bunların
tamamının yalnızca çevrimiçi yollarla sunulmasını gerekli kılabilir.
Madde 28c
Şubelerin kapatılması
Üye Devletler 30. maddenin 1. fıkrasının (h) bendinde belirtilen belge ve
bilgilerin alınması üzerine, şubenin tescil edildiği Üye Devlet sicilinin, sicillerarası bağlantı sistemi üzerinden, şirketin tescil edildiği Üye Devletin
siciline şubenin kapatılarak sicilden terkin edildiğinin bildirilmesini sağlar.
Şirketin tescil edildiği Üye Devletin sicili bu bildirimin alındığını sistem
üzerinden de kabul eder ve bilgiyi kendi siciline gecikmeksizin kaydeder.
Madde 29
Şubeyle ilgili belge veya hususların kamuya açıklanması
1. Üye Devlette Ek II’de belirtilen türde ve başka bir Üye Devletin mevzuatına tâbi bir şirketin açacağı şubeye ilişkin belge ve hususlar, şubenin
tâbi olduğu Üye Devlet hukuku uyarınca 16. maddede öngörülen şekilde
kamuya açıklanır.
2. Şubeyle ilgili kamuya açıklama esaslarının şirketle ilgili kamuya açıklama esaslarından ayrılması hâlinde şube ile yürütülen işlemlerde şubenin
kamuya açıklama esasları dikkate alınır.
3. 30. maddenin 1. fıkrasında belirtilen belge ve hususlar sicillerarası bağlantı sistemi üzerinden kamunun erişimine açılır. 18.ve 19. maddeler kıyasen uygulanır.
4. Üye Devletler şubelerin kendilerine özgü bir kimlik tanıyıcısının olmasını ve bu suretle sicillerarası bağlantı sistemi üzerinden kurulan sicillerarası
iletişimde kesin olarak tanınabilmelerini sağlar. Bu özgün kimlik tanıyıcı
asgari olarak, şubenin tescil edildiği Üye Devleti, kaynak yerel sicili ve
bu sicildeki şube numarasını saptayan unsurlarla gereken hâllerde kimlik
tanıma hatalarından kaçınmayı sağlayan özellikleri içermelidir.
Madde 30
Kamuya açıklanacak belge ve hususlar
1. 29. maddede öngörülen kamuya açıklama yükümlülüğü yalnızca
(a) şubenin adresi;
(b) şubenin faaliyetleri;
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(c) 16. maddede anılan şirket dosyasının tutulduğu sicil ve bu sicildeki sicil
numarası;
(d) şirketin adı ve hukuki yapısı ve şirketin adından farklı olması hâlinde
şubenin adı;
(e) şirket ile üçüncü kişiler arasındaki işlemler ve uyuşmazlıklarda
- 14. maddenin (d) bendi uyarınca şirket tarafından kamuya açıklanan belge ve hususlara göre, kanun gereği kurulan bir şirket organı veya bu organın üyeleri [=murahhas üye] sıfatıyla,
- temsil yetkisinin sınırları gösterilerek şube faaliyetleri için şirketin sürekli biçimde temsilcisi [=murahhas müdür] sıfatıyla,
şirketi temsile yetkili kişilerin atanması, görevlerinin sonlandırılması ve
hususları;
(f) - şirketin infisahı, tasfiye memurlarının mahkeme tarafından atanması,
kimlik bilgileri, yetkileri ve 14. maddenin (h), (j) ve (k) bentlerine göre
şirket tarafından yapılan açıklama uyarınca tasfiyenin sonlandırılması,
- iflas, konkordato ve benzeri şirketi etkileyen işlemler;
(g) 31. madde uyarınca şirket hesapları;
(h) şubenin kapatılması
ile ilgili bilgi ve belgeleri kapsar.
2. Şubenin açıldığı Üye Devlet, 29. maddede anıldığı üzere ayrıca;
(a) bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde anılan kişilerin
imzalarının;
(b) 14. maddenin (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca esas sözleşme ve ayrı
olarak düzenlenmeleri öngörüldüğü takdirde kuruluş belgeleri ile kuruluş
sözleşmesinin8 ve bunlarda yapılacak değişikliklerin;
(c) bu maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde anılan sicil tarafından verilen
şirketin mevcudiyetini gösterir belgenin;
(d) kamuya açıklamanın teminatların muteberliğiyle ilgili olması kaydıyla,
teminat olarak gösterilen o Üye Devlette bulunan şirket mallarının
kamuya açıklanmasını öngörebilir.
8

Hukukumuzda sermaye şirketlerinin kurucularının şirketi kurma iradelerini açıkladıkları belge,
ilk esas sözleşmedir/şirket sözleşmesidir (TK 335, 566, 585). Yönerge’de “kuruluş sözleşmesi/
memorandum of association” ile ifade edilmek istenen ise farklı hukuk sistemlerinde- söz gelimi İngiliz şirketler hukukunda-şirketin kuruluşunda kurucuların, gösterilen türde şirket kurma
iradelerini açıkladıkları bir kuruluş sözleşmesi (memorandum of association) ve şirketin işleyişiyle ilgili bir esas sözleşmenin ayrı ayrı düzenlenmesidir.
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Madde 30a
Şirket belge ve bilgilerinde değişiklik
Şirketin tescil edildiği Üye Devlet, sicillerarası bağlantı sistemi aracılığıyla,
(a) şirket unvanının;
(b) şirket merkezinin;
(c) şirketin kayıtlı bulunduğu sicildeki sicil numarasının;
(d) şirketin hukuki yapısının;
(e) 14. maddenin 1. fıkrasının (d) ve (f) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerin
herhangi biriyle ilgili değişiklik başvurusunu, gecikmeksizin şirketin şubesinin tescil edildiği Üye Devlete bildirir.
Bu maddenin birinci fıkrasında anılan bildirimin alınması üzerine şubenin
tescil edildiği sicil, sicillerarası bağlantı sistemi aracılığıyla, bu bildirimin
alındığını gecikmeksizin kabul eder ve 30. maddenin 1. fıkrasında anılan
bilgi ve belgelerin gecikmeksizin güncellenmesini sağlar.
Madde 31
Şirket hesaplarını kamuya açıklama yükümlülüğünün sınırları
30. maddenin 1. fıkrasının (g) bendinde öngörülen kamuya açıklama yükümlülüğü, şirketin tâbi olduğu Üye Devlet hukuku uyarınca Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2006/43/AT sayılı Yönergesi9 ve 2013/34/AB sayılı Yönergesi’ne10 uygun şekilde şirket tarafından düzenlenen, denetlenen
ve kamuya açıklanan şirket hesaplarıyla sınırlıdır.
Üye Devletler, 30. maddenin 1. fıkrasının (g) bendinde anılan şirket hesaplarını kamuya açıklama yükümlülüğünün, 14. maddenin (f) bendi uyarınca
şirketin tescilli edildiği Üye Devlet sicilinde kamuya açıklamayla yerine
getirilmiş sayılacağını kararlaştırabilirler.
9

10

Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/
EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 87).
Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the
annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the
Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (OJ L 182, 29.6.2013,
p. 19).
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Madde 32
Kamuya açıklama dili ve kamuya açıklanacak belgelerin tercümesi
Şubenin açıldığı Üye Devlet, 30. maddenin 2. fıkrasının (b) bendi ve 31.
maddede anılan belgelerin, Birliğin başka bir resmî dilinde yayınlanmasını
ve bu belgelerin tercümelerinin onaylı olmasını düzenleyebilir.
Madde 33
Üye Devlette birden çok şubenin bulunduğu hâllerde kamuya
açıklama
Şirketin Üye Devlette birden fazla şube açmış olması hâlinde, 30. maddenin 2. fıkrasının (b) bendi ve 31. maddede anılan kamuya açıklama, şirketin tercih edeceği şubenin siciline yapılabilir.
Birinci fıkrada anılan hâllerde, diğer şubelerin kamuya açıklama yükümlülüğü, kamuya açıklamanın yapıldığı şubenin sicilindeki hususları ve bu
sicildeki şube numarasını kapsar.
Madde 34
Tasfiye veya ödeme acziyle ilgili işlemlerin başlangıcı ile sonu ve
şirketin sicilden terkinine dair bilgi
1. 20. madde sırasıyla şirketin siciline ve şubenin siciline uygulanır.
2. Üye Devletler 20. maddenin 1. ve 2. fıkralarında anılan bilgilerin alınmasını takiben izlenecek usulü kararlaştırır. Bu usul, şirketin tasfiyesi sonucunda veya bunun dışında bir sebeple terkin edilmesi hâlinde şubelerinin de gecikmeye yol açmaksızın sicilden terkinini sağlamalıdır.
3. 2. fıkranın ikinci cümlesi, ilgili şirketin hukuki yapısının değişmesi,
birleşme, bölünme veya şirket merkezinin sınıraşırı taşınması sonucunda
terkin edilen şirketlerin şubelerine uygulanmaz.
Madde 35
Yazışma ve sipariş formlarına ilişkin bilgiler
Üye Devletler, şube tarafından kullanılan mektup ve sipariş formlarında,
26. maddede belirtilen bilgilere ilaveten, şubenin dosyasının tutulduğu sicilin ve bu sicildeki şube numarasının belirtilmesini düzenler.
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Üçüncü Kısım
Üçüncü ülkeye tâbi şirketin şubesine uygulanacak kamuya
açıklama esasları
Madde 36
Şubeyle ilgili belge ve hususların kamuya açıklanması
1. Üye Devlette, herhangi bir Üye Devlet hukukuna tâbi olmayan ancak
Ek II’de gösterilen şirket türlerine benzer hukuki yapıya sahip olan şirket
tarafından açılan şubeye ilişkin belge ve hususlar, şubenin tâbi olduğu Üye
Devlet hukuku uyarınca 16. maddede öngörülen şekilde kamuya açıklanır.
2. 29. maddenin 2. fıkrası uygulanır.
Madde 37
Kamuya açıklanması zorunlu belge ve hususlar
36. maddede öngörülen kamuya açıklama yükümlülüğü en azından,
(a) şubenin adresi;
(b) şubenin faaliyetleri;
(c) şirketin tâbi olduğu Devlet hukuku;
(d) bu hukukun şirketin tescilini öngörmesi hâlinde, şirketin tescil edildiği
sicil ve bu sicildeki sicil numarası;
(e) ayrı olarak düzenlenmeleri öngörüldüğü takdirde kuruluş belgeleri ile
kuruluş sözleşmesi ve bunlarda yapılacak değişiklikler
(f) şirketin hukuki yapısı, merkezi, işletmenin faaliyet konusu ve (e) bendinde anılan belgelerde belirtilmediği takdirde, en azından yıllık olarak
kayıtlı sermaye tutarı;
(g) şirketin adı ve şirketin adından farklı olması hâlinde şubenin adı;
(h) şirket ile üçüncü kişiler arasındaki işlemler ve uyuşmazlıklarda
- kanun gereği kurulan bir şirket organı veya bu organın üyeleri [=murahhas üye] sıfatıyla,
- şube faaliyetleri için şirketin sürekli biçimde temsilcisi [=murahhas müdür] sıfatıyla,
şirketi temsile yetkili kişilerin atanması, görevlerinin sonlandırılması ve
hususları;
bu kişilerin şirketi temsil yetkisinin sınırları ve tek başına ya da müştereken şirketi temsile yetkili olduğunun belirtilmesi.
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(i) - şirketin infisahı, tasfiye memurlarının mahkeme tarafından atanması,
bu kişiler ve yetkilerine ilişkin hususlar ve tasfiyenin sonlandırılması
- iflas, konkordato ve benzeri şirketi etkileyen işlemler
(g) 38. madde uyarınca şirket hesapları
(h) şubenin kapatılması
ile ilgili bilgi ve belgelerini kapsar.
Madde 38
Şirket hesaplarını kamuya açıklama yükümlülüğünün sınırları
1. 37. maddenin 1. fıkrasının j bendinde öngörülen kamuya açıklama yükümlülüğü, şirketin tâbi olduğu Devlet hukuku uyarınca şirket tarafından
düzenlenen, denetlenen ve kamuya açıklanan şirket hesaplarıyla sınırlıdır.
2013/34/AB sayılı Yönerge’ye uygun veya denk şekilde düzenlenmemeleri hâlinde, Üye Devletler, şube faaliyetleriyle ilgili hesapların düzenlenerek kamuya açıklanmasını talep edebilirler.
2. 32. ve 33. maddeler uygulanır.
Madde 39
Yazışma ve diğer formlara ilişkin ihbar yükümlülüğü
Üye Devletler, şube tarafından kullanılan mektup ve sipariş formlarında
şubenin dosyasının tutulduğu sicilin ve bu sicildeki şube numarasının belirtilmesini düzenler. Şirketin tâbi olduğu Devlet hukukunda şirketin tescili
öngörülmüşse, şirketin tescil edildiği sicil ve bu sicildeki şirketin sicil numarası ayrıca belirtilmelidir.
Dördüncü Kısım
Uygulama ve yürürlük
Madde 40
Cezalar
Üye Devletler 29, 30, 31, 36, 37 ve 38. maddelerde belirtilen hususların
kamuya açıklanmaması ve yazışma ve sipariş formlarının 35 ve 39. maddelerde öngörülen zorunlu hususları içermemesi hâlinde gerekli cezai yaptırımları öngörmelidirler.
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Madde 41
Kamuya açıklama işlemlerini gerçekleştiren kişiler
Her Üye Devlet 2. ve 3. Kısımlarda öngörülen kamuya açıklama işlemlerinin kimler tarafından gerçekleştirileceğini belirler.
Madde 42
Şubelerin hesaplarına ilişkin belgelerin kamuya açıklanma yükümlülüğüne getirilebilecek muafiyetler
1. 31 ve 38inci maddeler 89/117/AT sayılı Yönerge kapsamındaki kredi
kuruluşları ve finansal kuruluşları tarafından açılan şubelere uygulanmaz.
2. [sigorta şirketlerine yönelik 89/117/AT sayılı Yönerge uyarınca] Beklenen uyumlaştırmanın üzerine Üye Devletler 31inci ve 38inci maddeleri
sigorta şirketlerince açılan şubelere uygulamaz.
B. Türk Hukuku
1. Genel Açıklamalar
Türk hukukunda sermaye şirketlerinin, hukukuna tâbi olduğu ülke dışında şubelerinin tescili, TK ve ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmektedir11. TK’da
konuyla ilgili yegâne hüküm esasen merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin tesciliyle ilgilidir. Bu bakımdan ticari işletme
işletmeyen sermaye ortaklığı sorunsalı bir yana bırakılacak olursa, hükmün; merkezi yurt dışında bulunan sermaye ortaklıklarının işletmelerinin Türkiye’deki
şubelerine de uygulanacağı söylenebilir12. Merkezi yurt dışında bulunan ticari
işletmenin ilk şubesinin tescili, kaynak ticari işletme hukukunda merkezin ticaret unvanına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla yerli ticari işletmelerle aynı
hükümlere tabidir (TK 40/4 c. 1, 48). Sonraki şubeler ise ticari işletmenin şubesi
gibi tescil edilir (TSY 122/2). Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmenin şubesinin de işletme gibi kabul edilerek “merkez şube” olarak adlandırılması, iflas
hukukunda kabul edilen mülkilik prensibinden ileri gelmektedir13 (İİK 154).
11

12

13

TK’nın yürürlüğe girmesinden evvel konu eTK 42 ve “30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu
Muvakkat” adlı özel bir kanun ile düzenlenmekteydi.
Çalışmamızın başlığında Yönerge’de karşıladığı bölümde kullanılan ifade esas alınmışsa da
“sermaye şirketinin şubesi” hukukumuz bakımından doğru bir ifade değildir. Zira sermaye şirketi tüzel kişiliğinin şubesinden değil, şirket tüzel kişiliği tarafından işletilen ticari işletmenin
şubesinden söz edilebilir.
TTBB – Zabıt Ceridesi, Türk Ticaret Kanunu Layihası ve Adliye Encümeni Mazbatası (1/150),
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2. Şube İçin Tam Yetkili Temsilci Atanması
Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubesi için tam
yetkili temsilci atanmalıdır (TK 40/4, YürK 12/1). Şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, vatandaşlığı tescil edilecek hususlardandır (TSY 123/1-f). TK 40/4 c. 2’de aynen “Bu şubeler için yerleşim yeri
Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır” denilmesi karşısında
merkez yetkilileri tarafından düzenlenen beyannamenin içeriğine yönelik YürK
12/1 hükmünde, şubeyi14 mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları
nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adları ifadesine yer
verilmesi; tam yetkili temsilcinin, yetkisinin kapsamı üzerinde durulmasını gerektirmektedir15.
TK 40/4 ve YürK 12/1 hükümlerinde göze çarpan ilk farklılık atanacak kişinin
“ticari temsilci” olup olmadığı noktasındadır16. YürK 12’de de şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil
edecek kişi veya kişilerden söz edilmesi, üçüncü kişiler tarafından şubeyi ilgilendiren her türlü konuda muhatap kabul edilebilmesini, yani bu temsilcinin şube
işleri bakımından kural olarak yetkili olduğunun kabulünü gerektirir. Bu açıdan
“tam yetkili temsilci”nin temsil yetkisinin “ticari temsilcinin” temsil yetkisinden
daha geniş tutulduğu değerlendirilebilir. “Tam yetkili” olmanın ticari temsilcinin

14

15

16

Devre:X, İçtima:2, S. Sayısı:198,<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/
d10/c012/tbmm10012083.pdf>erişim 20.09.2020, 18.
Hükümde lafzen bu şubeye kişilik atfeder biçimde “şubeyi temsil”den söz edilse de merkez
işletmeyi işleten taciri, konumuz bakımından şirket tüzel kişiliğini, şube işlerinde temsil kastedilmektedir.
eBK 450 (BK 548) hükmünde ticari mümessilin temsil yetkisinin zaten tespit edilmiş olması
nedeniyle, TK 40/4 hükmündeki “tam yetkili” ifadesini karşılayan eTK 42/4 hükmünde “tam
salahiyetli” ibaresinin kullanılmasının hata olduğu yönünde bkz. İsmail Kırca, Ticari Mümessillik (Yetkin, 1996) 49 dpn. 6.
Her ne kadar TK 40/4 hükmünde “ticari mümessillik”ten söz edilmekteyse de hükme kaynaklık
eden İsvBK 935B hükmünde ticari temsilciyi karşılayan “prokura” ifadesine yer verilmeyek
ticari iş ve işlemler için genel bir yetkilendirmeden bahsedilmektedir. Konuyla ilgili AlmTK
§13e (2)(3) hükmünde Yönerge 30/1-e ile aynı paralelde ifadeler kullanılmaktadır. Yönerge
30/1-e ve 38/1-h hükümlerinin lafzından şube için yetkilendirilen kimsenin, murahhas üye/
müdür sıfatıyla şirketi temsil ettiği anlaşılmaktadır.
YürK 41 ile mülga 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat’in, 1. maddesinde şirket
konusuna giren her türlü hukuki işlemde ve her türlü davada şirket tüzel kişiliğini temsile edebilecek, murahhas üye/müdürden söz edilmektedir: “saniyen şirketin nizamnamei dahilisinde
gösterilmiş olan muamelatı aktetmeye ve muamelatı vakıadan mütevellit hernevi deaviden şirket nam ve hesabına olarak gerek müddei ve gerek müddealehy sıfatiyle gerek diğer bir sıfatla
derecatı mehakimde hazır bulunmağa mezun ve murahhas bir vekilin tayinini mübayyin kezalik
mensup olduğu memleket katibiadiliğinden ve saltanatı saniye sefaret ve şehbenderhanelerinden musaddak veyahut Memaliki Osmaniyede katibiadil huzurunda tanzim olunmuş bir vekâletnameyi tevdie mecburdur”.
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temsil yetkisinin iradi sınırlandırılmasını bertaraf eden bir ifade olmaktan ziyade
bizahiti bu kişiyi tanıtan ve temsil yetkisinin ticari temsilcinin kanunen çizilen
çerçevesinin dışına çıkabildiğini vurgulayan bir ifade olarak düşünülebilir17. Söz
gelimi TSY 125/2-a hükmünde merkez şubenin sona ermesine yönelik kararın
tek başına şube tarafından da alınabilmesine cevaz verilmiş olması, tam yetkili
temsilcinin merkez şubeninin terkinini isteyebileceğine işaret etmektedir. Ancak
“tam yetkili” şube yetkilisi ticari temsilci olarak nitelendirildiği takdirde, temsil yetkisinin hasredildiği merkez şube bir ticari işletme gibi kabul edildiğinden,
merkez şubenin terkini talep edemeyeceği kabul edilmelidir.
Tüm bu açıklamalarımızdan de lege feranda vardığımız sonuç, şubeyle birlikte tescil edilen “tam yetkili temsilci” ifadesinin, şirketin temsili için yetkilendirilen bir ticari temsilciden ziyade sermaye şirketinin organsal temsil yetkisini
kullanan murahhas üyeye/müdüre karşılık geldiğidir. “Tam yetkili” olma temsilin
konu bakımından kapsamına yönelmektedir ve yetkinin kullanılış biçiminin birlikte temsil olarak belirlenmesine engel teşkil etmemektedir.
Olan hukuk açısından, TK 40/4 ve YürK 12/1 hükümlerini birlikte değerlendirildiğinde ise “Tam yetkili ticari temsilci”, işletmeyi işleten taciri, Türkiye’deki
şubesiyle ilgili ticari temsilcinin temsil yetkisinin kanunen öngörülen kapsamına
giren tüm işlemlerde mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil edebilen kimsedir (YürK 12/1 c.3). Temsil yetkisinin şube
ile sınırlandırılması ticari temsilciyi ilgili düzenlemeler açısından tam yetkili olmaktan çıkarmamakta olup yetkilendirmenin mahiyetinden kaynaklanmaktadır.
Bu yetki şubenin bulunduğu yer ile sınırlı olmayıp şubeyi ilgilendirmesi şartıyla
tüm dünyayı kapsar18. Öte yandan “tam yetkili olma” ticari temsilcinin temsil
yetkisini nitelediğinden, bu yetkinin birlikte temsil ile sınırlandırılmamış olması
gerekmektedir19.
YürK 12/1 ve Yönetmelik 122-123 hükümlerinde tam yetkili olarak temsil
edecek kişi veya kişiler ifadesiyle kastedilen birden çok kişiye münferiden bu
yetkinin verilebilmesidir. Gerçekten de TK 40/4 hükmünün açık lafzı, bu kanunun yürürlüğü ve uygulanmasıyla ilgili ihdas edilen düzenlemelere dayanılarak,
17

18
19

Tam yetkili ifadesinin bu temsilcinin eBK 388/II (BK 504/3) ve 450/II (BK 548/2) hükümlerinde belirtilen sınırlamalara tabi olmadığı şeklinde yorumlanması gerektiği yönünde bkz. Osman
Tolun ‘Yabancı Sermaye Şirketlerinin Türkiye’de Şube Açmaları’ III. Ticaret ve Banka Hukuku
Haftası (13-18 Mayıs 1963) Bildiriler - Tartışmalar (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1964) 542-543.
Kırca (15) 150.
Halit Aker ‘4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Ticari İşletme Hukukuku
Bakımından Değerlendirilmesi-Özellikle Şube ve İrtibat Bürosu Açması’ (2007) IV Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 178-180. Abuzer Kendigelen (Ülgen, Helvacı, Kaya, Nomer Ertan) Ticari İşletme Hukuku (5. Bası, On İki Levha Yayıncılık, 2015) 177.
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temsil yetkisinin elbirliğiyle kullanılmasına cevaz verir şekilde yorumlanması
önünde engel teşkil etmektedir.
Temsil yetkisinin kapsamına kural olarak taşınmazların devri veya ayni hak
ile sınırlandırılması girmemektedir. Temsilcinin tam yetkili kabul edilebilmesi
için kural olarak bu yetki aranmayacaktır (BK 548/2). Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletme, Türkiye’deki ilk şubesini açtıktan sonra açılacak diğer şubeleri
yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil edilecek (TK 40/4; TSY 122/2) ve
bunlar için ayrıca bir tam yetkili ticari temsilci atanmayacaktır.
3. Şube Açılışında Kamuya Açıklanacak Belge ve Bilgiler
c. Tevdii edilecek belgeler
Merkezi yurtdışında bulunan ve sermaye şirketi olarak yapılanmış olan ticari
işletmenin Türkiye’de şubesini tescilettirebilmesi için başvurusunda tevdi edilecek belgeler ve içerikleri YürK 12/1 ve TSY 122 hükümlerinde düzenlenmektedir. Bu belgeler yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş
ise Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı
Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi gerekmektedir (TSY 32/2). Bu
itibarla TSY 122/1 hükmü uyarınca; kaynak ülkenin şube açılışında istediği belgeleri gösterir yetkili kurumdan alınmış yazının, kaynak ülkede şube açılışında ibraz edilen tüm belgelerin, merkez işletmenin şirket sözleşmesinin, merkez
işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin, merkez yetkili organın şube
açılışı ve Türkiye’de yerleşik tam yetkili atama kararının, merkez yetkililerince
imzalanmış beyannamenin ve tam yetkili temsilciyi yetkilendiren vekâletnamenin şirket merkezinin bulunduğu ülkede düzenlenmiş olması ihtimalinde tasdiki
ve noter onaylı Türkçe tercümesinin sunulması gerekmektedir.
i. Kaynak ülke hukukunda şube tescilinde aranan şartların yerine
getirilmiş olduğunu gösterir belge
Merkezi yurt dışında bulunan bir ticarî işletmenin şubesinin Türkiye’de tescili; merkez işletmenin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, işletmeler ile ticaret
şirketlerinin türlerine göre şubelerinin tescilinde aradığı şartların gerçekleşmiş
olması şartına bağlanmıştır (YürK 12/1). Bu şartın yerine getirildiği, Türk ticaret
sicil müdürlükleri tarafından, kaynak ülke hukuku uyarınca yetkili makamdan
alınan, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve
şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yazı ve bir nüsha Türkçe
çevirisinin şubenin tescil edileceği yer sicil müdürlüğüne tevdi edilmesiyle tespit
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edilir20 (TSY 122/1-a). Bu şekilde listelenen ibraz edilmesi gereken tüm belgelerin onaylı suretlerinin21 ilgili sicil müdürlüğüne ayrıca tevdi edilmesi gerekmektedir (YürK 12/1, c.2; TSY 122/1-b).
ii. Şirket sözleşmesi
Şirketin sözleşmesinin, anonim şirketlerde esas sözleşmenin onaylı suretleri
ve bir nüsha Türkçe çevirisi Türkiye’de şubenin açılacağı yer sicil müdürlüğüne
tevdi edilir (YürK 12/1, TSY 122/1-c). Ayrıca merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını gösteren belgenin onaylı sureti ve Türkçe çevirisi de sözleşmeyle birlikte
sunulmalıdır (TSY 122/1-c)
iii. Şube açılmasına ilişkin karar
Ticari işletmenin tüzel kişi olması hâlinde, yetkili organının şube açılması ve
Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararının aslı ve bir
nüsha Türkçe çevirisi başvuru esnasında tevdi edilecek belgeler arasındadır (TSY
122/1-d).
Şube açma ve tam yetkili temsilcinin atanmasına yönelik kararda tam yetkili
ticari temsilciye verilen yetkinin kapsamı belirtilmemiş ise karara ayrıca ticari
temsilcinin yetkilendirildiği vekâletnamenin aslı ve bir nüsha Türkçe tercümesi
eklenir (TSY 122/1-e).
iv. Şirket merkezinin yetkilileri tarafından düzenlenen beyanname
Merkezi yurt içinde bulunan işletmelerin şubeleri, işletme sicil kaydına gönderme yapılarak tescil edildiğinden ve TSY 124 uyarınca merkez ve şube kayıtları ilişkilendirildiğinden ayrıca merkez yetkilileri tarafından beyanname düzenlenmesi gerekmemektedir. Öte yandan, merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmeler için böyle bir imkân bulunmadığından şube tescili için yapılan başvuruda
merkez ve şubeyi bilgilerin şirket merkezinin yetkilileri tarafından imzalanan
20

21

Ancak ticaret sicil müdürlükleri tarafından yetkili makamdan alınan yazı şartı yerine imza beyannamesinde şirket yetkililerinin, yetkili makamdan alınacak yazının içeriğini beyan etmesi
kabul edilebilmektedir. Bkz. aş. dpn 38.
YürK 12’nin lafzı aynen şu şekildedir: “Ayrıca, kaynak ülkede tescil için ibrazı gerekli tüm belgeler ile şirketin sözleşmesinin, anonim şirketlerde esas sözleşmenin onaylı suretleri...”. Onaylı
suretlerin kabul edileceğine yönelik ifade Tasarı’da bulunmamaktadır. Adalet Komisyonunun
değişikliğe ilişkin gerekçesinde kaynak ülke hukukunda şube tescili için ibrazı gerekli tüm belgelerin sunulmasını uygulamada güçlük yaratacağı vurgulanmıştır. Her ne kadar TSY 122/1-b
hükmünün lafzında onaylı suretten bahsedilmese de Adalet Komisyonu gerekçesi sebebiyle bu
belgelerin aslı değil onaylı suretlerinin ibrazının yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Bilgi için bkz.
Arslan Kaya, Gerekçeli – Karşılaştırmalı – Notlu Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta Yayıncılık 2016) 1361.
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beyanname ile ticaret siciline bildirilerek aleniyete kavuşturulması öngörülmektedir (TSY 122/1-d). Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa
Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış
sermaye tutarı22, şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve
kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve
soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri şirket merkezinin yetkilileri tarafından
düzenlenen beyannamenin içeriğini oluşturmaktadır (TSY 122/1-d).
Her ne kadar TSY 122/1-d hükmünde, TSY 122/1-f hükmünün aksine bu beyanın TK 40 uyarınca yapılacağı belirtilmemişse de merkez yetkilileri tarafından düzenlenen beyanın şube yetkilileri tarafından düzenlenen beyanla birlikte
merkezi yurtdışında bulunan şubenin imza beyannamesini oluşturduğundan şüphe duyulmamalıdır. Zira şube açılmasına ilişkin kararın yanı sıra beyannamenin
içeriğinde de tam yetkili temsilcinin belirtilmesinin aranması nedeniyle merkez
yetkilileri tarafından düzenlenen beyanname, şube yetkilileri tarafından düzenlenen beyannamenin dayanağını oluşturmaktadır. Ayrıca tüzel kişi tacir hüviyetinde olan sermaye şirketi adına imzaya yetkili kimselerin imzaları Türkiye’deki
sicilde bu şekilde aleniyete kavuşturulmaktadır (TK 40/2).
İmza beyanının, ticari işletme açılışı ve şirket kuruluşunda herhangi bir ticaret
sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi TK 40/2 hükmüne dayanılarak çıkarılan Tebliğ ile detaylı
olarak düzenlenmektedir. Merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki
ilk şubesi yerli ticari işletme gibi tescil olacağından, Tebliğ hükümleri ilk şubenin açılışındaki imza beyannamesi açısından da uygulanır (TK 40/4). Tebliğ’de
22

Yeri gelmişken belirtelim, anılan hükümlerde şubeye belirli bir tutarda sermaye ayrılacağını belirtilmekle birlikte, bu şubeye ayrılacak asgari sermaye tutarı netliğe kavuşturulmamaktadır. TK
40/4 hükmü uyarınca bunların yerli ticari işletme olarak ele alınması, sermaye şirketi şeklinde
yapılanan işletmeye de ayrı bir işletme sermayesi güvencesi sağlanması ve merkez şubeyle işlem
yapanlara ayrıca koruma sağlanması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Nitekim merkez şubeye
dayanılarak şirket aleyhine Türkiye’de iflas yoluyla takip başlatılabilmektedir (İİK 154/2). Bu
itibarla sermaye şirketi olarak yapılanan şirketin Türk hukuku uyarınca sermaye şirketinin türü
için aranan asgari sermaye şartının Türkiye’de açılan ilk şube açısından da aranmasını gündeme
gelebilir. Merkez şubenin yerli ticari işletme gibi tescil edileceğinden hareketle bu sonuca varan
görüş için bkz. Tolun (n 17) 539. Ancak işte tam da bu noktada üçüncü ülke hukuku uyarınca belirlenen şirket türünün Türk hukukunda hangi şirket türüne tekabül ettiğinin tespiti sorunu ortaya
çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünde yabancı işletmenin merkezinin Türkiye’ye taşınmasını düzenleyen TSY 115/3 hükmünün kıyas yoluyla uygulanacağı düşünülebilir. Kanaatimizce merkezi
yurtdışında bulunan ve sermaye şirketi olarak yapılanan işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin
tescili için şirketle eşdeğer biçimde asgari sermaye şartının aranmasına tereddütle yaklaşmak
gerekmektedir. Zira tüm bu açıklamalarımız karşısında, merkez şubenin ayrı bir tüzel kişiliğinin
bulunmaması ve açıkça asgari sermaye tutarının öngörülmemiş olmasından hareketle, BankK m.
9 gibi özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, şubeye kural olarak sermaye ayrılması gerekmediği ancak ayrılmışsa bunun tescil edileceği daha isabetli bir yorumdur.
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yapılan değişiklik ile23 yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza
beyanının, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilmesi imkânı tanınmaktadır (Tebliğ 13/6). Böylelikle yurtdışında bulunan şirket merkezinin
yetkilileri tarafından düzenlenecek beyannamenin ticaret sicil müdürlüğünde düzenlenmesi gerekmemektedir.
v. Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin imza beyannameleri
Merkezi temsile yetkili kimseler tarafından düzenlenen beyannamenin yanı
sıra şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin de TK 40 uyarınca düzenlenen imza
beyannamelerini ticaret sicil müdürlüğüne tevdii gerekmektedir (TSY 122/1-f).
TK 40/2 uyarınca çıkarılan tebliğ hükümleri TSY 122/1-f hükmünde açıkça TK
40’a gönderme yapıldığından bu beyanname açısından da uygulanır.
vi. Uygun görüş yazısı
Açılması Ticaret Bakanlığının veya Türkiye’deki diğer resmî kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler bakımından bu izin veya uygun görüş
yazısının da ilgili sicil müdürlüğne tevdi edilmesi gerekir (TSY 122/1-g).
d. Tescil edilecek bilgiler
Türk hukukunda yukarıda sayılan belgeler, ilgili ticaret sicil müdürlüğüne tevdi edildiğinde kamuya açıklanmış olmaktadır (TK 35/2; TSY 15, 122). Ancak
TSY’de merkezi yurt içinde bulunan şubelere benzer şekilde belirli hususların
ayrıca tescili öngörülmüştür. Bu hususların tescilinin öngörülmüş olması, tescilin
diğer sonuçlarının yanı sıra, bu hususlar için tescilin olumlu ve olumsuz etkilerinin doğması açısından önem arz etmektedir (TK 36/3,4)
Merkezi yurtdışında bulunan bir ticari işletmenin Türkiye şubesinin açılışında
merkezin ticaret unvanı ile varsa işletme adı ve ticari işletmenin merkezi, merkez
işletmenin sermayesi, şubeye ayrılmış sermaye, şubenin ticaret unvanı ile varsa
işletme adı ve adresi, şubenin faaliyet konusu, ticari temsilci için yetkili organ
kararı şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı,
vatandaşlığı, kimlik numarası ve yerleşim yeri tescil edilmelidir (TSY 123):
Tescil edilecek hususlarda değişiklik meydana gelmesi hâlinde, merkezi yurt
içinde bulunan ticari işletmelerin şubelerine kıyasen, bunların da tescil edilmesi
gerekmektedir (TSY 121/2).
23

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için bkz. RG 22.07.2020/31193.
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4. Merkez ile Şube Kayıtlarının İlişkilendirilmesi
Türk hukukunda Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin merkezleri ile şubelerinin kayıtları MERSİS üzerinden ilişkilendirilmektedir (TSY 124/2). MERSİS
üzerinden merkez ve şubenin kayıtlara karşılıklı erişimi sağlanmamışsa, merkezin kayıtlı olduğu müdürlüğe değişiklikleri şubenin bulunduğu müdürlüğe bildirmesi yükümlülüğü getirilmiştir (124/1). Merkezi yurt dışında bulunan ticari
işletmelerin merkezleri ve Türkiye’deki şubelerinin ilişkilendirilmesiyle ilgili
herhangi bir hüküm öngörülmemiştir.
5. Şubenin Sona Ermesi ve Kaydının Silinmesi
Merkezi yurtdışında bulunan şirketin Türkiye şubesi, işletmenin yahut Türkiye’deki ilk şubenin sona erdiğinin resmi şekilde tespit edilmesi üzerine veya
şube faaliyetlerinin sona ermesi üzerine silinir (TSY 125/2, 7). İşletmenin yahut
Türkiye’deki ilk şubenin sona erdiğinin resmi şekilde tespit edilmesi üzerine, şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğü, resen işlem yapmaya yetkili değildir (TSY
125/7). Burada tescile davet süreci işletilecek ve mahkemenin terkine hükmetmesi hâlinde şube kaydı terkin edilebilecektir (TSY 36/4).
Sona erme sebebiyle şubenin terkininin aşamaları başvuru, sona ermenin tescili ve tasfiyenin tamamlanması üzerine terkindir. (TSY 125/2,3,4,5). Merkezi
yurtdışında bulunan işletmenin şubesinin sona erme sebebiyle terkini için yapılacak başvuruda aşağıda sayılan belgelerin müdürlüğe tevdii öngörülmüştür (TSY
125/2):
a) Merkez veya Türkiye şubesi tarafından alınan sona erme kararının noter
onaylı örneği ile kararın merkez tarafından alınması hâlinde Türkçe çevirisi.
b) Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin
onaylı örneği ve gerekiyorsa Türkçe çevirisi.
c) Tasfiye memurlarının “Tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış ve noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannameleri.
ç) Tasfiye memurlarının şubeyi temsil eden kişi veya kişilerin dışından seçilmesi hâlinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge.
Başvuru üzerine sona eren şubeye ilişkin aşağıdaki bilgiler tescil edilir (TSY
125/3):
a) Şubenin sona erdiği ve tasfiyeye girdiği.
b) Sona erme sebebi.
c) Sona erme merkezin veya şubenin kararına dayanıyorsa bu kararın tarihi.
ç) Sona erme mahkeme kararına dayanıyorsa bu kararın tarihi.
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d) Ticaret unvanına “Tasfiye hâlinde” ibaresinin eklendiği.
e) Tasfiye memurlarının adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası.
f) Tasfiye işlemlerinin şube dışında başka bir adreste yürütülmesi durumunda
bu adres.
Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ayrıca kayıt silme başvurusu yapılır ve
aşağıdaki belgeler sicil müdürlüğüne tevdi edilir:
a) Son ve kesin bilanço.
b) Kapanış kararının noter onaylı örneği ve gerekiyorsa Türkçe çevirisi.
c) Alacaklılara birer hafta arayla üç kere çağrının yapıldığını gösteren sicil
gazeteleri.
6. Şirket Hesaplarının Şubenin Bulunduğu Yer Sicilinde Kamuya
Açıklanması
TK, 6335 sayılı Kanun ile değişikliğe uğramadan önce, merkezleri Türkiye
dışında bulunan şirketlerin Türkiye’deki şubelerine ilişkin finansal tabloların;
merkezin bulunduğu yer hukukuna uygun şekilde onaylanmalarının ardından,
Tükiye’de yayınlanması öngörülmüştü (mülga TK 525). Bu hükümle Türkiye’de
şubesi bulunan şirketlerin finansal açıdan tanıtılması ve kamunun aydınlatılması
amaçlanmıştı24. Ancak söz konusu hükmün 6335 sayılı Kanun ile ilga edilmesinin ardından25 TK veya TSY’de bu konuya ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır26.
24
25

26

Kaya (n 21) 640.
6335 sayılı Kanun ile yürülükten kaldırılan ilgili madde metinleri aynen şu şekildedir:
‘‘I – İlan
MADDE 524– (1) Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü
ana şirketin yönetim kurulu, bilanço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin
403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir ve şirketin internet sitesine koyar. Bu belgelerin Sanayi ve
Ticaret Bakanlığına verilmesine ilişkin hükümler saklıdır.’’.
‘‘II – Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri
MADDE 525– (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdürleri, şubeye özgü finansal tablolarının ayrıntılı şekliyle, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu
şirketin dâhil bulunduğu topluluğun, yılsonu tablolarının özetlerini ve yıllık raporlarını merkezin tabi olduğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren altı ay içinde 524 üncü
madde hükmü uyarınca Türkiye’de yayımlarlar.’’.
“A) Suçlar ve cezalar
MADDE 562– (6) Bu Kanunun 524 üncü maddesindeki ilanı yaptırmayanlar ikiyüz günden az
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.”
YürK 41 ile mülga 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim
Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat’in 14. maddesinde de yaban-
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7. Şube Unvanını Kullanma Zorunluluğu
Merkezi yurt dışında bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret
unvanı; merkezin ticaret unvanı, merkezin bulunduğu yer, bu işletmenin şubesi
olduğu bilgisi, şubenin bulunduğu yer ve şubeyle ilgili eklerden oluşmaktadır27
(TK 48/1,3). Şubeye ilişkin işlemlerde de bu şekilde oluşturulan şube ticaret unvanını kullanma zorunluluğu bulunmaktadır (TK 48/1). Şubenin, şube unvanını
kullanma zorunluluğunun içeriğinin belirlenmesinde tacir ticaret unvanını kullanma zorunluluğu ile ilgili düzenlemeler belirleyicidir. Buna göre tacir, işletmesiyle
ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların
dayandığı belgelerde sicil numarasını, ticaret unvanını ve işletmesinin merkezini
göstermelidir (TK 39/2). Kullanma zorunluluğu şubeyle ilgili düzenlenen ticari
mektupları ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeleri kapsamakta
olup, bu belgelerde merkez ve şubenin sicil numaraları, şubenin unvanı, işletmenin merkezi gösterilmelidir (TK 39/2). Gerek tacir gerekse şube bakımından
kullanma zorunluluğunun ihlalinin yaptırımı idari para cezasıdır28 (TK 51).
III. Değerlendirme ve Öneriler
1. Kaynak Şirketin Tabiiyetine Yönelik Ayrımın Türk Hukuku
Açısından Gerekliliği
Türkiye’nin “üye devlet” konumunda olmaması; Türk hukukuna tabi olmayan şirketlerin üçüncü ülke hukukuna tabi olduğunun kabulünü gerekli kılmaktadır29. Diğer bir ifadeyle, Yönerge’de olduğu gibi Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde

27
28
29

cı sermaye şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin her mali yılı takip eden üç ay içinde bir önceki
yılın bilanço ve mali durumu gösterir kar zarar hesabının Ticaret Bakanlığı’na tevdii öngörülmüştü: “Madde 14 – Muamelatı esasiyesi umuru maliyeye müteallik bulunan ecnebi şirketler
her senei maliyelerinin ilk üç ayı zarfında kendi hali malilerini mübeyyin evrak ile senei sabıka
bilançosunu Ticaret Nezaretine tevdi edecekler ve işbu evrakın hakikati hale mutabık olduğu
şirketin meclisi idare azasından biriyle hesabat müfettişi tarafından tasdik olunacaktır.”
Örneğin JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio – İstanbul Türkiye Şubesi gibi.
2020 yılı itibarıyla bu ceza 4.688 Türk Lirasıdır (512 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için bkz. RG 23.12.2019/30987).
Ne var ki ülkemizin aday ülke konumunda olması Yönerge’nin 2. Kısım hükümlerinin de yakından takibini gerektirmektedir. Zira Türkiye, aday ülke konumunda olup üyelik müzakerelerinde şirketler hukuku faslının açılmasının ardından özellikle 6102 sayılı TK ve ilgili mevzuatın
yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketler hukukunu büyük ölçüde AB hukukuyla uyumlu hâle getirmiştir. Bu itibarla 2019 yılı Türkiye Raporunda da Türk mevzuatının şirketler hukuku faslıyla
ileri düzeyde uyumlu olduğu kaydedilmiştir (bkz. European Commission, ‘Commission Staff
Working Document Turkey 2019 Report Accompanying the document Communication from
the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions 2019 Communication on EU Enlargement Policy’ SWD/2019/220 final 68).
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de kaynak şirketin AB üyesi olup olmaması bazında bir ayrıma gidilmesi gerekli
değildir. Bu itibarla Yönerge’nin “Üçüncü ülkeye tâbi şirketin şubesine uygulanacak kamuya açıklama esasları” başlıklı 3. Kısım hükümleri yapılan değerlendirmede esas alınmıştır.
Türkiye’nin kendi sicil müdülüğü çevreleri arasında ülke içinde kurmuş olduğu siciller arası bağlantı sisteminin de teknik altyapı olarak büyük ölçüde üye
devletler arasında kurulan sistemle benzer olduğu söylenebilir30. Tam üyelik hedefinin gerçekleştirilmesi hâlinde, MERSİS’in sicillerarası bağlantı sistemiyle
entegre edilebilmesi ve böylelikle başvuru ve tescil sürecinin tamemen çevrimiçi
yollarla gerçekleştirilebilmesinin önündeki temel engel, dosya sunmaya elverişli
bir altyapısının bulunmaması31 ve şube tescilinde aranan imza beyannamesinin
ticaret sicil müdürlüğü tarafından yetkilendirilen personel huzurunda düzenlenmesi şartıdır (TK 40/2).
MERSİS altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi Türkiye’nin üyelik hedefini
gerçekleştirmesi hâlinde sicillerarası bağlantı sistemine katılım ve çevrimiçi yollarla sınır aşırı şube tescili açısından mevzuatımızın Yönerge’nin 28a, 28b, 28c,
30a ve 34. maddeleriyle de uyumlu hâle getirilmesi ihtiyacı doğacaktır.
Açıklanan nedenlerle AB hukukunun Türk hukukuyla karşılaştırılması ve
uyumluluğun değerlendirilmesinde, Yönerge’nin Üçüncü Kısım hükümleri, yani
üçüncü ülkenin üye devlette açacağı şubelere yönelik hükümler ile Türk hukukunda merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin şubelerinin tesciline yönelik
hükümler karşılaştırılmalıdır. Bu bakımdan yapılabilecek ilk tespit şube tescil
başvurusunda istenen beyannamede-zaten kaynak şirketin tabi olduğu hukukun
belirtiliyor olması karşısında- ayrıca ilgili ülkenin AB üyesi olup olmadığının
belirtilmesinin (YürK 12/1 c. 2; TSY 122/1-d) kanaatimizce bir anlamı bulunmadığıdır.
2. Şube İçin Tam Yetkili Temsilci Atanması
Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmelerin şubelerinin Türkiye’de tescili
açısından YürK 12/1, TK 40/4’e kıyasla daha detaylı düzenlemeler öngörülerek,
30

31

Ticaret sicili sistemleri ve ticaret sicillerinin ilişkilendirilmesiyle ilgili süreçler bu kitap kapsamında başka bir başlık altında ele alındığındanbu konu incelememiz kapsamı dışında bırakılmıştır. Bkz. § 2. Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma.
Pandemi döneminde devreye alınan elektronik belge uygulaması ile ticaret sicili müdürlüklerince verilen tüm belgelerin, ödeme aşamaları da dâhil olmak üzere tamamen elektronik ortamda MERSİS üzerinden temin edilebilmesinin sağlanarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa
ticaret sicili müdürlükleri başta olmak üzere toplam 40 ticaret sicili müdürlüğünde belgelerin
tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesi sağlanmıştır. Bilgi için bkz. < https://ticaret.
gov.tr/haberler/ic-ticarette-yeni-dijital-donusum-hamlesi > erişim 20.09.2020.
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89/666 sayılı 11. Konsey Yönergesiyle uyumu amaçlanmaktadır (bkz. (1) no’lu
Gerekçe, c.1). Farklı yönleriyle uyum açısından eleştiriye açık32 olan YürK 12/1
hükmü, Yönerge’de şube için atanan temsilcilerin yetkilerinin sınırlandırılabileceğine cevaz verilmesi, şube için atanan yetkilinin herhangi bir terim ile nitelendirilmemesi ve yukarıda33 vardığımız de lege feranda sonuçlar açısından Yönerge
37/1-h ile uyumludur. Hüküm tek başına yorumlandığında “kişi veya kişiler”in
tam yetkili temsilci olarak atanabilmesini öngörmesi34 ve konuyu ticari temsilci
bağlamından çıkaran lafzı, şube için atanan yetkilinin temsil yetkisinin, birlikte
temsil ile sınırlandırılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu itibarla TK 40/4 c.2
hükmünün “Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir temsilci atanır” şeklinde değiştirilerek YürK 12/1’in lafzıyla uyumlu hâle getirilmesi
gerektiği kanaatindeyiz.
3. Kamuya Açıklama Yöntemi ve Uygulanacak Hukuk
Yönerge sermaye şirketleri tarafından açılan şubeye ilişkin belge ve hususların, şubenin tâbi olduğu üye devlet hukuku uyarınca35 ve Yönerge’nin 16. maddesine uygun olarak açıklanmasını öngörmektedir [Yönerge 36 (1)]. Bu itibarla
şube tescilinde kamuya açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden anlaşılması gereken asgari olarak, kamuya açıklanması öngörülen belgelerin sicilde
kamunun erişimine açılmasıdır [Yönerge 16(3)]. Kamuya açıklanacak hususların
ilanını da öngörecek biçimde kamuya açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinin koşullarının ağılaştırılması, üye devletlerin ihtiyarındadır. Türk hukukunun uyumu için ise belge ve bilgilerin sicilde kamunun erişimine açık bulunması
yeterlidir ve hukukumuzda bu şart belgelerin sicile tevdii ile gerçekleştirilmiş
olmaktadır (TK 35/2).
Türk hukukunun uyumu açısından ikinci önemli nokta, merkezi yurtdışında
bulunan şirketlerin şubelerinin tescilinde, şube hukukunun kamuya açıklama
esaslarının uygulanmasıdır36. Şubenin tescil edileceği sicil tarafından kaynak
32
33
34

35

36

Bkz. yuk. III. Değerlendirme ve Öneriler 1.Kaynak Şirketin Tabiiyetine Yönelik Ayrımın Türk
Hukuku Açısından Gerekliliği ve aş. 3.Kamuya Açıklama Yöntemi ve Uygulanacak Hukuk.
Bkz. yuk. II Açıklamalar- B. Türk Hukuku- 2 Tam yetkili temsilci altında yapılan açıklamalar.
Esasen kanaatimizce TK 40/4’teki “bir” ifadesi, en az bir tam yetkili ticari temsilcinin Türkiye’de yerleşik olması gerektiğini ifade etmekteyse de öğretide bu ifadeye de dayanılarak tam
yetkili ticari temsilcinin birlikte temsil ile temsil yetkisinin sınırlandırılamayacağı ileri sürülmüştür. Bkz. Aker (n 19) 180.
Yönerge 36 (1) hükmünün özünde şubeyle ilgili evrakın şubenin bulunduğu yer hukuku uyarınca kamuya açıklanacağını ifade ettiğiyle ilgili bkz. Case C‑418/11 Texdata Software GmbH
Digital reports (Court Reports -general), para. 44.
30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketlerle Ecnebi
Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat m. 10, 11, 13 hükümlerinde sırasıyla merkez şubeyi ilgilendiren davalarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi; merkez şubenin şirketin
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şirket hukukunun kamuya açıklama esaslarına ve kapsamına bakılmaması, şube
hukukundaki şartlar yerine getirilmişse şubenin tescil edilmesini gerektirmektedir. TK 40/4’te merkezi Türkiye dışında bulunan işletmelerin Türkiye’de açacağı şubelerin yerli işletmeler gibi tescil edileceği düzenlenmesine rağmen YürK
12/1’de merkezleri Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret
şirketinin şubesinin Türkiye’de tescil edilebilmesi için, merkez işletmenin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, işletmeler ile ticaret şirketlerinin türlerine göre şubelerinin tescilinde aradığı şartların gerçekleşmiş olmasının arandığı görülmektedir. TSY 122/1-a,b’de de YürK 12/1’de öngörülen şartın gerçekleştirilebilmesi
için kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların
yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren
yetkili makamdan alınmış yazı ve kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli
tüm belgelerin ticaret sicil müdürlüğüne tevdii öngörülmüştür.
Merkezi yurtdışında bulunan işletmenin Türkiye’deki şube tescilini Türk mevzuatına tabi kılsa da bunun yanında ayrıca kaynak ülke hukukunda şube açılışı
için aranan şartların da tescilde uygulanmasını sağlamaktadır, yani uygulanacak
hukuk konusunda esasen dolaylı yoldan tercihte bulunmamaktadır. Hâlihazırda
yürürlükte bulunan TK 40/4’te merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin şubelerinin yerli ticari işletmeler gibi tescili öngörülmüşken ve YürK 12/1’de tescilde
merkez işletme ülke hukukunun şartlarının gerçekleştirilmesinin aranması çelişkilidir. Şayet merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin şubesi yerli bir ticari işletme gibi tescil edilmesi, merkezi yurtdışında bulunan şirketlerin şubelerinin açılışında uygulanacak hukukun belirlenmesinde mülkilik ilkesinin şahsilik ilkesine
üstün tutulduğuna işaret etmektedir. Bu itibarla kaynak şirket hukukunun yalnızca şirketin hak ve fiil ehliyetini ilgilendiren konularda uygulanması icap etmektedir. Ancak YürK 12/1 ve bu düzenlemeye dayanılarak getirilen TSY hükümleri
kaynak şirket hukukunun şube tescilinde aradığı şartların tamamının gerçekleştirilmesini aramaktadır. Böyle bir şartın varlığı, ticaret sicil müdürlüğünün kaynak
şirket hukuku uyarınca şube tesciline yetkili makamla ilgili araştırma yapmasını
gerektirdiğinden, uygulama açısından da zorlukları barındırmaktadır37.

37

tabiiyetini haiz olduğu ve Türkiye sınırlarındaki şubelere Türk hukukunun uygulanacağı açıkça
düzenleme altına alınmıştı:
“Madde 10 – İşbu kanuna tevfikan şube veya acentehane tesis olunan mahaller mensup oldukları her ecnebi anonim veya sermayesi eshama münkasim şirketler için ikametgâhı kanuni olup
mahalli mezküredeki mehakim şirketin ihtilafatının mercii rü’yetidir.
Madde 11 – Şube veya acentehaneler asıl şirketin tabiiyetini haiz olacaklardır. Şirketin muamelatından dolayı ikame olunacak davalarda şirket vekilleri veya şube müdürlerinin tabiiyeti
şahsiyeleri asla nazarı itibare alınmıyacaktır.
Madde 13 – Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasim şirketler bilcümle kavanin ve nizamatı devleti aliyeye tebaiyete mecburdurlar.”
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, şirket yetkilileri tarafından düzenlenen imza beyannamesinde ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak
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Merkez işletmenin bulunduğu kaynak ülke hukuku uyarınca şirketin tescil
edilmek istenen konuda faaliyet gösterebilmesinin kaynak ülkedeki herhangi bir
resmî kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi kılınmış olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir meseledir. Zira işletme veya işletmenin şubesinin belirli
bir faaliyetin yürütülebilmesi Türkiye’de herhangi bir izne tabi kılınmamışken
üçüncü ülkede izin veya uygun görüş ile yürütülmekte olabilir. Bu ihtimalde merkez işletmenin ilgili faaliyette bulunmalarının yasaklanmadığı ve/veya faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığının ispatı, şubenin tescil edilebilmesinin
bir şartı olarak öngörülmelidir. Böyle bir kısıtlamanın güncel sicil kayıtlarından
anlaşılmamasının oldukça düşük bir ihtimal olsa da merkez ülke hukuku uyarınca
yetkili makamdan alınan yazıyla şirketin herhangi bir faaliyet kısıtlamasının bulunmadığının belirtilmesi; tereddüte yer vermeyecek şekilde ana şirketin varlığı
ve söz konusu faaliyeti yürütme hususundaki yetkisinin aleniyete kavuşturmasını
sağlayacaktır. Söz konusu faaliyet Türkiye’de de resmî kurumların iznine veya
uygun görüşüne tabi kılınmışsa, Türkiye’de açılan ilk şube bakımından ayrıca bu
şartın da yerine getirilmesi gerekecektir.
4. Kamuya Açıklanması Gereken Bilgi ve Belgeler
AB hukuku uyarınca kamuya açıklanacak belgelerin sicil müdürlüğüne tevdii veya tescilinin öngörülüp öngörülmediğine bakıldığında Türk hukukunun AB
hukukuyla büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmektedir. Aşağıda AB hukuku ve
Türk hukuku başlıkları altında yapılan açıklamalar uyarınca kamuya açıklanacak
hususların eşleştirildiği bir tablo yer almaktadır38.
(a) şubenin adresi;

bkz. TSY 123/1-ç

(b) şubenin faaliyetleri;

bkz.TSY 123/1-d

(c) şirketin tâbi olduğu Devlet hukuku;

bkz. TSY 122/1-d

(d) bu hukukun şirketin tescilini öngörmesi hâlinde, şirketin tescil edildiği sicil ve bu sicildeki sicil numarası;

bkz. TSY 122/1-c

(e) esas sözleşme ve ayrı olarak düzenlenmeleri öngörüldüğü
takdirde kuruluş belgeleri ile kuruluş sözleşmesinin ve bunlarda
yapılacak değişiklikler

Kuruluş belgeleri ve sözleşmeleri açısından karş. TSY
122/1-c

38

işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğinin ve şubenin tescili için ibrazı gerekli
olan belgelerin belirtilmesi hâlinde ayrıca yetkili makamdan alınmış yazı aranmamaktadır. Bilgi için bkz. <https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islemleri/tescil-islemleri/merkezi-yurtdisi-turkiye-subesi> erişim 16.09.2020. Kaynak ülke hukuku uyarınca yetkili makamdan
yazı alınması şartının sağlanması için başvuruculara bu şekilde ek imkân sağlanmış olması,
bu şartın uygulanma açısından yarattığı zorluğu ve pratik bir faydasının bulunmadığını ortaya
koymaktadır.
Yönerge’nin 37. maddenin (g) bendi ve 38. maddesiyle uyumun sağlanmasını aşağıda ayrı bir
başlık altında inceleyeceğiz.
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(f) şirketin hukuki yapısı, merkezi, faaliyet konusu ve (e) bendinde anılan belgelerde belirtilmediği takdirde, en azından yıllık
olarak kayıtlı sermaye tutarı;

bkz.TSY 122/1-d

(g) şirketin adı ve şirketin adından farklı olması hâlinde şubenin
adı;

bkz.TSY 122/1-d, 123/1-a,ç

(h) şirket ile üçüncü kişiler arasındaki işlemler ve uyuşmazlıklarda
- kanun gereği kurulan bir şirket organı veya bu organın üyeleri
sıfatıyla,
- şube faaliyetleri için şirketin daimî temsilcisi sıfatıyla,
şirketi temsile yetkili kişilerin atanması, görevlerinin sonlandırılması ve hususları;
Bu kişilerin şirketi temsil yetkisinin sınırları ve tek başına ya da
müştereken şirketi temsile yetkili olduğu belirtilmelidir.

bkz.122/1-ç,d,e ve 123/1-f

(i) - şirketin infisahı, tasfiye memurlarının mahkeme tarafından
atanması, bu kişiler ve yetkilerine ilişkin hususlar ve tasfiyenin
sonlandırılması
- iflas, konkordato ve benzeri şirketi etkileyen işlemler

Tasfiye memurlarının yetkisinin kapsamı, konkordato
ve benzeri süreçler bakımından karş. TSY 125/2-7

(g) 38. madde uyarınca şirket hesapları

bkz. aşağıda yapılan açıklamalar ve ayrıca karş. mülga
TK 525

(h) şubenin kapatılması

bkz. TSY 125/2-7

5. Kamuya Açıklama Yükümlülüğünün Kapsamının Genişletilmesi
Yönerge’de kamuya açıklanması öngörülen bilgi ve belgeler, merkezi üye
devletlerde bulunan şirketlerin şubeleri için sınırlı sayıda39; merkezi üçüncü ülkede bulunan şirketlerin şubeleri için ise asgari biçimde gösterilmektedir (Karş.
Yönerge 30 ve 37). Bu nedenle Türk hukukunda Yönerge’de öngörülen kamuya
açıklama yükümlülüğünün kapsamını genişleten düzenlemeler, örneğin şubeye sermaye ayrılmasını ve bunun tescilini öngören TSY 122/1-d, TSY 123/1-c
hükümleri40, AB hukukuyla uyumsuzluğa yol açmamaktadır. Ancak tam üyelik
hedefinin sağlanması hâlinde merkezi üye devletlerde bulunan şirketlerin şubelerinin tescilinde anılan şartların aranması, bu şartların geçersizliği sonucunu doğurabilecektir41.
39
40
41

Yönerge 30 hükmünde “yalnızca” ifadesi sınırlı sayı prensibinin benimsendiğini ortaya koymaktadır.
Bkz. yuk. dpn. 22.
Üye devletlerin iç hukuklarında şube tescili için şirket sermayesinin de şubenin bulunduğu
yer siciline tescilinin m. 30 hükmüne aykırı olup olmadığıyla ilgili ABAD nezdinde derdest
All in One Star Ltd ön karar talebi sonucunda verilecek kararın da m. 30 hükmünün hükmün
yorumlanması konusunda aydınlatıcı olacağını belirtelim. Bkz. Case C-469/19 All in One Star
Ltd [2019] OJ C 328/15. ABAD, şube tescilinin önündeki engelleri iş kurma hakkının sınırlandırılması olarak kabul etmekte ve bu nedenle üye devletlerin tescili engelleyebilme hususunda
yetkilerini dar yorumlamaktadır. Örneğin bkz. şirket merkezinin bulunduğu üye devletten baş-
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6. Şirket Hesaplarının Şubenin Bulunduğu Yer Sicilinde Kamuya
Açıklanması
Yönerge, üye devlette şube açan şirketin 2013/34/AB sayılı Yönerge’ye uygun biçimde düzenlediği yılsonu finansal tablolarının da42 şubenin tescil edildiği yer sicilinde aleniyete kavuşturulmasını öngörmektedir [Yönerge 38(1)]. Bu
yükümlülük yalnızca şube tescilinde şirket finansal tablolarının sunulmasından
ibaret olmayıp güncel tabloların düzenli olarak şubenin bulunduğu yer siciline
tevdiini gerektirmektedir43. Her ne kadar kaynak şirketin üye devlet hukukuna
tabi olması hâlinde, üye devletlerin yılsonu finansal tabloların yalnızca şirketin
bulunduğu yer sicilinde tescilini öngörebilmesi mümkünse de kaynak şirketin
üçüncü ülke olması hâlinde yılsonu finansal tabloların şubenin bulunduğu yer
sicilinde de kamuya açıklanması gerekmektedir. Zira üçüncü ülkeler sicillerarası
bağlantı sistemine dâhil olmadığından üçüncü ülkelerin sicillerindeki bilgiler üye
devlet sicillerinde aleniyeti sağlayamaz.
7. Yazışma (=Ticari Mektuplar) ve Diğer Formlar
Şube tarafından kullanılan ticari mektuplar ve sipariş formlarında şirketin
tescil edildiği ve şubenin dosyasının tutulduğu sicilin ve bu sicillerdeki sicil numaraları belirtilmelidir (Yönerge 39). Yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde
TK 48’de öngörülen şube unvanını kullanma zorunluluğu ve hükmün ihlalinin
TK 51 uyarınca idari para cezası yaptırımına bağlanmış olması AB hukukuyla
uyumludur.
IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri
Yukarıdaki tespit ve değerlendirmelerimiz ışığında TK 40/4, YürK 12/1 ve
TSY 122/1-a,b,d hükümlerinin değiştirilmesini önermekteyiz. Aşağıda yürürlükten kaldırılmasını önerdiğimiz ifadeleri üstü çizili; eklenmesini önerdiğimiz ifadeleri eğik ve vurgulu biçimde sunmaktayız:

42

43

ka bir üye devlette açılan şubenin, kaynak şirket hukukunun sermaye ve yöneticilerin sorumluluğuyla ilgili kurallarına tabi olmasının iş kurma hakkının engellenmesi olduğu yönünde bkz.
Case C-167/01 Inspire Art [2003] ECRI I-10155, para. 101.
Sermaye şirketlerinin hesapları yılsonu finansal tabloları, yani bilanço, kâr-zarar tablosu ve
faaliyet raporunu ifade etmektedir. 2013/34/AB sayılı Yönerge’de öngörülen yükümlülükler
ve Türk hukukunun uyumuyla ilgili bkz. § 10. Sermaye Ortaklıklarının Ferdi ve Konsolide
Yılsonu Finansal Tabloları.
Şubenin sosyal ve ekonomik fonksiyonun şirketin iştirakine benzerdir, dolayısıyla şirketle ilgili
önemli belge ve bilgilerin şube sicilinde de aleniyete kavuşturulması önem taşımaktadır (Yönerge, Dibace Kısmı N. 16). Bu nedenle şirket tarafından düzenlenen yılsonu finansal tabloların
da şirket tarafından kamuya açıklandığı haliyle şube sicilinde de aleniyete kavuşturulması gerekli ve yeterlidir (Yönerge, Dibace kısmı N. 19).
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TK
2. Tescil
MADDE 40– (4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret
unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil temsilci atanır. Ticari işletmenin
birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.
YürK
C) Merkezleri Türkiye içinde ve dışında bulunan ticarî işletmelerin Türkiye şubelerinin tescili ve Türkiye’deki bir şirketin
merkezinin yurt dışına taşınması
MADDE 12 – (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret şirketinin şubesinin Türkiye’de tescil edilebilmesi için, merkez işletmenin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, işletmeler ile ticaret şirketlerinin türlerine göre şubelerinin tescilinde
aradığı şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Ayrıca, kaynak ülkede
tescil için ibrazı gerekli tüm belgeler ile şirketin sözleşmesinin, anonim şirketlerde esas sözleşmenin onaylı suretleri, Türkiye’de tescili
yapacak ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Bundan başka, şube unvanı, adresi, şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dâhil,
özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adları, merkez işletmenin türü, işletme
konusu, sermayesinin türü ve tutarı, sicil numarası, internet sitesi,
tâbi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı bilgileri ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bir beyanname ile bildirilir ve gerekli
belgeler eklenir. Tescil edilecek hususlarla şubenin tesciline ilişkin
ayrıntılı düzenleme Ticaret Sicili Tüzüğünde yapılır.
TSY
I. Başvuru ve belgeler
MADDE 122- (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin tescilinde aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir:
a) Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun,
şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini
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ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri Faaliyeti kaynak
ülke hukuku uyarınca izne tabi kılınan şirketler bakımından şirket
faaliyetinin yasaklanmadığı veya herhangi bir şekilde kısıtlanmadığını gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe
çevirisi.
b) Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler.
c) Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını, şirketin faaliyetinin
kaynak ülke hukuku uyarınca izne tabi kılınıp kılınmadığını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği
ile birer nüsha Türkçe çevirisi.
d) Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk,
Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı
ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dâhil, özel
kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası
ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi.
Türk hukukunun uyumunun sağlanması için 6335 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan TK 525 hükmü, kamuya açıklamanın yöntemini lafzen kapsayacak
şekilde yeniden ihdas edilmeli ve TK 562 hükmüne 7. fıkra eklenerek sonraki
fıkralar teselsül ettirilmelidir. TK’nın anonim şirketler kısmına eklenmesini önerdiğimiz madde metinlerini aşağıda sunmaktayız:
‘II – Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri
MADDE 525– (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin
Türkiye şubelerinin müdürleri, şubeye özgü finansal tablolarının
ayrıntılı şekliyle, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirketin dâhil bulunduğu topluluğun, yılsonu finansal tablolarının özetlerini
ve yıllık raporlarını merkezin tabi olduğu hukuka göre gerekli olan
onaylanmalarından itibaren altı ay içinde merkez şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğüne tevdii edilirler.
A) Suçlar ve cezalar (Değişik: 26/6/2012-6335/30 md.) [1]
MADDE 562– (7) Bu Kanunun 525inci maddesinde anılan belgeri
ilgili ticaret sicil müdürlüğüne tevdii etmeyenler ikiyüz günden az
olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
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Yukarıda eklenmesini önerdiğimiz hükümlerin diğer sermaye şirketleri açısından da uygulama alanı bulabilmesi için TK’nın limited şirket kısmında 644üncü
maddede de değişiklik yapılması gerekmektedir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere ise TK 565/2 atfı gereği, eklenmesini önerdiğimiz hükmün uygulanacağı kanaatindeyiz. Aşağıda yürürlükten kaldırılmasını önerdiğimiz ifadeleri
üstü çizili; eklenmesini önerdiğimiz ifadeleri eğik ve vurgulu biçimde sunmaktayız:
E) Uygulanacak hükümler
MADDE 644– (1) Aşağıda madde numaraları bildirilen anonim şirketlere ilişkin hükümler limited şirketlere de uygulanır.
b) Feshe ilişkin 353 üncü madde, şirkete karşı borçlanma yasağına
ilişkin 358 inci madde, müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi hükümleri, kâr payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü
fıkrası, yılsonu finansal tabloların tevdiine ilişkin 525üncü.
d) Limited şirketlere de uygulanan 525, 549 ilâ 551 inci maddelerine aykırı hareket edenler, 562 nci maddenin yedinci, sekizinci
dokuzuncu ilâ onuncu on birinci fıkralarında öngörülen cezalarla
cezalandırılırlar.
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Öz
Şirketler Hukuku Yönergesi kapsamında muhtelif hükümlerde şirketlerin internet sitesine ve bu internet sitelerinde yer alması gereken duyurulara ilişkin özel düzenlemeler ihtiva eden hükümler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler esas olarak şeffaflık ilkesi ve pay sahiplerinin bilgi alma hakkını tesise yöneliktir. Türk hukukunda ise
Ticaret Kanunu’nda internet sitesi açma yükümlülüğü özel olarak düzenlenmiş ve internet sitesinde yapılması
zorunlu olan ilanlara muhtelif maddelerde işaret edilmiştir. Belirtmek gerekir ki 6335 sayılı Kanun ile internet
sitesi açma yükümlülüğü bulunan sermaye şirketleri kapsamı daraltılmıştır. Bu çalışmada Türk hukukunda internet sitesi açma yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler, gerekçelerinde atıf yapılan AB düzenlemeleri de dikkate
alınarak değerlendirilmiş ve teknolojik gelişmeler ile şeffaflık ilkesi uyarınca öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi toplumu, İnternet sitesi, Şeffaflık
Abstract
Company Law Directive includes various special provisions stipulating companies’ website and the
announcements that are required to place on these websites. These provisions mainly concern the principle of
transparency and the protection of the shareholders’ right to obtain information. In Turkish law, an obligation
to build a company website and statements to be made available on the company website are regulated
under different articles of the Turkish Commercial Code. It should be noted that the scope of limited liability
companies, that are obliged to build a website, has been narrowed with Law No. 6335. In this study, the
regulations, regarding the obligation to build a company website, have been evaluated by considering referred
EU regulations in their preamble and suggestions have been brought forward per technological developments
and the principle of transparency in Turkish law.
Keywords: Information society, Website, Transparency
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran
2017 tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Şirketler Hukuku Yönergesi”),

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 34 ve 1524

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

2. Adı

: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (“İSY”)

Yayın Yeri

: RG 31.05.2013, 28663

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Şirketler Hukuku Yönergesi kapsamında muhtelif maddelerde şirketlerin internet sitelerine ve bu internet sitelerinde yer alması gereken duyurulara ilişkin
özel düzenlemeler ihtiva eden hükümler bulunmaktadır. Şirketler Hukuku Yönergesi uyarınca yürütüldüğü ortam fark etmeksizin (kâğıt ya da elektronik ortam)
şirketin yazışmalarında ve sipariş formlarında bulunması zorunlu bilgilere internet sitesinde de ayrıca yer vermesi gerektiği düzenlenmiştir. Yönerge dibacesinde
şirketlere ait internet sitelerinin ya da diğer internet sitelerinin şirket kayıtlarının
ya da şirketin bazı işlemler bakımından yapması gereken ilanların yayınlanmasına belirli durumlarda bir alternatif teşkil ettiği belirtilmiştir (par. 74). Bu doğrultuda üye devletlerin ayrıca şirketlerin ücretsiz olarak bu tür ilanları yapmasına
olanak sağlayan ve meslek birlikleri, ticaret odaları ya da merkezi ticaret sicillerine ait internet sitelerini belirleyebileceği ifade edilmiştir.
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1. İnternet Sitesinde Sürekli Olarak Yer Alması Gereken Zorunlu
Hususlar
Şirketler Hukuku Yönergesi m. 26 uyarınca kâğıt ortamında veya başka ortamlardaki şirketin yazışma ve sipariş formlarında bulunması zorunlu olan aşağıdaki bilgilerin şirketlerin internet sayfasında da yer alması gerekeceğine ilişkin
üye devletler tarafından düzenleme yapılması gerekmektedir:
- Şirketin kayıtlarının bulunduğu sicile ilişkin bilgilerle birlikte bu sicildeki
numarası,
- Şirketin türü, kayıtlı merkezinin adresi ve şirketin tasfiye hâlinde olması
hâlinde bu durum.
Bunlara ek olarak bu belgelerde şirketin sermayesinin belirtildiği durumlarda,
taahhüt edilmiş ve ödenmiş sermayelerin de belirtilmesi gerekmektedir.
Şirketler Hukuku Yönergesi’nde ayrıca bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde üye devletler tarafından uygun yaptırım mekanizmalarının öngörülmesi gerektiği belirtilmiştir (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 28).
2. İnternet Sitesinde İlanı Öngörülmüş Olan Hususlar
a. Birleşme ve bölünme
Sınır ötesi birleşmeler de dâhil olmak üzere birleşmeye ve bölünmeye ilişkin
koşulların taslak olarak kararlaştırıldığı genel kurulun yapılacağı tarihin belirlenmesinden itibaren 1 ay içerisinde ancak bu genel kurulun yapılmasından önce
birleşme ve bölünmeye ilişkin taslak koşulları internet sitesinde ücretsiz olarak
kamunun erişimine sunmak kaydı ile şirketler, Şirketler Hukuku Yönergesi madde 16 kapsamında ilan yükümlülüğünden muaf tutulmuştur [Şirketler Hukuku
Yönergesi m. 92(2), 123(1), 138(2)]. Üye devletler ilanın merkezi elektronik
platformda yayınlanması ile sonuç doğuracağını ya da ücretsiz olmak kaydı ile
buna alternatif olarak bu amaca özgülenmiş diğer internet sitelerinde yayınlanma
gerekliliğini öngörebilecektir. Merkezi elektronik platform haricinde bir internet
sitesi kullanılması hâlinde ise merkezi elektronik platformda bu internet sitesinde
yönlendirme yapılmalıdır. Şirkete herhangi bir mali yükümlülük getirmeyecek
olan bu yönlendirme ile birleşme/bölünmeye ilişkin taslak şartların internet sitesinde yayınlanma tarihini de içerecek şekilde genel kurul için belirlenen tarihten
en az bir ay önce ilan edilmesi gerekmektedir.
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b. Bilgi alma hakkı
Pay sahiplerinin birleşme ve bölünme işlemleri kapsamında bilgi alma hakkı
kapsamında inceleyebileceği belgelerin, birleşmeye/bölünmeye ilişkin koşulların
genel kurulun yapılacağı tarihin belirlenmesinden itibaren 1 ay içerisinde ancak
bu genel kurulun yapılmasından önce internet sitesinde açıklanması hâlinde şirket, bu belgeleri sicilde incelenmek üzere hazır bulundurma yükümlülüğünden
muaf tutulmuştur (Şirketler Hukuku Yönergesi m. 97, 143). İnternet sitesinde yer
verilen belgelerin indirilebilir ve çıktı alınabilir formatta olması hâlinde ise pay
sahipleri tarafından şirket ya da sicilden belgelerin tamamının ya da bir kısmının
ücretsiz olarak ayrıca istenmesi gerekmeyecektir. Ancak üye devletler her koşulda söz konusu belgelerin sicilde pay sahiplerinin değerlendirilmesi için bulundurulmasını öngörebilecektir.
Burada AB hukuku bakımından payları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir
piyasada işlem gören şirketlerdeki pay sahipliği haklarının korunmasına yönelik 2007/36/AT sayılı Yönerge ile bu Yönerge’de değişiklik yapan ve 2017/828
(AB) sayılı Yönerge’de yer alan hesapverilebilirlik ve şeffaflık ilkesinin tezahürü
olarak pay sahiplerinin haklarını etkili kullanabilmeleri ve korunması bakımından düzenlenen internet sitesinde açıklanacak bilgilere de işaret etmek isteriz1.
Anılan şirketler bakımından genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce genel
kurulda görüşülecek konulara ilişkin karar taslakları da dâhil olmak üzere pek
çok bilginin şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin erişimine açık tutulması
gereği düzenlenmiştir (m. 5/4). Bunun yanında genel kurul sonrasında en geç 15
gün içerisinde şirketin genel kurul oylama sonuçlarını yayınlaması gereği de m.
14’te yer almaktadır.
c. Süre
İnternet sitesinde şirketler tarafından açıklanması gereken hususların sitede
kalması gereken süreye ilişkin düzenleme yapma yetkisi ise üye devletlere bırakılmıştır.
B. Türk Hukuku
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren TK kapsamında internet sitesi açma yükümlülüğü ve internet sitesinde yer verilmesi gereken hususlara ilişkin düzenlemelerin temel kaynağı gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere AB yönergelerine
uyum ve şeffaflığın sağlanmasıdır2. Bu kapsamda münferit hükümlerde internet
1
2

Konuya ilişkin açıklamalar için bkz. aş. İkinci Bölüm, § 5. Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi.
“Şeffaflığın anonim şirketler hukukundaki yeni aracı, internet, elektronik ortamda aktarmalar
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sitesinde yer verilecek hususlara ilişkin düzenlemeler bulunmakla birlikte TK m.
34 ve TK m. 1524 öncelikle incelenmesi gereken hükümlerdir.
TK’nın birinci kitabının Ticaret Unvanı ve İşletme Adı başlıklı üçüncü kısımda ticaret unvanı kullanım zorunluluğuna ilişkin TK m. 39, TK’nın yürürlüğünden kısa bir süre sonra Resmî Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“6335 sayılı Kanun”) kapsamında
değişikliğe uğrayan hükümlerdendir. Hükmün önceki hâlinde yer alan her türlü
kâğıt ve belge ibaresi AB düzenlemelerine uygun olarak netleştirilerek sınırlandırılmış ve belgelerde yer verilecek olan hususlar belirtilmiştir.
Benzer şekilde matlabı “İnternet Sitesi” olan TK m. 1524 ise 6335 sayılı Kanun ile büyük ölçüde ve özellikle internet sitesi açma yükümlülüğü bulunan şirketler kapsamını daraltarak kısa bir gerekçe ile değiştirilmiştir3.
31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet
Sitelerine Dair Yönetmelik kapsamında da TK m. 1524 kapsamında internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine
ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
1. İnternet Sitesinde Sürekli Olarak Yer Alması Gereken Zorunlu
Hususlar
Şirketler Hukuku Yönergesi m. 26’ya paralel olarak TK m. 39’da tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan
kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken tacirin sicil numarası, ticaret
unvanı, işletmesinin merkezine ilişkin bilgilerin internet sitesinde yayımlanacağı
hükmü yer almaktadır. Ayrıca tacirin ticaret şirketi olması hâlinde internet sitesinde yer vermesi gereken ek bilgiler şirket türü uyarınca ayrıca belirtilmiştir. Buna
göre anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları
ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen
ve ödenen sermaye miktarının da bu sitede yayımlanması öngörülmüştür. Her ne

3

ve açılması zorunlu bulunan web siteleridir. Her sermaye şirketinin bir web sitesi olması, bu
sitenin şeffaflık sağlayıcı bir mekanizma olarak çalışması gerekir. Adîllik, bir anlamda geniş
kapsamlı eşit işlem ilkesi ile örtüşür. ” Arslan Kaya, Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu Türk
Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
(Beta Yayıncılık 2016) 31.
Kaya (n 2) 1313.
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kadar bu madde kapsamında şirket türlerine göre bir belirleme yapılmış olsa da
TK m. 1524 ile internet sitesi açma yükümlülüğü bulunanlar daraltılmıştır. TK
m. 397/4 uyarınca denetime tabi olan şirketler Cumhurbaşkanınca belirlenmekte
olup, 2018/11597 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda bu şirketler aktif toplam,
yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısı bakımından çeşitli ölçütler aracılığı ile belirlenmiştir. Buna göre ilgili genel ölçütleri sağlayan sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olacağı, 2018/11597 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının (II)
Sayılı Listesinde sayılan şirketlerin özel ölçütleri sağlaması hâlinde tabi olacağı
ve gerekli ölçütleri sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın belirli alanda faaliyet
gösteren (I) sayılı Listede yer alan şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı belirtilmiştir. Burada bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamı faaliyet konusu ile
birlikte ya da hariç yıllık net satış, aktif toplam ve çalışan sayısı eşikleri üzerinden
sınırlandırıldığından ve internet sitesine açma yükümlülüğüne ilişkin düzenlemenin doğrudan bu kapsama atıf yapması sebebi ile yükümlülüğün kapsamı oldukça
daraltılmıştır. Esasen belirtilen şirketler esasen çoğunlukla özel düzenlemelere
tabi olup hâli hazırda kurumsal yönetim çerçevesinde ve ikincil düzenlemelerle
şeffaflık gereği şirkete ilişkin bilgileri internet sitesi yahut kamuyu aydınlatma
platformu aracılığı ile duyurma yükümlülüğü altında tutulmuştur.
TK’da tacirler bakımından düzenlenmiş olan TK m. 39’da yer alan bilgilerin
ayrıca internet sitesinde yer almasına ilişkin hükmün uygulama alanı da TK m.
1524/6 hükmü ile daraltılmıştır. Ticari mektup ve ticari defterlerde sadece internet sitesi açma yükümlülüğü var ise internet sitesine yer verilmesi gerektiği
belirtilmişken, söz konusu bilgilerin internet sitesinde de ayrıca gösterilmesi gerektiği belirtilirken yükümlülüğe atıf yapılmamıştır. Ancak TK m. 1524/6 hükmü
“[i]nternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu maddede
öngörülen düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz.” hükmünü içerdiğinden bu maddede şirket türlerine yönelik yükümlülük sadece 2018/11597 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’ndaki ölçütler uyarınca
uygulama alanı bulacaktır.
İSY’de, TK m. 39’da yer alan hususları aynen saymakla birlikte bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür
olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı ile seçilen denetçinin adı ve soyadı/
unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesine ilişkin bilgiler ayrıca
internet sitesinde sürekli olarak yer alması gereken içerik dâhilinde sayılmıştır
(İSY m. 6/1). Belirtmek gerekir ki tescil ve ilan edilen tüzel kişi yönetim kurulu
üyesinin internet sitesinde açıklanacağı TK m. 359/2; denetçinin internet sitesinde ilan edileceği aynı zamanda TK m. 399/1 hükmünde de düzenlenmektedir.
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2. İnternet Sitesinde İlanı Öngörülmüş Olan Hususlar
6335 sayılı Kanun ile değişlik yapılmadan önce TK m. 1524 hükmünde şirketçe yayımlanacak ilanlar tahdidi olmaksızın 12 bent olarak sayılmıştır. Belirtmek
gerekir ki değişiklik öncesi madde metninde “Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin
ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar” ve “şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler” gibi yayımlanması
gereken hususlar arasında sayılan bilgilere ilişkin kapsamı net olmayan ifadeler öğretide eleştirilmiştir4. Yükümlülüğün çerçevesinin belirlenmesinde tereddüt yaratacak bu ifadelerin 6335 sayılı Kanun ile kaldırılması yerinde olmuştur. Bununla beraber değişiklik öncesi hükümde yer alan diğer internet sitesinde
yayımlanması zorunlu tutulan hususlar TK’nın ilgili hükümlerinde de internet
sitesinde yayımlanması öngörüldüğünden bir tekrar niteliğinde idi. Bunun yerine maddede “şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır” ifadesine yer verilerek yükümlülüğe tabi şirketlerin Türk
Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ilana tabi hususlara internet sitesinde
yer vermesi gereği düzenlenmiştir. Bu hükme karşın İSY’de ise madde 6/3’de
yayımlanması gereken hususlar TK hükümlerini tekrar ederek uzun bir liste hâlinde sayılmıştır. TK’da açıkça kanunen ilanı gereken hususlara atıf yapılmış iken
bu hususların yönetmelik ile sayılması normlar hiyerarşisi bakımından sorunlu
olmakla birlikte yönetmelikle yapılan sayımın sınırlı olup olmadığı tartışmasını
yaratmaktadır. Bununla birlikte TK m. 1524 hükümde yer alan kanunen yapılması gereken ilanlar ifadesinden anlaşılması gereken hususun ne olduğu net değildir.
Nitekim TK’nın kimi hükümlerinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ve internet sitesinde ilan beraber düzenlenmiş kimi hükümlerinde ise sadece Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edileceği hususu belirtilmiştir. İSY’de ise TK’da
yalnızca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı gereken hususların da internet
sitesinde yayımlanması ile bunların da zorunlu içerik kapsamına dâhil edildiği
görülmektedir.
Türk Ticaret Kanunu’nda internet sitesinde ilan edilmesi gereken hususlar
muhtelif hükümlerde yer almakta olup bunlar:
- Birleşmeye katılan şirketlerden her birinin TK m. 149 uyarınca inceleme
hakkı kapsamında sunmak zorunda oldukları bilgi ve belgeler,
- Birleşme ve bölünmede alacaklıların korunması kapsamında yapılacak
olan ilanlar (TK m. 157, 174)
4

Erdoğan Moroğlu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler (2016) 400;
Abuzer Kendigelen, Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (1. Bası, On
İki Levha Yayıncılık 2011) 530.
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- Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından yapılacak olan TK m.
171/4 uyarınca inceleme yapma hakkına işaret eden ilan,
- Bir teşebbüsün bir sermaye şirketinin belli oranda payını kazanması veya
elden çıkarmasına ilişkin ilan (TK m. 198),
- Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olan fesih davasının açıldığı veya kesinleştiğine ilişkin mahkeme kararı (TK m.
353/5),
- Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen tüzel
kişi yönetim kurulu üyesinin kendi adına belirlediği gerçek kişi temsilcisi
(TK m. 359/2),
- Şirketi denetleme görevi verilen denetçiye ilişkin bilgiler (TK m. 399/1),
- Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilan (TK m. 414),
- Finansal tabloların ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesi
(TK m. 420/1),
- Genel kurul toplantı tutanakları (TK m. 422/2),
- Genel kurul kararlarının iptali ve butlanı davasının açıldığına ilişkin bilgi
ile duruşma günü (TK m. 448/1),
- Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı (TK
m. 450),
- Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı (TK m. 455)
- Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve artırımla ilgili diğer
yapılması gerekli ilanlar (TK m. 460)
- Rüçhan hakkının kullanılabilmesine ilişkin esasların belirlendiği yönetim
kurulu kararı (TK m. 461)
- Esas sermayenin azaltılmasının görüşüleceği genel kurul toplantısına çağrı
ve ilgili hususlar (TK m. 473/1)
- Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı (TK m. 474)
- Mütemerrit pay sahibine yapılacak ihtar (TK m. 483/1,2)
- Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin
kararı (TK m. 486/2)
- Tasfiye hâlinde yerleşim yeri bilinmeyen alacaklılara yapılacak olan ilanlar (TK m. 541/1)
Bunlara ek olarak TK’da sadece Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı dü-
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zenlenmiş olan birtakım hususlar İSY’de internet sitesinde de ilana tabi tutulmuştur:
- İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı (İSY m. 6/2-h)
- Şirketler topluluğuna dâhil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki
çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak
yapacakları açıklama (İSY m. 6/2-t)
- Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi (İSY m. 6/2-u)
- Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay
sahipli/ortaklı olarak kurulması hâlinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler (İSY m. 6/2-ü)
- Şirket sözleşmesi ve değişiklikler (İSY m. 6/2-v)
- Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme (İSY m. 6/2-y)
- Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir kararı (İSY m. 6/2-z),
- Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge (İSY m. 6/2-aa)
- Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu (İSY m. 6/2-bb)
- Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın
ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış
ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (İSY m. 6/2-cc)
- Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı
ilanı (İSY m. 6/2-çç)
- Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı (İSY m. 6/2-çç)
- Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım
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sağlanması hâllerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor (İSY m. 6/2-ee)
Yukarıda sayılan bilgilerin TK’da bilgi toplumu hizmetleri olarak adlandırılan
alanda herkesin erişimine açık bir şekilde internet sitesinde yer alması gerektiği
belirtilmiştir. Yayımlanan içeriklerin ise başına “(yönlendirilmiş mesaj”) ibaresi
konulması gerektiği ve bu ibarenin, içeriğin ilgili tüm taraflara yönlendirildiğine
karine teşkil edeceği düzenlenmiştir (TK m. 1524/4).
Burada altını çizmek gerekir ki söz konusu ilanların ancak internet sitesi açmakla yükümlü olanlar bakımından yapılacağı aşikardır. Ancak TK sistematiğinde bu ilanların bazılarına özellikle sürelerin başlamasına ilişkin olarak bağlanan
sonuçların internet sitesi açma yükümlülüğü olmayanlar bakımından nasıl değerlendirilmesi gerektiği bir sorundur. Bu soruna örnek olarak TK m. 454 gösterilebilecektir. TK m. 454 uyarınca genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine,
yönetim kuruluna sermayenin arttırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise imtiyazlı pay sahiplerinin özel bir
toplantı yaparak onama kararı vermesi gerekmektedir. İşte TK m. 454/2’de yönetim kuruluna bu özel kurulu genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren
bir ay içinde toplantıya çağırma görevi yüklenmiştir. TK m. 454/2-c.1’de geçen
“genel kurul kararının ilanı” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin olarak
öğretide farklı görüşler ileri sürülmüştür5. 6335 sayılı Kanun ile internet sitesi
açma yükümlülüğü bulunanlar çevresi daraltılmadan önce sorun yaratmayan bu
düzenlemeye ilişkin olarak Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul
ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 7/1-c.c.1’de TK’daki ifade yerine “genel kurul
kararının alındığı tarihten itibaren” ifadesine yer verilmiştir. Burada yönetmelik
hükmü ile bir çözüm getirildiği ifade edilebilecek olsa da yönetmelik hükmünün
normlar hiyerarşisine aykırılığı da gündeme gelebilecektir6.
Yine benzer bir sorun TK m. 198 bakımından gündeme gelmektedir. Oy hakkının donması sonucunu doğuran bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerine ilişkin
düzenleme internet sitesi açma yükümlülüğü bulunmayanlar bakımından bir kanun boşluğu yaratmaktadır. TK m. 198/1-c.1’de bildirim c.2’de ise sermaye şirketinin internet sitesinde ilan yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüğün yerine
getirilmemesine bağlanan sonuç ikinci fıkrada belirtilmiştir. İnternet sitesi açma
yükümlülüğü olmayan ve bu sebeple internet sitesi bulunmayan bir sermaye şir5

6

Konuya ilişkin görüşler için bkz. İsmail Cem Soykan, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim
Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı (On İki Levha Yayıncılık 2019) 468
vd.
Sorunun çözümü ve konu hakkında değerlendirmelere ilişkin olarak bkz. Soykan (n 5) 472 vd.
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ketinin ilan yükümlülüğünü nasıl yerine getireceğine ilişkinse 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sebebi ile bir kanun boşluğu olduğu söylenebilecektir.
Esasında bu konuya ilişkin olarak TSY m. 107/5’te ticaret siciline tescil ve ilan
şeklinde getirilen düzenleme ile bir çözüm getirildiği ifade edilebilecek olsa da
burada yine TK 454/2 bakımından olduğu gibi yönetmelik hükmünün normlar
hiyerarşisine aykırılığı gündeme gelebilecektir.
3. Süre
TK m. 1524 kapsamında internet sitesi açma yükümlülüğüne tabi şirketlerin
bu yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin süreler ve açacakları internet
sitesindeki özel olarak yer alması gereken bölümlere ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır. Buna göre yükümlülüğe tabi şirketler kuruluşlarının ticaret siciline
tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına
özgülemek zorundadır (TK m. 1524/1). Yükümlülüğe tabi şirketlerin internet sitesi üzerinden ilan etmesi gereken hususların ilan edilmesi ve internet sitesinde
kalması için gereken süre bakımından kanuni düzenlemelere öncelik tanınarak
bir düzen hükmüne yer verilmiştir (TK m. 1524/1, 5). Buna göre içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı
durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesinde belirtilen alanda ilan edilmesi gerekmektedir. İçeriğin kalma
süresi ise daha uzun bir süre öngörülmemiş olması hâlinde ilan tarihten itibaren
en az altı ay olarak belirtilmiştir.
4. Yaptırım
TK m. 1524/2 ve 562/12 hükmü uyarınca internet sitesi kurma yükümlülüğüne aykırılık ile birlikte yükümlülüğe tabi içeriğe usulüne uygun şekilde internet
sitesinde yer verilmemesi hem söz konusu içeriğin hukuki sonuçları bakımından
hem de yönetici ve yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğu bakımından yaptırıma bağlanmıştır. TK m. 1524/2 hükmü uyarınca internet sitesinde
açıklanması gereken bir hususun usulüne uygun açıklanmaması hâlinde ilgili kararların iptalinin söz konusu olabileceği ve kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının
doğabileceği belirtilmiştir. Öğretide7 oldukça tartışılan bu hüküm usulüne uygun,
kanuna, ana sözleşmeye, iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmeyen genel kurul ve
yönetim kurulu kararlarının salt internet sitesinde yayınlanmaması sebebi ile iptal
davasına konu edilmesi oldukça ağır bir yaptırım teşkil etmektedir.
7

Moroğlu (n4) 399-400; Abuzer Kendigelen, Yeni Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk
Tespitler, 3. Bası (On İki Levha Yayıncılık 2016) 598; Ömer Teoman, ‘Sermaye Ortaklıklarının
İnternet Sitesi Açma ve Burada Yasada Öngörülen İçerikleri Yayımlama Yükümlülüğüne Aykırı
Davranmanın Yaptırımı Nedir?’ [2011] XXVII(4) Batider 5 vd.

96

Şehriban İpek AŞIKOĞLU

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu bakımından ise internet sitesinin açılması ya da ilan edilmesi gereken hususlara usulüne uygun bir şekilde internet sitesinde yer verilmemesi maddi bir zarara sebep olmuş ise sorumluluk davası söz
konusu olabilecektir. TK m. 562/12 hükmü ise cezai sorumluluğu düzenlemekte,
yükümlülüğe tabi olmakla birlikte internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri ve bu kişilerin internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymaması adli para cezası yaptırımına konu edilmiştir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Kamuyu aydınlatma esasları bakımından TK ile getirilen yeni düzenlemeler
AB düzenlemeleri ile uyumun sağlanması adına çok büyük önem taşımaktadır.
Bununla birlikte gerek teknolojik gelişmeler gerekse elektronik ortamların sicil
alanındaki aktif kullanımının yararları gözetilerek mehaz olarak alınan yönergede meydana gelen değişikliklerin Türk hukukuna yansıtılması önem taşıyacaktır.
1. İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketler
Türk hukukuna ilişkin açıklamalar bölümünde belirtilmiş olduğu üzere 6335
sayılı Kanun ile internet sitesi açma yükümlülüğüne tabi olan şirket kapsamı
bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin olarak TK m. 397/4’e yapılan atıf ile
oldukça daraltılmıştır. Bu ise gerek TK m. 1524 gerek de TK’nın diğer pek çok
hükmünde güdülen çağı yakalama amacı ve şeffaflık ilkesi bakımından tereddüt
yaratmaktadır. Nitekim ülkemizde TUİK verilerine göre 2019 yılı için girişimlerde internete erişim oranı yüzde 94,9; bilgisayar kullanım oranı yüzde 96,7 ve
internet sitesi sahipliği oranı ise 2018’de sosyal medya uygulamaları dâhil yüzde
66,6’dır. Bu bakımdan işletmeler için internet sitesi açmak bir külfetten ziyade
çağın gereği hâline gelmiştir. Küresel ölçekte öne çıkan ve Avrupa Birliği tarafından da sıklıkla üzerinde durulan hesap verilebilirlik ve şeffaflık bakımından da
işletmelerin internet sitesinde bilgilerini gerçeğe uygun şekilde sunmaları önem
taşımaktadır. Belirtmek gerekir ki TUİK tarafından yapılan istatistik çalışması
sermaye şirketlerine hasredilmiş olmayıp bütün girişimleri kapsamaktadır. Bu
hâlde dahi Türkiye’de internet ve internet sitesi kullanım oranının yüksek olduğu
anlaşılmaktadır. Bu bakımdan madde hükmünün 6335 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki hâlinde olduğu gibi bütün sermaye şirketlerini kapsayacak şekilde
düzenlenmesi yerinde olacaktır.
2. İnternet Sitesi, Bilgi Toplumu Hizmeti ve Yönlendirilmiş Mesaj
Kavramları
Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmamış olmakla birlikte internet sitesi
İSY’de “Kanunun 1524 üncü maddesinde belirtilen asgari içeriğe sahip elektro-
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nik platform” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda internet sitesinden sınırlı bir
şekilde sadece bir alan adı marifetiyle açılan bir internet sayfasının anlaşılmaması
gerekmektedir. Nitekim bu durum kanunun gerekçesinde8 de “web sitesi ile ilgili
düzenleme gelişmelere açıktır. Pek de uzak olmayan bir gelecekte yapılacak değişikliklerle söz konusu düzenlemelerin genişleyebileceği düşünülmüştür. Çünkü
alan çok dinamik ve bu konudaki uluslararası çalışmalar çok yoğundur” şeklinde
ifade edilmiştir. Şirketler Hukuku Yönergesi’nde de “şirkete ait internet siteleri veya diğer internet sitelerine” işaret edilmiştir. Üye devletlerin şirket internet
sitelerinden farklı olarak ayrıca şirketlerin ilanlarını ücretsiz bir şekilde yapabileceği ticaret odaları veya meslek birliklerine ait siteleri belirleyebileceği ifade
edilmiştir9. İSY’de ise bu yükümlülüğün ticaret odaları veya meslek birliklerine
ait internet siteleri üzerinden özgülenecek alanlar ile yerine getirilmesine olanak sağlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Yükümlülüğü bulunan şirketler
bunu sahip oldukları internet sitesi üzerinden güvenli elektronik imza ve zaman
damgası kullanarak ya da Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından destek
hizmeti almak suretiyle yerine getirilebileceklerdir. Yükümlü şirket kapsamının
bütün sermaye şirketlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi hâlinde ticaret odaları ve meslek birliklerine ait internet siteleri aracılığı ile ücretsiz ilanların yapılmasına elverişli bir düzenlemenin yönetmelikte öngörülmesi şeffaflık ve hesap
verilebilirlik ilkelerini sağlarken şirketlere ek bir mali külfet getirmemek bakımından yerinde olacaktır.
TK m. 1524 hükmünün gerekçesinde10 atıf yapılan 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Yönergesi kapsamında bilgi toplumu hizmeti, 98/48 sayılı Yönerge
ile 98/34 sayılı Yönerge’nin11 tanımlar maddesine eklenen hüküm aracılığı ile
“kural olarak bir ücret karşılığı olarak elektronik yollarla ve bireylerin hizmeti
alma talebine istinaden sağlanan mesafeli hizmetler” olarak tanımlanmıştır. Bu
bakımdan Avrupa Birliği hukuku kapsamında bilgi toplumu hizmetleri doğrudan
şirketler hukukuna ilişkin bir kavram olmayıp, daha dar anlamda elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkindir12.

8
9
10
11

12

Kaya (n 2) 1309.
Şirketler Hukuku Yönergesi, Dibace, par. 74.
Kaya (n 2) 1310.
Söz konusu yönerge pek çok değişikliğe uğramış olduğundan bu değişikliklerin rasyonelliğinin
ve açıklığının sağlanması adına 98/34 sayılı Yönerge mülga edilerek bu değişikliklerle birlikte
metin 2015/1535 sayılı Yönerge ile kodifiye edilmiştir. 2015/1535 sayılı Yönerge’nin 1(1)(b)
hükmü önceki düzenlemedeki bilgi toplumu hizmetleri tanımını muhafaza etmiştir.
Bilgi toplumu hizmetlerinin geniş yorumlanması gerektiğinden hareketle TK bakımından kullanımının yerinde olduğu hakkında bkz. Mete Özgür Falcıoğlu, ‘Sermaye Şirketlerinin İnternet
Sitesi Kurma Zorunluluğu’, Belgin Erdoğmuş’a Armağan, (Der Yayınları 2011) 662.
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Yine madde gerekçesinde13 yönlendirilmiş mesaj kavramının 2000/31 sayılı
Elektronik Ticaret Yönergesi’nden alındığı ifade edilmiş ise de bu Yönerge kapsamında elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, hizmetin alıcıları ve bu konuda
yetkili otoriteler için kolayca, vasıtasız ve kesintisiz olarak birtakım bilgileri sağlama yükümlülüğü ve ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hususların düzenlendiği görülmektedir. Yönerge’de yer alan bu hususlar 5 Kasım 2014 tarih ve
29166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri uyarınca
Türk hukukunda düzenlenmiştir. Bu bakımdan internet sitesi açma yükümlülüğüne tabi sermaye şirketlerine ilişkin düzenlemede Elektronik Ticaret Yönergesi
kapsamında14 bir kavramın düzenlenme gerekliliği artık kalmamıştır. Bu itibarla
madde hükmünde yer alan yönlendirilmiş mesaj ibaresinin Şirketler Hukuku Yönergesi’nde yer alan “a reference giving access” kavramı itibariyle içeriksel ve
işlev itibariyle yeniden düzenlenmesi yerinde olabilecektir.
Mevcut düzenlemede yer alan yönlendirilmiş mesaj ibaresi, anlamı ve sonuçları itibariyle öğretide15 tartışmalara konu olmaktadır. Gerekçede16 yönlendirilmiş mesaj ibaresinden kastedilenin üçüncü kişiye yönlendirilen (tevcihî muktazi)
mesaj olduğu ve bu mesajın yönlendirildiği andan itibaren şirketin tasarrufundan
(kural olarak) çıktığının kabulü gerekeceği belirtilmiştir. Ayrıca yönlendirilmiş
mesajın üçüncü kişi yönünden taşıdığı hukuki anlamın bir müspet vukuf teşkil
etmeyeceği bir başka deyişle yönlendirilmiş mesaj ibaresi ile internet sitesinde
yer alan hususların “üçüncü kişi tarafından biliniyor” anlamına gelmeyeceği ve
böyle anlama uygun sonuçların doğmayacağı belirtilmiştir. Buna gerekçe olarak
ise kimsenin internet sitesine bakmaya ve ulaşmaya mecbur bırakılamayacağı
gösterilmiştir. Ancak internet sitesine ve yönlendirilmiş mesaja dayanan üçüncü kişinin yönlendirilmiş mesajı internet sitesinde yer alan hâli ile aldığını karine teşkil edeceği ifade edilmiştir. Bu hâlde ticaret sicili işlemlerinin elektronik
ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken
içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Ticaret
Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını
da içeren bilgi sistemi olarak tanımlanan (TSY m. 4/1-g) MERSİS üzerinde yer
alan kayıtlara yüklenmemiş olan hukuki sonucun, yönlendirilmiş mesaja ona da13
14

15

16

Kaya (n 2) 1310.
Elektronik Ticaret Yönergesi’nin amacı “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinde bilgi toplumu hizmetlerinin serbest dolaşımını ve tüketicilerin korunmasını temin ederek, iç pazarın
düzgün işleyişine katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır.
Erol Ulusoy, ‘Ticaret Siciline Tescilin Olumsuz Etkisine Veda - Elektronik Ticaret Sicili - Ticaret Sicili Bilgi Bankası - İnternet Sayfası’ Ömer Teoman (ed.), Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e
Armağan C. 1 (Vedat Kitapçılık 2007) 112; Necla Akdağ Güney, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve
Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Ticaret Sicili (İstanbul Ticaret Odası Yayınları 2011) 80.
Kaya (n 2) 1310.
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yanan kişi bakımından bağlandığı anlamı çıkmaktadır. Nitekim görünüşe güven
ilkesi uyarınca tescil edilen hususlar ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
edilen hususlar arasında bir farklılık olması hâlinde görünüşe güven ilkesi uyarınca tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü
kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunmaktadır (TK m. 37). Bu bağlamda
tescil edilen hususlar ile yönlendirilmiş mesaj ibaresi altında yayımlanan içeriklerin aynı olması hâlinde farklı hukuki sonuçlar gündeme gelebilmektedir.
Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin TK m. 24’ün
gerekçesinde17 bilgi bankasındaki kayıtların üçüncü kişilere ileri sürülmek gibi
hukuki bir gücü ve etkiyi haiz olmadığı belirtilmekle birlikte sistemin yerleşmesi ve işleyiş kurallarının tam olarak ortaya çıkması hâlinde bilgi bankasına
hukuki işlevler de tanınabileceği ifade edilmiştir. Şirketler Hukuku Yönergesi
kapsamında merkezi elektronik platforma böyle bir işlev kazandırıldığı görülmektedir18. Ek olarak Şirketler Hukuku Yönergesi’nde ilk bölümde açıklanmış
olan birleşme ve bölünmeye ilişkin olarak ilana tabi hususların internet sitesinde
açıklanması hâlinde sicilde ilan edilmesi gerekliliğinden muaf tutulacağı belirtilmiştir. Merkezi elektronik platform haricinde bir internet sitesinde söz konusu
ilanın yapılması hâlinde merkezi elektronik platformda bu ilana erişim sağlayan
bir referansın (a reference giving access) merkezi elektronik platformda yayınlanması gerektiği düzenlenmiştir. Bir başka deyişle bu erişim sağlayan referans
şirketin internet sitesinde değil, şirketin internet sitesine yönlendirme amaçlı olarak merkezi elektronik platformda yer alacaktır. Bu bakımdan Türk hukukunda
elektronik bilgi bankasındaki ilanlara hukuki sonuç teşmil edilmesi hâlinde TK
m. 1524’te yer alan yönlendirilmiş mesaj ibaresinin bu anlamı da içerecek şekilde
değiştirilmesi isabetli olacaktır.
3. Erişim Hakkı
TK m. 1524/3’te internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün herkesin erişimine açık olduğu belirtilmiştir. Bu doğrultuda internet
sitesinden yapılan ilanlar sadece pay sahiplerine değil daha geniş bir menfaat
grubu çevresinin kamunun bilgi almasına yöneliktir. Bunu tesisen fıkranın son
cümlesinde bu geniş menfaat grubuna bir dava hakkı tanınmıştır19. Öncelikle
kanundaki ifadeden fıkrada ilan edilmesi gereken bir hususun internet sitesine
konulmaması değil bu ilanın konulması ancak erişimin kısıtlanması ya da bazı
17
18
19

Kaya (n 2) 120.
Konuya ilişkin açıklama ve değerlendirmeler için bkz. yuk. § 2. Ticaret Sicili ve Sermaye
Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma.
Erişim hakkı ve menfaat sahipleri hakkında görüş ve değerlendirmeler için bkz. Ünal Tekinalp,
‘Erişim Hakkı’ [2006] 23(4) Batider 5.
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şartlara tabi tutulmasının yasaklandığı anlaşılmaktadır. Erişim hakkı ve bu hakka
dayalı olarak tanınmış olan dava hakkına ilişkin olarak gerekçede herhangi bir
açıklama yer almamaktadır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki internet sitesine konulması gereken bir bildirimin internet sitesine konulması ancak erişime açılmaması hâli ile hiç konulmaması hâllerine ilişkin olarak farklı sonuçlar öngörülmesini gerektiren bir durum
bulunmamaktadır. Bu nedenle internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine yönelik alanına ilişkin bir sınırlandırma yapılması esasen söz konusu alanda yer
alan bilgilerin yayınlanmamış olması sonucunu doğuracağından ve buna ilişkin
sonuçlar da ikinci fıkrada düzenlenmiş olduğundan “engelin kaldırılması” adı altında bir davanın açılmasına elverişli bir durum söz konusu olmayacaktır. Bunun
sebebi TK sisteminde internet sitesine konulacak olan bilgilerin herkesin erişimine açık olmasıdır.
4. Yaptırımlar
TK m. 1524 uyarınca öngörülen yaptırımlara ilişkin öğretideki eleştiriler Türk
hukuku başlığında ifade edilmiştir. Böyle bir yaptırım AB hukuku kapsamında
öngörülmemiş olmakla birlikte ticaret hayatının gereklilikleri ile de bağdaşmamaktadır. Nitekim internet sitesinde ilan edilme şeffaflık ve pay sahiplerinin haklarını kullanması bakımından önem teşkil etmektedir. Bu bakımdan iptal edilebilirlik koşullarında dahi aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili
olma şartı arandığından sadece internet sitesinde ilanın yapılmamış olmasının bu
denli ağır bir yaptırıma bağlanmaması gerekmektedir.
Öneri
TTK
D) İnternet sitesi açma yükümlülüğü ve elektronik işlemler ve
bilgi toplumu hizmetleri
I - İnternet sitesi
MADDE 1524- (1) 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca
denetime tabi olan Sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline
tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve
bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken
ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde
yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu
süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda
ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün için-
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de, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte
siteye konulur.
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili
kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur, Kanuna aykırılığın
tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler
ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır.
(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine Kanun uyarınca yapılması gereken ilanlara ayrılmış bölümü herkesin erişimine
açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta
da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması
davasını açabilir.
(4) İnternet sitesinde yayımlanması gereken bir husus için elektronik ortamda tutulan ve yayınlanan sicil kayıtlarına yönlendirme
yapılacak ise “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi ile bu ilanın yer aldığı
bağlantıya yer verilir. Yine Kanun uyarınca internet sitesinde ilanına cevaz verilen hâllerde elektronik ortamda tutulan ve yayınlanan
sicil üzerinden “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi ile şirketin internet
sitesinde bu ilanın yer aldığı bağlantıya yer verilir. İnternet sitesi
ve yönlendirilmiş mesaja ilişkin diğer hususlar Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. İnternet sitesinin
bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin
başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibare ancak bu Kanuna ve bu fıkrada anılan yönetmeliğe
uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir
mesajın, yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili
ve ilgili diğer hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir
yönetmelikle düzenlenir.
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine
konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay
süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde konulmamış sayılır.
(6) İnternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde
ve bu maddede öngörülen düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz.
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5. İnternet Sitesinde İlanı Öngörülmüş Olan Hususlar
İnternet sitesinde ilanı öngörülmüş olan hususlar bakımından İSY’de uzun bir
liste yer almaktadır. Ancak bu liste büyük ölçüde TK’da sayılan hususları tekrar
ile kendi içerisinde tekrar içermektedir. Nitekim İSY m. 6/3(h)’de “şirketin genel
kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı
genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur”
ifadesine yer verildikten sonra ayrıca özel olarak şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararının da konacağı ifade edilmiştir. TK’da yer
alan kanunen yapılması gereken ilanların ve özel olarak internet sitesinde ilanı
gerektiği belirtilen hususların (örn. bkz. TK m. 422/2) internet sitesine konacağı
düzenlemesi yeterli olup, İSY’de tek tek bu ilan edilmesi gereken hususları sayan
madde 6/3’ün kaldırılması isabetli olacaktır.
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Öz
2017/1132(AB) sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’nin “Sermayenin Korunması ve Değiştirilmesi” başlıklı IV.
Bölümünün 1., 2., 3. ve 6. Kısımlarında sermaye yeterliliğine, kanuni sermayenin korunmasına, dağıtıma ilişkin kurallar ve bunların uygulanması ile yürürlüğüne dair düzenlemeler öngörülmüştür. Söz konusu hükümler
esasen şirket sermayesinin tedariki ile korunmasına yöneliktir ve genellikle emredici niteliktedir. Anılan hükümlerin önemli bir bölümü 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda kendisine karşılık bulmasına rağmen Yönerge ile tam bir uyum içerisinde olmayan TK düzenlemeleri de mevcuttur. Bu nedenle, Yönerge ile tam uyum
sağlanabilmesi için TK’nın bazı düzenlemelerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.
Çalışmamızda konuya ilişkin AB hukuku ve Türk hukuku düzenlemeleri açıklanarak değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sermayenin korunması, Asgari sermaye, Kanuni sermayeye ilişkin korumalar, Şirketler
Hukuku Yönergesi.
Abstract
The rules regarding the capital requirements, safeguards as regards statutory capital, distribution and its regulations about their application and enforcement have been stated in Sections 1, 2, 3 and 6 of Chapter 4 titled
“Capital Maintenance and Alteration” of the Company Law enforcement has been provided in Sections 1, 2,
3 and 6 of Chapter 4 titled “Capital Maintenance and Alteration” of the Company Law Directive numbered
2017/1132 (EU). In essence, these provisions aim at procurement and maintenance of capital and mostly qualify
as imperative. Although an important part of the mentioned provisions have been similarly regulated with the
Turkish Commercial Code numbered 6102, some provisions are not totally approximated with the Directive.
Therefore, some of the TCC provisions need to be amended or repealed to provide complete harmonization with
the Directive. In our study, related provisions in EU law and Turkish law have been explained, evaluations and
proposals have been brought forward.
Keywords: Capital maintenance, Minimum capital, Safeguards as regards statutory capital, Company Law
Directive
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran 2017
tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun
belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 128, 332, 342-344, 347,
354/3, 356, 357, 376, 459/3, 480/2-3, 509, 510,
512, 523/1

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
AB hukukunda sermayenin oluşturulması, korunması, artırılması ve azaltılmasıyla ilişkili olarak yönerge seviyesindeki ilk düzenleme, 13.12.1976 tarih ve
77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’dir1. Yönerge’nin amacı, halka açık
sınırlı sorumlu şirketlerin kurulması ile sermayelerinin korunması ve değiştirilmesi bakımından Kurucu Anlaşmanın 58. maddesinin ikinci paragrafı kapsamındaki şirketlerin, ortaklarının ve diğer üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunmasıdır. Bu Yönerge’nin kapsamı, 1. maddesinde belirtilmiştir. Anılan Yönerge,
yürürlükte kaldığı süre boyunca çeşitli tadiller geçirmiştir2. Konumuz açısından
1

2

Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of
the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their
capital, with a view to making such safeguards equivalent [1977] OJ L 26/1.
İlgili değişiklikler için bkz. Council Directive 92/101/EEC of 23 November 1992 amending
Directive 77/91/EEC on the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital [1992] OJ L 347/64; Directive 2006/68/EC of the European
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önem taşıyan 06.09.2006 tarih ve 2006/68/AT sayılı Yönerge ile yapılan değişiklikle Üye Devletlere, azınlık pay sahiplerinin talep hakkı saklı kalmak üzere,
nakit dışı sermaye taahhüdü için zorunlu tutulan bağımsız değerleme raporu şartının istisnalarını düzenleme yetkisi verilmiştir.
77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’nde yapılan değişikliklerin konsolide edilmesi amacıyla kabul edilen 25.10.2012 tarih ve 2012/30/AB sayılı
Yönerge3, 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’ni yürürlükten kaldırarak onun yerine geçmiştir. Ardından, AB hukukunda şirketler hukukuna ilişkin
düzenlemelerin yıllar içerisinde pek çok kez değişikliğe uğramış olması ve ayrı
yönergelerde yer almaları sebebiyle meydana gelen karışıklığı önlemek, açıklık
ve bütünlük sağlamak adına 14.06.2017 tarih ve 2017/1132/AB sayılı Yönerge
kabul edilmiştir. 2017/1132 sayılı Yönerge bu amaçla 2012/30/AB sayılı Yönerge’yi yürürlükten kaldırarak onun yerine geçmiş olsa da, 2017/1132/AB sayılı
Yönerge’de 2012/30/AB sayılı Yönerge hükümlerinin korunduğu söylenebilir.
2012/30/AB sayılı Yönerge’nin sermaye yeterliliği, kanuni sermayeye ilişkin
korumalar, dağıtıma ilişkin kurallar hakkındaki düzenlemeleri ile uygulama ve
yürürlük hükümleri, 2017/1132 sayılı Yönerge’nin “Sermayenin Korunması ve
Değiştirilmesi” başlıklı IV. Bölümünün 1., 2., 3. ve 6. Kısımlarında yer almaktadır4.
Yönerge’nin konuya ilişkin hükümleri, aşağıda ayrı ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
1. En Az Sermaye Tutarı
Yönerge m. 45/1’de, Yönerge’nin uygulanma alanına giren şirketlerin (Yönerge m. 44/1) kurulabilmesi veya faaliyete başlama izni alabilmesi için taahhüt edilmesi gereken asgari sermaye tutarının Üye Devletlerin mevzuatlarında
25.000-EURO’dan az olmayacak şekilde belirlenmesinin gerektiği hükme bağlanmaktadır. Bu düzenlemenin hemen ardından, Avrupa Parlamentosu ile Konse-

3

4

Parliament and of the Council of 6 September 2006 amending Council Directive 77/91/EEC as
regards the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration
of their capital [2006] OJ L 264/32.
Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on
coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are
required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article
54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation of public
limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to
making such safeguards equivalent [2012] OJ L 315/74.
Yönerge’nin sayılan kısımlar altındaki hükümlerinin Türkçe tercümesine aşağıda “V. Ek” başlığı altında yer verilmiştir.
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yin, Komisyondan gelecek öneri üzerine, her beş yılda bir, anılan asgari sermaye
tutarını denetleyeceği ve icap etmesi hâlinde güncelleyeceği ifade edilmektedir
(Yönerge m. 45/2).
2. Ayni (Nakit Dışı) Sermaye Borcunun İfa Zamanı
Yönerge m. 48/2’de, kuruluş aşamasında taahhüt edilen ayni sermayenin, şirketin kurulduğu veya eğer gerekli ise faaliyete başlama izninin alındığı tarihten itibaren beş yıl içerisinde şirkete tam olarak devredilmesi öngörülmektedir.
Bu yaklaşım ile uyumlu olarak, Yönerge m. 70/1 hükmünde de sermaye artırımı
kapsamında taahhüt edilen ayni sermayenin artırım kararından itibaren beş yıl
içerisinde şirkete tam olarak devrinin gerektiği düzenlenmektedir.
3. Ayni Sermaye Konulabilecek Malvarlığı Unsurları
Yönerge m. 46’da sermayenin yalnızca ekonomik olarak değerlendirilebilen malvarlığı unsurlarından oluşturulabileceği, ancak bir iş görme veya hizmet
sağlama taahhüdünün bu malvarlığı unsurlarının bir parçasını oluşturamayacağı
düzenlenmiştir. Böylece Yönerge sistemi, “iş görme” ve “hizmet” edimlerinin
anonim şirketlere ayni sermaye olarak getirilmesine izin vermemektedir.
4. Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi
Ayni sermaye getirilmesi söz konusu ise şirketin kuruluşundan veya faaliyete
başlama izni alınmasından önce, idari veya yargısal bir merci tarafından atanan
veya onanan bir veya daha fazla bağımsız uzman tarafından, ayni sermaye hakkında bir rapor hazırlanır. Bu uzmanlar gerçek kişi(ler) olabileceği gibi tüzel kişi(ler) de olabilir (Yönerge m. 49/1).
Ayni sermaye hakkında hazırlanacak uzman raporunda, sermaye olarak konulan her bir malvarlığı unsurunun tarifi ile kullanılan değerleme metotları yer
almalı ve bu metotların uygulanması sonucunda ulaşılan değerlerin en azından
payların sayısına ve itibarî değerlerine ya da itibarî değer bulunmayan hâllerde
hesaplanabilir değerlerine ve icabında çıkarma primlerine karşılık gelip gelmediği açıklanmalıdır. Bu sayılanlar, uzman raporunun “asgari içeriği”dir (Yönerge
m. 49/2). Yönerge, anılan raporun Yönerge m. 16 uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule uygun olarak yayınlanmasını da gerekli görmektedir
(Yönerge m. 49/3).
Ancak Yönerge, bütün payların itibarî değerlerinin veya itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerlerinin %90’ının bir veya daha fazla şirket
tarafından getirilen ayni sermaye karşılığında çıkarılması ve Yönerge m. 49/4’te
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aranan diğer şartların da sağlanması hâlinde, Üye Devletlere Yönerge m. 49’u
uygulamama olanağı tanımıştır (Yönerge m. 49/4).
Benzer biçimde, Yönerge m. 49/5 hükmünde de bir veya daha fazla bağımsız
uzman tarafından birleşmenin veya bölünmenin taslak koşulları hakkında bir rapor hazırlanmış olması şartıyla, Üye Devletlerin, Yönerge m. 49’u birleşme veya
bölünme yoluyla yeni bir şirketin kuruluşuna uygulamamaya karar verebilecekleri düzenlenmiştir.
Öte yandan Yönerge m. 49/5, birleşme veya bölünme yoluyla yeni bir şirketin
kurulduğu hâllerde Yönerge m. 49’u uygulamak yolunu seçen Üye Devletlere
de bir imkân sağlamış ve Üye Devletlerin, ayni sermaye hakkında hazırlanacak
rapor ile birleşmenin veya bölünmenin taslak koşulları hakkında hazırlanacak
olan raporun aynı uzman yahut uzmanlar tarafından hazırlanmasına izin verebileceğini hükme bağlamıştır.
Yönerge ayrıca Üye Devletlere, bazı şartlar altında, ayni sermayenin değerlemesine ilişkin uzman raporu gerekliliğinin düzenlendiği Yönerge m. 49/1, 2 ve
3 hükümlerinin uygulanmamasını öngörme olanağı tanımıştır (Yönerge m. 50).
5. Nakdî Sermaye Borcunun Ödenmesi
Çıkarılan payların bedeli, itibarî değerlerinin veya itibarî değer bulunmayan
hâllerde hesaplanabilir değerlerinin yüzde yirmibeşinden aşağı olmamak üzere,
şirketin kurulduğu ya da faaliyete başlama izni aldığı tarihte ödenmiş olmalıdır
(Yönerge m. 48/1).
6. Primli Paylar
Yönerge’de, itibarî değerinden, itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerinden düşük bedelde pay çıkarılamayacağı kuralı kabul edilmiş (Yönerge m. 47/1), ancak Üye Devletlerin, mesleklerinin icrası kapsamında pay taahhüdünde bulunanların, ilgili taahhüt işlemi çerçevesinde taahhüt ettikleri paylar
için, bu payların toplam bedelinden daha düşük bir bedel ödemesine izin verebilecekleri de hükme bağlanmış (Yönerge m. 47/2), böylece Yönerge m. 47/1’de
kabul edilen kurala Yönerge m. 47/2 ile istisna getirilmiştir.
Öte yandan “Payların çıkarılma bedeli” başlıklı Yönerge m. 47’de, “şirketin
kuruluş aşamasında” nakden taahhüt edilen paylar bakımından “primli pay” veya
“çıkarma primi” gibi kavramlara yer verilmediği görülmektedir. Yönerge, nakden
taahhüt edilen paylara ilişkin olarak “çıkarma primi”nden sadece “sermaye artırımı” ile ilgili olan ve “Artırılan sermaye karşılığında çıkarılan payların bedelinin
ödenmesi” başlığını taşıyan 69. maddesinde söz etmektedir.
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7. Kanuna Karşı Hile
Yönerge’de, şirketin kuruluşundan veya faaliyete başlama izni almasından itibaren başlayacak ve iki yıldan aşağı olmamak üzere saptanacak olan süre içinde
şirketin yapacağı belirli iktisapların ayrıca incelenmesi, bu iktisapların ayrıntılarının Yönerge m. 49/1, 49/2 ve 49/3 uyarınca yayınlanması ve söz konusu iktisapların genel kurulun onayına sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır5 (Yönerge
m. 52/1).
Şirket tarafından yapılacak olan iktisabın Yönerge m. 52/1’in kapsamına girebilmesi için, “iktisap konusu malvarlığı unsurunun Yönerge m. 4 (i) bendinde
belirtilen bir kişiye veya şirkete yahut firmaya ait olması” ve “iktisabın şirket
sermayesinin onda birinden az olmayacak bir bedel karşılığında gerçekleşmesi”
koşullarının birlikte bulunması gerekmektedir. Ancak yine Yönerge m. 52/1’de
“Üye Devletler bu hükümlerin, ilgili malvarlığı unsurunun bir pay sahibine veya
diğer herhangi bir kişiye ait olması hâlinde de uygulanmasını zorunlu kılabilir.”
düzenlemesi yapılarak, Üye Devletlere, “işlemin karşı tarafı” yönünden hükmün
uygulanma alanını genişletebilme imkânı verilmiştir.
Olağan şirket faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen iktisaplara, idari veya
yargısal mercilerin emri üzerine yahut denetimi altında vuku bulan iktisaplara ya
da borsada yapılan iktisaplara ise Yönerge m. 52/1 uygulanmayacaktır (Yönerge
m. 52/2).
8. Sermayenin Önemli Ölçüde Kaybı
Yönerge m. 58/1’de, sermayenin önemli ölçüde kayba uğradığı hâllerde, genel kurulun, Üye Devletlerin hukukları tarafından belirlenen süre içerisinde, şirketin tasfiyesine karar verilmesinin veya diğer herhangi bir önlemin alınmasının
gerekip gerekmediğini değerlendirmek üzere toplantıya çağrılacağı düzenlenmiştir. Yönerge m. 58/1 anlamında “önemli ölçüde” olduğu kabul edilecek kayıp
miktarı ise Üye Devletler tarafından, “sermayenin yarısından daha yüksek bir
düzeyde olmamak üzere” belirlenecektir (Yönerge m. 58/2).
9. Sermayenin İadesi Edilememesi ve Sermaye Borcundan
Kurtarılamama
“Pay sahiplerinin sermaye borçlarını ödeme yükümlülüğü” başlıklı Yönerge
m. 53’te, sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, pay
sahiplerinin sermaye borçlarını ifa etme yükümlülüğünden kurtarılamayacakları
düzenlenmiştir.
5

Yönerge m. 52’nin başlığında, bu gibi iktisaplar için “esaslı iktisap” ifadesi kullanılmıştır.
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10. Kâr Payı
Pay sahiplerine kâr payı ve faiz (Yönerge m. 56/4) ödenmesine dair genel
kurallar Yönerge m. 56’da düzenlenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, sermayenin
azaltılmasına ilişkin hâller hariç olmak üzere, son finansal yılın kapanış tarihinde
şirketin yıllık finansal tablolarında net aktif malvarlığı olarak gösterilen değer
sermaye ile kanun veya şirketin esas sözleşmesi uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplam değerinden az ise veya yapılacak olan dağıtım
sonucunda bu duruma gelecek ise pay sahiplerine hiçbir dağıtım yapılamayacaktır (Yönerge m. 56/1).
Hesaplamaya ilişkin olarak, sermayenin henüz ödeme çağrısı yapılmamış
kısmının bilançonun aktif kalemleri arasında gösterilmemesi hâlinde, bu tutar
Yönerge m. 56/1’de anılan sermaye miktarından düşülecektir (Yönerge m. 56/2).
Yönerge’ye göre pay sahiplerine bu kurallar çerçevesinde yapılacak olan
dağıtımın tutarı, son finansal yılın sonundaki kâr miktarı ile geçmiş yıllara ait
dağıtılmamış kâr miktarının ve dağıtım amacıyla kullanılabilecek olan yedek akçelerden alınan miktarın toplamından, geçmiş yıllara ait zararlar ile kanun veya
esas sözleşme uyarınca ayrılan yedek akçelerin toplam miktarının çıkarılması sonucunda elde edilen tutarı aşamaz (Yönerge m. 56/3).
Eğer bir Üye Devletin mevzuatı alelhesap (geçici, avans) kâr payı ödemelerine izin veriyorsa, anılan uygulamanın yapılmasında yeterli dağıtılabilir kaynağın
mevcut olduğunu gösteren ara hesapların (ara bilanço) hazırlanması gerekecek
[Yönerge m. 56/5-(a)] ve bu kapsamda dağıtılacak tutar, hakkında yıllık finansal
tablolar hazırlanmış olan son finansal yılın sonundan itibaren elde edilen toplam
kâr miktarı ile geçmiş yıllara ait dağıtılmamış kâr miktarının ve dağıtım amacıyla
kullanılabilecek olan yedek akçelerden alınan miktarın toplamından, geçmiş yıllara ait zararlar ile kanun veya esas sözleşme uyarınca ayrılması gereken yedek
akçelerin toplam miktarının çıkarılması sonucunda elde edilen tutarı aşamayacaktır [Yönerge m. 56/5-(b)].
Yönerge m. 56/6’da, Yönerge m. 56/1-5 hükümlerinin Üye Devletlerin iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerine halel getirmeyeceği de ifade edilmiştir.
Son olarak, Yönerge m. 56/7’de, Üye Devletlerin mevzuatlarının sabit sermayeli yatırım şirketleri için Yönerge m. 56/1’den farklı düzenlemeler öngörebileceği hüküm altına alınmıştır. Yönerge m. 56/7’nin uygulanması bakımından sabit
sermayeli yatırım şirketi, “(a) İşletme konusu, münhasıran yatırım risklerini dağıtmak amacıyla kaynaklarını çeşitli menkul kıymetler ile paylara, taşınmazlara
veya diğer malvarlığı unsurlarına yatırmak ve varlıklarının yönetimi sonucunda
elde edilen kazancı pay sahiplerine vermek olan ve (b) paylarını, taahhüt edilme-
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leri için halka arz eden şirketleri” ifade eder. Yönerge m. 56/7’de sabit sermayeli
yatırım şirketleri için kabul edilen bu imkândan yararlanmak isteyen Üye Devletlerin, yine Yönerge m. 56/7’de saptanan koşullara uymaları gerekmektedir.
11. Haksız ve Kötüniyetli Dağıtımların İadesi
Kendilerine yapılan dağıtımın usulsüzlüğünü bildikleri veya somut olayın
şartları değerlendirildiğinde bunun farkında olmamalarının mümkün bulunmadığı şirket tarafından ispatlanırsa, Yönerge m. 56’ya aykırı olarak yapılmış bulunan
tüm dağıtımlar [=kâr payı ve faiz ödemeleri (bkz. Yönerge m. 56/4)], bunları alan
pay sahiplerince şirkete iade edilir (Yönerge m. 57).
12. Eşit İşlem İlkesi
Yönerge m. 85’te, “Bu Bölümün uygulanması açısından Üye Devletlerin mevzuatları, aynı durumdaki [şartlardaki] tüm pay sahiplerinin eşit işleme tabi tutulmasını temin eder.” düzenlemesi bulunmaktadır.
B. Türk Hukuku
TK’nın genel gerekçesinde şirketler hukuku alanında AB hukukuyla uyum
amacı vurgulanmış, bu başlık altında ele alınan konular bakımından da ilgili hükümlerin gerekçelerinde 13.12.1976 tarihli ve 77/91/AET sayılı İkinci Konsey
Yönergesi’ne sıklıkla atıfta bulunulmuştur6. Ancak gerekçenin yazıldığı dönem
açısından, o zaman yürürlükte olan 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’nden söz edilmiş olması, ele aldığımız konu itibariyle bir güncellik sorunu oluşturmamaktadır. Zira AB hukuku başlığı altında açıklanmış olduğu üzere, 77/91/
AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi zaman içerisinde değişikliklere uğramış ve
ilga edilmiş olsa da, yerine geçen düzenlemeler 77/91/AET sayılı İkinci Konsey
Yönergesi’nin temel yaklaşımını korumaktadır. Nitekim konumuz bakımından
güncel ve yürürlükteki metin olan ve yukarıda açıklanmış bulunan 2017/1132/
AB sayılı Yönerge’nin ilgili hükümlerinin merkezinde bulundurmaya devam
ettirdiği sermayenin korunması ilkesine bağlılık, TK’da, aşağıda açıklanan hükümlerle, Türk hukukunda da tesis edilmiştir. Belirtelim ki AB hukuku başlığı
altında açıklanmış olan hükümlerin önemli bir bölümü TK’da kendisine karşılık
bulmasına rağmen, Yönerge ile tam bir uyum içerisinde olmayan TK düzenlemeleri de mevcuttur. Bu başlık altında, hemen yukarıdaki başlıkta yer alan sistema6

Bkz. Abuzer Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (On İki Levha Yayıncılık 2011) 22,
30-31, 96, 437, 465-466, 468-470; Arslan Kaya, Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta
Yayıncılık 2016) 15, 22-23, 71-72, 403-404, 433-434, 436-438.
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tik izlenerek, TK’nın sermaye yeterliliği, kanuni sermayeye ilişkin korumalar,
dağıtıma ilişkin kurallar, uygulama ve yürürlük hükümleri açıklanacaktır. Başta
SerPK olmak üzere, TK dışındaki mevzuat ise prensip itibariyle inceleme alanımızın dışındadır. Çalışmamız ilke olarak TK’ya özgülenmiş olup, SerPK ve sair
mevzuat hükümlerine sadece özellik arz eden hususlarda ve meselenin TK ile
olan ilgisi ölçüsünde değinilecektir.
1. En Az Sermaye Tutarı (TK m. 332/1)
Özel kanunlara tabi anonim şirketler hakkında öngörülen hükümler [örnek
olarak bkz. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 7/1-(f); 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu m. 5/3 ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu m. 5/1-(e)] saklı kalmak kaydıyla (TK m. 330), Türk hukukunda anonim şirketler için belirlenen asgari (en az) esas sermaye tutarı 50.000-TL, kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde
ise başlangıç sermayesi (TK m. 332/2) tutarı 100.000-TL’dir (TK m. 332/1-c.1).
Bu asgari sermaye tutar(lar)ı Cumhurbaşkanınca artırılabilir (TK m. 332/1-c.2).
2. Ayni (Nakit Dışı) Sermaye Borcunun İfa Zamanı (TK m. 128, 342,
459/3)
TK sisteminde vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz (TK m. 342). Vadesi gelmiş bir alacağın şirkete sermaye olarak getirilmesi durumunda, bu alacağın esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içerisinde şirketçe tahsil edilmesi
gerekir (TK m. 130/2). Alacak şirketçe tahsil edilmiş olmadıkça, pay sahibi sermaye koyma borcundan kurtulamaz (TK m. 130/1).
Anonim şirkete paradan başka ekonomik bir değerin veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı
andan (TK m. 355/1) itibaren, bunlar üzerinde “malik sıfatıyla” doğrudan tasarruf
edebilir (TK m. 128/4). Bu kural, ilgili ekonomik değerin veya taşınırın şirkete
sermaye olarak getirilmesinin bir “sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı”
çerçevesinde üstlenilmiş olması varsayımında da geçerlidir (TK m. 459/3, 342/2,
128/4). Dolayısıyla bu olasılıkta şirket, artırım ticaret siciline tescil edildiği andan itibaren (TK m. 456/4-5, 355/1, 455), kendisine sermaye olarak taahhüt edilen “paradan başka ekonomik değerler ve taşınırlar” üzerinde malik sıfatıyla
doğrudan tasarruf edebilecektir.
Öte yandan, anonim şirkete sermaye olarak taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde mevcut bulunan veya kurulacak olan ayni bir hakkın konulması borcunu içeren esas sözleşme hükümleri resmî şekil aranmaksızın geçerlidir
(TK m. 342/2, 128/3). Taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni bir hakkın sermaye
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olarak konulması hâlinde şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu
siciline tescil gerekli olmakla beraber (TK m. 342/2, 128/5), mülkiyet ve diğer
ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere (örneğin sınai mülkiyet
haklarına ilişkin sicile) yapılacak tescillerle ilgili bildirimler, ticaret sicili müdürü
tarafından, ilgili sicile resen ve hemen yapılır; ayrıca şirketin tescil için tek taraflı
istemde bulunabilme hakkı da saklıdır (TK m. 342/2, 128/6).
Tüm bu açıklamalardan çıkan sonuç şudur: TK sisteminde anonim şirketlerde
ayni sermaye borcu vadeye bağlanamaz; bu borç “derhâl” ifa edilir7.
3. Ayni Sermaye Konulabilecek Malvarlığı Unsurları (TK m. 342/1)
Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları anonim şirkete ayni sermaye olarak konulabilir (TK m.
342/1-c.1). Ancak hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş
alacaklar anonim şirketlerde sermaye olamaz (TK m. 342/1-c.2).
4. Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi (TK m. 343, 354/3)
TK sisteminde ayni sermayeye değer biçilmesi işlemleri, aynen, “Konulan
ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket
merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut
olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye
uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak
konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre
açıklanır. Bu rapora kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir. Mahkemenin
onayladığı bilirkişi kararı kesindir.” şeklinde olan TK m. 343’te düzenlenmiştir.
5. Nakdî Sermaye Borcunun Ödenmesi (TK m. 344)
Şirket kurulurken nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az
yüzde yirmibeşi şirketin tescilinden önce, gerisi de tescili izleyen yirmidört ay
içinde ödenir (TK m. 344/1)8.
7
8

İsmail Cem Soykan, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü
Yoluyla Sermaye Artırımı (On İki Levha Yayıncılık 2019) 87.
TK m. 346’da yer alan “(1) Esas sözleşmede taahhüt edilmiş olup da taahhüt sahiplerince, şirketin tescilinden itibaren en geç iki ay içinde halka arzedileceği esas sözleşmede belirtilmiş ve
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6. Primli Paylar (TK m. 347)
TK, itibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını yasaklamıştır (TK m.
347/c.1). Buna karşın esas sözleşmede hüküm veya genel kurul kararı bulunması
şartıyla payların itibarî değerlerinden yüksek bir bedelle çıkarılması mümkündür9 (TK m. 347/c.2).
Primli pay ihracı daha ziyade sermaye artırımlarında söz konusu olur. Ancak
TK’ya göre kuruluş aşamasında primli pay ihracı da olanaklıdır. Eğer kuruluşta
primli pay ihraç ediliyorsa, payların çıkarma primlerinin (agio) tamamının şirketin tescilinden önce ödenmesi gerekmektedir (TK m. 344/1-c.2). Sermaye artırımında primli pay çıkarılıyorsa, çıkarma primlerinin tamamının artırımın tescilinden önce ödenmesi icap eder [TK m. 459/3, 344/1-c.2].
7. Kanuna Karşı Hile (TK m. 356)
Şirketin kuruluşu sırasında getirilecek ayni sermaye ile devralınacak işletme
ve ayınlara değer biçilmesine ilişkin hükümlerin [TK m. 343, 339/2-(e)] uygulanmasından kaçınılmasını, yani bunların dolanılmasını engellemek amacıyla ihdas
edilen10 TK m. 356’da, şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya

9

10

ayrıca garanti edilmiş bulunan nakdî payların karşılıkları satıştan elde edilen gelirden ödenir.
Pay senetlerinin halka arzedilmesi sermaye piyasası mevzuatına göre yapılır. Satış süresinin
sonunda, payların itibarî değerlerinin, varsa çıkarma priminin karşılığı şirkete, giderler düştükten sonra kalan tutar ise, pay senetlerini halka arzeden pay sahiplerine ödenir. (2) Halka
arzedilip de süresinde satılmayan payların bedellerinin tamamı, süresinde halka arzedilmeyen
payların bedellerinin ise, yüzde yirmibeşi iki aylık süreyi izleyen üç gün içinde ödenir.” düzenlemesi, nakden taahhüt edilen payların bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin ortaklığın tescilinden önce ödenmesi zorunluluğuna bir istisna getirmiştir [Abuzer Kendigelen, Türk Ticaret
Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (3. Bası, On İki Levha Yayıncılık 2016) 233].
Fakat daha sonra yürürlüğe giren “6102 sayılı Kanunun 346 ncı maddesi ile 462 nci maddesinin
üçüncü fıkrası halka açık ve halka açılmak üzere Kurula başvuran ortaklıklara uygulanmaz.”
şeklindeki SerPK m. 12/6 hükmü sebebiyle TK m. 346 önemini yitirmiştir. SerPK m. 12/6 düzenlemesinin TK m. 346’nın uygulanma kabiliyetini tamamen yok etmemekle birlikte büyük
ölçüde daralttığı yönünde bkz. İsmail Kırca, Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Çağlar Manavgat,
Anonim Şirketler Hukuku, C. 1 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları 2013)
348-350; SerPK m. 12/6 ile TK m. 346 ilişkisi hakkında ayrıca bkz. Ünal Tekinalp, Sermaye
Ortaklıklarının Yeni Hukuku (4. Bası, Vedat Kitapçılık 2015) N. 10-18.
Ekleyelim ki SerPK m. 12/2’de yer alan “Kurul, payların piyasa fiyatı veya defter değerinin
nominal değerinin üzerinde olması hâlinde, ihraç olunacak payların primli fiyattan satılmasını
ve yeni pay alma haklarının primli fiyattan kullanılmasını isteyebilir. Kurul, payların piyasa
fiyatı veya defter değerinin nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal
değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine izin verebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.” düzenlemesi gereği, SerPK sisteminde “itibarî değerinden yüksek bir bedelle
(primli)” pay çıkarılabilmesinin yanı sıra “itibarî değerinden aşağı bedelle” pay çıkarılması
da gündeme gelebilir. Nitekim itibarî değerin altında pay çıkarılarak sermaye artırımı yapılması
hususunda bkz. Pay Tebliği (VII-128.1) m. 18 [RG 22.06.2013/28685].
Bu hususta bkz. Hüseyin Ülgen, Anonim Ortaklığın Kuruluştan Sonra Malvarlığı Değerlerini
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aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya
kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil
edilmedikçe geçerli olmayacağı öngörülmüş (TK m. 356/1-c.1); ayrıca bu sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış
olan ödemeler dâhil, her türlü tasarrufun geçersiz olduğu da hükme bağlanmıştır
(TK m. 356/1-c.2).
TK m. 356 kapsamında alınacak olan genel kurul kararı, ağırlaştırılmış bir
karar (ve dolayısıyla toplantı) nisabına tabi tutulmuştur. Bu genel kurul kararının,
sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınması şarttır (TK m. 356/3, 421/3-4). Genel kurul
kararını vermeden önce, yönetim kurulunun istemi üzerine şirketin bulunduğu
yer asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişi(ler), şirket tarafından devralınacak ya da kiralanacak işletme ve ayınlara değer biçecektir (TK m. 356/2-c.1).
Hükümde ayrıca, bu raporun “resmî nitelik taşıdığı” da ifade edilmiştir.
Şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayın
ve işletmeler hakkında ise TK m. 356 uygulanmaz (TK m. 356/5). Dolayısıyla bu
sayılan hâllerde, TK m. 356’da düzenlenen prosedüre uyulması gerekmez.
8. Sermayenin Önemli Ölçüde Kaybı (TK m. 376)
TK m. 376/1-2’de, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamında meydana
gelen kaybın oranına göre iki farklı olasılık düzenlenmiştir. Şöyle ki:
Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının
zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri
sunar (TK m. 376/1). Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler
toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığının anlaşılması hâlinde ise derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinmeye
veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden
sona erer (TK m. 376/2).
TK m. 376/1-2’deki bu hükümlerin ardından, TK m. 376/3’te “şirketin borca
batık olması” durumu düzenlenmiştir. Bu olasılıkta ya “sırada sona gitme beyanı/
sözleşmesi” kurumu işletilecek, ya borca batıklık yönetim kurulunca şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirilerek şirketin iflası istenecek (TK m. 376/3) ya da yine iflas istemiyle birlikte veya bu kapsamda yapılan
Devir Alması (Alman Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak) (Sermet Matbaası 1969) 13-14; Reha
Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku, C. I (14. Bası, Vedat Kitapçılık
2019) N. 511.
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iflas yargılaması sırasında TK m. 377 ve İİK m. 285 vd. hükümleri çerçevesinde
konkordato talep edilecektir.
9. Sermayenin İadesi Edilememesi (TK m. 480/3) ve Sermaye
Borcundan Kurtarılamama
Tasfiye payına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, pay sahipleri sermaye
olarak şirkete verdiklerini geri isteyemezler (TK m. 480/3).
10. Kâr Payı (TK m. 509, 523/1)
Kâr payı ancak net dönem kârından11 ve serbest yedek akçelerden12 dağıtılabilir (TK m. 509/2). Yıllık kâr, yıllık bilançoya göre belirlenir (TK m. 508/2) ve
bu yıllık kârdan şirketin geçmiş yıllara ait zararları ile ödemekle yükümlü olduğu
vergiler ve diğer kanuni (mali) yükümlülükler çıkarılarak “net dönem kârı” bulunur13. Bu bakımdan, “kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek
akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının belirlenemeyeceği” kuralının öngörüldüğü TK m. 523/1 düzenlemesinin hatırlatılmasında da yarar vardır.
TK, SerPK’ya tabi olmayan şirketlerin de “kâr payı avansı” kurumundan yararlanmasına imkân vermektedir (TK m. 509/3). Bu şirketlerde kâr payı avansına
11
12

13

eTK m. 470/2’de “safi kâr” terimi tercih edilmişti.
TK sisteminde “tüm serbest yedek akçeler” kâr dağıtımında kullanılabilir. TK m. 509/2’nin
karşılığı olan eTK m. 470/2’de ise “serbest yedek akçelerden” değil, “bu gaye için ayrılan
yedek akçelerden” söz ediliyordu [konu hakkında bkz. Kendigelen (n 8) 418-419]. Bu değişikliğin sebebi, TK m. 509/2’nin gerekçesinde, “İkinci fıkrada, olağanüstü, yani genel kurulun kendi takdiri ile ayırdığı yedek akçeler dâhil, şirketin isteğiyle ayrılan tüm yedek akçeler
uygulamamızda ‘dağıtılmak amacıyla’ ayrıldıkları belirtilmeden ‘amaçsız olarak’ yedek akçe
hesabına alınmaktadır. Başka bir deyişle, şirketin iradesi gereği yedek akçe hesabına alınan
kârlarda ‘dağıtılma amacı’ hiçbir zaman belirtilmemektedir. Böyle bir uygulama yoktur. Bu sebeple yorum güçlüklerine ve bazı yanlış anlamalara yol açmamak için Tasarıda ‘serbest yedek
akçelerden’ ibaresi tercih edilmiştir.” şeklinde açıklanmıştır [Kendigelen (n 6) 623; Kaya (n 6)
591].
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 10) N. 902. Net dönem kârı ve hesaplanması hakkında ayrıca bkz.
TK m. 509/2’nin gerekçesi (Kendigelen (n 6) 622-623; Kaya (n 6) 591); Yaşar Karayalçın, Muhasebe Hukuku (2. Bası, Sevinç Matbaası 1988) 114-115; Güzin Üçışık, Aydın Çelik, Anonim
Ortaklıkta Finansal Tablolar Yedek Akçeler ve Kâr Dağıtımı (On İki Levha Yayıncılık 2018)
206 vd.; Erdem Ateşağaoğlu, Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı
(On İki Levha Yayıncılık 2012) 42 vd.; Zehra Badak, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim
Şirkette Pay Sahibinin Kâr Payı Hakkı (On İki Levha Yayıncılık 2018) 60-62. Net dönem kârı
tespit edilirken yıllık kârdan vergi ve mali yükümlülüklerin çıkarılması kuralının TK’da yer
almayan, uygulamanın benimseyip fiilen gerçekleştirdiği bir esas olduğu ve bunun TK m. 2/1
anlamında ticari bir örf ve adet olduğunun söylenebileceği yönünde bir kez daha bkz. Poroy/
Tekinalp/Çamoğlu (n 10) N. 902.
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ilişkin kurallar Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ14 (“KPAT”) ile düzenlenmiştir15.
Genel hatları ile değinilecek olursa: Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri
için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması
(KPAT m. 6) ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı
veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir
(KPAT m. 5/1). Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması
gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara
dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu
şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez (KPAT m. 7/1). Aynı hesap dönemi
içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması hâlinde dağıtılacak kâr payı avansı
tutarı KPAT m. 7/1’de belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya dönemlerde
ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır. Ödenecek kâr
payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez (KPAT m. 7/2).
TK, sermaye için faiz ödenmesini yasaklamıştır (TK m. 509/1). Ancak kanunda aranan şartların varlığı hâlinde, gerek kuruluş gerek sermaye artırımı bakımından, pay sahiplerine hazırlık dönemi faizi ödenmesi mümkündür (TK m. 510).
11. Haksız ve Kötüniyetli Dağıtımların İadesi (TK m. 512)
Haksız yere ve kötüniyetle kâr payı veya hazırlık dönemi faizi alan pay sahipleri, bunları geri vermekle yükümlüdür (TK m. 512/1-c.1). Bu kural, yönetim
kurulu üyelerinin kazanç payları hakkında da uygulanır16 (TK m. 512/1-c.2).
Şirketin TK m. 512/1 kapsamına giren dağıtımları geri alma hakkı, paranın
alındığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TK m. 512/2).
12. Eşit İşlem İlkesi (TK m. 357)
TK m. 357 uyarınca pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur. TK
14
15
16

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (RG 09.08.2012/28379).
SerPK’ya tabi şirketler açısından gerek kâr payı gerek kâr payı avansı ile ilgili olarak bkz. Kâr
Payı Tebliği (II-19.1) [RG 23.01.2014/28891].
TK m. 512’de (eTK m. 473) yalnızca pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri yönünden düzenleme yapılmış olsa da, öğretide bu hükmün intifa senedi sahiplerinin haksız yere aldıkları
kâr payına da uygulanmasının gerektiği ifade edilmektedir [örnek olarak bkz. Ömer Teoman,
Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri (İstanbul Üniversitesi 1978) 242; intifa senedi sahiplerinin
yanı sıra, hükmün kuruculara ve kâra katılan diğer kimselere de uygulanacağı yönünde ayrıca
bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 10) N. 916].
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sisteminde eşit işlem ilkesi, anonim şirkete ilişkin temel bir ilke olarak düzenlenmiştir.
III. Değerlendirme
Yukarıda ifade etmiş olduğumuz üzere, konumuzla ilgili Yönerge hükümlerinin önemli bir bölümü TK’da kendisine karşılık bulmuştur. Bununla birlikte
Yönerge ile tam bir uyum içerisinde olmayan TK düzenlemeleri de mevcuttur.
Bu başlık altında, yine üst başlıklarda yer alan sistematik izlenerek AB hukuku ve
TK’nın sermaye yeterliliği, kanuni sermayeye ilişkin korumalar, dağıtıma ilişkin
kurallar ile uygulama ve yürürlük hükümlerinin uyumluluğuna yönelik değerlendirmelere yer verilecektir.
1. En Az Sermaye Tutarı
TK m. 332/1’de 50.000-TL ve 100.000-TL olarak saptanan asgari tutar(lar)
ın Yönerge m. 45/1’de öngörülen 25.000-EURO’luk asgari sermaye tutarından
düşük olduğu tartışmasızdır. Ancak TK m. 332/1, miktara yönelik bu farklılık bir
kenara bırakılırsa, gerek esas sermaye gerek kayıtlı sermaye sistemleri için birer
“asgari (en az) sermaye tutarı” belirlemiş olması bakımından Yönerge m. 45/1 ile
uyumludur.
2. Ayni (Nakit Dışı) Sermaye Borcunun İfa Zamanı
Ayni sermaye borcunun ifası açısından Yönerge sisteminde “beş yıl içerisinde
şirkete tam olarak devir” aranırken, TK sistemi “derhâl ifa” esasını benimsemiştir. Dolayısıyla kuruluşta veya sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımında
üstlenilen ayni sermaye borcunun ifa zamanına yönelik olarak TK m. 128, 342 ve
459/3 hükümlerinde kabul edilen rejim, Yönerge sisteminden kuşkusuz daha sıkı
olmakla birlikte, Yönerge m. 48/2 ve 70/1 düzenlemeleri ile uyumludur.
3. Ayni Sermaye Konulabilecek Malvarlığı Unsurları
TK m. 342/1, Yönerge m. 46 hükmü ile uyumludur. Öte yandan TK m. 342/1,
hukuki isabeti ayrı bir tartışmanın konusu olmakla birlikte, “vadesi gelmemiş
alacakların” da anonim şirkete ayni sermaye olarak konulmasını yasaklaması açısından Yönerge m. 46’dan daha sıkı bir düzenleme öngörmektedir.
4. Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi
TK m. 343/c.1, ayni sermayeye mahkemece atanan bilirkişilerce değer biçilmesini öngörmesi açısından Yönerge m. 49/1 ile uyumludur. Ayni sermaye
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hakkında hazırlanacak olan bilirkişi raporunun (asgari) içeriği yönünden de TK
m. 343/c.2 ile Yönerge m. 49/2 arasında uyum bulunmakta; TK m. 343/c.2’de
sayılan hususlar Yönerge m. 49/2’de arananları karşılamaktadır.
2012 yılında, 6335 sayılı Kanun m. 14 ile değiştirilmiş olan TK m. 354/3,
“343 üncü madde uyarınca verilen bilirkişi raporu ticaret sicili müdürlüğüne
tevdi edilir.” şeklindedir. Hükmün 6335 sayılı Kanun ile değiştirilmesinden önceki hâli ise “343 üncü madde uyarınca verilen bilirkişi raporu da tescil ve ilan edilir.” biçiminde idi. Görüldüğü üzere TK m. 354/3’ün güncel metni, ayni sermaye
hakkında hazırlanan raporun “tescil ve ilanını” değil, sadece “ticaret sicili müdürlüğüne tevdi edilmesini” öngörmektedir. Bu değişikliğin sebebi, 6335 sayılı Kanun m. 14’ün gerekçesinde aynen “Kanunun 354 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
maliyetlerin azaltılabilmesi için değiştirilmiştir.” ifadeleriyle açıklanmıştır17.
Oysa TK m. 354/3, kanuna TBMM’deki görüşmeler sırasında verilen bir önerge ile eklenmiştir ve ilgili önergenin gerekçesi de aynen “Avrupa Birliğinin 77/91
sayılı Yönergesinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak 343 üncü
madde uyarınca verilen bilirkişi raporunun da tescil ve ilan edilmesi gerekliliği
hükme bağlanmıştır. Böylece ayni sermaye ile bir aynın devralınmasına ilişkin
değerleme raporunun mahkeme dosyasında kalmasının sakıncaları ortadan kaldırılmış, bilgiye ulaşma sağlanmıştır. Raporun internet sitesinde de yer alacağı
şüphesizdir.” şeklindedir18.
Öyleyse, TK m. 354/3 hükmü 6335 sayılı Kanun ile değiştirilmesinden önce
Yönerge m. 49/3 ile uyumlu ve hatta bizatihi “AB hukukuyla uyum sağlanması”
amacıyla sevk edilmiş bir düzenleme iken, 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında “uyumsuz” hâle gelmiştir. Zira TK m. 354/3’ün bilirkişi raporunun
ticaret sicili müdürlüğüne yalnızca “tevdi edilmesini” yeterli gören mevcut hâli,
Yönerge m. 49/3’te aranan “yayın/ilan” şartını karşılamamaktadır. Bu nedenle,
Yönerge ile tam uyum sağlanması isteniyorsa, TK m. 354/3’ün eski hâline döndürülmesi gerekmektedir19.
Ancak TK m. 354/3’te artık “tescil ve ilan” öngörülmemekle birlikte, ayni
sermaye hakkındaki bilirkişi raporu ilgililerin erişimine kapatılmış da değildir.
Şöyle ki:
TK m. 336 uyarınca esas sözleşme, değerleme raporları, ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler kuruluş belgeleridir. Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket tarafından beş yıl
17
18
19

Kaya (n 6) 401.
Kendigelen (n 6) 434; Kaya (n 6) 401.
Bkz. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı.
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süreyle saklanır. Yani ayni sermaye hakkındaki bilirkişi raporu bir “kuruluş belgesi”dir ve TK m. 354/3’te bu raporun ticaret sicili müdürlüğüne tevdi edileceğinin öngörülmesinin yanı sıra TK m. 336’da da anılan raporun “sicil dosyasına
konulacağı ve bir nüshasının şirket tarafından beş yıl süre ile saklanacağı” hükme
bağlanmıştır. Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet
ve belgeleri inceleyebileceği gibi, giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini
de alabilir (TK m. 35/2-c.1). Hâl böyle olunca ilgililer, ticaret sicili müdürlüğüne
müracaat ederek ayni sermaye hakkındaki bilirkişi raporunu inceleyebilecek ve
ihtiyaç hâlinde sicilden bunun onaylı bir suretini de alabilecektir.
TK, anonim şirketlerde ayni sermayeye değer biçilmesi açısından Yönerge
m. 49/4 ile Yönerge m. 50-51 hükümlerinde öngörülen muafiyet imkânlarından
yararlanmamıştır. Ancak öğretide haklı olarak tespit ve ifade edildiği üzere bu bilinçli bir tercih olup, kanun koyucu konu hakkında AB hukukundaki gelişmeleri
takip etmesine karşın ayni sermayeye değer biçilmesi bakımından bu muafiyetlerin TK’ya alınmaması yolunu seçmiştir20. TK’nın genel gerekçesinin 57. paragrafındaki “AT’ın, iç pazarda engellerin kaldırılması bağlamında hukuki hükümlerin basitleştirilmesi (Simpler Legislation for the internal Market (SLIM-Team))
çalışmaları yapılması için kurduğu SLIM-çalışma-takımı, sermaye sağlanmasını
kolaylaştırma bağlamında önerileri arasına, tehlike oluşturmayan belli hâllerde,
ayni sermayenin bilirkişilerce değerlendirilmesinden vazgeçilmesini de almıştır.” ifadeleri21 ile TK m. 343’ün gerekçesinde yapılan, “Diğer bazı kanunlarda
yer alan ve ‘mahkemece atanmış bilirkişi’ ilkesine istisna getiren, düzenlemelerin
geçerliliğini tanıyan, yani bunları saklı tutan bir hükme, maddede bilinçli bir şekilde yer verilmemiştir. Temel bir Kanun olan Türk Ticaret Kanununun söz konusu değerlemenin mahkeme tarafından atanmış bilirkişilerce yapılmasına ilişkin
ilkesinin başka kanunlarla aşılması uygun görülmemiş, hatta uygulama dikkate
alındığında mezkûr istisna sakıncalı bulunmuştur. Çünkü, mahkemece atanmış
bilirkişinin bertaraf edilmesi ‘bürokratik’ bir engelin kaldırılması olmayıp bir güvencenin yok edilmesidir. Genel Gerekçenin 093. numarasında yer alan raporda,
bazı hâllerde aynî sermaye konulmasında bilirkişi değerlemesinden vazgeçilebileceğine ilişkin görüşler henüz güvenilir bir sistemi işaret edememiştir. Ayrıca,
özel bir kanunla değerleme yetkisinin bir kişi veya kuruma verilmesi hâlinde 550,
551, 562 ve 563 üncü maddeler başta olmak üzere, çeşitli sorumluluk hükümleri
uygulanmaz duruma gelmektedir. Sisteme bu çapta istisna getirilmesine izin vermemek işlem güvenliğinin gereğidir.” şeklindeki açıklamalar22, bunu net biçimde
ortaya koymaktadır23.
20
21
22
23

M. Halil Çonkar, Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye (On İki Levha Yayıncılık 2016) 357.
Kendigelen (n 6) 30; Kaya (n 6) 22.
Kendigelen (n 6) 420-421; Kaya (n 6) 386-387.
Bir kez daha bkz. Çonkar (n 20) 357.
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Yönerge m. 49/4 ile Yönerge m. 50-51 hükümlerindeki istisnaların kanuna
alınmamasının de lege ferenda isabetli bir tercih olup olmadığı hususunda farklı görüşler dile getirilebileceği kuşkusuzdur24. Fakat Yönerge anılan istisnaların
ulusal mevzuatta bulunmasını bir “zorunluluk” olarak öngörmemiş, aksine, buna
ilişkin tercihi Üye Devletlerin takdirine bırakmıştır (Yönerge m. 49/4, 50). Yani
Yönerge m. 49/4 ile Yönerge m. 50-51 hükümlerindeki istisnaların ulusal mevzuatta yer alması, “isteğe bağlı”dır. Hâl böyle olunca, söz konusu istisnaların TK’da
bulunmamasını, TK ile Yönerge arasındaki bir “uyumsuzluk” olarak nitelendirmek mümkün değildir.
Diğer taraftan, birleşme ve bölünme bakımından öngörülen başka bir istisna hükmü olan Yönerge m. 49/5’e benzer düzenlemeler ise TK’da yer almaktadır. Gerçekten, TK m. 143’ün “Yeni kuruluş yolu ile birleşmede, bu Kanun ile
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, ayni sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgari ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır.” ve TK m. 164’ün “Bölünme
çerçevesinde yeni bir şirketin kurulmasına bu Kanun ile Kooperatifler Kanununun kuruluşa ilişkin hükümleri uygulanır. Sermaye şirketlerinin kurulmasında,
kurucuların asgari sayısına ve ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz.” biçimindeki düzenlemeleri gereği, birleşme ve bölünme kapsamındaki
“yeni kuruluş”larda ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümler ve dolayısıyla
ayni sermayeye değer biçilmesi hakkındaki TK m. 343 ile onunla bağlantılı olan
TK m. 354/3 uygulanmayacaktır25.
Ancak Yönerge m. 49/5’te, birleşme ve bölünme çerçevesindeki yeni kuruluş
hâllerinde değerlemeden muafiyet, “bir veya daha fazla bağımsız uzman tarafından birleşmenin veya bölünmenin taslak koşulları hakkında bir rapor hazırlanmış olması” şartına bağlı tutulmuş iken TK m. 143 ile 164’te böyle bir koşul
öngörülmediği gibi, 6335 sayılı Kanun ile TK m. 148 ve 170 yürürlükten kaldırılarak birleşmede ve bölünmede “işlem denetçisi” tarafından yapılacak olan
denetimden vazgeçilmesi26 sonrasında güncel TK sisteminde Yönerge m. 49/5’te
24

25

26

Örneğin, bu istisnalara TK’da yer verilmemesinin isabetli olmadığı görüşünde bkz. Hayrettin
Çağlar, ‘Anonim Şirketlerde Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi’ [2010] XXVI(2) Batider 39,
48-50.
Birleşme ve bölünme gereği yapılan sermaye artırımlarında ayni sermaye konulmasına ilişkin
hükümlerin uygulanmaması (TK m. 142, 163; Yönerge m. 70/3) hakkında bkz. aşağıda § 6.
Sermayenin Artırılmasına ve Azaltılmasına İlişkin Kurallar alt bölümünde “III. Değerlendirme,
2. Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin Artırılması (TK m. 459)”
başlığı altında yapılan açıklamalar.
Teknik bazı incelemeleri gerektiren birleşme (TK m. 148), bölünme (TK m. 170) ve tür değiştirme (TK m. 187) ile sermaye azaltılmasında (TK m. 473/2-3) işlem denetçileri tarafından
yapılacak denetlemeden vazgeçilmesinin yerinde olmadığı yönünde bkz. Kendigelen, (n 8) 1718; Çonkar (n 20) dpn. 90.
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sözü edilene karşılık gelen bir “rapor” da bulunmamaktadır27. Bu nedenle incelediğimiz istisnayı deyim yerinde ise “kontrolsüz” olarak uygulayan mevcut TK
yapısı, Yönerge m. 49/5 ile uyumlu değildir28.
5. Nakdî Sermaye Borcunun Ödenmesi
TK m. 344/1, Yönerge m. 48/1 ile uyumludur.
6. Primli Paylar
TK m. 347, itibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını yasaklaması
açısından Yönerge ile uyumludur. Kanun koyucu TK sisteminde itibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını mutlak biçimde yasaklamayı tercih etmiştir.
Diğer taraftan, kanaatimizce TK ile Yönerge arasındaki bir “uyumsuzluk” olarak nitelendirilmesi mümkün olmamakla beraber, şu hususa da dikkat çekmek
isteriz: TK, nakden taahhüt edilen payların hem “kuruluşta” hem de “sermaye
artırımında” primli olarak çıkarılabileceğini açıkça kabul etmiştir29. Yönerge’de
ise nakden taahhüt edilen paylara ilişkin olarak “çıkarma primi” ifadesine “kuruluşta” çıkarılan paylar hakkındaki Yönerge m. 47’de değil, sadece “sermaye
artırımı”nda çıkarılan paylarla ilgili Yönerge m. 69’da rastlanmaktadır30.
7. Kanuna Karşı Hile
“Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde” yapılan sözleşmeleri/iktisapları
esas alan TK m. 356/1, “zaman” unsuru yönünden Yönerge ile uyumludur. Zira
Yönerge m. 52/1, buradaki sürenin “şirketin kuruluşundan (veya faaliyete başla27

28

29

30

Buna göre TK sisteminde birleşmeye ve bölünmeye dayalı yeni kuruluşlarda ayni kıymetlerin
değerleri açısından ya “son bilanço” ya da icap etmesi hâlinde çıkarılacak olan “ara bilanço”
(TK m. 144, 165), “ayrıca bir denetimden geçmeksizin” esas alınacaktır [Çonkar (n 20) 358;
bağımsız denetime tabi olmayan anonim ortaklıkların finansal tablolarının bağımsız denetçilerce denetlenmesi gibi düzenli bir korumanın olmadığı Türk uygulamasında bunun kötüye
kullanmalara müsait bir boşluk olarak değerlendirilebileceği yönünde yine bkz. Çonkar (n 20)
358].
Buradaki uyumsuzluğun asıl kaynağı işbu çalışmamızda incelediğimiz hükümler (ve özellikle
TK m. 343) değil, birleşme ve bölünmeye ilişkin TK düzenlemeleridir. Dolayısıyla bu konuda
herhangi bir madde önerisinde bulunmuyor ve yalnızca uyumsuzluğa işaret etmekle yetiniyoruz.
Nitekim bkz. TK m. 344, 346, 347, 459/2, 459/3, 460/2, 461/2; ayrıca bkz. TK m. 480/1-2;
kuruluş aşamasında primli pay ihracının kural olarak gündeme gelmeyeceği, ancak kazanç sağlama olasılığı yüksek bir patent, marka, işletme gibi değerli bir varlığın ayni sermaye olarak
konulduğu şirketlerde kuruluşta primli pay çıkarılması ile karşılaşılabileceği yönünde bkz. Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat (n 9) 346.
Bilhassa bkz. ve karş. Yönerge m. 47, 49, 51 ve 69.
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ma iznini almasından) itibaren başlamasını ve ulusal hukuk tarafından iki yıldan
aşağı olmamak üzere belirlenmesini” öngörmektedir.
“Bedel” unsuru açısından ise TK m. 356/1 ile Yönerge m. 52/1 arasında
tam bir uyum olduğu söylenemez. Zira anılan unsur ile ilgili olarak Yönerge m.
52/1’de “sermayenin onda birinden az olmayacak bir bedel karşılığında” ifadeleri kullanılmışken, TK m. 356/1’de “sermayenin onda birini aşan bir bedel
karşılığında” ifadeleri tercih edilmiştir. Hâl böyle olunca, bedel unsuru bakımından “sermayenin yüzde onuna” denk gelen sözleşmeler/iktisaplar Yönerge
m. 52/1’in kapsamına girmekte iken TK m. 356/1’in uygulanma alanı dışında
kalmaktadır. Dolayısıyla TK m. 356/1’in “bedel” unsuru yönünden Yönerge m.
52/1 ile uyumlu olmadığı sonucuna varılması kaçınılmazdır31. Bu konuda Yönerge ile uyum sağlanması için, TK m. 356/1’deki oran değiştirilmelidir32. Benzer
şekilde, Yönerge ile tam uyum için, TK m. 356’da kullanılan “işletme ve/veya
ayın” ifadelerinin de daha kapsayıcı biçimde kaleme alınması isabetli olacaktır33.
Buna mukabil “işlemin karşı tarafı” kriteri açısından karşılaştırma yapıldığında, TK m. 356’nın Yönerge m. 52 ile uyumlu olduğu görülmektedir. Zira TK
m. 356, diğer şartlar mevcutsa, “işlemin karşı tarafı kim olursa olsun” uygulanan bir düzenlemedir. Yönerge m. 52/1’de “Üye Devletler bu hükümlerin, ilgili
malvarlığı unsurunun bir pay sahibine veya diğer herhangi bir kişiye ait olması
hâlinde de uygulanmasını zorunlu kılabilir.” hükmü öngörülerek buna müsaade
edildiğine göre, TK m. 356, “işlemin karşı tarafı” bakımından Yönerge m. 52 ile
uyumludur.
TK m. 356 ile Yönerge m. 52 arasındaki belki de en önemli farklılık, TK
m. 356’nın yalnızca “devralmaya” ilişkin sözleşmeleri değil, bunların yanı sıra
“kira sözleşmelerini” de kapsamasıdır34. TK m. 356’da yapılan bu tercihin hük31
32

33
34

Nitekim bkz. 2012/30/AB sayılı Yönerge m. 13 kapsamında bunu açıkça dile getiren Kırca/
Şehirali Çelik/Manavgat (n 9) 381 dpn. 174.
Bkz. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı. Nitekim TK m. 356’ya karşılık gelen
eTK m. 311’in AB hukukuyla uyumluluğu incelenirken, eTK m. 311/1-c.1’in “Bir işletme, tesisat veya başka mal ve hakların esas sermayenin onda birinden az olmayan bir bedel karşılığında
şirketçe devralınmasına dair, şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde yapılacak mukaveleler
genel kurulca tasdik ve şartları [/içeriği] ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe muteber olmaz.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir [bkz. Fatih Arıcı, Seda Ulaş Kısa, ‘Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği
Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001) 559].
Bkz. ve karş. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı ve Arıcı/Ulaş Kısa (n 32)
559.
Böylece özellikle belirli bir değeri aşan, (muhtemelen) uzun süreli kira sözleşmelerinin de bir
“yatırım malvarlığı” gibi işleme tabi tutulmasının sağlandığı yönünde bkz. Kendigelen, (n 8)
240; kira sözleşmelerinde bedelin TK m. 356/1 anlamında “sermayenin onda birini” aşıp aşmadığının nasıl belirleneceği ve özellikle belirsiz süreli kira sözleşmelerinde bu hesaplamanın
yapılmasında ortaya çıkan sorunlar hakkında bkz. Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat (n 9) 382.
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mün uygulanma alanını genişlettiği kuşkusuzdur. Anılan tercihin de lege ferenda
isabetli olup olmadığı ise işbu çalışmamızın konusu dışındadır. Dolayısıyla burada sadece TK m. 356 ile Yönerge m. 52 arasındaki anılan farklılığa işaret etmekle
yetiniyoruz.
TK m. 356 ile Yönerge m. 52, “öngördükleri istisnalar” yönünden karşılaştırıldığında da aralarında tam bir örtüşme bulunmadığı tespit edilmektedir. Zira
Yönerge m. 52/2 borsada yapılan iktisapları hükmün kapsamı dışında tutmuşken,
TK m. 356’da böyle bir düzenleme yapılmamıştır. Daha yukarıda da belirttiğimiz
üzere, TK m. 356’nın amacı şirketin kuruluşu sırasında getirilecek ayni sermaye
ile devralınacak işletme ve ayınlara değer biçilmesine ilişkin hükümlerin [TK m.
343, 339/2-(e); Yönerge m. 49] dolanılmasını engellemektir35. Borsada yapılan
iktisaplarda böyle bir risk bulunmadığına göre, TK m. 356/5’in bu açıdan Yönerge m. 52/2 ile uyumlulaştırılması ve borsada yapılan iktisapların TK m. 356’nın
uygulanma alanı dışında olduğunun TK m. 356/5’te açıkça düzenlenmesi isabetli olacaktır36. Bunun dışında, mevcut hâli “Şirketin işletme konusunu oluşturan
veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen ayın ve işletmeler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.” şeklinde olan TK m. 356/5’in Yönerge m. 52/2 ile genel olarak
uyumlu olduğu söylenebilir.
Nihayet, kapsamlarına giren sözleşmeler açısından izlenmesi gereken prosedür ve bu sözleşmelerin genel kurul tarafından onaylanmasının öngörülmüş
olması açısından da TK m. 356 ile Yönerge m. 52 arasında “genel” bir uyum
bulunduğu kuşkusuzdur.
8. Sermayenin Önemli Ölçüde Kaybı
Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Yönerge m. 58’de sadece “sermayenin
önemli ölçüde kaybı” hâli düzenlenmiş olduğundan, TK m. 376 ile Yönerge m.
58 arasındaki uyumluluk değerlendirmesinde TK m. 376’nın yalnızca birinci ve
ikinci fıkraları dikkate alınacaktır.
Esasen TK m. 376’nın gerekçesinde yer alan, aynen, “376 ncı madde dü35
36

Bir kez daha bkz. Ülgen (n 10) 13-14; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 10) N. 511.
Bkz. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı; ayrıca bkz. TK’nın bir amacının
da AB müktesebatına uyum sağlamak olması ve borsada iktisapların TK m. 356’nın amacına
aykırılık teşkil etmemesi karşısında TK m. 356/5 düzenlemesini kıyasen borsada gerçekleşen
iktisaplara da uygulamanın doğru olacağı görüşünde Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat (n 9) 383;
yine bkz. Alman hukukunda benimsenen aynı yöndeki hükme işaretle ve borsada işlem gören
bir varlığın borsada oluşmuş belirli bir değeri olduğundan şirket malvarlığının zedelenmesinin
ve alacaklıların menfaatinin tehlikeye düşmesinin söz konusu olamayacağı, ayrıca bir de bilirkişi ile değer tespiti yaptırılmasının anlamsız olacağı gerekçeleriyle borsada yapılan iktisapların TK m. 356’nın uygulanma alanına dâhil edilmemesi gerektiği kanaatinde Hasan Pulaşlı,
Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1 (3. Bası Adalet Yayınevi 2018) § 31, N. 132.
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zenlenirken İcra ve İflâs Kanununda 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler,
AET’nin İkinci Yönergesi37 ve İsvBK m. 725’e 1991’de yapılan ekler de dikkate
alınmıştır.” şeklindeki ifadelere bakıldığında38, hüküm kaleme alınırken AB Hukukunun göz önünde bulundurulduğunun belirtildiği görülmektedir. Ancak kanaatimizce TK m. 376/1-2 düzenlemeleri, mevcut hâlleriyle, Yönerge m. 58 ile tam
olarak uyumlu değildir. Şöyle ki:
TK m. 376/2’de öngörülen “kendiliğinden sona erme” neticesi, Yönerge m.
58 ile uyumsuzdur. Ayrıca TK m. 376/1-2 hükümlerinde “önemli ölçüde kayıp”
hâli bakımından benimsenen -deyim yerinde ise- “ikili eşik” sistemi de Yönerge
m. 58 ile pek örtüşmemektedir.
Hâl böyle olunca, Yönerge m. 58 ile tam uyum sağlanması için TK m.
376/2’nin yürürlükten kaldırılması icap etmektedir. Nitekim eTK m. 324’ün
AB hukukuyla uyumluluğu incelenirken, TK m. 376/2’ye karşılık gelen eTK m.
324/2’nin “Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet
bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar
vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır.” şeklindeki ikinci cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının gerektiği açıkça ifade edilmiştir39.
Ancak TK m. 376/2’nin ilgası, Yönerge ile tam uyum sağlanabilmesi açısından yeterli değildir. Yönerge ile tam uyumun sağlanabilmesi için, TK m. 376/1’de
de değişiklik yapılmalıdır40. Zira Yönerge m. 58/1’de, sermayenin önemli ölçüde
kayba uğradığı hâllerde genel kurulun, “şirketin tasfiyesine karar verilmesinin
veya diğer herhangi bir önlemin alınmasının gerekip gerekmediğini değerlendirmek üzere toplantıya çağrılacağı” ifade edilmektedir. TK m. 376/1’de ise bu
yönde bir açıklık yoktur. Dolayısıyla Yönerge ile “tam uyum” için, anılan açıklığın sağlanması icap eder41.
Önemli ölçüde olduğu kabul edilecek kaybın oranı konusunda ise TK m.
376/1’e müdahale edilmesi “zorunlu” değildir. Çünkü Yönerge m. 58/2’de,
önemli ölçüde olduğu kabul edilecek kayıp miktarının/düzeyinin “sermayenin
37

38
39
40
41

Burada, gerekçenin yazıldığı dönem bakımından “İkinci Yönerge”den söz edilmiş olmasının
sonuca bir etkisi yoktur. Zira incelediğimiz konuyu düzenleyen mülga 77/91/AET sayılı İkinci
Konsey Yönergesi m. 17, mülga 2012/30/AB sayılı Yönerge m. 19 ve işbu çalışmamızda uyumluluk değerlendirmesi yaptığımız Yönerge m. 58 hükümlerinin hepsi birbirinin aynısıdır.
Kendigelen (n 6) 460; Kaya (n 6) 428.
Bkz. Arıcı/Ulaş Kısa (n 32) 560.
Bkz. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı.
Bu açıdan bkz. ve karş. eTK m. 324’ün AB hukukuyla uyumluluğu incelenirken yapılan, “Son
yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi, derhâl
toplanarak durumu umumi heyete bildirir. Umumi heyet toplantısında şirketin feshine ya da
gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilir.” şeklindeki madde önerisi (Arıcı/Ulaş Kısa (n 32)
560).
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yarısından daha yüksek olamayacağı” hükme bağlanmaktadır. TK m. 376/1’de
“sermaye ile kanuni yedek akçeler42 toplamının yarısı” olarak belirlenen oran ise
“sermayenin yarısı”ndan daha yüksek değil, aksine daha düşüktür. Bu nedenle,
sermayedeki kayıp oranının yarıdan daha az olduğu ve hatta kanuni yedek akçelerin miktarının yüksekliği sebebiyle bazı hâllerde kaybın henüz “sermaye”ye
sirayet etmediği, bu bakımdan “sermayenin tamamen korunduğu” hâllerde dahi
TK m. 376/1 devreye girebilmektedir.
Öyleyse TK m. 376/1, önemli ölçüde olduğu kabul edilen kaybın oranı yönünden Yönerge’den daha katıdır. Ancak Yönerge m. 58/2’de buna izin verildiğine
göre, Yönerge ile uyum hususunda, önemli ölçüde olduğu kabul edilecek kaybın
oranı açısından TK m. 376/1’de bir değişiklik yapılması zorunlu bulunmamaktadır. TK m. 376/1’in mevcut hâli, önemli ölçüde olduğu kabul edilecek kaybın
oranı bakımından, Yönerge m. 58/2’de saptanan azami oranın altındadır.
Nihayet belirtmek isteriz ki Yönerge m. 58/1, önemli ölçüde sermaye kaybına
uğrayan şirketlerde genel kurulun mutlaka bir önlem alınmasına karar vermesini
öngörmemektedir. Aksine, Yönerge m. 58/1 uyarınca genel kurul, “şirketin tasfiyesine karar verilmesinin veya diğer herhangi bir önlemin alınmasının gerekip
gerekmediğini değerlendirmek üzere” toplantıya davet edilecektir. Buna karşın
genel kurulun anılan toplantıda bir önleme karar vermesi ise zorunlu değildir.
Yönerge, bu yönde bir mecburiyet getirmemektedir. Bilgisine sunulan sermaye
kaybına rağmen, genel kurul bir önleme karar vermeyebilir.
Aynı durum TK m. 376/1 açısından da söz konusudur. Nitekim TK m. 376/1’de
genel kurul, mali durumun iyileştirilmesi hususunda bir önlem almaya zorlanmış
değildir. TK m. 376/1’in asıl amacı, kötüleşen mali durumun pay sahiplerinin
bilgisine sunulmasıdır43. Dolayısıyla TK m. 376/1, bu yönden Yönerge m. 58/1
ile uyumludur.
9. Sermayenin İadesi Edilememesi (TK m. 480/3) ve Sermaye
Borcundan Kurtarılamama
TK m. 480/3 mevcut lafzı itibariyle Yönerge m. 53 ile tam olarak uyumlu değildir. Zira TK m. 480/3, pay sahibinin sermaye borcundan kurtarılamayacağına/
42

43

TK m. 376/1-2’de kullanılan “kanuni yedek akçeler” teriminin kapsamının ne olduğu öğretide
tartışmalıdır. Kanaatimizce TK m. 376/1-2’deki “kanuni yedek akçeler” terimi, yalnızca TK m.
519’da düzenlenen genel kanuni yedek akçeyi ifade eder [ayrıca bkz. aynen, “… kanuni yedek
akçe ile, 519 uncu madde hükmünde düzenlenen akçeler kastedilmiştir.” açıklamasına yer verilen TK m. 376/1’in gerekçesi (Kendigelen (n 6) 460; Kaya (n 6) 428)]. Konu hakkında öğretide
dile getirilen tüm görüşler ve ayrıntılı açıklama için bkz. Soykan (n 7) 290-292 dpn. 394.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Soykan (n 7) 245 vd.
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ibra edilemeyeceğine ilişkin bir açıklık içermemektedir (bu hususta ayrıca bkz.
ve karş. limited şirketler hakkındaki TK m. 601). Hiç kuşkusuz, bu durum “TK
sisteminde pay sahiplerinin sermaye borçlarından kurtarılabileceği/ibra edilebileceği (!)” anlamına gelmez. Ancak Yönerge m. 53 ile TK m. 480/3 arasında tam
bir uyumun sağlanması için, TK m. 480/3’ün aşağıda önerdiğimiz şekilde kaleme
alınmış olması icap eder44.
10. Kâr Payı (TK m. 509, 523/1)
Kanaatimizce kâr payının ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabileceğini (TK m. 509/2), ayrıca kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr
payının belirlenemeyeceğini (TK m. 523/1) düzenleyen TK sistemi, Yönerge m.
56/1-3’te aranan şartları karşılamaktadır. Dolayısıyla TK, Yönerge m. 56/1-3 hükümleriyle uyumludur. Kâr payı avansı açısından da KPAT sistemi, Yönerge m.
56/5’te aranan koşulları sağlamaktadır. Bu nedenle, görüşümüzce konu hakkında
TK’ya yapılması zorunlu bir müdahale yoktur45.

44

45

Bkz. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı. Nitekim tam da bu nedenledir ki
eTK döneminde, AB hukukuyla uyum için, eTK m. 396’nın sonuna “Sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, pay sahipleri, taahhüt ettikleri sermayeyi ödeme
yükümlerinden kurtarılamaz.” şeklinde bir beşinci fıkra hükmü eklenmesi önerilmiştir [Arıcı/
Ulaş Kısa (n 32) s. 565]. Ancak biz, TK sisteminde bu müdahalenin sermaye azaltımına ilişkin
TK m. 473’e değil, TK m. 480/3’e yapılması gerektiği kanaatindeyiz.
Buna karşın eTK döneminde, AB hukukuyla uyum için, TK m. 509’a karşılık gelen eTK m.
470’e, 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi m. 15/1, 3 hükümleri çerçevesinde bazı eklemeler yapılması önerilmiştir. Bu kapsamda eTK m. 470’e üçüncü fıkra olarak “Esas sermayenin azaltılması hâlleri hariç, son hesap yılının kapanış tarihinde ortaklığın yıllık hesaplarından anlaşılan net malvarlığı, ödenmiş sermaye ile kanun ya da sözleşmenin dağıtılmasına
izin vermediği yedek akçelerin toplamından daha az ise ya da kâr payı dağıtımından sonra söz
konusu toplam miktarın altına düşecek ise pay sahiplerine kâr payı dağıtılmaz. Ödenmemiş
sermayenin aktifte gösterilmediği hâllerde ödenmemiş miktar, taahhüt edilmiş sermaye miktarının altında ‘eksi’ olarak gösterilir.”, dördüncü fıkra olarak “Pay sahiplerine dağıtılan kâr
payı tutarı, son hesap yılının sonunda ulaşılmış olan kâr ile geçen yıldan aktarılan kâr ve bu
amaç için tahsis edilmiş yedek akçelerden elde edilen kârın toplamından geçen yıldan aktarılan zarar ile kanun ve sözleşmenin dağıtılmasına izin vermediği yedek akçelerin çıkarılmasından sonra ulaşılan rakamdan fazla olamaz.” ve son fıkra olarak da “3 üncü ve 4 üncü fıkralar, yedeklerin sermayeye çevrilmesi yoluyla esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlere
uygulanmaz.” hükümlerinin eklenmesi tavsiye edilmiştir [Arıcı/Ulaş Kısa (n 32) 565-566].
Hemen belirtelim, eTK m. 470’e eklenmesi önerilen bu fıkralar, esasen çok büyük ölçüde Yönerge m. 56/1-3 ve 56/6’nın Türkçeleştirilmiş hâline karşılık gelmektedir. Tekrar etmek isteriz
ki biz, kâr payına ve yedek akçelere ilişkin TK hükümlerinin, kâr payının tespiti ve dağıtılması
bakımından “netice itibariyle” Yönerge m. 56’da aranan koşulları sağladığı kanaatindeyiz.
Dolayısıyla, Yönerge ile uyum adına TK’ya bu hususta bir müdahalede bulunulmasını zorunlu
görmüyoruz.
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11. Haksız ve Kötüniyetli Dağıtımların İadesi46
TK, iadenin ilk şartı olarak kâr payının veya hazırlık dönemi faizinin “haksız
yere alınmış olmasını” aramaktadır (TK m. 512/1-c.1). Yönerge’de aranan ilk
koşul da “dağıtımın usulsüz/Yönerge m. 56’ya aykırı olması”dır.
Öte yandan Yönerge m. 57’de kullanılan “dağıtımın usulsüzlüğünü bildikleri
veya somut olayın şartları değerlendirildiğinde bunun farkında olmamalarının
mümkün bulunmadığı” ifadeleri, lafız itibariyle47 MK’daki “kötüniyet” kavramına karşılık gelmektedir (bkz. ve karş. Yönerge m. 57; TK m. 512/1; MK m. 3).
Buna göre TK m. 512/1-c.1, pay sahiplerinin haksız yere ve kötüniyetle aldıkları
kâr payı veya hazırlık dönemi faizinin iadesi açısından, Yönerge m. 57 ile lafzen
uyumludur.
Nihayet, Yönerge m. 57’de ispat yükünün şirketin üzerinde olduğu özel olarak
vurgulanmış olmasına rağmen TK m. 512/1’de böyle bir açıklık bulunmamasının, MK m. 6 ve HMK m. 190 hükümleri karşısında (ayrıca bkz. MK m. 3/1)
bir uyumsuzluk/eksiklik olarak nitelendirilemeyeceğini, Yönerge ile Türk sistemi
arasında bu açıdan da uyum bulunduğunu ekleyelim.
12. Eşit İşlem İlkesi (TK m. 357)
TK sistemi, Yönerge m. 85 ile uyumludur.
IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri
İşbu çalışmamızda, inceleme alanımıza giren hususlarda TK’nın Yönerge ile
uyumlu olup olmadığı değerlendirilmiş, buna karşın ilgili Yönerge ve/veya TK
hükümleri de lege ferenda isabetli olup olmadıkları açısından bir incelemeye tabi
tutulmamıştır. Dolayısıyla aşağıdaki madde önerilerimiz, incelediğimiz mesele46

47

TK m. 512/1-c.2’de, hükmün ilk cümlesinde düzenlenen kuralın yönetim kurulu üyelerinin
kazanç payları hakkında da uygulanacağı ifade edilmiş iken, Yönerge m. 57’de sadece “pay
sahiplerine” yapılan dağıtımlar konu alınmıştır. Bu nedenle TK m. 512/1 ile Yönerge m. 57
arasındaki uyumluluk değerlendirmesinde yalnızca TK m. 512/1-c.1 dikkate alınacaktır.
Burada “lafız itibariyle” kelimelerini özellikle vurguluyoruz. Zira TK m. 512/1’de kullanılan
“kötüniyet” teriminin MK m. 3 anlamında “haksızlığı bilmek veya durumun gereklerine göre
kendisinden beklenen özeni göstermesi hâlinde bilebilecek durumda olmak” şeklinde mi anlaşılacağı, yoksa sadece “bilme” hâlini mi kapsadığı hususunda öğretide görüş birliği yoktur
[örnek olarak bkz. ve karş. birinci görüşte Halil Arslanlı, Anonim Şirketler I - Umumi Hükümler
(3. Bası, İstanbul Üniversitesi 1960) 218; Oğuz İmregün, Anonim Ortaklıklar (4. Bası, Yasa
Yayınları 1989) 300-301; Teoman (n 16) 242; ikinci görüşte Karayalçın (n 13) 141; Tekinalp
(n 9) N. 14-35f {bkz. ve karş. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 10) N. 915a}; konu hakkında ayrıca
bkz. ve karş. Üçışık/Çelik (n 13) 526-527]. Ancak söz konusu sorun işbu çalışmamızın kapsamı dışında kaldığından, burada herhangi bir değerlendirme yapmıyor ve sadece duruma işaret
etmekle yetiniyoruz.
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lere dair de lege ferenda görüşlerimiz değildir. Anılan öneriler, sadece “TK’nın
Yönerge ile tam uyumunun sağlanması” adına dile getirilmiştir.
Öte yandan, çalışmamızın bu şekilde belirlenen kapsamına ve yöntemine uygun olarak, madde önerileri yapılırken mevcut TK hükümlerine yalnızca “Yönerge ile tam uyum sağlanmasına yetecek derecede” müdahale edilmiş, bunu aşan
müdahalelerden ise mümkün mertebe kaçınılmıştır.
Tüm bu esaslar çerçevesinde, işbu çalışmamızda incelediğimiz konularda
TK’nın Yönerge ile tam uyumunun sağlanabilmesi için sunduğumuz madde önerileri aşağıdaki gibidir.
XV - Şirketin tescili ve ilanı
MADDE 354 - (1) …
(2) …
(3) 343 üncü madde uyarınca verilen bilirkişi raporu da tescil ve ilan edilir.
C) Kanuna karşı hile
MADDE 356 - (1) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde, herhangi
bir malvarlığı unsurunun, sermayenin onda birinden az olmayan bir bedel
karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel
kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla
yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersizdir.
…
(5) Şirketin işletme konusunu oluşturan veya cebrî icra yoluyla iktisap edilen malvarlığı unsurları ile borsada yapılan iktisaplar hakkında bu madde
hükmü uygulanmaz.
3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu
a) Çağrı ve bildirim yükümü
MADDE 376 - (1) Son yıllık bilançodan sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, şirketin sona ermesine veya diğer
herhangi bir önlemin alınmasına karar verilmesinin gerekip gerekmediğini
değerlendirmek üzere genel kurulu derhâl toplantıya çağırır ve bu genel
kurula, uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.
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[İkinci fıkra düzenlemesi yürürlükten kaldırılmalıdır].
…
A) İlke
MADDE 480 - (1) …
(2) …
(3) Sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, pay
sahipleri sermaye borçlarından kurtarılamazlar ve sermaye olarak şirkete
verdiklerini geri isteyemezler. Tasfiye payına ilişkin haklar saklıdır.
…
V. Ek
2017/1132/AB sayılı Yönerge’nin “Sermayenin Korunması ve Değiştirilmesi” başlıklı IV. Bölümünün 1., 2., 3. ve 6. Kısımlarında yer alan hükümlerin tercümesi48
BÖLÜM IV
Sermayenin korunması ve değiştirilmesi
Birinci Kısım
Sermaye yeterliliği
Madde 44
Genel hükümler
1. Bu başlık altında düzenlenen uyumlulaştırma tedbirleri, Üye Devletlerin
Ek-1’de gösterilen şirket türleriyle ilgili olarak kanun, tüzük veya idari
işlemler aracılığıyla öngördükleri hükümlere uygulanır.
2. Üye Devletler bu başlık hükümlerinin değişken sermayeli yatırım şirketlerine ve Ek-1’de gösterilen şirket türlerinden biri olarak kurulan kooperatiflere uygulanmamasına karar verebilir. Üye Devletlerin bu tercihte
bulunması hâlinde, anılan şirketler, 26. maddede belirtilen tüm belgelerde,
“değişken sermayeli yatırım şirketi” veya “kooperatif” ifadesine yer vermekle yükümlü tutulmalıdır.
48

Yönerge’nin tercümesinde İngilizce metin esas alınmış olmakla birlikte gerek genel olarak
gerek terimlerin yeknesaklaştırılması bakımından Almanca metin üzerinden de ayrıca kontrol
yapılmıştır.
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Madde 45
Asgari sermaye
1. Bir şirketin kurulabilmesi veya faaliyete başlama izni alabilmesi için
taahhüt edilmesi gereken asgari sermaye tutarı, Üye Devletlerin mevzuatlarında 25.000-EURO’dan az olmayacak şekilde belirlenir.
2. Her beş yılda bir Avrupa Parlamentosu ve Konsey, Antlaşmanın 50. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (g) bendi uyarınca Komisyondan gelecek
olan öneri üzerine, 1. fıkrada Euro olarak gösterilen tutarı, Birlik içerisindeki ekonomik ve parasal eğilimler ile Ek-1’de gösterilen şirket türlerini
sadece büyük ve orta büyüklükteki işletmelerin seçebilmesine izin verme
yönelimini göz önüne alarak denetler ve gerekli olduğu takdirde günceller.
Madde 46
Malvarlığı [Malvarlığı Unsurları]
Sermaye, yalnızca ekonomik olarak değerlendirilebilir olan malvarlığı unsurlarından oluşturulabilir. Ancak bir iş görme veya hizmet sağlama taahhüdü, bu malvarlığı unsurlarının bir parçasını oluşturamaz.
Madde 47
Payların çıkarılma bedeli
Paylar itibarî değerlerinden, itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerlerinden düşük bedelde çıkarılamaz.
Ancak Üye Devletler, mesleklerinin icrası kapsamında pay taahhüdünde
bulunanların, ilgili taahhüt işlemi çerçevesinde taahhüt ettikleri paylar
için, bu payların toplam bedelinden daha düşük bir bedel ödemesine izin
verebilir.
Madde 48
Payların bedelinin ödenmesi
Çıkarılan payların bedeli, itibarî değerlerinin veya itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerlerinin %25’inden aşağı olmamak üzere,
şirketin kurulduğu ya da faaliyete başlama izni aldığı tarihte ödenmiş olmalıdır.
Ancak şirket kurulurken veya faaliyete başlama izni alınırken nakit dışı
sermaye karşılığında paylar çıkarılmışsa, sermaye olarak konulan malvarlığı unsurunun bu tarihten itibaren beş yıl içerisinde şirkete tam olarak devri gerekmektedir.
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İkinci Kısım
Kanuni sermayeye ilişkin korumalar
Madde 49
Nakit dışı sermaye hakkında uzman raporu
1. Şirketin kuruluşundan veya faaliyete başlama izni alınmasından önce,
idari veya yargısal bir merci tarafından atanan veya onanan bir veya daha
fazla bağımsız uzman tarafından, nakit dışı sermaye hakkında bir rapor
hazırlanır. Bu uzmanlar gerçek kişi olabileceği gibi Üye Devletlerin mevzuatlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve şirketler veya firmalar da olabilir.
2. 1. fıkrada anılan uzman raporu, en azından, sermaye olarak konulan her
bir malvarlığı unsurunun tarifi ile kullanılan değerleme metotlarını içermeli ve bu metotların uygulanması sonucunda ulaşılan değerlerin en azından payların sayısına ve itibarî değerlerine ya da itibarî değer bulunmayan
hâllerde hesaplanabilir değerlerine ve icabında çıkarma primlerine karşılık
gelip gelmediğini açıklamalıdır.
3. Uzman raporu, 16. madde uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule uygun olarak yayınlanır.
4. Üye Devletler, bütün payların itibarî değerlerinin veya itibarî değer
bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerlerinin %90’ının bir veya daha
fazla şirket tarafından getirilen nakit dışı sermaye karşılığında çıkarılması
durumunda, aşağıda gösterilen şartlarla, bu madde hükümlerinin uygulanmamasını kararlaştırabilir:
(a) böyle bir sermayenin getirileceği şirkette, 4. maddenin (i) bendinde
gösterilen kişilerin uzman raporunun hazırlanmasından vazgeçmek hususunda anlaşması;
(b) bu anlaşmanın 3. fıkrada belirtilen şekilde yayınlanması;
(c) böyle bir sermayeyi getirecek şirketlerin, kanun veya esas sözleşme
uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen ve getirilecek nakit dışı sermaye
karşılığında çıkarılacak payların itibarî değerleriyle veya itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerleriyle en azından eşit tutarda olan
yedek akçelerinin bulunması;
(d) böyle bir sermayeyi getirecek olan şirketlerin, sermayenin getirileceği
şirketin nakit dışı sermaye karşılığı payların çıkarılması ile bu şirketin ilgili sermayenin getirildiği finansal yıla ilişkin yıllık finansal tablolarının
yayınlanmasının üzerinden bir yıl geçmesi arasındaki zaman diliminde
doğacak borçlarını, (c) bendinde belirtilen miktara kadar ödemeyi taahhüt
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etmesi; anılan payların herhangi bir şekilde devredilmesinin bu süre boyunca yasaklanması;
(e) (d) bendinde anılan taahhüdün 3. fıkrada belirtilen şekilde yayınlanması; ve
(f) böyle bir sermayeyi getirecek şirketlerin, (c) bendinde belirtilene eşit
bir tutarı, sermayenin getirildiği şirketin ilgili sermayenin getirildiği finansal yıla ilişkin yıllık finansal tablolarının yayınlanmasının üzerinden üç
yıl geçinceye kadar veya icabında (d) bendinde anılan taahhütlere ilişkin
olarak bu süre zarfında ileri sürülen taleplerden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözülmüş olacağı daha sonraki bir tarihe kadar dağıtılamayacak bir
biçimde yedek akçe olarak ayırması.
5. Bir veya daha fazla bağımsız uzman tarafından birleşmenin veya bölünmenin taslak koşulları hakkında bir rapor hazırlanmış olması şartıyla Üye
Devletler, bu maddeyi birleşme veya bölünme yoluyla yeni bir şirketin
kuruluşuna uygulamamaya karar verebilir.
Bu maddeyi [5. fıkranın] 1. alt fıkrasında anılan durumlarda uygulamaya
karar vermeleri hâlinde Üye Devletler, bu maddenin 1. fıkrasında anılan
raporun ve birleşmenin veya bölünmenin taslak koşulları hakkında bir
veya daha fazla uzman tarafından hazırlanacak olan raporun aynı uzman
ya da uzmanlarca hazırlanmasına izin verebilir.
Madde 50
Uzman raporu zorunluluğunun istisnası
1. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2014/65/AB sayılı Yönergesinin 4.
maddesinin 1. fıkrasının 44. bendinde tanımlanan menkul kıymetlerin veya
aynı Yönerge’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının 17. bendinde tanımlanan para
piyasası araçlarının idare veya yönetim organının bir kararı ile nakit dışı
sermaye olarak getirilecek olması hâlinde ve bu menkul kıymetlerin veya
para piyasası araçlarının, yerel hukuk tarafından belirlenecek olan, nakit
dışı sermaye olarak fiilen getirildikleri tarihten önceki uygun bir süre boyunca aynı Yönerge’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının 21. bendinde tanımlanan regüle piyasalardan birinde veya daha fazlasında alınıp satılırken ağırlıklı ortalama fiyattan değerlenmiş olmaları koşuluyla, Üye Devletler, 49.
maddenin 1., 2. ve 3. fıkralarının uygulanmamasına karar verebilir.
Ancak bu fiyat, ilgili menkul kıymetin veya para piyasası aracının piyasa
şartları sebebiyle kolayca paraya dönüştürülebilir olmadığı durumlar da
dâhil olmak üzere, anılan malvarlığı unsurunun sermaye olarak fiilen getirildiği tarih itibariyle onun değerini önemli ölçüde değiştirecek olan istis-
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nai koşullardan etkilenmişse, idare veya yönetim organının girişimiyle ve
onun sorumluluğu altında bir yeniden değerleme yapılmalıdır.
Bu yeniden değerlemenin yapılmasında 49. maddenin 1., 2. ve 3. fıkraları
uygulanır.
2. Bu maddenin 1. fıkrasında anılan menkul kıymetler ve para piyasası
araçları dışında kalan ve kabul görmüş bağımsız bir uzman tarafından önceden adil bir değerleme görüşüne konu edilmiş bulunan malvarlığı unsurlarının idare veya yönetim organının bir kararı ile nakit dışı sermaye olarak
getirilecek olması hâlinde ve aşağıdaki koşulların da sağlanması şartıyla,
Üye Devletler 49. maddenin 1., 2. ve 3. fıkralarının uygulanmamasına karar verebilir:
(a) adil değerin, ilgili malvarlığı unsurunun sermaye olarak fiilen getirildiği tarihten en fazla altı ay öncesine ilişkin bir tarih için belirlenmiş olması;
ve
(b) değerlemenin, sermaye olarak getirilecek malvarlığı unsurları için ilgili
Üye Devlette uygulanan genel kabul görmüş değerleme standartlarına ve
prensiplerine uygun olarak yapılmış olması.
İlgili malvarlığı unsurunun sermaye olarak fiilen getirildiği tarihteki değerini esaslı ölçüde değiştiren yeni önemli koşulların ortaya çıkması hâlinde,
idare veya yönetim organının girişimiyle ve onun sorumluluğu altında bir
yeniden değerleme yapılmalıdır.
2. alt fıkrada anılan yeniden değerlemenin yapılmasında 49. maddenin 1.,
2. ve 3. fıkraları uygulanır.
Böyle bir yeniden değerlemenin yapılmamış olması durumunda, sermaye
artırımı kararının alındığı tarih itibariyle şirketin sermayesinin toplamda
en azından %5’ini elinde bulunduran pay sahibi veya sahipleri bağımsız
bir uzman tarafından değerleme yapılmasını talep edebilir; bu hâlde 49.
maddenin 1., 2. ve 3. fıkraları uygulanır.
Bu pay sahibi veya sahipleri, sermaye artırımı kararının alındığı tarih itibariyle olduğu gibi, talepte bulunulan tarih itibariyle de şirketin sermayesinin
toplamda en azından %5’ini hâlen ellerinde bulundurmaları koşuluyla, en
geç ilgili malvarlığı unsurunun sermaye olarak fiilen getirildiği tarihe kadar böyle bir talebi ileri sürebilirler.
3. Adil değeri kanun gereği hazırlanıp 2006/43/AT sayılı Yönerge uyarınca
denetimden geçmiş bulunan bir önceki yılın finansal tablolarında yer alan
münferit bir malvarlığı unsurunun değerinden anlaşılan ve bu maddenin 1.
fıkrasında anılan menkul kıymetler ile para piyasası araçları dışında kalan
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malvarlığı unsurlarının idare veya yönetim organının bir kararı ile nakit
dışı sermaye olarak getirilecek olması hâlinde, Üye Devletler 49. maddenin 1., 2. ve 3. fıkralarının uygulanmamasına karar verebilir.
Bu maddenin 2. fıkrasının 2 ilâ 5. alt fıkraları kıyasen uygulanır.
Madde 51
Nakit dışı sermayenin uzman raporu olmaksızın getirilmesi
1. 50. maddede anılan nakit dışı sermayenin, 49. maddenin 1., 2. ve 3. fıkralarında anılan uzman raporu olmaksızın getirilmesi hâlinde, 4. maddenin
(h) bendinde gösterilen şartlara ilave olarak ve sermayenin fiilen getirildiği
tarihten itibaren bir ay içerisinde, aşağıdaki hususları içeren bir beyan yayınlanır:
(a) ilgili nakit dışı sermayenin tarifi;
(b) ilgili nakit dışı sermayenin değeri, değerlemenin kaynağı ve icabında
değerleme yöntemi;
(c) belirlenen değerin, bu sermaye karşılığında çıkarılan payların en azından sayısına, itibarî değerine ya da itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerine ve icabında çıkarma primine karşılık gelip gelmediği;
(d) asıl değerlendirmeye ilişkin olarak sonradan hiçbir yeni önemli koşulun ortaya çıkmadığına yönelik bir açıklama.
Bu beyanın yayınlanması, 16. madde uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında belirlenen usule göre gerçekleştirilir.
2. Nakit dışı sermayenin 49. maddenin 1., 2. ve 3. fıkralarında anılan uzman raporu olmaksızın, 68. maddenin 2. fıkrasına göre yapılması önerilen
bir sermaye artırımı kapsamında getirilmesinin teklif edilmesi hâlinde, ilgili malvarlığı unsurunun nakit dışı sermaye olarak getirilmesinin hüküm
ifade etmesi öncesinde, 16. madde uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında belirlenen usule göre, sermaye artırımı kararının alındığı tarihi ve
bu maddenin 1. fıkrasında sayılan bilgileri içeren bir duyuru yayınlanır.
Böyle bir durumda bu maddenin 1. fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilecek
olan beyan, anılan duyurunun yayınlanmasından sonra hiçbir yeni önemli
koşulun ortaya çıkmadığına ilişkin açıklama ile sınırlıdır.
3. 49. maddenin 1., 2. ve 3. fıkralarında anılan uzman raporu olmaksızın
nakit dışı sermaye getirilmesi hâline yönelik olarak her bir Üye Devlet, 50.
maddede ve bu maddede öngörülen usullere uyulmasını temin eden yeterli
önlemleri alır.
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Madde 52
Kuruluştan veya faaliyete başlama izninden sonraki esaslı iktisaplar
1. Şirket, kuruluşundan veya faaliyete başlama iznini almasından itibaren
başlayan ve ulusal hukuk tarafından iki yıldan aşağı olmamak üzere belirlenecek olan sürenin dolmasından önce, 4. maddenin (i) bendinde belirtilen bir kişiye veya şirkete yahut firmaya ait herhangi bir malvarlığı
unsurunu sermayesinin onda birinden az olmayacak bir bedel karşılığında
iktisap ederse, bu iktisap incelenmeli, iktisabın ayrıntıları 49. maddenin
1., 2. ve 3. fıkralarında öngörülen şekilde yayınlanmalı ve iktisap genel
kurulun onayına sunulmalıdır.
50. ve 51. maddeler kıyasen uygulanır.
Üye Devletler, ilgili malvarlığı unsurunun bir pay sahibine veya diğer herhangi bir kişiye ait olması hâlinde de bu hükümlerin uygulanmasını zorunlu kılabilir.
2. Olağan şirket faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen iktisaplara, idari
veya yargısal mercilerin emri üzerine yahut denetimi altında vuku bulan
iktisaplara ya da borsada yapılan iktisaplara 1. fıkra uygulanmaz.
Madde 53
Pay sahiplerinin sermaye borçlarını ödeme yükümlülüğü
Sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, pay sahipleri sermaye borçlarını ifa etme yükümlülüğünden kurtarılamaz.
Madde 54
Tür değiştirmede önlemler
Üye Devletler, farklı türdeki herhangi bir şirketin tür değiştirme yoluyla
sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen bir şirket türüne
[anonim şirkete] dönüştürülmesi hâline yönelik olarak, ulusal hukukların
bir sonraki uyumlulaştırılma tarihine kadar, 3 ilâ 6. maddeler ile 45 ilâ 53.
maddelerde öngörülenlerle en azından aynı nitelikteki önlemleri içeren hükümlerin öngörülmesi için gerekli tedbirleri alır.
Madde 55
Esas sözleşmenin veya kuruluş belgesinin değiştirilmesi
3 ilâ 6. maddeler ile 45 ilâ 54. maddeler, esas sözleşmenin veya kuruluş
belgesinin değiştirilmesi yetkisine ve değişikliğin yapılma usulüne ilişkin
olarak Üye Devletler tarafından öngörülen hükümlere halel getirmez.
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Üçüncü Kısım
Dağıtıma ilişkin kurallar
Madde 56
Dağıtıma ilişkin genel kurallar
1. Sermayenin azaltılmasına ilişkin hâller hariç olmak üzere, son finansal
yılın kapanış tarihinde şirketin yıllık finansal tablolarında net aktif malvarlığı olarak gösterilen değer, taahhüt edilmiş sermaye ile kanun veya şirketin esas sözleşmesi uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin
toplam değerinden az ise veya yapılacak olan dağıtım sonucunda bu duruma gelecek ise pay sahiplerine hiçbir dağıtım yapılamaz.
2. Sermayenin henüz ödeme çağrısı yapılmamış kısmının bilançonun aktif
kalemleri arasında gösterilmemesi hâlinde, bu tutar 1. fıkrada anılan taahhüt edilmiş sermaye miktarından düşülür.
3. Pay sahiplerine yapılacak dağıtımın tutarı, son finansal yılın sonundaki
kâr miktarı ile geçmiş yıllara ait dağıtılmamış kâr miktarının ve dağıtım
amacıyla kullanılabilecek olan yedek akçelerden alınan miktarın toplamından, geçmiş yıllara ait zararlar ile kanun veya esas sözleşme uyarınca ayrılan yedek akçelerin toplam miktarının çıkarılması sonucunda elde edilen
tutarı aşamaz.
4. 1 ilâ 3. fıkralarda anılan “dağıtım” terimi, özellikle, paylara ilişkin kâr
payı ve faiz ödemelerini kapsar.
5. Bir Üye Devletin mevzuatı alelhesap [geçici, avans] kâr payı ödemelerine izin verdiği takdirde en azından aşağıdaki koşullar uygulanır:
(a) yeterli dağıtılabilir kaynağın mevcut olduğunu gösteren ara hesaplar
[ara bilanço] hazırlanır;
(b) dağıtılacak tutar, hakkında yıllık finansal tablolar hazırlanmış olan son
finansal yılın sonundan itibaren elde edilen toplam kâr miktarı ile geçmiş
yıllara ait dağıtılmamış kâr miktarının ve dağıtım amacıyla kullanılabilecek olan yedek akçelerden alınan miktarın toplamından, geçmiş yıllara ait
zararlar ile kanun veya esas sözleşme uyarınca ayrılması gereken yedek
akçelerin toplam miktarının çıkarılması sonucunda elde edilen tutarı aşamaz.
6. 1 ilâ 5. fıkralar Üye Devletlerin iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarına ilişkin hükümlerine halel getirmez.
7. Üye Devletlerin mevzuatları, sabit sermayeli yatırım şirketleri için 1.
fıkra hükmünden farklı düzenlemeler öngörebilir.
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Bu fıkranın uygulanmasında “sabit sermayeli yatırım şirketi” terimi yalnızca şu şirketleri ifade eder:
(a) işletme konusu, münhasıran yatırım risklerini dağıtmak amacıyla kaynaklarını çeşitli menkul kıymetler ile paylara, taşınmazlara veya diğer
malvarlığı unsurlarına yatırmak ve varlıklarının yönetimi sonucunda elde
edilen kazancı pay sahiplerine vermek olan; ve
(b) paylarını, taahhüt edilmeleri için halka arz eden şirketler.
Üye Devletlerin hukuklarında bu imkândan yararlanılması hâlinde, aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
(a) ilgili şirketlerin, 26. maddede anılan tüm belgelerde “yatırım şirketi”
ifadesine yer vermekle yükümlü tutulması;
(b) son finansal yılın kapanış tarihinde yıllık finansal tablolarında gösterilen toplam aktif malvarlıkları, yıllık finansal tablolarında gösterilen alacaklılara olan toplam borçlarının bir buçuk katından az ise veya yapılacak
dağıtım sonucunda bu duruma gelecek ise, net aktif malvarlıkları 1. fıkrada
belirlenen miktarın altına düşen şirketlerin pay sahiplerine dağıtım yapmasına izin verilmemesi; ve
(c) dağıtım yapacak böylesi şirketlerin, net aktif malvarlıklarının 1. fıkrada
belirtilen miktarın altına düşmesi hâlinde, yıllık finansal tablolarında buna
ilişkin bir açıklamaya yer vermekle yükümlü tutulması.
Madde 57
Haksız dağıtımların iadesi
Pay sahiplerinin kendilerine yapılan dağıtımın usulsüzlüğünü bildikleri
veya somut olayın şartları değerlendirildiğinde bunun farkında olmamalarının mümkün bulunmadığı şirket tarafından ispatlanırsa, 56. maddeye aykırı olarak yapılmış bulunan tüm dağıtımlar, bunları alan pay sahiplerince
şirkete iade edilir.
Madde 58
Sermayenin önemli ölçüde kaybı
1. Sermayenin önemli ölçüde kayba uğradığı hâllerde genel kurul, Üye
Devletlerin hukukları tarafından belirlenen süre içerisinde, şirketin tasfiyesine karar verilmesinin veya diğer herhangi bir önlemin alınmasının gerekip gerekmediğini değerlendirmek üzere toplantıya çağrılır.
2. 1. fıkra anlamında önemli ölçüde olduğu kabul edilecek kayıp miktarı,
Üye Devletlerin hukukları tarafından, sermayenin yarısından daha yüksek
bir düzeyde belirlenemez.
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Altıncı Kısım
Uygulama ve yürürlük hükümleri
Madde 84
Belirli zorunluluklardan istisna
1. Üye Devletler, çalışanların veya ulusal hukuklarda tanımlanmış diğer
kişi topluluklarının işletmelerin sermayesine katılmalarını teşvik etmeyi
amaçlayan hükümlerin kabul edilmesi veya uygulanması için gerekli olduğu ölçüde, 48. maddenin 1. fıkrasından, 60. maddenin 1. fıkrasının (a)
bendinin ilk cümlesinden ve 68., 69. ve 72. maddelerden sapabilirler [farklı düzenlemeler öngörebilirler].
2. Üye Devletler, özel bir mevzuata dayalı olarak kurulup hem sermaye
payları hem de pay sahipleri genel kurulunda oy kullanma hakkı bulunan
temsilciler aracılığı ile temsil edilecek olan ve “şirketin bütün çalışanları”
lehine çıkarılan “çalışan payları” ihraç eden şirketlere, 60. maddenin 1.
fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesi ile 73., 74. ve 79 ilâ 82. maddeleri uygulamamaya karar verebilir49.
3. Üye Devletler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2014/59/AB sayılı
Yönergesinin 4. Başlığında belirtilen tasfiye araçlarının, tasfiye yetkilerinin ve tasfiye mekanizmalarının kullanılması durumunda 49. maddenin,
58. maddenin 1. fıkrası ile 68. maddenin 1., 2. ve 3. fıkralarının, 70. maddenin 2. fıkrasının 1. alt fıkrasının, 72 ilâ 75., 79., 80. ve 81. maddelerin
uygulanmamasını temin eder.
4. Üye Devletler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2019/1023/AB sayılı
Yönergesinde öngörülen önleyici yeniden yapılandırma sistemlerinin kurulması için gerekli olan ölçüde ve bu sistemlerin kurulması için böylesi
bir uygulama yapmanın gerekli olduğu zaman dilimi boyunca, 58. maddenin 1. fıkrasına, 68., 72., 73. ve 74. maddelere, 79. maddenin 1. fıkrasının
(b) bendine, 80. maddenin 1. fıkrasına ve 81. maddeye istisna öngörür.
1. alt fıkra, pay sahiplerinin eşit işleme tabi tutulması ilkesine halel getirmez.

49

Cümlede yer alan tırnak işaretleri tercüme sırasında eklenmiştir.
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Madde 85
Aynı durumdaki [şartlardaki] tüm pay sahiplerinin eşit işleme tabi
tutulması
Bu Bölümün uygulanması açısından Üye Devletlerin mevzuatları, aynı
durumdaki [şartlardaki] tüm pay sahiplerinin eşit işleme tabi tutulmasını
temin eder.
Madde 86
Geçiş hükümleri
Üye Devletler, 77/91/AET sayılı Konsey Yönergesine uyum sağlamak için
kabul ettikleri mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda mevcut bulunan şirketlere 4. maddenin (g), (i), (j) ve (k) bentlerini uygulamamaya
karar verebilir.
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Öz
Anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi veya rehin olarak kabul etmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 379 vd. maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükümler, 77/91/AET sayılı İkinci Konsey
Yönergesi’nin konuya ilişkin düzenlemeleri esas alınarak hazırlanmıştır. 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi ilga edilmiş olsa da burada yer alan hükümler yürürlükte olan 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge’de de korunmuştur. Dolayısıyla anonim şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin esaslar
yönünden Türk hukuku, AB hukuku ile büyük ölçüde uyumludur.
Anahtar Kelimeler: Anonim şirketin kendi payları, Kendi paylarının iktisabı, Kendi paylarının rehin olarak
kabul edilmesi.
Abstract
Acquisition of joint stock company’s own shares or acceptance of these shares as security, have been regulated
under articles 379 et. seq. of Turkish Commercial Code numbered 6102. These provisions source from the articles of the Second Council Directive 77/91/EEC. Although the Second Council Directive 77/91/EEC has been
repealed, its provisions have been consolidated under the Directive (EU) 2017/1132 which is in force. Thereby,
in terms of rules regarding the acquisition of joint stock company’s own shares or acceptance of these shares as
security, Turkish law is mostly approximated with EU law.
Keywords: Joint stock company’s own shares, Acquisition of own shares, Acceptance of shares as security.
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran
2017 tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Yönerge”) 27 Kasım 2019 tarih ve 2019/2121 (AB)
sayılı, 20 Haziran 2019 tarih ve 2019/1023 (AB)
ile 2019/1151 (AB) sayılı Yönergeler ile değişik
IV. Bölüm, 4. Kısım

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 379-389

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
AB hukukunda şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesine ilişkin kurallar
ilk olarak 13.12.1976 tarih ve 77/91 sayılı İkinci Konsey Yönergesi’nde1 hüküm
altına alınmıştır. Bu Yönerge’de Üye Devletlerin şirketlerin kendi paylarını devren iktisap etmesine izin verebileceği öngörülmüş olmakla birlikte, bu işlemlerin
yapılabilmesi için belirli şartlar aranmıştır.
İkinci Konsey Yönergesi, sonraları birçok müdahaleye uğramış; bu kapsamda konumuzla ilgili olarak, ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından iktisabı, şirketin kendi paylarının iktisabının asgari şartları ve finansal yardım yasağı
1

Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of
the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their
capital, with a view to making such safeguards equivalent [1977] OJ L 26/1.

§ 6. Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi

145

hakkında değişiklikler ve yenilikler yapılmıştır2. Ardından söz konusu Yönerge, 25.10.2012 tarih ve 2012/30 sayılı Yönerge3 ile ilga edilmiştir. Ancak İkinci
Konsey Yönergesi’ndeki hükümler ve değişiklikler 2012/30 sayılı Yönerge’de de
korunmuştur.
Son olarak 2012/30 sayılı Yönerge de yürürlükten kaldırılarak, kendi paylarını iktisap konusu, şirketler hukukunun belirli yönlerini genel olarak ele alan
14.06.2017 tarih ve 2017/1132 sayılı Yönerge’de4 (“Yönerge”) hüküm altına
alınmıştır. İfade edelim ki, aşağıda ayrıntılı olarak incelenecek olan Yönerge ile
önceki yönergelerin şirketlerin kendi paylarını iktisap veya teminat olarak kabul
etmesine ilişkin hükümlerinde esasa ilişkin bir değişiklik yapılmamıştır5.
1. Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi
Yönerge m. 60’ta, eşit işlem ilkesi ve 596/2014 sayılı Tüzük saklı kalmak kaydıyla, Üye Devletlerin bir şirketin kendi paylarının, şirket tarafından veya kendi
adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimse aracılığıyla iktisabına izin verebileceği hükme bağlanmıştır. Yönerge’de bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi
için mutlak olarak uyulması gereken üç şart öngörülmüştür. Dolayısıyla bu şartlar
aranmaksızın şirketin kendi paylarını iktisabına izin veren düzenlemeler, Yönerge’ye aykırılık teşkil edecektir.
Birinci şart; genel kurulun şirketin kendi paylarını iktisap konusunda yönetim
kurulunu en fazla beş yıllığına olacak şekilde yetkilendirmesidir. Yetkilendirme
kararında bu iktisabın hüküm ve koşulları; özellikle iktisap edilecek azami pay
sayısı, yetkinin süresi ve ivazlı iktisap hâlinde paylar için ödenecek bedelin alt ve
üst sınırı saptanmalıdır [Yönerge m. 60/1-(a)].
2

3

4
5

İlgili değişiklikler için bkz. Council Directive 92/101/EEC of 23 November 1992 amending
Directive 77/91/EEC on the formation of public limited- liability companies and the maintenance and alteration of their capital [1992] OJ L 347/64; Directive 2006/68/EC of the European
Parliament and of the Council of 6 September 2006 amending Council Directive 77/91/EEC as
regards the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration
of their capital [2006] OJ L 264/32.
Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on
coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are
required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article
54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation of public
limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to
making such safeguards equivalent [2012] OJ L L 315/74.
Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law [2017] OJ L 169/46.
77/91 sayılı Yönerge döneminde, şirketlerin kendi paylarının iktisabına ilişkin olarak Üye Devletlerin mevzuatlarına yönelik olarak bkz. İlyas Çeliktaş, Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını
İktisabı (Arıkan Yayınları 2006) 61 vd.
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İkinci şart; şirketin kendisi veya kendi adına fakat şirket hesabına hareket
eden bir kimse tarafından daha önce iktisap edilmiş paylar da dâhil olmak üzere,
kendi paylarını iktisabın, şirketin net aktif malvarlığını 56. maddenin 1. ve 2.
fıkralarında belirtilen tutarın altına düşürmemesidir [Yönerge m. 60/1-(b)]. Diğer
bir deyişle, şirketin net aktif malvarlığından kendi paylarının iktisabı karşılığında
ödenen tutar düşüldüğünde ortaya çıkan miktar, sermaye ile kanun veya şirketin
esas sözleşmesi uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplam
değerinden az olmamalıdır.
Üçüncü şart ise; işleme konu olacak payların bedellerinin tümünün ödenmiş
olmasıdır [Yönerge m. 60/1-(c)]. Yönetim kurulu, iktisap işlemini gerçekleştirirken (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlamakla yükümlüdür.
Bu koşulların yanında, Yönerge’de iktisap işlemi için öngörülebilecek ek şartlar da yer almaktadır. Bu ek şartlara uyulması, Yönerge uyarınca zorunlu tutulmamıştır. Fakat ilgili şart veya şartlar, Üye Devletlerin ulusal hukuklarında şirketin kendi paylarını iktisabının mutlak koşulları arasında düzenlenebilmektedir.
Ayrıca Yönerge’de Üye Devletlerin iktisapları tabi tutabileceği şartlar sınırlayıcı
biçimde sayıldığından, ulusal hukuklarda bunların haricinde yer alan koşulların
Yönerge’ye aykırı olacağı sonucuna varılmaktadır6.
Yönerge’de bahsi geçen ek şartlar incelenecek olunursa, bunlardan ilki, daha
önce edinilmiş paylar da dâhil olmak üzere, hüküm uyarınca iktisap edilen payların itibarî değerleri ya da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir
değerlerinin, Üye Devletler tarafından belirlenecek ve sermayenin %10’undan
aşağı olacak şekilde saptanamayacak olan sınırı aşamayacağıdır [Yönerge 60/1,
2-(a)]. 77/91 sayılı Yönerge’nin ilk hâlinde %10’luk sınır, iktisabın asgari koşuları arasında düzenlenmişti. Fakat şirketin kendi paylarının iktisabına yönelik
yaklaşımın değişmesi, bu konuda daha esnek ve yumuşak bir tutum sergilenmesi
sonucunda bu sınır, 77/91 sayılı Yönerge’de 2006 yılında yapılan değişiklikle birlikte zorunlu koşullar arasından kaldırılmış ve anılan şartın kabulü Üye Devletlerin tercihine bırakılmıştır. Keza 77/91 sayılı Yönerge’nin ilk hâlinde %10’luk
oran azami sınır olarak kaleme alınmışken; değişiklik ile birlikte, Üye Devletlerin pay iktisabına ilişkin yüzdelik sınır tayin etmeleri hâlinde bu sınırın şirket
sermayesinin en az %10’u olması gerektiği hüküm altına alınmıştır7. Buna göre,
örneğin, bir şirketin toplam itibarî değerleri sermayesinin en fazla %5’i kadar pay
6

7

Ahmet Türk, Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi (Adalet Yayınevi 2016) 52-53.
77/91 sayılı Yönerge’nin ilk hâlinde asgari koşullar öngörülmüş olup, Üye Devletlerin tercihine
bağlı olan ek şartlara ilişkin bir düzenleme yer almamaktaydı.
Genel kurul tarafından verilecek yetkinin süresinin ve pay miktarına ilişkin sınırın esas sözleşmede belirtilmesi gerektiği yönünde bkz. Özge Ayan, ‘Anonim Şirketin Genel Kurul Kararı ile
Kendi Paylarını İktisap Etmesi veya Rehin Almasının Koşulları (TTK 379)’ (2013) 17/1-2 Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 203.
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iktisap edebileceğine ilişkin bir düzenleme Yönerge’ye aykırılık teşkil edecektir.
77/91 sayılı Yönerge’deki bu değişiklik, yürürlükte olan Yönerge’de de aynı şekilde korunmuştur.
Bir diğer ek şart; Üye Devletler tarafından belirlenen şirketlerin, iktisap edilen
payların toplam itibarî değerlerine eşit bir tutarın, sermayenin azaltılması hâli
hariç olmak üzere dağıtılamayan yedek akçe olarak ayrılması koşuluyla iktisap
edilen payları yok etmekle yükümlü tutulabilmesidir. Anılan yedek akçe yalnızca sermayeye dönüştürülerek sermayenin artırılması için kullanılabilir [Yönerge
60/1, 2-(d)].
Bunların dışındaki koşullar genel olarak şu şekilde sayılabilir: Yönetim kurulunun esas sözleşme ya da şirket kuruluş belgesi ile yetkilendirilmesi; şirketin
raporlama ve bildirim şartlarına uyması; iktisabın alacaklıların haklarına halel
getirmemesi [Yönerge 60/1, 2-(b), (c), (e)].
Diğer taraftan Yönerge m. 67/1 uyarınca, sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği ana şirketin (yani doğrudan veya dolaylı olarak yavru şirketin oy haklarının çoğunluğunu elinde bulunduran ya da yavru şirkette doğrudan veya dolaylı
olarak baskın bir etkisi olan şirket) paylarının, sınırlı sorumluluk ilkesinin kabul
edildiği yavru şirket tarafından taahhüt edilmesi, iktisap edilmesi ve elde bulundurulması durumunda sayılan işlemler ana şirketin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır. Yönerge m. 67/2’de, Üye Devletlerin mevzuatlarının şirketler topluluğuna ilişkin hükümler içermemesi ihtimalinde bir şirketin ana şirket olarak
kabul edilmesini gerektirecek kıstaslar belirlenmiştir. Öte yandan, Yönerge’nin
aynı hükmünde, kuralın uygulanmasından istisna tutulacak hâller öngörülmüş
ve bunların ulusal mevzuatlarda kabul edilip edilmemesi Üye Devletlerin takdirine bırakılmıştır. Bunlardan ilki; eğer iki şirket arasındaki hâkimiyet ilişkisi
pay iktisabından sonra kurulmuşsa, iktisaba ilişkin şartların uygulanmasının gerekmeyeceğidir. Fakat sonraki iktisaplarda şirketin net aktif malvarlığına ilişkin
şartın [Yönerge m. 60/1, 1-(b)] sağlanıp sağlanmadığı denetlenirken bu paylar
da hesaba katılacaktır (Yönerge m. 67/5). Ayrıca, ana şirketin bu hâkimiyetini
dolaylı olarak sağladığı durumlarda, yavru şirketin elinde bulundurduğu paylara
bağlı oy haklarının donması koşuluyla, bu hükmün uygulanması zaruri değildir
(Yönerge m. 67/1, 3)8. Hükümde sayılan işlemlerin, yavru şirket veya ana şirketin dışında, bir başkasının hesabına gerçekleşmesi hâlinde de anılan kurallar uygulanmayabilecektir (Yönerge m. 67/3). Keza yavru şirket tarafından ana şirketin
8

Dolaylı hâkimiyet ilişkisinde şeffaflığın azalması sebebiyle iktisap yasağının bu yöntemle dolanılma ihtimalinin daha fazla olduğu, bu sebeple anılan Yönerge hükmünün yerinde olmadığı
yönünde bkz. Asuman Yılmaz, ‘Avrupa Birliği Hukuku′nda Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını
Devralması’ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan (Vedat
Kitapçılık 2004) 44.
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paylarının taahhüt edilmesi, iktisap edilmesi ya da elde bulundurulmasının diğer
şirket tarafından kendi niteliği gereği ve menkul kıymet satıcısı olarak faaliyetleri kapsamında gerçekleştiği durumlarda ve Üye Devlette kurulu veya faaliyette
bulunan borsanın üyesi olması ya da Yönerge kapsamındaki kredi kuruluşunu
içerebilecek menkul kıymet satıcılarını denetleme yetkisine sahip Üye Devletin
yetkilisi tarafından onaylanması veya denetlenmesi koşuluyla, Üye Devletler bu
hükmün uygulanmamasına karar verebilir.
Son olarak, yukarıda belirtildiği üzere Yönerge’de 596/2014 sayılı Tüzük saklı tutulmuştur. Piyasa bozucu işlemlere ilişkin olan bu Tüzük’te, şirketin kendi
paylarını satın alması, ekonomik nedenler gereği meşru görülmüş ve bazı durumlarda, işlemlerin şeffaflık içinde yapılması kaydıyla, piyasa bozucu işlemlere
ilişkin yasaklardan muaf tutulması gerektiği ifade edilmiştir. Buna istinaden Tüzük’ün 5. maddesinde, muafiyet kapsamında sayılması için, şirketin kendi paylarını satın alma koşulları belirlenmiştir.
2. Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi
Şirketin kendi paylarını teminat olarak kabul etmesi, Yönerge m. 66’da hükme bağlanmıştır. Buna göre; şirketin veya kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimsenin şirket paylarını teminat olarak kabul etmesi işlemi; 60.
maddede, 61. maddenin 1. fıkrasında ve 63 ile 64. maddelerde düzenlenen koşullara tabi tutulmaktadır. Buradan hareketle, bir şirketin kendi paylarını teminat
olarak kabul edebilmesine Üye Devletlerce izin verilmişse, söz konusu işlemlerin
en azından Yönerge m. 60/1’de öngörülmüş olan asgari şartlara uyularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir9. Öte yandan TK m. 381’e karşılık gelen Yönerge m.
60/2 ve Yönerge m. 60/3 hükümleri, Üye Devletlerce öngörüldüğü müddetçe,
burada da uygulama alanı bulabilecektir. Ayrıca şirketin kendi paylarını iktisap
kurallarına ilişkin istisnalar (Yönerge m. 61/1), uygun düştükleri ölçüde ve Üye
Devletlerce düzenlendiği takdirde, şirketin kendi paylarını teminat olarak kabul
etmesi yönünden de uygulanabilecektir. Nihayet, rehin olarak kabul edilen payların elde bulundurulmasına ilişkin Yönerge m. 63 ve finansal yardım hakkında
Yönerge m. 64 hükümleri de burada devreye girecektir.
İfade edelim ki; bu konuda Yönerge’de, hukuka aykırı veya hukuka uygun biçimde iktisap edilen payların elden çıkarılmasına; aksi durumda yok edilmesine
yönelik Yönerge m. 61/2, 3 ve Yönerge m. 62 hükümlerine atıf yapılmamıştır.
Dolayısıyla, payların iktisabı hükümlerinde olduğu gibi, Yönerge uyarınca teminat olarak kabul edilen payların, bu niteliklerini sona erdirecek işlemlerin belirli
bir süre içinde yapılması söz konusu olmayacaktır. Diğer bir deyişle, ne hukuka
9

Söz konusu şartlara ilişkin olarak bkz. II, A, 1.
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aykırı ne de hukuka uygun biçimde teminat olarak kabul edilmiş payların akıbetine ilişkin bir düzenleme mevcuttur.
Öte yandan Yönerge’de yavru şirketlerin ana şirketin paylarını teminat olarak kabul etmesine ilişkin bir hükme de yer verilmemiştir. Bununla beraber, söz
konusu işlemlerin şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ile aynı hükümlere tabi
tutulduğu gerekçesiyle, Yönerge m. 67’de öngörülen kuralların burada da geçerli olacağı kabul edilmelidir10. Dolayısıyla anılan hükümde belirtilen hâllerde,
Üye Devletler tarafından bir istisna öngörülmemişse, yavru şirketin ana şirketin
payını teminat olarak kabul etmesine de Yönerge m. 66’da öngörülen hükümler
uygulanmalıdır.
Ayrıca Yönerge m. 66/2’de, Üye Devletlerin, anılan hükümlerin, bankaların
ya da diğer finans kuruluşlarının olağan faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri işlemlere uygulanmayacağını kararlaştırabileceği öngörülmüştür.
3. Finansal Yardım Yasağı
77/91 sayılı Yönerge’nin 23. maddesinde, şirketin kendi paylarının iktisabı ile
ilgili olarak yapacağı finansal yardım yasaklanmış olup; bu işlemlere ancak istisnai hâllerde izin verilmiştir. Fakat Yönerge’de 2006 yılında yapılan değişiklikler
kapsamında söz konusu hüküm değiştirilmiş olup; belirli koşullara tabi tutulmak
kaydıyla şirketin yapmış olduğu bu işlemlerin geçerli kabul edilmesi mümkün
kılınmıştır11. Yeni hüküm, yürürlükte olan Yönerge’de de korunmuştur.
Öncelikle ifade edilmelidir ki, Yönerge uyarınca, Üye Devletlerin şirketin
kendi paylarının üçüncü bir kimse tarafından iktisabına ilişkin doğrudan veya
dolaylı olarak avans, ödünç veya teminat verme işlemlerine izin verme zorunluluğu yoktur. Yönerge’nin anılan maddesinde yalnızca, söz konusu işlemlerin Üye
Devletlerin hukukunda geçerli sayıldığı durumlarda, bu işlemlere ilişkin asgari
olarak uyulması gereken şartlar belirlenmiştir (Yönerge m. 64/1).
Yönerge m. 64’ün 2 ilâ 5. fıkralarında listelenen bu koşullar, aşağıdaki gibidir:
1) İdare veya yönetim organı, şirketin avans, ödünç veya teminat vermesine
ilişkin olan işlemlerin adil piyasa koşullarına uygun bir biçimde gerçekleş10

11

Yılmaz’ın; ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından devralınması işleminin 77/91 sayılı
Yönerge 19 ilâ 24. maddeleri (Yönerge 60 ilâ 66. maddeleri) çerçevesinde geçerli olacağı yönündeki ifadesinden hareketle, rehne ilişkin hükmün yavru şirketler yönünden de uygulama
alanı bulacağı görüşünde olduğu sonucuna varılmaktadır [Yılmaz (n 8) 41].
Hükmün tarihsel gelişimi için bkz. M. Fatih Arıcı/Cem Veziroğlu Kaldıraçlı Devralma ve Anonim Şirketin Finansal Yardım Yasağı (Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası On İki Levha
Yayıncılık 2018) 25 vd.; Murat Gürel, Anonim Şirketin Kendi Paylarının İktisabı Amacıyla
Finansal Destek Verme Yasağı (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2014) 13 vd.
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tirilmesinden sorumludur. Yönerge’de şirketin elde edeceği faizle, avanslar
ve ödünçler için şirkete verilen teminatın miktarı özellikle vurgulanmıştır.
İşlemin karşı tarafının/taraflarının kredi itibarının usulüne uygun olarak
araştırılması gerekmektedir (Yönerge m. 64/2).
2) Anılan işlemler gerçekleştirilmeden evvel genel kurulun izni alınmalıdır.
Genel kurul bu konuda karar alırken, Yönerge m. 83’te öngörülen nisaba
uymalıdır. İdare veya yönetim organının genel kurula izin için sunduğu yazılı raporda şu hususlar yer almalıdır: İşlemin sebepleri; şirketin bu işlemi
gerçekleştirmedeki menfaati; işlemin koşulları; şirketin likiditesi ve ödeme
gücü yönünden işlemin içerdiği riskler ve üçüncü kişinin payları iktisap
bedeli. Söz konusu rapor ayrıca Yönerge m. 16’ya uygun olarak ilan edilmelidir (Yönerge m. 64/3).
3) Bu işlemler dolayısıyla şirketin net aktif malvarlığı, sermaye ile kanun
veya şirketin esas sözleşmesi uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplam değerinin altına düşmemelidir. Yönerge’de şirketin
m. 60 uyarınca kendi paylarını iktisap karşılığında ödemiş olduğu bedelin de hesaplamaya dâhil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Yönerge m.
64/4). Buna göre net aktif malvarlığından hem şirketin söz konusu maddeye göre yaptığı finansal yardım tutarı hem de Yönerge m. 60 uyarınca
ödemiş olduğu pay bedeli düşülmelidir ve oluşan son tutarın asgari miktarı
sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca şirket, yapılan toplam finansal yardım tutarı kadar dağıtılamayan yedek akçe ayırmalıdır.
4) Üçüncü kişinin şirketten sağladığı finansal yardım vasıtasıyla şirketin payını iktisap veya taahhüt ettiği12 durumlarda, söz konusu işlemlerin adil bir
bedel üzerinden yapılması gerekmektedir (Yönerge m. 64/5).
Şirketin finansal yardım yapmasına ilişkin bu şartlar, banka veya diğer finans
kuruluşlarının olağan faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlere ve şirketin veya yavru şirketinin çalışanları tarafından veya onlar için, payların iktisabı
amacıyla yapılan işlemlere uygulanmaz (Yönerge m. 64/6). Ancak bu işlemlerin
net aktif malvarlığını 56. maddenin 1. fıkrasında belirtilen tutarın altına düşürmemesi gerekir. Aksi hâlde söz konusu istisna hükmü uygulama alanı bulmaz.
Son olarak Yönerge’nin 56. maddenin 7. fıkrasının 2. alt fıkrasında tanımlanmış olan sabit sermayeli yatırım şirketi13 tarafından çıkarılan ve yatırımcının
isteği üzerine bu şirket veya yavru şirketi tarafından bedeli tamamen ödenmiş
payların iktisabı amacıyla yapılan finansal yardımlar bu hükmün kapsamına dâ12
13

Hükmün, yasağın payın aslen iktisabında da uygulanması gerektiği yönündeki tereddütleri giderdiği hakkında bkz. Arıcı/Veziroğlu (n 11) 37 dpn 146.
Sabit sermayeli yatırım şirketi hakkındaki açıklamalar için bkz. II, A, 5.
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hil edilmemiştir (Yönerge m. 64/7). Ayrıca belirtmek gerekir ki, Yönerge’de bu
istisnanın uygulanması hususu mutlak biçimde düzenlenmiş olup, Üye Devletlere yukarıda sayılan şartların bu hâllere de uygulanmasının gerekip gerekmediği
konusunda bir takdir yetkisi bırakılmamıştır.
4. Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi
Yönerge m. 60/2’de Üye Devletlerin, şirketin ciddi ve yakın bir kayba uğramasının önlenmesi için kendi paylarını iktisabının gerekli olması durumunda genel kurulun yetkilendirme şartından istisna tutabileceği hükme bağlamıştır. Söz
konusu durumlarda yönetim kurulunun, gerçekleştirilen iktisabın sebepleri ve
mahiyeti, iktisap edilen payların sayısı ve bunların itibarî değerleri ya da itibarî
değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir değerleri, temsil ettikleri sermaye
oranı ve bu payların bedeli hakkında ilk genel kurulu bilgilendirmesi gerektiği
belirtilmiştir.
5. İstisnalar
Kendi paylarını iktisap kuralının istisnaları Yönerge m. 61 hükmünde sayılmıştır. Hükümde sayılan hâllerde Üye Devletlere şirketin kendi paylarını iktisap
yasağına ilişkin kuralın uygulanmamasına karar verme olanağı sağlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, anılan yasağa ilişkin istisna getirilip getirilmeyeceği Üye Devletlerin tercihine bırakılmış olup, Yönerge m. 61’de sayılan hâllerin tümünde veya
bazılarına ilişkin istisna getirme imkânı tanınmıştır.
6. İvazsız İktisap
Yönerge m. 60 hükmünde payların ivazlı veya ivazsız olarak iktisap edilmesi
yönünden bir ayrıma gidilmediğinden, payların ivazsız olarak iktisabı da kural
olarak hükümde sayılan şartlara tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, Yönerge m.
61/1-(c)’de, Üye Devletlerin, ivazsız olarak iktisap edilen bedeli tamamen ödenmiş olan paylar hakkında Yönerge’nin 60. maddesinin uygulanmayacağına karar
verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla Üye Devletler, bedellerinin tamamının ödenmiş olması koşuluyla, payların ivazsız olarak iktisap edilmesini,
herhangi bir koşula tabi olmadan mümkün kılabilecektir.
7. Hukuka Uygun İktisaplarda Elden Çıkarma
Kendi paylarını iktisap kuralının istisnaları kapsamında Yönerge m. 61/1-(b)
ilâ Yönerge m. 61/1-(g) hükümleri uyarınca edinilen payların, Yönergenin aynı
maddesinin ikinci fıkrası gereği, iktisaplarından itibaren en geç üç yıl içinde el-
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den çıkarılması icap etmektedir. Bu hüküm, kendi adına fakat şirket hesabına
hareket eden bir kimse tarafından iktisap edilen paylar dâhil, payların itibarî değerlerinin ya da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir değerlerinin,
sermayenin %10’unu aşması hâlinde uygulama alanı bulur. Yönerge m. 61/3 uyarınca üç yıl içinde elden çıkarılmayan paylar yok edilir.
8. Hukuka Aykırı İktisaplarda Elden Çıkarma (TK m. 385, 386)
Yönerge m. 62 uyarınca kendi paylarını iktisaba ilişkin temel kuralın düzenlendiği Yönerge m. 60’a ve söz konusu kuralın istisnalarının sayıldığı Yönerge
m. 61’e aykırı olarak iktisap edilen payların, iktisaplarından itibaren bir yıl içinde
elden çıkarılması gerekmektedir. Bu süre içinde elden çıkarılmayan paylar yok
edilir (Yönerge m. 62, 61/3).
Diğer taraftan, ister hukuka uygun ister hukuka aykırı olsun, iktisabın yavru şirket tarafından gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu payların elden çıkarılmasına ilişkin olarak Yönerge’de açık bir düzenleme yer almamaktadır14.
Bununla beraber, ana şirket paylarının yavru şirket tarafından iktisabını düzenleyen genel madde olan Yönerge m. 67/6’da, yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarının elden çıkarılmasına ilişkin hükümlerin (Yönerge m. 61/2-3, 62)
uygulanmayabileceği hâller zikredilmiştir. Kanaatimizce, Yönerge m. 67/6’nın
mefhum-u muhalifinden anlaşıldığı üzere, yavru şirket tarafından iktisap edilen
payların da ilgili süreler içinde elden çıkarılması gerekecektir. Fakat işin doğası
gereği söz konusu payları ancak ana şirket yok edebileceğinden, payların yok
edilmesine ilişkin hükmün yavru şirket tarafından uygulanması mümkün olamayacaktır15.
9. Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı
Şirketin kendi paylarını taahhüt etme yasağı Yönerge m. 59’da düzenlenmiş
olup, hükümde şirketin kendi paylarını taahhüt edemeyeceği belirtilmiştir (Yönerge m. 59/1). Bununla beraber anılan payları kendi adına fakat şirket hesabına
taahhüt eden kimselerin taahhütleri geçersiz değildir; bu kişiler payları kendi hesaplarına taahhüt etmiş sayılırlar (Yönerge m. 59/2).
Yönerge’nin 4. maddesinin (i) bendinde belirtilen kişiler, şirketler veya firmalar (kurucular) ya da sermayenin artırılması hâlinde idare veya yönetim organının
üyeleri, Yönerge m. 59’a aykırı olarak taahhüt edilen payların bedellerinin öden14
15

Yılmaz, bu konuda Yönerge’de bir hukuki boşluk olduğunu, bu boşluğun Üye Devletlerce doldurulması gerektiğini ifade etmiştir [Yılmaz (n 8) 41-42].
Yılmaz (n 8) 42.
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mesinden sorumludur. Fakat Yönerge’de, anılan kişilerin kendilerine bir kusur isnat edilemeyeceğini ispatladıkları takdirde sorumluluktan kurtulacaklarının Üye
Devletler tarafından öngörülebileceği ifade edilmiştir (Yönerge m. 59/3).
10. Hakların Kullanılması
Yönerge m. 63 hükmünde, bir şirketin kendi paylarını iktisap etmesine izin verilmesi durumunda, bu payların elde bulundurulduğu sürece ilişkin asgari koşullar
belirlenmiştir. Bu koşullardan ilki; söz konusu paylara bağlı oy hakkının askıya
alınmasıdır [Yönerge m. 63/1-(a)]. Anılan zorunluluk hem şirketin kendisinin iktisap ettiği paylar, hem kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimse
tarafından iktisap edilen paylar ve hem de Yönerge m. 67/1 uyarınca yavru şirketin
iktisap ettiği ana şirket payları yönünden öngörülmüştür. İkinci şart ise payların
bilançonun aktif kalemleri arasında gösterilmiş olması hâlinde, aynı tutarda dağıtılamayan yedek akçenin pasif kalemlerine dâhil edilmesidir [Yönerge m. 63/1-(b)].
Yönerge m. 63/1’de kullanılan “en azından aşağıdaki koşullara tabi tutar” ifadesi
karşısında, bu sayılanların “asgari” şartlar olduğu ve Üye Devletlerin bunlar dışında da birtakım diğer koşullar öngörebileceği sonucuna varılması kaçınılmazdır.
Diğer taraftan şirketin yıllık raporunda da şu hususların yer almasının gerektiği ifade edilmiştir: Hesap döneminde yapılan iktisabın sebepleri; hesap döneminde elden çıkarılan ve iktisap edilen payların sayısı ve bunların itibarî değerleri ya
da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir değerleri ve temsil ettikleri
sermaye oranı; payların ivazlı olarak iktisap edilmiş veya elden çıkarılmış olması
hâlinde paylar karşılığında ödenen veya elde edilen bedel; şirketçe iktisap edilen
ve şirketin elinde bulundurduğu tüm payların sayısı ve bunların itibarî değerleri
ya da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir değerleri ile temsil ettikleri sermaye oranı (Yönerge m. 63/2).
B. Türk Hukuku
İnceleme konumuzu oluşturan Yönerge hükümleri yalnızca Ek I’de belirtilen şirket türlerine uygulanmaktadır [Yönerge 44 (1)]. Ek-1’de belirtilen şirket
türleri, Yönerge m. 1 hükmünde de belirtildiği üzere sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketlerdir. Türk hukukunda, yalnızca anonim
şirketler bu kıstasları sağladığından limited şirketlerin kendi paylarını iktisabına
ilişkin hükümler çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.
1. Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi (TK m. 379)
Türk hukukunda bir şirketin kendi paylarını ivazlı şekilde iktisap etmesi kural
olarak yasaklanmıştır. Bununla birlikte, itibarî değerlerinin toplam miktarı şirke-
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tin esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birine kadar olan paylar bu yasağın
kapsamı dışında bırakılmıştır (TK m. 379/1-c.1)16.
Anılan hükümde yasaklanan işlemler şirketin kendisi tarafından yapılamayacağı gibi, kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir üçüncü kişi tarafından da gerçekleştirilemeyecektir (TK m. 379/1-c.2). Bununla bağlantılı olarak
TK m. 380/2’de, şirket ile üçüncü kişi arasında yapılmış bulunan ve bu kişiye,
şirketin kendi paylarını; şirketin, şirkete bağlı bir şirketin veya şirketin paylarının
çoğunluğuna sahip olduğu şirketin hesabına alma hakkı tanıyan ya da böyle bir
yükümlülük öngören bir düzenlemenin, eğer bu payları şirket alsaydı işlem TK
m. 379’a aykırı kabul edilecek idiyse batıl olacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla TK, şirket ile kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden kişi arasında
akdedilen ve TK m. 379’a aykırı bir biçimde pay iktisabını öngören sözleşmelerin hükümsüz olacağını kabul etmiştir.
TK tarafından yasak kapsamı dışında bırakılan işlemler ise birtakım koşullara
tabi tutulmuştur. Buna göre, şirketin kendi paylarını ivazlı olarak iktisap edebilmesi için; öncelikle iktisap edilecek payların itibarî değerlerinin toplamı en
fazla şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinin onda biri kadar olmalıdır (TK m.
379/1)17.
İkinci olarak; bahsi geçen payların iktisap edilebilmesi için genel kurulun
yönetim kurulunu yetkilendirmiş olması da şarttır (TK m. 379/2-c.1). Yönetim
kurulu, bir genel kurul kararı ile en fazla beş yıllığına yetkilendirilebilecek olup,
yetkilendirme kararında iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların (azami) sayıları18 belirtilerek bunların toplam itibarî değerleri ile paylara ödenebilecek olan bedelin alt ve üst sınırı gösterilmelidir (TK m. 379/2-c.2). Yönetim
kurulunun yetkilendirildiği sürenin sona ermesi hâlinde genel kurul tekrar yetki
verebilecektir19. Yönetim kurulu yetkilendirme talebinde bulunurken, Kanun’da
öngörülen şartların sağlandığını ispatlamalıdır (TK m. 379/2-c.3)20.
Üçüncü olarak; iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan
şirket net aktifinin21, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleş16
17
18

19
20
21

Arslan Kaya, Gerekçeli - Gerekçeli Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta Yayıncılık 2016) 434.
Şirketin kendi paylarını rehin olarak kabul etmesine ilişkin açıklamalar hakkında bkz. II, B, 2.
TK m. 379/2-c.2’de geçen “…kabul edilecek payların itibarî değer sayıları…” ifadesinde yer
alan “itibarî değer” ibaresinin çıkarılması gerektiği yönünde bkz. Abuzer Kendigelen, Notlu
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat (Güncelleştirilmiş 6. Bası On İki Levha Yayıncılık 2018)
117; Kaya (n 16) 433 dpn 195.
Kaya (n 16) 434.
Kaya (n 16) 435.
Net aktif, şirketin aktiflerinden borçların çıkarılması ile elde edilen tutardır [Türk (n 6) 201202].
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me uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olması
gerekmektedir (TK m. 379/3).
Nihayet, bu hükümler/şartlar kapsamında sadece bedellerinin tümü ödenmiş
bulunan paylar iktisap edilebilecektir (TK m. 379/4).
Öte yandan TK m. 379/5’te, bu hükümlerin dolanılmasını engellemek amacıyla, yavru şirketin ana şirketin paylarını iktisap etmesi hâlinde de TK m. 379/14 düzenlemelerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla yavru şirketin ana
şirketin paylarını iktisap etmesi, şirketin kendi paylarını edinmesi olarak nitelendirilecek ve bu işlemlerin tabi tutulduğu şartlar ana şirkete göre değerlendirilecektir. Bununla birlikte anılan hüküm, ana şirketin, yavru şirketin paylarını
iktisap etmesi hâlinde uygulama alanı bulmayacaktır.
Payları borsada işlem gören şirketlerin kendi paylarını iktisap veya rehin
olarak kabul etmesi ise TK m. 379/5-c.2 uyarınca SPK’nın düzenlemelerine bırakılmıştır. Nitekim SerPK 22/1’de de halka açık ortaklıkların, kendi paylarını,
SPK tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilecekleri ve rehin olarak
kabul edebilecekleri; SPK’nın, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın ve
rehin almasına ilişkin şartlara, işlem sınırlarına, geri alınan payların elden çıkarılması veya itfası ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları
düzenleyeceği hükme bağlanmıştır. Bu ve diğer ilgili hükümlere istinaden çıkarılan II-22.1 sayılı Geri Alım Tebliği’nde payların geri alımına ilişkin hususlar
düzenleme altına alınmıştır. Çalışmamızın konusunun TK’nın anonim şirketlere
ilişkin hükümlerinin AB hukukuna uyumunun değerlendirilmesi olması sebebiyle, söz konusu Tebliğ bu çalışma kapsamında incelenmeyecektir.
2. Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi (TK m. 379)
TK uyarınca bir şirketin kendi paylarını rehin olarak kabul etmesinin şartları
ayrı bir hüküm vasıtasıyla düzenlenmemiş olup, bu konu şirketin kendi paylarını
iktisabına ilişkin esaslar ile birlikte TK m. 379’da hüküm altına alınmıştır. Tıpkı
şirketin kendi paylarını iktisap etmesinde olduğu gibi, bir şirketin kendi paylarını
(esas veya çıkarılmış) sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda rehin olarak kabul etmesi yasaklanmıştır (TK m. 379/1-c.1).
Yine hükme göre, şirket paylarının kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden
bir üçüncü kişi tarafından rehin olarak kabul edilmesi hâlinde de bu yasak devreye girecektir (TK m. 379/1-c.2).
Öte yandan yasak dışında bırakılan rehin işlemlerinin hangi koşullara tabi
tutulacağı konusunda tam bir açıklığın olduğu ise söylenemeyecektir22. Şöyle
22

Konu hakkında bkz. Abuzer Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve
İlk Tespitler [Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bası On İki Levha Yayıncılık 2016] 276.
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ki, yüzde onluk sınıra kadar olan payların rehin olarak kabul edilebilmesi için,
genel kurulun yönetim kurulunu bu konuda yetkilendirmesi gerektiği hükümde
açıkça ifade edilmiştir (TK m. 379/2)23. Bununla beraber şirketin haiz olması gereken asgari net aktif miktarı ve payların bedellerinin tümünün ödenmiş olmasına
ilişkin şartların düzenlendiği TK m. 379/3 ve TK m. 379/4’te yalnızca payların
iktisap edilmesi hâli zikredilmiştir. Keza yavru şirketin, ana şirketin paylarını rehin olarak kabul etmesine yönelik yasaklayıcı bir düzenleme de anılan hükümde
öngörülmemiştir.
Ayrıca hukuka aykırı biçimde rehin alınan payların akıbetine ilişkin hüküm
saklı kalmak kaydıyla; TK m. 379’un şartlarının yumuşatıldığı TK m. 381, yasağın istisnasını teşkil eden TK m. 382 ve diğer hükümlerde de şirket paylarının
rehnine dair bir ifade yer almamaktadır24. Bir taraftan şirketin kendi paylarını
iktisap ve rehin olarak kabul etmesi bir arada düzenlenmişken diğer taraftan temel kuralın açıklandığı TK m. 379 ile bağlantılı olan hükümlerde şirketin kendi
paylarını rehin olarak kabul etmesine açıkça yer verilmemesi sebebiyle, söz konusu rehin işlemlerinin hangi koşullara tabi tutulacağı hakkında netlik bulunmamaktadır25.
Hukuka aykırı olarak rehin alınan payların üzerlerindeki rehnin kaldırılması
ise TK m. 385’te düzenlenmiştir. Buna göre söz konusu payların üzerlerindeki
rehin, bunların rehin olarak kabul edildikleri tarihten itibaren en geç altı ay içinde
kaldırılacaktır. Anılan hüküm rehnin nasıl kaldırılacağı hususunda bir düzenleme
içermemesi ve borcun devam etmesine karşılık payın üzerindeki rehnin sona erdirilmesi ihtimalinde şirketin aleyhine bir durum ortaya çıkması sebebiyle eleştirilmektedir26.
3. Finansal Yardım Yasağı (TK m. 380)
TK’da, şirketin, kendi paylarının başka kişiler tarafından iktisap edilmesi için
bu kimselere finansal yardım sağlaması yasaklanmıştır. Buna göre paylarının iktisap edilmesi amacıyla27, şirketin başka bir kişiyle yaptığı, konusu avans, ödünç
veya teminat verilmesi olan hukuki işlemler batıldır (TK m. 380/1-c.1). Dikkat
23
24
25

26
27

Söz konusu yetkilendirmeye ilişkin olarak bkz. II, B, 1.
Kendigelen (n 22) 276.
Bununla beraber, eTK’da sayılan istisnaların uygun düştüğü ölçüde şirketin kendi paylarını
rehin alması için de uygulanacağı yönünde bkz. Y. Can Göksoy, Anonim Ortaklıkta Payın Rehni (Seçkin Yayıncılık 2001) 210; Alihan Aydın, Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi
(Arıkan Yayınları 2008) 250 vd.
Aydın (n 25) 328; Kendigelen (n 22) 277.
Hükmün 77/91 sayılı Yönerge’den hatalı bir biçimde çevrildiği, “amacıyla” ibaresi yerine “ile
bağlantılı olarak …” ifadesinin tercih edilmesi gerektiği hakkında bkz. Gürel (n 11) 38.
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edilirse bu hâlde payların iktisabına ilişkin işlem değil, finansal kaynak sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen işlem geçersiz kabul edilmiştir. Finansal
yardım vasıtasıyla gerçekleştirilen pay iktisabı işleminin akıbeti ise öğretinin ve
yargı kararlarının bulacağı çözüme bırakılmıştır28.
4. Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi (TK m. 381)
Yakın ve ciddi bir kayıp tehlikesinin söz konusu olduğu hâllerde şirket, kendi
paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etme koşullarının birisinden muaf tutulmaktadır. TK m. 381/1 uyarınca, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla,
yönetim kurulu şirketin paylarını TK 379’da belirtilen genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan da iktisap edebilir. Hükümden anlaşıldığı üzere, söz
konusu hâllerde genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesine ilişkin şart
uygulanmayacaktır. Bunun haricinde, yukarıda sayılan tüm koşulların bu iktisaplar bakımından da sağlanmış olması gerekmektedir29.
Payların bu şekilde iktisap edilmesi hâlinde yönetim kurulu, iktisabın sebep
ve amacı, söz konusu payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve sermayenin ne kadarını temsil ettiği, payların bedeli ve ödeme şartları hakkında ilk genel
kurulu yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür (TK m. 381/2).
5. İstisnalar (TK m. 382)
TK m. 382’de, şirketin kendi paylarını iktisap yasağına getirilmiş olan istisnalar sayılmıştır30. Bu hâllerde, TK m. 381’den farklı olarak, yalnızca yetkilendirmeye ilişkin koşulun değil, diğer koşulların da sağlanmasına gerek olmaksızın
şirketin kendi paylarını iktisabına izin verilmiştir. Söz konusu durumlar sınırlı
sayıda sayılmış olup, şu şekildedir: Sermayenin azaltılmasına ilişkin 473 ilâ 475.
28
29

30

Kaya (n 16) 437.
Kendigelen (n 22) 273; Türk (n 6) 236-237; Mehmet Sadık Çapa, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim ve Limited Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi (On İki Levha Yayıncılık 2013) 67. Öte yandan TK m. 381’in kapsamına giren hâllerde şirketin TK m. 379’daki
şartlara uymadan pay iktisap edebileceği yönünde bkz. Ünal Tekinalp (Reha Poroy/Ersin Çamoğlu), Ortaklıklar Hukuku I, (Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Bası Vedat Kitapçılık
2019) N. 841; Mehmet Özdamar, Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi-TTK.
md.329 (Yetkin Yayınları 2005) 159. TK m. 493/1 kapsamında şirketin kendi payını iktisap
etmesinin de TK m. 381 çerçevesinde değerlendirileceği ve bu iktisaplarda TK m. 379’daki
koşulların aranmayacağı yönünde bkz. TK m. 492’nin gerekçesi Kaya (n 16) 473. Bkz. ve karş.
Kendigelen (n 22) 403.
Söz konusu istisnalar sınırlı sayıda sayılmıştır [Tolga Ayoğlu, ‘Anonim Ortaklıkların Kendi
Paylarını İktisap Etmeleri ve Karşılıklı Katılmalar Meselesi’ Hamdi Yasaman/H. Ercüment
Erdem/H. Ali Dural/Tolga Ayoğlu/Fülürya Yusufoğlu/Sinan Yüksel (ed) İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80.Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri
(Vedat Kitapçılık 2009) 545].
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madde hükümlerinin uygulandığı hâller; payların küllî halefiyet kuralının gereği
olarak iktisap edilmesi; iktisabın bir kanuni satın alma yükümünden doğması;
bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının
tahsili amacına yönelik iktisaplar ve son olarak menkul kıymetler şirketinin kendi
paylarını iktisap etmesi.
6. İvazsız İktisap (TK m. 383)
TK m. 383 hükmü uyarınca bir şirket, bedellerinin tamamının ödenmiş olması
şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir (TK m. 383/1). Hükümde bu kuralın, ana şirket paylarının yavru şirket tarafından ivazsız iktisap edilmesi hâlinde
de kıyas yoluyla uygulanacağı öngörülmüştür (TK m. 383/2).
7. Hukuka Uygun İktisaplarda Elden Çıkarma (TK m. 384, 386)
Hukuka uygun bir şekilde iktisap edilen payların elden çıkarılması TK m.
384’te düzenlenmiştir. Buna göre TK m. 382/1-(b) ilâ (d) hükümlerinde belirtilen
istisnalar uyarınca iktisap edilen paylar ile TK m. 383’e göre ivazsız olarak iktisap edilen bedeli tamamen ödenmiş payların belirli bir süre içinde elden çıkarılması gereklidir. TK m. 384 hükmünde, bu payların şirket için herhangi bir kayba
yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her hâlde iktisaplarından itibaren
üç yıl içinde elden çıkarılması gerektiği öngörülmüştür. Aksi hâlde söz konusu
paylar TK m. 386 uyarınca hemen yok edilir. Ancak bu kural, ana şirketin veya
yavru şirketin sahip oldukları payların esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde
onunu aşan kısmı için uygulama alanı bulur.
8. Hukuka Aykırı İktisaplarda Elden Çıkarma (TK m. 385, 386)
TK m. 385 uyarınca TK’nın 379 ilâ 381. maddelerine aykırı olarak iktisap
edilen veya rehin alınan paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde elden çıkarılır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır.
Hükümdeki sürenin geçirilmesi durumunda söz konusu payların TK m. 386 uyarınca yok edilmeleri gerekir.
9. Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı (TK m. 388)
Şirketin kendi paylarını devren iktisap etmesi belirli koşullarla kabul edilmiş
olmakla birlikte, şirketin kendi paylarını taahhüt etmesi TK’da tamamen yasaklanmıştır. Buna göre şirket, kendi paylarını taahhüt edemez (TK m. 388/1). Bu
bakımdan Üçüncü kişinin veya bir yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına şirketin payını taahhüt etmesi de şirketin kendi payını taahhüt etmesi sayılır
(TK m. 388/2) ve geçersizdir.
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TK m. 388’de, hükme aykırı bir şekilde yapılan taahhütlerin sonuçları da düzenlenmiştir. Hüküm uyarınca, söz konusu payları, kuruluşta kurucular, sermaye
artırımlarında yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş sayılır ve bunlar pay bedellerinden sorumlu olurlar (TK m. 388/3-c.1). Kanuna aykırı taahhütte herhangi bir
kusurları bulunmadığını ispat eden kurucular ve sermaye artırımlarında yönetim
kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar (TK m. 388/3-c.2).
Şirketin kendi paylarını taahhüt yasağı ve buna aykırılığın sonuçları, yavru
şirketin ana şirketin paylarını taahhüt etmesi durumunda da kıyas yoluyla uygulanır (TK m. 388/4). İkinci fıkradan farklı olarak bu fıkrada düzenlenen durum,
yavru şirketin ana şirketin paylarını kendi adına fakat ana şirket hesabına değil;
kendi ad ve hesabına taahhüt etmesidir. Buna göre ilgili paylar, yavru şirketin
yönetim kurulu üyeleri tarafından taahhüt edilmiş kabul olunur ve üyeler pay
bedellerinden sorumlu hâle gelir (TK m. 388/4-c.2-3).
10. Hakların Kullanılması (TK m. 389)
TK m. 389’da, iktisap edilen paylara bağlı hakların kullanımına ilişkin kurallar benimsenmiştir. Buna göre, öncelikle ne şirket tarafından iktisap edilen paylar
ne de yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirket payları, ana şirketin genel
kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınır (TK m. 389/1-c.1).
Pay sahipliğinden doğan haklar yönünden ise, şirketin kendisinin iktisap ettiği
(veya kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir üçüncü kişi tarafından
iktisap edilen) paylar ve yavru şirketin iktisap ettiği paylar yönünden bir ayrıma
gidilmiştir. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hâlinde, TK m. 462/3 gereği
ihraç edilen bedelsiz payları alma hakkı hariç, söz konusu paylar hiçbir pay sahipliği hakkı vermez (TK m. 389/1-c.2). Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket
payları açısından ise bunlara ait oy hakları ile buna bağlı haklar donar (TK m.
389/1-c.3). İfade edelim ki, yavru şirketin ana şirketin paylarını iktisap etmesi nitelikli karşılıklı iştirak teşkil edecek olsa dahi TK m. 201’de TK m. 389’un saklı
tutulmuş olması sebebiyle, karşılıklı iştirake ilişkin TK m. 201 burada uygulama
alanı bulmayacaktır.
Nihayet, TK m. 520 uyarınca, şirket iktisap ettiği payların bedelini karşılayan
tutarda yedek akçe ayırmalıdır. Bu yedek akçeler ancak söz konusu paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda
çözülebilecektir (TK m. 520/1-c.2). Belirtmek gerekir ki, TK m. 379/3’te yer alan
yedek akçelerin kapsamına TK m. 520/1 uyarınca ayrılması gereken bu tutar da
dâhildir31. Yavru şirketin yedek akçe ayırmasına yönelik açık bir hüküm yoksa
31

TK m. 520 uyarınca yedek akçe ayrılması, iktisap işleminin geçerlilik şartı olmamakla birlikte
finansal şartıdır [Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) (n 29) N. 838g]. Bir şirketin kendi paylarını TK
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da yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket payları için yavru şirketin yedek akçe
ayırması gerektiği kabul edilmektedir32.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin hükümler, eTK’dan farklı olarak
TK’da geniş bir düzenleme alanı bulmuş ve şirketin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda daha liberal bir yaklaşım benimsenmiştir. Söz konusu hükümler,
Gerekçe’de ifade edildiği üzere, AET’nin şirketlere ilişkin 77/91 sayılı İkinci Yönergesi esas alınarak düzenlenmiştir33,34. Dolayısıyla TK m. 379 vd. hükümleri
77/91 sayılı Yönerge ile büyük ölçüde benzer ve Yönerge ile uyumlu olacak şekilde kaleme alınmıştır. Bununla beraber TK Tasarısı’nın Adalet Komisyonu’ndan geçmesinin ardından 77/91 sayılı Yönerge’de 2006 yılında yapılan ve sonraki yönergelerde de varlığını koruyan bazı değişiklikler TK’ya dâhil edilmişken,
bazıları TK’ya yansıtılmamıştır. Bu hususlara aşağıda değinilecektir.
1. Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi (TK m. 379)
TK ile Yönerge’nin ilgili hükümleri karşılaştırıldığında, öncelikle hükümlerin
uygulama alanının farklılaştığı görülmektedir. Zira Yönerge’de yalnızca ivazlı
iktisaplar değil, ivazsız iktisaplar da kural olarak hükmün kapsamında sayılmıştır. Ancak ileriki maddelerde görüleceği üzere bedelleri tamamen ödenmiş payların ivazsız olarak iktisap edilmesi hükümdeki şartların uygulanmasından istisna
tutulmuş olup, bu payların iktisabına ilişkin olarak TK ile Yönerge arasında pratikte bir farklılık bulunmamaktadır.
Hükümlerin kapsamına giren kişiler yönünden ise TK ile Yönerge uyumluluk arz etmektedir. Zira her iki düzenlemedeki hüküm, şirketin kendisinin, kendi
adına fakat şirket hesabına hareket eden bir üçüncü kişinin veya yavru şirketin
edindiği paylar bakımından uygulama alanı bulacaktır. Bu hususta, TK m. 195’te
tanımlanan yavru şirket kavramı, Yönerge m. 67/1’de açıklanan şirkete ilişkin

32
33

34

m. 379 hükmü uyarınca iktisap edebilmesi için şirketin, söz konusu payların bedelinin iki katı
kadar serbest yedek akçeye sahip olmasının gerektiği hakkında bkz. Gökçen Turan, Anonim
Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisabının Genel Esasları (Yetkin Yayınları 2018) 42 dpn 83..
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 29) N. 839k.
Bkz. TK m. 379’un gerekçesi: “AET’nin şirketlere ilişkin 77/91 sayılı İkinci Yönergesini hukukumuza yansıtan, Tasarının 379/387 nci maddeleri bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde (bir
reform niteliği taşıyan) şu yenilikler belirlenebilir…” [Kaya (n 16) 433].
Nitekim 77/91 sayılı Yönerge doğrultusunda yapılan madde önerileri ile TK hükümleri oldukça örtüşmektedir. Söz konusu madde önerileri için bkz. Fatih Arıcı/Seda Ulaş Kısa, ‘Anonim
Ortaklıkta Sermayenin Korunması’ Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001) 560 vd.
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kıstasları sağlamaktadır. Belirtmek gerekir ki, şirketin kendi paylarını iktisabına
dair kuralların yavru şirketlere uygulanmasının çeşitli hâllerde sınırlandırılmasına ilişkin Üye Devletlere getirilen imkândan TK’da yararlanılmamıştır. Diğer
bir deyişle, TK uyarınca yavru şirketin ana şirketin paylarını iktisap etmesi durumunda her zaman TK m. 379 vd. hükümleri uygulanacaktır.
Şirketin kendi paylarını iktisap etmesinin koşulları yönünden, Yönerge’de
sayılan üç asgari şart da TK’da sağlanmıştır. Bununla ilgili olarak, yönetim kurulunun yetkilendirilebileceği azami süre açısından 77/91 sayılı Yönerge’deki
değişiklik TK açısından da dikkate alınmıştır. Yönerge’ye uygun olarak, yönetim
kurulunun yetkilendirilebileceği azami süre beş yıl olarak belirlenmiştir.
Yönerge’de genel kurulun yetkilendirme kararında olması gereken hususlar
sınırlayıcı olarak sayılmamış, sadece kararda yer alması özellikle istenen konular
belirtilmiştir. Türk hukuku bakımından, Yönerge’dekilere ek olarak, iktisap edilecek payların toplam itibarî değerlerine de genel kurulun yetkilendirme kararında yer verilmesi gerekmektedir35. Ayrıca genel kurulun yetkilendirme kararında,
payların iktisabına ilişkin başka sınırlamaların ve koşulların da öngörülebileceği
kabul edilmektedir36. Fakat hükümdeki şartların sağlanıp sağlanmadığının denetimi açısından, Yönerge’deki hüküm TK’dan bir miktar ayrılmaktadır. Zira her ne
kadar Yönerge uyarınca her bir iktisap sonrası genel kurulun ayrıca bilgilendirilmesine gerek olmasa da söz konusu iktisapların Yönerge’deki ve yetkilendirme
kararındaki şartlara uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi yönünde yönetim kuruluna bir yükümlülük yüklenmiştir. TK’da ise genel kurulun yetkilendirme kararı
verebilmesi için yönetim kurulunun Kanun’da belirtilen şartların sağlandığını
ispat etmesi gerektiği düzenlenmekle birlikte, iktisapların gerçekleştirilmesi aşamasına ilişkin ayrı bir hüküm mevcut değildir37. Yönetim kurulunun, işin doğası
gereği, bu iktisapları kanuni şartlara uygun olarak gerçekleştirmesinin gerektiği,
aksi hâlde sorumluluğunun doğacağı ve söz konusu iktisapların hukuka aykırı birer iktisap olarak değerlendirileceği kabul edilebilirse de, olası belirsizliğin giderilmesi ve AB hukuku ile uyum sağlanması amacıyla Yönerge’deki düzenlemeye
benzer bir hükmün TK’da da öngörülmesi yararlı olacaktır.
Bunların dışında Yönerge’de Üye Devletlerin tercihine bırakılan ek koşullardan yüzdesel sınır, TK yönünden kabul edilmiştir. Esasen yüzdesel sınıra ilişkin
35

36
37

TK uyarınca, Yönerge’deki hükmün esas alınmasının sonucu olarak, yetkilendirme kararında
payların iktisap edileceği bedelin alt sınırının da gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme, bir amaca hizmet etmemesi sebebiyle eleştirilmiştir [Aydın (n 25) 320-321]. Buna
karşılık hükmün ihdas edilmesindeki amacın yönetim kurulunu olası manipülasyonlardan caydırmak olduğu hakkında bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 29) N. 838b.
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 29) N. 838b.
Gerekli şartların, doğrudan pay iktisabının gerçekleştiği esnada sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesinin gerektiği yönünde bkz. Aydın (n 25) 321.
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olarak 77/91 sayılı Yönerge’deki yukarıda izah edilen değişiklik TK’nın Tasarı
aşamasına denk gelmesine rağmen kanun koyucu %10’luk bu sınırı korumuştur38. TK m. 379’daki %10’luk sınır düşürülmediği müddetçe, hüküm bu yönüyle
Yönerge’ye aykırılık teşkil etmemektedir. Ayrıca bu sınır esas alınırken, Yönerge’deki düzenlemeye uygun olarak, şirketin daha önce TK m. 379 vd. hükümlerine göre edindiği paylar da nazara alınacaktır.
Son olarak Yönerge’de, belirtilen bu işlemlerin eşit işlem ilkesine uygun olarak yapılması gerektiği ayrıca ifade edilmiştir. TK’nın ilgili hükmünde bu ilkeye
yer verilmemiş olsa da zaten TK m. 357 düzenlemesinden hareketle pay iktisabı
işlemlerinde pay sahiplerinin eşit işleme tabi tutulması gerekmektedir39. Dolayısıyla bu yönden de TK’nın Yönerge ile uyum sağladığı görülmektedir.
2. Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi (TK m. 379)
Şirketin kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi, iktisap etmesi ile benzer
olarak görülmüş ve gerek TK’da gerek Yönerge’de bir arada düzenlenmiştir. Bununla birlikte TK’nın rehne ilişkin ayrı bir hüküm ihtiva etmemesi ve payların
rehin olarak kabul edilmesinde hangi hükümlerin uygulama alanı bulacağı hususunda açıklık olmaması sebebiyle şirketin kendi paylarını rehin olarak kabul
etmesi konusunda TK’nın Yönerge ile uyumluluğunun tespiti yönünden birtakım
belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Örneğin Yönerge’de payların teminat olarak kabul edilmesi, yapılan genel atıf sebebiyle Yönerge m. 60’a tabi olduğundan, bu
işlemler bakımından da hükümde sayılan asgari şartların sağlanması gerekmektedir. Oysa TK’da yalnızca genel kurulun yetkilendirme kararından bahsedilmiş
olup hüküm, diğer şartlar yönünden bir kesinlik içermemektedir. Keza Yönerge’de iktisap ve rehin işlemlerinin aynı hükümlere tabi tutulması ve esasında benzer nitelikte işlemler olarak görülmesi sebebiyle, kanaatimizce Üye Devletlerce
yüzde onluk sınır öngörülmüşse, bu sınırın hesaplanmasında iktisap edilen ve
rehin alınan payların bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir40.
TK’da şirketin kendi paylarını rehin olarak kabul etmesi konusunun ayrı bir
hüküm ile düzenlenmesi ve bu işlemlerde TK m. 379’da sayılan koşulların uygulanması gerektiğinin hükme bağlanması, konu hakkında şüphelerin ortadan kaldırılması ve AB hukuku ile uyum sağlanması açısından faydalı olacaktır. Hemen
ifade edelim ki, TK m. 381, 382 ve 383 hükümlerine karşılık gelen Yönerge m.
38

39
40

%10’luk sınırın eskidiği ve Yönerge’deki değişikliğin TK’ya yansıtılması gerektiği yönünde
bkz. Kendigelen (n 22) 275. TK ile birlikte Türkiye’de ilk defa uygulanan sistemde, yüzdesel
sınırın kaldırılarak serbestinin daha da genişletilmesinin uygun görülmediği yönünde bkz. Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) (n 29) N. 838a.
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 29) N. 838e.
Türk hukuku yönünden bkz. Türk (n 6) 154.
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60 ile 61/1’in uygulanmasının Üye Devletlerin tercihine bırakılmış olması sebebiyle, rehin olarak kabul edilecek payların bu düzenlemelere tabi olup olmaması
Yönerge’ye uyumluluk yönünden bir farklılık arz etmeyecektir.
Yönerge’de teminata ilişkin hükümler arasında Yönerge m. 64’e de atıf yapıldığından, ilgili hükme uyum sağlamak amacıyla rehin olarak kabul edilen paylara
ilişkin bu hükmün de uygun düştüğü ölçüde uygulanacağı düzenlenmelidir. Bu
kapsamda rehin olarak kabul edilen paylar yıllık raporda belirtilmelidir. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik m. 11/1-(ç) uyarınca, şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgilerin
yıllık faaliyet raporunda yer alması zorunlu tutulmuşken rehin olarak kabul edilen paylara ilişkin benzer bir düzenleme mevcut değildir.
Öte yandan ana şirket paylarının yavru şirket tarafından rehin alınmasına ilişkin olarak da TK m. 379 hükmünün uygulanacağı açıkça ifade edilmelidir41.
Son olarak hukuka aykırı bir biçimde rehin olarak kabul edilen payların, rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde üzerlerindeki rehnin
kaldırılmasına ilişkin TK m. 385’in Yönerge’de bir karşılığı bulunmamaktadır.
Nitekim konunun düzenlendiği Yönerge m. 66’da uygulanması gereken hükümler arasında Yönerge m. 61/1 zikredilmişken, Yönerge m. 61/2 ve 61/3’e yer verilmemiştir. Kanaatimizce Yönerge m. 61’in yalnızca belirli fıkralarına atıf yapılması sebebiyle, rehin olarak kabul edilecek paylara ilişkin Yönerge m. 61/2
ve 61/3 hükümlerin uygulanmaması bilinçli bir tercihtir. Gerek açıklanan bu sebepler gerek hükme ilişkin öğretideki değerlendirmeler de göz önünde bulundurulduğunda, payların üzerlerindeki rehnin kaldırılmasına yönelik ifadenin TK m.
385’ten çıkarılması isabetli olacaktır.
3. Finansal Yardım Yasağı (TK m. 380)
Finansal yardım yasağına ilişkin TK’daki düzenleme 77/91 sayılı Yönerge’nin
değişiklik öncesi hâliyle aynı şekilde düzenlenmiş olup42, Yönerge’de 2006 yılında yapılan değişiklikler, TK henüz Tasarı aşamasında olmasına rağmen, TK bakımından kabul edilmemiştir. Bununla beraber hüküm, mevcut hâliyle de AB hukuku ile uyum teşkil etmektedir. Zira Yönerge m. 64, Üye Devletlerin şirketlerin
kendi paylarını iktisap etmesi için üçüncü kişilere yapacağı finansal yardımların
yasaklanmasını engellememekte, sadece söz konusu işlemlere izin verilmesi du41

42

Nitekim “ana şirketin bir yavru şirketi vasıtasıyla ivazlı olarak iktisap ya da rehin olarak kabul
ettiği paylara da” TK 379’da öngörülen kuralların uygulanacağı yönündeki kanun maddesi
önerisi için bkz. Arıcı/Ulaş (n 34) 561.
Bkz. hükmün gerekçesi: “Hükmün kaynağı AET’nin 77/91 sayılı ve 13/12/1976 tarihli şirketlere ilişkin İkinci Yönergesidir…” [Kaya (n 16) 436].
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rumunda bu işlemlerin koşullarının neler olması gerektiğini saptamaktadır. Keza
TK m. 380/1-c.2’de belirtilen istisnalar da Yönerge m. 64/6’ya karşılık gelmekte
olup AB hukuku ile uyumludur.
Ayrıca finansal yardım yasağının ihlaline ilişkin olarak Yönerge’de bir yaptırım öngörülmemişken, Türk hukukunda finansal yardım işleminin batıl olacağı belirtilmiştir. Yönerge’nin yaptırım hakkında bir düzenleme içermemesi Üye
Devletlere hareket imkânı tanıdığından43, TK’daki söz konusu hüküm AB hukukuna aykırılık teşkil etmemektedir.
4. Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi (TK m. 381)
Yönerge, yakın ve ciddi bir tehlikenin varlığı hâlinde44, iktisabın hızlandırılmasını ve söz konusu işlemin ardından genel kurulun bilgilendirilmesini hedeflemektedir. Yönerge’nin konuya yönelik düzenlemesi emredici nitelikte olmayıp,
bu hususta Üye Devletlere tercih imkânı verilmiştir. Bu kapsamda, Yönerge m.
60/2 ile neredeyse bire bir aynı şekilde düzenlenmiş bulunan TK m. 381 hükmü Yönerge ile uyumludur. Önemle ifade etmek gerekir ki, Yönerge m. 60/2
uyarınca gerçekleştirilecek iktisaplarda yalnızca genel kurul kararına ilişkin şart
uygulanmayacak olup, anılan maddenin 1. fıkrasında sayılan diğer koşullar bakımından bir muafiyet tanınmamıştır.
5. İstisnalar (TK m. 382)
Yönerge m. 61’de şirketin kendi paylarının iktisabı yasağından muaf tutulabileceği hâller TK m. 382’den daha geniş bir biçimde sayılmışsa da bunlar hakkında
takdir yetkisi Üye Devletlere bırakıldığından, bunlardan birinin/birkaçının istisna
olarak kabul edilmesi durumunda dahi Yönerge’ye uyumluluk sağlanacaktır. Ayrıca Yönerge’deki temel yasak (m. 60) ivazsız iktisapları da kapsadığından, Türk
hukukundaki düzenlemeden farklı olarak, payların ivazsız iktisap edildiği hâller
hususunda da Yönerge’de istisna hükmü öngörülmüştür.
Bu bakımdan, TK m. 382/1-(e) hükmünde yer alan menkul kıymetler şirketi
tarafından iktisap edilen paylara ayrıca değinmekte fayda vardır. Zira öğretide,
söz konusu hükümde bulunan “menkul kıymetler şirketi” ifadesinin anlamına
ilişkin olarak görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bir görüşe göre burada sözü geçen şirketler, Yönerge m. 61/1-(c)’de yer alan ve alım komisyoncusu sıfatıyla ha43
44

Arıcı/Veziroğlu (n 11) 34.
Yönerge’de yakın ve ciddi bir tehlikeden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir hükmün bulunmaması sebebiyle böyle bir tehlikenin niteliğini belirleme yetkisinin Üye Devletlere bırakıldığı
yönünde bkz. Ali Murat Sevi, ‘Anonim Ortaklığın Kendi Payını Devralması Üzerine Bir İnceleme’ (2003) 22/1 BATİDER 258.
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reket eden banka ve diğer finans kuruluşlarına karşılık gelmektedir. Buradan yola
çıkılarak, anılan hükmün Yönerge’ye aykırı olduğu ifade edilmiştir45. Bununla
beraber, katıldığımız görüş uyarınca, söz konusu ifade ile “menkul kıymetler yatırım şirketi” kastedilmekte olup, bu da Yönerge m. 61/1-(h) bendinde tarif edilen
şirketin tanımına uymaktadır46. Dolayısıyla TK m. 382 hükmündeki istisnaların
Yönerge’ye uygun biçimde düzenlendiği söylenebilecektir.
6. İvazsız İktisap (TK m. 383)
Türk hukukunda dolaylı şekilde, bedellerinin tamamen ödenmiş olması şartı
dışında, payların herhangi bir koşula tabi olmadan ivazsız olarak iktisap edilebilmesi yönünde Yönerge’de Üye Devletlere tanınan imkândan [Yönerge m. 61/1(c)] yararlanılmıştır. Söz konusu düzenleme Yönerge ile uyumludur.
7. Hukuka Uygun İktisaplarda Elden Çıkarma (TK m. 384, 386)
TK, hukuka uygun biçimde iktisap edilen payların elden çıkarılması gereken
azami süre yönünden Yönerge ile uyumluluk arz etmektedir. Bununla birlikte
TK’da söz konusu payların elden çıkarılma usulüne ilişkin daha sıkı bir düzenleme yapılmıştır. Nitekim Yönerge m. 61/2’den farklı olarak, TK m. 384 uyarınca
anılan payların “iktisaplarından itibaren üç yıl içinde” değil, “şirket için herhangi
bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her hâlde iktisaplarından
itibaren üç yıl içinde” elden çıkarılması gerekir. Hükmün gerekçesinde bunun
sebebi, TK m. 384’te belirtilen iktisapların bir zorunluluktan kaynaklandığı, söz
konusu zorunluluk ortadan kalkmasına rağmen bu payların elde bulundurulmasının TK m. 379’da ifade edilen yasağın konulmasını gerektiren sebeplere aykırılık
teşkil edeceği şeklinde belirtilmiştir47.
8. Hukuka Aykırı İktisaplarda Elden Çıkarma (TK m. 385, 386)
Hukuka aykırı iktisap edilen payların elden çıkarılması gerekliliği ve bu işlemin yapılması öngörülen süre yönünden TK, Yönerge ile uyumludur. Nitekim
TK’da belirtilen altı aylık süre bakımından, Yönerge’de öngörülen azami süreye
riayet edilmiştir.
45
46

47

Aydın (n 25) 325-326.
Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. Çağlar Manavgat, ‘Anonim Ortaklığın Kendi
Paylarını Edinmesinde “Menkul Kıymetler Şirketi”nin Anlamı ve İstisnanın Değerlendirilmesi’, Merih Öden/Levent Gönenç/Selin Esen/Ali Ersoy Kontacı/Deniz Polat/Ali Erden Doğanoğlu (ed) Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan Cilt-II (Ankara Üniversitesi Yayınları 2013) 1138
vd.
Kaya (n 16) 440.
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Burada değinilebilecek bir husus, hangi maddelere aykırılık teşkil eden iktisapların TK m. 385’e tabi olduğudur. Şöyle ki, şirketin kendi paylarını iktisap
etmesinin genel şartlarına (TK m. 379; Yönerge m. 60/1) ve yakın ve ciddi bir
tehlikenin önlenmesi için yapılan iktisapların koşullarına (TK m. 381; Yönerge
m. 60/2) aykırılık durumunda söz konusu payların elden çıkarılması gerektiği her
iki hükümde de aynı şekilde düzenlenmiştir. Buna karşılık Yönerge’de, şirketin
kendi paylarını iktisap kuralının istisnalarına aykırı edinilen payların da bir yıllık
süre içinde elden çıkarılması gerektiği belirtilmiştir (Yönerge m. 62). Oysa TK
m. 385’te, istisnaların düzenlendiği TK m. 382 hükmüne aykırı iktisaplar ayrıca zikredilmemiştir. Kanaatimizce TK’daki düzenleme yerinde olup, TK m. 385
hükmünde, şirketin kendi paylarını iktisap yasağının istisnalarının ayrıca zikredilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira şirketin kendi payını iktisabının TK m.
382’de sayılan hâllerden birisinin kapsamına dâhil olmaması hâlinde, temel kural
olan TK m. 379 uygulanacak, yani iktisap TK m. 379’daki şartlara tabi olacak ve
ilgili hükme aykırılık hâlinde zaten TK m. 385 hükmü uyarınca payların elden
çıkarılması gerekecektir. Dolayısıyla TK’nın ve Yönerge’nin ilgili maddelerinin
kapsamı bakımından bir farklılık söz konusu değildir.
Son olarak, yukarıda izah edildiği üzere Yönerge uyarınca, hem hukuka uygun hem de hukuka aykırı iktisaplar açısından, yavru şirketin ana şirketin paylarını iktisap etmesi hâlinde, söz konusu payların da anılan hükümlerde belirtilen
süreler içinde elden çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle Yönerge ile uyum
adına, TK m. 384 ve 385 hükümlerinin yavru şirket tarafından edinilen paylar
için de uygulanacağı kabul edilmelidir.
9. Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı (TK m. 388)
Şirketin kendi paylarını taahhüt edememesi ilkesi yönünden TK, Yönerge ile
uyum sağlamaktadır. Ancak söz konusu payların üçüncü bir kişi veya yavru şirket
tarafından taahhüt edilmesinin sonuçları bakımından TK, Yönerge’nin ilgili maddesinden (Yönerge m. 59’dan) ayrılmaktadır. Buna göre Yönerge uyarınca payı
şirket hesabına taahhüt eden kişi söz konusu taahhütten bizzat sorumlu olacakken; TK sisteminde bu durumda paylar kuruluşta kurucular, sermaye artırımında
yönetim kurulu üyeleri tarafından taahhüt edilmiş sayılacaktır (TK m. 388/3).
Diğer taraftan, payları taahhüt eden kişilerin sorumluluğu bir kenara bırakılacak olursa, hem TK’da hem de Yönerge’de kurucuların veya yönetim kurulu üyelerinin payların bedellerinin ödenmesinden sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Ayrıca Yönerge’nin 3. maddesinin 2. paragrafı uyarınca uygulanması Üye Devletlerin
takdirine bırakılmış olan hükmün TK m. 388’de kabul edilmesi sonucu, kurucuların ve yönetim kurulu üyelerinin kusursuzluklarını ispatlamak suretiyle bu
sorumluluktan kurtulma imkânları da mevcuttur. İşte özellikle kurucuların veya

§ 6. Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi

167

yönetim kurulu üyelerinin bu hükme dayanarak kusursuz olduklarını ispat etmeleri durumunda Yönerge’de payları taahhüt eden kimselerin sorumluluğu hâlâ
sürecekken, TK uyarınca bu durumda söz konusu payların bedellerinden sorumlu
olacak bir kimse kalmamaktadır48. Ancak bu varsayımda geçerli bir taahhüdün
de kalmayacağı kabul edilmiştir. Nitekim bu ihtimal gerekçede şu şekilde izah
edilmiştir: “Kurucular veya yönetim kurulu üyeleri kusurlu değillerse taahhüt
(geçersiz olduğundan) hem sonuç doğurmaz, hem de geçersiz taahhüdün yerine
bir varsayımla başka taahhüt geçmez. Kurucular veya yönetim kurulu üyeleri
kusurlu ise, geçersiz taahhüt yerine bunların taahhüdü bir kanunî varsayımla geçer…”49. Dolayısıyla taahhütlerin kimin tarafından yapılmış sayılacağı ve özellikle kurucuların veya yönetim kurulu üyelerinin kusursuzluklarını ispatladıkları
takdirde taahhütlerin geçerlilik durumu hususlarında TK’nın ilgili hükmü Yönerge’den ayrılmaktadır. TK’nın AB hukuku ile uyumlulaştırılması adına, üçüncü
kişilerin veya yavru şirketin kendi adlarına fakat şirket hesabına gerçekleştireceği
taahhütlerin kendi adlarına yapılmış sayılacağına; ayrıca kurucuların ve yönetim
kurulu üyelerinin TK m. 388/3 hükmü uyarınca sorumlu olacağına ilişkin bir
düzenleme ihdas edilebilir.
Öte yandan kendi adına fakat şirket hesabına pay taahhüdünde bulunacaklar,
Yönerge’de “bir kimse” şeklinde ifade edilmişken, TK m. 388/2’de “üçüncü kişi
veya bir yavru şirket” biçiminde kaleme alınmıştır. Esasen hükümlerin kapsadığı
kişiler aynıdır. TK m. 388’in gerekçesinde, “yavru şirketin” bazı hâllerde üçüncü kişi sayılamayabilecek olması sebebiyle ayrıca zikredildiği ifade edilmiştir50.
Diğer bir deyişle TK’da, doğabilecek bir kanun boşluğunun engellenmesi amaçlanmış olup, anılan hüküm kapsadığı süjeler yönünden Yönerge ile uyumludur.
Nihayet yavru şirketin kendi hesabına yapacağı taahhütlerin de aynı hükümlere tabi olacağı hususunda da TK’da, Yönerge ile uyum sağlanmıştır. Zira Yönerge
m. 67/1’de yavru şirketin ana şirketin payını taahhüt etmesinin ana şirketin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sayılacağı öngörüldüğünden, payın aslen iktisabına ilişkin bu hükmün yavru şirketlerin taahhütleri bakımından da geçerli olacağı
açıktır. Bununla birlikte bu hâlde de TK ve Yönerge’deki hükümler sorumluluk
bakımından farklılaşmaktadır. Şöyle ki Yönerge m. 67 uyarınca yavru şirket tarafından gerçekleştirilen taahhütler kural olarak51 ana şirket tarafından yapılmış
sayılacağından, Yönerge m. 59 uyarınca bu payların bedellerinin ödenmesinden
ana şirketin kurucuları veya yönetim kurulu üyeleri sorumlu olacaktır. Oysa TK
m. 388/4’te bu payları yavru şirketin yönetim kurulu üyelerinin (veya gerekçede
48
49
50
51

Konu hakkında bkz. Aydın (n 25) 318.
Kaya (n 16) 443.
Kaya (n 16) 443.
Yönerge m. 67’nin uygulanmaması yönünden Üye Devletlere tercih imkânı sunan hükümleri
için bkz. II, A, 1.
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ifade edildiği üzere istisnai hâllerde kurucuların52) taahhüt etmiş sayılacağı ve
pay bedellerinden bunların sorumlu olacağı öngörülmüştür. Yönerge’yle uyumun
sağlanması amacıyla, ana şirket yönetim kurulu üyelerinin de TK m. 388/3’teki
esaslar çerçevesinde pay bedellerinden sorumlu olacağına ilişkin bir düzenleme
ihdas edilebilir.
10. Hakların Kullanılması (TK m. 389)
Şirketin ve yavru şirketin elinde bulundurduğu payların sağladığı pay sahipliği hakları yönünden TK, Yönerge’yle uyumlu olacak şekilde kaleme alınmış; hatta Yönerge’den daha sıkı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu bakımdan Yönerge’de
asgari şart olarak gösterilen, söz konusu paylara bağlı oy hakkının donmasına
ilişkin koşul, TK’da karşılanmıştır53. Öte yandan pay sahipliği haklarının donması ile ilişkili sorunların çözümünde ise Yönerge’yle benzer bir yaklaşım benimsenerek sessiz kalınmıştır. Dolayısıyla hüküm, bu hâliyle AB hukukuna uyumludur.
Bir diğer mesele, iktisap edilen payların muhasebeleştirilmesidir. Yönerge m.
63/1-(b) hükmünde öngörülen yedek akçe ayrılıp pasif kalemlere yazılmasına
ilişkin şart, ancak anılan payların bilançonun aktifleri arasında gösterilmesi hâlinde aranmıştır. TK’da ise payların ne şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiğine
ilişkin bir hüküm yer almamakla birlikte bu konuda öğretide çeşitli görüşler ileri
sürülmüştür54. Fakat bunlardan bağımsız olarak TK m. 520/1 uyarınca her hâlükârda yedek akçe ayrılması gerekeceği için, Yönerge’deki bu şart TK bakımından sağlanmıştır.
Son olarak, iktisap edilen ve elden çıkarılan paylara ilişkin bilgilerin yıllık raporda gösterilmesi hususu eTK’dan farklı olarak TK’da açıkça düzenlenmemiştir. Ancak söz konusu işlemlerle ilgili bilgilerin Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik m. 11/1-(ç) uyarınca
yıllık faaliyet raporunda yer alması zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla Yönerge m.
63/2 hükmü Türk hukukunda da karşılık bulmaktadır. Bununla birlikte, yıllık faaliyet raporunda bu işlemlere ilişkin hangi hususlara yer verilmesi gerektiğinin
Yönerge m. 63/2 hükmünde olduğu gibi sayılması, konu hakkında doğabilecek
tereddütlerin giderilmesini sağlayacaktır.
52
53

54

Kaya (n 16) 443.
Bkz. TK m. 389’a ilişkin Adalet Komisyonu Raporu: “Komisyonumuzca Tasarının 389 uncu
maddesi, madde başlığıyla beraber Avrupa Birliğinin şirketler hukukuna ilişkin Yönergesinde
yapılan değişikliğe göre yeniden kaleme alınmıştır. Değiştirilmiş Yönergeye uygun olarak hâkim şirketin iktisap ettiği payların verdiği hakların tümünün, buna karşılık bağlı şirketin iktisap
ettiği hâkim şirkete ilişkin oy hakları {ile} oy hakkına bağlı oyların {hakların} donacağı hüküm
altına alınmıştır.” [Kaya (n 16) 444].
Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. Turan (n 31) 56 vd.
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IV. Ek
2017/1132 (AB) sayılı Yönerge’nin “Sermayenin Korunması ve Değiştirilmesi” başlıklı IV. Bölümünün 4. Kısımlarında yer alan hükümlerin tercümesi55
BÖLÜM IV
SERMAYENİN KORUNMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
Dördüncü Kısım
Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin kurallar
Madde 59
Kendi paylarını taahhüt edememe
1. Bir şirketin payları bu şirket tarafından taahhüt edilemez.
2. Bir şirketin payları kendi adına ancak şirket hesabına hareket eden bir
kimse tarafından taahhüt edilmişse, bu kimse payları kendi hesabına taahhüt etmiş sayılır.
3. Dördüncü maddenin (i) bendinde belirtilen kişi, şirketler veya firmalar
ya da sermayenin artırılması hâlinde, idare veya yönetim organının üyeleri,
bu maddeye aykırı olarak taahhüt edilen payların bedellerinin ödenmesinden sorumlu olur.
Ancak, Üye Devletin mevzuatı bu kişilerin kendilerine şahsen bir kusur
isnat edilemeyeceğini ispatladıkları takdirde sorumluluktan kurtulabilmelerini öngörebilir.
Madde 60
Kendi paylarını iktisap
1. Aynı konumdaki pay sahiplerinin eşit işleme tabi tutulması ilkesi ve
596/2014 sayılı Tüzük saklı kalmak şartıyla, Üye Devletler bir şirketin
kendi paylarının, şirket tarafından veya kendi adına fakat şirket hesabına
hareket eden bir kimse aracılığıyla iktisabına izin verebilir. Şu kadar ki,
Üye Devletler bu iktisapları aşağıdaki koşullara tabi tutar:
(a) yetki genel kurul tarafından, bu iktisabın hüküm ve koşullarını ve
özellikle, iktisap edilecek azami pay sayısını, yetkinin süresini -azami süre
ulusal hukuk tarafından beş yılı aşmayacak biçimde belirlenir- ve ivazlı ik55

Yönerge’nin tercümesinde İngilizce metin esas alınmış, Almanca ve İngilizce dillerindeki metinler üzerinden kontrol edilerek terimler yeknesaklaştırılmıştır.
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tisap hâlinde ödenecek bedelin alt ve üst sınırını saptayacak şekilde verilir.
İdare veya yönetim organının üyeleri yetkilendirilen her bir iktisap gerçekleştirilirken, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşullara uyulmasını sağlar;
(b) daha önce şirketçe iktisap edilmiş olup şirketin elinde bulundurulan
paylar ve kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimse tarafından edinilen paylar dâhil olmak üzere, iktisaplar net aktif malvarlığını 56.
maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen tutarın altına düşüremez ve
(c) yalnızca bedelleri tamamen ödenmiş paylar bu işleme konu olabilir.
Ayrıca, Üye Devletler 1. alt fıkra kapsamındaki iktisapları aşağıdaki koşullardan birine veya birkaçına tabi tutabilir:
(a) daha önce şirketçe iktisap edilmiş olup şirketin elinde bulundurulan
paylar ve kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimse tarafından edinilen paylar dâhil olmak üzere, iktisap edilen payların itibarî değerleri ya da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir değerleri,
Üye Devletler tarafından belirlenecek sınırı aşamaz; bu sınır [esas veya
çıkarılmış] sermayenin %10’undan aşağı olamaz;
(b) şirketin kendi paylarını 1. alt fıkra kapsamındaki iktisap yetkisi, iktisap
edilecek azami pay sayısı, yetkinin süresi ve payların asgari veya azami
bedelleri esas sözleşme ya da şirket kuruluş belgesinde belirlenir;
(c) şirket raporlama ve bildirim şartlarına uyar;
(d) Üye Devletler tarafından belirlenen şirketler, iktisap edilen payları,
bunların itibarî değerlerine eşit bir tutarın, sermayenin azaltılması hâli
hariç olmak üzere pay sahiplerine dağıtılamayacak olan bir yedek akçe
kapsamına alınması [yedek akçe olarak ayrılması] koşuluyla yok etmekle
yükümlü kılınabilir; anılan yedek akçe yalnızca sermayeye dönüştürülerek
sermayenin artırılması için kullanılabilir;
(e) iktisap, alacaklıların haklarına halel getirmez.
2. Üye Devletin mevzuatı, şirketin kendi paylarını iktisabı, şirketin ciddi
ve yakın bir kayba uğramasının önlenmesi için gerekli olması durumunda
1. fıkranın 1. alt fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesine istisna öngörebilir. Bu hâlde, ilk genel kurul, gerçekleştirilen iktisabın sebepleri ve mahiyeti, iktisap edilen payların sayısı ve bunların itibarî değerleri ya da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir değerleri, temsil ettikleri
sermaye oranı ve bu payların bedeli hakkında idare veya yönetim organı
tarafından bilgilendirilir.
3. Üye Devletler, 1. fıkranın 1. alt fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinin şirketin kendisi veya kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir
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kimse tarafından, şirketin veya yavru şirketinin çalışanlarına dağıtılmak
üzere iktisap edilen paylara uygulanmamasına karar verebilir. Bu paylar
iktisaplarından itibaren 12 ay içerisinde dağıtılır.
Madde 61
Kendi paylarını iktisap kuralının istisnaları
1. Üye Devletler şu hâllerde 60. maddenin uygulanmayacağına karar verebilir:
(a) sermayenin azaltılması kararının uygulanması dolayısıyla iktisap edilen paylar veya 82. maddede belirtilen durumlarda;
(b) malvarlığının külli olarak intikali sonucu iktisap edilen paylar;
(c) bedelsiz olarak veya banka ve diğer finans kuruluşları tarafından alım
komisyoncusu sıfatıyla iktisap edilen bedeli tamamen ödenmiş paylar;
(d) yasal bir yükümlülük nedeniyle veya özellikle birleşme, şirketin işletme konusunun ya da türünün değişmesi, şirket merkezinin yurt dışına
taşınması veya pay devrine sınırlandırma getirilmesi durumlarında azınlık
pay sahiplerini koruyan mahkeme kararı sonucu iktisap edilen paylar;
(e) payların bedelini ödemede acze düşen pay sahibinden iktisap edilen
paylar;
(f) yavru şirketlerin azınlık pay sahiplerinin zararlarını tazmin etmek için
iktisap edilen paylar;
(g) pay sahibinin şirkete olan borcunun ödenmesi amacıyla mahkeme kararının emriyle gerçekleştirilen satış kapsamında iktisap edilen bedeli tamamen ödenmiş paylar ve
(h) 56. maddenin 7. fıkrasının 2. alt fıkrasında tanımlanmış olan sabit sermayeli yatırım şirketi tarafından çıkarılan ve yatırımcının isteği üzerine bu
şirket veya yavru şirketi tarafından iktisap edilen bedeli tamamen ödenmiş
paylar. Bu hâlde 56. maddenin 7. fıkrasının 3. alt fıkrasının (a) bendi uygulanır. Bu iktisaplar net aktif malvarlığını, sermaye ile kanun uyarınca
dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplam tutarının altına düşüremez.
2. Bununla birlikte 1. fıkranın (b) ilâ (g) bentlerinde sayılan durumlarda
iktisap edilen paylar, iktisaplarından itibaren en geç üç yıl içinde elden
çıkarılır; meğerki kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimse aracılığıyla iktisap edilen paylar dâhil olmak üzere, payların itibarî değerleri ya da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir değerleri,
sermayenin %10’unu aşmasın.
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3. 2. fıkrada belirlenmiş olan sürede elden çıkarılmayan paylar yok edilir. Üye Devletin mevzuatı bu işlemin, sermayenin azaltılması hükümleri
uyarınca yapılmasını öngörebilir. Bu azaltım, yok edilecek olan payların
iktisap edilmesinin, net aktif malvarlığını 56. maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen tutarın altına düşürmesi hâlinde öngörülür.
Madde 62
Kendi paylarını hukuksuz iktisabının sonuçları
60. ve 61. maddelere aykırı olarak iktisap edilen paylar, iktisaplarından
itibaren bir yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre içinde elden çıkarılmazlarsa,
61. maddenin 3. fıkrası uygulanır.
Madde 63
Kendi paylarını iktisap hâlinde şirketin payları elinde
bulundurması ve yıllık rapor
1. Üye Devletin mevzuatı bir şirketin kendi paylarını, şirket tarafından
veya kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimse aracılığıyla
iktisabına izin verirse, payları elinde bulundurduğu süreç boyunca en azından aşağıdaki koşullara tabi tutar:
(a) paya bağlı haklardan, şirketin kendi payına bağlı oy hakkı her hâlükârda askıya alınmalıdır;
(b) eğer paylar bilançonun aktif kalemleri arasında gösterilmişse, aynı tutarda dağıtılamayan yedek akçe pasif kalemlerine dâhil edilmelidir.
2. Üye Devletin mevzuatı bir şirketin kendi paylarını, şirket tarafından
veya kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimse aracılığıyla
iktisabına izin verirse, yıllık raporda en azından aşağıdaki hususların yer
almasını zorunlu tutar:
(a) hesap döneminde yapılan iktisabın sebepleri;
(b) hesap döneminde elden çıkarılan ve iktisap edilen payların sayısı ve
bunların itibarî değerleri ya da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde hesaplanabilir değerleri ve bunların temsil ettikleri sermaye oranı;
(c) payların ivazlı olarak iktisap edilmiş veya elden çıkarılmış olması hâlinde payların bedeli [paylar karşılığında ödenen veya elde edilen bedel];
(d) şirketçe iktisap edilen ve şirketin elinde bulundurduğu tüm payların sayısı ve bunların itibarî değerleri ya da itibarî değerin bulunmadığı hâllerde
hesaplanabilir değerleri ve bunların temsil ettikleri sermaye oranı.
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Madde 64
Paylarının üçüncü kişi tarafından iktisabında şirketin finansal
yardımı
1. Üye Devletler, kendi paylarının üçüncü bir kişi tarafından iktisabına
ilişkin olarak şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak avans, ödünç, teminat
vermesine izin verdiği durumlarda, bu işlemleri 2 ilâ 5. fıkralarda belirtilen
koşullara tabi tutar.
2. İşlemler özellikle şirketin elde edeceği faiz ve 1. fıkrada belirtilen
avanslar ve ödünçler için şirkete verilen teminat açısından adil piyasa koşullarında idare veya yönetim organının sorumluluğu altında gerçekleştirilir.
Üçüncü kişinin veya çok taraflı işlem olması durumunda ayrıca her bir
tarafın kredi itibarı usulüne uygun olarak araştırılır.
3. İşlemler idare veya yönetim organı tarafından, izin için genel kurula
sunulur, genel kurul 83. maddede belirlenen yeter sayı ve çoğunluk kurallarına uygun biçimde hareket eder.
İdare veya yönetim organı, genel kurula şu hususları gösteren yazılı bir
rapor sunmalıdır:
(a) işlemin nedenleri;
(b) şirketin bu işlemi gerçekleştirmedeki menfaati;
(c) işlemin gerçekleştirildiği koşullar;
(d) şirketin likiditesi ve ödeme gücü yönünden işlemin içerdiği riskler ve
(e) üçüncü kişinin payları iktisap bedeli.
Bu rapor 16. madde uyarınca ilan edilmek üzere sicile sunulmalıdır.
4. 60. maddenin 1. fıkrası uyarınca şirketin kendi paylarının şirket tarafından veya şirket hesabına iktisabı dolayısıyla net aktif malvarlığında
oluşabilecek herhangi bir azaltım da göz önüne alınarak üçüncü kişilere
yapılan toplam finansal yardım hiçbir zaman net aktif malvarlığını 56.
maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen tutarın altına düşüremez.
Şirket, yapılan toplam finansal yardım tutarında dağıtılamayan yedek akçeyi bilançonun pasif kalemlerine dâhil eder.
5. Üçüncü kişi finansal yardım suretiyle 60. madde anlamında şirketin
kendi paylarını iktisap ederse veya sermayenin artırılması sırasında çıkarılan paylar için taahhütte bulunursa bu iktisaplar ya da taahhütler adil bir
bedel üzerinden yapılmalıdır.
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6. 1 ilâ 5. fıkralar ne bankalar ya da diğer finans kuruluşları tarafından
olağan faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlere ne de şirketin
veya yavru şirketinin çalışanları tarafından veya onlar için, payların iktisabı amacıyla yapılan işlemlere uygulanır.
Ancak bu işlemler net aktif malvarlığını 56. maddenin 1. fıkrasında belirtilen tutarın altına düşüremez.
7. 1 ilâ 5. fıkralar, 61. maddenin 1. fıkrasının (h) bendinde tanımlanan
durumlarda, payların iktisabı amacıyla yapılan işlemlere uygulanmaz.
Madde 65
İlişkili taraf işlemlerinde ek önlemler
Şirketin idare veya yönetim organının üyelerinin bu Yönerge’nin 64.
maddesinin 1. fıkrasında belirtilen işlemin tarafı olması durumunda veya
2013/34/AB sayılı Yönerge’nin 22. maddesi anlamındaki ana şirketin idare
veya yönetim organının üyeleri veya ana şirketin kendisi ya da kendi adına
fakat bu organların üyeleri ya da ana şirketin hesabına hareket eden kişiler
bu işlemin diğer tarafıysa, Üye Devletler işlemin şirketin üstün yararı ile
çatışmamasını yeterli önlemler alarak temin eder.
Madde 66
Şirketin kendi paylarını teminat olarak kabul etmesi
1. Şirketin veya kendi adına fakat şirket hesabına hareket eden bir kimsenin şirketin kendi paylarını teminat olarak kabul etmesine, 60. madde,
61. maddenin 1. fıkrası ve 63. ve 64. maddelerde öngörülen iktisaplar gibi
muamele edilir.
2. Üye Devletler 1. fıkranın bankalar ya da diğer finans kuruluşları tarafından olağan faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlere uygulanmayacağını kararlaştırabilir.
Madde 67
Sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen bir
şirketin oy haklarının çoğunluğunu elinde bulundurduğu veya
baskın etkisinin olduğu şirket tarafından paylarının taahhüt
edilmesi, iktisap edilmesi ya da elde bulundurulması
1. Sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen bir şirketteki payların, bu şirketin doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının çoğunluğunu elinde bulundurduğu ya da doğrudan veya dolaylı olarak baskın bir
etkisinin olduğu, Ek 2’de listelenen şirket türlerinden [sınırlı sorumluluk
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ilkesinin benimsendiği şirketler] olan bir diğer şirket tarafından taahhüt
edilmesi, iktisap edilmesi, elde bulundurulması, sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen bu şirketin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.
1. alt fıkra, diğer şirketin üçüncü bir ülkenin kanunlarına göre yönetilmesi
ve yasal yapısının Ek 2’de listelenen şirketlere kıyas edilebilmesi hâlinde
de uygulanır.
Ancak, sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin oy haklarının dolaylı olarak elinde bulundurduğu ya da dolaylı olarak
baskın bir etkisinin olduğu durumlarda, Üye Devletlerin, sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirkette, diğer şirketin elinde
bulundurduğu paylara bağlı oy haklarının dondurması hâlinde 1. ve 2. alt
bentlerini uygulaması gerekmez.
2. Şirketler topluluğuna ilişkin ulusal mevzuatın yokluğu durumunda,
Üye Devletler:
(a) sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin, diğer şirket üzerinde baskın bir etki göstermiş sayılacağı durumları tanımlayabilir; Üye Devletler bu seçeneği uygularsa, ulusal mevzuatı;
(i) idare organının veya yönetim organının ya da denetim organının üyelerinin çoğunluğunu atama ya da azletme yetkisini haizse ve aynı zamanda
diğer şirketin pay sahibi ya da ortağıysa veya
(ii) diğer şirketin pay sahibi ya da ortağıysa ve şirketin diğer pay sahipleri
ya da ortaklarıyla yapılan anlaşma çerçevesinde pay sahiplerinin veya ortakların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol ediyorsa,
sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin her hâlükârda baskın etkisinin olabileceğini öngörür.
Üye Devletler, 1. alt fıkranın (i) ve (ii) bentlerinde belirtilen hâller dışında
herhangi bir düzenleme yapmakla yükümlü değildir.
(b) sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin dolaylı olarak oy haklarını elinde bulundurmuş veya dolaylı olarak baskın bir
etki göstermiş sayılacağı durumları tanımlayabilir;
(c) sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin oy
haklarını elinde bulundurmuş sayılacağı durumları belirtebilir.
3. Üye Devletlerin, payların taahhüt edilmesi, iktisap edilmesi veya elde
bulundurulması, ne 1. fıkrada belirtilen sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirket ne de sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının
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çoğunluğunu elinde bulundurduğu ya da doğrudan veya dolaylı olarak baskın bir etkisinin olduğu şirketin hesabına yapılırsa, bu işlemlere 1. fıkranın
1. ve 2. alt bentlerinin uygulanması gerekmez.
4. Üye Devletlerin, payların taahhüt edilmesi, iktisap edilmesi ya da elde
bulundurulmasının diğer şirket tarafından kendi niteliği gereği ve menkul kıymet satıcısı [piyasa yapıcısı] faaliyetleri kapsamında gerçekleştiği
durumlarda ve Üye Devlette kurulu veya faaliyette bulunan borsanın üyesi olması ya da bu Yönerge kapsamındaki kredi kuruluşunu içerebilecek
menkul kıymet satıcılarını denetleme yetkisine sahip Üye Devletin yetkilisi tarafından onaylanması veya denetlenmesi koşuluyla 1. fıkranın 1. ve 2.
alt bentlerini uygulaması gerekmez.
5. Üye Devletlerin, sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin diğer şirket tarafından elde bulundurulan payların, iki şirket
arasındaki ilişki 1. fıkrada belirtilen kritere tekabül etmeden önce iktisap
edildiği durumda 1. fıkranın 1. ve 2. alt bentlerini uygulaması gerekmez.
Bununla birlikte bu paylara bağlı oy hakları donar ve 60. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulun oluşup oluşmadığı saptanırken bu
paylar hesaba katılmalıdır.
6. Sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketteki
paylar diğer şirket tarafından şu koşullarda iktisap edilirse Üye Devletlerin
61. maddenin 2. veya 3. fıkralarını ya da 62. maddeyi uygulaması gerekmez:
(a) sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin diğer şirket tarafından elde bulundurulan paylara bağlı oy hakları donar ve
(b) Sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin
idare veya yönetim organının üyeleri, 61. maddenin 2. ve 3. fıkralarında ve 62. maddede belirtilen payları, şirketin bunları iktisap ettiği bedel
üzerinden diğer şirketten geri satın almaya yükümlü tutulur; bu yaptırım
yalnızca sınırlı sorumluluk ilkesinin benimsendiği halka açılabilen şirketin
idare veya yönetim organının üyeleri şirketin bahsi geçen payların taahhüt
edilmesinde ya da iktisap edilmesinde rol oynamadığını ispatlarsa uygulanamaz.
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Öz
2017/1132 (AB) sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’nin “Sermayenin Korunması ve Değiştirilmesi” başlıklı
IV. Bölümünün 5. Kısımında, sermayenin korunması ve değiştirilmesi bağlamında sermayenin artırılmasına
ve azaltılmasına ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür. Söz konusu hükümlerin büyük çoğunluğu esasen şirket
sermayesinin korunmasına yöneliktir ve genellikle emredici niteliktedir. Ayrıca sermaye artırımında pay sahiplerinin rüçhan hakkı ve sermayenin azaltılması durumunda alacaklıların korunması hakkındaki hükümler de bu
düzenlemeler arasında yer almaktadır. Anılan hükümlerin önemli bir bölümü 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda kendisine karşılık bulmasına rağmen Yönerge ile tam bir uyum içerisinde olmayan TK düzenlemeleri de
mevcuttur. Bu nedenle, Yönerge ile tam uyum sağlanabilmesi için TK’nın bazı düzenlemelerinin değiştirilmesi
veya yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Çalışmamızda konuya ilişkin AB hukuku ve Türk hukuku düzenlemeleri açıklanarak değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sermayenin korunması ve değiştirilmesi, Sermaye artırımı, Sermaye azaltımı, Şirketler
Hukuku Yönergesi
Abstract
The provisions regarding increase and reduction of capital in the context of maintenance and alteration of capital
have been provided in Sections 5 of Chapter 4 titled “Capital Maintenance and Alteration” of the Company Law
Directive numbered 2017/1132 (EU). In essence, most of these provisions aim at maintaining the capital and
mostly qualify as imperative. Additionally, articles related to pre-emption rights of shareholders in case of a
capital increase and protection of creditors in case of a reduction of capital are also regulated under this Section.
Although an important part of mentioned provisions is reflected to Turkish Commercial Code numbered 6102,
there are some provisions which are not totally in accordance with the Directive. Therefore, some of the TCC
provisions should be amended or repealed for complete harmonization with the Directive. In our study, related
provisions in EU law and Turkish law have been explained, evaluations and proposals have been drawn forward.
Keywords: Capital maintenance and alteration, Increase of capital, Reduction of capital, Company Law
Directive
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran
2017 tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 454, 459, 460, 461, 473474

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
AB hukukunda sermayenin oluşturulması, korunması, artırılması ve azaltılmasıyla ilişkili olarak yönerge seviyesindeki ilk düzenleme, 13.12.1976 tarih ve
77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’dir1. Yönerge’nin amacı halka açık sınırlı sorumlu şirketlerin kurulması ve sermayelerinin korunması ile değiştirilmesi
bakımından Kurucu Anlaşmanın 58. maddesinin ikinci paragrafı kapsamındaki
şirketlerin, ortaklarının ve diğer üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunmasıdır.
Bu Yönerge’nin kapsamı, 1. maddesinde belirtilmiştir.
77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi yürürlüğü boyunca çeşitli tadiller geçirmiştir. Bu değişikliklerin konsolide edilmesi amacıyla kabul edilen
1

Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of
the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their
capital, with a view to making such safeguards equivalent [1977] OJ L 26/1.
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25.10.2012 tarih ve 2012/30/AB sayılı Yönerge2, 77/91/AET sayılı İkinci Konsey
Yönergesi’ni yürürlükten kaldırarak onun yerine geçmiştir. Ardından, AB hukukunda şirketler hukukuna ilişkin düzenlemelerin dağınık hâlde, ayrı yönergelerde
bulunması ve yıllar içerisinde pek çok kez değişikliğe uğramış olmaları sebebiyle
bu dağınık düzenleme yönteminin neden olduğu karışıklığı önlemek, açıklık ve
bütünlük sağlamak adına şirketler hukukuna ilişkin altı yönerge, 14.06.2017 tarih
ve 2017/1132/AB sayılı Yönerge ile konsolide edilmiştir. 2017/1132/AB sayılı
Yönerge bu amaçla 2012/30/AB sayılı Yönerge’yi yürürlükten kaldırarak onun
yerine geçmiş olsa da, 2017/1132/AB sayılı Yönerge’de 2012/30/AB sayılı Yönerge hükümlerinin korunduğu söylenebilir.
2012/30/AB sayılı Yönerge’nin sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına
ilişkin olarak öngördüğü kurallar, 2017/1132/AB sayılı Yönerge’nin “Sermayenin Korunması ve Değiştirilmesi” başlıklı IV. Bölümünün 5. Kısımında yer almaktadır3.
Aşağıda, Yönerge’nin düzenlediği sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına
dair kurallar ayrı ayrı başlıklar altında incelenmiştir.
1. Sermaye Artırımında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Onayı
Yönerge m. 68/3’te, “birden fazla pay grubunun (imtiyazlı payların) varlığı
hâlinde, genel kurulun Yönerge m. 68/1’de anılan sermaye artırımı kararının
veya Yönerge m. 68/2’deki sermaye artırımına ilişkin yetkilendirme kararının,
en azından, hakları bu işlemden etkilenecek olan her bir (imtiyazlı) pay sahibi
grubunun ayrı bir oylamasına tabi olduğu” hüküm altına alınmıştır4.
2. Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin
Artırılması
Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına karar verme yetkisi Yönerge’de
genel kurula tanınmış ve hem genel kurulun artırım kararının hem de sermayedeki artışın Yönerge m. 16 uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen
usule göre yayınlanacağı öngörülmüştür (Yönerge m. 68/1).
2

3
4

Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on
coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are
required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article
54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation of public
limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to
making such safeguards equivalent [2012] OJ L 315/74.
Yönerge’nin bu kısım altındaki hükümlerinin Türkçe tercümesine aşağıda “V. Ek” başlığı altında yer verilmiştir.
Benzer düzenlemeler için ayrıca bkz. Yönerge m. 74 ve 81.
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Öte yandan Yönerge, artırılacak sermaye tutarı tamamen taahhüt edilmeksizin
sermaye artırımına müsaade etmiş ve eğer ihraç koşulları bu imkânı açıkça öngörmüşse, artırılacak sermaye tutarının tamamen taahhüt edilmemesi durumunda
sermayenin iştirak taahhüdünde bulunulan tutarda artırılabileceğini hükme bağlamıştır (Yönerge m. 71).
Birden fazla pay grubunun (imtiyazlı payların) varlığı hâlinde, genel kurulun
sermaye artırımı kararı, en azından, hakları bu işlemden etkilenecek olan her bir
(imtiyazlı) pay sahibi grubunun ayrı bir oylamasına tabidir (Yönerge m. 68/3).
Sermaye artırımı kapsamında getirilen sermaye karşılığında çıkarılan payların
bedelleri, itibarî değerlerinin veya itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerlerinin asgari yüzde yirmibeşi oranında ödenmiş olmalıdır. Eğer çıkarma primi öngörülmüşse, bu prim tamamen ödenmelidir (Yönerge m. 69).
Sermaye artırımında nakit dışı sermaye karşılığında paylar çıkarılmışsa, sermaye olarak konulan malvarlığı unsurunun artırım kararından itibaren beş yıl
içerisinde şirkete tam olarak devri gerekmektedir (Yönerge m. 70/1). Söz konusu
nakit dışı sermaye, artırımın gerçekleştirilmesinden önce, şirketten bağımsız olan
ve idari veya yargısal bir merci tarafından atanan veya onanan bir veya daha fazla
uzman tarafından hazırlanacak bir rapora konu edilerek değerlemeye tabi tutulur. Bu uzmanlar gerçek kişi olabileceği gibi Üye Devletlerin mevzuatlarına göre
kurulmuş tüzel kişiler ve şirketler veya firmalar da olabilir. Yönerge m. 49/2 ve
49/3 ile Yönerge m. 50 ve 51 hükümleri burada da uygulanır (Yönerge m. 70/2).
Bir birleşme, bölünme veya satış ya da takas için halka pay arzı işleminin gerçekleştirilmesi ve birleşen (devrolunan), bölünen veya payları satış yahut takas
için halka arz olunan şirketin pay sahiplerine ödeme yapılması amacıyla sermayenin artırılması hâlinde, Üye Devletler Yönerge m. 70/2’nin uygulanmamasına
karar verebilir. Yani bu durumda “değerleme” yapılmayabilir. Ancak birleşme
veya bölünme hâlinde Üye Devletlerin anılan uygulamaya gidebilmesi için bir
veya daha fazla bağımsız uzman tarafından birleşmenin veya bölünmenin taslak
koşullarına ilişkin bir raporun hazırlanmış olması zorunludur. Üye Devletlerin
Yönerge m. 70/2’nin birleşmelere veya bölünmelere uygulanmasına karar vermeleri hâlinde, Yönerge m. 70/2 uyarınca hazırlanacak olan rapor ile bir veya daha
fazla bağımsız uzman tarafından hazırlanacak olan birleşmenin veya bölünmenin
taslak koşullarına ilişkin raporun aynı uzman yahut uzmanlarca hazırlanması öngörülebilir (Yönerge m. 70/3).
Sermaye artırımı kapsamında çıkarılacak tüm payların bir veya daha fazla
şirket tarafından getirilecek olan nakit dışı sermaye karşılığında ihraç edilecek
olması hâlinde Üye Devletler, nakit dışı sermayenin getirileceği şirketin tüm pay
sahiplerinin bir uzman raporu hazırlanmaması konusunda anlaşması ve Yönerge
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m. 49/4-(b) ilâ (f)’deki koşulların sağlanması şartıyla Yönerge m. 70/2’nin uygulanmamasına karar verebilirler (Yönerge m. 70/4).
3. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin
Artırılması
Yönerge’de kayıtlı sermaye sistemine dair ayrı bir madde öngörülmemiş ve
bu konu, “Sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı” başlıklı 68. maddenin
ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Anılan hüküm uyarınca, esas sözleşmeyle, kuruluş belgesiyle veya Yönerge m. 68/1’de anılan kurallara uygun şekilde yayınlanacak olan bir genel kurul kararıyla, sermayenin, kanunen belirlenen azami miktara
riayet edilerek saptanacak olan azami bir miktara (sermaye tavanına) kadar artırılabilmesi konusunda yetkilendirme yapılabilir. Bu amaçla yetkilendirilen şirket
organı, belirlenen sermaye tavanına kadar sermaye artırımı kararı alabilir. Anılan
organa tanınan bu yetki en çok beş yıllık bir zaman dilimi için geçerlidir ve genel
kurul tarafından, her defasında beş yılı aşmayacak bir zaman dilimi için, bir veya
daha fazla kez yenilenebilir (Yönerge m. 68/2).
Görüldüğü üzere, Yönerge m. 68/2’de yalnızca genel kurul dışındaki bir şirket
organına sermayeyi artırma yetkisinin ne şekilde tanınabileceği ve bu yetkinin
sınırları düzenlenmiştir. Yönerge m. 68/2’de özel olarak düzenlenmeyen hususlarda ise esas sermaye sisteminde sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımına
ilişkin olarak benimsenen kurallar geçerli olacaktır. Söz konusu kuralları daha
önce incelediğimiz için, gereksiz tekrardan kaçınmak adına, anılan açıklamalarımıza atıfta bulunmakla yetiniyoruz5.
4. Rüçhan Hakkı
Pay sahiplerinin rüçhan hakkı, “Nakit sermaye taahhüdü yoluyla artırım”
başlıklı Yönerge m. 72’de düzenlenmiştir. Nakit sermaye taahhüdünde bulunularak sermaye artırımı yapılması hâlinde çıkarılacak olan paylar, paylarının temsil
ettiği sermaye oranında, öncelikli olarak pay sahiplerine önerilir (Yönerge m.
72/1); “kural” budur.
Ancak Üye Devletlerin mevzuatları, Yönerge m. 56 anlamındaki dağıtımlara
ve/veya tasfiye durumunda şirketin malvarlığının paylaştırılmasına (tasfiye payı)
katılmak bakımından sınırlandırılmış bir hak veren paylara bu hakkı sağlamak
zorunda değildir [Yönerge m. 72/2-(a)].
Benzer biçimde Üye Devletlerin mevzuatları, oy kullanmak yahut Yönerge
5

Bkz. yukarıda “II. Açıklamalar, A. AB Hukuku, 1. Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin Artırılması” başlığı altında yapılan açıklamalar.
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m. 56 anlamındaki dağıtımlara veya tasfiye durumunda şirketin malvarlığının
paylaştırılmasına (tasfiye payı) katılmak hususunda farklı haklar veren çeşitli pay
gruplarının (imtiyazlı payların) bulunduğu bir şirketin sermayesinin yalnızca bu
gruplardan birindeki türden yeni paylar çıkarılarak artırılması hâlinde, diğer grup
payların sahiplerinin rüçhan haklarının ancak yeni payların çıkarıldığı gruptan
olan payların sahiplerinin rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kullanılabilmesine izin verebilir [Yönerge m. 72/2-(b)].
Yönerge uyarınca rüçhan hakkının esas sözleşmeyle (veya kuruluş belgesiyle) sınırlandırılması veya kaldırılması mümkün değildir. Yönerge’ye göre esas
sermaye sisteminde rüçhan hakkı, ancak genel kurul kararıyla sınırlandırılabilir
veya kaldırılabilir. Bu durumda yönetim organı, rüçhan hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına karar verilecek olan genel kurula [genel kurul toplantısına], rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının sebeplerini
gösteren ve teklif edilen pay çıkarma bedelinin haklılığını ortaya koyan bir rapor
sunmakla yükümlü tutulmalıdır. Yeter sayı ve çoğunluk bakımından genel kurul,
Yönerge m. 83’te belirlenen kurallara uygun biçimde hareket etmeli, yani rüçhan
hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına ilişkin kararı Yönerge m. 83’te
öngörülen nisapla almalıdır. Öte yandan genel kurulun rüçhan hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına ilişkin kararının, Yönerge m. 16 uyarınca Üye
Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule göre yayınlanması da gerekmektedir
(Yönerge m. 72/4).
Kayıtlı sermaye sistemi açısından ise Üye Devletlerin mevzuatları, esas sözleşmenin, kuruluş belgesinin veya yeter sayı, çoğunluk ve yayın hakkında Yönerge m. 72/4’te öngörülen kurallara uygun biçimde hareket eden genel kurulun,
rüçhan hakkını sınırlandırma veya kaldırma yetkisini, sermayeyi kayıtlı sermayeye (sermaye tavanına) kadar artırmaya karar verme yetkisi tanınan şirket organına verebileceğini öngörebilir. Bu yetki, Yönerge m. 68/2’de düzenlenen yetki
(sermaye artırımına karar verme yetkisi) için belirlenenden daha uzun bir zaman
dilimi için tanınamaz (Yönerge m. 72/5).
Rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin tüm teklifler ve bu hakkın kullanılması gereken zaman dilimi, Yönerge m. 16 uyarınca belirlenen ulusal gazetede
yayınlanır. Ancak şirketin tüm paylarının nama yazılı olması hâlinde Üye Devletlerin mevzuatları bu yayının yapılmasını zorunlu kılmayabilir. Bu durumda
şirketin tüm pay sahiplerine yazılı olarak bilgi verilmek zorundadır. Rüçhan hakkı, teklifin yayınlandığı veya pay sahiplerine mektupların gönderildiği tarihten
itibaren ondört günden az olmayan bir zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır
(Yönerge m. 72/3).
Nihayet sermaye artırımı kararında payların Yönerge m. 72/1 ve 72/3’te düzenlenen biçimde şirketin pay sahiplerine önerilmek üzere bankalar veya diğer
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finans kuruluşları için çıkarılmasının öngörülmesi hâlinde, rüçhan hakkı Yönerge m. 72/4-5 anlamında sınırlandırılmış veya kaldırılmış sayılmaz (Yönerge m.
72/7).
5. Sermayenin Azaltılması
Azaltmanın mahkeme kararıyla emredilmesi hâli hariç olmak ve Yönerge m.
79-80 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tüm sermaye azaltımlarına genel kurul
tarafından asgari olarak Yönerge m. 83’teki yeter sayı kurallarına uyularak karar
verilir (Yönerge m. 73/1). Bu açıdan Üye Devletlerin mevzuatları, sermaye azaltımı kararının, en azından, temsil edilen menkul kıymetlere bağlanmış oyların
veya temsil edilen sermayenin oylarının üçte ikisinden az olmayan bir çoğunluk tarafından alınmasını öngörmelidir (Yönerge m. 83/1). Bununla birlikte Üye
Devletlerin mevzuatları, sermayenin en azından yarısının temsil edilmesi durumunda, Yönerge m. 83/1’de belirtilen oyların basit çoğunluğunun yeterli olduğunu kabul edebilir (Yönerge m. 83/2).
Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanında, en azından, sermayenin azaltılmasının amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı açıkça belirtilir (Yönerge m.
73/2). Genel kurulun sermaye azaltımına ilişkin kararı, Yönerge m. 16 uyarınca
Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule uygun olarak yayınlanır (Yönerge m. 73/1).
Sermaye, Yönerge m. 45 uyarınca belirlenen asgari sermayeden daha düşük
bir tutara indirilemez (Yönerge m. 77/1). Bununla birlikte Üye Devletler, sermayenin azaltılması kararının ancak sermaye belirlenen asgari sermayeye en azından eşit olan bir tutara artırıldığında hüküm ifade edebileceğini de öngörmek
koşuluyla, bu tür bir sermaye azaltımına izin verebilir (Yönerge m. 77/2).
Birden fazla pay grubunun (imtiyazlı payların) varlığı hâlinde, sermayenin
azaltılmasına ilişkin genel kurul kararı, en azından, hakları bu işlemden etkilenecek olan her bir (imtiyazlı) pay sahibi grubunun ayrı bir oylamasına tabi tutulmuştur (Yönerge m. 74).
Sermayenin azaltılması durumunda alacaklıların korunması için alınacak olan
önlemler Yönerge m. 75’te düzenlenmiştir. Buna göre, sermayenin azaltılması
hâlinde, en azından alacakları sermayenin azaltılması kararının ilanından önce
doğmuş bulunan alacaklılar, asgari olarak, ilan tarihi itibariyle vadesi gelmemiş
olan alacaklarının teminat altına alınmasını isteme hakkına sahiptir. Alacaklının
hâlihazırda yeterli teminatı bulunmadıkça veya şirketin varlıkları göz önüne alındığında böylesi teminatlara gerek olmadığı anlaşılmadıkça Üye Devletler bu hakkı kaldıramaz (Yönerge m. 75/1).
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Anılan hakkın kullanılmasının koşulları Üye Devletler tarafından belirlenir.
Ancak her hâlükârda Üye Devletler, sermayenin azaltılması nedeniyle alacaklarını elde etmelerinin tehlikeye düştüğünü ve şirketten yeterli teminat alamadıklarını inandırıcı biçimde kanıtlayan alacaklılara, yeterli teminatı almak için ilgili
idari veya yargısal mercilere başvurma yetkisi verir (Yönerge m. 75/1).
Bunların yanı sıra Üye Devletlerin mevzuatları, en azından, alacaklıların talepleri yeterince karşılanana veya bir mahkeme tarafından başvurularının kabul
edilmemesine karar verilene kadar sermayenin azaltılmasının hüküm ifade etmeyeceğini yahut pay sahipleri lehine hiçbir ödeme yapılamayacağını öngörmek
zorundadır (Yönerge m. 75/2).
Yönerge m. 75 düzenlemesi, sermayenin azaltılmasının pay sahiplerinin bakiye sermaye borçlarının ödenmesinden tamamen veya kısmen vazgeçilmesi (pay
sahiplerinin bu borçlarından tamamen veya kısmen kurtarılması) yoluyla gerçekleştirilmesi hâlinde de uygulanır (Yönerge m. 75/3).
Yönerge m. 76’da ise Üye Devletlere Yönerge m. 75’te sayılan önlemlere
istisna getirme imkânı sağlanmıştır. Buna göre Üye Devletler, maruz kalınan zararları denkleştirmek için yapılan veya azaltma işlemi sonrasında ilgili yedek akçenin tutarının sermayenin azaltma neticesinde ulaşacağı miktarın yüzde onunu
aşmayacak olması şartıyla, azaltılan kısmı bir yedek akçe kapsamına almak (yedek akçeye ayırmak) amacıyla gerçekleştirilen bir sermaye azaltılması işlemine
Yönerge m. 75’i uygulamak zorunda değildir. Sermayenin azaltılması hâli hariç
olmak üzere bu yedek akçe pay sahiplerine dağıtılamaz; anılan yedek akçe yalnızca maruz kalınan zararları denkleştirmek veya Üye Devletler bu tür bir işleme
izin verdiği ölçüde, sermayeye dönüştürülerek sermayenin artırılması (iç kaynaklardan sermaye artırımı) için kullanılabilir (Yönerge m. 76/1).
Nihayet, Yönerge m. 76/1’de düzenlenen bu hâllere ilişkin olarak Üye Devletlerin mevzuatlarının, en azından, sermayenin azaltılmasından elde edilen tutarların pay sahiplerine ödemeler yapmak veya dağıtılmak yahut pay sahiplerini sermaye borçlarını yerine getirmekten kurtarmak için kullanılamamasını temin eden
gerekli önlemleri almaları da Yönerge’de öngörülmüştür (Yönerge m. 76/2).
B. Türk Hukuku
TK’nın genel gerekçesinde, şirketler hukuku alanında AB hukukuyla uyum
amacı vurgulanmıştır. Nitekim sermayenin korunması, artırımı ve azaltılması bakımından da 13.12.1976 tarihli ve 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’ne
atıfta bulunulmuştur6. Gerekçenin yazıldığı dönem açısından, o zaman yürür6

Bkz. Abuzer Kendigelen, Gerekçeli - Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret
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lükte olan 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’nden söz edilmiş olması
ele aldığımız konu itibariyle bir güncellik sorunu oluşturmamaktadır. Zira AB
hukuku başlığı altında açıklanmış olduğu üzere 77/91/AET sayılı İkinci Konsey
Yönergesi zaman içerisinde değişikliklere uğramış ve ilga edilmiş olsa da, yerine
geçen düzenlemeler 77/91/AET sayılı İkinci Konsey Yönergesi’nin temel yaklaşımını korumaktadır. Nitekim konumuz bakımından güncel ve yürürlükteki metin olan ve yukarıda açıklanmış bulunan 2017/1132/AB sayılı Yönerge’nin ilgili
hükümlerinin merkezinde bulundurmaya devam ettirdiği sermayenin korunması
ilkesine bağlılık, TK’da, aşağıda açıklanan hükümlerle, Türk hukukunda da tesis
edilmiştir. Belirtelim ki AB hukuku başlığı altında açıklanmış olan hükümlerin
önemli bir bölümü TK’da kendisine karşılık bulmasına rağmen, Yönerge ile tam
bir uyum içerisinde olmayan TK düzenlemeleri de mevcuttur.
Bu başlık altında, bir üst başlıktaki sistematik izlenerek, TK’da düzenlenen
sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin kurallar açıklanacaktır. Başta
SerPK olmak üzere, TK dışındaki mevzuat ise prensip itibariyle inceleme alanımızın dışındadır. Çalışmamız ilke olarak TK’ya özgülenmiş olup, SerPK ve sair
mevzuat hükümlerine sadece özellik arz eden hususlarda ve meselenin TK ile
olan ilgisi ölçüsünde değinilecektir.
1. Sermaye Artırımında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Onayı
(TK m. 454)
Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun
sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal
edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, TK m. 454’te belirlenen şartlara uyarak alacakları bir kararla onanmadıkça
uygulanamaz (TK m. 454/1).
Öyleyse, TK’ya göre esas sermaye sisteminde genel kurulun ve kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulunun aldığı sermaye artırımı kararları, “imtiyazlı
pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olmaları” hâlinde, bir “uygulanma şartı” olarak imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına tabidir7. SerPK
m. 18/4’te ise “İmtiyazlı payların varlığı hâlinde bu madde kapsamında yapılacak esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararları, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca 6102 sayılı Kanunun 454 üncü maddesindeki esaslara göre

7

Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (On İki Levha Yayıncılık, 2011)
30-31; Arslan Kaya, Gerekçeli - Karşılaştırmalı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Beta Yayıncılık 2016) 22-23.
Ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Cem Soykan, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı (On İki Levha Yayıncılık, 2019) 450 vd.
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onaylanır. Şu kadar ki, ortaklıkların kayıtlı sermaye tavanı dâhilindeki sermaye
artırımlarında ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararı aranmaz.” düzenlemesi bulunmaktadır. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun aldığı
sermaye artırımı kararlarının imtiyazlı pay sahiplerinin onayına tabi olup olmaması bakımından TK m. 454/1 ile SerPK m. 18/4 arasındaki bu farklılığa dikkat
çekmek isteriz.
2. Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin
Artırılması (TK m. 459)
Esas sermaye sisteminde sermayeyi artırma yetkisi genel kuruldadır [TK m.
456/2, 408/2-(a)]. Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımında, artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı değişik esas sözleşmede (kısa yoldan sermaye artırımı) veya iştirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir (TK m. 459/1).
Kısa yoldan artırımda artırılan sermayeyi temsil eden payların taahhüdü, değişik esas sözleşme metninin genel kurul tarafından onaylanması ile gerçekleşir;
yani “artırım kararı sırasında taahhüt” söz konusu olur8.
Yeni çıkarılacak payların iştirak taahhütnamelerinde taahhüdü ise genel kurulun sermaye artırımı kararı vermesi üzerine, TK m. 461 çerçevesinde kayıtsız,
şartsız ve yazılı olarak gerçekleştirilir (TK m. 459/2-c.1). İştirak taahhütnamesinde, taahhütnamenin verilmesine sebep olan sermaye artırımı belirtilir ve iştirak
taahhütnamesi, taahhüt edilen payların sayılarını, itibarî değerlerini, cinslerini,
gruplarını, peşin ödenen tutarı, taahhütle bağlı olunan süreyi ve varsa çıkarma
primi ile taahhüt sahibinin imzasını içerir (TK m. 459/2-c.2).
Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımında ayni sermaye konulmasına
TK m. 342 ile 343, pay bedellerinin ödenmesine TK m. 344 ile 345, halka arz
edilecek paylara TK m. 346 ve ihraç edilecek primli paylara TK m. 347 kıyas
yoluyla uygulanır (TK m. 459/3). Görüldüğü üzere TK, bu hususlarda kuruluş
hükümlerine atıf yapmaktadır.
3. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin
Artırılması (TK m. 460)
Halka açık olmayan bir anonim şirkette9, ilk veya değiştirilmiş esas sözleşme
8

9

Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (4. Bası, Vedat Kitapçılık, 2015) N. 9-72;
Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku, C. II (14. Bası, Vedat Kitapçılık, 2019) N. 138; Erdoğan Moroğlu, Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı (4. Bası, On İki
Levha Yayıncılık, 2018) 137; Soykan (n 7) 487.
TK, halka açık anonim şirketler açısından kayıtlı sermaye sistemine ilişkin SerPK hükümlerini
(bu hususta bkz. SerPK m. 18, 29/6, 93) saklı tutmuştur (TK m. 460/7).
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ile, esas sözleşmede belirlenen sermaye tavanına (=kayıtlı sermayeye) kadar sermayeyi artırma yetkisi, yönetim kuruluna tanınabilir. Bu durumda yönetim kurulu, sermaye artırımını, TK hükümleri çerçevesinde ve esas sözleşmede öngörülen
yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir (TK 460/1-c.1); yani sermaye artırımına
karar verebilir (TK m. 456/2-c.1). Yönetim kuruluna bu yetki en çok beş yıl için
tanınabilir (TK m. 460/1-c.2). Sürenin sona ermesi hâlinde yönetim kurulunun
anılan yetkisinin devam etmesi isteniyorsa genel kurulca yeniden yetki süresi belirlenmelidir [Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ10 (“KST”) m. 5/6].
Kayıtlı sermaye sistemindeki sermaye artırımlarında, çıkarılacak yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdî tutar, ayni sermaye konulması ve
diğer konular hakkında TK m. 459 kıyasen uygulanır (TK m. 460/3).
Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu, esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş
olması şartıyla, imtiyazlı ve/veya itibarî değerinin üzerinde (primli) pay çıkarabilir, pay sahiplerinin rüçhan hakkını sınırlandırabilir veya kaldırabilir ve imtiyazlı
pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilir [TK m. 460/4; KST
m. 5/4, 9/6].
Yönetim kurulu, sermaye artırımı kararında, artırılan sermayenin tutarını,
çıkarılacak yeni payların itibarî değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını,
kullanılma şartları ile süresini belirtir ve bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi
uyarınca gerekli olan diğer konularda bilgi verir (TK m. 460/2-c.2).
Kayıtlı sermaye sistemindeki sermaye artırımlarında, yönetim kurulunun artırım kararının yanı sıra, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin TK m.
333 uyarınca gerekli olması hâlinde Ticaret Bakanlığı’ndan izni alınmış şekilleri,
imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar, prime dair kayıtlar ve
bunun uygulanması hakkındaki kurallar da yönetim kurulu tarafından esas sözleşmede öngörülen biçimde ilan edilir ve internet sitesinde (bu hususta bkz. TK
m. 1524/6) yayımlanır (TK m. 460/2-c.1).
Sermaye artırımının TK m. 460/1-4 hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermaye maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ettirilir (TK m. 460/6) ve böylece
artırım işlemleri tamamlanmış olur.
Kayıtlı sermaye sisteminde, bu kapsamda alınan yönetim kurulu kararları
aleyhine, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, TK m. 445’te öngörülen se10

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
(RG 19.10.2012/28446).
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beplerin varlığı hâlinde, kararın ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası açabilirler. Bu davaya TK m. 448-451 hükümleri kıyasen uygulanır (TK m.
460/5).
4. Rüçhan Hakkı11 (TK m. 461)
Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına
göre alma hakkını (=kanuni “rüçhan” veya “yeni pay alma” hakkını) haizdir (TK
m. 461/1-c.1). Fakat bu hakkın, gerek esas gerek kayıtlı sermaye sistemlerinde,
mevzuatta öngörülen şartlara uyularak sınırlandırılması veya kaldırılması mümkündür. Rüçhan hakkını sınırlandırma veya kaldırma yetkisi esas sermaye sisteminde genel kurul (TK m. 461/2), kayıtlı sermaye sisteminde ise “bu hususta esas
sözleşmede hüküm bulunması” koşuluyla yönetim kurulu tarafından kullanılır
(TK m. 460/4, 461/2).
Rüçhan hakkının sınırlandırılabilmesi veya kaldırılabilmesi için her şeyden
önce “haklı bir sebep” bulunmalıdır. TK nelerin “haklı sebep” teşkil edebileceğini sınırlı sayıda (numerus clausus) belirlememiş; sadece bazı haklı sebep “örneklerini” göstermiştir. TK’nın gösterdiği bu haklı sebep örnekleri, halka arz,
işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete
katılmalarıdır (TK m. 461/2-c.1-2).
Bununla birlikte haklı bir sebebin var olması, sınırlandırma veya kaldırma
kararının hukuka uygunluğu açısından tek başına yeterli değildir. Ortada haklı
bir sebep bulunsa dahi, rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç
kimse haklı görülmeyecek şekilde yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz12
(TK m. 461/2-c.3).
Öte yandan eğer rüçhan hakkı sınırlandırılacak veya kaldırılacaksa, ister esas
ister kayıtlı sermaye sistemi benimsenmiş olsun13, yönetim kurulu tarafından bir
rapor (=yönetim kurulu raporu) hazırlanması icap eder14. Yönetim kurulu rapo11

12

13
14

Rüçhan hakkı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Şükrü Yıldız, Anonim Ortaklıkta Yeni Pay
Alma Hakkı (Beta Yayıncılık 1996); Şükrü Yıldız, ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Rüçhan Hakkı Konusunda Getirilen Değişiklikler’, [2012] 18(2) Marmara Üniversitesi Hukuk
Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken, 10-1112 Mayıs 2012 Sempozyum 809-817; Onur Görmez, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre
Rüçhan Hakkının Kısıtlanması (Beta Yayıncılık 2017).
TK m. 461/2’nin gerekçesinde, “TK m. 461/2-c.3 düzenlemesinin ayrıca eşit işlem, hakların
sakınılarak kullanılması, çoğunluk gücünün haklılıkla sınırlandırılmış bulunduğu ilkelerine
açıkça vurgu yaptığı” ifade edilmektedir [bkz. Kendigelen (n 6) 572; Kaya (n 6)540].
Bu hususta bkz. Soykan (n 7) 363-367.
Yönetim kurulu raporu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Görmez (n 11) 142 vd.; Soykan (n 7)
361 vd.
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runda rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçeleri, yeni
payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebepleri, primin nasıl hesaplandığı hususları yer alır (TK m. 461/2-c.5). Bu rapor, artırım işlemlerinin tamamlanması
aşamasında, artırım kararı ile beraber, ayrıca ticaret siciline tescil ve ilan da ettirilir (TK m. 461/2-c.6).
Bunların yanı sıra, esas sermaye sisteminde rüçhan hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına ilişkin genel kurul kararı ağırlaştırılmış bir karar nisabına
da tabi kılınmış olup, anılan kararın, “esas sermayenin en az yüzde altmışını oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyuyla” alınması gerekir
(TK m. 461/2-c.1).
Esas sermaye sisteminde, sermaye artırımına karar verilmesinden sonra, yönetim kurulu, rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını (hakkın hangi süre
içerisinde, hangi belgelerle ve nereye müracaat edilerek kullanılacağını)15 bir karar ile belirler. Bu kararda pay sahiplerine rüçhan haklarını kullanabilmeleri için
en az onbeş günlük bir süre verilir. Karar, ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan
olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine (bu hususta bkz. TK m. 1524/6) konulur
(TK m. 461/3).
Kayıtlı sermaye sistemindeki artırımlarda ise yönetim kurulunun artırım kararından ayrı olarak bir de TK m. 461/3 çerçevesinde bir karar alması gerekmez16;
zira kayıtlı sermaye sisteminde söz konusu hususlar, TK m. 460/2-c.2’nin açık
ifadesi uyarınca, zaten artırım kararı ile birlikte saptanır17.
5. Sermayenin Azaltılması18 (TK m. 473-474)
TK sisteminde sermaye azaltımına karar verme yetkisi genel kuruldadır [TK
m. 473, 408/2-(a)]. Sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına
ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye
azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır (TK m. 473/1-c.2). Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu
genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir (TK m.
473/1-c.3).
15
16
17
18

Bkz. Soykan (n 7) 505.
Aksi görüşte bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 8) N. 1378, 1398(e).
Soykan (n 7) 485-486.
Sermaye azaltımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hayrettin Çağlar, Anonim Şirketlerde Esas
Sermayenin Azaltılması (Turhan Kitabevi 2010); Koray Demir, Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri: Şarta Bağlı Sermaye Artırımı ve Esas Sermayenin Azaltılması (TTK m. 463-475) (On İki
Levha Yayıncılık, 2020) 91 vd.
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TK m. 473/3’te, genel kurulun kararına TK m. 421/3-c.1’in uygulanacağı19 ve
kararda sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterileceği hüküm
altına alınmıştır.
Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen
karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmez (TK m. 473/2) ve sermaye hiçbir suretle TK m.
332’de belirlenen en az tutardan aşağı indirilemez (TK m. 473/5).
TK m. 473, 474 ve 475, kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış sermayenin
azaltılmasına kıyas yoluyla uygulanır (TK m. 473/6).
Sermaye azaltımında alacaklıların korunması açısından20 eğer sermaye zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılmıyorsa (TK m. 474/2) veya sermaye azaltılarak, eş zamanlı olarak,
azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar
çıkarılmıyorsa (TK m. 473/1-c.1), sermaye azaltımı, şirket alacaklılarının korunması amacıyla, TK m. 474/1’e tabi tutulmuştur21.
Buna göre, genel kurul sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu kararın şirketin internet sitesinde (bu hususta bkz. TK m. 1524/6)
yayınlanmasını sağlar ve kararı TTSG ile aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilan eder (TK m. 474/1-c.1). İlanda
alacaklılara, TTSG’deki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri belirtilir (TK m. 474/1-c.2). Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları
gönderilir (TK m. 474/1-c.3).
Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen
alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir22;
aksi hâlde alacaklılar şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde sermayenin azaltılması işleminin tescilinin ilan edilmesinden itibaren
iki yıl içinde sermayenin azaltılmasının iptali davası açabilirler23. Teminatın yetersizliği hâlinde de yargı yolu açıktır (TK m. 475/1).
19

20
21
22
23

Bu hususta bkz. Abuzer Kendigelen, Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (3. Bası, On İki Levha Yayıncılık 2016) 378-379; Abuzer Kendigelen, ‘Anonim Şirketlere
İlişkin Hükümlerde Benimsenen Bazı Ağırlaştırılmış Nisaplar Bilinçli Bir Tercihin Ürünü mü?’,
Murat Gürel, Ufuk Tekin, İbrahim Bektaş (ed.), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
60. Yıl Armağanı (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2015) 116-117.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Demir (n 18) 117-123.
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 8) N. 1419-1420.
Hangi alacakların ödenip hangilerinin teminat altına alınacağı konusunda açıklamalar için bkz.
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 8) N. 1432a-1436; Demir (n 18) 120-122.
TK 475/1 ile birlikte, istisnai nitelikte de olsa ilk kez şirket alacaklılarına anonim şirketin iç
işleyişi ile ilgili bir kararı hakkında dava açma imkânının sağlandığı; ancak bu düzenlemenin
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TK m. 473-475’te aranan şartlara uyulmuş olduğunu gösteren belgeler ibraz
edilmedikçe sermayenin azaltılmasına dair karar ve sermayenin gerçekten azaltılmış olması olgusu ticaret siciline tescil olunamaz (TK m. 475/4).
III. Değerlendirme
Yukarıda ifade etmiş olduğumuz üzere konumuzla ilgili Yönerge hükümlerinin önemli bir bölümü TK’da kendisine karşılık bulmuştur. Bununla birlikte
Yönerge ile tam bir uyum içerisinde olmayan TK düzenlemeleri de mevcuttur.
Bu başlık altında, yine üst başlıklarda yer alan sistematik izlenerek AB hukuku
ve TK’nın öngörmüş olduğu sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin
kuralların uyumluluğu incelenecektir.
1. Sermaye Artırımında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Onayı
(TK m. 454)
Yönerge uyarınca imtiyazlı pay sahiplerinin onayına tabi olan kararlar, “(esas
sermaye sisteminde) genel kurulca alınan sermaye artırımı kararları” ile “(kayıtlı sermaye sistemi açısından) genel kurulun sermaye artırımına ilişkin yetkilendirme kararları”dır (Yönerge m. 68/3). Bu kararlar, TK m. 454/1’in de imtiyazlı
pay sahiplerinin onayını aradığı kararlardandır. Öyleyse, “sermaye artırımında
imtiyazlı pay sahipleri onayına tabi tutulan kararlar” yönünden mevcut TK sistemi Yönerge ile uyumludur. Hatta TK m. 454/1’de kayıtlı sermaye sistemi açısından “yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı” da imtiyazlı pay
sahipleri özel kurulunun onayına tabi kararlar arasında sayılarak, imtiyazlı pay
sahiplerinin onayına sunulması gündeme gelebilecek kararların çerçevesi Yönerge m. 68/3’ten daha geniş belirlenmiştir.
Diğer taraftan Yönerge m. 68/3’te yer alan “…en azından, hakları bu işlemden etkilenecek olan her bir (imtiyazlı) pay sahibi grubu…” ifadesinden, Üye
Devletlerin, mevzuatlarında, artırım işleminden dolayı haklarının ihlal edilip
edilmediğine bakılmaksızın tüm imtiyazlı pay sahiplerinin onayının alınmasını
öngörebileceği anlaşılmaktadır. TK m. 454/1, ilgili kararları “her halükârda” değil, ancak “imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olmaları hâlinde” onaya tabi tuttuğuna göre24, hüküm bu açıdan Yönerge m. 68/3’te aranan
asgari gerekliliği sağlamaktadır.

24

gerek dava hakkı gerek uzun zamanaşımı süresi açısından yerinde olup olmadığını zamanın
göstereceği yönünde bkz. Kendigelen (n 19) 380.
Bu hususta bkz.ve karş. TK m. 454/1 ile “Muhtelif imtiyazları haiz mütaaddit nevi hisse senedi
sahipleri mevcut olduğu takdirde, umumi heyetin kararından ayrı olarak adı geçen nevilerden
her birine ait hisse senedi sahiplerinin de hususi bir toplantı yaparak karar vermeleri şarttır.”
hükmünü öngören eTK m. 391; konu hakkında ayrıca bkz. Soykan (n 7) 455-457.
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Oylamanın nasıl yapılacağına bakıldığında, Yönerge m. 68/3’te “her bir (imtiyazlı) pay sahibi grubunun ayrı bir oylamasından” söz edildiği görülmektedir.
TK m. 454/1’de ise böyle bir açıklık yoktur. Oysa ilgili ortaklıkta birden fazla
imtiyazlı pay grubu bulunması varsayımında, bunların “birlikte” veya “ayrı ayrı”
toplantı yapmış olmaları “önemsiz bir ayrıntı” değildir25. Gerçi bugün öğretide
TK m. 454/1’in mevcut lafzı zaten “her bir imtiyazlı pay sahibi grubunun kendi
arasında ayrı ayrı imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı yapıp karar almasının gerektiği” biçiminde yorumlanmaktadır26. Fakat Yönerge ile tam bir uyum
sağlanması isteniyorsa, bu hususun TK m. 454/1’in metninde net olarak belirtilmesi isabetli olur27.
Öte yandan, gerek Yönerge m. 68/3 gerek incelememiz kapsamındaki diğer
Yönerge hükümleri, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı açısından TK
m. 454/4’teki gibi bir istisna öngörmemektedir (bkz. ve karş. Yönerge m. 68/3,
74 ve 81 ile TK m. 454/4). Dolayısıyla, de lege ferenda isabetli ve gerekli bir düzenleme olup olmadığı tartışmasından bağımsız olarak28, Yönerge ile tam uyum
sağlanabilmesi için, “Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri,
esas sözleşmenin değiştirilmesine, üçüncü fıkrada öngörülen toplantı ve karar
nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz.” şeklindeki TK m. 454/4’ün yürürlükten kaldırılması gerekmektedir.
Nihayet “Bu madde paya dönüştürülebilen veya pay taahhüt etme [rüçhan]
hakkı veren bütün menkul kıymetlerin ihracı hakkında uygulanır; ancak bu menkul kıymetlerin dönüştürülmesine ve pay taahhüt etme [rüçhan] hakkının kullanılmasına uygulanmaz.” şeklindeki Yönerge m. 68/4 ile TK arasındaki “temel”
uyumun ise şarta bağlı sermaye artırımının29 düzenlendiği TK m. 463-472 ve
ayrıca TK m. 454 ile 504-506 hükümleri ile sağlandığını30; bu bakımdan anılan
25

26
27
28
29

30

Bkz. tüm imtiyazlı pay sahipleri aynı toplantıya çağrılarak bu toplantıda onay kararı verilmiş olmasını hukuka aykırı bulan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 20.01.1986 tarih ve 19855903/1985-7427 sayılı kararı [1985, XII(1) Batider, 166-169]; anılan Yargıtay kararı ve yaptığımız tespit ile ilgili olarak ayrıca bkz. Soykan (n 7) 467 dpn. 315.
Bkz. Moroğlu (n 9) 83; Soykan (n 6) 467 ve ayrıca bkz. Soykan (n 7) 467 dpn. 315’te anılan
yazarlar.
Bkz. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı.
Bu konuda bkz. Kendigelen (n 19) 356.
Şarta bağlı sermaye artırımı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tahir Saraç, Anonim Şirketlerde
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı (Asil Yayın, 2009); Mustafa İsmail Kaya, Şartlı Sermaye Artırımı
(Yetkin Yayınları 2009); Levent Biçer, Anonim Şirketlerde Şartlı Sermaye (Yetkin Yayınları,
2010); Demir (n 18).
Bu vesile ile hatırlatmakta yarar vardır ki 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, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilirler (TK m. 504/1-c.1). Buna karşın, aksi kanunda
öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şart-
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hükümlerin Yönerge m. 68/4’te yapılan atfın öngördüğü asgari şartları karşıladığını ekleyelim.
2. Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin
Artırılması (TK m. 459)
Esas sermaye sisteminde artırıma karar verecek olan şirket organı ile “tescil
ve ilan” hususlarında Türk sistemi Yönerge m. 68/1 ile uyumludur31.
Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımında artırılan sermayeyi temsil
eden payların taahhüdü, nakdî sermaye karşılığı çıkarılacak olan payların bedellerinin ödenmesi ve ayni sermayeye değer biçilmesi gibi konularda “kuruluş”
hükümlerindeki esasların benimsenmesi açısından da Yönerge ile TK arasında
uyum vardır. Ancak TK’da ilgili kuruluş hükümlerine atıf yapılması yöntemi tercih edilmiş iken (bkz. TK m. 459/3), Yönerge’de bu hususlar esas itibariyle 69
ve 70. maddelerde “kuruluş” hükümlerine paralel biçimde ayrıca düzenlenmiş32;
fakat bu yapılırken, nakit dışı sermayeye değer biçilmesi açısından kuruluşa ilişkin Yönerge m. 49/2-3 ile Yönerge m. 50-51 hükümlerine atıfta da bulunulmuştur
(Yönerge m. 70/2). Hâl böyle olunca, yukarıda TK m. 342, 343, 344 ve 347’nin
Yönerge’ye uyumluluğu hakkında yaptığımız değerlendirmeler burada da geçerlidir. Dolayısıyla, gereksiz tekrardan kaçınmak adına anılan açıklamalarımıza
atıfta bulunmakla yetiniyoruz33.
Birleşme ve bölünme gereği yapılan sermaye artırımlarında ayni sermaye konulmasına ilişkin hükümlerin uygulanmaması açısından TK sistemi Yönerge ile
uyumlu değildir (bkz. ve karş. TK m. 142 ve 163 ile Yönerge m. 70/3). Zira Yönerge, birleşme veya bölünme hâlinde Üye Devletlerin değerlemeden muafiyet
kabul edebilmesini, sadece “bir veya daha fazla bağımsız uzman tarafından birleşmenin veya bölünmenin taslak koşullarına ilişkin bir raporun hazırlandığı durumlar” için mümkün görmüştür (Yönerge m. 70/3). Ancak güncel TK sisteminde, Yönerge m. 70/3’te sözü edilene karşılık gelen bir “rapor” bulunmamaktadır.
Bu hususta daha önce Yönerge m. 49/5 açısından yaptığımız tespiti yineliyor

31
32
33

larını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için yönetim kuruluna bırakabilir (TK m. 505/1-c.1;
ayrıca bkz. ve karş. SerPK m. 31/3).
Bkz. ve karş. TK m. 456/2, 408/2-(a), 456/5, 455 ve TSY m. 74/2 ile Yönerge m. 68/1.
Nitekim bkz. ve karş. Yönerge m. 49-51 ile Yönerge m. 69-70.
Bkz. yukarıda § 5. Sermaye Yeterliliği, Kanuni Sermayeye İlişkin Korumalar, Dağıtıma İlişkin
Kurallar, Uygulama ve Yürürlük Hükümleri alt bölümünde “II. Açıklamalar, B. Türk Hukuku”
başlığı altındaki “2. Ayni (Nakit Dışı) Sermaye Borcunun İfa Zamanı (TK m. 128, 342, 459/3)”,
“3. Ayni Sermaye Konulabilecek Malvarlığı Unsurları (TK m. 342/1)”, “4. Ayni Sermayeye
Değer Biçilmesi (TK m. 343, 354/3)”, “5. Nakdî Sermaye Borcunun Ödenmesi (TK m. 344)”
ve “6. Primli Paylar (TK m. 347)” başlıklarında yapılan açıklamalar.
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ve anılan istisnayı deyim yerinde ise “kontrolsüz” olarak uygulayan mevcut TK
yapısının Yönerge m. 70/3 ile uyumlu olmadığına bir kez daha işaret ediyoruz34.
Öte yandan Yönerge m. 70/3’te birleşme ve bölünmenin yanı sıra “satış ya
da takas için halka pay arzı” da istisna tutulabilecek işlemler arasında sayılmış
olmasına karşın, TK bu işlemi istisna kapsamına almamıştır. Fakat bu bir “imkân” olduğuna göre, anılan imkândan yararlanılmamasının bir uyumsuzluk teşkil
etmediği kuşkusuzdur.
Nihayet, Yönerge’de, artırılacak sermaye tutarı tamamen taahhüt edilmeksizin sermaye artırımına müsaade edilmiş ve eğer ihraç koşulları bu imkânı [açıkça] öngörmüşse, artırılacak sermaye tutarının tamamen taahhüt edilmemesi durumunda sermayenin iştirak taahhüdünde bulunulan tutarda artırılabileceği hükme
bağlanmıştır (Yönerge m. 71). TK’da ise böyle bir düzenleme yoktur.
Öğretide bir görüş, genel kurulca artırılmasına karar verilen sermayenin tamamen taahhüt edilmemesi hâlinde taahhüt edilen kısımla yetinebilmek ve artırım
işlemlerinin en baştan tekrarını önleyebilmek adına, yönetim kurulu tarafından
hazırlanan artırım taslağında artırılacak miktar için asgari ve azami tutarlar belirlenerek artırım kararının (ve esas sözleşme değişiklikleri izne tabi ortaklıklarda
Ticaret Bakanlığı izninin) bu taslağa göre alınabileceğini, yani genel kurulun sermaye artırımı kararında asgari ve azami iki meblağ saptanmasının mümkün olduğunu, TK’da buna engel bir hüküm bulunmadığını kabul etmektedir35. Artırım
kararında asgari ve azami iki meblağ tespit edilerek veya sadece azami bir miktar
belirlenerek sermaye artırımına karar verilebileceği görüşü, İsviçre ve Alman öğretilerinde de dile getirilmektedir36.
Bir diğer yaklaşım ise hem artırım taslağının hem de genel kurul kararının
kesin bir meblağ içermesinin gerektiği, artırılan miktarın asgari ve azami iki tutar
olarak saptanmasının esas sermaye sistemine aykırı olduğu yönündedir37.
Kanaatimizce TK sisteminde gerek artırım taslağı gerek genel kurul kararı
artırım miktarını kesin olarak göstermek zorundadır. Asgari ve azami iki tutar
saptanarak artırıma karar verilmesi, gerek esas gerek kayıtlı sermaye sistemi açısından olanaklı değildir. Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımına ilişkin TK
hükümleri (TK m. 456 vd.), sermaye artırımı kararında artırım miktarının kesin
34

35
36
37

Konu hakkında bkz. yukarıda § 5. Sermaye Yeterliliği, Kanuni Sermayeye İlişkin Korumalar,
Dağıtıma İlişkin Kurallar, Uygulama ve Yürürlük Hükümleri alt bölümünde “II. Açıklamalar,
B. Türk Hukuku, 4. Ayni Sermayeye Değer Biçilmesi (TK m. 343, 354/3)” başlığı altında yapılan açıklamalar.
Moroğlu (n 9) 69, 99.
Bu hususta ayrıntılı açıklama için bkz. Soykan (n 7) 413 dpn. 174.
Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku, C. 2 (2. Bası, Fakülteler Matbaası, 1976) 21-22.
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olarak belirlenmesi esası üzerinden kaleme alınmıştır. Asgari ve azami iki tutar
saptanarak artırıma karar verilmesi, TK m. 461/1’deki oranlama işlemi yapılarak pay sahiplerinin rüçhan haklarının sağlıklı bir biçimde hesaplanabilmesinin
artırım miktarının kesin olarak bilinmesine bağlı olması ve ticaret siciline tescil
aşamasında sorunlarla karşılaşılmasına müsait bulunması yönlerinden de çeşitli
sakıncalar taşımaktadır. Bu nedenle, görüşümüzce TK sisteminde asgari ve azami
iki tutar tespit edilerek sermaye artırımına karar verilemez. Ancak esas sermaye
sisteminde yönetim kurulunun birkaç farklı artırım taslağı hazırlayarak genel kurula değişik artırım miktarları önermesi ve genel kurulun da ortaklığın ihtiyacına
göre bunlardan birini “kesin olarak” karara bağlaması mümkündür38.
Sonuç olarak, artırılan sermayeyi temsil edecek payların “tamamının” taahhüt edilmesinin açık kanun hükmü icabı zorunlu olması39 (TK m. 459/1), ister
esas ister kayıtlı sermaye sistemi benimsenmiş olsun, artırılmasına karar verilen sermayenin yalnızca bir kısmının taahhüt edilmesiyle yetinilerek diğer artırım işlemlerine geçilmesini engeller40. Mevcut TK sisteminde ihraç koşullarının
(=artırım kararının), “artırılacak sermaye tutarının tamamen taahhüt edilmemesi
durumunda, sermayenin, iştirak taahhüdünde bulunulan tutarda artırılmasını”
yani “taahhüt edilen tutarla yetinilmesini” öngörmesi hukuken olanaklı değildir.
Aksinin mümkün olabilmesi için, sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımına
ilişkin TK hükümlerinin (TK m. 456 vd.) buna uygun biçimde kurgulanması gerekir.
Ancak “[e]ğer ihraç koşulları bu imkânı [açıkça] öngörmüşse…” şeklinde
başlayan Yönerge m. 71, “artırılacak sermaye tutarının tamamen taahhüt edilmemesi durumunda, sermayenin, iştirak taahhüdünde bulunulan tutarda artırılmasına imkân verilmesini” zorunlu tutmamakta, Üye Devletlerin sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı hükümlerini bu imkânı içerir biçimde belirlemesini öngörmemektedir. Hâl böyle olunca, incelediğimiz varsayımın Yönerge ile TK
arasındaki bir “uyumsuzluk” olarak nitelendirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.
3. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermayenin
Artırılması (TK m. 460)
Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin TK (ve KST) hükümleri Yönerge m. 68/2’de
aranan asgari gereklilikleri karşılamakta olup, Yönerge ile uyumludur41. Rüçhan
hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması özelinde, Yönerge m. 72/5 ile TK m.
38
39
40
41

Tüm bu açıklamalarımız için bkz. Soykan (n 7) 413-414 dpn. 174.
Bu kurala, “tam taahhüt ilkesi” (Vollzeichnungsprinzip) adı verilir.
Bu açıdan bkz. Moroğlu (n 9) 98-99, 69; Soykan (n 7) 485.
Bkz. ve karş. TK m. 456/2 ve 460 ile Yönerge m. 68/2.
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460/4 arasında da uyum mevcuttur. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna
esas sözleşmeyle pay sahiplerinin rüçhan hakkını sınırlandırma veya kaldırma
yetkisi verilmesine (TK m. 460/4) yönelik genel kurul kararının tabi olduğu nisap
yönünden de Yönerge m. 83 ile TK arasında uyum bulunmaktadır.
Aslında gerek TK gerek Yönerge bakımından kayıtlı sermaye sisteminin “özü/
temeli”, bu sistemde sermaye artırımına yönetim kurulu tarafından karar verilebilmesinde yatmaktadır. Kayıtlı sermaye sistemine özgü olarak özel biçimde
düzenlenmesi gereken hususlar dışında, bu sistemde yapılacak sermaye artırımlarına da esas sermaye sistemindeki kurallar uygulanacaktır. Hem TK’nın hem de
Yönerge’nin benimsediği yöntem budur.
4. Rüçhan Hakkı (TK m. 461)
Rüçhan hakkını düzenleyen TK m. 461’in, Yönerge m. 72 ile “genel olarak”
uyumlu olduğu söylenebilir. Ancak bu hükümlerin, tam uyum için TK m. 461’e
müdahale edilmesini gerektiren ölçüde farklılaşan bazı yönleri de bulunmaktadır42. Daha yakından incelenecek olursa:
TK m. 461 ile Yönerge m. 72 arasındaki en temel farklılık, Yönerge’nin, rüçhan hakkının esas sözleşmeyle sınırlandırılmasını veya kaldırılmasını “açıkça”
yasaklamasıdır. Gerçekten, “Rüçhan hakkı esas sözleşmeyle veya kuruluş belgesiyle sınırlandırılamaz veya kaldırılamaz.” şeklindeki Yönerge m. 72/4-c.1 düzenlemesi, bu kuralı son derece “net” bir biçimde ortaya koymaktadır.
TK m. 461/2-c.1’de ise “Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı
ile pay sahibinin rüçhan hakkı … sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.” hükmü
öngörülmüştür. Her ne kadar TK m. 461/2’nin gerekçesinde konu hakkında “…
Mevcut hükmün aksine Tasarıya göre rüçhan hakkı esas sözleşme ile sınırlandırılamaz ve kaldırılamaz. Yeni sisteme hâkim olan düşünce bu hakkın kaldırılma42

TK m. 461’e karşılık gelen eTK m. 394’ün AB hukukuyla uyumluluğu incelenirken yapılan
madde önerisi, aynen, “Umumi heyetin esas sermayenin arttırılmasına müteallik kararında
aksine şart olmadıkça pay sahiplerinden her biri yeni paylardan şirket sermayesindeki payı
ile mütenasip miktarını alabilir. Söz konusu arttırma kararında, yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılmasına yönelik bir şart konulmasını öneren idare meclisi, bu
sınırlandırma ya da kaldırmanın sebeplerini ve çıkarılacak yeni paylar için düşünülen bedelin yerindeliğini açıklayan yazılı bir raporu umumi heyet toplantısına sunar. [Umumi heyetin
yeni pay alma hakkını sınırlandıran ya da kaldıran kararı, sermayenin en az yarısının temsil
edildiği toplantıda mevcut oyların basit çoğunluğu ile alınır.] İdare meclisi, pay sahiplerine
verilecek senetlerin ihraç bedellerini gazetelerle ilan eder. Bu hususta yapılacak ilanlarda pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri için tayin olunacak müddet, 15 günden
aşağı olamaz.” şeklindedir [bkz. Fatih Arıcı, Seda Ulaş Kısa, ‘Anonim Ortaklıkta Sermayenin
Korunması’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu - Acquis
Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001) 564].
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masının, hatta sınırlandırılamamasının gerekli olduğu[,] bu yola ancak istisnaen
gidilebilmesidir. İstisnanın uygulanması söz konusu ise, genel kurul somut olayın
özelliklerine göre kararını vermelidir. Esas sözleşmede yer alacak ve hakkı kaldırmaya ya da sınırlandırmaya olanak veren genel bir hüküm bu temel düşünce
ile çelişirdi.” açıklamaları yapılmakta ise de43, TK m. 461/2-c.1 düzenlemesi,
Yönerge m. 72/4-c.1’in aksine, “rüçhan hakkının esas sözleşmeyle sınırlandırılamayacağına ve kaldırılamayacağına” yönelik “net” bir ifade içermemektedir.
Yani TK m. 461/2’de, rüçhan hakkının esas sözleşmeyle sınırlandırılamayacağına ve kaldırılamayacağına ilişkin açık bir düzenleme yoktur44. Nitekim tam da bu
nedenledir ki bugün Türk öğretisinde, anonim şirketlerde45 rüçhan hakkının esas
sözleşme ile sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının hukuken mümkün olup olmadığı “tartışmalı”dır46.
İşbu çalışmanın konusu dışında kalması sebebiyle, anılan tartışma hakkında
de lege lata değerlendirmede bulunup herhangi bir görüş açıklamaksızın şunu
vurgulamak isteriz ki bizim kanaatimizce rüçhan hakkının esas sözleşmeyle sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının yasaklanması, de lege ferenda isabetli
değildir. Yani olması gereken hukuk açısından, rüçhan hakkının esas sözleşme
ile sınırlandırılması veya kaldırılması yasaklanmamalı, aksine, TK m. 591’de
limited şirketler bakımından yapıldığı gibi, kanunda buna açıkça izin verilmelidir. Fakat işbu çalışmamızda “olması gereken hukuk” değil, “TK’nın Yönerge
ile uyumu” incelenmektedir. Dolayısıyla, eğer TK ile Yönerge arasında tam bir
uyum sağlanması isteniyorsa, rüçhan hakkının esas sözleşmeyle sınırlandırılamayacağının ve kaldırılamayacağının TK m. 461/2’de “açık” olarak ifade edilmesi
gerekmektedir47.
Öte yandan, “Nakit sermaye taahhüdü yoluyla artırım” şeklindeki başlığına
da uygun olarak, Yönerge m. 72’de yalnızca nakdî sermaye artırımlarından söz
edilmesine karşılık, TK m. 461’in lafzı nakdî artırımlarla sınırlı değildir48. Ancak
43
44
45

46

47
48

Kendigelen (n 6) 571; Kaya (n 6) 538.
Bu bakımdan özellikle bkz. Kendigelen (n 19) 366.
Burada “anonim şirketlerde” ifadesine bilhassa vurgu yapıyoruz. Zira “Şirket sözleşmesinde
veya artırma kararında aksi öngörülmemişse, her ortak, esas sermaye payı oranında, esas
sermayenin artırılmasına katılmak hakkını haizdir.” şeklindeki TK m. 591/1 uyarınca limited
şirketlerde rüçhan hakkının şirket sözleşmesiyle sınırlandırılması veya kaldırılması mümkündür.
Anonim şirkette rüçhan hakkının esas sözleşmeyle sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının
olanaklı olup olmadığı hususunda öğretide ileri sürülen görüşleri toplu biçimde ayrıntılı olarak
aktaran açıklamalar için bkz. Görmez (n 11) 122-133.
Bkz. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı.
Bkz. ve karş. nakdî-ayni artırım ayrımı yapılmaksızın, “Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları,
mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.” ifadesine yer verilen TK m.
461/1 ile “Nakit sermaye taahhüdünde bulunularak sermaye artırımı yapılması hâlinde çıkarı-
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bu farklılığın bir “uyumsuzluk” olarak nitelendirilemeyeceği kuşkusuzdur. Aynı
şekilde, TK’nın Yönerge m. 72/2’de öngörülen imkânlardan yararlanmaması da
TK m. 461/2 ile Yönerge m. 72 arasında bir “uyumsuzluk” teşkil etmez.
Yönerge m. 72/4-c.3 uyarınca Üye Devletlerin mevzuatları, yönetim organını,
rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması konusunun görüşüleceği genel kurula [genel kurul toplantısına], rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya
kaldırılmasının sebeplerini gösteren ve teklif edilen çıkarma bedelinin haklılığını
ortaya koyan bir rapor sunmakla yükümlü tutmalıdır.
Yönerge’deki bu düzenlemeye paralel olarak, TK m. 461/2-c.5-6’da, “Yönetim kurulu, rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini; primin nasıl
hesaplandığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor da tescil ve ilan edilir.” hükmü
bulunmaktadır. Vurgulamakta yarar vardır ki TK m. 461/2’nin sonuna yapılan bu
ekleme TBMM aşamasında gerçekleşmiş olup, ilgili önergenin gerekçesinde, aynen, “Hüküm şeffaflık ilkeleri bağlamında ve AB yönergeleriyle uyum sağlamak
amacıyla kaleme alınmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir49. Eklemenin yapıldığı
dönemde uyum sağlanması hedeflenen hüküm, Yönerge m. 72/4-c.3’e karşılık
gelen ve Yönerge’nin m. 166 hükmü ile yürürlükten kaldırılan, mülga 2012/30/
AB sayılı Yönerge m. 33/4’tür50. Ancak Yönerge m. 72/4-c.3 ve mülga 2012/30/
AB sayılı Yönerge m. 33/4-c.3 düzenlemeleri birbirlerinin aynısıdır. Dolayısıyla,
TK m. 461/2’nin uyumlu hâle getirilmesi amaçlanan metin bakımından ortada bir
farklılık yoktur.
TK m. 461/2-c.5-6’da düzenlenen “yönetim kurulu raporu”51, “her sermaye
artırımında” değil, sadece “rüçhan hakkı sınırlandırılmak veya kaldırılmak istendiğinde” hazırlanır52 ve -öğretide farklı yönde görüşler de bulunmakla birlikte53kanaatimizce yönetim kurulu raporuna ilişkin TK m. 461/2-c.5-6 düzenlemesi
hem esas hem de kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketlerde uygulanma alanı bulur54. Aslında Yönerge m. 72/4’ün, yönetim kurulu raporunun “rüçhan hakkının

49
50
51
52
53

54

lacak olan paylar, paylarının temsil ettiği sermaye oranında, öncelikli olarak pay sahiplerine
önerilir.” şeklindeki Yönerge m. 72/1.
Bkz. Kendigelen (n 6) 572; Kaya (n 6) 541.
Soykan (n 7) 361.
Yönetim kurulu raporu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Soykan (n 7) 361-381.
Soykan (n 7) 362.
Rapor hazırlama yükümlülüğünün yalnızca kayıtlı sermaye sisteminde söz konusu olduğu görüşünde bkz. Kendigelen, (n 19) 367-368 dpn. 329; Oruç Hami Şener, Teorik ve Uygulamalı
Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı (4. Bası, Seçkin 2019) 591; Esra Cenkci, Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi (On İki Levha Yayıncılık, 2015) 355, dpn. 182.
Bu yönde bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu (n 8) N. 1377; Görmez (n 11) 146-147; Soykan (n 7)
365-367.
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sınırlandırılması veya kaldırılması konusunun görüşüleceği genel kurula [genel
kurul toplantısına]” sunulmasını öngörmesi, rapor hazırlama yükümlülüğünün
esas sermaye sisteminde de geçerli olduğunu bizce açıkça göstermektedir55.
Sonuç olarak TK m. 461/2-c.5-6, rapor hazırlanması yükümlülüğü açısından
Yönerge m. 72/4-c.3 ile “uyumsuz” değildir. Fakat TK m. 461/2-c.5-6 “yanlış
yere” eklendiği için, hemen yukarıda andığımız görüş farklılığı doğmuştur. Bu
nedenle, her türlü tereddüdün giderilmesi adına, TK m. 461/2-c.5-6’nın TK m.
461/2-c.4’ten “sonra” değil, “önce” konumlandırılması düşünülebilir56. Ayrıca
TK m. 461/2, yönetim kurulu raporunun açıklanma zamanı ve usulü bakımından
da yeterli açıklığa sahip değildir ve farklı yorumlara kapı aralamaktadır57. Dolayısıyla TK m. 461/2’ye bu yönden de müdahale edilmesi isabetli olacaktır58. Raporun içeriği açısından ise TK m. 461/2-c.5, Yönerge m. 72/4-c.3 ile uyumludur.
Rüçhan hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına ilişkin genel kurul
kararının tabi olduğu nisap hususunda da kanaatimizce TK m. 461/2 ile Yönerge m. 72/4 ve 83 hükümleri arasında uyum vardır. Zira Yönerge m. 72/4-c.4’te,
“Yeter sayı ve çoğunluk bakımından genel kurul, 83. maddede belirlenen kurallara uygun biçimde hareket etmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Yönerge m.
83’ün ilk fıkrasında “Üye Devletlerin mevzuatları, 72. maddenin 4. ve 5. fıkraları
ile 73., 74., 78. ve 81. maddelerde anılan kararların, en azından, temsil edilen
menkul kıymetlere bağlanmış oyların veya temsil edilen sermayenin oylarının
üçte ikisinden az olmayan bir çoğunluk tarafından alınmasını öngörmelidir.”
ifadelerine yer verildikten sonra, ikinci fıkrada “Bununla birlikte Üye Devletlerin mevzuatları, sermayenin en azından yarısının temsil edilmesi durumunda,
1. fıkrada belirtilen oyların basit çoğunluğunun yeterli olduğunu öngörebilir.”
düzenlemesi yapılmıştır.
Öyleyse Üye Devletler, rüçhan hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına ilişkin genel kurul kararı açısından, eğer dilerlerse, Yönerge m. 83/2’de öngörülen nisabı benimseme imkânına sahiptir. Yönerge m. 83/2’deki nisap “asgari” nitelikte olduğundan ve TK m. 461/2’de aranan “en az esas sermayenin yüzde
altmışının olumlu oyu” şeklindeki karar nisabı da Yönerge m. 83/2’de öngörülen
bu nisabı her halükârda karşıladığından, rüçhan hakkının sınırlandırılmasını veya
kaldırılmasını konu alan genel kurul kararının tabi olduğu nisap açısından TK,
Yönerge ile uyumludur59.
55
56
57
58
59

Soykan (n 7) 365.
Bkz. Soykan (n 7) 366-367.
Bu hususta bkz. Soykan (n 7) 367-376.
Bkz. aşağıda “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri” başlığı.
Bkz. ve karş. Görmez (n 11) 153-154; rüçhan hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına
ilişkin genel kurul kararının tabi olduğu nisap açısından ayrıca bkz. ve karş. Yönerge m. 83, TK
m. 461/2 ve SerPK m. 29/6.
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Yönerge m. 72/3-c.5, rüçhan hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına
ilişkin genel kurul kararının Yönerge m. 16 uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule göre yayınlanacağını düzenlemektedir. TK’da, “rüçhan
hakkının sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına ilişkin genel kurul kararının”
bu şekilde yayınlanmasına yönelik özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak
fazla ayrıntısına girmeksizin şu kadarını belirtmek isteriz ki TK m. 461/2, 456/5,
455 ve TSY m. 73-74 hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, TK sisteminde
anılan gerekliliğin “sermaye artırımının” ve/veya “artırıma ilişkin genel kurul
kararının” tescil ve ilanı kapsamında karşılandığı; dolayısıyla bu konuda Yönerge
ile uyum için TK’ya müdahale edilmesinin en azından “zorunluluk” arz etmediği
rahatlıkla söylenebilir.
Rüçhan hakkının kullanılabilmesinin esaslarını belirleyen yönetim kurulu kararının ticaret siciline tescil ve ilan edilmesini ve ayrıca şirketin internet sitesinde
de yayınlanmasını (bu hususta bkz. TK m. 1524/6) öngören TK m. 461/3, Yönerge m. 72/3-c.1’de aranan koşulları sağlamaktadır. Aynı şekilde rüçhan hakkının
kullanılabilmesi için pay sahiplerine verilecek sürenin “en az onbeş gün” olarak
belirlendiği TK m. 461/3-c.1, bu sürenin “ondört günden az olmamasını” arayan
Yönerge m. 72/3-c.4 ile uyumludur.
Nihayet, yukarıda Yönerge m. 68/4 açısından saptadığımız gibi60, “1 ilâ 5.
fıkra hükümleri paya dönüştürülebilen veya pay taahhüt etme [rüçhan] hakkı
veren bütün menkul kıymetlerin ihracı hakkında uygulanır; ancak bu menkul kıymetlerin dönüştürülmesine ve pay taahhüt etme [rüçhan] hakkının kullanılmasına uygulanmaz.” şeklindeki Yönerge m. 72/6 hükmü ile olan “temel” uyumun
da şarta bağlı sermaye artırımının düzenlendiği TK m. 463-472 ve ayrıca TK m.
504-506 hükümleri ile temin edildiğini; anılan hükümlerin Yönerge m. 72/6’da
yapılan yollamanın asgari şartlarını karşıladığını belirtelim61.
5. Sermayenin Azaltılması (TK m. 473-474)
TK m. 473, gerek sermaye azaltımına karar vermeye yetkili organ, gerek
azaltım kararı prosedürü, gerek azaltım kararı için aranan yeter sayı açısından
60
61

Bkz. “III. Değerlendirme, 1. Sermaye Artırımında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Onayı
(TK m. 454)” başlığı altında yapılan açıklamalar.
Bu açıdan özellikle bkz. TK m. 466. Anılan hükme göre, şarta bağlı sermaye artırımında “tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı olarak değiştirme ve alım hakları içeren senetler
ihraç edildiği takdirde”, bunlar önce, mevcut payları oranında, pay sahiplerine önerilir (TK m.
466/1). Bu “önerilmeye muhatap olma hakkı”, haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya
sınırlandırılabilir (TK m. 466/2). Ancak şarta bağlı sermaye artırımı için gerekli olan rüçhan
ve önerilmeye muhatap olma haklarının kaldırılmasından veya sınırlandırılmasından dolayı,
hiç kimse haklı görülmeyecek bir şekilde yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz (TK m.
466/3).
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Yönerge m. 73 ve 83 hükümleri ile uyumludur62. Esasen TK m. 473/1’in son iki
cümlesi, fıkraya TBMM aşamasında, “AB hukukuna uyum” amacıyla ilave edilmiştir. Verilen önergenin gerekçesinde bu amaç, aynen, “Avrupa Birliğinin ilgili
yönergesine uygun olarak ve şeffaflık ilkesi de dikkate alınarak, birinci fıkraya
son iki cümle eklenmiştir.” ifadeleriyle açıklanmıştır63.
Tam uyum için TK m. 454’e müdahale edilmesi gerekliliği saklı kalmakla
beraber64, sermaye azaltımında Yönerge m. 74 ile TK sistemi arasındaki temel
uyumluluğu TK m. 454 sağlamaktadır.
Yönerge m. 77/1 düzenlemesi ile olan uyumu ise TK m. 473/5 temin etmektedir. TK sisteminde, Yönerge m. 77/2’nin sağladığı imkândan yararlanılmamıştır.
Ancak ismi ile müsemma olduğu üzere bunun bir “imkân” olması karşısında,
kanaatimizce anılan durum bir uyumsuzluk olarak nitelendirilemez.
Sermaye azaltımında alacaklıların korunmasına yönelik TK düzenlemeleri
(TK m. 474-475 ve ayrıca bkz. TK m. 473/2), kanaatimizce Yönerge’de aranan
asgari şartları karşılamaktadır. Dolayısıyla sermaye azaltımında alacaklıların korunması bakımından TK sistemi Yönerge m. 75-76 hükümleri ile uyumludur.
IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri
İşbu çalışmamızda, inceleme alanımıza giren hususlarda TK’nın Yönerge ile
uyumlu olup olmadığı değerlendirilmiş, buna karşın ilgili Yönerge ve/veya TK
hükümleri de lege ferenda isabetli olup olmadıkları açısından bir incelemeye tabi
tutulmamıştır. Dolayısıyla aşağıdaki madde önerilerimiz, incelediğimiz meselelere dair de lege ferenda görüşlerimiz değildir. Anılan öneriler, sadece “TK’nın
Yönerge ile tam uyumunun sağlanması” adına dile getirilmiştir.
Öte yandan, çalışmamızın bu şekilde belirlenen kapsamına ve yöntemine uygun olarak, madde önerileri yapılırken mevcut TK hükümlerine yalnızca “Yönerge ile tam uyum sağlanmasına yetecek derecede” müdahale edilmiş, bunu aşan
müdahalelerden ise mümkün mertebe kaçınılmıştır.
Tüm bu esaslar çerçevesinde, işbu çalışmamızda incelediğimiz konularda
TK’nın Yönerge ile tam uyumunun sağlanabilmesi için sunduğumuz madde önerileri aşağıdaki gibidir.
62
63
64

Yönerge m. 83 hakkında ayrıca bkz. “II. Açıklamalar, A. AB Hukuku, 4 Rüçhan Hakkı” ve “III.
Değerlendirme, 4. Rüçhan Hakkı (TK m. 461)” başlığı altında yapılan açıklamalar.
Bkz. Kendigelen (n 6) 585; Kaya (n 6) 554.
Bkz. “III. Değerlendirme, 1. Sermaye Artırımında İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Onayı
(TK m. 454)” başlığı altında yapılan açıklamalar ve “IV. Somut Madde ve Fıkra Önerileri”
başlığı.
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II - İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu
MADDE 454 - (1) Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim
kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar, hakları ihlal edilecek olan her bir imtiyazlı pay sahibi grubunun kendi arasında yapacağı özel bir toplantıda, aşağıdaki
hükümler uyarınca alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz.
(2) …
(3) …
[Dördüncü fıkra düzenlemesi yürürlükten kaldırılmalıdır]
…
3. Rüçhan hakkı
MADDE 461 - (1) …
(2) Rüçhan hakkı esas sözleşmeyle sınırlandırılamaz ve kaldırılamaz. Genel
kurulun, sermayenin artırılmasına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı,
ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle, halka arz,
işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete
katılmaları haklı sebep kabul olunur. Rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek şekilde, yararlandırılamaz veya kayba
uğratılamaz. Yönetim kurulu, rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını, en geç sınırlandırma veya kaldırma kararı ile eş
zamanlı olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması gereken bir rapor ile
açıklar. Artırım kararı ile birlikte bu rapor da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
Nisaba ilişkin şart dışında bu hüküm kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu
kararına da uygulanır.
…
V. Ek
2017/1132/AB sayılı Yönerge’nin “Sermayenin Korunması ve Değiştirilmesi” başlıklı IV. Bölümünün 5. Kısımında yer alan hükümlerin tercümesi65
65

Yönerge’nin tercümesinde İngilizce metin esas alınmış olmakla birlikte gerek genel olarak
gerek terimlerin yeknesaklaştırılması bakımından Almanca metin üzerinden de ayrıca kontrol
edilmiştir.
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Beşinci Kısım
Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin kurallar
Madde 68
Sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı
1. Sermaye artırımına genel kurul tarafından karar verilir. Hem bu karar
hem de sermayedeki artış, 16. madde uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule göre yayınlanır.
2. Ancak esas sözleşmeyle, kuruluş belgesiyle veya 1. fıkrada anılan kurallara uygun şekilde yayınlanacak olan bir genel kurul kararıyla, sermayenin, kanunen belirlenen azami miktara riayet edilerek saptanacak olan
azami bir miktara [sermaye tavanına] kadar artırılabilmesi konusunda
yetkilendirme yapılabilir. Bu amaçla yetkilendirilen şirket organı, belirlenen sermaye tavanına kadar sermaye artırımı kararı alabilir. Anılan organa
tanınan bu yetki en çok beş yıllık bir zaman dilimi için geçerlidir ve genel
kurul tarafından, her defasında beş yılı aşmayacak bir zaman dilimi için,
bir veya daha fazla kez yenilenebilir.
3. Birden fazla pay grubunun [imtiyazlı payların] varlığı hâlinde, genel
kurulun 1. fıkrada anılan sermaye artırımı kararı veya 2. fıkrada anılan
sermaye artırımına ilişkin yetkilendirme kararı, en azından, hakları bu işlemden etkilenecek olan her bir [imtiyazlı] pay sahibi grubunun ayrı bir
oylamasına tabidir.
4. Bu madde paya dönüştürülebilen veya pay taahhüt etme [rüçhan] hakkı
veren bütün menkul kıymetlerin ihracı hakkında uygulanır; ancak bu menkul kıymetlerin dönüştürülmesine ve pay taahhüt etme [rüçhan] hakkının
kullanılmasına uygulanmaz.
Madde 69
Artırılan sermaye karşılığında çıkarılan payların bedelinin ödenmesi
Sermaye artırımı kapsamında getirilen sermaye karşılığında çıkarılan payların bedelleri, itibarî değerlerinin veya itibarî değer bulunmayan hâllerde
hesaplanabilir değerlerinin asgari %25’i oranında ödenmiş olmalıdır. Eğer
çıkarma primi öngörülmüşse, bu prim tamamen ödenmelidir.
Madde 70
Nakit dışı sermaye karşılığında çıkarılan paylar
1. Sermaye artırımı kapsamında nakit dışı sermaye karşılığında paylar çıkarılmışsa, sermaye olarak konulan malvarlığı unsurunun artırım kararından itibaren beş yıl içerisinde şirkete tam olarak devri gerekmektedir.
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2. 1. fıkrada anılan nakit dışı sermaye, artırımın gerçekleştirilmesinden önce,
şirketten bağımsız olan ve idari veya yargısal bir merci tarafından atanan
veya onanan bir veya daha fazla uzman tarafından hazırlanacak bir rapora
konu olur. Bu uzmanlar gerçek kişi olabileceği gibi Üye Devletlerin mevzuatlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve şirketler veya firmalar da olabilir.
49. maddenin 2. ve 3. fıkraları ile 50. ve 51. maddeler uygulanır.
3. Bir birleşme, bölünme veya satış ya da takas için halka pay arzı işleminin gerçekleştirilmesi ve birleşen [devrolunan], bölünen veya payları satış
yahut takas için halka arz olunan şirketin pay sahiplerine ödeme yapılması
amacıyla sermayenin artırılması hâlinde, Üye Devletler 2. fıkranın uygulanmamasına karar verebilir.
Bununla birlikte birleşme veya bölünme hâlinde Üye Devletler, bu fıkranın 1. alt fıkrasını yalnızca bir veya daha fazla bağımsız uzman tarafından
birleşmenin veya bölünmenin taslak koşullarına ilişkin bir raporun hazırlandığı durumlarda uygular.
Üye Devletler 2. fıkranın birleşmelere veya bölünmelere uygulanmasına
karar verdikleri takdirde, bu madde uyarınca hazırlanacak olan rapor ile bir
veya daha fazla bağımsız uzman tarafından hazırlanacak olan birleşmenin
veya bölünmenin taslak koşullarına ilişkin raporun aynı uzman yahut uzmanlarca hazırlanabileceğini öngörebilirler.
4. Sermaye artırımı kapsamında çıkarılacak tüm payların bir veya daha
fazla şirket tarafından getirilecek olan nakit dışı sermaye karşılığında ihraç
edilecek olması hâlinde Üye Devletler, nakit dışı sermayenin getirileceği
şirketin tüm pay sahiplerinin bir uzman raporu hazırlanmaması konusunda
anlaşması ve 49. maddenin 4. fıkrasının (b) ilâ (f) bentlerindeki koşulların
sağlanması şartıyla, 2. fıkranın uygulanmamasına karar verebilirler.
Madde 71
Artırılacak sermaye tutarı tamamen taahhüt edilmeksizin sermaye
artırımı
Eğer ihraç koşulları bu imkânı [açıkça] öngörmüşse, artırılacak sermaye
tutarının tamamen taahhüt edilmemesi durumunda sermaye, iştirak taahhüdünde bulunulan tutarda artırılır.
Madde 72
Nakit sermaye taahhüdü yoluyla artırım
1. Nakit sermaye taahhüdünde bulunularak sermaye artırımı yapılması hâ-
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linde çıkarılacak olan paylar, paylarının temsil ettiği sermaye oranında,
öncelikli olarak pay sahiplerine önerilir [rüçhan hakkı].
2. Üye Devletlerin mevzuatları:
(a) 56. madde anlamındaki dağıtımlara ve/veya tasfiye durumunda şirketin
malvarlığının paylaştırılmasına [tasfiye payı] katılmak bakımından sınırlandırılmış bir hak veren paylara 1. fıkrayı uygulamak zorunda değildir;
veya
(b) oy kullanmak yahut 56. madde anlamındaki dağıtımlara veya tasfiye
durumunda şirketin malvarlığının paylaştırılmasına [tasfiye payı] katılmak
hususunda farklı haklar veren çeşitli pay gruplarının bulunduğu bir şirketin
sermayesinin yalnızca bu gruplardan birindeki türden yeni paylar çıkarılarak artırılması hâlinde, diğer grup payların sahiplerinin rüçhan haklarının
ancak yeni payların çıkarıldığı gruptan olan payların sahiplerinin rüçhan
haklarının kullanılmasından sonra kullanılabilmesine izin verebilir.
3. Rüçhan [öncelikli taahhüt] hakkının kullanılmasına ilişkin tüm teklifler ve bu hakkın kullanılması gereken zaman dilimi, 16. madde uyarınca
belirlenen ulusal gazetede yayınlanır. Ancak şirketin tüm paylarının nama
yazılı olması hâlinde Üye Devletlerin mevzuatları bu yayının yapılmasını
zorunlu kılmayabilir. Bu durumda şirketin tüm pay sahiplerine yazılı olarak bilgi verilmek zorundadır. Rüçhan [öncelikli taahhüt] hakkı, teklifin
yayınlandığı veya pay sahiplerine mektupların gönderildiği tarihten itibaren 14 günden az olmayan bir zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır.
4. Rüçhan hakkı esas sözleşmeyle veya kuruluş belgesiyle sınırlandırılamaz veya kaldırılamaz. Fakat bu sınırlandırma veya kaldırma, genel kurul
kararıyla gerçekleştirilebilir. İdare veya yönetim organı, bu genel kurula
[genel kurul toplantısına], rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının sebeplerini gösteren ve teklif edilen [pay] çıkarma bedelinin
haklılığını ortaya koyan [yazılı] bir rapor sunmakla yükümlü tutulmalıdır.
Yeter sayı ve çoğunluk bakımından genel kurul, 83. maddede belirlenen
kurallara uygun biçimde hareket etmelidir. Genel kurulun bu kararı, 16.
madde uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule göre yayınlanır.
5. Üye Devletlerin mevzuatları, esas sözleşmenin, kuruluş belgesinin veya
yeter sayı, çoğunluk ve yayın hakkında bu maddenin 4. fıkrasında öngörülen kurallara uygun biçimde hareket eden genel kurulun, rüçhan hakkını
sınırlandırma veya kaldırma yetkisini, sermayeyi kayıtlı sermayeye [sermaye tavanına] kadar artırmaya karar verme yetkisi tanınan şirket organına verebileceğini öngörebilir. Bu yetki, 68. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen yetki için öngörülenden daha uzun bir zaman dilimi için verilemez.
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6. 1 ilâ 5. fıkra hükümleri paya dönüştürülebilen veya pay taahhüt etme
[rüçhan] hakkı veren bütün menkul kıymetlerin ihracı hakkında uygulanır;
ancak bu menkul kıymetlerin dönüştürülmesine ve pay taahhüt etme [rüçhan] hakkının kullanılmasına uygulanmaz.
7. Sermaye artırımı kararında payların 1. ve 3. fıkrada öngörülen biçimde
şirketin pay sahiplerine önerilmek üzere bankalar veya diğer finans kuruluşları için çıkarılmasının öngörülmesi hâlinde, rüçhan hakkı 4. ve 5. fıkra
anlamında sınırlandırılmış veya kaldırılmış sayılmaz.
Madde 73
Genel kurulun sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı
Azaltmanın mahkeme kararıyla emredilmesi hâli hariç olmak üzere sermayedeki tüm azaltmalar, 79. ve 80. maddelere halel gelmeksizin, en azından,
83. maddede düzenlenen yeter sayı ve çoğunluğa ilişkin kurallara uygun
olarak alınacak olan bir genel kurul kararına tabidir. Bu karar, 16. madde
uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule uygun olarak
yayınlanır.
Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanında, en azından, sermayenin
azaltılmasının amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı açıkça belirtilir.
Madde 74
Birden fazla pay grubunun [imtiyazlı payların] varlığı hâlinde
sermayenin azaltılması
Birden fazla pay grubunun [imtiyazlı payların] varlığı hâlinde sermayenin
azaltılmasına ilişkin genel kurul kararı, en azından, hakları bu işlemden etkilenecek olan her bir [imtiyazlı] pay sahibi grubunun ayrı bir oylamasına
tabidir.
Madde 75
Sermayenin azaltılması hâlinde alacaklıların korunması için önlemler
1. Sermayenin azaltılması hâlinde, en azından alacakları sermayenin azaltılması kararının ilanından önce doğmuş bulunan alacaklılar, asgari olarak, ilan tarihi itibariyle vadesi gelmemiş olan alacaklarının teminat altına
alınmasını isteme hakkına sahiptir. Alacaklının hâlihazırda yeterli teminatı
bulunmadıkça veya şirketin varlıkları göz önüne alındığında böylesi teminatlara gerek olmadığı anlaşılmadıkça Üye Devletler bu hakkı kaldıramaz.
Üye Devletler 1. alt fıkrada öngörülen hakkın kullanılmasının koşullarını
belirler. Her hâlükârda Üye Devletler, sermayenin azaltılması nedeniyle
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alacaklarını elde etmelerinin tehlikeye düştüğünü ve şirketten yeterli teminat alamadıklarını inandırıcı biçimde kanıtlayan alacaklılara, yeterli teminatı almak için ilgili idari veya yargısal mercilere başvurma yetkisi verir.
2. Bunların yanı sıra Üye Devletlerin mevzuatları, en azından, alacaklıların talepleri yeterince karşılanana veya bir mahkeme tarafından başvurularının kabul edilmemesine karar verilene kadar sermayenin azaltılmasının
hüküm ifade etmeyeceğini yahut pay sahipleri lehine hiçbir ödeme yapılamayacağını öngörür.
3. Sermayenin azaltılmasının pay sahiplerinin bakiye sermaye borçlarının
ödenmesinden tamamen veya kısmen vazgeçilmesi [pay sahiplerinin bu
borçlarından tamamen veya kısmen kurtarılması] yoluyla gerçekleştirilmesi hâlinde de bu madde uygulanır.
Madde 76
Sermayenin azaltılması hâlinde alacaklıların korunması önlemlerine
istisna
1. Üye Devletler, maruz kalınan zararları denkleştirmek için yapılan veya
azaltma işlemi sonrasında ilgili yedek akçenin tutarının sermayenin azaltma neticesinde ulaşacağı miktarın %10’unu aşmayacak olması şartıyla,
azaltılan kısmı bir yedek akçe kapsamına almak [yedek akçeye ayırmak]
amacıyla gerçekleştirilen bir sermaye azaltılması işlemine 75. maddeyi uygulamak zorunda değildir. Sermayenin azaltılması hâli hariç olmak üzere
bu yedek akçe pay sahiplerine dağıtılamaz; anılan yedek akçe yalnızca maruz kalınan zararları denkleştirmek veya Üye Devletler bu tür bir işleme
izin verdiği ölçüde, sermayeye dönüştürülerek sermayenin artırılması için
kullanılabilir.
2. 1. fıkrada düzenlenen hâllere ilişkin olarak Üye Devletlerin mevzuatları,
en azından, sermayenin azaltılmasından elde edilen tutarların pay sahiplerine ödemeler yapmak veya dağıtılmak yahut pay sahiplerini sermaye
borçlarını yerine getirmekten kurtarmak için kullanılamamasını temin
eden gerekli önlemleri alır.
Madde 77
Sermayenin azaltılması ve asgari sermaye
Sermaye, 45. madde uyarınca belirlenen asgari sermayeden daha düşük bir
tutara indirilemez.
Bununla birlikte Üye Devletler, sermayenin azaltılması kararının ancak
sermaye belirlenen asgari sermayeye en azından eşit olan bir tutara artı-

210

İsmail Cem SOYKAN

rıldığında hüküm ifade edebileceğini de öngörmek koşuluyla, bu tür bir
sermaye azaltımına izin verebilir.
Madde 78
Sermayenin azaltılmaksızın amorti edilmesi
Bir Üye Devletin mevzuatı sermayenin azaltılmaksızın tamamen veya kısmen amorti edilmesine izin verdiği takdirde, en azından şu koşullara uyulmasını zorunlu tutar:
(a) esas sözleşmenin ya da kuruluş belgesinin amortizasyon öngördüğü
hâllerde amortizasyona genel kurul tarafından, en azından yeter sayı ve
çoğunluğa ilişkin olağan kurallara uyularak yapılacak oylama ile karar verilir; esas sözleşmenin veya kuruluş belgesinin amortizasyon öngörmediği
hâllerde amortizasyona genel kurul tarafından, en azından yeter sayı ve
çoğunluk bakımından 83. maddede belirlenen kurallara uyularak karar verilir; bu karar 16. madde uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule uygun olarak yayınlanır;
(b) amortizasyon, yalnızca 56. maddenin 1 ilâ 4. fıkraları uyarınca dağıtılmasına izin verilen kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilebilir;
(c) payları amorti edilen pay sahipleri, sermayeyi geri alma [yatırımlarının
geri ödenmesi] ve amorti edilmemiş paylara ilişkin ilk temettü dağıtımına
katılma hakları haricinde, şirkete karşı olan haklarını korur.
Madde 79
Payların zorunlu itfası yoluyla sermayenin azaltılması
1. Bir Üye Devletin mevzuatı şirketlere payların zorunlu itfası yoluyla sermaye azaltma izni verdiği takdirde, en azından şu koşullara uyulmasını
zorunlu tutar:
a) itfa edilecek payların taahhüt edilmesinden önce, zorunlu itfa esas sözleşmede veya kuruluş belgesinde öngörülmüş ya da zorunlu itfaya esas
sözleşmede veya kuruluş belgesinde müsaade edilmiş olmalıdır;
(b) esas sözleşmede veya kuruluş belgesinde zorunlu itfaya yalnızca müsaade edilmiş olması hâlinde, ilgili pay sahipleri tarafından oybirliği ile
onaylanmadığı müddetçe, itfaya genel kurul karar verir;
(c) zorunlu itfaya karar veren şirket organı, daha önce esas sözleşmede
veya kuruluş belgesinde belirlenmemiş olması hâlinde, itfanın şartlarını ve
yerine getirilme usulünü belirler;
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(d) bedelleri tamamen ödenmiş bulunan payların şirkete bedelsiz olarak
sağlandığı ya da 56. maddenin 1 ilâ 4. fıkraları uyarınca dağıtılmasına izin
verilen kaynaklar kullanılarak itfa edildiği hâller hariç olmak üzere 75.
madde uygulanır; bu durumlarda itfa edilen tüm payların itibarî değerlerine veya itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerlerine eşit
bir tutar, bir yedek akçe kapsamına alınmak [yedek akçe olarak ayrılmak]
zorundadır; sermayenin azaltılması hâli hariç olmak üzere bu yedek akçe
pay sahiplerine dağıtılamaz; anılan yedek akçe yalnızca maruz kalınan zararları denkleştirmek veya Üye Devletler bu tür bir işleme izin verdiği ölçüde, sermayeye dönüştürülerek sermayenin artırılması için kullanılabilir;
ve
(e) zorunlu itfa kararı 16. madde uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında
öngörülen usule uygun olarak yayınlanır.
2. Bu maddenin 1. fıkrasında düzenlenen hâllerde 73. maddenin 1. fıkrası
ile 74., 76. ve 83. maddeler uygulanmaz.
Madde 80
Şirketin iktisap ettiği kendi paylarının veya şirket hesabına iktisap
edilmiş bulunan payların itfası yoluyla sermayenin azaltılması
1. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarının veya kendi adına ancak şirket
hesabına hareket eden bir kişi tarafından iktisap edilmiş bulunan payların
itfası yoluyla sermayenin azaltılması hâlinde itfaya her zaman genel kurul
tarafından karar verilir.
2. Bedelleri tamamen ödenmiş bulunan payların ivazsız olarak veya 56.
maddenin 1 ilâ 4. fıkraları uyarınca dağıtılmasına izin verilen kaynaklar
kullanılarak iktisap edilmesi söz konusu olmadıkça 75. madde uygulanır;
bu durumlarda itfa edilen tüm payların itibarî değerlerine veya itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerlerine eşit bir tutar, bir yedek
akçe kapsamına alınmak [yedek akçe olarak ayrılmak] zorundadır. Sermayenin azaltılması hâli hariç olmak üzere bu yedek akçe pay sahiplerine
dağıtılamaz. Anılan yedek akçe yalnızca maruz kalınan zararları denkleştirmek veya Üye Devletler bu tür bir işleme izin verdiği ölçüde, sermayeye
dönüştürülerek sermayenin artırılması için kullanılabilir.
3. Bu maddenin 1. fıkrasında düzenlenen hâllerde 74., 76. ve 83. maddeler
uygulanmaz.
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Madde 81
Birden fazla pay grubunun [imtiyazlı payların] varlığı hâlinde
sermayenin amorti edilmesi veya payların itfası yoluyla sermayenin
azaltılması
78. maddenin, 79. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinin ve 80. maddenin 1.
fıkrasının kapsamına giren durumlarda, birden fazla pay grubunun [imtiyazlı payların] varlığı hâlinde, sermayenin amorti edilmesine veya payların itfası yoluyla sermayenin azaltılmasına ilişkin genel kurul kararı, en
azından, hakları bu işlemden etkilenecek olan her bir [imtiyazlı] pay sahibi
grubunun ayrı bir oylamasına tabidir.
Madde 82
Payların amorti edilmesinin koşulları
Bir Üye Devletin mevzuatı şirketlere amorti edilebilir pay ihraç etme izni
verdiği takdirde, bu payların amorti edilmesi için en azından şu koşullara
uyulmasını zorunlu tutar:
(a) amorti edilebilir payların taahhüt edilmesinden önce, şirketin esas sözleşmesinde veya kuruluş belgesinde amortizasyona müsaade edilmiş olmalıdır;
(b) payların bedelleri tamamen ödenmiş olmalıdır;
(c) amortizasyonun şartları ve yerine getirilme usulü şirketin esas sözleşmesinde veya kuruluş belgesinde belirlenmiş olmalıdır;
(d) amortizasyon, yalnızca 56. maddenin 1 ilâ 4. fıkraları uyarınca dağıtılmasına izin verilen kaynaklar veya böyle bir amortizasyonu gerçekleştirmek amacıyla yapılan bir yeni pay ihracından elde edilen gelirler kullanılarak gerçekleştirilebilir;
(e) amorti edilen tüm payların itibarî değerlerine veya itibarî değer bulunmayan hâllerde hesaplanabilir değerlerine eşit bir tutar, sermayenin azaltılması hâli hariç olmak üzere pay sahiplerine dağıtılamayacak olan bir
yedek akçe kapsamına alınmak [yedek akçe olarak ayrılmak] zorundadır;
anılan yedek akçe yalnızca sermayeye dönüştürülerek sermayenin artırılması için kullanılabilir;
(f) böyle bir amortizasyonu gerçekleştirmek amacıyla yapılan bir yeni pay
ihracından elde edilen gelirler kullanılarak yapılan amortizasyona (e) bendi uygulanmaz;
(g) amortizasyon sonucunda pay sahiplerine bir prim ödenmesi öngörülmüşse, bu prim yalnızca 56. maddenin 1 ilâ 4. fıkraları uyarınca dağıtıl-
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masına izin verilen kaynaklardan veya bu maddenin (e) bendinde anılan
yedek akçe dışında kalan ve sermayenin azaltılması hâli hariç olmak üzere pay sahiplerine dağıtılamayacak olan bir yedek akçeden ödenebilir;
bu yedek akçe yalnızca sermayeye dönüştürülerek sermayenin artırılması için veya 4. maddenin (j) bendinde anılan masrafların yahut payların
veya borçlanma senetlerinin ihraç giderlerinin karşılanması ya da amorti
edilebilir payların veya borçlanma senetlerinin sahiplerine prim ödenmesi
amacıyla kullanılabilir;
(h) amortizasyon bildirimi, 16. madde uyarınca Üye Devletlerin mevzuatlarında öngörülen usule uygun olarak yayınlanır.
Madde 83
Genel kurul kararları için oylama şartları [yeter sayılar]
Üye Devletlerin mevzuatları, 72. maddenin 4. ve 5. fıkraları ile 73., 74.,
78. ve 81. maddelerde anılan kararların, en azından, temsil edilen menkul
kıymetlere bağlanmış oyların veya temsil edilen sermayenin oylarının üçte
ikisinden az olmayan bir çoğunluk tarafından alınmasını öngörmelidir.
Bununla birlikte Üye Devletlerin mevzuatları, sermayenin en azından yarısının temsil edilmesi durumunda, 1. fıkrada belirtilen oyların basit çoğunluğunun yeterli olduğunu öngörebilir.
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Öz
Mehaz İsviçre hukuku ve dolaylı olarak Avrupa Birliği mevzuatı esas alınarak, ticaret şirketlerinin tarafı olabileceği birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri, Türk Hukukunda ilk kez bu denli ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Avrupa Birliği mevzuatı ile oluşan bu uyumlaştırma, İsviçre kanun koyucusunun Avrupa Birliği yönergelerini de dikkate almak suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerini düzenlemiş olmasından kaynaklanmıştır.
Bununla birlikte Avrupa Birliği hukuku ile tam uyumun sağlanamadığı az da olsa birtakım hükümlere Türk
Ticaret Kanunu’nda yer verilmiştir; bu çerçevede birtakım değişikliklerin yapılması zorunluluk arz ederken,
diğer yandan ihtiyaçlara göre ve sunduğu imkânlar kapsamında çeşitli Avrupa Birliği düzenlemeleri gelecek
yasama sürecinde dikkate alınabilir. Bunun yanında, henüz hakkında bir hüküm öngörülmemiş olan sınır aşan
birleşmeye ilişkin yapılması zorunlu olan düzenlemenin, Türk Ticaret Kanunu tahtında ve ilişkili maddelerle
bağlantı kurularak yapılması yöntemi tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anonim ortaklık, Birleşme, Yeniden yapılandırma

Abstract
The operations of merger, division and conversion of the commercial corporations have been regulated for the
first time in such a detailed manner under Turkish law based on Swiss law. Since the Swiss legislator has arranged the restructuring procedures, considering the European Union directives; harmonization with Swiss law
indirectly led to harmonization with the European Union legislation (acquis communautaire) as well. However,
Turkish Commercial Code includes some provisions that are incompatible with the acquis communautaire, thus
some amendments are required to be effected, and on the other hand, considering the practical needs and the
offered possibilities, the acquis communautaire might be taken into consideration in the next legislation process.
Besides, the non-existent regulation on the cross-border merger, shall be inserted into the Turkish Commercial
Code with relevant references to the actual provisions for complete approximation with the EU law.
Keywords: Joint stock company, Merger, Restructuring
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran
2017 tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 134-158, 191-193

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin şirketler hukukunun bazı yönlerine ilişkin
14.6.2017 tarihli ve 2017/1132 sayılı Yönergesi; kamuyu aydınlatma, sermayenin
korunması, şirketlerin bölünmesi ve birleşmesi, şirketlerin sınır aşan birleşmesi
gibi temel hususları düzenleyen önceki tarihli yönergelerin özünü ve içeriğini
değiştirmeden, şirketler hukukunun anılan bu konularını tek bir metin altında
düzenlemek üzere kabul edilmiştir. Yayımını takip eden otuzuncu gün itibariyle yürürlüğe giren Yönerge’nin kabulü ile şirketler hukuku alanında düzenleme
öngören ve Yönerge’nin 166’ncı maddesinde anılan altı yönerge ilga edilmiştir.
Devam eden süreçte ise, şirketlerin sınır aşan birleşmelerine ilişkin hükümlerin
ihtiyaçları karşılamaktan uzak oluşu ve ayrıca sınır aşan bölünme ve tür değiştirme işlemleri hakkında bir düzenleme yapılmamış olmasının yarattığı eksiklik
göz önünde bulundurularak, Yönerge’nin bazı hükümlerinde birtakım değişikler
ve eklemeler yapılmasına karar edilmiştir1. Söz konusu değişikliğin gerekçesine
1

Bkz. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Sınır Aşan Tür Değiştirme, Birleşme ve Bölünmeye İlişkin Olarak 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge’yi Değiştiren 27 Kasım 2019 tarihli ve
2019/2121 (AB) sayılı Yönergesi [2019] OJ L 321/1 (“2019/2121 sayılı Yönerge”). Anılan dü-
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ilişkin olarak, altmış üç paragraf altında son derece ayrıntılı bir açıklama da yapılmıştır.
Yönerge’nin 86a ilâ 86t maddelerinde, EK-2’de sayılan şirketlerin (ilgili üye
devlet mevzuatına göre örneğin: anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirket, basit paylı ortaklık gibi…) sınır aşan tür değiştirmesini
konu alan düzenlemeyi takiben, ilk olarak anonim şirketlerin -ulusal- birleşmeleri
düzenlenmiştir. Yönerge’nin 87 ilâ 117’inci maddelerini içeren “Birinci Bölüm”
ve “Beş Kısım” altında sırasıyla; konu, kapsam ve tanımların yer aldığı birleşme
hakkındaki genel hükümler, devralma suretiyle birleşme, yeni kuruluş suretiyle
birleşme, sermayesinin %90’ı ve üzerinde kısmına sahip olan bir şirketin devralınması (“kolaylaştırılmış birleşme”) ve son olarak birleşme gibi değerlendirilen
diğer işlemler hakkında ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. Bu hükümleri takip
eden Yönerge’nin 118 ilâ 134’üncü maddelerinde ise, aşağıda değinildiği üzere, mevzuatımızda henüz düzenlenmemiş olan şirketlerin sınır aşan birleşmeleri
hakkında yakın bir tarihte tadil de edilmiş olan hükümler sevk edilmiştir.
B. Türk Hukuku
TTK’nın 134 ilâ 194’üncü maddelerinde, mehaz İsviçre hukuku ve -dolaylı da
olsa bir şekilde ve netice olarak- Avrupa Birliği mevzuatı esas alınarak, anonim
ortaklık ile sınırlı olmamak üzere -işlemin niteliğine göre değişmekle birlikte- ticaret şirketlerinin tarafı olabileceği birleşme, bölünme ve tür değiştirme2 işlemleri ile bir ticari işletmenin katılabileceği yeniden yapılandırma işlemleri, ayrıntılı
bir şekilde düzenlenmiştir. Ticaret şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin
hükümleri, esneklikten uzak ve yetersiz görülen 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret
Kanunu’nun (“eTTK”) aksine3, TTK’da bu hususa ilişkin -yürürlükten kaldırılan
TTK’nın 148, 170 ve 187’inci maddeleri de dâhil olmak üzere- altmış bir madde
altında özel bir hukuki çerçeve yaratılmıştır.
Kanun koyucunun bu tercihine bağlı olarak Avrupa Birliği mevzuatı ile oluşan
bu benzerlik/uyumlaştırma, İsviçre kanun koyucusunun Avrupa Birliği yönerge-

2

3

zenleme, 12.12.2019 tarihli ve L 321/1 sayılı ABRG’de yayımlanmış olup yayımını takip eden
otuzuncu günde yürürlüğe girmiştir. Üye devletler, 31 Ocak 2023 tarihine kadar yeni hükümlere
uygunluk sağlamakla yükümlü kılınmıştır.
AB mevzuatında şirketlerin ulusal tür değiştirmesi özel olarak düzenlenmemiş olup, TTK’nın
ilgili hükümlerine yalnızca İsviçre Hukuku mehaz teşkil etmiştir. Kanun koyucunun öngördüğü
ayrıntılı ve kapsamlı düzenlemeye yönelik olarak bkz. Abuzer Kendigelen, Necdet Uzel, ‘Türk
Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme -Genel Değerlendirme-’ Prof. Dr.
Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan (On İki Levha Yayıncılık 2020) 495 vd.
eTTK döneminde AB mevzuatı ile uyumlaştırma faaliyeti çerçevesinde önerilen taslak madde
önerileri için bkz. Ayşe Odman, ‘Anonim Ortaklıkların Birleşmesi’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk
Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul
Üniversitesi 2000) 569 vd.
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lerini de dikkate almak suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerini düzenlemiş
olmasından kaynaklanmıştır. Nitekim TTK’nın genel gerekçesinde yer alan “Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri ayrıntılı bir şekilde ve AT
yönergelerine uygun olarak düzenlenmiştir.” şeklindeki ifade, bu dolaylılık ilişkisi çerçevesinde anlaşılmalıdır4. Ancak bu ifade bir ölçüde yanıltıcıdır, zira AB
hukuku ile “tam” uyumun sağlanamadığı az da olsa birtakım hükümlere TTK’da
yer verilmiştir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
1. Ulusal Birleşmeler
Genel bir değerlendirme çerçevesinde bakıldığında, TTK’nın ulusal birleşmeye ilişkin hükümlerinin AB mevzuatı ile uyumlu olduğunu ve kanun koyucunun -İsviçre’nin ilgili düzenlemesinden, bir diğer ifadeyle dolaylı bir kaynaktan beslenerek de olsa- AB hukuku ile uyumlaştırma hedefine uygun şekilde bir
kanunlaştırma faaliyeti gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Buna karşılık,
menfaat sahiplerini Yönerge’de öngörülenin ötesinde koruyan veya esaslı bir
farklılık yaratmayan ya da ikincil nitelikte sayılması mümkün olan birtakım hususlar olduğu da ifade edilmelidir. Bu çerçevede, içeriği veya amacı itibarıyla
TTK’nın AB mevzuatı ile “tam” uyum içinde olan hükümlerine aşağıda ayrıca
temas edilmemiş olup5, AB mevzuatından olumlu ya da olumsuz yönde ayrılan
ve uyumlaştırma kapsamında göz önünde bulundurulması gerekli ve/veya zorunlu düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

4

5

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Necdet Uzel, ‘Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve
Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun’, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e Armağan (Turhan
Kitabevi 2017) 717 vd. Belirtelim ki İsviçre kanun koyucusu, yasama faaliyeti sürecinde özellikle Almanya, Fransa ve İtalya hukuklarını inceleyerek kanun taslağını hazırlamakta olduğundan, AB üyesi bu üç devletin hukuklarından esinlenilmesi de AB mevzuatı ile uygunluğun sağlanması sonucunu doğurmuştur. AB Yönergelerinin asli kaynak olduğu hakkında bkz. ve karş.
Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I (14. Bası, Vedat Kitapçılık
2019) 121. eTTK döneminde Almanya, İsviçre, İtalya (ki diğerleri yanında Fransız mevzuatına
da etki etmiştir) ve Fas birleşme hukuklarının Türk hukuku bakımından önemi için bkz. Hikmet
Sami Türk, Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesinde “Nevilerin Aynı Olması” Koşulu (Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları 1986) 53, 63, 87, 90
Örneğin bkz. Yönerge m. 88, 89, 90, 91 (“özel hak” ibaresi hariç), 102, 103, (ilan usulüne
ilişkin Yönerge m. 16 ve devralan şirketin yetkili kılınabileceği hükmü saklı kalmak kaydıyla)
104, (devrolunan şirketin tescili izleyen altı aylık süredeki istisnai işlem yetkisi hariç) 105/1-2,
106, 109. Belirtelim ki, Yönerge’de “bir ay”, TTK’da ise “otuz gün” olarak öngörülen süreler
de esaslı bir farklılık arz etmediğinden ayrıca anılmamıştır (örneğin bkz. Yönerge m. 97/TTK
m. 149). Yönerge’nin anılan bu maddeleri, yöneldiği amaç ve özü itibarıyla TTK’ya uyumlu
bir şekilde yansımıştır; bu nedenle özel bir değişikliği de gerekli kılmamaktadır. Elbette ki, Yönerge’de öngörülen çeşitli imkânlardan (hareket alanından) yararlanarak ihtiyaca göre birincil
veya ikincil mevzuatta birtakım değişiklikler yapılabilir.
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1-) Kapsam: Yönerge’nin “Genel Hükümler” başlıklı 87’nci maddesinde, bu
bölümdeki hükümlerin anonim ortaklıkların birleşmesine uygulanacağının belirtilmesini takiben, anonim ortaklık şeklinde kurulan kooperatiflere bu bölüm
hükümlerinin uygulanmayabileceğinin üye devletlerin takdirinde olduğu düzenlenmiştir. Aksi takdirde, Yönerge’nin 26’ncı maddesinde anılan tüm belgelerde
“kooperatif” ibaresinin kullanımı zorunlu tutulmuştur. Benzer şekilde, iflas veya
tasfiye hâlinde olan ya da benzer süreçlere tabi olan şirketlere de bu hükümlerin
uygulanmayabileceği kabul edilmiştir. Diğer taraftan, finansal piyasalar açısından arz ettiği önem nedeniyle 2014/59/AB sayılı Yönerge6 uyarınca, hakkında
birtakım önlemlere başvurulan kredi kuruluşları ve yatırım şirketleri kapsam dışında bırakılmıştır. TTK m. 137’de ise anonim şirketler ile sınırlı olmaksızın, tüm
sermaye ve şahıs şirketleri ile kooperatiflerin belirli sınırlara tabi olarak birleşme
işleminin tarafı olabileceği öngörülmüştür.
2-) Birleşme Sözleşmesinin İlanı: Yönerge’nin 92’nci maddesinde altı fıkra altında taslak birleşme (sözleşmesinin) hükümlerinin ilanı hususu ayrıntılı bir
şekilde düzenlenmiştir. Bu noktada, Yönerge’nin 16’ncı maddesine yapılan atıf
kapsamında lazım gelen değişiklikler ve özellikle 92’nci maddenin altıncı fıkrası
uyarınca söz konusu belgelerin genel kurul kararı sonrasında da ilanına devam
edilmesine ilişkin yükümlülük öngörülmesi imkânı değerlendirmeye alınabilir.
Esasında bu hususlarda TTK’nın bu bölümü altında düzenleme yapılması yerine,
ticaret siciline ilişkin hükümlerde genel düzenlemeler öngörülmesi ve atıf yönteminin benimsenmesi en isabetli olandır.
3-) Birleşmenin Onaylanması: Yönerge’nin 93’üncü maddesinin ikinci fıkrasında birden fazla pay grubunun varlığı hâlinde, -lafza göre hakları etkilemesi
koşulu aranmaksızın- birleşme işleminin her bir pay sahibi grubunun ayrı ayrı
onayına tabi olduğu düzenlenmiştir. Ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi çerçevesinde imtiyazlı pay (özel hak) sahiplerinin hakları eşdeğer haklar tanınarak
veya uygun bir karşılık verilerek korunsa da TTK’nın Yönerge’ye tam uyumunu
sağlamak üzere bu hususta açık bir hüküm öngörülmesi gereklidir. Farklı kategori payların sahiplerini, her ne kadar daha kapsamlı bir menfaat grubuna işaret
etse de -zira imtiyazlı pay kavramı ile birebir örtüşmemektedir-, imtiyazlı pay
sahipleri özel kurulu hakkındaki TTK’nın 454’üncü madde çerçevesinde koruma
imkânı da düşünülebilir. Bu minvalde, TTK m. 454 hükmünde öngörülen “hak
ihlali” şartı en geniş yoruma konu edilerek ihlalin her hâlükârda gerçekleştiği
6

Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and
amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/
EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations
(EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council
[2014] OJ L 173/190.
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ve birleşme işleminin bir esas sözleşme değişikliği olduğu da kabul edilerek bu
sonuca ulaşılabilir. Ancak, TTK m. 454’ün lafzına rağmen bu denli genişletici bir
yorum yapmak yerine, yeni bir hüküm sevk edilmesi tercihe şayandır.
4-) Devralan Şirketin Genel Kurulunun Onayı Zorunluluğunun İstisnası:
Yönerge’nin 94’üncü maddesinde birtakım koşulların sağlanması kaydıyla birleşmenin devralan şirketin genel kurulunda onaylanması zorunluluğuna istisna
getirilebileceği öngörülmüştür. Birleşme sürecini kolaylaştıran bu usul TTK’da
düzenlenmemiş olup; TTK’nın 155’inci maddesi ile sevk edilen “kolaylaştırılmış
birleşme” usulünden farklıdır. Buna göre; (a) devrolunan şirket veya şirketlerin
birleşme kararına ilişkin genel kurul tarihinden en az bir ay öncesinde Yönerge’nin 92’nci maddesinde öngörülen ilanın yapılmış olması, (b) bir önceki bentte
öngörülen tarihten en az bir ay öncesinde Yönerge’nin 97’nci maddesinde belirtilen belgelerin devralan şirketin tüm pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş
olması, (c) sermayenin asgari bir kısmına (en fazla %5 ve hesaplamada oydan
yoksun paylar istisna tutulabilir) sahip olan pay sahiplerine genel kurul toplantısı
yapılmasına ilişkin talep hakkı tanınmış olması hâlinde devralan şirketin genel
kurul kararı olmaksızın birleşme işlemi gerçekleştirilebilir. Birleşme işlemi sürecini kolaylaştıran bu usulün, taraf menfaatleri gözetilerek TTK’da öngörülmesi
mümkündür ve ancak zorunluluk teşkil etmemektedir.
5-) Birleşme Raporu ve Malvarlığındaki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme: Yönerge’nin 95’inci maddesinde yönetim organları tarafından birleşme raporu hazırlanması ve birleşmeye katılan şirketlerin malvarlığında meydana
gelebilecek önemli değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması zorunluluğu
öngörülmüştür. TTK’nın 147 ve 150’nci maddeleri, Yönerge’nin bu hükmü ile
büyük ölçüde uygunluk içinde olup yine de farklı bir düzenleme yapılması tercih edilebilir. İlk olarak, birleşme raporu düzenlenmesinden vazgeçilmesi imkânı
TTK’da yalnızca küçük ve orta ölçekli şirketler ile sınırlandırılmıştır; dolayısıyla kapsam genişletilebilir. İkinci farklılık, malvarlığında değişiklik durumunda
bilgilendirme zorunluluğundan vazgeçilmesi imkânı düzenlenebilir. Bu hâllerde
Yönerge, tüm ortakların onayının yanında oy hakkı bahşeden diğer menkul kıymet sahiplerinin de onayının gerekli olduğunu öngörmektedir. Dolayısıyla TTK
m. 147/4’ün bu çerçevede değiştirilmesi ve gerekli görülürse TTK m. 150’ye bu
yönde bir ekleme yapılması imkânı değerlendirilebilir.
6-) Birleşme Sözleşmesinin Denetlenmesi: Yönerge’nin 96’ncı maddesi ile
uygunluk içinde (ve hatta bazı noktalarda daha ayrıntılı) olan TTK’nın 148’inci
maddesi -isabetli olmayan bir şekilde- 26.06.2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun
ile ilga edilmiştir. Bu noktada farklılaşan tek husus, mülga TTK m. 148’de tüm
ortakların onayıyla denetlemeden vazgeçilmesi imkânının yalnızca küçük (-ilga
edilmemiş olmasaydı muhtemelen- ve orta) ölçekli şirketler yönünden öngörül-
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müş olmasıydı. Yönerge’nin 96’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında ise tüm ortakların ve oy hakkı bahşeden diğer menkul kıymet sahiplerinin onayı hâlinde ölçeğine bakılmaksızın tüm şirketler bakımından denetlemeden vazgeçilebileceğini
düzenlemektedir. TTK m. 148’in ilgası sonrası yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 126’ncı maddesi de Yönerge’nin bu hükmünü karşılamadığından
TTK’da bu hususta yeni bir düzenleme yapılması zorunludur ve üstelik uyumlaştırma hedefinden bağımsız olarak işlem güvenliğinin tesisi için gereklidir.
7-) Pay Sahiplerinin İnceleme Hakkı: Yönerge’nin 97’nci maddesinde pay
sahiplerinin inceleme hakkı ve kapsamı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. TTK
m. 149 ve ara bilanço düzenleme yükümlülüğü hakkındaki m. 144 hükümleri,
Yönerge’nin bu maddesini de büyük ölçüde ve hatta bazı hususlarda ötesine
geçen bir şekilde karşılamaktadır. Bununla birlikte, TTK’da öngörülmemesine
karşılık, Yönerge’de, altı aylık hesap dönemine tabi şirketler ile tüm ortakların
ve oy hakkı bahşeden diğer menkul kıymet sahiplerinin onayı hâlinde diğer şirketlerde ara bilanço düzenlenmemesi mümkün kılınmıştır. Diğer yandan, TTK
internet sitesi aracılığıyla inceleme hakkı kullandırılmasını ek bir yükümlülük
olarak öngörürken, Yönerge’de ise bu yöntemin şirket tarafından tercih edilmesi
hâlinde belgelerin şirket merkezinde fiziki olarak incelemeye sunulmasına ilişkin bir muafiyet öngörülmektedir. Dolayısıyla özellikle anılan bu son hususta bir
hüküm sevk edilmesi gerekli olup, ayrıca işlem ve maliyet dostu niteliğinde de
olacaktır. İnceleme hakkından vazgeçilmesi ise Yönerge’de özel olarak düzenlenmemiş olup TTK m. 149’un beşinci fıkrası bu yönüyle sorgulanmalıdır. Ancak tüm ortakların onaylaması koşuluna yer verilmiş olması itibarıyla ortakların
menfaati korunmuş olduğundan, bu fıkranın Yönerge’ye aykırı sayılamayacağı
savunulabilir.
8-) Çalışanların Korunması: Yönerge’nin 98’inci maddesinde, birleşmeye
katılan şirketlerin çalışanlarının korunması hakkında 2001/23/AT sayılı Yönerge7
hükümlerine atıfta bulunulmuş ve çalışanların öngörülen ilgili hükümlere göre
korunması gerektiği öngörülmüştür. Birleşmede bu husus, bölünmeye ilişkin TTK
m. 178 hükmüne yapılan bir atıfla düzenlenmiş olup, bu madde altında 2001/23/
AT sayılı Yönerge esas alınarak kapsayıcı hükümler öngörülmesi zorunludur. Bu
konuda 4857 sayılı İş Kanunu m. 6 ve TTK’nın ilgili hükümleri arasında bağlantı
kurulması ve hatta -yeniden yapılandırmanın tüm hukuki cepheleri hakkında özel
bir kanun hazırlanması tercih edilmediği takdirde- bu özellikli hususun yalnızca
İş Kanunu altında düzenlenmesi en isabetli yasama tercihi görünümündedir8.
7

8

Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses [2001] OJ L 082/16.
Bu hususta bkz. Aslıhan Kayık Aydınalp, İş Hukuku Açısından Ticaret Şirketlerinde Yapısal
Değişiklikler (Beta Yayıncılık 2017) 81 vd.
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9-) Alacaklıların Korunması: Yönerge’nin 99’uncu maddesi altında birleşmeye katılan tüm şirketlerin alacaklılarının korunması hakkında genel bir
çerçeve öngörülmüştür. Buna göre birleşmeye katılan şirketlerin mali durumu
gerekli kılıyorsa alacaklılara teminat verilmesi ve hiç veya gereği gibi teminat
verilmemişse idari veya adli makamlara başvurma hakkı tanınması gerektiği düzenlenmiştir. TTK’nın 157’nci maddesi alacaklıların korunmasına dair Yönerge
ile uyumludur; her ne kadar başvuru hakkına ilişkin açık bir hüküm bulunmasa
da hiç veya gereği gibi teminat gösterilmediği durumlarda dava yoluna başvuru
açıktır ve nitekim bu yönde mahkeme kararları da mevcuttur. Her hâlükârda TTK
m. 157’ye bu hususta bir ekleme yapılması isabetli olacaktır; örneğin dava açma
süresinin belirlenmesi, ilk derece mahkemesi kararının kesin olması, mahkeme
kararının diğer alacaklılar yönünden de etkisini göstermesi, yargılama giderlerinin birleşmeye katılan şirketler üzerinde bırakılması gibi çeşitli çözümler üretilebilir. Bunun yanında, Yönerge’de izin verildiği üzere, devralan ve devrolunan
şirketlerin alacaklılarını korumak üzere farklı koruma usulleri yaratılması imkânı
da dikkate alınabilir.
10-) Tahvil Sahiplerinin Korunması: Haklarının toplu kullanımına ilişkin
kurallara halel gelmemek üzere, alacaklıların korunmasına ilişkin Yönerge m. 99
hükmü birleşen şirketlerde tahvil sahibi olanlar yönünden uygulanır, meğerki üye
devletlerin mevzuatında düzenlendiği takdirde tahvil sahipleri özel kurulu, aksi
hâlde bireysel olarak her bir tahvil sahibi tarafından birleşme işlemi onaylanmış
olsun. TTK’da buna ilişkin bir hüküm olmaması nedeniyle, Yönerge m. 100’e
uygun bir düzenleme yapılması tercih edilebilir.
11-) Pay Senedi Dışındaki Özel Hak Tanınmış Diğer Menkul Kıymet Sahiplerinin Korunması: Hakların devamlılığı ilkesinin bir uzantısı olarak, Yönerge m. 101 uyarınca, devrolunan şirkette özel hak tanınmış menkul kıymetlere sahip olanlara eşit haklar tanınması gerekmektedir. İlkeyi düzenleyen TTK
m. 140, bu anlamda Yönerge ile uyumludur. Bununla birlikte, üye devletlerin
mevzuatında düzenlendiği takdirde bu menkul kıymet sahiplerinin oluşturduğu
özel kurul veya aksi hâlde bireysel olarak her bir menkul kıymet sahibi tarafından hakkın değişimine onay verilmiş ise ya da bu kişilerin menkul kıymetlerini
devralan şirkete satma yetkisi bulunuyorsa devamlılık ilkesinden sapılabilir. Bu
hususta TTK’da bir hüküm olmaması nedeniyle, Yönerge m. 101’e uygun bir
düzenleme yapılması tercih edilebilir.
12-) Birleşme İşlemlerinden Sorumluluk: Yönerge’nin 106 ve 107’nci maddeleri, sırasıyla -en azından- devrolunan şirketin yöneticileri ve işlem denetçilerinin sorumluluğunun düzenlenmesi gereği hakkındadır. TTK’nın 193’üncü maddesi, devrolunan şirket ile sınırlı olmamak üzere birleşmeye katılan tüm şirketleri
kapsamına alarak sorumlular çevresini, gerek şirket gerek kişi temelinde daha
geniş bir şekilde belirlemiştir. Bununla birlikte, Yönerge’nin 107’nci maddesi ile
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uygunluk içinde olan (ve hatta ötesine geçen) TTK m. 193/2 hükmü -isabetli olmayan bir şekilde- 26.06.2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile ilga edilmiştir. Her
ne kadar sorumluluk hukukunun genel hükümlerine başvurulması mümkünse de
bu hususta özel bir hükme yer verilmesi isabetli olacaktır.
13-) Birleşmenin Geçersizliği: TTK m. 192 hükmü, birleşmenin geçersizliği
hakkındaki genel esasları düzenleyen Yönerge’nin 108’inci maddesine karşılık
gelmekte olup, bu esaslar ile uyum içindedir. Ancak birleşmenin geçersizliğinin
Yönerge’nin 16’ncı maddesine uygun şekilde ilan edilmesi gerekmekte olup, birleşmeye katılan şirketlerin müteselsil sorumluluğu hakkında bir düzenleme yapılması da isabetli olabilir. Zira Yönerge m. 108/1-(h) uyarınca, birleşmenin tescili
ve iptalinin ilanı arasında devralan şirket tarafından üstlenilen borçlardan dolayı
gerek devralan gerek devrolunan şirket/şirketler müteselsilen sorumlu kılınmıştır. Birleşmenin geçersizliğine idari bir makamın karar verebildiği ulusal hukuk
düzenlerinde de aynı esaslar cari olup, TTK’da bu yönde bir düzenleme zaten
mevcut değildir.
14-) Kolaylaştırılmış Birleşme: Yönerge’nin 110 ilâ 115’inci maddeleri, bir
anonim şirketin sermayesinin yüzde doksanı ve üzerinde oranda payına sahip
olunan hâllere özgü olarak, kısa ifadesiyle “kolaylaştırılmış birleşme” usulünü
düzenlemektedir. Benzer bir usul TTK m. 155 ve 156’da öngörülmüş ise de birtakım farklılıklar mevcuttur:
İlk olarak, Yönerge m. 110 ve 111 uyarınca, bir anonim şirketin oy hakkı veren paylarının ve menkul kıymetlerinin tümüne sahip olan bir şirketle birleşmesi
hâli için birtakım kolaylıklar öngörülmüştür. Buna göre; birleşme sözleşmesinde
Yönerge m. 91/2’nin (b), (c) ve (d) bentlerine ilişkin açıklama yapılması söz konusu olmayacağı gibi, 95 ve 96’ncı maddeler uygulama alanı bulmayacak, bağlantılı olarak 97’nci madde uyarınca birleşme raporu ve işlem denetçisi raporu incelemeye sunulmayacak, dolayısıyla yöneticilerin ve denetçilerin sorumluluğuna
ilişkin 106 ve 107’nci maddeler de uygulanmayacaktır. Genel kurul onayının
gerekli olmaması hâli ise, Yönerge m. 111’de üç koşula bağlanmıştır. Yönerge
m. 112 ise, devrolunan şirketin payları ve/veya diğer menkul kıymetleri devralan
şirketin hesabına elinde tutulmakta ise, bu hâlde de bu usulün uygulanabilmesine
izin vermektedir. Belirtelim ki, TTK’nın bu husustaki düzenlenmesi, Yönerge ile
karşılaştırıldığında, daha “kolaylaştırılmış” bir niteliğe sahiptir ve bu noktada bu
farklılığın bir uyumlaştırmayı gerektirip gerektirmediği tartışılabilir. Kanımızca
Yönerge, bu konuda asgari kolaylaştırma basamağını belirlemektedir ve TTK’da
bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
İkinci olarak Yönerge m. 113 ve 114 uyarınca, bir anonim şirketin oy hakkı
veren paylarının ve menkul kıymetlerinin en az yüzde doksanına sahip olan bir
anonim şirketle birleşmesi hâli için birtakım kolaylıklar öngörülmüştür. Yönerge
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m. 113’e göre, oy hakkı veren payların ve menkul kıymetlerin en az yüzde doksanına sahip olunması yanında, öngörülen diğer üç koşul sağlandığı takdirde genel
kurul onayına ihtiyaç bulunmamaktadır. Yönerge m. 114 uyarınca ise, azınlıkta
kalan pay sahiplerine paylarını değerine uygun bir şekilde satma hakkı tanındığı
ve uyuşmazlık hâlinde bunun mahkeme veya adli makam tarafından belirlenmesi
imkânı sağlandığı takdirde Yönerge’nin 95, 96 ve 97’nci maddeleri uygulama
alanı bulmayacaktır. Bir diğer deyişle, birleşme raporunun ve işlem denetçisi raporunun düzenlenmesi ve inceleme hakkının kullandırılmaması ancak bu hâlde
mümkündür. Üye devlet mevzuatı, önceki bir aleni alım teklifi dışında, devralan
şirkete kalan menkul kıymetleri satın almasına izin veren bir hüküm içeriyorsa,
ilk fıkra hükmü uygulanmayabilecektir. Son olarak, Yönerge m. 115 ise, devrolunan şirketin payları ve/veya diğer menkul kıymetleri devralan şirketin hesabına
elinde tutulmakta ise, bu hâlde de bu usulün uygulanabilmesine izin verilmiştir.
Görüldüğü üzere, Yönerge ve TTK hükümleri bu noktada esaslı şekilde ayrılmaktadır: Yukarıdaki tespitimizin aksine; bu hâlde TTK bir yönüyle Yönerge’nin
ötesine geçerken, diğer yandan ise azınlık pay sahipleri için paylarını satma hakkını bir ön eşik kabul ederek, birleşmeyi bir anlamda daha az kolay kılmaktadır.
Bu minvalde genel kurulun onayı zorunluluğunu ortadan kaldıran ara bir imkâna
TTK’da yer verilmesi gerekmektedir.
15-) Birleşme Benzeri İşlemler: Yönerge’nin 116 ve 117’nci maddelerinde,
iki tür “birleşme benzeri işlem” düzenlenmiştir. Yönerge m. 116’ya göre, üye
devletin mevzuatı izin verdiği takdirde, yüzde onu aşan nakdî ödemeler içeren
bir işlem bakımından da Yönerge hükümleri uygulama alanı bulur. Yönerge’nin
117’nci maddesine göre ise, devrolunan şirketin infisahı ile sonuçlanmayan m.
88, 110 ve 116 anlamındaki birleşmeler bakımından da Yönerge’nin ilgili hükümleri uygulanır. Bu iki hususta TTK’da veya diğer mevzuatımızda bir düzenleme olmamakla birlikte, bu yönde bir ihtiyaç doğduğu takdirde, birleşmeye ilişkin
hükümlerin bu iki hâlde de uygulama alanı bulacağına ilişkin -tercihen TTK m.
136’ya- bir ekleme yapılabilir.
2. Sınır Aşan Birleşmeler
Yönerge’nin 118 ilâ 134’üncü maddeleri, EK-2’de sayılan ve pay sahibinin
sorumluluğunun sınırlandırıldığı şirketler ile koşulları sağlayan diğer şirketlerin
(örneğin: TTK yönünden anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve bkz. Yönerge m. 119) sınır aşan birleşmesini düzenlemektedir9. İhtiyaçları yeteri kadar karşılamadığı belirtilen Yönerge, -sınır aşan
tür değiştirme ve bölünme işlemlerini de ilk defa düzenleyen- 2019/2121 sayılı
9

Sınır aşan birleşme kavramı ve önceki AB düzenlemeleri hakkında bkz. Ferna İpekel Kayalı,
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Birleşmeler (Vedat Kitapçılık 2014) 49 vd.
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Yönerge ile değiştirilerek son ve güncel hâlini almıştır. Belirtelim ki, TTK’da
bu hususta bir düzenleme olmayıp, gerekçedeki ifadesiyle bu (“girift” ve “tartışmalı”) konunun düzenlenmesi özellikle tercih edilmemiştir10. Hâlbuki ulusal
birleşmelerde olduğu gibi, mehaz İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve
Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun esas alınarak ve Yönerge’nin ilgili
hükümlerine riayet edilerek bu özellikli konunun düzenlenmesi de tercih edilebilirdi. Bununla birlikte, Yönerge’nin yakın tarihte değişmiş olması karşısında, her
hâlükârda mevzuatın güncellenmesi de bir zorunluluk arz edecekti.
Bu çerçevede, AB mevzuatı ile uyumun sağlanması adına sınır aşan birleşmeler yönünden -tıpkı sınır aşan tür değiştirme ve bölünme işlemlerinde olduğu
gibi- düzenleme yapılması bir zorunluluktur. Bu girift ve tartışmalı konudaki düzenlemenin, TTK altında yapılması ise en isabetli yasama tercihi olacaktır. Zira
TTK’nın ilgili maddelerine eklenebilecek ek fıkralar veya teselsül eden yeni ek
maddeler öngörmek suretiyle, bu mesele en yalın şekilde ve konu bütünlüğü de
korunarak düzenlenebilir. Örneğin sınır aşan birleşmenin tescili öncesinde hukuka uygunluğu yönünden bir denetleme mercii ve usulünün yaratılması (Yönerge
m. 128), bu denetleme sonrasında birleşmenin hangi tarihte sonuçlarını doğuracağının belirlenmesi (Yönerge m. 129) ve birleşmenin geçersiz kılınamayacağının (Yönerge m. 134) öngörülmesi gerekmektedir.
3. TTK’nın AB Mevzuatı ile Uyumu Hakkında Genel Sonuç
Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, TTK’nın ulusal birleşmelere ilişkin
düzenlemesinin Yönerge hükümleri ile büyük ölçüde uyumlu olduğu ve hatta
Yönerge’de öngörülen asgari çerçevenin ötesine geçerek etkin bir işlem bütünü
tasarlamış olduğu ifade edilebilir. Tekrara düşmemek adına tek tek anılmayacak
olsa da yukarıda on beş başlık altında tespit edilen farklılıklar ekseninde birtakım değişikliklerin yapılması zorunluluk arz ederken, bir kısmı ise ihtiyaçlara
göre ve sunduğu imkânlar kapsamında yasama sürecinde dikkate alınabilir. Diğer yandan, sınır aşan birleşmelere ilişkin yapılması zorunlu olan düzenlemenin,
TTK tahtında ve ilişkili maddelerle bağlantı kurularak yapılması yöntemi tercihe
şayandır.

10

Bkz. Gerekçe, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme - Genel Açıklamalar: “…İBirK’da sınıraşan
birleşme ve bölünme gibi yapısal değişiklikler -oldukça girift- bağlama kuralları ile düzenlenmiştir. İsviçre öğretisinde çok eleştirilen sicil hukuku ile bağdaştırılması güç olan bu hükümlere
de, Tasarıda yer verilmemiştir. Çünkü milletlerarası özel hukuka ilişkin bağlama kuralları Tasarının konusu dışındadır ve bir ülkede yapılan tescil ile başka bir ülkedeki malvarlığının nasıl
intikal edeceği milletlerarası özel hukukta olmasa bile şirketler hukukunda çok tartışmalı bir
konudur. AT hukukunda sınıraşan birleşmelere ilişkin onuncu ve sınıraşan merkez değişikliklerine dair Ondördüncü Yönerge, tasarı aşamasındadır.”
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Öz
Mehaz İsviçre hukuku ve dolaylı olarak Avrupa Birliği mevzuatı esas alınarak, ticaret şirketlerinin tarafı olabileceği birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri, Türk Hukukunda ilk kez bu denli ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Avrupa Birliği mevzuatı ile oluşan bu uyumlaştırma, İsviçre kanun koyucusunun Avrupa Birliği yönergelerini de dikkate almak suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerini düzenlemiş olmasından kaynaklanmıştır.
Bununla birlikte Avrupa Birliği hukuku ile tam uyumun sağlanamadığı az da olsa birtakım hükümlere Türk
Ticaret Kanunu’nda yer verilmiştir; bu çerçevede birtakım değişikliklerin yapılması zorunluluk arz ederken,
diğer yandan ihtiyaçlara göre ve sunduğu imkânlar kapsamında çeşitli Avrupa Birliği düzenlemeleri gelecek
yasama sürecinde dikkate alınabilir. Bunun yanında, henüz hakkında bir hüküm öngörülmemiş olan sınır aşan
bölünmeye ilişkin yapılması zorunlu olan düzenlemenin, Türk Ticaret Kanunu tahtında ve ilişkili maddelerle
bağlantı kurularak yapılması yöntemi tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anonim ortaklık, Bölünme, Yeniden yapılandırma
Abstract
The operations of merger, division and conversion of the commercial corporations have been regulated for the
first time in such a detailed manner under Turkish law based on Swiss law. Since the Swiss legislator has arranged the restructuring procedures, considering the European Union directives; harmonization with Swiss law
indirectly led to harmonization with the European Union legislation (acquis communautaire) as well. However,
Turkish Commercial Code includes some provisions that are incompatible with the acquis communautaire, thus
some amendments are required to be effected, and on the other hand, considering the practical needs and the
offered possibilities, the acquis communautaire might be taken into consideration in the next legislation process.
Besides, the non-existent regulation on the cross-border division, shall be inserted into the Turkish Commercial
Code with relevant references to the actual provisions for complete approximation with the EU law.
Keywords: Joint stock company, Division, Restructuring
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran 2017
tarih ve 2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun
belirli yönlerine ilişkin Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1132 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.06.2017, L 169, s. 46-127

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 134-135, 159-179, 191193

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin şirketler hukukunun bazı yönlerine ilişkin
14.6.2017 tarihli ve 2017/1132 sayılı Yönergesi; kamuyu aydınlatma, sermayenin
korunması, şirketlerin bölünmesi ve birleşmesi, şirketlerin sınır aşan birleşmesi
gibi temel hususları düzenleyen önceki tarihli yönergelerin özünü ve içeriğini
değiştirmeden, şirketler hukukunun anılan bu konularını tek bir metin altında
düzenlemek üzere kabul edilmiştir. Yayımını takip eden otuzuncu gün itibariyle yürürlüğe giren Yönerge’nin kabulü ile şirketler hukuku alanında düzenleme
öngören ve Yönerge’nin 166’ncı maddesinde anılan altı yönerge ilga edilmiştir.
Devam eden süreçte ise, şirketlerin sınır aşan birleşmelerine ilişkin hükümlerin
ihtiyaçları karşılamaktan uzak oluşu ve ayrıca sınır aşan bölünme ve tür değiştirme işlemleri hakkında bir düzenleme yapılmamış olmasının yarattığı eksiklik
göz önünde bulundurularak, Yönerge’nin bazı hükümlerinde birtakım değişikler
ve eklemeler yapılmasına karar edilmiştir1. Söz konusu değişikliğin gerekçesine
1

Bkz. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Sınır Aşan Tür Değiştirme, Birleşme ve Bölünmeye İlişkin Olarak 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge’yi Değiştiren 27 Kasım 2019 tarihli ve
2019/2121 (AB) sayılı Yönergesi [2019] OJ L 321/1 (“2019/2121 sayılı Yönerge”). Anılan dü-
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ilişkin olarak, altmış üç paragraf altında son derece ayrıntılı bir açıklama da yapılmıştır.
Yönerge’nin 86a ilâ 86t maddelerinde EK-2’de sayılan şirketlerin (ilgili üye
devlet mevzuatına göre örneğin: anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirket, basit paylı ortaklık gibi…) sınır aşan tür değiştirmesini; 87 ilâ 117 maddelerinde anonim şirketlerin ulusal birleşmelerini ve 118 ilâ
134 maddelerinde ise 119’uncu maddede sayılan şirketlerin sınır aşan birleşmelerini konu alan düzenlemeyi takiben, 135 ilâ 160 maddelerinde anonim şirketlerin
ulusal bölünmesi ve 160a ilâ 160u maddelerinde ise EK-2’de sayılan şirketlerin
sınır aşan bölünmesi düzenlenmiştir. Yönerge’nin 135 ilâ 160’ıncı maddelerini
içeren “Üçüncü Bölüm” ve “Altı Kısım” altında sırasıyla; genel hükümler, devralma suretiyle bölünme, yeni kuruluş suretiyle bölünme, adli makam denetiminde gerçekleştirilen bölünmeler, bölünme benzeri işlemler ve uygulamaya ilişkin
bir geçici hüküm hakkında ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. Bu hükümleri takip eden Yönerge’nin 160a ilâ 160u maddelerinde ise, aşağıda değinildiği üzere, mevzuatımızda henüz düzenlenmemiş olan şirketlerin sınır aşan bölünmeleri
hakkında yakın tarihli ve ayrıntılı birtakım yeni hükümler sevk edilmiştir.
B. Türk Hukuku
TTK’nın 134 ilâ 194’üncü maddelerinde, mehaz İsviçre hukuku ve -dolaylı da
olsa bir şekilde ve netice olarak- Avrupa Birliği mevzuatı esas alınarak, anonim
ortaklık ile sınırlı olmamak üzere -işlemin niteliğine göre değişmekle birlikte- ticaret şirketlerinin tarafı olabileceği birleşme, bölünme ve tür değiştirme2 işlemleri ile bir ticari işletmenin katılabileceği yeniden yapılandırma işlemleri, ayrıntılı
bir şekilde düzenlenmiştir. Ticaret şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin
hükümleri, esneklikten uzak ve yetersiz görülen 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret
Kanunu’nun aksine3, TTK’da bu hususa ilişkin -yürürlükten kaldırılan TTK’nın
148, 170 ve 187’inci maddeleri de dâhil olmak üzere- altmış bir madde altında
özel bir hukuki çerçeve yaratılmıştır.

2

3

zenleme, 12.12.2019 tarihli ve L 321/1 sayılı ABRG’de yayımlanmış olup yayımını takip eden
otuzuncu günde yürürlüğe girmiştir. Üye devletler, 31 Ocak 2023 tarihine kadar yeni hükümlere
uygunluk sağlamakla yükümlü kılınmıştır.
AB mevzuatında şirketlerin ulusal tür değiştirmesi özel olarak düzenlenmemiş olup, TTK’nın
ilgili hükümlerine yalnızca İsviçre Hukuku mehaz teşkil etmiştir. Kanun koyucunun öngördüğü
ayrıntılı ve kapsamlı düzenlemeye yönelik olarak bkz. Abuzer Kendigelen/Necdet Uzel, ‘Türk
Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme -Genel Değerlendirme-’ Prof. Dr.
Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan (On İki Levha Yayıncılık 2010) 495 vd.
eTTK döneminde AB mevzuatı ile uyumlaştırma faaliyeti çerçevesinde önerilen ve mehaz İsviçre Hukuku hükümlerini esas alan taslak madde önerileri için bkz. Mehmet Helvacı, ‘Anonim
Ortaklıkların Bölünmesi’, Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu - Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul Üniversitesi 2001) 581 vd.
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Kanun koyucunun bu tercihine bağlı olarak Avrupa Birliği mevzuatı ile oluşan
bu benzerlik/uyumlaştırma, İsviçre kanun koyucusunun Avrupa Birliği yönergelerini de dikkate almak suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerini düzenlemiş
olmasından kaynaklanmıştır. Nitekim TTK’nın genel gerekçesinde yer alan “Şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri ve tür değiştirmeleri ayrıntılı bir şekilde ve AT
yönergelerine uygun olarak düzenlenmiştir.” şeklindeki ifade, bu dolaylılık ilişkisi çerçevesinde anlaşılmalıdır4. Ancak bu ifade bir ölçüde yanıltıcıdır, zira AB
hukuku ile “tam” uyumun sağlanamadığı az da olsa birtakım hükümlere TTK’da
yer verilmiştir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
1. Ulusal Bölünmeler
Genel bir değerlendirme çerçevesinde bakıldığında, TTK’nın ulusal bölünmeye ilişkin hükümlerinin AB mevzuatı ile uyumlu olduğunu ve kanun koyucunun -İsviçre’nin ilgili düzenlemesinden, bir diğer ifadeyle dolaylı bir kaynaktan beslenerek de olsa- AB hukuku ile uyumlaştırma hedefine uygun şekilde bir
kanunlaştırma faaliyeti gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür5. Buna karşılık,
menfaat sahiplerini Yönerge’de öngörülenin ötesinde koruyan veya esaslı bir
farklılık yaratmayan ya da ikincil nitelikte sayılması mümkün olan birtakım hususlar olduğu da ifade edilmelidir. Bu çerçevede, içeriği veya amacı itibarıyla
TTK’nın AB mevzuatı ile “tam” uyum içinde olan hükümlerine aşağıda ayrıca
temas edilmemiş olup6, AB mevzuatından olumlu ya da olumsuz yönde ayrılan
4

5

6

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Necdet Uzel, “Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve
Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun”, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e Armağan (Turhan
Kitabevi 2017) 717 vd. Belirtelim ki, İsviçre kanun koyucusu, yasama faaliyeti sürecinde özellikle Almanya, Fransa ve İtalya hukuklarını inceleyerek kanun taslağını hazırlamakta olduğundan, AB üyesi bu üç devletin hukuklarından esinlenilmesi de AB mevzuatı ile uygunluğun
sağlanması sonucunu doğurmuştur. AB Yönergelerinin asli kaynak olduğu hakkında bkz. ve
karş. Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I (14. Bası, Vedat Kitapçılık 2019) 170.
AB mevzuatı ile sağlanan bu uyumlaştırma, kanımızca “bazı” TTK hükümlerinin yerinde veya
sorunsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Ayrıntısına girmeksizin ifade edelim ki mehaz İsviçre Hukukunda dahi bölünmeye ilişkin yasal çerçeve henüz TTK’nın kabulü öncesinde ciddi eleştirilere konu olmuş, ancak bu eleştiriler ve gözlemlenen uygulama sorunlarına rağmen
mehaz kanunun aynen iktibası yöntemi tercih edilmiştir. Bu hususta bkz. Koray Demir, Türk
Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Şirketlerin Bölünmesi (Beta Yayıncılık 2017) 4 vd.
Örneğin bkz. Yönerge m. 136 (ikinci fıkra hariç), 137, 139 (ikinci fıkra hariç), 141 (vazgeçme
imkânı hariç), 149. Belirtelim ki, Yönerge’de “bir ay”, TTK’da ise “iki ay” olarak öngörülen
süreler de esaslı bir farklılık niteliğinde olmadığından ayrıca anılmamıştır (örneğin Yönerge
m. 143/TTK m. 171). Yönerge’nin anılan bu ve birleşme hükümlerine atıf yapılan veya benzer
sair maddeleri, yöneldiği amaç ve özü itibarıyla TTK’ya uyumlu bir şekilde yansımıştır veya
yorum yoluyla aynı çıkarımda bulunmaya müsaittir; bu nedenle özel bir değişikliği de gerekli
kılmamaktadır. Elbette ki, Yönerge’de öngörülen çeşitli imkânlardan (hareket alanından) yarar-
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ve uyumlaştırma kapsamında göz önünde bulundurulması gerekli ve/veya zorunlu düzenlemeler üzerinde durulmuştur.
1-) Genel Hükümler: Yönerge’nin “Genel Hükümler” başlıklı 135’inci maddesinde, bu bölümdeki hükümlerin -EK-1’de sayıldığı üzere- anonim ortaklıkların devralma suretiyle ve yeni şirket kurulması suretiyle bölünmesine uygulanacağı belirtilmiş olup, Yönerge’nin 87/2-3 ve 4’üncü fıkraları saklı tutulmuştur.
Bu minvalde, tıpkı ulusal birleşme işlemlerinde olduğu gibi; anonim ortaklık
şeklinde kurulan kooperatiflere bu bölüm hükümlerinin uygulanmayabileceği
üye devletlerin takdirine bırakılmış, uygulanması hâlinde ise Yönerge’nin 26’ncı
maddesinde anılan tüm belgelerde “kooperatif” ibaresinin kullanımı zorunlu tutulmuştur. Benzer şekilde, iflas veya tasfiye hâlinde olan ya da benzer süreçlere tabi olan şirketlere de bu hükümlerin uygulanmayabileceği kabul edilmiştir.
Diğer taraftan, finansal piyasalar açısından arz ettiği önem nedeniyle 2014/59/
AB sayılı Yönerge7 uyarınca hakkında önlemlere başvurulan kredi kuruluşları ve
yatırım şirketleri kapsam dışında bırakılmıştır.
TTK m. 160’da ise anonim şirket ile sınırlı olmaksızın, tüm sermaye şirketleri ve kooperatiflerin bölünme işleminin tarafı olabileceği öngörülmüştür. Öte
yandan, Yönerge’nin 87/3 hükmüne yapılan atıf ile uyumlu olduğu üzere, sermayesini kaybetmiş veya borca batık şirketlerin bölünme işleminin tarafı olup
olamayacağı konusunda TTK’da açık bir hüküm sevk edilmemiştir. Bu çerçevede
birleşmenin aksine bu hususta bir düzenleme yapılmamış oluşu dikkate alındığında, kanun koyucunun iradesinin sermayesini kaybetmiş veya borca batık şirketlerin bölünme işlemine katılmaması yönünde olduğu ileri sürülebileceği gibi, bu
hâlde bilinçli bir boşluk olmadığı, kanun koyucunun bu ihtimali açık bir şekilde
dışlamadığı ve kıyas yöntemine başvurmak suretiyle bu tür bir bölünmenin gerçekleştirilebileceği de savunulabilir.
2-) Bölünmenin Kapsamı ve Türleri: Yönerge’nin 136 ve 155’inci maddelerinde, hakların korunması dâhil tüm unsurları anılarak tam bölünmenin tanımı
yapılmış olup, m. 89/2 ve 90/2 atıflarıyla tasfiye hâlinde olan şirketlerin de bölünmeye katılabileceği düzenlenmiştir. TTK m. 159 ve 160 hükümleri, bölünmenin
unsurları yönünden Yönerge ile uyumlu olsa da tasfiye hâlindeki şirketlerin bölünmesi hakkında bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu noktada, TTK m. 138’de

7

lanarak ihtiyaca göre (örneğin “kolaylaştırılmış bölünme” gibi- Yönerge m. 154) birincil veya
ikincil mevzuatta birtakım değişiklikler yapılabilir.
Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and
amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/
EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations
(EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council
[2014] OJ L 173/190.
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birleşmeye açık bir hüküm mevcutken, bölünme yönünden bu hususun düzenlenmemiş olması, bir yorum sorununu beraberinde getirmektedir. Söz konusu tartışmaya girmeksizin, en makul olanın, TTK’da bu hususta bir düzenleme yapılması olduğu söylenebilir. Bu maksatla, tıpkı Yönerge’de olduğu gibi, TTK m. 159
veya 160 altında bir atıfla, TTK m. 138 ve hatta giderek m. 139 hükümlerinin
bölünme işleminde de uygulanabilir olduğu düzenlenebilir. Diğer taraftan, ulusal
bölünmeler yönünden Yönerge’de yalnızca “tam bölünme” ekseninde hükümler
sevk edilmişken, TTK’da kısmi bölünmeler de düzenlenmiştir. Bu farklılık, bir
uyumsuzluk kaynağı olmadığı gibi, sınır aşan bölünmeler bakımından öngörülen
düzenleme dikkate alındığında amaca çok daha uygun olmuştur; böylelikle sınır
aşan bölünmeler hakkında hüküm sevk edilirken uyumlaştırma faaliyeti ciddi sıkıntılar arz etmeyecektir.
3-) Bölünme Sözleşmesinin/Planının İlanı: Yönerge’nin 138’inci maddesi,
-tıpkı birleşmede olduğu gibi- altı fıkra altında taslak bölünme (sözleşmesinin/
planının) hükümlerinin ilanı hususunu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu
noktada, Yönerge’nin 16’ncı maddesine yapılan atıf kapsamında lazım gelen
değişiklikler ve özellikle 138’inci maddenin altıncı fıkrası uyarınca söz konusu
belgelerin genel kurul kararı sonrasında da ilanına devam edilmesine ilişkin yükümlülük öngörülmesi imkânı değerlendirmeye alınabilir. Esasında bu hususlarda TTK’nın bu bölümü altında düzenleme yapılması yerine, ticaret siciline ilişkin
hükümlerde genel düzenlemeler öngörülmesi ve atıf yönteminin benimsenmesi
en isabetli olandır.
4-) Bölünmenin Onaylanması: Yönerge’nin 139’uncu maddesinde, birleşmenin onaylanması hakkındaki m. 93’e atıfla karar yetersayısı, kapsamı ve -lafza
göre hakları etkilemesi koşulu aranmaksızın- farklı kategori payların sahiplerinin
ayrı ayrı onayı hususu düzenlenmiştir. Tıpkı birleşmede olduğu gibi, TTK’nın
bölünmeye dair hükümlerinde farklı kategori pay sahiplerinin onayı hakkında
hüküm sevk edilmemiştir. Ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi çerçevesinde
özel hak (imtiyazlı pay) sahiplerinin hakları eşdeğer haklar tanınarak veya uygun
bir karşılık verilerek korunsa da TTK’nın Yönerge’ye tam uyumunu sağlamak
üzere bu hususta açık bir hüküm öngörülmesi gereklidir. Farklı kategori payların
sahiplerini, her ne kadar daha kapsamlı bir menfaat grubuna işaret etse de -zira
imtiyazlı pay kavramı ile birebir örtüşmemektedir-, imtiyazlı pay sahipleri özel
kurulu hakkındaki TTK’nın 454’üncü madde çerçevesinde koruma imkânı da
düşünülebilir. Bu minvalde, TTK m. 454 hükmünde öngörülen “hak ihlali” şartı
en geniş yoruma konu edilerek ihlalin her hâlükârda gerçekleştiği ve bölünme
işleminin bir esas sözleşme değişikliği olduğu da kabul edilerek bu sonuca ulaşılabilir. Ancak, TTK m. 454’ün lafzına rağmen bu denli genişletici bir yorum
yapmak yerine, yeni bir hüküm sevk edilmesi tercihe şayandır. Diğer taraftan,
oranların korunmadığı (asimetrik) bölünmeler yönünden, azınlık pay sahiplerine
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paylarını satın alma hakkı tanınması imkânının öngörülmesi de ayrıca değerlendirilebilir.
5-) Devralan Şirketin Genel Kurulunun Onayı Zorunluluğunun İstisnası:
Yönerge’nin 140’ıncı maddesinde birtakım koşulların sağlanması kaydıyla bölünmenin devralan şirketin genel kurulunda onaylanması zorunluluğuna istisna
getirilebileceği öngörülmüştür. Buna göre; (a) bölünen şirketin bölünme kararına ilişkin genel kurul tarihinden en az bir ay öncesinde Yönerge’nin 138’inci
maddesinde öngörülen ilanın yapılmış olması, (b) bir önceki bentte öngörülen
tarihten en az bir ay öncesinde Yönerge’nin 143’üncü maddesinde belirtilen belgelerin devralan şirketin tüm pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, (c)
sermayenin asgari bir kısmına (en fazla %5 ve hesaplamada oydan yoksun paylar
istisna tutulabilir) sahip olan pay sahiplerine genel kurul toplantısı yapılmasına
ilişkin talep hakkı tanınmış olması hâlinde devralan şirketin genel kurul kararı
olmaksızın bölünme işlemi gerçekleştirilebilir. Bölünme işlemi sürecini kolaylaştıran bu usulün TTK’da öngörülmesi mümkündür ve ancak zorunluluk teşkil
etmemektedir.
6-) Bölünme Raporu ve Malvarlığındaki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme: Yönerge’nin 141’inci maddesinde yönetim organları tarafından bölünme raporu hazırlanması ve bölünen şirketin malvarlığında meydana gelebilecek
önemli değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması zorunluluğu öngörülmüştür. TTK’nın 169 ve (150’nci maddeye atıf yapan) 172’nci maddeleri, Yönerge’nin bu hükmü ile büyük ölçüde-m. 70 atfı dâhil- uygunluk içindedir. Ancak
TTK m. 169/4 hükmünde tüm ortakların onayı hâlinde (küçük/orta ölçekli şirketlerde) bölünme raporu düzenlenmemesine izin verilmişken, Yönerge m. 144/2
uyarınca kapsam genişletilebilir.
7-) Bölünme Sözleşmesinin Denetlenmesi: Yönerge’nin 142’nci maddesi ile
bir husus dışında uygunluk içinde olan -TTK m. 148 atfıyla- TTK’nın 170’inci
maddesi -isabetli olmayan bir şekilde- 26.06.2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun
ile ilga edilmiştir. Yönerge m. 144 altında sayılan koşulların varlığında vazgeçme imkânı öngörülürken, mülga TTK m. 148’de ise bu imkâna yalnızca küçük
(-ilga edilmemiş olmasaydı muhtemelen- ve orta) ölçekli şirketler yönünden yer
verilmişti. TTK m. 170’in ilgası sonrası yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 128’inci maddesi, şu hâliyle Yönerge’nin bu hükmünü karşılamadığından
TTK’da bu hususta bir düzenleme yapılması zorunludur ve üstelik uyumlaştırma
hedefinden bağımsız olarak işlem güvenliğinin tesisi için gereklidir.
8-) Pay Sahiplerinin İnceleme Hakkı: Yönerge’nin 143’üncü maddesinde
pay sahiplerinin inceleme hakkı ve kapsamı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
TTK m. 171 ve ara bilanço düzenleme yükümlülüğü hakkındaki m. 165 hükümleri, Yönerge’nin bu maddesini büyük ölçüde ve hatta bazı hususlarda ötesine ge-
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çen bir şekilde karşılamaktadır. Örneğin TTK internet sitesi aracılığıyla inceleme
hakkı kullandırılmasını ek bir yükümlülük olarak öngörürken, bu yöntemin şirket
tarafından tercih edilmesi hâlinde belgelerin şirket merkezinde fiziki olarak incelemeye sunulmasına ilişkin bir muafiyet öngörülmektedir. Dolayısıyla özellikle
anılan bu son hususta bir hüküm sevk edilmesi, ayrıca işlem ve maliyet dostu niteliğinde olacaktır. İnceleme hakkından vazgeçilmesi ise Yönerge’de özel olarak
düzenlenmemiş olup TTK m. 171’in ikinci fıkrası bu yönüyle sorgulanmalıdır.
Ancak tüm ortakların onaylaması koşuluna yer verilmiş olması itibarıyla ortakların menfaati korunmuş olduğundan, bu fıkranın Yönerge’ye aykırı sayılamayacağı savunulabilir.
9-) Çalışanların Korunması: Yönerge’nin 145’inci maddesinde, bölünmeye
katılan şirketlerin çalışanlarının korunması hakkında 2001/23/AT sayılı Yönerge8
hükümlerine atıfta bulunulmuştur. Buna karşılık gelen TTK m. 178 hükmü ile
-birleşme ve tür değiştirmede de geçerli olan- iş ilişkilerinin geçmesi ve hukuki
sonuçları düzenlenmiştir. Bu çerçevede 2001/23/AT sayılı Yönerge esas alınarak
kapsayıcı hükümlerin öngörülmesi, 4857 sayılı İş Kanunu m. 6 ve TTK’nın ilgili
hükümleri arasında bağlantı kurulması ve hatta -yeniden yapılandırmanın tüm
hukuki cepheleri hakkında özel bir kanun hazırlanması tercih edilmediği takdirde- bu özellikli hususun yalnızca İş Kanunu altında düzenlenmesi en isabetli yasama tercihi görünümündedir9.
10-) Tahvil Sahipleri Dâhil Alacaklıların Korunması: Yönerge’nin 146’ıncı
maddesi altında bölünmeye katılan şirketlerin alacaklılarının korunması ve bunların müteselsil sorumluluğu hakkında genel bir çerçeve öngörülmüştür. TTK’nın
174 ilâ 176’ncı maddeleri Yönerge ile uyumlu olup müteselsil sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin imkândan da faydalanılabilir. Ayrıca hiç veya gereği gibi
teminat gösterilmediği durumlarda; örneğin dava açma süresinin belirlenmesi,
ilk derece mahkemesi kararının kesin olması, mahkeme kararının diğer alacaklılar yönünden de etkisini göstermesi, yargılama giderlerinin bölünmeye katılan
şirketler üzerinde bırakılması gibi çeşitli çözümler üretilebilir. Bunun yanında,
Yönerge’de izin verildiği üzere, devralan ve devrolunan şirketlerin alacaklılarını
korumak üzere farklı koruma usulleri yaratılması imkânı da dikkate alınabilir.
Özetle, alacaklıların korunması usulü hakkında tanınan hareket alanı çerçevesinde TTK’ya yeni hükümler eklenebileceği gibi, mevcut hükümlerin Yönerge ile
8

9

Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses [2001] OJ L 082/16.
Bu hususta bkz. Aslıhan Kayık Aydınalp, İş Hukuku Açısından Ticaret Şirketlerinde Yapısal
Değişiklikler (Beta Yayıncılık 2017) 81 vd. Nitekim -eTTK döneminde- İş Kanunu m. 6 hükmünün çalışanların haklarını koruyan bir düzenleme getirdiği ve bölünme bakımından da uygulanabileceği savunulmuştur. Bkz. Mehmet Helvacı, Anonim Ortaklıkların Bölünmesi (Yeniden
Yapılandırma Modeli Olarak Bölünme) (Beta Yayıncılık 2004) 132.
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uyumlu ve yeterli korumayı sağladığı düşüncesiyle, yeni bir hüküm sevk edilmemesi de tercih edilebilir.
11-) Pay Senedi Dışındaki Özel Hak Tanınmış Diğer Menkul Kıymet Sahiplerinin Korunması: Hakların devamlılığı ilkesinin bir uzantısı olarak, Yönerge m. 147 uyarınca, devrolunan şirkette özel hak tanınmış menkul kıymetlere
sahip olanlara eşit haklar tanınması gerekmektedir. Bununla birlikte, üye devletin mevzuatında düzenlendiği takdirde bu menkul kıymet sahipleri özel kurulu
veya aksi hâlde bireysel olarak her bir menkul kıymet sahibi tarafından hakkın
değişimine onay verilmiş ise ya da bu kişilerin menkul kıymetlerini devralan
şirkete satma yetkisi bulunuyorsa devamlılık ilkesinden sapılabilir. Bu hususta
yine TTK’da bir hüküm olmaması nedeniyle, Yönerge m. 147’ye uygun bir düzenleme yapılması tercih edilebilir.
12-) Bölünme İşlemlerinden Sorumluluk: Yönerge’nin 152’nci maddesi,
en azından bölünen şirketin yöneticileri ve işlem denetçilerinin sorumluluğunun
düzenlenmesi gereği hakkındadır. TTK’nın 193’üncü maddesi, devrolunan şirket ile sınırlı olmamak üzere bölünmeye katılan tüm şirketleri kapsamına alarak
sorumlular çevresini, gerek şirket gerek kişi temelinde daha geniş bir şekilde belirlemiştir. Bununla birlikte, Yönerge’nin 152’nci maddesi ile uygunluk içinde
olan (ve hatta ötesine geçen) TTK m. 193/2 hükmü -isabetli olmayan bir şekilde26.06.2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile ilga edilmiştir. Her ne kadar sorumluluk hukukunun genel hükümlerine başvurulması mümkünse de bu hususta özel
bir hükme yer verilmesi isabetli olacaktır.
13-) Bölünmenin Sonuçları: Yönerge’nin 151’inci maddesi altında bölünmenin sonuçları düzenlenmiş olup, bu maddeye karşılık gelen TTK m. 179 hükmü bu düzenlemeyi büyük ölçüde karşılamaktadır. Diğer taraftan, birleşmenin
sonuçları hakkındaki TTK m. 153/2’de olduğunun aksine, bölünen şirketin paylarının hak sahipliği temelinde, birtakım payların bölünme suretiyle malvarlığını devralan şirkette pay sahipliği hakkı vermeyeceği hususuna ilişkin açık bir
hüküm öngörülmemiştir. Bu minvalde Yönerge m. 151/2’ye uygun bir hüküm
öngörmek isabetli olabileceği gibi, bu tür bir ihtimalin işlemin doğası gereği herhangi bir düzenlemeyi gerekli kılmadığı da savunulabilir.
14-) Bölünmenin Geçersizliği: TTK m. 192 hükmü, bölünmenin geçersizliği
hakkındaki genel esasları düzenleyen Yönerge’nin 153’üncü maddesine karşılık
gelmekte olup, bu esaslar ile uyum içindedir. Ancak bölünmenin geçersizliğinin Yönerge’nin 16’ncı maddesine uygun şekilde ilan edilmesi gerekmekte olup,
bölünmeye katılan şirketlerin müteselsil sorumluluğu hakkında bir düzenleme
yapılması da isabetli olabilir. Zira Yönerge m. 153/1-(h) uyarınca, bölünmenin
tescili ve iptalinin ilanı arasında üstlenilen borçlardan dolayı gerek bölünen gerek
devralan şirket müteselsilen sorumlu kılınmıştır. Bölünmenin geçersizliğine idari
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bir makamın karar verebildiği ulusal hukuk düzenlerinde de aynı esaslar olup,
TTK’da bu yönde bir düzenleme zaten mevcut değildir.
15-) Bölünme Benzeri İşlemler: Yönerge’nin 158 ve 159’uncu maddelerinde, iki tür “bölünme benzeri işlem” düzenlenmiştir. Yönerge m. 158’e göre, üye
devletin mevzuatı izin verdiği takdirde, yüzde onu aşan nakdî ödemeler içeren
bir işlem bakımından da Yönerge hükümleri uygulama alanı bulur. Ayrıca Yönerge’nin 159’uncu maddesine göre, bölünen şirketin infisahı ile sonuçlanmayan bölünmeler bakımından da Yönerge’nin ilgili hükümleri uygulanır. Bu iki hususta
TTK’da veya diğer mevzuatımızda bir düzenleme olmamakla birlikte, bu yönde
bir ihtiyaç doğduğu takdirde, bölünmeye ilişkin hükümlerin bu iki hâlde de uygulama alanı bulacağına ilişkin -tercihen TTK m. 159’a- bir ekleme yapılabilir.
2. Sınır Aşan Bölünmeler
Yönerge’nin 160a ilâ 160u maddeleri, EK-2’de sayılan ve pay sahibinin sorumluluğunun sınırlandırıldığı şirketlerin sınır aşan bölünmesini ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir. Belirtelim ki, TTK’da bu hususta bir düzenleme olmayıp, gerekçedeki ifadesiyle bu (“girift” ve “tartışmalı”) konunun düzenlenmesi
özellikle tercih edilmemiştir10. Hâlbuki ulusal bölünmelerde olduğu gibi, mehaz
İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devri Hakkında Federal Kanun esas alınarak bu özellikli konunun düzenlenmesi de tercih edilebilirdi.
Bununla birlikte, sınır aşan bölünmelerin Yönerge ile yakın bir tarihte ilk defa
düzenlenmiş olması karşısında, her hâlükârda mevzuatın güncellenmesi de bir
zorunluluk arz edecekti.
Bu çerçevede, AB mevzuatı ile uyumun sağlanması adına sınır aşan bölünmeler yönünden -tıpkı sınır aşan birleşme ve tür değiştirme işlemlerinde olduğu
gibi- düzenleme yapılması bir zorunluluktur. Bu girift ve tartışmalı konudaki düzenlemenin, TTK altında yapılması ise en isabetli yasama tercihi olacaktır. Zira
TTK’nın ilgili maddelerine eklenebilecek ek fıkralar veya teselsül eden yeni ek
maddeler öngörmek suretiyle, bu mesele en yalın şekilde ve konu bütünlüğü de
korunarak düzenlenebilir. Örneğin sınır aşan bölünmenin tescili öncesinde hukuka uygunluğu yönünden bir denetleme mercii ve usulünün yaratılması (Yönerge
m. 160m), bu denetleme sonrasında bölünmenin hangi tarihte sonuçlarını doğu10

Bkz. Gerekçe, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme - Genel Açıklamalar: “…İBirK’da sınıraşan
birleşme ve bölünme gibi yapısal değişiklikler -oldukça girift- bağlama kuralları ile düzenlenmiştir. İsviçre öğretisinde çok eleştirilen sicil hukuku ile bağdaştırılması güç olan bu hükümlere
de, Tasarıda yer verilmemiştir. Çünkü milletlerarası özel hukuka ilişkin bağlama kuralları Tasarının konusu dışındadır ve bir ülkede yapılan tescil ile başka bir ülkedeki malvarlığının nasıl
intikal edeceği milletlerarası özel hukukta olmasa bile şirketler hukukunda çok tartışmalı bir
konudur. AT hukukunda sınıraşan birleşmelere ilişkin onuncu ve sınıraşan merkez değişikliklerine dair Ondördüncü Yönerge, tasarı aşamasındadır.”
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racağının belirlenmesi (Yönerge m. 160q) ve bölünmenin geçersiz kılınamayacağının (Yönerge m. 160u) öngörülmesi gerekmektedir.
3. TTK’nın AB Mevzuatı ile Uyumu Hakkında Genel Sonuç
Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, TTK’nın ulusal bölünmelere dair
düzenlemesinin Yönerge hükümleri ile büyük ölçüde uyumlu olduğu ve hatta
Yönerge’de öngörülen asgari çerçevenin ötesine geçerek etkin bir işlem bütünü
tasarlamış olduğu ifade edilebilir. Tekrara düşmemek adına tek tek anılmayacak
olsa da yukarıda on beş başlık altında tespit edilen farklılıklar ekseninde birtakım değişikliklerin yapılması zorunluluk arz ederken, bir kısmı ise ihtiyaçlara
göre ve sunduğu imkânlar kapsamında yasama sürecinde dikkate alınabilir. Diğer yandan, sınır aşan bölünmelere ilişkin yapılması zorunlu olan düzenlemenin,
TTK tahtında ve ilişkili maddelerle bağlantı kurularak yapılması yöntemi tercihe
şayandır.
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GİRİŞ
Muhasebe hukukunda hesap kavramı gerçek kişi, dernek, vakıf, şahıs şirketi
veya sermaye şirketi kisvesi altında faaliyet gösteren tacirin bir dönemlik, yani
kural olarak bir yıllık ticari faaliyetinin neticesinin ilgililerce (yatırımcı, ortak
veya alacaklılarca) görülmesini sağlamak maksadıyla çıkarılan tablodur. Bu tablo
işletme bünyesinde tutulan defterlerde mevcut veriler üzerinden ve işletme içerisinde, örneğin depolarda yürütülecek fiziki sayım suretiyle çıkarılır ve esasen
işletmenin küçük, ortak sayısının az ve ortakların aynı zamanda yönetici olduğu
hâllerde basit bir gelir-gider hesabı da bu amaca hizmet edebilmektedir. Çünkü
bu hâllerde ilgililer hâlihazırda pek çok veriye zaten sahip konumdadırlar ve ne
kadar harcanarak ne kadar gelir elde edildiğini gösteren basit bir gelir-gider hesabı da ilgilileri malvarlığının durumu hakkında yeterince bilgilendirir ve kârı
paylaşmaya yönelik ihtiyacı giderir. Ancak kanun sermaye şirketleri denince belirli bir büyüklüğü ve ortak sayısının çokluğunu önden kabul ettiği içindir ki,
bu şirketler bakımından basit bir gelir-gider hesabı ile yetinmez; bu şirketlerden
daha fazlasını talep eder. Bu manada sermaye şirketlerinin hesapları yılsonu finansal tablolarını (Jahresabschluss) ifade eder. Yılsonu finansal tabloları ise üç
adet hesabı içerir. Bunlar bilanço (Bilanz), kâr-zarar tablosu (Gewinn- und Verlustrechnung) ve faaliyet raporudur (Lagebericht).
Kanun koyucu yılsonu finansal tablolarına ilişkin kural koymaktan imtina
edebilir. Bu hâlde şirketler piyasanın, özellikle alacaklı bankaların veya diğer ilgililerin talepleri ve şirketin ihtiyaçları doğrultusunda hesap tutacak, açıklayacak
ve denetleteceklerdir. Yine uygulamada her bir şirket özelinde basit veya karmaşık hesap tutma yöntemleri arasında şahsen tercihte bulunulması söz konusu olacaktır. Ancak hukuk politikası tersine bir yol izler ve bu alanı kurala tabi kılmak
isterse şayet, o hâlde düzenlenmesi lazım gelen alanlar şu üçüdür:
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- Yılsonu finansal tablolar hazırlanırken riayet edilecek ilkeler,
- Bu tabloların kamuoyu veya ilgilerle paylaşılması, alenileştirilmesi (Offenlegung) ve
- Tabloların denetlenmesi (Abschlussprüfung).
Diğer bir ifadeyle yılsonu finansal tabloların pozitif manada düzenlenmesi
yönündeki politik karar bir defa alındıktan sonra bu düzenlemenin tabloların hazırlanmasına yönelik kuralları, bunların açıklanmasına yönelik kuralları ve son
olarak bunların denetlenmesine yönelik kuralları ihtiva etmesi gerekir.
Huzurdaki çalışmada da bu yöntem izlenecektir. Bu manada ilk olarak AB’nin
2013/34/AB sayılı Bilanço Yönergesi’ne değinilecektir. Bu yönerge sermaye şirketlerinin hazırlayacakları ferdi ve konsolide tabloların hazırlanmasında riayet
edilecek temel ilkeleri belirler; akabinde, hazırlama yükümlülüğü bakımından
birtakım istisnalar öngörür. Aynı şekilde adı geçen yönerge alenileştirme yöntemleri bakımından da çeşitli hükümlere sahiptir. Bu hâliyle mezkûr yönergenin
ele alınması ve Türk hukuku ile karşılaştırılması yukarıda anılan ilk iki alanın
huzurdaki çalışma bakımından kapsanmış olmasına vesile olacaktır.
Bu yönergenin ele alınmasını müteakip işbu çalışma kapsamında AT’nin
1606/2002 sayılı Uluslararası Muhasebe Standartlarının Kullanılmasına Yönelik
Tüzüğü’ne kısaca değinilecektir. Bu tüzük üye devletlere, IAS/IFRS olarak adlandırılan uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının şirketlerce
kullanımına izin verme imkânını tanımaktadır. Buna göre üye devletler bir önceki
yönerge, daha doğrusu onun selefleri olan 4. ve 7. Yönerge ile emrolunan ulusal
düzenlemeleri yaptıktan sonra tabiyetlerindeki şirketlere IAS/IFRS kullanımını
serbest bırakma, hatta IAS/IFRS’i ulusal düzenlemeye tercih etme imkânını sağlayabilecektir. Türk hukukunda da esasen yasal düzenleme yapılırken doğrudan
IAS/IFRS’ten istifade olunmuştur; Kanun pek çok yerde IAS/IFRS’in İngilizce
metninden Türkçeye çevrilen Türk Muhasebe Standartları’na (“TMS”) veya Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”) atıf yapmakla yetinmektedir. Bu yönüyle anılan tüzüğün yukarıda bahsi geçen yönergeden sonra ele alınması konuyu
tamamlayıcı nitelikte olacaktır.
Huzurdaki çalışma kapsamında son olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyin
2006/43/AT sayılı yönergesine değinilecektir. Anılan yönerge yılsonu finansal
tabloların denetimi ile ilgili olup yukarıda öngörüldüğü hâliyle ilgili alanının düzenlenmesi lazım gelen son kısmını ele almaktadır. Bu yönergenin incelenmesi
suretiyle de Türk sermaye şirketlerinin denetlenmesine yönelik Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözden geçirilebilecektir.
Anılan her üç düzenlemenin de en ince detayına kadar incelenmesi bu çalışmanın sınırlarını zorlayacağından her üç düzenlemeye de anahatları ile değinil-
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dikten, selef düzenlemeler ile farkları ortaya konduktan sonra Türk hukuku ile
ilgili öneri ve değerlendirmelere geçilecektir.
Çalışma içerisinde yer yer ilgili kavramların Almanca veya İngilizce karşılıklarına da yer verilmektedir. Bundan maksat ele alınan konu ile ilgili yabancı kaynaklarda daha detaylı çalışma yapmak isteyen araştırmacılara kullanabilecekleri
anahtar kelimeleri sunmaktır.
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Öz
Bu bölümde Bilanço Yönergesi ile uyum konusu ele alınmaktadır. Bu manada bilanço hukukuna hâkim temel
ilkeler, bu ilkelerden en önemlileri olan dürüst resim ilkesi ve ihtiyat prensibine yönelik açıklamalar yapılmakta
ve iki ilke arasındaki çelişkilere temas edildikten sonra, Türk hukukunda dürüst resim ilkesinin öncüllenmiş
olmasının alacaklıların korunması politikasını zayıflatabileceği görüşüne yer verilmektedir. Yine bu bölüm
altında sermaye şirketleri dışındaki tacirler bakımından deregülasyon ihtiyacı olduğu hususuna ve KOBİ’ler
açısından mevcut uyumsuzluklara yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dürüst resim ilkesi, İhtiyat prensibi, Bilanço Yönergesi, KOBİ.
Abstract
This chapter deals with the compliance question of Turkish law with the EC Accounting Directive. In this
sense, the following chapter includes statements on the basic accounting principles, i.e. true and fair view
and prudence principle, and flags the conflict between two of the mentioned principles. In this chapter, it is
stated that that the prioritization of the true and fair view principle, as it is done in Turkish law, may lead to the
weakining of deptor protection goals of the law. This chapter also indicates the need of deregulation regarding
the merchants other than the capital companies and points out the non-compliance issues due to the SMEs.
Keywords: True and fair view, Prudence principle, EC Accounting Directive, SME.
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 26 Haziran
2013 tarih ve 2013/34/AB sayılı belirli türdeki şirketlerin ferdi ve konsolide yılsonu finansal tabloları ve ilintili raporları ile Avrupa Parlamentosu ve
Konseyin 2006/43/AT sayılı Yönergesinin değiştirilmesi ve Konseyin 78/660/AET ile 83/349/AET
sayılı yönergelerinin ilgası hakkındaki Yönergesi
(“Bilanço Yönergesi1”)

Kabul Tarihi

: 26 Haziran 2013

Sayısı

: 2013/34/AB

Yayın Yeri

: ABRG 29.06.2013, L 182, s. 19–76

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 68-81 ile m. 514-518.

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
A. Ön Açıklamalar
Yılsonu finansal tablolar hazırlanırken kabul gören temel ilkeler hemen tüm
dünyada aynılarıdır. Bunlar özü itibariyle edinme değeri, mahsup yasağı, tamlık,
esaslılık, periyodiklik, ihtiyatlılık ve dürüst resim ilkeleridir. Ancak bu ilkelerin
birbirleri ile ilişkileri bakımından tüm dünyada kendi aralarında çatışan iki ekol,
iki gelenek bulunmaktadır. Alman ekolüne göre sayılan bu ilkeler arasında astlık-üstlük, yani bir hiyerarşi bulunmaz; her bir ilke uygulama bakımından diğeri
ile eşit seviyededir. Anglo-Sakson geleneğinde ise dürüst resim ilkesi (true and
fair view) diğerlerine göre daha üst normdur ve bu ilke çelişki hâlinde diğer ilkelere galebe çalar. Hatta anılan ilkenin bu yönünü anlatmak için İngilizce metinlerde dürüst resim ilkesine tepeleyen, üstün ilke anlamında over-riding-principle
denildiği de olur.
1

Yabancı kaynaklarda “Bilanzrichtlinie” olarak anılmaktadır.
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Dürüst resim ilkesi mali konularda belirsizlik olması hâlinde- ki konu ile ilgilenen hemen herkes bilir, hesaplaştırma ve değerleme faaliyetinde hep bir belirsizlik ve hep bir yoruma muhtaçlık hâli hakimdir- en kötü senaryodan değil
de nötr bir senaryodan yola çıkılmasını emreder. Diğer bir ifadeyle dürüst resim
ilkesi uyarınca belirsizliğe düşülen hâllerde ilgili konu hakkında ne en kötü ne de
en iyi senaryonun tercih edilmesi gerekir; ortada bir senaryo bulunmalı ve takdir
hakkı ve yorum bu senaryo üzerinden yapılmalıdır. Bu yönüyle dürüst resim ilkesi pay sahibi ve yatırımcı dostudur; ancak bir nebze de olsa alacaklı düşmanıdır. Çünkü orta senaryodan yola çıkmak yerine, belirsizlik hâlinde ihtiyatı elden
bırakmadan en kötü senaryodan yola çıkılacak olsaydı şayet kâr dağıtımı ya hiç
ya da daha az olacaktı. Dağıtılmayan meblağ da malvarlığında kalacak ve alacaklılar lehine daha yüksek bir garanti oluşturacaktı. Diğer bir ifadeyle dürüst resim
ilkesinin öngördüğünün aksine orta senaryodan değil de en kötü senaryodan yola
çıkıldığı hâllerde malvarlığının değeri olandan daha düşük görülecek ve olan ile
varsayılan arasındaki farktan kaynaklanan gizli yedekler (stille Rezerven) bir takip neticesinde alacaklının, beklenmedik de olsa, alacağına kavuşmasına hizmet
edecektir. Ancak gizli yedekler, aynı zamanda, vakti zamanında dağıtılmayan temettüyü de ifade eder. Aynı şekilde dürüst resim ilkesinin emrettiği biçimde orta
senaryodan yola çıkılarak takdir hakkının kullanılması ve yorum yapılması hâlinde şirket net malvarlığının olandan az çıkma ihtimali de mevcuttur. O nedenle
dürüst resim ilkesinin cari olduğu hâllerde alacaklılar gün sonunda menfi manada
sürprizlerle de karşılaşabilirler.
Bu nedenlerle Alman geleneği dürüst resim ilkesine diğer ilkelerle birlikte
yer vermekle birlikte onun üst norm özelliğini kabul etmek istemez. Hatta yorum
yapılması gereken yerlerde ihtiyat prensibinin (Vorsichtsprinzip) öncüllenmesi
taraftarıdırlar. İhtiyat prensibi hep en kötü senaryodan yola çıktığı için net malvarlığını hep olası en düşük hâlde gösterir; bu yönüyle şirkette temettü, hep olabileceğinden daha az dağıtılır ve bu şekilde oluşan gizli yedekler de son tahlilde
alacaklıların işine gelir. Yani bu prensibin öncüllenmesi alacaklıların korunmasına hizmet eder. Ancak net malvarlığı olması muhtemel en düşük hâlinde görünen
bir şirkete de yatırım yapma isteğinin o denli yüksek olmayacağı açıktır. Yani
ihtiyat prensibinin öncüllendiği bir sistemde de şirketlerin yatırımcı bulmak konusunda zorluğa düşecekleri, giderek dürüst resim ilkesini öncülleyen şirketlerle
yatırımcı bulmak yarışında dezavantajlı olacakları, geride kalacakları aşikardır.
İşte AB sathında, birazdan ele alınacak yönergede olduğu gibi, finansal tablolara yönelik her düzenleme bu iki ekolün çarpışma yeri olagelmiştir. 4. ve 7.
Yönergeler hazırlanırken dürüst resim ilkesi hâkim gelmiştir. Birazdan ele alınacak Bilanço Yönergesi’nde de bu durum değişmemiştir. Çünkü hiç kimse gün
sonunda yabancı şirketlerle yatırım kapma, sermaye çekme yarışında olan kendi
şirketlerini ihtiyat prensibini öncülleyerek kendi eliyle dezavantajlı bir konuma
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getirmek istememektedir. Ancak hemen herkes dürüst resim ilkesinin öncüllendiği bir sistemin de alacaklılar, ödünç verenler bakımından ihtiyatla yaklaşılması
gereken bir düzen olduğunun farkındadır. Bilanço Yönergesi’ne yönelik açıklamaların ve yapılacak değerlendirmelerin de bu çerçevede okunması gerekir.
B. Bilanço Yönergesi’nin Getirdikleri
Yukarıda künyesi verilen Bilanço Yönergesi, yine künyesinden de anlaşılabileceği üzere sermaye ortaklıklarının ferdi ve konsolide yılsonu finansal tabloları
ile ilgili iki yönergeyi, yani 4. Yönerge2 ve 7. Yönerge3 adı ile bilinen iki yönergeyi tek bir yönerge altında “konsolide” etmek suretiyle yürürlükten kaldırmıştır. Bilindiği üzere 4. Yönerge sermaye ortaklıklarının ferdi yılsonu finansal tablolarını düzenlemekteyken 7. Yönerge de şirketler topluluğunda hâkim şirketin
hazırlamakla yükümlü olacağı konsolide finansal tablolara yönelik esasları ele
almaktaydı.
Bilanço Yönergesi 4. ve 7. Yönerge’yi kendi bünyesinde birleştirmenin yanında anılan bu iki yönergede esaslı değişiklikler öngörmemiştir. Bu husus bilhassa
Bilanço Yönergesi’nin EK VII’sinden anlaşılır. Bu ek, 4. ve 7. Yönerge’de olup
da Bilanço Yönergesi’ne aynen alınan hükümleri gösterir ki, bunlar sayıları itibariyle oldukça çoktur.
2011 yılında yayımlanan bir Avrupa Komisyonu önerisine istinaden Bilanço
Yönergesi her iki yönergeyi basitleştirmekle yetinmiş4, yine aynı öneriyi takiple
finansal raporlama yükümlülükleri dolayısıyla ağır idari ve mali külfetlere katlandıkları tespit olunan küçük ve orta ölçekli işletmeler (“KOBİ”) lehine istisnalar öngörmüştür. Bu manada Bilanço Yönergesi’nin temel amacı 4. ve 7. Yönerge’yi basitleştirmek ve aradan geçen süre zarfında anılan yönergeler nedeniyle
üstlenilen ağır idari ve mali külfetlerden KOBİ’leri kurtarmaktır.
4. ve 7. Yönerge’de olduğu gibi Bilanço Yönergesi de iktisadi gaye gütmesi
koşulu ile5 sınırlı sorumlu şirket türlerine uygulanır. Yönerge’nin Ek I’inden de
anlaşılabileceği üzere bu şirketler evvel emirde anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerdir. Ancak mezkûr yönerge kendisi sınırlı
sorumlu olmasa da yönetici ortaklarından birisi sınırlı sorumlu türden bir şirket
2
3
4

5

Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty
on the annual accounts of certain types of companies [1978] OJ L 222/11.
Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the
Treaty on consolidated accounts [1983] OJ L 193/1.
Örneğin önceki yönergelerde büyük yer tutan bilanço ve kâr-zarar tablolarının bölümlendirilmesi hususu bu yönergede yönerge metnine değil, yönerge eklerine alınmış, bu sayede yönerge,
değerleme ilkeleri gibi daha mühim hususlara odaklanabilmiştir.
Hukukumuzda aksi zaten mümkün değildir.
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olan şahıs şirketlerinde de Yönerge hükümlerinin uygulama alanı bulacağını ifade etmektedir. Yönerge’nin Ek II’si incelendiğinde kast olunan şirketlerin kollektif ve adi komandit şirketler olduğu ve esasen Alman hukukundan bilindiği
hâliyle komandite ortağı bir limited şirket olan GmbH&Co KG adlı ara türün bu
hükümle hedeflendiği anlaşılmaktadır. Yani GmbH&Co KG’ler de bir şahıs şirketi olmalarına rağmen, Bilanço Yönergesi’ne tabi olacaktırlar. Ancak bu türden
bir ara türün hukukumuzda yaratılması mümkün değildir. Çünkü hukukumuzda
kollektif şirket ortakları ile komandite ortaklar sadece ve sadece gerçek kişilerden
olabilirler. O nedenle Yönerge’nin bu kısmının Türk hukuku bakımından dikkate
alınması lüzumu bulunmamaktadır.
Yukarıda da anıldığı üzere Bilanço Yönergesi’nin temel maksadı KOBİ’leri
finansal raporlama yükümlülüklerinin getirdiği idari ve mali yüklerden kurtarmaktır. Bu manada Bilanço Yönergesi’nin ilk bölümünde birtakım tanımlara yer
verilir verilmez, şirketler, büyüklüklerine göre kategorilere ayrılmaya başlanır.
Yönerge’nin 3. maddesi şirketleri mikro (kleinst), küçük, orta ve büyük olmak
üzere dört kategoriye ayırmaktadır. Bu ayrımın temelinde ise, şirketlerin brüt
malvarlığı (yani toplam aktif) tutarı, net satış rakamı (yani vergi sonrası satış geliri) ile çalışan sayılarına yönelik eşiklerden en az ikisinin birbirini takip eden en az
iki yıl boyunca aşılıp aşılmadığı hususu yatmaktadır. Bilanço Yönergesi’ne göre
örneğin bir mikro işletme, brüt malvarlığı 350.000, net satış rakamı 700.000 Avro’dan ve/veya ortalama çalışan sayısı ondan az olan işletmedir. Yukarıda da ifade
olunduğu üzere şirketin bu üç kriterden en az ikisini en az iki yıl süreyle karşılıyor olması esas ve kâfidir. Henüz Avro’ya geçmemiş üye devletler anılan parasal
eşikleri Bilanço Yönergesi’nin yürürlük tarihinde cari kurdan milli para birimlerine uyarlayarak aktaracaktırlar. Uyarlama neticesinde ortaya çıkan küsuratlar ise
toplam tutarın %5’ini aşmayacak şekilde aşağı veya yukarıya yuvarlanabilecektir.
Aynı yöntemi takip ederek Bilanço Yönergesi, yine ilk bölümde, şirketler topluluklarını da küçük, orta ve büyük olmak üzere üçe ayırmaktadır. Bu manada
örneğin aktif toplamı 4 milyon, net satış geliri 8 milyon Avro’dan az ve/veya
ortalama çalışan sayısı bir hesap döneminde elliyi aşmayan topluluklar küçük
topluluk olarak addedilmektedirler.
Bu tanımlamalardan sonra Bilanço Yönergesi ikinci bölümünde genel hüküm
ve ilkeleri tespit etmektedir. Buna göre yılsonu finansal tabloları bilanço, kâr-zarar tablosu ve eklerden oluşur. Bilanço Yönergesi’ne göre mikro ve küçük işletmeler ile küçük gruplara bu yönergede tespit olunan bilgiden fazlasına yılsonu
finansal tablolarında yer vermek yükümlülüğü sadece ve sadece vergisel nedenlerle getirilebilir.
Bilanço Yönergesi’nin 4. maddesi dördüncü fıkrası önceki yönergelerde olduğu gibi dürüst resim ilkesini öncülledikten sonra 6 ilâ 13. maddeler arasında
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muhasebeleştirme bakımından genel ilkeler, bilanço, kâr-zarar hesaplarının şekli
özellikleri ve değerleme ilkeleri ele alınır. Bu ilkeler bakımından Bilanço Yönergesi önceki yönergelere nazaran bir yenilik içermemekte, sadece önceki yönergelerde dağınık hâlde bulunan ilkeleri toplu olarak ele almaktadır. Bu da Bilanço
Yönergesi’nin “basitleştirme” amacı dâhilinde görülebilir.
Bunun dışında Bilanço Yönergesi farklı devletlerde farklı şekli özellikleri
havi bilanço ve kâr-zarar tablolarının şeklen karşılaştırılabilir olmaları için de
çabalamaktadır. Aynı şekilde Bilanço Yönergesi küçük işletmeler bakımından sınırlı bir ek öngörür ve üye devletler için küçük işletmelere kısaltılmış bilanço ve
kısaltılmış kâr-zarar tablosu hazırlama izni verilebilmesi imkânını tanır. Devamla
Bilanço Yönergesi, küçük işletmelerin faaliyet raporu ve kâr-zarar tablolarını alenileştirmekten muaf tutulabileceklerini, üye devletlerin bu yönde düzenlemeler
yapabileceklerini öngörür. Orta ölçekli işletmeler bakımından da Bilanço Yönergesi kâr-zarar tablosu hazırlanırken bu tabloların harcamaların cinsi ya da işlevi
kavlinden bölümlenerek daha basit hazırlanabileceğini ifade eder. Bilanço Yönergesi küçük işletmeleri denetimden de muaf tutar.
Konsolide tabloların hazırlanması bakımından Bilanço Yönergesi selefi niteliğindeki 7. Yönerge’deki esaslardan ayrılmaz. Örneğin Bilanço Yönergesi’nde de konsolide tabloları hazırlamakla yükümlü tutulabilecek olan en üstteki
hâkim şirkettir. Yani kendisi yavru şirket olan bir hâkim şirket konsolide tablo
oluşturmakla mükellef değildir. Bu manada Bilanço Yönergesi de tam konsolidasyon (Vollkonsolidierung) ilkesini benimsemektedir. Bilanço Yönergesi küçük
grupları, eğer bağlı şirketlerden biri kamusal önemi haiz değilse, konsolide tablo oluşturmaktan muaf kılar. Bilanço Yönergesi orta ölçekli grupların da ulusal
hukukça konsolide tabloları hazırlamak yükümlülüğünden muaf tutulabileceğini
öngörür.
Yılsonu finansal tabloların alenileştirilmesi yükümlülüğü bakımından Bilanço Yönergesi münferit tablolar dolayısıyla ayrım yapmaktadır. Buna göre
üye devletler, faaliyet raporu bedeli mukabili çoğaltılabildiği sürece her türden
işletmeyi faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşma yükümlülüğünden muaf tutabilirler. Küçük ve orta ölçekli işletmeler de ulusal hukukça herhangi bir şart ileri
sürülmeksizin bilanço dışındaki tabloları alenileştirme yükümlülüğünden azat
edilebilirler.
Son olarak Bilanço Yönergesi, 8. bölümünde orta ve büyük ölçekli işletmelerin yılsonu finansal tablolarının denetime tabi olmasını emreder. Diğer bir ifadeyle küçük ölçekli işletmeler denetimden muaf tutulmuşlardır.
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III. Değerlendirme ve Öneriler
1. Dürüst Resim İlkesi ile İhtiyat Prensibi Çelişkisi
Yukarıda da ifade olunduğu üzere yılsonu finansal tablolar meselesi dürüst resim ve ihtiyat ilkelerinin de çatışma alanıdır. Alman ekolü ihtiyat ilkesini öncüllemek eğilimindeyken Anglo-Sakson camiası da dürüst resim ilkesini üst norm
olarak görür. Çünkü dürüst resim ilkesi üzerinden hazırlanan tablolar şirketlerin
mali durumunu olması muhtemel en kötü hâliyle göstermezler. Bu hâl de münferit şirket bakımından yatırım ve sermaye bulmayı kolaylaştırırken, alacaklıların
kötü sürprizlerle karşılaşmasına sebep olabilir. Görülebildiği kadarıyla TK düzenlemesi yapılırken bu iki ilke arasındaki fark, genel olarak temel ilkeler arasında bir öncelik-sonralık, astlık-üstlük ilişkisi olması gerekip gerekmediği hususu,
bu ilkesel tercihin alacaklılar üzerindeki etkileri yeterince tartışılmadan sermaye
şirketleri bakımından dürüst resim ilkesine, kanun metninde açıkça ifade edilmese de, öncelik tanınmıştır. Yani hukukumuzda dürüst resim ilkesi sermaye şirketlerinin hesapları bakımından üst norm hüviyetindedir. Bu hususu TK m. 515 hükmünden ve her vesileyle atıf yapılan TMS/TFRS’den, yani salt bu standartların
kabulünden dahi anlayabilmekteyiz. Zira TMS/TFRS, IAS/IFRS çevirisi olarak
da hep dürüst resim ilkesini öncüller.
Türk kanun koyucunun dürüst resim ilkesinin öncüllenmesi yönündeki tercihi
bilinçli midir? Esasen TK m. 515 hükmünün gerekçesinde kanun koyucu dürüst resim ilkesinin “üst hukuk kuralı” olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ancak
bunu ifade ederken alacaklılar nezdinde ortaya çıkabilecek sorunları yeterince
gözetmiş midir? Bu husus meçhuldür. Kanaatimizce ilerleyen yıllarda dürüst
resim ilkesinin alacaklı korunması üzerindeki menfi etkileri tartışıldıktan sonra
bu karar daha bilinçli alınabilir. Yine de kanaatimizce hemen her devlet kendi
şirketlerini sermaye kapma yarışında geride bırakmamak adına dürüst resim ilkesini öncüllemişken, Türkiye’nin ihtiyat prensibi üzerinden alacaklıları korumaya
öncelik tanıması fiiliyatta zor olacaktır. Patent hukukunda ulusal tükenme ilkesi
dolayısıyla yaşanan tartışmalarda olduğu gibi burada da uluslararası anlaşmalarla
her devletin aynı anda paradigma değiştirmesi garanti edilmeden evvel alacaklıları korumak adına tek taraflı atılacak her adım, ülkede kurulu şirketlere sadece
sermayeye erişim bakımından dezavantaj getirecektir. O dakikaya kadar mevcut
kredi kuruluşlarının ödünç verirken daha ihtiyatlı davranması gerekecektir.
2. Kanun’un Sistematiği ve Sermaye Şirketleri Dışındaki Türler
Bakımından Deregülasyon İhtiyacı
Yukarıda da ifade olunduğu üzere Bilanço Yönergesi, 4. ve 7. Yönerge’lerde
dağınık hâlde duran temel ilke ve değerleme ilkelerini biraraya getirmiştir. TK’da
ise bu ilkelerin bir kısmı tüm tacirler için geçerli olacak şekilde TK m. 68 ve
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devamı hükümlerinde, bir kısmı da sadece sermaye şirketleri için geçerli olacak
şekilde TK m. 514 ve devamı hükümlerinde öngörülmüştür. Bilanço Yönergesi
ile karşılaştırıldığında bu ilkeler dağınık olmanın yanı sıra eksiktirdirler de. Bu
noktada belki ilerleyen yıllarda tacirin hesapları meselesini tüm tacirler için ayrı
ve sermaye şirketleri için ayrı şekilde geçerli olacak ilkeler biçiminde ve Alman
Ticaret Kanunu’nun 3. kitabı örnek alınarak ayrı bir kitap hâlinde ve fakat bir
arada düzenlemek üzerinde düşünülebilir. Ancak bu noktada şu hususu da ifade
etmek gerekir: Özellikle şahıs şirketlerinde ortaklar aynı zamanda yönetici de
olduklarından şirketin mali durumu ile ilgili bilgiye yeterince sahiptirler; şirket
defterlerini incelemek ve inceletmek hakkını da kural olarak herhangi bir sınıra
tabi olmaksızın, haizdirler. O nedenle şahıs şirketlerinde ve oradan mülhem gerçek kişi tacir ve tacir sıfatına sahip dernek ve vakıflarda toptan bir deregülasyon
alternatifi üzerinde de düşünülebilir. Bu tacirlerin oluşturacakları finansal tabloların hangileri olacağı ve içerikleri uygulamada ilgililerin, örneğin bankaların
talebi üzerine bu tacirlerce ve ihtiyaç hasıl oldukça kendilerince ortaya konabilir.
Şahıs şirketlerini finansal tablo hazırlama sorumluluğundan kurtarırken, bu hususun alacaklıları da tehlikeye düşürmeyeceği açıktır. Çünkü bu şirketlerde en
azından bir ortak şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumludur.
Sermaye şirketleri dışındaki tacirlere finansal tablo hazırlama yükümlülüğü
yine de getirilecek olursa, bu hâlde dahi bu kişilerin bu tabloları kısaltarak hazırlamaları ve/veya kamuoyu ile paylaşmak zorunluluğuna tabi tutulmamaları
gerekir. Belki de bu kişilerin anılan tabloları ilgilisi talep edince bir nüshasını
alabilecekleri şekilde ticaret siciline kaydettirmeleri kâfi gelebilecektir.
3. KOBİ İstisnası
Yılsonu finansal tablolar bakımından AB hukuku ile uyumsuzluk maalesef
henüz KOBİ tanımından başlamaktadır. Yukarıda da ele alındığı üzere AB hukukunda KOBİ tanımı üç eşikten en az ikisinin yine en az iki yıl süreyle aşılıp
aşılmadığı sorusu üzerine kuruludur. Hukukumuzda da aynı eşikler kabul edilmiş
olmasına rağmen bir işletmenin KOBİ sayılıp sayılmayacağına, Türk hukukunda
kullanılan “ve” bağlacı dolayısıyla esasen çalışan sayısı karar vermektedir.
Hukukumuzda KOBİ’ler için uygulanacak bir TFRS olmasına karşın, bu
metin KOBİ’ler bakımından Bilanço Yönergesi’nin öngördüğü gibi kısaltılmış
bilanço ve kâr-zarar tabloları veya faaliyet raporu ve kâr-zarar tablolarının alenileştirilmesinden muafiyet gibi düzenlemeler içermemektedir. Görülebildiği kadarıyla Türk hukukunda şirketler topluluklarını da büyüklüklerine göre tasnif eden
ve küçük gruplara yılsonu finansal tablolar bakımından çeşitli kolaylıklar tanıyan
bir TMS bulunmamaktadır. Hâlbuki TK’nın 517. maddesi bu yönde bir düzenlemeye cevaz verecek, en azından engel olmayacak niteliktedir.
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Küçük işletmelerin denetimden muafiyetini öngörmesi bakımından ise hukukumuz AB Yönergesi’ne en azından ilke olarak uyumlu görünmektedir. Çünkü bugün için hukukumuzda aktif toplamı 35, yıllık net satış hasılatı 70 milyon
TL’den az işletmelerde 175 kişinin altında çalışan varsa ve bu üç kriterden en az
ikisi iki yıl süreyle tutulmaktaysa, o hâlde bu işletmeler bakımından denetimden
muafiyet söz konusudur. Aynı şirketler internet sitesi açmaktan da muaf tutulduklarından küçük şirketler lehine yılsonu finansal tabloların alenileştirilmesi
bakımından muafiyet öngören AB düzenlemesi ile bu konuda da bir nebze uyum
sağlandığı söylenebilir.
Ancak kanaatimizce AB hukukuna uyum adına konuyu KOBİ’ler açısından
ele alan bütüncül bir düzenleme kaçınılmaz olacaktır.
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Öz
Bu bölümde IAS/IFRS standartlarının uygulanması dolayısıyla çıkarılan AT Tüzüğü incelenmektedir. Bu Tüzükten de görülebileceği üzere AB hukukunda IAS/IFRS standartları, AB hukukuyla uyumlu olduğu ölçüde,
ulusal hukukun yanında ve şirketlerce tercih olunması hâlinde uygulanabilmektedir. Hukukumuzda ise anılan
standartlar AB hukuku ile olası çelişkileri dikkate alınmadan iktibas olunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: IAS/IFRS, Ulusal hukuk, Tüzük.
Abstract
This chapter analyzes the EC Regulation regarding the implementation of the IAS/IFRS standards. Due to the
mentioned Regulation, the IAS/IFRS standards may be applied, in addition to the national law, by the European
entities as long as they comply with the EU Law. Thus, in Turkish law the IAS/IFRS standards have been
implemented without considering the possible contradictions with the EU Law.
Keywords: IAS/IFRS, National law, Regulation.
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Uluslararası
Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin
1606/2002 (AT) sayılı Tüzüğü (“Tüzük”)

Kabul Tarihi

: 19 Haziran 2002

Sayısı

: 1606/2002 (AT)

Yayın Yeri

: ABRG 11.9.2002, L 243, s. 1–4

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 68-81 ile m. 514-518.

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
Sermaye şirketlerinin hesaplarını düzenleyen TK m. 68-81 ile m. 514-518 hükümleri pek çok yerinde ayrıntılı düzenleme bakımından Türkiye Muhasebe veya
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına, yani TMS ve TFRS’lere atıf yapmaktadır. Bu standartlar ise yukarıda künyesi verilen tüzüğün de konusunu oluşturan Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, yani IAS/IFRS
çevirileridir. Anılan Tüzük ile AB otoriteleri uluslararası arenada daha muteber
görülen IAS/IFRS hükümlerine göre finansal tabloların düzenlenebilmesi imkânını öngörmüşlerdir. Buna göre üye devletler AB mevzuatı ile, özellikle yukarıda
ele alınan Bilanço Yönergesi ile uyumlu olduğu ölçüde, kendi tabiiyetlerinde bulunan şirketlere IAS/IFRS kullanma izni verebilecek ve hatta şart koşabileceklerdir. Tüzüğün 4. maddesine göre halka açık şirketlere yılsonu finansal tablolarını,
kapalı şirketlere ise konsolide finansal tablolarını dahi IAS/IFRS’e uygun şekilde
düzenlemek imkânı tanınabilecektir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Türk hukukunda yılsonu ferdi ve konsolide finansal tabloların hazırlanması
bakımından, yukarıda da ifade olunduğu üzere, IAS/IFRS hâkimdir. Ancak tahlile konu tüzükten de görülebildiği üzere AB hukuku ulusal hukuklara AB hukuku
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ile uyumlu olduğu ölçüde tercihini IAS/IFRS yönünde kullanmak imkânını tanınmıştır. Mezkûr tüzük IAS/IFRS’in Türk hukukunda yapıldığı gibi ulusal hukukça
iktibasını değil, münferit şirketlerce ulusal hukukun yanında veya ona alternatif
olarak uygulanabilmesi müsaadesini içermektedir. Bu yönüyle hukukumuz AB
hukuku ile uyumsuzdur; AB hukuku ile çelişen noktaları olup olmadığına bakılmadan IAS/IFRS doğrudan iktibas edilmiştir. Olası bir üyelik durumunda IAS/
IFRS standartlarının AB hukuku ile uyumlu olmadığı noktaların araştırılması
icap edecektir.
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Öz
Bu bölümde Denetleme Yönergesi ile Türk hukukunun uyumu meselesi ele alınmakta ve bu alanda AB hukuku
ile uyumun üst seviyede olduğu tespit edilmektedir. İki hukuk arasında küçük bir farklılık meslek içi eğitimin
alınmaması hâline bağlanmış hukuki sonuçlarda göze çarpmaktadır. Kanaatimizce AB hukukundaki izin iptali
yerine, Türk hukukunun iznin askıya alınması şeklindeki çözümü daha evladır. Türkiye’de denetçi şirketlerin
ortaklarının tamamının meslek mensubu olması şartı mevcuttur. Kanaatimizce oy haklarının çoğunluğu denetçi
ortaklarda olduğu sürece kalan ortakların meslek mensubu olması zorunluluğu denetçi şirketlerinin faaliyetleri
için ihtiyaç duyabilecekleri sermayeye erişimlerini kısıtlamaktadır; bu nedenle de anılan şart üzerinde yeniden
düşünülebilir. Son olarak kanaatimizce Türk hukukunda denetçinin sorumluluğu meselesi de yeniden ele alınabilecek konulardandır.
Anahtar Kelimeler: Denetleme Yönergesi, Uyum, Denetçinin sorumluluğu.
Abstract
This chapter deals with the compliance question of Turkish law with the EC Auditing Directive and concludes
that Turkish law is profoundly in compliance with the EU law. A minor difference between both systems can be
observed in the results of the non-compliance to the on-the-job-training provision. In our opinion, the Turkish
solution of “suspension of permission” is preferable to the European solution of the withdrawal of permission.
In Turkey, the auditing companies must be professional partners. In our opinion this requirement hinders the auditing companies from reaching out to the capital they may need and excessive, since the auditors still have the
majority of the voting rights in these companies. Therefore, it is possible to reconsider this requirement. Finally,
we are of the opinion that liability of the auditor should be reevaluated under Turkish law as well.
Keywords: EC Auditing Directive, Compliance, Liability of the auditor.

262

Koray DEMİR

I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Yılsonu Finansal Tablolarının ve Konsolide Tabloların Denetlenmesi Hakkında, Konseyin 78/660/AET ve
83/349/AET no’lu Yönergelerinin Değiştirilmesi
ve 84/253/AET no’lu Yönergesinin Kaldırılması
üzerine 7 Mayıs 2006 tarih ve 2006/43/AT sayılı
Yönergesi (“Denetim Yönergesi”)

Kabul Tarihi

: 17 Mayıs 2006

Sayısı

: 2006/43/AT

Yayın Yeri

: ABRG 09.06.2006, L 157, s. 87-107

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 397-406.

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
Yukarıda giriş bölümünde de ifade olunduğu üzere yılsonu finansal tablolarının hukuki açıdan incelenmesi bu tabloların denetlenmesi meselesinin de ele
alınmasını gerektirmektedir. Bu minvalde künyesi yukarıda verilen Denetleme
Yönergesi ile Türk düzenlemesinin uyumu bu bölüm altında en son ele alınacak
konudur ve ilk olarak Denetleme Yönergesi’nin öngördüğü hususlara yer verilecek, sonrasında Türk düzenlemesi, Denetleme Yönergesi ile uyumu bakımından
incelenecek ve en nihayetinde yılsonu finansal tabloların denetlenmesi ile ilgili
önerilere yer verilecektir.
A. Denetleme Yönergesi’nin Öngördükleri
Yönerge’nin 1. maddesine göre Denetim Yönergesi’nin konusu ferdi ve konsolide yılsonu finansal tablolarının denetlenmesidir. Denetim Yönergesi’nin denetim
bakımından üç ana amacı mevcuttur. Birinci amaç, her AB düzenlemesinde olduğu gibi, yılsonu finansal tablolarının denetimi ile ilgili ulusal hukuk düzenlemele-
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rinin yeknesaklığını, yani kendi aralarındaki uyumunu sağlamaktır. İkinci amaç,
denetçinin bağımsızlığının güvence altına alınmasıdır. Üçüncü ve son bir amaç
ise, denetim faaliyetinin kalitesinin teminat altına alınması, yani faaliyetin niteliğinin belirli bir seviyenin üzerinde kalması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.
Bu amaçlar doğrultusunda Denetim Yönergesi, II. bölümünde denetçilik izni
meselesini düzenleyerek işe başlamaktadır. Denetim Yönergesi’nin 3. maddesine
göre her üye devlet denetçi olabilecek şahıs ve kuruluşların izin alacakları bir
kurumu belirtmek durumunda olacak ve sadece bu kurumdan izin almış şahıs ve
kuruluşların denetim ile iştigal etmelerini sağlayacaktır. Bir şahıs veya kuruluşun
denetim faaliyeti yürütebilmesi için Denetim Yönergesi’nin 4. maddesi ile 6 ilâ
12. maddeleri arasında sayılan şartları taşıması gerekir. Bu şartlardan ilki iyi bir
üne (guter Leumund) sahip olmaktır. Buna göre denetleme izni verilirken başvuran kişinin iyi bir üne sahip olup olmadığı incelenecektir. Mevcut iyi ünün sonradan ciddi şekilde zarar görmesi de 5. madde gereği verilen iznin iptali sebebidir.
Anılan şartlardan ikincisi eğitimdir. Denetim Yönergesi’nin 6 ilâ 13. maddeleri üzerinden denetçi olacak gerçek kişilerin bir üniversite mezuniyetini müteakip
mesleki yeterliliği gösteren bir sınava tabi tutulmaları, bu sınavın en azından kısmen yazılı olması ve adayın teorik bilgisini uygulayabilme kapasitesini ölçmesi
gerektiği, bu sınavda hukuk, muhasebe, matematik ve istatistik konularına yer
verilmesi, sınavı kazanan kişilerin en az üç yıl süren bir staj sonrasında denetçi
olarak kabul edilmeleri, bu stajın en az 2/3’ünün mevcut bir denetçi veya denetim şirketinde yapılması ve denetçiliğe kabul edilmiş şahısların dahi meslek
içinde eğitime devam etmeleri şart koşulmaktadır. Yönerge’nin 13. maddesinin
30. maddeye atfıyla meslek içi eğitimin yapılmaması verilen iznin iptaline sebep
olabilmektedir.
Denetim Yönergesi’nin m. 3/4-b hükmü uyarınca denetim şirketlerinin oy
haklarının çoğunluğunun da tüm bu şartları sağlayarak denetçi olmuş kişilerde
olması icap etmektedir.
Yine Denetim Yönergesi’nin 11. maddesi dolayısıyla finans, hukuk veya muhasebe alanlarında 15 yıllık bir iş tecrübesine sahip şahısların yukarıda anılan yeterlilik sınavını başarmaları hâlinde yine yukarıda anılan stajdan muaf tutulmaları
söz konusu olabilmektedir.
Denetim Yönergesi’nin II. bölümü yukarıda anılan şartları sıraladıktan sonra
III. bölümü bu şartları taşıyan şahıs veya kuruluşların tescil olunacağı bir (kamu)
sicilinin kurulmasını ve izinli denetçilerin her birinin bir sicil numarası alarak bu
sicile kaydedilmelerini emreder.
Denetim Yönergesi’nin IV. bölümünde ise, denetçilik mesleğine hâkim ilkeler
sıralanmaktadır. Buna göre denetçinin kendisi (veya mensubu olduğu ağı) denet-

264

Koray DEMİR

lenen şirketten bağımsız ve tarafsız olacak ve denetçi, denetçilik faaliyeti neticesinde edindiği bilgileri, denetçilik faaliyeti sona erdikten sonra dahi, sır olarak
saklayacaktır. Bu manada temel ilkeler bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklama
olarak tezahür etmektedir. Bu ilkelerin tutulması adına Denetim Yönergesi özellikle denetçilik ücreti ile denetlenen şirket için görülen diğer işler meselelerine
özel önem atfetmektedir. Bu minvalde Denetim Yönergesi’nin 23. maddesi üye
devletlere bağımsızlık ve tarafsızlığı sağlayacak uygun bir ücretin denetçiye ödeneceğinin garanti edilmesini ve ücretin, özellikle denetçiye yüklenecek ek edimler gibi şartlara bağlanmamasını sağlamalarını emretmektedir. Denetim Yönergesi’nin başlangıç kısmındaki açıklamalara göre1 denetçinin denetlenen şirkette
doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi olması ya da denetlenen şirkete, örneğin
danışmanlık gibi, denetim dışı konularda da ek hizmetler sunması bağımsızlığı
tehlikeye atan unsurlardandır.
Denetim Yönergesi’nin VI. bölümü denetim kalitesini güvence altına almak
maksadıyla üye devletlere bir kalite güvence sisteminin de kurulması yükümünü
yüklemektedir. Bu sistem denetçilerden bağımsız kişilerin denetçileri denetlemesi üzerine kurulu olmalı ve her denetçinin en geç 6 yılda bir denetlenmesini sağlamalıdır. Yine Denetim Yönergesi’ne göre bu sistem dâhilinde yapılan denetleme
sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalı ve denetleme yapacak şahısların sadece tenkit
değil, gerektiğinde tedbir ve ceza uygulama ehliyetleri de bulunmalıdır. Denetim
Yönergesi’nin VIII. bölümü her hâlükârda denetçilerin kamu gözetimi altında
olmasını da şart koşmaktadır.
Bilindiği üzere muhasebe ve finansal raporlama alanlarında olduğu gibi denetim konusunda da uluslararası standartlar (International Auditing Standarts,
kısaca “IAS”) mevcuttur. Fakat yukarıda incelenen Bilanço Yönergesi’nde olduğu gibi Denetleme Yönergesi’nde de AB kural koyucusunun bu standartlara karşı
yaklaşımı temkinlidir. Bu manada Denetim Yönergesi’nin 26. maddesi uyarınca
IAS’in belirli şartlar dâhilinde kullanımı öngörülmektedir.
Denetim Yönergesi’nin 31. maddesi denetçinin hukuki sorumluluğunun düzenlenmesi meselesini Avrupa Komisyonunun 1 Ocak 2007 tarihine kadar tamamlayacağı bir çalışmanın sonrasına ertelemiştir. Ancak görülebildiği kadarıyla
bu çalışma tamamlanmamıştır. Yine de Denetim Yönergesi’nin başlangıcındaki
açıklamalarda, özellikle 19 no’lu paragrafta denetçinin özensizliği dolayısıyla
yol açtığı zararlardan sorumlu tutulması gerektiği ifade olunmaktadır.
Denetim Yönergesi önemli hususlar bakımından son olarak denetçinin atanması ve azli konularını ele alır. Denetim Yönergesi’nin 37 ve 38. maddelerine
göre denetçiyi denetlenen şirketin genel kurulu seçmelidir. Seçim konusunda bir
1

Bkz. par. 11. Resital.
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alternatif öngörülecekse de seçilen denetçinin denetlenen şirket yönetim kurulundan bağımsızlığının güvence altına alınmış olması gerekir. Yine üye devletlerin, denetçinin sadece haklı sebeplerin varlığı hâlinde azli veya işi bırakmasını
öngören düzenlemeler yapmaları gerekecektir. Denetlenen hususlarla ilgili fikir
ayrılıkları bu manada haklı sebep olarak görülmemelidir.
B. Türk Hukuku
Türk hukukunda denetim meselesi TK’nın 397 ilâ 406. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Yine Türk hukukunda anılan maddelere dayanılarak çıkarılmış
kapsamlı bir ikincil mevzuat da mevcuttur.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Denetim Yönergesi hükümleri ile Türk hukuku karşılaştırıldığında görülmektedir ki, yılsonu finansal tabloların denetlenmesi hususunda Türk hukukunun AB
hukukuna uyumu üst seviyededir. Şöyle ki;
Yukarıda da ifade olunduğu üzere AB hukukunda denetçilik izne tabidir ve
bu iznin bir kurumdan alınması gerekmektedir. Hukukumuzda bu kurum Kamu
Gözetimi Kurumu’dur (“KGK”). Yine yukarıda gösterilmeye çalışıldığı üzere
AB hukukunda denetçinin izin alabilmesi iyi ün, eğitim, sınav, staj gibi şartlara tabidir. Bu konuda da Türk hukukunun uyumu neredeyse tamdır. Örneğin
Türk hukukunda da bağımsız denetçilik iznini alabilmek ve denetçilik faaliyetini
sürdürebilmek “olumsuz bir itibara sahip olmama” şartına bağlıdır2. Yine Türk
hukukunda da bağımsız denetçi sıfatının alınabilmesi, konuları itibariyle de AB
hukuku ile uyumlu bir sınavın başarılmasına bağlıdır3. Yine Türk hukukunda da
AB hukukunda olduğu gibi anılan sınavı takip eden üç yıllık bir staj evresi bulunmaktadır; Türk hukukunda da 15 yıllık meslek tecrübesi staj yükümlülüğünden
muafiyeti beraberinde getirmektedir4. Tüm bu merhalelerden geçildikten sonra
Türk hukukunda, yine AB hukuku ile uyum arz edecek şekilde, kişiler bir sicile kaydolup, sicil numarası alarak faaliyetlerine başlayabilmekte ve denetçilik
faaliyetinin ikinci yılından itibaren her yıl yirmi, her üç yılda bir de yüz yirmi
krediden oluşan bir meslek içi eğitime tabi olmaktadırlar5. Bu noktada tek bir
fark göze çarpmaktadır. AB hukukunda anılan eğitimin alınmaması iznin iptali
sebebiyken hukukumuzda eğitimin alınmaması faaliyetin askıya alınmasına se2
3
4
5

Bkz. Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği m. 5/1-m ve 42-c.
Bkz. Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği m. 10.
Bkz. Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği hükümleri.
Bkz. Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği m. 5/3 ve 11 ile Bağımsız Denetçiler için Sürekli
Eğitim Tebliği m. 5.
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bep olmaktadır, ki kanaatimizce bu çözüm tüm merhalelerin baştan geçilmesini
engellediği için daha evladır.
Son olarak; yine yukarıda da ifade olunduğu üzere AB hukukunda denetçi
şirketlerin oy haklarının çoğunluğunun denetçi kişilerin elinde olması şart koşulmaktadır. Hukukumuzda da benzer bir hüküm mevcuttur. Bağımsız Denetim
Yetkilendirme Tebliği’nin m. 5/1-e hükmü uyarınca bizde de denetçi şirketlerin
sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlası denetçilere ait olmalıdır. Ancak
hukukumuz buna ek olarak denetçi şirketlerin ortaklarının tamamının da meslek
mensubu (örneğin SMM veya YMM) olmalarını şart koşmaktadır. Kanaatimizce
bu son şart denetçi şirketlere sırf yatırım maksadıyla ortak olunmasını engeller
niteliktedir ve anılan şirketlerin muhtaç olabilecekleri sermayeyi diğer türden
yatırımcılardan bulma şanslarını ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle Türk tabiiyetindeki denetçi şirketlerin mali yapısını faiz ödemeksizin güçlendirme önünde
engel olabilecek bu husus üzerinde yeniden düşünülebilir.
Bunlar dışında Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin m. 21, 22 ve 38 vd. hükümleri Denetim Yönergesi’nin öngördüğü bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklama yükümlülüklerine tafsilatıyla yer vermekte, Yönerge’nin şart koştuğu kalite güvence sistemini ve kamu gözetimini de oluşturmaktadır. Bu noktada belki
TK’nın sır saklama yükümlülüğüne 404. maddesinde yer vermiş olmasına rağmen, bağımsızlık ve tarafsızlığa temel ilke olarak değinmemiş olması eleştirilebilir. Kanaatimizce bağımsızlık ve tarafsızlık meselesi TK’da ayrı bir başlık
altında ele alınırsa, denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını engelleyebilecek ücret ve denetlenen şirkete karşı yüklenilen ek edimler meseleleri de yerli yerinde
düzenlenmiş olur. Örneğin TK m. 400/1-e ve 400/3 hükümleri haklı olarak denetlenen şirket için denetçinin başkaca işler görmesi imkânını kısıtlamaktadır.
Ancak TK’nın kendisi bu hükümlerin bağımsızlık ve tarafsızlık ile olan bağını
kurmamaktadır. Hâlbuki örneğin bir birleşme ve devralma işlemi dolayısıyla A
şirketinin yönetim kurulunun bir denetçi firmadan hizmet alması, aynı denetçinin
anılan kurulun işlemlerini bihakkın denetlemesini engelleyebilir. Çünkü denetçi
şirket denetlemeyi bihakkın yerine getirecek olursa, diğer türden işlerin verilmeyeceği korkusuna kapılabilir. Unutulmamalıdır ki, yılsonu finansal tabloların
denetimi esasen yönetim kurulunun o yılki faaliyetlerinin denetimidir. O nedenle
denetçi ile denetlenen şirket yönetim kurulunun başka türden ilişkiler kurması
engellenmelidir.
Yukarıda da anıldığı üzere Denetim Yönergesi denetçinin sorumluluğu meselesini düzenlememiştir. Ancak hukukumuzda az önce anılan yönetmeliğin 44.
maddesi ve TK’nın 404 ve 554. maddeleri denetçinin sır saklama yükümlülüğüne aykırı hareket ile görevini yerine getirirken kusuruyla sebep olduğu zarardan
sorumluluğu bahsini ele almaktadır. Bu noktada özellikle TK m. 554 denetçinin
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şirket dışında pay sahibi ve alacaklılara karşı da sorumlu olduğunu ifade etmektedir. Ancak, her ne kadar AB hukukunda bu konuda açıklık bulunmasa da bu
vesile ile konu hakkındaki şu kanaatimizi de dile getirebiliriz: Bilindiği üzere TK
denetçiyi bir organ olmaktan çıkarmıştır. Bu manada denetçi, denetlenen şirketin
yılsonu finansal tablolarını denetlemekle yükümlüdür; ancak bu yükümlülük şirket ile denetçi arasındaki organik bir bağdan değil, alelade bir iş görme akdinden
doğmaktadır. Aynı sebepten ötürü denetçinin bir özen yükümlülüğü varsa, bu yükümlülük de şirkete karşıdır ve bu yükümlülüğe aykırı hareket edildiği hâlde de
sözleşmenin nispiliği gereği, dava açabilecek olan şirketin kendisidir. Denetçi bir
sözleşme ile pay sahiplerine ve alacaklılara karşı bir özenli hareket yükümlülüğü
altına girmediğine göre, onu bu şahıslara karşı özenle yükümlü kılan genel bir
düzenleme de olmadığından dolayı, sözleşmeyle sadece şirkete karşı üstlenilmiş
bir yüküme aykırı hareket etmiş olmak haksız fiil olarak da görülemeyecek ve
alacaklı ile pay sahiplerinin denetçiye başvurma imkânı bu nedenle de kalmayacaktır. Esasen söylenmek istenen şudur: Bilindiği üzere bir fiilin haksız olarak
görülebilmesi için zarar gören çevreleri koruyucu genel bir yükümlülüğün olması
gerekir. Bu yükümlülük, yani özenli denetleme yükümlülüğü, yasanın denetçiyi
organ olmaktan çıkarması neticesinde TK’da sözleşme ile ve sadece şirkete karşı
yüklenilmiş iken, aynı TK’nın denetçiyi hala alacaklı ve pay sahiplerine karşı
sorumlu kılması yasanın kendisi ile çelişkisidir; de lege ferenda düzeltilmesi gerekir. Denetçinin yürüttüğü faaliyet neticesinde doğrudan pay sahipleri ve alacaklılara nasıl zarar verebileceği de ayrı bir sorudur.
Görebildiğimiz kadarıyla bir diğer sıkıntılı alan da denetçinin seçimi ve sözleşmenin feshi meseleleridir. AB hukuku ile uyumlu olarak hukukumuzda da denetçiyi genel kurul seçmektedir. Yine uyum tahtında denetçinin sözleşmesinin
şirketçe feshi ancak haklı bir sebebe dayanabilmektedir. Hukukumuzda da fikir
ayrılığının haklı sebep olmayacağı açıkça öngörülmüştür. Ancak ilk uyumsuzluk
denetçinin de sözleşmeyi feshederken haklı bir sebebe muhtaç olduğunun açıkça
öngörülmemiş olmasında yatmaktadır. Ne de olsa denetçinin sözleşmesi şirketçe
fesholunurken haklı sebep aranması sayesinde denetçinin bağımsızlığı sağlanmaktadır. Ancak aynı haklı sebep denetçinin bu kadar önemli bir iş üstlenmişken
işi bırakmasına da manidir. Sırf bu nedenden ötürü Denetleme Yönergesi haklı
sebep kriterini sadece azilde değil, denetçinin sözleşmeyi feshi bakımından da
öngörmüştür.
İkinci olarak denetçinin sözleşmeyi feshi meselesi hukukumuzda çelişkili düzenlenmiştir. TK m. 399 hükmünün altıncı ve dokuzuncu bentleri arasında çelişki
mevcuttur. Altıncı bende göre fesheden denetçi yerine yeni denetçiyi mahkeme
seçecekken, dokuzuncu bent bu imkânı yönetim kuruluna da sağlamaktadır. Ancak yukarıda da ifade olunduğu üzere, esasen yönetim kurulunun faaliyetlerini
denetleyecek bir şahsın seçiminin yine aynı kurula bırakılmaması icap eder. Nite-
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kim Denetleme Yönergesi de genel kurulun seçim yetkisine alternatif bir düzenleme yapılacaksa şayet, denetçinin bağımsızlığının sorgulanmasına sebep olabilecek bu hususun dikkate alınmasını talep etmiştir. O nedenle kanaatimizce, her
ne kadar fesheden denetçinin yerine yenisinin hızlıca tayin edilmesini sağlaması
bakımından pratik bir çözüm olsa da dokuzuncu bentte tanınan imkânının ilk fırsatta ortadan kaldırılması denetçilik müessesesinin özüne daha uygun olacaktır.
Bu noktada son olarak şu hususa da değinilmelidir: Görülebildiği kadarıyla
Türk hukukunda IFRS de olduğu gibi International Accounting Standarts adıyla
anılan standartlar da iktibas edilmiştir. Ancak yukarıda da anıldığı üzere AB hukuku bu standartların aynen iktibasını değil, uyumlu oldukları ölçüde kullanımlarının serbest tutulabileceğini öngörmektedir.
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Öz
Tek kişi ortaklığı, 89/667/AET sayılı 12. Ortaklıklar Hukuku Yönergesi’nde düzenlenmişti. Bu Yönerge,
2019/102/AT sayılı Yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yönerge’de, üye devletlere, tek kişilik şirket kuruluşuna imkân tanınması yanında şu konular da düzenleme konusu edilmiştir: i) Bir gerçek kişinin birden
fazla şirketin tek ortağı olması ya da bir tek kişi ortaklığının veya diğer bir tüzel kişinin, bir şirketin tek ortağı
olmasının engellenebilmesi, ii) Tek pay sahipliği hâlinde tescil zorunluluğu, iii) Genel kurul kararlarının yazılı
olması zorunluluğu, iv) Tek ortak ile bu ortak tarafından temsil edilen şirket arasındaki sözleşmeler bakımından
yazılılık şartı, v) Anonim şirketlerin de tek kişi ile kurulabilmesi, vi) Sınırlı sorumlu işletme modelini seçme
imkânının tanınması. Tek kişi ortaklığına ilişkin Yönerge düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddelerine aktarılmak suretiyle hukukumuza alınmıştır. Üye devletlere, düzenleme mecburiyeti getirilen
konularda hukukumuz ile AB hukukunun uyumlu olduğunu, uyuma ilişkin olarak başkaca bir çalışmaya gerek
olmadığını söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Tek kişi ortaklığı, Limited şirket, Anonim şirket, Sınırlı sorumlu işletme
Abstract
Single member private limited companies had been regulated by 89/667 EC Directive (12th Company Law
Directive). This directive has been repealed by 2019/102 EC Directive. The Directive obliged member states
to provide the possibility of establishing single member private limited company to their citizens. The directive
includes the following: i) Member states are allowed to prohibit a real person or a company to be sole member/
partner of several companies, ii) Registry obligation for the sole member, iii) Resolutions of the general assembly must be drawn up in written form, iv) The contracts between the sole member and the company must
be drawn up in written form, v) Single member joint stock corporations may also be established , vi) Member
states may choose limited liability enterprise instead of one-man company. The provisions of the directive on
single member private company has been inserted into Turkish Commercial Code (Nr. 6102) to harmonize with
EU law on this matter. In this regard, it is safe to say that in respect to single member private limited companies,
Turkish Law is in harmony with related EU rules.
Keywords: Single member private limited company, One-man company, Joint stock company, Limited liability
enterprise
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 16 Eylül 2009
tarih ve 2009/102/AT sayılı şirketler hukuku alanında tek ortaklı sınırlı sorumlu şirketlere ilişkin
Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 16 Eylül 2009

Sayısı

: 2009/102/AT

Yayın Yeri

: ABRG 01.10.2009, L 258, s. 20-25

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 338, 3716, 408/3, 574 ve
616/3, 629/2

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Tek kişi ortaklığına ilişkin AB düzenlemesi, 21 Aralık 1989 tarihinde kabul
edilen 89/667/AET sayılı 12. Ortaklıklar Hukuku Yönergesi’nde yapılmıştı. Bundan sonra düzenlemenin metninde esaslı bir değişiklik olmamışsa da 89/667/AET
sayılı Yönerge, 2019/102/AT sayılı Yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır (m. 9)1.
Yönerge’de, üye devletlere, tek kişilik şirket kuruluşuna imkân tanınması
zorunluluğu getirilmiştir. Konu ilk defa 12. Ortaklıklar Hukuku Yönergesi’nde
düzenlenirken, tek kişi tarafından şirket kurulmasının gerekçeleri arasında; şirket kurma özgürlüğünün tesisi, bireysel müteşebbislere de “sınırlı sorumluluk
ayrıcalığı”ndan yararlanma hakkı tanınması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin
desteklenmesi, şirket kuruluşlarının kolaylaştırılması sayılmıştır. Ayrıca üye devletlerdeki farklı düzenlemelerin uyumlaştırılması da hedeflenmiştir.
1

2013/24/AB sayılı Yönerge ile de Ek 1’deki devletler arasında Hırvatistan ilave edilmiştir.
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Yönerge ile tek kişilik şirket kuruluşuna imkân tanınması zorunluluğunun getirilmesi yanında şu konular da düzenleme konusu edilmiştir:
- Bir gerçek kişinin birden fazla şirketin tek ortağı olması ya da bir tek kişi
ortaklığının veya diğer bir tüzel kişinin, bir şirketin tek ortağı olmasının
engellenebilmesi (m. 2/2).
- Bütün payların tek bir kişinin elinde toplanması sonucu bir şirketin tek kişi
ortaklığına dönüşmesi hâlinde tescil zorunluluğu (m. 3).
- Genel kurula ait yetkilerin kullanılması sonucu alınan kararların yazılı olması zorunluluğu (m. 4/2).
- Tek ortak ile bu ortak tarafından temsil edilen (onun tek ortağı olduğu)
şirket arasındaki sözleşmeler bakımından yazılılık şartı (m. 5).
- Anonim şirketlerin tek kişi ile kurulmasına izin verilmesi hâlinde de Yönerge hükümlerinin uygulanacağı (m. 6).
- Sınırlı sorumlu işlem modelini seçme imkânının tanınması (m. 7).
Aşağıda bu konuları ayrı ayrı ele alıyoruz.
1. Bir Gerçek Kişinin Birden Fazla Şirketin Tek Ortağı Olması ya da
Bir Tek Kişi Ortaklığının veya Diğer Bir Tüzel Kişinin, Bir Şirketin
Tek Ortağı Olmasının Engellenebilmesi
Yönerge’nin 2. maddesinin ikinci fıkrasında, üye devletlerin, iki hâlde özel
hüküm sevk edebilecekleri belirtilmiştir. Bu iki hâl; i) bir gerçek kişinin birden
fazla şirketin tek ortağı olması ve ii) bir tek kişi ortaklığının ya da diğer bir hukuki
kişiliğin (tüzel kişinin), bir şirketin tek ortağı olması hâlleridir.
Bu düzenlemeye göre, üye devletlerin, bir kişinin birden fazla şirketin tek ortağı olmasını engelleyen düzenlemeler yapması mümkündür. Yine üye devletler
bir tek kişi ortaklığının başka bir tek kişi ortaklığının tek ortağı olmasını ya da
herhangi bir tüzel kişinin bir tek kişi ortaklığının tek ortağı olmasını engelleyebilirler.
Bu imkânların üye devletlere tanınmasında asıl etken, sınırlı sorumluluk imkânının kötüye kullanılabileceği düşünce ve öngörüsüdür. Bu kurallar esasında
üye devletlerin bağlı işletmeler hukuku ile de doğrudan ilgilidir. Zaten hükümde de grup şirketlerine ilişkin düzenlemelerin dikkate alınması gerektiğine işaret
edilmiştir.
Üye devletlerin bu konuda farklı hareket ettikleri görülmekle beraber, ağırlıklı
görüşe göre, bu mesele, tek kişi ortaklığı bağlamında değil daha ziyade şirketler
topluluğu (grup şirketleri) zemininde çözüme kavuşturulmalıdır.
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Son olarak, tek kişilik şirketlerde ortak olabilme yönünden Yönerge’nin, gerçek ve tüzel kişiler bakımından bir farklılık öngörmemiş olduğunu belirtelim.
2. Bütün Payların Tek Bir Kişinin Elinde Toplanması Sonucu Bir
Şirketin Tek Kişi Ortaklığına Dönüşmesi Hâlinde Tescil Zorunluluğu
Yönerge’nin 3. maddesinde, bütün payların tek bir kişinin elinde toplanması
sonucu bir şirketin tek kişi ortaklığına dönüşmesi hâlinde, bu durumun tek ortağın kimliği ile birlikte tescil edilmesi zorunluluğu öngörülmüştür.
Bu hükmün amacı da üçüncü kişilerin şirkette tek kişi bulunmasından doğabilecek tehlikeler hakkında uyarılması ve mevcut tek kişi hâkimiyetinin bu şirket
ile ticari işlemlerde bulunacak kişiler tarafından bilinmesinin sağlanmasıdır.
Hükümde sadece, payların sonradan tek kişi elinde toplanması hâli zikredilmiş, tek kişi ile kuruluştan söz edilmemiştir. Bunun sebebi, ilk kuruluşta zaten
ana sözleşmenin tescil ve ilan edilecek olması ve bu suretle şirketin tek ortaklı
olduğunun anlaşılacak olmasıdır.
Açıklama yükümlülüğü bakımından azami bir süre öngörülmemişse de korunmak istenen menfaat bakımından bu sürenin kısa olması gerekir. Bildirim yükümlülüğünün kime ait olduğu konusu da Yönerge’de hükme bağlanmamış, üye
devlet hukuklarına bırakılmıştır. Yönerge’de, bildirim ve açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hâli için bir yaptırım da bulunmamaktadır. Yaptırımın
belirlenmesi yetkisi de üye devletlerdedir.
3. Genel Kurula Ait Yetkilerin Kullanılması Sonucu Alınan Kararların
Yazılı Olması Zorunluluğu
Yönerge’nin 4. maddesinin ikinci fıkrası ile 5. maddesi de aktif olarak alacaklıları koruma gâyesi taşıyan hükümlerdir. 4. maddenin birinci fıkrasında, şirket
genel kuruluna ait olan yetkilerin tek ortak tarafından kullanılacağı hükme bağlandıktan sonra, ikinci fıkrasında, genel kurula ait yetkilerin kullanılması sonucu
alınan kararların yazılı olması zorunlu tutulmuştur. Hangi kararların yazılı olması
gerektiği meselesi ise milli hukuklar tarafından belirlenecektir. Zira genel kurulun yetkileri milli hukuklarda düzenlenmiştir.
Bu hükme (m. 4/II) aykırılığın sonucu da Yönerge’de düzenlenmemiş ve yine
üye devlet hukuklarına bırakılmıştır. Üye devlet hukuklarında, şekle aykırılığın
sonucunun butlan, iptal edilebilirlik ya da başka bir geçersizlik hâli olduğu düzenlenebilir.
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4. Tek Ortak ile Bu Ortak Tarafından Temsil Edilen (Onun Tek Ortağı
Olduğu) Şirket Arasındaki Sözleşmeler Bakımından Yazılılık Şartı
Yazılı olma şartı, beşinci maddede, tek ortak ile bu ortak tarafından temsil
edilen (onun tek ortağı olduğu) şirket arasındaki sözleşmeler bakımından da aranmıştır. Ancak normal koşullarda olağan sayılan işler kuraldan istisna tutulmuştur.
Hükümden de anlaşılacağı üzere beşinci madde ile kural olarak, tek ortağın
kendisi ile işlem yapması yasaklanmamıştır. Beşinci maddede sadece yazılılık
şartı düzenlenmiştir ve bu şart, tek ortak ile tek ortak tarafından temsil edilen
şirket arasındaki işlemler içindir. Ayrıca, tek ortağın, aynı zamanda şirket temsilcisi olarak hareket etmesi de zorunludur. Ancak bu hükümle, tek ortağın temsil
yetkisi sahibi tek kişi olması ya da tek yönetici olması şartı aranmamıştır. Şirket
yöneticisinin her iki tarafta yer alıp işlemi gerçekleştirmesi yeterli görülmüştür.
Bununla beraber tek ortağın sadece bir tarafta yer aldığı durumlar Yönerge uygulamasının dışında bırakılmıştır. Mesela tek ortak kendi için işlem yaparken,
şirketi, yönetici olarak başka bir kişi temsil ederse, bu işlem hükmün uygulama
alanına girmez.
Yükümlülüğe aykırı davranılması hâli için bir yaptırım öngörülmemiş ve bu
mesele de milli hukuklara bırakılmıştır.
5. Anonim Şirketlerin Tek Kişi ile Kurulmasına İzin Verilmesi Hâlinde
de Yönerge Hükümlerinin Uygulanacağı
Yönerge’de tek kişi ortaklığı ayrı bir şirket türü olarak düzenlenmemiş, özellikle limited şirket türünde kurulması öngörülmüş ve anonim şirket şeklinde kurulması hâlinde de Yönerge hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Yönerge’de tek kişi ortaklığının limited şirket şeklinde kurulacağı ayrıca belirtilmemekle beraber, birinci maddeden, Yönerge’nin tek ortaklı limited şirketi
düzenlediği anlaşılmaktadır. Ayrıca 6. maddede de bir üye devletin, tek ortaklı
şirketin anonim şirket şeklinde kurulmasına izin vermesi hâlinde de Yönerge’nin
uygulanacağı belirtilerek dolaylı bir şekilde Yönerge’nin asıl uygulama konusunun limited şirketler olduğu vurgulanmıştır.
Altıncı maddenin amacının hukuk güvenliğinin sağlanması olduğu belirtilmiştir. Yönerge tek kişi anonim ortaklıklarına uygulanmasa idi, bu bir kötüye
kullanma aracı olabilirdi. Zira tek kişi anonim ortaklığını kabul edebilecek olan
bazı devletlerde, alacaklıların korunmasına ilişkin özel düzenlemeler sadece limited şirketler bakımından geçerli olacak şekilde yapılabilirdi. Bu da bazı kişilerin, Yönerge hükümlerinden kurtulmak amacıyla tek kişi anonim ortaklığını
tercih etmelerine sebep olabilirdi.
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6. Sınırlı Sorumlu İşletme Modelini Seçme İmkânının Tanınması
Yönerge ile üye devletlere mutlaka tek kişi ortaklığını kabul etme zorunluluğu
getirilmemiş, sınırlı sorumlu işletme modelini seçme olanağı da tanınmıştır. Yönerge’nin 7. maddesinde, üye devlet hukuklarının, bir müteşebbisin sorumluluğu
sınırlandırılmış olan bir işletme kurarak faaliyette bulunmasına izin verdiği hâllerde tek kişi ortaklığının kuruluşuna izin vermelerine gerek olmadığı düzenlenmiş; bunun şartı olarak da bu Yönerge’de ya da diğer Birlik düzenlemelerinde tek
kişi ortaklığı ile ilgili olarak alınan önlemlerin bu tür işletmeler için de alınması
gereği öngörülmüştür.
Burada bir defa daha, Yönerge’nin asıl amacının münferit müteşebbislere sınırlı sorumluluk imkânının verilmesi olduğu, bu nedenle sınırlı sorumlu işletme
modelinin de bu amaca hizmet ettiği için seçmeli olarak kabul edilebileceği ifade
edilmelidir.
Bununla birlikte, sınırlı sorumlu işletme modelinin, üye devletlerden sadece
Portekiz tarafından benimsendiğini, ancak bu devletin de daha sonra ayrıca tek
kişi ortaklığını kabul durumunda kaldığını, tek kişi ortaklığının bu yapıya tercih
edildiğini tekrar hatırlatalım.
B. Türk Hukuku
Tek kişi ortaklığına ilişkin Yönerge düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun ilgili maddelerine aktarılmak suretiyle hukukumuza alınmıştır. Sadece üye devletlere tercih imkânı verilen konularda, düzenleme yapılmasına gerek görülmeyen durumlar söz konusudur.
Yönerge’nin yukarıda ortaya konulan düzenlemelerini, bu defa sırasıyla Türk
hukukundaki karşılıkları yönünden ele alıyoruz.
1. Bir Gerçek Kişinin Birden Fazla Şirketin Tek Ortağı Olması ya da
Bir Tek Kişi Ortaklığının veya Diğer Bir Tüzel Kişinin, Bir Şirketin
Tek Ortağı Olmasının Engellenebilmesi
Yönerge’nin 2. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemeye göre, bir gerçek
kişinin birden fazla şirketin tek ortağı olması üye devletlerce yasaklanabilir. Yine
bir tek kişi ortaklığının ya da diğer bir hukuki kişiliğin (tüzel kişinin), bir şirketin
tek ortağı olması yasaklanabilir.
Bu yasaklama ihtimalinin özünde bu şirketlerden alacaklı olanların korunması
ve belirli bir şeffaflığın sağlanması yatmaktadır. Yasaklanan durumlar (bir gerçek kişinin ya da şirketin başka bir şirketin paylarının tamamına sahip olması)
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şirketler topluğuna ilişkin düzenlemelerde karşılığını bulmaktadır. Şirketler topluluğunun (grup şirketleri/konzern) düzenlendiği, alacaklıların bu yapı karşısında
korunduğu bir düzende ise bu tür yasaklara pek ihtiyaç olmayacaktır. Ülkemiz bakımından TK m. 195 ve devamında şirketler topluğuna dair hükümler sevk edilmiş olup alacaklılara da gerek hâkim şirkete gerek bağlı şirketin yönetimine dava
açma hakkı tanınmıştır (TK m. 195 vd.). Bu bakımdan Yönerge’deki gibi bir yasak Türk hukukuna alınmamıştır; kanaatimizce de buna gerek bulunmamaktadır.
2. Bütün Payların Tek Bir Kişinin Elinde Toplanması Sonucu Bir
Şirketin Tek Kişi Ortaklığına Dönüşmesi Hâlinde Tescil Zorunluluğu
Yönerge’de tek kişi ortaklığı imkânının, anonim şirketler bakımından da tanınabileceği belirtilmiştir. Hukukumuzda da tek kişi ortaklığına hem anonim şirket
hem de limited şirket yönünden izin verilmiştir.
TK m. 338/1’de anonim şirketin kurulabilmesi için sadece bir kurucunun yeterli olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümle tek kişilik anonim ortaklıkların ilk
kuruluş yoluyla oluşmasına imkân tanınmakta ve sonradan şirkette tek pay sahibi
kaldığında şirketin tek kişi ile devamına da izin verilmektedir.
Ortakların sayısı başlıklı TK m. 574 (1)’de asgari ortak sayısı belirtilmemiş ve
tek kişilik limited şirkete de imkân tanınmıştır.
TK m. 338’in ikinci fıkrasında, pay sahibi sayısının bire düşmesi hâlinde,
durumun, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim
kuruluna yazılı olarak bildirileceği, yönetim kurulunun, bildirimi aldığı tarihten
itibaren yedi gün içinde şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket hâline geldiğini
tescil ve ilân ettireceği; ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem
de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve
vatandaşlığının da tescil ve ilan edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu yükümlülüğün ihlali hâlinde doğacak zarardan ise, bildirimde bulunmayan
pay sahibi ve tescil ve ilânı yaptırmayan yönetim kurulu sorumlu tutulmuştur.
Limited şirketler yönünden de TK m. 574/2’de, şirketin tek ortakla kurulması
ya da ortak sayısının bire inmesi hâlinde, durumun, bu sonucu doğuran işlem
tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazılı olarak bildirileceği, müdürlerin, bildirimi aldıkları tarihten itibaren yedi gün içinde şirketin tek ortaklı bir
limited şirket olduğunu, tek ortağın adını, soyadını, vatandaşlığını ve yerleşim
yerini tescil ve ilân ettirecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu yükümlülüğün yerine
getirilmemesi nedeniyle doğacak zararlardan da müdürler sorumlu tutulmuştur.
Neticede bildirim yükümlülüğünü düzenleyen TK m. 338/2’nin, Yönergenin
3. maddesinin bazı farklılıklarla aktarılması sonucu düzenlenmiş olduğu, böylece
bu konuda Yönerge’ye uyumluluğun sağlandığı söylenmelidir.
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3. Genel Kurula Ait Yetkilerin Kullanılması Sonucu Alınan Kararların
Yazılı Olması Zorunluluğu
Yönerge’nin 4. maddesinin ikinci fıkrasında genel kurula ait yetkilerin kullanılması sonucu alınan kararların yazılı olmasının zorunlu kılındığını belirtmiştik.
Buna uygun olarak TK’nın 408. maddesinin üçüncü fıkrasında, tek pay sahibinin
genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şartı aranmıştır.
Aynı yönde bir hüküm TK’nın 616. maddesi ile limited şirketler için getirilmiştir. TK’nın 616. maddenin üçüncü fıkrasında, tek ortağın genel kurul sıfatıyla
alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmalarının şart olduğu
düzenlenmiştir.
Şu hâlde Yönerge’nin 4. maddesi neredeyse aynen TK’ya alınmış olduğundan
bu yönden de uyumluluğun sağlanmış olduğunu söylememiz gerekir.
4. Tek Ortak ile Bu Ortak Tarafından Temsil Edilen (Onun Tek Ortağı
Olduğu) Şirket Arasındaki Sözleşmeler Bakımından Yazılılık Şartı
Yönerge’nin 5. maddesinde düzenlendiği şekilde, TK’da da tek kişilik anonim
şirketlerde, tek ortağın şirket ile yapacağı sözleşmeler yazılı şekil şartına bağlanmıştır (TK m. 371/6). Üstelik bu kuralın uygulanması için, şirketin tek pay sahibi
tarafından temsil ediliyor olması koşulu da aranmamıştır.
Yönerge hükmüne göre, tek ortak ile bu ortak tarafından temsil edilen (onun
tek ortağı olduğu) şirket arasındaki sözleşmeler yazılı olacaktır (m. 5). TK hükmüne göre ise; sözleşmenin yapılması sırasında, şirket, tek pay sahibi tarafından
ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay
sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin, geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde
yapılmasına bağlıdır (TK m. 371/6). Yönerge’ye göre, yazılılık şartının oluşması
için, o işlemi, tek ortağın, bir taraftan kendi adına diğer taraftan şirketin temsilcisi
sıfatıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. TK’ya göre ise, şartın oluşması için işlemin
tek ortak tarafından kendi adına yapılması yeterli olup, ayrıca şirketin de bu tek
ortak tarafından temsil edilmesine gerek yoktur. TK hükmünün, şirketin zarara
uğratılmasını önleme bakımından daha isabetli olduğu söylenmelidir.
TK m. 371/6’nın devamında, piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde yazılılık şartının uygulanmayacağı hükme
bağlanmakla Yönergeye uyum sağlanmıştır.
Aynı kural, TK’nın 629. maddesinin ikinci fıkrasında tek kişi limited ortaklığı
bakımından aynen tekrarlanmıştır. Buna göre, sözleşmenin yapılması sırasında
şirket tek ortak tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek ortaklı limi-
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ted şirketlerde, bu ortak ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması,
sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına
göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz (TK
m. 629/2).
5. Anonim Şirketlerin Tek Kişi ile Kurulmasına İzin Verilmesi Hâlinde
de Yönerge Hükümlerinin Uygulanacağı
Yukarıda belirtildiği üzere, Yönerge m. 6 hükmü uyarınca, tek kişi ile kurulmasına izin verilen anonim şirketlere de Yönerge hükümlerinin uygulanması
sağlanacaktır. Yukarıdaki izahatten de anlaşılacağı üzere, hukukumuzda tek kişi
anonim ortaklığının kurulmasına müsaade edilmiş ve Yönerge hükümleri, anonim şirketler bakımından TK’da ayrıca hükme bağlanmıştır. Böylece bu yönden
de gerekli uyum sağlanmıştır.
6. Sınırlı Sorumlu İşletme Modelini Seçme İmkânının Tanınması
Yukarıda belirtildiği üzere, müteşebbisler için, tek kişi ortaklığı yerine “sınırlı
sorumlu işletme” modelinin seçilebileceği Yönerge m. 7’de hükme bağlanmıştır.
Önerilen model ağırlıklı olarak üye devletler tarafından tercih edilmemiştir. Onun
yerine tek kişi ortaklığı modeli benimsenmiştir. Bunun temel sebebi, “şirket” kurumunun, kuruluştan sona ermeye kadar belli bir düzene bağlanmış olması ve
buna ilişkin uygulamanın yerleşmiş olmasıdır. Ülkemiz bakımından da “sınırlı
sorumlu işletme modeli” tercihe şayan görülmemiştir. Her durumda bu mesele
bakımından TK ile Yönerge uyumludur.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Hukukumuzda, anonim ve limited şirketlerin tek kişi tarafından kurulması
mümkündür. Buna ilişkin düzenlemelere TK’da yer verilmiştir. Tek kişi ortaklığına ilişkin hükümler sevk edilirken Yönerge’den yararlanıldığı ve böylece AB
hukukunun konuya ilişkin düzenlemesine uyum sağlandığı genel gerekçede ifade edilmiştir. Ayrıca bazı maddeler bakımından da ilgili maddenin gerekçesinde,
kaynağın Yönerge olduğuna işaret edilmiştir.
Bu çerçevede, üye devletlere, düzenleme mecburiyeti getirilen konularda
hukukumuz ile AB hukukunun uyumlu olduğunu, uyuma ilişkin olarak başkaca
bir çalışmaya gerek olmadığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda; tek ortağın tescili,
genel kurul kararlarının yazılı olması, tek ortak ile şirket arasındaki sözleşmelerin yazılı olması, Yönerge düzenlemelerinin anonim şirketlere de uygulanması
düzenlemeleri bakımından uyum sağlanmıştır. Buna karşılık, Yönerge’de üye
devletlerin tercihine bırakılmış hususlardan sınırlı sorumlu işletme modeli ter-
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cih edilmemiş; bunun yanında, bir gerçek kişinin birden fazla şirketin tek ortağı
olması ya da bir tek kişi ortaklığının veya diğer bir tüzel kişinin, bir şirketin tek
ortağı olmasını engelleme imkânı da benimsenmemiştir.
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Öz
Avrupa Birliği mevzuatında, Türk hukukundan farklı olarak, şirketler topluluğuna ilişkin toplu bir düzenlemenin bulunmadığı; anılan mevzuatta sadece konsolidasyon kapsamında hâkim ve bağlı şirkete yönelik düzenlemelere yer verildiği, yine Türk hukukuna paralel biçimde pay ve oy hakkının hesaplanmasına yönelik düzenlemeler de barındırdığı görülmektedir. Bu bakımdan çalışmada, esas olarak hâkim ve bağlı şirketin; takiben
şirketler topluluğunun tespiti ile pay ve oy oranlarının hesaplanması konusunda Avrupa Birliği hukuku ve Türk
hukuku karşılaştırmalı olarak bir inceleme yapılmıştır. Buna karşılık gerek resmi olmakla birlikte yürürlüğe girmeyen gerek de resmi olmayan düzenlemeler, bu çalışmada özel olarak dikkate alınmamıştır. Bununla birlikte
bu çalışmalar, Avrupa Birliği hukukunda da şirketler topluluğuna yönelik düzenlemelerin gelecekte artacağı ve
yürürlüğe gireceği yorumunu güçlendirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hâkim şirket, Bağlı şirket, Şirketler topluluğu, Pay ve oy oranlarının hesaplanması.
Abstract
Unlike the provisions in Turkish law, a unified regulation on groups of companies does not exist in European
law, the European law only regulates parent and subsidiary undertakings. Thus, the calculation of rate of shares
and voting rights are regulated - all similar to Turkish law - but only in scope of the consolidation, which is
again unlike the Turkish law. Therefore, in this study, parent and subsidiary undertakings, calculation of rate of
shares and voting rights are comparatively examined. On the other hand, official European Union regulations
which have not come into force and unofficial studies/regulation suggestions are deliberately not considered in
this study. Besides, these aforementioned regulations and/or suggestions corroborate the notion that regulations
on groups of companies will enter into force within the European law in the future.
Keywords: Parent undertaking, Subsidiary undertaking, Group of companies, Calculation of rate of shares and
voting rights.
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 26 Haziran
2013 tarih ve 2013/34/AB sayılı belirli türdeki şirketlerin ferdi ve konsolide yılsonu finansal tabloları ve ilintili raporları ile Avrupa Parlamentosu ve
Konseyin 2006/43/AT sayılı Yönergesinin değiştirilmesi ve Konseyin 78/660/AET ile 83/349/AET
sayılı yönergelerinin ilgası hakkındaki Yönergesi
(“2013/34/AB sayılı Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 26 Haziran 2013

Sayısı

: 2013/34 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 29.06.2013, L 182, s. 19–76

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Türk Ticaret Kanunu

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

II. Açıklamalar
Şirketler topluluğu, Türk hukuku özelinde, aralarında hâkimiyet ilişkisi bulunan en az iki1 şirketin varlığında gündeme gelmektedir. Şirketler topluluğuna
1

Hemen belirtelim ki şirketler topluluğundan söz açılabilmesi bakımından en az bir hâkim bir de
bağlı şirket olmak üzere iki şirketin varlığının yeterli olup olmadığı hususunda Türk doktrininde süregelen tartışma henüz çözüme kavuşturulmamış olup; 27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı
Resmi Gazete yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 105. maddesinde şirketler topluluğunun “bir ticaret şirketi ile buna doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan en az iki ticaret
şirketinden” müteşekkil olarak tanımlaması ile dahi –tanımın anılan Yönetmelikte verilmesi
ve yönetmeliklerin kanunlar hiyerarşisinde kanunlardan daha sonra gelmesi dolayısıyla Türk
Ticaret Kanunu’nun 195. maddesinin bu yönde bir sınırlama getirmediği göz önünde tutulduğundan- görüş ayrılıkları sona ermemiştir.
Biz, Yönetmelik ile yapılan tanımın Türk Ticaret Kanunu’nun 195. maddesi ile uyumlu olmadığı, şirketler topluluğundan bahsedebilmek bakımından bir ana/hâkim ve bir yavru/bağlı şirketin
varlığının yeterli olduğu kanaatini benimsiyoruz. Bununla birlikte bazı müelliflerin [örn. bkz.
Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku II (13. Bası Vedat Kitapçılık
2017) 690, N. 2004a], şirketler topluluğundan bahsedebilmek için asgari üç şirketin varlığının
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ilişkin olarak Türk hukukunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda hâkim ve
bağlı şirketin tanımlarına yer verildikten sonra başkaca hususların yanında hâkimiyetin varlığına ve kötüye kullanılmasına yönelik olguların da düzenlemeye kavuşturulduğu görülmektedir. AB mevzuatı kapsamında ise konunun, her bir ilgili
yönerge kapsamında değerlendirildiği ve hâkim ve/veya bağlı şirkete ilişkin her
bir yönergede -2013/34/AB sayılı Yönerge ayrık olmak üzere- ayrıca özel olarak;
detaylı bir tanım verilmeksizin, hâkim şirket bağlamında neler yapılması/nasıl
davranılması gerektiğine yönelik düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. Bu
açıdan AB mevzuatında, şirketler topluluğuna yönelik toplu bir düzenlemenin
-Türk hukukundan farklı olarak- bulunmadığının ifade edilmesi gerekir.
AB mevzuatı bakımından hâkim ve bağlı şirkete ilişkin detaylı bir düzenleme,
konsolide finansal tabloların2 çıkarılması kapsamında getirilen 2013/34/AB sayılı Yönerge’de yer almaktadır. İşbu çalışma kapsamında da esas olarak hâkim ve
bağlı şirket tanımlarına yer verilen Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2013/34/
AB sayılı Yönergesi ile TK’nın özellikle 195 ve 196. maddeleri karşılaştırılarak
değerlendirilecektir. Nitekim AB mevzuatı kapsamında “şirketler topluluğuna”;
daha doğru bir tabirle hâkim ve bağlı şirketlere yönelik düzenleme, her ne kadar
-yukarıda ifade edildiği üzere- konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğüne yönelik de olsa, 2013/34/AB sayılı Yönerge’de yer almaktadır.
Bununla birlikte 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge ve 2013/36/AB sayılı Yönerge [ve bu Yönerge’ye yönelik revize öngören 2019/878 (AB) sayılı Yönerge] de
şirketler topluluğuna yönelik düzenlemeler içermekteyse3 de bu düzenlemelerde
ekseriyetle 2013/34/AB sayılı Yönerge’ye; daha doğrusu 2013/34/AB sayılı Yönerge’nin “selefi” 83/349/AET sayılı Yönerge’ye atıf yapıldığı gözlenmektedir.
Yine anılan yönergelerin, şirketler topluluğuna yönelik olmakla birlikte -esasen
tıpkı 2013/34/AB sayılı Yönerge gibi- sadece ilgili oldukları konulara (finansal
raporlama, şirketin kendi paylarını iktisabı gibi) dair düzenleme öngörmeleri ve
tanıma ilişkin düzenlemelerin de esasen 2013/34/AB sayılı Yönerge’de yer alan
düzenlemeye paralel olması da, işbu çalışmada anılan yönergelerin doğrudan ele
alınmasına engel olmaktadır. Öte yandan, arz edildiği üzere, bu düzenlemeler genel itibarıyla, 2013/34/AB sayılı Yönerge’de yer alan düzenlemelere paralel hü-

2

3

gerekli olduğu kanaatini paylaştığını, Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 105. maddesinde de şirketler topluluğunun bu kanaate uygun şekilde tanımlanmış olduğunu vurgulayalım.
Çalışmamızın kapsamını belirlemek bakımından ifade edelim ki konsolide finansal tablolara
yönelik hususlar, işbu kolektif çalışmada Doç. Dr. Koray Demir tarafından değerlendirileceğinden (bkz. yuk. § 10. Sermaye Ortaklıklarının Ferdi ve Konsolide Yılsonu Finansal Tabloları)
bu husus, bizim bölümümüzde kapsamlı bir biçimde irdelenmeyecek; sadece hâkim ve bağlı
şirkete ilişkin hükümler özelinde bir inceleme yapılmakla yetinilecektir.
2013/36/AB sayılı Yönerge’de şirketler topluluğuna yönelik düzenlemeler, anılan yönergenin
tanımlar maddesi olan 3. maddesinin ilk fıkrasının 14. ve 15. bentlerinde yer almakta olup esasen 2013/34/AB sayılı Yönerge’ye atıfla hâkim ve bağlı şirketi tanımlamaktadır.
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kümler içermektedir; tersten ifadeyle 2013/34/AB sayılı Yönerge’de yer alan düzenlemelerden ayrık düzenlemeler içermemektedir. Bununla birlikte bu durum,
anılan her iki yönergede yer alan şirketler topluluğuna yönelik düzenlemelerin,
ilgili olduğu ölçüde işbu çalışmada yer bulmasına mâni teşkil etmemektedir.
Yine şirketler topluluğuna yönelik düzenlemeler öngörmekle birlikte “yasalaşmayan” 9. Şirketler Hukuku Yönergesi (ve bu çalışmayı takip eden “Forum
Europaeum”) ile Şirketler Hukukunun Modernleşmesi ve AB’de Kurumsal Yönetim Uyumunun Artırılması Tebliğ’i de kabul edilmemeleri/bağlayıcılığı haiz
olmamaları nedeniyle bu çalışmada kendilerine yer bulmayacaktır. Bu çerçevede
anmamız gereken, şirketler topluluğuna özel bir bölüm ayıran ve topluluk menfaati kavramını tanıyan, 28 Avrupa Birliği üyesi devletlerden akademisyen4 ve
uygulamacıların katkısı ile 2017 yılında yayımlanan5, ancak resmi bir niteliği
bulunmayan bir proje daha (“European Model Company Act” kısaca “EMCA”6)
mevcuttur. Bu projenin/çalışmanın temel amacı, Avrupa Birliği üye devletlerine şirketler hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerini uyumlaştırmak noktasında,
ekonomik gelişmelere uyum sağlayabilecek esneklikte ve yetkinlikte bir model
metin sunmaktır. Bununla birlikte çalışma, daha önce de ifade ettiğimiz üzere
Avrupa Birliği bünyesinde resmi bir nitelik kazanmış olmadığı için, bu çalışma
açısından, radarımızın dışında konumlanmıştır.
Eklenmelidir ki, pay ve oy haklarının hesaplanması bakımından gerek
2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22 gerek de TK m. 196 hükmünde düzenlemeler
yer almaktadır ve işbu çalışmada anılan bu hükümler de ayrıca irdelenecektir.
Ezcümle, çalışmamızın temelinde, AB mevzuatı olarak 2012/34/AB sayılı Yönerge yer alacak olmakla birlikte, değinilmesi gerektiği ölçüde 2017/1132 (AB)
sayılı Yönerge’ye de yer verilecektir. Türk hukuku bakımından ise Türk Ticaret
Kanunu esas alınacak; ancak şirketler hukukuna yönelik tali düzenleme niteliğindeki Ticaret Sicil Yönetmeliğine de yine önem arz ettiği ölçüde değinilecektir.
A. AB Hukuku
2013/34/AB sayılı Yönerge’nin tanımlar maddesi olan 2. maddesinde, işbu
yönerge bağlamında geçerli olmak üzere, son derece yalın bir şekilde hâkim ve
bağlı teşebbüs7 tanımları verildiği görülmektedir.
4
5
6

7

Bu hususta detaylı bilgi için bkz. <https://law.au.dk/en/research/projects/european-model-company-act-emca/> erişim 15.09.2020.
EMCA’nın gelişim süreci için bkz. dpn. 4.
Paul Krüger Andersen ve diğerleri, ‘European Model Company Act (EMCA)’ (2017) Nordic & European Company Law Working Paper 16-26, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2929348> erişim 15.09.2020.
Belirtelim ki, anılan Yönergede “teşebbüs (undertaking/Unternehmen)” terimi kullanılmış olsa
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2013/34/AB sayılı Yönerge’nin 2. maddesinin dokuzuncu fıkrasında hâkim
teşebbüs (parent undertaking), bir veya daha fazla yavru teşebbüsü kontrol eden
teşebbüs; 10. fıkrasında ise bağlı teşebbüs (subsidiary undertaking), hâkim teşebbüs tarafından kontrol edilen teşebbüs olarak tanımlanmış, bağlı teşebbüs tanımının ana/nihai (eş ifadeyle ister piramit ister salkım yapılanmayı haiz şirketler topluluğunda piramidin/salkımın en tepesindeki) hâkim şirketin/teşebbüsün
(ultimate parent undertaking) çatısı altında yer alan tüm bağlı teşebbüsleri de
kapsadığı ifade edilerek bir veya daha fazla bağlı teşebbüsün hâkimi konumunda
olan bir teşebbüsün de, şayet başka bir teşebbüsün hâkimiyeti altında olması söz
konusu ise bu Yönerge bakımından bağlı teşebbüs statüsünün kabul edildiği aktarılmıştır. Başka deyişle, 10. fıkrada zincirleme şekilde de hâkimiyet ilişkisinin
kurulabileceği ayrıca ifade edilmiştir.
Yine 2. maddenin 11. fıkrasında (şirketler) grubun(un), hâkim teşebbüs ve ona
bağlı bütün teşebbüslerden oluştuğu ifade edilmiştir. Nihayet mezkûr 2. maddenin 12. fıkrasında bağlı teşebbüsler (yıllık hesapları konsolide edilen) (affiliated
undertakings) ile iki veya daha fazla teşebbüsün ifade edildiği belirtilmektedir.
2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22 hükmünde, konsolide finansal tablo ve konsolide yönetim raporu hazırlanma gereğinin ne zaman gündeme geleceği düzenlenmektedir. Buna göre bir teşebbüs (hâkim teşebbüs);
a) bağlı teşebbüsün oy haklarının çoğunluğuna sahipse8 veya
b) pay sahibi/ortak olduğu bağlı teşebbüste, bağlı teşebbüsün yönetim, yürütme veya denetim organı üyelerinin çoğunluğunu atama ve görevden alma hakkına sahipse9 veya
c) pay sahibi/ortak olduğu bağlı teşebbüs üzerinde, bağlı teşebbüsün bulunduğu ülke hukukunun buna izin vermesi şartıyla, bir sözleşme veya şirket sözleşmesine dayalı olarak hâkimiyet kullanma hakkını haizse, konsolide finansal tablo ve
yönetim raporu hazırlama yükümlülüğü altındadır.

8
9

da, Türk hukukunda şirketler topluluğunun aktörleri ekseriyetle sermaye şirketleri olmak üzere
ticaret şirketleridir. Bunun dışında topluluk hâkiminin ayrıca TK m. 195/5 uyarınca teşebbüs
olması da mümkündür. Teşebbüsün ne ifade ettiği hususunda TK m. 195/5 hükmünün gerekçesinde oldukça geniş bir yelpaze verilmiş ve bir gerçek kişinin dahi teşebbüs şemsiyesinin
altında bulunduğuna işaret edilmiştir.
Öte yandan, incelememize konu Yönergenin 1 ve 2 no’lu eklerinde, “undertaking” kavramından ne anlaşılması gerektiği listelenmektedir. Bu listede ise, “undertaking” ibaresiyle esas itibarıyla madde bağlamında türleri değişkenlik arz etmekle birlikte “şirketlerin” ifade edilmek
istendiği görülmektedir. Bu bağlamda TK hükmünün, en azından hâkimin niteliği noktasında
daha geniş olduğu söylenebilir.
Aynı kriter 2017/1132 (AB) sayılı Yönergesi m. 67/1 hükmünde de öngörülmektedir.
Aynı kriter 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge m. 67/2-a, i hükmünde de öngörülmektedir.
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Belirtelim ki üye devlet, 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/1-2 hükmü uyarınca hâkim teşebbüsün, bağlı teşebbüste pay sahibi/ortak olması şartını aramayabilir; bu durumda yukarıda belirtilen şartları haiz olan teşebbüslerce (“hâkim teşebbüslerce”) konsolide finansal tablo aranması gerekliliği öngörülmemektedir.
Buna rağmen üye devletin, konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik
olarak ayrıca başkaca kriterleri de göz önüne alabileceği belirtilmektedir ki o
kriterler de, esas itibarıyla bir hâkimiyet olgusunun varlığına işaret eden hususlardır. Bu kriterlerin neler olduğu 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/1-2, d/i ve ii
hükümlerinde belirtilmiştir. Buna göre;
i) sadece oy hakkını kullanarak yönetim, yürütme veya denetim organlarında,
ilgili veya bir önceki bilanço yılında çoğunluğu belirleyen veya
ii) bağlı teşebbüs ortaklarıyla/pay sahipleriyle yapılan bir sözleşmeye dayalı
olarak bağlı teşebbüs oy haklarının çoğunluğuna sahip olan teşebbüs10, hâkim
teşebbüs olarak kabul edilmektedir.
Bu da, yukarıda sayılan hâllerin haricinde, bu şekilde de kontrol olgusunun
sağlanabileceğine; daha geniş tabirle bir topluluk (şirketler topluluğu) oluşumuna
vücut verilebileceğine işaret etmektedir. Üye devletler, yukarıda “i” başlığında
belirtilen hâl için aranılan oy hakkı toplamını asgari %20 olarak belirleyebileceklerdir. Yine önemle ifade edilmelidir ki, yukarıda “a”, “b” veya “c” bentlerinde
belirtilen hâllerden birinin mevcudiyeti durumunda “i” bendi uygulama alanı bulmayacaktır.
Bunlardan başka, 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/2 gereğince üye devletler
şu hâllerde de konsolide finansal tablo hazırlanmasını öngörebilecektir:
a) hâkim teşebbüsün, bağlı teşebbüs üzerinde hâkimiyet kurucu etki11 veya
kontrol kullanma imkânını haiz olması/hâkimiyeti veya kontrolü fiilen kullanması veya
b) bağlı teşebbüslerin, bir hâkim (teşebbüs) tarafından, tek elden yönetilmesi.
Bağlı teşebbüsteki pay ve oy haklarının hesaplanması bakımından ise 2013/34/
AB sayılı Yönerge m. 22/3 uyarınca hâkim teşebbüs hesabına hareket eden kişiye
veya hâkim teşebbüsün başka bir bağlı teşebbüssüne ait paylardan doğan oylar
da hâkim teşebbüse ait kabul edilir; daha doğru bir ifadeyle hâkim teşebbüse ait
oy haklarına eklenir. Buna paralel olarak 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/4-a
uyarınca hâkim teşebbüse ve hâkim teşebbüsün bağlı teşebbüsüne ait olmayan
paylardan doğan oylar dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, anılan düzenlemenin
10
11

Aynı kriter 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge m. 67/2-a, ii hükmünde de öngörülmektedir.
Aynı kriter 2017/1132 (AB) sayılı Yönerge m. 67/1 hükmünde de öngörülmektedir.
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“b” bendi kapsamında, (ilgili) hakların talimatlara uygun kullanıldığı ve rehin
amaçlı elde tutulan paylardan doğan oy hakları ile oy hakkının teminatı veren
kişinin menfaatine kullanılması şartıyla, olağan ticari faaliyetler kapsamında bir
ödünce bağlı olarak elde bulundurulan paylardan doğan oy hakları dikkate alınmayacaktır.
Yine 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/5 uyarınca bağlı teşebbüsteki toplam
oy hakkından, bağlı teşebbüsün elinde olan paylardan doğan oy hakları, o bağlı
teşebbüsün bağlı teşebbüssüne ait paylardan doğan oy hakları ve bunlar hesabına
hareket edenlere ait paylardan doğan oy hakları düşülür.
B. Türk Hukuku
TK m. 195 hükmü, 2013/34/AB sayılı Yönerge hükümlerine paralel biçimde, hâkim ve bağlı “şirketi”, hâkimiyet ölçütleri bağlamında tanımlamaktadır.
Yukarıda belirtildiği üzere, TK m. 195 hükmünün, dördüncü fıkrası bağlamında
şirketler topluluğuna ilişkin bir tanım yer almakla birlikte, bu tanımın şirketler
topluluğunun en az kaç şirketten/aktörden oluşması gerektiği noktasındaki tartışmaları gidermediği görülmektedir ve bu durum nedeniyle şirketler topluluğundan
söz edilebilmesi için asgari kaç şirketin/aktörün bulunmasına ihtiyaç duyulduğu,
öğretide farklı şekillerde yorumlanmaktadır.
Konuya yönelik olarak TK m. 195/4 c.1 hükmü şu şekilde kaleme alınmıştır:
“Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla
birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. (…)”.
Alıntılanan hükümde “şirketler” şeklinde çoğul bir kelime kullanılması, şirketler topluluğunun da asgari üç şirketten oluşması gerektiği yönünde yorumların
yapılmasına sebebiyet vermektedir. “…Kanunun12 195 inci maddesinin dördüncü
fıkrası anlamında, bir şirketler topluluğu, bir ticaret şirketi ile buna doğrudan
veya dolaylı olarak bağlı bulunan en az iki ticaret şirketinden meydana gelir...”
şeklindeki Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 hükmü de bu yorumu desteklemektedir.
Hükmün, şirketler topluluğunun asgari kaç aktörden oluşması gerektiği noktasında sebebiyet verdiği görüş ayrılıklarına gelmeden evvel13, hâkimiyet ölçütlerinin irdelenmesi gerekmektedir. Bu ölçütler hükmün ilk iki fıkrasında yer almaktadır. Buna göre;
12
13

İfade edelim ki Yönetmeliğin 4/1-e hükmü uyarınca bu Yönetmelik kapsamında Kanun terimi,
TK’ya işaret etmektedir.
Bu tartışma için bkz. aşağıda III.B Şirketler Topluluğunun Mevcudiyeti Bakımından
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“(b)ir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak;
a) (o)y haklarının çoğunluğuna sahipse veya
b) (ş)irket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya
c) (k)endi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy hakların çoğunluğunu oluşturuyorsa ya da
[d] bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyet altında tutabiliyorsa, birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir.”
TK m. 195 hükmünün ilk fıkrasında pay sahipliğine/ortaklığa dayalı olan veya
olmayan muhtelif ölçütler öngörerek “kontrol” ölçütünü benimsemiş olan Türk
kanun koyucusu, devam eden ikinci fıkrada bir karine öngörmüş ve “…bir ticaret
şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması[nın], (…) hâkimiyetin varlığına karine…” olacağını vazetmiştir.
Pay ve oy oranlarının ne şekilde hesaplanacağı ise, TK m. 196 hükmünde öngörülmektedir. Anılan hükmün ilk fıkrası uyarınca pay yüzdesinin hesaplanması,
iştirak olunan şirketteki payının/paylarının itibari değeri toplamının iştirak olunan şirketin sermayesine oranlanması suretiyle yapılmaktadır. (İştirak eden) şirketin kendi elindeki paylar (ya da onun hesabına alınan paylar veya iştirak eden
şirketin bağlı şirketine ait/onun hesabına alınmış paylar), dikkate alınmayacaktır;
iştirak olunan şirketin sermayesinden düşülecektir.
Hükmün ikinci fıkrası uyarınca oy hakkının hesaplanması ise, iştirak olunan
şirkette sahip olunan paylardan doğan kullanılabilir oy hakkının, iştirak olunan
şirketteki kullanılabilir bütün oy haklarına oranlanması ile gerçekleştirilmektedir. Tıpkı pay oranının hesaplanmasında olduğu gibi, iştirak eden şirketin kendi
elindeki paylardan (ya da onun hesabına alınan paylardan veya iştirak eden şirketin bağlı şirketine ait/onun hesabına alınmış paylardan) doğan oy hakları dikkate
alınmayacaktır; iştirak olunan şirketin toplam oy hakkından düşülecektir.
Devam eden hükümlerde ise, karşılıklı iştirak, karşılıklı iştirakin sonucu olarak hakların donması, bildirim ve tescil yükümlülükleri, hâkim ve bağlı şirket
raporlarına yönelik düzenlemeler ile bağlı şirketler hakkında bilgi alma, tam ve
kısmi hâkimiyet durumunda hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılmasının sonuçları, özel denetçi talebi, satın alma hakkı (squeeze-out) ve güvenden doğan sorumluluk hususları düzenlenmektedir. AB mevzuatında karşılığı bulunmayan bu
hükümler, çalışmamızın karşılaştırmalı olarak yapılması dolayısıyla özel olarak
ele alınmayacaktır.
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III. Değerlendirme ve Öneriler
2013/34/AB sayılı Yönerge ile TK hükümleri arasında –yorum farklılıkları
bulunsa da- hâkimiyetin tesisi, tespiti ve takiben şirketler topluluğunun oluşumu
bakımından paralellik bulunmaktadır. Yine pay ve oy oranlarının hesaplanması
noktasında, Türk hukukundaki pozitif düzenleme, AB mevzuatının çerçeve düzenleme öngörmesi itibarıyla daha detaylıdır ve fakat AB mevzuatıyla çelişmemektedir.
Bununla birlikte AB mevzuatında, TK’da olduğunun aksine, şirketler topluluğuna yönelik toplu bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Öte yandan
geri çekilen 9. Şirketler Hukuku Yönergesi ve özellikle Şirketler Hukukunun
Modernleşmesi ve AB’de Kurumsal Yönetim Uyumunun Artırılması Tebliğ 3.3
no’lu başlık altında yapılan açıklamalar da göstermektedir ki, Birliğin, özellikle
finansal tablolardaki şeffaflık ve ortakların/pay sahiplerinin bilgi alma hakları
ile grup politikası konusunda bir çerçeve hüküm koyması, başta Almanya olmak
üzere üye devletlerin çoğunluğunun iç hukuklarında şirketler topluluğuna yönelik düzenlemelerin bulunduğu da dikkate alındığında, kuvvetle muhtemeldir14.
1. Hâkimiyetin Tesisi ve Tespiti Bakımından
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşıldığı şekilde gerek AB
mevzuatı gerek de TK, en azından TK m. 195/1 hükmü bağlamında, hâkimiyetin
varlığı bakımından kontrol ölçütünü dikkate alarak bir değerlendirme yapmakta14

Avrupa Birliği nezdinde şirketler topluluğunun ayrı bir ekonomik bütünlük olarak tanınması, giderek topluluk menfaati kavramının birlik nezdinde bir düzenlemeye kavuşturulması yönünde son beş yılda oluşmuş bir yaklaşımdan söz açılabilir [Pierre-Henri Conac, “Trends and
Developments in Europe on Corporate Groups: Towards the Recognition of the Interest of the
Group?”, Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku 80. Yaş Gününde Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Saygı Konferansı, Gül Okutan (ed.), (Comparative Corporate Group Law Conference in
Honour of Prof. Dr. Ünal Tekinalp on his 80th Birthday On İki Levha Yayıncılık 2018) 94].
Bu kapsamda, şirketler topluluğu ve topluluk menfaatine bakış açısından birbirinden farklı iki
yöntemin savunucuları bulunduğu, bunlar arasında henüz bir fikir birliği sağlanamadığı ifade
edilmektedir: Azınlık pay sahiplerinin haklarının korunması açısından yeterli korumayı sağlamamakla eleştirilen Fransa menşeli Rozenblum doktrini ile fazla katı bir çerçeve çizmesi
yönünde eleştirilere maruz alan Alman doktrini [Conac (n 14) 93]. Bu iki doktrin arasında daha
fazla taraftar toplayanın Rozenblum doktrini olduğu gözlenmektedir, Conac (n 14) 94.
Rozenblum doktrini izlenerek şirketler topluluğuna ilişkin birlik seviyesinde bir düzenleme
getirilmesi ihtimalinde, şirketler topluluğu tanımı bakımından hukukumuz ile Avrupa Birliği
hukuku arasında uyumun kaybedilmesi ihtimali gündeme gelebilir. Türk hukukunda şirketler
topluluğundan bahsedilebilmesi için ayrıca bir topluluk politikası/menfaati gerekip gerekmediğinin tartışıldığı da dikkate alındığında Rozenblum doktrininin pozitif anlamda AB mevzuatında yer alması hâlinde hâkimiyetini bir gerçek kişinin elinde tuttuğu birkaç şirketin var
olduğu bir yapı şirketler topluluğu olarak tanımlanamayacak ve bu suretle Türk hukukundaki
tartışmanın seyrine bağlı olarak AB hukukuyla Türk hukuku arasında uyumsuzluk gündeme
gelebilecektir.
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dır. Bu husus, TK m. 195/1’e ilişkin madde gerekçesinde aynen “(b)irinci fıkra
‘kontrol’ ölçütüne uygun olarak h[â]kimiyet olanaklarını[,] araçlarını saymaktadır.” denilmek suretiyle ortaya konulmuştur. Madde gerekçesi haricinde “195 ilâ
209 uncu maddelerle ilgili genel açıklamalar”da da bu durum, “Tasarı, 195 inci
maddenin birinci fıkrasından açıkça anlaşıldığı üzere ‘kontrol’ sistemini temel
almış, sadece ikinci fıkrasında bir karine kabul etmiştir. Karineye dayanılması
hâlinde karşı taraf bunun aksini ispat etmek zorundadır.” denilmek suretiyle teyit
edilmiştir.
Gerçekten de, söz konusu hâllerden birinin varlığında artık hâkimiyetin kullanılıp kullanılmadığına bakılmayacaktır; hâkimiyet kesin bir şekilde var kabul edilecek ve buna ilişkin sonuçlar uygulama alanı bulacaktır. Bu bakımdan 2013/34/
AB sayılı Yönerge m. 22 ile TK m. 195/1 hükmü paralellik arz etmektedir ve
hâkimiyet ilişkisinin tespitinde kontrol ölçütüne yer vermek suretiyle kontrolü
sağlayan araçların varlığı durumunda hâkimiyetin de mutlak olarak bulunduğu
her iki düzenlemede de kabul edilmektedir.
Ancak burada dikkat edilmelidir ki, gerek AB mevzuatında (2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/2-a ve b) gerek de TK’da (m. 195/2) kontrol ölçütünün yegâne ölçüt olmadığıdır. Diğer bir deyişle “tek elden yönetim/hâkimiyet” ölçütü
tamamen terk edilmemiştir. “Yasalaşmayan” 9. Şirketler Hukuku Yönergesi’ni
takiben hazırlanan “Forum Europaeum”da da her iki ölçütün birlikte bulunabileceği de ifade edilmektedir.
Şu hâlde TK, AB mevzuatıyla uyum içerisindedir; TK, AB mevzuatıyla çizilen çerçevenin dışına çıkmamıştır. Bu bağlamda 2013/34/AB sayılı Yönerge,
hâkimiyetin tespiti bakımından kontrol ölçütünü esas almış, ancak tek elden yönetim ölçütüne göre de hâkimiyetin sağlanabileceğini öngörmüştür. Tek elden
yönetim ölçütü kapsamında gerek 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/2 gerek de
TK m. 195/2 hükmünde hâkimiyetin, tek elden yönetim ölçütüne göre de sağlanabileceği belirtilmektedir. TK ise kontrol ölçütünü terk etmeksizin tek elden
yönetim ölçütünü dikkate almasının yanında 2013/34/AB sayılı Yönerge’den bir
adım daha ileri gitmiş ve bu hususta bir karineye yer vermiştir.
Bu karinenin anlamı ise şudur: TK m. 195/2 hükmünde belirtilen payların çoğunluğuna sahip olma olgusu gerçekleştiğinde, hâkimiyet de var kabul edilecektir; ancak bu kabulün aksi; daha açık ifadeyle hâkimiyetin uygulanmadığı/hâkim
olunmadığı ispat edilerek hâkimiyetin sonuçlarından kurtulmak olanaklıdır. Bu
şekilde hâkimiyetin uygulanmadığı/hâkim olunmadığı ise, payların çoğunluğunu elinde bulundurana/bağlı şirketi yönetebilecek15 kararları alabilecek miktarda
15

Bu kavram, ilgili şirketin yönetim ve temsil organını belirleme ve onu azledebilme gücü olarak
belirtilebilir.
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paylara sahip olana bir ispat yükü getirmektedir. 2013/34/AB sayılı Yönerge ise
bu şekilde bir karine öngörülmemektedir; hâkimiyetin varlığını iddia eden bu
iddiasını ayrıca ispat yükü altında olacaktır.
2. Şirketler Topluluğunun Mevcudiyeti Bakımından
İşbu çalışmada daha önce de belirtildiği üzere Türk hukukunda şirketler topluluğunun mevcudiyeti için asgari kaç şirket/aktör bulunması gerektiği hususunda
öğretide görüş birliği sağlanamamıştır. Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 hükmünün açık lafzı da, kanaatimizce normlar hiyerarşisine aykırılık gerekçesiyle, bu
tartışmayı sona erdirememiştir.
Belirtelim ki aynı durum, 2013/34/AB sayılı Yönerge bakımından da gündeme gelebilecektir. Nitekim 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 2/11 uyarınca grup/
[şirketler grubu], hâkim teşebbüs ile hâkim teşebbüse bağlı bütün teşebbüslerinden oluşmaktadır. TK m. 195/4 hükmünde de “(h)âkim şirkete doğrudan veya
dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler; onunla [hâkim şirketle] birlikte şirketler
topluluğunu oluşturur.” düzenlemesi mevcuttur.
Bu açıdan TK ile 2013/34/AB sayılı Yönerge arasında bir uyumsuzluk mevcut
değildir; farklılık yorum noktasındadır. Belirtelim ki AB mevzuatı kapsamında
asgari aktör adedi konusunda da tartışma yaratması mümkün hüküm mevcutken
geri çekilen 9. Şirketler Hukuku Yönergesinde -açıkça olmasa da-, Alman hukukundaki Aktiengesetz §18/1 hükmünde olduğu gibi, bağlı teşebbüs sayısının bir
veya daha fazla olabileceği belirtilmiştir. Bu itibarla gerek 2013/34/AB sayılı
Yönerge m. 2/11 gerek de TK m. 195/4 hükmü, şirketler grubuna dâhil olan şirketlerin kapsamını belirlemek açısından kesin bir çözüm sunmamaktadır; hüküm
lafızlarında kullanılan çoğul ibare de, kanaatimizce şirketler topluluğundan bahsedilmek için asgari bağlı şirket/teşebbüs sayısının iki olması gerektiği şeklinde
yorumlanamaz. Nitekim anılan Yönerge hükmünde yer alan “all its subsidiary
undertakings” ibaresi de, hâkim teşebbüse bağlı bütün teşebbüslerin birlikte şirketler topluluğunu oluşturacağını ifade etmektedir; yoksa kategorik olarak bağlı
teşebbüs adedinin en az iki olması gerektiğini belirtmemektedir. Lakin, örneğin
konsolide finansal tabloların çıkarılması bakımından bağlı şirket sayısının asgari iki olması zorunluluğunun öngörülmesi kanaatinin hasıl olmasını sağlayacak
bir neden de bulunmamaktadır. Yine hâkim teşebbüsün, bağlı şirketin/teşebbüsün
malvarlığını “kullanabilme” imkânları açısından da bağlı şirket/teşebbüs adedinin bir veya daha fazla olmasını gerektiren bir sebep kanaatimizce bulunmamaktadır. Bu itibarla kanaatimizce konuya yönelik olarak Ticaret Sicil Yönetmeliği
m. 105 hükmünde yer verilen düzenleme de, normlar hiyerarşisine de aykırı olmanın yanı sıra, isabetli değildir.
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3. Pay ve Oy Oranlarının Hesaplanması Bakımından
Şirketler topluluğu özelinde pay ve oy oranların ne şekilde hesaplanacağı, “(p)
ay ve oy oranlarının hesaplanması” kenar başlığına sahip TK m. 196 hükmünde
düzenlenmektedir. Hükmün ilk fıkrası pay; ikinci fıkrası ise oy haklarının hesaplanmasını düzenlemektedir. Söz konusu hususa yönelik bir düzenleme ayrıca
Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 107/7-9 hükümlerinde de bulunmaktadır.
İnceleme konumuz kapsamında ele alınan 2013/34/AB sayılı Yönerge ile TK,
bu kapsamda genel anlamda paralellik arz etmektedir. Gerçekten de, her iki düzenlemede de, hâkim şirketin kendi paylarından doğan hakların, hâkim şirketin
bağlı şirketine ait payların ve hâkim şirket hesabına hareket eden kişilerin elinde
olan payların hesaba katılmayacağı düzenlenmiştir.
Farklılık ise, özellikle oy hakkının hesaplanmasına ilişkin 2013/34/AB sayılı
Yönerge m. 22/5 hükmü ile TK m. 196/2 hükmü arasındadır. Anılan TK hükmü
daha detaylı bir düzenleme öngörerek oy hakkının yüzdesinin/oy oranının hesaplanmasında, iştirak edilen (bağlı) şirketteki “kullanılabilen” oy haklarının dikkate
alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu bakımdan, yine donma durumunun mevcudiyeti dolayısıyla, donma konusu payların kullanılabilir oylardan düşüleceği
de yine açıkça hükme bağlanmıştır16.
Öte yandan “kullanılabilen oylar” ibaresine dâhil olduğu şüphesiz olan donma hâli bakımından bu şekilde açık bir düzenleme öngören Türk mevzuatı “oy
hakkından yoksunluk” hâli bakımından suskun kalmıştır. Bu durum da kendi
içinde tutarlıdır. Zira oy hakkından yoksunluk, niteliği gereği geçici olup belirli
gündem maddelerinin görüşülmesine dairdir. Başka ifadeyle, oydan yoksunluk,
hakkında özel durumlar vuku bulmuş17 olan pay sahibinin/ortağın bu durumlara ilişkin gündem maddesi bakımından oy hakkını kullanmasına mâni olmakta,
ancak bundan ileri gitmemektedir. Diğer bir deyişle, oy hakkından yoksunluk,
ilgili gündem maddesine özgü olup donmadan farklı olarak, genel bir oy kısıtlaması getirmemektedir. Dolayısıyla oy hakkından yoksunluğu gerektirir özel
gündem maddesi bir yana, paydan doğan oylar kullanılamaz hâle gelmemekte ve
genel anlamda, TK m. 196 çerçevesinde, oy oranlarının hesaplanmasına etki etmemektedir. Dolayısıyla TK m. 196 bağlamında “kullanılabilir” oylar ifadesi ile
belirtilen, kullanılabilirlik kriterinin oy hakkından yoksunluk durumları ile ilgili
16
17

Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 107/8 c. son; m. 107/10 c. 3; TK m. 201/1.
Bu özel durumlar, anonim şirket bakımından, şirket ile pay sahibinin kendisi veya TK m.
436’da sayılan yakınları ya da bunların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile hâkimiyetleri altındaki
sermaye şirketleri arasında kişisel nitelikte bir iş veya işlem yahut davaya ilişkin durumlardır.
Limited şirket bakımından ise TK m. 619’da sayılan; kollektif şirkette ise TK m. 230/1’de
gösterilen hâllere dairdir. (Adi) komandit şirketlerde, TK m. 311 hükmünün karşı anlamından
anlaşıldığı üzere komandite ortaklar açısından TK m. 230/1 hükmü uygulama alanı bulacaktır.
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olmadığı; bu ifadenin, isabetli şekilde, oy hakkından yoksunluktan farklı olarak
yürürlükte olduğu esnada yapılan tüm genel kurul toplantılarında, tüm gündem
maddeleri bakımından söz konusu olan donma durumunu işaret ettiği kanaatindeyiz. Daha açık ifadeyle pay ve oy oranlarının hesaplanması kapsamında oy
hakkından yoksun paylar da dikkate alınacaktır. Nitekim bu noktada AB mevzuatında da oy hakkından yoksunluğun nisaplara etkisi bakımından bir düzenleme
bulunmadığını belirtelim. Bu kapsamda Türk hukuku ile AB hukukunun, en azından pozitif düzenlemeler bağlamında paralellik arz ettiği; bu açıdan anılan hukuk
sistemleri arasında bir uyum sorununun bulunmadığı görülmektedir.
Son olarak ifade edilmelidir ki, 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/4-b hükmünün muadili, Türk hukukunda yer almamaktadır. Türk hukukunda pay üzerinde rehin hakkı tesis edilmesi durumunda, rehin sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, rehin konusu paylardan doğan oy hakları, rehin verence
kullanılır. Bu nedenle rehin konusu paylardan doğan oy hakları, kural olarak/
rehin sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa, kullanılabilir oylardan düşülmeyecektir. 2013/34/AB sayılı Yönerge m. 22/4-b, i ve ii hükümleri kapsamında da,
oy hakkının rehin verenin talimatına/menfaatine uygun kullanılması durumunda
rehin konusu paylardan doğan oy hakları hesaba katılmayacaktır. Tersten ifadeyle
rehin konusu paylardan doğan oy hakları, rehin alan tarafından ve rehin verenin
talimatı/menfaati gözetilmeksizin kullanılıyorsa bu defa bu paylardan doğan oy
hakları hesaplamada dikkate alınır.
Kaynakça/References
Krüger P, Andersen ve diğerleri, ‘European Model Company Act (EMCA)’ (2017) Nordic
& European Company Law Working Paper 16-26, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2929348>
Poroy R/Tekinalp Ü/Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku II (13. Bası İstanbul 2017).
Conac, P H, ‘Trends and Developments in Europe on Corporate Groups: Towards the Recognition of the Interest of the Group?’, Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku 80. Yaş Gününde Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Saygı Konferansı, Gül Okutan (ed.), (Comparative Corporate Group Law Conference in Honour of Prof. Dr. Ünal Tekinalp on his 80th Birthday On
İki Levha Yayıncılık 2018).
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§ 1. Bankacılık Hukukunda Yeni Ödeme Hizmetleri ve
Ödeme Hizmetleri Rejiminden İstisna Edilen Bazı Faaliyetler
New Payment Services in Banking Law and Activities
Excluded from the Payment Services Regime
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1
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Öz
Ödeme hizmetlerinin geniş kitlelere hitap edebilmesi kadar yenilikçi teknolojik altyapıyı tamamlayacak şekilde
güvenli ve tüketicilerin hukuken himaye edildiği bir mekanizma içerisinde sürdürülebilmesi, ödeme hizmetleri
piyasasının işleyişi açısından hayati öneme sahiptir. Bu mekanizmanın sağlanabilmesi gayesine matuf olmak
üzere, Avrupa Birliği hukukunda reform niteliğinde bir dizi yenilik öngören yeni Ödeme Hizmetleri Yönergesi
yürürlüğe girmiştir. Anılan yeniliklerin; ödeme hizmeti türleri, veri güvenliği, kimlik doğrulama, faaliyet izni
ve tescil yükümlülüğü, ödeme hizmeti rejiminden istisna tutulan faaliyetler ve idari otoritelerin gözetim ve denetim yetkileri şeklinde muhtelif cepheleri bulunmaktadır. İşte bu çalışmada konuya ilişkin genel bir bakış açısı
oluşturabilmek amacıyla Avrupa Birliği hukukunda öngörülen yeniliklerin kısa bir tanıtımının yapılmasını takiben Türk mevzuatındaki durum ele alınmakta ve her iki hukuk sistemi ana hatlarıyla mukayese edilerek, Türk
mevzuatında ilk etapta yapılmasında fayda bulunduğu değerlendirilen değişiklik önerilerine yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni ödeme hizmeti türleri, Ödeme hizmetleri rejiminden istisna edilen faaliyetler, Hassas
ödeme verileri, Faaliyet izni ve tescil zorunluluğu, İdari otoritelerin gözetim ve denetim yetkileri
Abstract
It is vital for the functioning of the payment services market to ensure that the payment services can appeal to
a wide audience, as well as being sustained in an environment that is safe and consumers are legally protected
within, while complementing innovative technological infrastructure. In order to ensure functionality of this
mechanism, the new Payment Services Directive has entered into force, which provides number of innovations
in European Union law that have various aspects, such as payment service types, data security, authentication,
activity permit and registration requirement, activities that are excluded from the payment service regime and
the supervisory powers of administrative authorities. In this study, the situation in Turkish legislation has been
discussed after the brief introduction of novelties that have been introduced in European Union law to create
a general perspective on this issue, as well as both legal systems have been compared with the main lines and
proposals for changes that have been considered to be useful for Turkish legislation have been set forth at the
first glance.
Keywords: New types of payment services, Activities excluded from the payment services regime, Sensitive
payment data, Activity permit and registration requirement, Supervision powers of administrative authorities
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin İç Pazardaki
Ödeme Hizmetlerine Dair (2002/65/AT, 2009/110/
AT, 2013/36/AB sayılı Yönergeleri ile 1093/2010/
AB sayılı Tüzüğü tadil ve 2007/64/AT sayılı Yönergeyi ilga eden) 25 Kasım 2015 tarih ve 2015/2366/
AB sayılı Yönergesi

Kabul Tarihi

: 25 Ekim 2015

Sayısı

: 2015/2366/AB

Yayın Yeri

: ABRG 23.12.2015, L 337, s. 35–127

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanun1

Kabul Tarihi

: 20 Haziran 2013

Sayısı

: 6493

Yayın Yeri

: RG 27.06.2013, 28690

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
1. Avrupa Birliği Hukukunda Ödeme Hizmetleri Yönergesi
Reformunun Tarihsel Arka Plânı ve Amaçları
AB hukukunda ödeme hizmetlerine ilişkin önemli bir reform olan Ödeme Hizmetleri Yönergesi’nin (“PSD 2”) temel amacı, ödeme hizmetleri alanında güvenli
ve inovatif hizmetlerin desteklenmesi ve tüketicilere uygun hukuki korumanın
sağlanmasıdır2. AB ekonomik alanında ödeme emri verilen veya ödeme işlemle1

2

Son Değişiklik: 7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun (RG/22 Kasım 2019/30956)
Nieves Pacheo Maria Jimenez, ‘Payment services evolution: from the European Directive of
2007 to the Digital Single Market and the European Directive of 2015’(2016) EuCML 219, 220.
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rinin gerçekleştirildiği tüm elektronik ödeme hizmetlerini konu alan bu temel düzenlemenin arka plânında yer alan mevzuat hazırlıkları, Avrupa Komisyonu’nun
2012 yılı Ocak ayında yayınladığı öneriler ile ilgili Yeşil Kitapta3 ve 2012 yılı
Ekim ayında yayınladığı Single Market II adlı ilgili tavsiye kararında4 yer almaktadır5. Yeşil Kitap’ta (2012), AB genelinde ürün ve hizmetlerin arz ve talep yöntemlerinin büyük bir değişim gösterdiği kaydedilmektedir. Bu değişim karşısında
piyasa entegrasyonunun rekabetin artmasına, şeffaflığın ve müşteri tercihlerinin
daha geniş bir alana yayılmasına, daha fazla inovasyona ve ödeme güvenliği ile
müşteri güveninin temin edilmesine hizmet edeceği sonucuna varılmıştır.
Benimsenen bu politikalara uyumlu bir şekilde Single Market II uyarınca da
dijital tek pazara ulaşmak için dijital ekonominin ve e-ticaretin AB genelinde
desteklenmesi tavsiye edilmektedir. Bunun için hukuk sisteminde var olan kısıtlamaların kaldırılması ve ödeme hizmetlerinin kolaylaştırılması, güvenilir ve
daha rekabetçi kılınması gerektiği belirtilmektedir.
12.01.2016’da yürürlüğe giren PSD 2’nin 13.01.2018 tarihine kadar üye devletlerce iç hukuk sistemlerine aktarılması gerekmektedir6.
PSD 2’den önce ödeme hizmetlerine ilişkin AB Yönergesi, 25.11.2007’de
yürürlüğe giren ve 01.11.2009’a kadar üye devletlerin iç hukuk sistemlerine aktarılması gereken Birinci Ödeme Hizmetleri Yönergesi (“PSD 1”) idi7. PSD 1
özellikle nakitsiz ödemeler (unbare Zahlungen; cashless cash) için AB’de ortak
pazar oluşturan temel düzenlemedir8. Aslında PSD 2 büyük ölçüde PSD 1’in içeriğine ve yapısına sahip olmakla birlikte, önemli yenilikler içerdiği için PSD 1’i
ilga ederek ödeme hizmetleri rejimini yeniden düzenlemektedir.
PSD 2 yönergesinde, tıpkı PSD 1’de olduğu gibi büyük ölçüde tam harmoni3
4
5

6

7

8

Green Paper: “Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments”,
11.01.2012, COM/2011/941 final.
Single Market Act II, 3.10.2012, COM/2012/573 final.
Yeşil kitaplar, AB hukukunda Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanırlar ve belirli bir konuda
tavsiyeler içererek Avrupa çapında müzakere ve danışma aşamalarını harekete geçirirler. Bilgi
için bkz. <https://www.ab.gov.tr/files/rehber/10_rehber.pdf> erişim 10.08.2020.
Peter Lutz, ‘Regulatorische Herausforderung von Bezahlsystemen: PayPal &Co’ (2017) 116
ZVglRWiss 177, 184; Diethelm Baumann, ‘Die Umsetzung der Payment Services Directive
2 -Chance oder Risiko für Finanzdienstleiter?’ (2017) GWR 275, 275. İç hukuka aktarım ile
ilgili güncel durum için bkz. <https://ec.europa.eu/info/publications/payment-services-directive-transposition-status_en> erişim 10.08.2020.
Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on
payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/
EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC.
Almanya’nın gözetim ve denetim otoritesi BaFin’in ödeme hizmetleri rejimine ilişkin rehberinde bu yöndeki açıklamalar için bkz. <https://www.bafin.de/SharedDocs/ Veroeffentlichungen/
DE/Merkblatt/mb_111222_zag.html> erişim 10.09.2020.
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zasyon ilkesi kabul edilmiştir (PSD 2 107)9. Bu ilkeye göre üye ülkeler PSD 2’yi
iç hukuk sistemlerine aktarırken -aksine özel hüküm yoksa- ne daha katı ne daha
esnek düzenlemeler getirebilirler10. Bunun yerine PSD 2’nin birebir içeriğiyle
üye devletin iç hukuk sistemine aktarılması gerekir. Bununla birlikte tam harmonizasyon ilkesi, gözetim ve denetim otoritelerinin, PSD 2 müktesebatını uygularken kendi iç hukuk sistemlerine özgü usuller/çözümler üretmesine engel değildir.
Görüldüğü üzere AB hukukunda ödeme hizmetlerine ilişkin önemli bir reform olan PSD 2’nin temel amacı, ödeme hizmetleri alanında güvenli ve inovatif
hizmetlerinin desteklenmesi ve tüketicilere uygun hukuki korumanın sağlanmasıdır11. Bu sayede ödeme hizmetleri piyasasında rekabetin geliştirilmesi ve artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya
çıkan, “banka niteliği taşımayan teşebbüslerin” ödeme hizmetleri piyasasına
katılımının sağlanması gayesi güdülmüştür. PSD 2 ayrıca ödeme hizmeti sağlayıcısı ile tüketicinin hak ve borçlarını dengeli ve adil bir şekilde düzenlemeye
çalışmaktadır. Bunun için tüketicinin korunmasına ilişkin yeni bazı kurallar kabul
etmiştir. Finans hukuku ile tüketici hukukunun bu eşgüdümüyle ödeme hizmetleri piyasasının tüm aktörleri açısından rekabete uygun adil oyun kurallarının oluşması beklenmektedir12.
PSD 2’nin iki yeni amacı vardır: i. yeni teknolojiler içeren inovatif ödeme yöntemlerini hukuk düzeninde tanınan geçerli işlemler olarak kabul etmek ve geniş
kitlelere yönelik uygulama imkânı getirmek ve ii. bünyesinde yeni riskler barındıran bu yeni uygulamalara karşı tüketicinin azami korunmasını yaşama geçirmek.
Bu amaçlarla getirilen standartlar seti, doğal olarak ödeme işlemleri piyasasında
işlem güvenliğinin tesis edilmesine ve rekabetin daha fazla etkinleştirilmesine
hizmet edecektir.
PSD 2’de ödeme hizmetlerinin sosyal ve ekonomik aktivitelerin yerine getirilmesi açısından esaslı öneme sahip olduğunu kabul etmektedir (PSD 2 Giriş 7).
PSD 2’nin gerekçelerinin açıklandığı giriş bölümünde, perakende ödeme piyasasında yaşanan dikkate değer teknik inovasyonun, elektronik ve mobil ödeme
işlemlerindeki hızlı büyümenin karşısında, hukuk sisteminde oluşan boşluklarının giderilmesi ihtiyacı doğduğu vurgulanmaktadır (PSD 2 Giriş 3). Buna karşılık inovatif ödeme hizmetlerin gelişmesi ne kadar önemliyse, siber güvenlik ve
e-güvenlik alanı da bir o kadar önemlidir (PSD 2 Giriş 7). Ödeme hizmetlerinin
kompleks teknolojik arka plânı ve yeni teknolojik ödeme hizmeti türlerinin ar9
10
11
12

Dimitrios Linardatos, ‘Online Banking’ Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch Volume 6 Bankvertragsrecht (4th edition, 2019) N. 7.
Baumann (n 6) 275.
Jimenez (n 2) 220.
Baumann (n 6) 275.
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tarak piyasaya girme olasılığı dikkate alındığında, ilgili ödeme hizmeti piyasası
ancak kamu güveni ile işlem güvenliğinin sağlanması şartıyla sağlıklı işleyebilir.
PSD 2’yi ve ödeme hizmetlerini doğrudan ilgilendiren ve AB’de daha önce
uygulanmaya başlamış olan önemli bir ödeme sisteminden söz etmeden de geçemeyeceğiz. Bu sistemin adı Avrupa Tek Ödeme Alanı’dır (“SEPA, Single Euro
Payments Area”). Bu alan, temel olarak SEPA Tüzüğü ile düzenlenmiştir13. Doğal olarak AB para birimi olan Avro’yu temel alan Avrupa Tek Ödeme Alanı,
nakitsiz ödeme (cashless cash) alanında AB’de ortak standartlar belirleyip tek bir
piyasa oluşturmayı hedeflemektedir. Nakitsiz ödeme sadece tüm üye ülkelerde
değil, ayrıca Monako, İsviçre, İzlanda, Norveç gibi diğer bazı ülkelerde Avro’ya
dayalı ödemelerde kullanılabilmektedir. Bu sistemin en önemli hedefi ve başarısı, havale ve diğer para transferleri, karta dayalı ödemeler, otomatik ödemeler
(ve banka hesabına dayalı borç kayıtlarında), artık üye ülke içi ve dışı ayrımının kalmaması ve sınır ötesi ödemelerin de tıpkı ülke içi ödemeler gibi kolayca
gerçekleştirilmesidir. Avrupa Tek Ödeme Alanı, AB para birimi Avro dışındaki
ödemeleri kapsamına almamaktadır.
Tekrar asıl inceleme konumuz olan PSD 2’ye dönersek, bu Yönerge AB üyesi olmayan ülkelerde gerçekleştirilen ödeme işlemleri ile de yakından ilgilidir.
Çünkü anılan düzenleme ve AB ödeme hizmetleri rejimi, ilgili ödeme işleminde
aktif olan ödeme hizmet sağlayıcılarından sadece birinin yerleşim yerinin AB’de
olması hâlinde (one-leg-transactions) uygulama alanı bulabilir (PSD 2 md. 2)14.
O hâlde ülkemizdeki ödeme hizmet sağlayıcılarının AB ödeme hizmetleri piyasasında rekabet edebilmesi için ödeme hizmetleri rejimi alanında AB hukuku ile
harmonizasyonun özel önem taşıdığı, her türlü tartışmanın üzerindedir.
PSD 2 ile gelen yeni ödeme hizmetleri rejiminde ödeme hesabı sahiplerinin
verilerinin korunması da gündeme gelmektedir. Bu veriler, hem AB genel kişisel
verilerin korunması hukuku mevzuatı, hem PSD 2’nin özel hükümleri çerçevesinde koruma altındadır. Bu çalışmada sadece PSD 2’de yer alan özel kurallara
değinilecektir. Bu kurallar hassas ödeme verilerine ilişkin özel hükümler olup,
aşağıda ayrı bir başlık altında incelenmiştir15.
Ödeme işlemleri, çok daha geniş bir kavram olan ödeme sistemlerinin bir parçasını oluşturur. Ödeme sistemleri, ödeme işleminin başlatılması, transfer (para/
fon transferi), takas ve mutabakat sütunlarından oluşur16. Çalışmamızın çerçe13
14
15
16

Regulation (EU) No 260/212.
Bu yönde bkz. Gerald Spindler/Kai Zahrte, ‘Zum Entwurf für eine Überarbeitung der Zahlungs
diensterichtlinie (PSD 2)’ (2014) BKR 265, 267.
Bkz. aşağıda (II, A, 2, b).
Bilgi için bkz. H-Y, Iris Chiu, ‘A new era in fintech payment innovations? A perspective from
the institutions and regulation of payment systems’ 9 Innovation and Technology 190, 191.
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vesini AB hukukunda kabul edilen yeni ödeme işlemleri/hizmetleri ve ödeme
hizmetleri rejiminden istisna tutulan bazı faaliyetler ve nihayet bunların Türk hukuku ile mukayesesi ile sınırlı tutulmuştur.
Şimdi PSD 2’de belirtilen amaçlara, hangi hukuki mekanizmalarla ulaşılmaya
çalışıldığını inceleyelim.
2. PSD 2’de Yeni Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Hizmetleri Rejiminden
İstisna Edilen Bazı Faaliyetler
a. Yeni ödeme hizmetleri türleri
PSD 2, karta dayalı ödemeler, çevrimiçi ödemeler ve mobil ödemeler dâhil her
türlü elektronik ödeme işlemine ilişkin temel düzenleme niteliğindedir17. Bununla birlikte PSD 2’nin öne çıkan bir başka özelliği, teknolojik inovasyon ile ortaya
çıkabilecek yeni ödeme hizmetlerini de kapsayacak bir mimariye sahip olmasıdır. Gerçekten PSD 2’de kabul edilen hukuki yaklaşıma göre, ödeme hizmetlerinin tanımı “teknolojik açıdan nötr” olmalıdır. Böylece hem hâlihazırdaki ödeme
hizmetleri hem PSD 2’nin yürürlüğü sonrasında gelişebilecek yenilikçi ödeme
hizmeti türleri, hukuki rejimin kapsamına dâhil olacak ve eşit işletim standartları
ödeme hizmetlerine uygulanabilecektir (PSD 2 Giriş 10, 21). PSD 2’de düzenlenen ödeme hizmetlerinin kapsamına giren işlemler, PSD 2 EK 1’de belirtilmiştir:
Ana hatlarıyla belirtmek gerekirse; i. hesaba para yatırılması ve hesaptan para
çekilmesine imkân veren hizmetler de dâhil olmak üzere bir ödeme hesabı işletilmesi için gerekli olan tüm işlemler, ii. ödeme yöntemleri uygulamak (ödeme
emri, para havalesi, ödeme kartı veya benzeri bir ödeme aracıyla yapılan ödeme
işlemi), iii. ödeme araçlarının ihraç edilmesi, iv. ödeme işlemlerinin edinilmesi (kabulü/yerine getirilmesi), v. her türlü kredi tutarı ve para transferleri, PSD
2’nin uygulama alanına giren ödeme hizmetleridir18. Genel olarak sayılan ödeme
işlemleri hakkında PSD 1’de de büyük ölçüde benzer hükümler bulunmaktaydı.
Bununla birlikte ödeme hizmetleri konusunda PSD 2’nin en önemli yeniliği,
AB hukukunda ilk defa üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerinin düzenlenmiş olmasıdır19. Son dönemde üçüncü taraf ödeme hizmetleri AB
piyasalarında dikkate değer bir artış göstermiştir20. Üçüncü taraf ödeme hizmeti
17
18
19
20

PSD 2’yi ilgilendiren ödeme türlerine ilişkin olarak benzer yönde bkz. Spindler/Zahrte (n 14)
266.
Günthter Lutz/Werner Neus/Mathias Schaber/Peter Schneider/Claus-Peter Wagner/Max Weber,
ZAG, Kommentar zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, (1th edition, 2019), 177.
Spindler/Zahrte (n 14) 266.
Spindler/Zahrte (n 14) 267.
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sağlayıcıları, i. ödeme başlatma hizmetleri sağlayıcıları (payment initiation services’ providers) ve ii. hesap bilgi hizmetleri sağlayıcılarıdır (accounts information services’ providers). Daha önce hukuk düzeninin tanımadığı bu yeni ödeme
hizmetlerinin ortak ve dikkat çekici bir özelliği, müşterilerinin paralarına sahip
olmaksızın veya elinde bulundurmaksızın ödeme hizmeti sağlayabilmeleridir21.
Böylece PSD 2 kapsayıcı bir şekilde her türlü ödeme hizmeti sağlayıcısına
uygulanan genel bir rejim öngörmüştür. Genel olarak değerlendirildiğinde, PSD
2 ödeme hizmetlerinin gruplandırılmasını ve hizmet modülleri oluşturulmasını
benimsemiştir22. Tüm ödeme hizmetlerini kapsayıcı bir şekilde tasnif etmek gerekirse, faaliyetlerine izin verilen ödeme hizmeti grupları genel olarak şunlardır:
Ödeme başlatma hizmetleri (payment initiation services), hesap bilgi hizmetleri
(accounts information services) ve hesaba dayalı ödeme hizmetleri (accounts servicing payment services).
Ödeme başlatma hizmetleri, ödeyenin (müşterinin) açık talimatına ya da
onayına23 dayalı olarak, bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından bir başka ödeme sağlayıcısı nezdinde işletilen hesap üzerinden ödeme işlemi başlatılmasıdır.
Ödeme başlatma hizmeti, çevrimiçi/dijital ödeme hizmetlerindendir. Başlatılan
ödeme işlemi kapsamına örneğin ödeme emri, para havalesi, ödeme kartı veya
benzeri bir ödeme aracı temelinde yapılan ödeme işlemleri girebilir24. Açık rıza
(onay) zorunluluğu, AB hukukundaki kişisel verilerin korunması hukuku mevzuatı ile de uyumludur. Bu tür bir faaliyet yürütülebilmesi için ödeme başlatma
hizmeti sağlayıcısı ile hesaba dayalı ödeme hizmeti sağlayıcısı arasında bir sözleşme bulunması gerekmez (PSD 2 Giriş 30). Bu tür hizmetler, ödemeler için yaratılan elektronik/programlanmış arayüzler kullanılarak sağlanır. Farklı işletme
modelleri bulunmakla birlikte örneğin “Amazon Pay” gibi elektronik cüzdanlar
(e-wallets) dünyada; yine “Sofort Banking” ve “Vipps” gibi çevrimiçi doğrudan
ödeme yöntemleri25 Avrupa’da ödeme başlatma hizmetlerinin bilinen örnekleridir. Sadece örnek kabilinden belirtilen ve sayıları her geçen gün katlanan bu tür
teşebbüsler, banka kartlarına dayalı ödeme ağlarının yeni rakipleri olarak ortaya
21
22
23

24
25

Almanya’nın gözetim ve denetim otoritesi BaFin’in ödeme hizmetleri rejimine ilişkin rehberinde yer alan bu yöndeki açıklamalar için bkz. dpn. 8
Chiu (n 16) 212.
Açık yetkilendirme/onay (Zahlungsautorisierung) kavramının karşısında yer alan kavram ise
kimlik doğrulamadır (Zahlungsauthentifizierung). Açık yetkilendirme ancak “ödeyen” (ödeme hizmeti kullanıcısı) tarafından gerçekleştirilebilir ve ödeme işlemi sürecine onay verilmesi
anlamı taşır. Kimlik doğrulama ise ödeme hizmeti sağlayıcı (örneğin ödeme hesabına dayalı
ödeme hizmeti veren) tarafından icra edilebilecek bir yöntemdir. Bu yöntem ödeyenin kimlik
savının denetlenmesi işlevi görür. Bilgi için bkz. Linardatos (n 9) N. 15.
Lutz (n 6) 185.
Belirtilen ödeme hizmetlerini sağlayan ilgili teşebbüsler, müşterilerine akıllı telefonlara indirilebilen uygulamalar da sunmaktadırlar.
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çıkmıştır. Bahsi geçen ödeme hizmetleri sayesinde müşteriler, çevrimiçi ödemelerinde kredi kartı ve kimlik bilgilerini her bir işlem için tekrar girmekten kurtulabilmektedir. Böylece internetten ürün ve hizmet alımı işlemi gerçekleştiren
bir banka müşterisi, artık kendi bankasının internet şubesine bile girmeksizin,
başka bir ödeme başlatma hizmetinden yararlanarak ödemeler yapabilir. Bu yeni
gelişmeler, para transferlerinde geleneksel dört köşeli ilişkilerin (ödeyen, ödeyenin bankası, ödeme alıcısı, ödeme alıcısının bankası) kırılmasına neden olmuştur.
Ödeme başlatma hizmetlerinin aktif olduğu ödeme işlemlerinde artık en az beş
köşeli ilişkilerden söz etmek mümkündür26.
Diğer bir ana ödeme hizmeti türü ise hesap bilgi hizmetleridir. Hesap bilgi hizmetleri, müşterilerine en az bir ödeme sağlayıcısında (örneğin bankada) bulunan
bir veya daha fazla ödeme hesabına dayalı olarak verilen çevrimiçi/dijital bilgilendirme hizmetleridir27. Böylece müşteriler, farklı banka/sağlayıcı nezdindeki
çok sayıdaki ödeme hesaplarındaki finansal durumlarının genel resmini gerçek
zamanlı olarak görebileceklerdir28. Hesap bilgilendirme hizmetleri sağlayıcıları
müşterilerin ödeme işlemlerini daha kolay yönetmesi amacıyla ödeme hesaplarındaki finansal bilgilerin konsolidasyonu konusunda faaliyet gösteren finansal
teknoloji, kısaca “fintek” şirketleridir. Fintek sözcüğü finansal teknoloji sözcüklerinin kısaltılmış hâli olarak bankacılık hukuku literatüründe ve uygulamada
kullanılmaktadır29. Bu bilgilendirme hizmetleri ile müşterilerin muhtelif ödeme
hesaplarındaki harcamalar, işlem maliyetleri (masraflar/komisyonlar vs.) ve söz
konusu hesabın güncel durumu hakkında sistematik, işlenmiş ve düzenli bilgi
edinmesi olanaklı hâle getirilmektedir.
AB hukukunda müşterilerin bir ödeme hesabına sahip olduğu hesaba dayalı ödeme hizmeti sağlayıcılarının, -ki bunlar genellikle bankalardır- üçüncü kişi
konumundaki ödeme başlatma hizmeti sağlayıcılarına elektronik/programlanmış
arayüzlere giriş izni sağlaması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu giriş izni sayesinde
artık müşterilerin ödeme işlemi başlatma tercihlerine özgürlük getirilmiş olup, bu
tercihlerin önündeki kısıtlamalar kaldırılmıştır (PSD 2 md. 37, 66). Doğal olarak
ödeme hesabı yöneten bankaların elektronik/programlanmış arayüzlere girişlerle
ilgili riskleri yönetmesi gerekecektir30.
Ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları ile hesaba dayalı ödeme hizmeti sağlayıcıları arasındaki iletişim ve müşterinin kimlik doğrulama konularında teknik standartları (“RTS”) geliştirme yetkisi ise Avrupa Bankacılık Otoritesine
26
27
28
29
30

Linardatos (n 9) N. 5.
Baumann (n 6) 275.
Benzer yönde bkz. Lutz (n 6) 85.
Birçok yazar yerine örneğin bkz. Lutz (n 6) 177 vd.
Lutz (n 6) 186.
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(“EBA”) verilmiştir (PSD 2 md. 98/1, a). EBA Nihai Raporunu31 2017 yılında
hazırlamıştır. Bu çalışma akabinde ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları ile hesaba dayalı ödeme hizmeti sağlayıcıları arasındaki iletişim ve müşterinin kimlik
doğrulama konularında teknik standartlara ilişkin düzenleme de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir32. Bu teknik standartlar 14 Eylül 2019 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiştir (RTS md. 38/2).
EBA ayrıca Açık Bankacılık Çalışma Grubu (Open Banking Working Group)
oluşturmuştur33. Bu çalışma grubu PSD 2 uyarınca “uygulama programlama arayüzleri” (API) alanında ortak teknik standartlar setinin piyasa katılımcılarının
temsilcileriyle birlikte geliştirilmesi ve ortaya çıkan problemlerin çözümü konusunda faaliyet göstermektedir.
Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, PSD 2 ile getirilen yeni ödemeler
rejimi ile ödeme hizmetleri artık bankaların tekelinden çıkmıştır. Bu yeni rejim,
ödeme hizmetleri piyasasında rekabetin geliştirilmesine önemli katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.
b. Yeni ödeme hizmetleri bağlamında hassas ödeme verileri
AB hukukunda yeni ödeme hizmetlerine ve dolayısıyla üçüncü taraf ödeme
hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerine izin verilmesi ile birlikte müşterilerin hassas ödeme verilerinin korunması önem kazanmıştır. Hassas verilere ilişkin hukuki esaslar, özellikle hesap bilgi hizmetleri ve ödeme başlatma hizmetleri ile
bağlantılı olarak ödeme hizmetleri rejiminde kabul edilmiştir.
PSD 2’de bu çerçevede ilk defa hassas ödeme verilerinin tanımı verilmiştir (PSD 2 md. 4/31). Hassas ödeme verileri, başta kişiselleştirilmiş güvenlik
bilgileri de dâhil olmak üzere hileli faaliyetlerde (yetkisiz ödeme işlemlerinde)
kullanılabilecek her türlü veridir34. Bu açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere kişiselleştirilmiş güvenlik bilgileri, hassas ödeme verileri arasındadır. Bunun
dışında örneğin kredi kartı bilgileri, imza veya biyometrik bilgiler, potansiyel
hassas ödeme verilerinin arasında yer alabilir35.
Buna karşılık hesap bilgi hizmeti sağlayıcılarının ve ödeme başlatma hizmeti
31
32
33
34
35

EBA/RTS/2017/02, 23 February 2017.
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 of 27 November 2017 (OJ L 69, 13.03.2018,
s. 23-43).
<https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/ebaworking-group-on-apis-under-psd2> erişim 10.09.2020.
AB hukukunda kişiselleştirilmiş güvenlik bilgileri de ayrıca tanımlanmıştır (PSD 2 md. 4/31).
Sebastian Omlor, ‘Online-Banking unter Geltung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD
II)’ (2019) BKR 105, 108.

306

Mehmet Fatih ARICI

sağlayıcılarının faaliyetlerini yürütebilmesi açısından hesap numarası ve hesap
sahibinin adı, hassas ödeme verisi olarak kabul edilmemiştir (PSD 2 md. 4/31).
Bu istisnai ve özel hüküm, hassas ödeme verilerinin korunması ile yeni ödeme
hizmetleri arasındaki yakın bağlantıyı gözler önüne sermektedir. Anılan hükmde belirtilen hesap numarası bilgisinin kapsamına IBAN numarasının da dâhil
olduğu belirtilmelidir. Hassas ödeme verilerine bu şekilde istisna getirilmesi sayesinde ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini yürütebilme imkânı oluşturulmuştur36.
Ödeme hizmeti sağlayıcıları, müşterilerin hassas ödeme verilerini korumakla yükümlüdür ve üçüncü kişilerin eline geçmesi hâlinde sorumlulukları gündeme gelebilir (PSD md. 67/1, a). Hassas ödeme verileri ile ilgili yeni ödeme
hizmeti sağlayıcılarının yükümlülükleri, faaliyetin türüne göre değişmektedir.
Örneğin hesap bilgi hizmeti sağlayıcıları, müşterilerden hassas veri talebinde
bulunamaz; ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları da faaliyetleri kapsamında
gerekli olan hassas ödeme verilerini elde edebilir ancak bunları amacı dışında
saklayamaz ve üçüncü kişilere de açıklayamaz (PSD 2 Giriş 30, PSD 2 md.
66/3, e; 67/2, e).
c. Güçlü (müşteri) kimlik doğrulaması
PSD 2’de kabul edilen önemli bir diğer yeni kural, çevrimiçi ödeme işlemleri
de dâhil her türlü elektronik ödeme işlemlerinde ve ödeme hesabına erişimlerde
prensip olarak aranan bir zorunluluk olan güçlü kimlik doğrulamadır (PSD 2 4/b.
30)37. AB hukukunda ödeme işlemlerinde güvenliğin sağlanabilmesi için ödeme
hizmeti kullanıcıları açısından güçlü kimlik doğrulama kuralı kabul edilmiş ve
uygulanmaya başlanmıştır. Bu kural ile hileli ve/veya yetkilendirilmemiş ödeme
işlemlerinin önüne geçilmesi ve kimlik doğruma verilerinin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır (PSD 2 Giriş 84). Güçlü kimlik doğrulama
yöntemi temelinde, bir ödeme işlemi kullanıcısının kimliği ve ayrıca ödeme işleminin yetkilendirilmiş bir ödeme olup olmadığı belirlenir.
Çevrimiçi ödeme işlemleri de dâhil olmak üzere, her türlü elektronik ödeme
işleminin başlatılmasına yönelik ödeme emri verilmesinde, üç tür kimlik doğrulama ölçütlerinden en az ikisine başvurulması zorunludur. Bu yönteme iki faktörlü
kimlik doğrulama da denilmektedir. Güçlü kimlik doğrulamada aranan özellikler;
i. bilgi (şifre, pin bilgileri vs.), ii. zilyetlik (cep telefonu, kart, TAN işlem kodu
36

37

Öğretide hesap bilgi hizmetleri ve ödeme başlatma hizmeti faaliyetleri dışındaki hâllerde IBAN
numarası ve hesap sahibinin adının da istisnai hassas bilgi oluşturabileceği savunulmaktadır
[bkz. Omlor (n 35) 108]. Çünkü anılan bilgilerin de kimlik tanımlayıcı niteliği ve dolayısıyla
hileli işlemlerde kullanılmaya elverişli mahiyeti bulunabilir (PSD 2 md. 88/1).
Lutz (n 6) 186.
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vs.) ve iii. doğal/kişisel özellikler (parmak izi, ses tanıma vs.) alanındadır. Güçlü
kimlik doğrulama, ayrıca ödeme işlemini belirli bir tutar ve alıcı ile ilişkilendirecek unsurları da barındırmalıdır. Bu nedenle öğretide söz konusu unsurları içeren
bu yöntemin, “nitelikli bir kimlik doğrulama” olduğundan söz edilmektedir38.
Güçlü kimlik doğrulama, PSD 2 sisteminde ödeme hesabına girişlerde, elektronik ödeme işleminin/sürecinin başlatılmasında, hesaba dayalı bilgi hizmetlerinin kullanılmasında ve kısacası ödeme hesabına uzaktan erişimin (Fernzugang/
remote access) gerekli olduğu tüm durumlarda uygulama alanı bulan bir zorunluluktur39. Zira belirtilen tüm bu hâller, ödeme hesabına ilişkin bir suiistimal (dolandırıcılık) veya yetkisiz kullanım riskini bünyesinde barındırmaktadır.
Değinilmesi gereken diğer bir önemli husus, güçlü kimlik doğrulamanın
yeni ödeme hizmetleri ile ilişkisidir: Güçlü kimlik doğrulama kuralı, prensip
olarak tüm elektronik ödeme hizmetlerini ve ödeme hesabına uzaktan erişimleri kapsadığından, yeni ödeme hizmetleri olan ödeme başlatma hizmetleri ve
hesaba dayalı ödeme hizmetlerinde de uygulanması gereken bir zorunluluktur. Nitekim Alman hukukunda PSD 2’nin iç hukuka aktarılması sürecinde, bu
konuda açık bir düzenleme kabul edilmiştir [Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
(“ZAG”) § 55].
Güçlü kimlik doğrulamanın mahiyeti itibariyle bir yöntem olması ve PSD
2’nin standartlarını taşıması zorunluluğu, bu yöntemin ve kullanıcının kişiselleştirilmiş güvenlik bilgilerinin artık ödeme hizmeti sağlayıcısının müşterisine
sunduğu “ödeme aracı”ndan (örneğin debit kartlar, kredi kartlarından vs.) bağımsız bir kavram olarak ortaya çıktığı şeklinde yorumlanmaktadır40. Şöyle ki,
artık ödeme hizmeti sağlayıcısının verdiği ödeme aracının bir “kimlik doğruma
aracı” olarak yeterli sayılması anlayışından vazgeçilmiştir. Böylece ödeme aracı
ve kimlik doğrulama kavramları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmıştır.
Güçlü kimlik doğrulamanın dinamik ve esnek yapısı, özellikle sınıflandırılmış faktörlerden yalnızca ikisinin kullanılabilmesinin yeterli olması nedeniyle
değişik kombinasyonlara imkân vermektedir. PSD 2 reformu ile birlikte ödeme
aracı kavramının sadece fiziki varlığı olan cihaz türündeki araçlardan değil, aynı
zamanda yöntemlerden oluşabilmesi imkânı dikkate alındığında, güçlü kimlik
doğrulama bu gelişme ile uyum içerisindedir. Gerçekten AB hukukunda ödeme
aracının sadece bir araç (cihaz) olmayabileceği, bunun dışında bir prosedür veya
her ikisinin kombinasyonu olabileceği benimsenmiştir. Şöyle ki, bu yeni yaklaşıma göre ödeme aracı; ödeme hizmeti kullanıcısı ile sağlayıcısı arasında mutabık
38
39
40

Linardatos (n 9) N. 31.
Baumann (n 6) 277.
Bu yönde bkz. Omlor (n 35) 107; Linardatos (n 9) N. 19 vd.
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kalınan ve ödeme talimatı vermek amacıyla kullanılan “her türlü kişiselleştirilmiş
araç ve/veya kişiselleştirilmiş yöntemdir” (PSD 2 md. 4/b. 14)41.
Geldiğimiz bu noktada güçlü kimlik doğrulama kuralının teknolojik olarak
nötr olduğu ve böylece yeni ortaya çıkabilecek ödeme yöntemlerindeki güçlü
kimlik doğrulama ihtiyacını karşılayabileceği söylenebilir. Hâlihazırda örneğin
şifre ile telefon bankacılığı, işlem doğrulama numarasıyla (TAN) çevrimiçi bankacılık işlemleri ve yine yaygın kullanıma sahip olan banka kartlarının PIN şifresiyle veya kullanıcısının imzasıyla ya da yeni bir gelişme olarak banka kartlarının temassız kullanılması yahut makineler tarafından okunabilir kodlar (karekod)
marifetiyle ödeme talimatları verilebilmektedir.
Güçlü kimlik doğrulama konusunda bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarının da yükümlülükleri bulunmaktadır: Anılan aktörler, güvenli iç sistemler
oluşturmak ve bunları teknolojik değişikliklere göre geliştirmek zorundadır42.
Güçlü kimlik doğrulamanın teknik standartları ve ayrıntıları konusunda Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları
ile hesaba dayalı ödeme hizmeti sağlayıcıları arasındaki iletişim ve müşterinin
kimlik doğrulama prensiplerini belirleyen teknik standartlar (“RTS”) dikkate alınacaktır43. Güçlü kimlik doğrulama konusunda önemli bir gelişme olarak ayrıca
yeni bir Tüzük yürürlüğe girmiş olup, anılan Tüzük’tes güçlü kimlik doğrulama zorunluluğunun istisnaları da düzenlenmiştir44. Örneğin belirli bir tutarın (30
Avro) altında kalan ödeme işlemleri; temassız banka kartları ile yapılan ödemelerde 50 Avro’nun altında kalan ödeme işlemleri, güçlü kimlik doğrulama kuralının istisnaları arasındadır. Bu Tüzük, inceleme konumuz PSD 2’den ayrı bir
düzenleme olduğundan ve bağımsız bir çalışmayı gerektirdiğinden, daha fazla
ayrıntıya girilmemiştir.
d. Yeni ödeme hizmetlerinde faaliyet izni ve/veya tescil zorunlulukları
AB hukukunda ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek, ödeme
hizmetinin türüne göre bu konudaki belirli kriterleri sağlamayı ve kural olarak
faaliyet izni almayı gerektirmektedir. Bu konuda AB hukukunda ayrıntılı kriterler
41
42
43
44

PSD 2’nin Türkçe çevirisi için bkz. <https://oded2016.files.wordpress.com/2017/ 12/oded_avrupa_birligi_odeme_hizmetleri_direktifi_2.pdf> erişim 10.09.2020.
Ayrıca bkz. aşağıda (II, A, 2, f).
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 of 27 November 2017 (OJ L 69, 13.03.2018,
s. 23-43).
Delegierte Verordnung (EU) 2018/389 der Kommission vom 27. November 2017 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für eine starke Kundenauthentifizierung und für sichere offene
Standards für die Kommunikation.

§ 1. Bankacılık Hukukunda Yeni Ödeme Hizmetleri

309

getirilmiştir. Bu kriterler, örneğin tescilli bir merkeze, etkin yönetime, iç kontrole, yönetimin yeterli ve uygun bir organizasyona sahip olmasına ve asgari sermaye/özkaynak yeterliliğine ve müşteri/tüketici risklerine karşı sorumluluğa ilişkin
zorunluluklara dairdir. Bu kapsamda PSD’nin 5, 7 ve 8. maddeleri uyarınca üç
yıllık faaliyet programı, tahmini bir bütçeyi de içeren üç yıllık iş plânı, tüketici
verilerinin korunması plânı ve tüketici uyuşmazlık çözüm plânı, ödeme hizmetinin türüne göre farklı asgari sermaye/özkaynak yeterlilikleri aranmaktadır. Örneğin sadece para transferi işiyle uğraşan ödeme hizmeti sağlayıcıları daha düşük
bir başlangıç sermayesine (20.000 Avro), ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları
daha yüksek bir başlangıç sermayesine, bunun dışında kalan ödeme hesabına dayalı ödeme hizmeti sağlayıcıları ise en yüksek başlangıç sermayesine (125.000
Avro) tâbi kılınmıştır.
Bu bağlamda belirtelim ki yeni ödeme hizmeti sağlayıcılarından, ödeme başlatma hizmeti sağlayıcılarının faaliyet izni alması zorunludur (PSD 2 md. 5/2).
Buna karşılık bir istisnai durum olarak, hesap bilgi hizmeti sağlayıcılarının faaliyet izni alması zorunlu değildir. Bunun yerine hesap bilgi hizmeti sağlayıcılar için ilgili bağımsız idari otorite nezdinde tescil yükümlülüğü öngörülmüştür
(PSD 2 md. 5/3). Buna göre hesap bilgi hizmeti sağlayıcıları faaliyet izni için
aranan asgari sermaye/özkaynak yeterliliklerine de tâbi değildir. Ancak hesap
bilgi hizmeti sağlayıcılarının faaliyet iznine tabi olmaması, tescil başvurularında
tescilli bir merkeze, etkin yönetime, iç kontrole, yönetimin yeterli ve uygun bir
organizasyona sahip olmasına ve sorumluluğa ilişkin diğer kriterlerin aranmayacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim PSD 2’yi iç hukukuna aktarmış ülkelerden Almanya örneğine bakıldığında, hesap bilgi hizmeti faaliyetleri lisansa/
ruhsata tâbi kılınmamıştır; sadece tescil zorunluluğu ve tescil için sağlanması
gereken koşullar öngörülmüştür (ZAG § 2, f. 6; § 34)45.
Tescil yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ilgili üye devletlerin bağımsız
idari otoriteleri nezdinde bir sicil tutulması gerekmektedir. Bu özel sicil, kamuya
açık nitelikte bir veri tabanı olup, AB hukukunda faaliyet izni almış veya tescil
yükümlülüğü altında olan ödeme hizmetleri sağlayıcılarının, şubelerinin ve temsilciliklerinin tescil edilmesi konusunda işlev görmektedir (PSD 2 md. 14).
Sonuç olarak, her ne kadar ödeme hizmeti türüne göre değişiklik arz etse de
asgari bazı şartları taşımak kaydıyla öngörülen faaliyet izni ve/veya tescil yükümlülüklerinin temel amacı, kamu güveninin tesis edilmesi ve müşterilerin/tüketicinin korunmasıdır46.

45
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Bilgi için Baumann (n 6) 276.
Chiu (n 16) 212.
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e. Ödeme hizmetleri rejiminden muaf tutulan istisnaların
somutlaştırılması ve dar yorumu
PSD 2’nin önemli yeniliklerinden bir diğeri, ödeme hizmetleri rejiminin kapsamı dışında kalan ve dolayısıyla gözetim ve denetime tâbi olmayan istisnai ödeme işlemlerinin koşullarının dar yorum esasına göre belirlenmesi ve bazı istisnaların çerçevesinin daraltılmasıdır. PSD 2 reformu ile bu konuda yenilikler içeren
bazı istisnai faaliyetler aşağıda değerlendirilmiştir.
i. Ticari acentelik istisnasının kapsamının daraltılması
Ödeme hizmetleri rejiminden istisna edilen hukuki ilişkilerden ilki, ticari
acenteliktir (commercial agent, Handelsagent/Handelsvertreter) (PSD 2 Giriş
11). Bu istisnanın uygulanabilmesi için ticari acentenin sadece ödeme alıcısının
(örneğin satıcının) ya da sadece ödeyenin aracısı veya temsilcisi sıfatıyla hareket
etmesi gerekir. Değişik söyleyişle ilgili aracının her iki tarafın adına ve/veya hesabına hareket etmesi hâlinde, ticari acentelik istisnası söz konusu olmaz47.
PSD 2 anlamında ticari acentenin rejim muafiyetinden yararlanabilmesi için;
a) bir sözleşmeye dayalı olarak taraflardan sadece biri hesabına işlemin yapılmasına aracılık etmek ya da b) taraflardan sadece biri adına ve hesabına sözleşme
akdetmek yetkisini haiz olması şarttır. Genel işlem koşulları uyarınca çoğu e-ticaret platformu48 uygulamalarında, genel olarak kurulacak sözleşmeler için uygulanacak bazı ortak kurallar belirlenmekte; yoksa her bir sözleşme özelinde ayrıca
somut bir aracılık faaliyeti yürütülmemektedir. İlgili sözleşmeler taraflar arasında
(örneğin platforma üye otel işletmesi ile müşteri arasında) otomatikleştirilmiş bir
düzende kurulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşmelerde tarafların irade beyanlarını salt platform üzerinden birbirine
yöneltmesi, ticari acentelik istisnasına girmemektedir49. Aslında bu tür elektronik sözleşme uygulamalarında, ilgili platformun -ticari acenteden çok- merkezi
(piyasa) düzenleyici gibi hareket ettiği kabul edilebilir. Bu tür e-ticaret platformları işletmeler ile müşterilerin ilişki kurmasına yarayan “sanal piyasa”lar organize etmektedir. Özellikle ürün ve hizmet arzına ilişkin “münferit sözleşmeler”in
müzakeresinde “somut bir aracılık” faaliyeti yürütmeyen e-ticaret platformları,
görüşümüzce AB ödeme rejimi hukuku açısından ödeme hizmetleri rejimi muafiyetinden yararlanmaz50.
47
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Heucke in: Lutz/Neus/Schaber/Schneider/Wagner/Weber (n 18) § 2, N. 6; Baumann (n 6) 277.
Bunlara uçak bileti rezervasyonu, tatil meskeni ve otel odası kiralama hizmetleri veren e-ticaret
platformları örnek olarak verilebilir.
Ticari acentelik ilişkisinin unsurları için bkz. TK 102 ve 103.
Aynı yönde Heucke in: Lutz/Neus/Schaber/Schneider/Wagner/Weber (n 18) § 2, N. 10. BaFin’in uygulaması da bu yöndedir. Bilgi için bkz. dpn. 8.
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İlginç olan bir başka husus, e-ticaret platformlarının bir aracılık faaliyeti yürüttüğü kabul edilecekse, her iki tarafın aracısı olduğundan bile söz edilebilir.
Ancak her iki tarafın aracısı olmak, ödeme hizmetleri rejiminden muafiyet sonucunu doğurmamaktadır. Nitekim İngiltere’de Finansal Faaliyet Otoritesi (“FCA”)
söz konusu ödeme işlemleri açısından ticari aracının (acentenin) genellikle her iki
taraf hesabına hareket ettiği gerekçesiyle bu uygulamaları muafiyet dışı kabul etmiştir51. İşte e-ticaret platformlarının arz ettiği bu özellikler nedeniyle Alman hukukunda ticari acentelik istisnasında, ticari acenteliğe ek olarak aynı istisnayı düzenleyen hükümde açıkça merkezi düzenleyici terimine yer verilmektedir (ZAG
§ 2/f. 1, b. 2). Böylece e-ticaret uygulamaları, ticari acentelik istisnası açısından
daha kapsayıcı bir şekilde düzenlenmiştir. Buna mukabil merkezi düzenleyici genel işlem koşulları ile oluşturduğu somut uygulamasında, sözleşme taraflarından
sadece biri için aracılık yapıyorsa, istisnadan yararlanabileceği kanaatindeyiz.
AB hukukundaki bu reformun pratik sonucu şudur: Yukarıda açıklanan özellikleri taşıyan e-ticaret platformları, üye işletmelerle müşteriler arasında ödeme
işlemlerine de aracılık ediyorsa (ödeme başlatma hizmetleri, ödeme işlemini kabul, kabul edilen tutarlarının platformun kontrol ettiği hesaplardan üye satıcıların
hesaplarına transferi vs.), bu durumda söz konusu platform ödeme hizmetleri rejiminden istisna edilemez52,
Ekleyelim ki AB ödeme hizmetleri rejiminde, ilgili işletmelerin sunduğu ödeme hizmetini ana faaliyet/hizmet veya yan faaliyet/hizmet olarak yürütmesi, tek
başına ödeme hizmetleri rejiminden muafiyet için belirleyici değildir. Ödeme
hizmetleri rejimi, hem ana faaliyet hem yan faaliyet olarak sunulan ödeme hizmetlerine uygulanır. Bu nedenledir ki, özellikle ürün ve hizmetler sunan e-ticaret
platformlarının ana faaliyet olarak ödeme hizmeti vermemeleri, varılan sonucu
değiştirmeyecektir.
Son olarak belirtelim ki, özellikle PSD 2 öncesinde AB’de bazı üye ülke uygulamalarında e-ticaret platformları her iki tarafın aracısı olarak veya herhangi bir tarafın aracısı olmaksızın sadece merkezi bir düzenleyici sıfatıyla hareket
ettiği durumlarda bile, ticari acentelik (aracılık) istisnasından yararlanarak üye
devletin ilgili gözetim ve denetim otoritesinden izin/ruhsat almaksızın faaliyette
bulunabilmekteydiler53. Hâlbuki ticari aracının yerine göre her iki taraf adına
hareket ettiği veya ilgili platformun hiçbir tarafın aracısı sayılamayacağı bu tür
ödeme uygulamalarında, yeterli ve sağlıklı müzakere ortamı bulunmamaktaydı.
51
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Bilgi için bkz. <https://www.fca.org.uk/commercial-agent-exclusion-cae> erişim 10.09.2020.
Benzer yönde bkz. Jens H.Kunz, ‘Die Neue Zahlungsdiensterichtlinie (PSD II) – Regulatorische Erfassung “Dritter Zahlungsdienstleister” und anderer Leistungsanbieter- Teil 2’ (2016)
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Bilgi için bkz. Baumann (n 6) 277.
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Yeterli ve sağlıklı müzakere ortamının bulunmadığı ödeme işlemleri, müşteriler/
tüketiciler açısından ciddi riskler barındırmaktaydı. Sonuç olarak, artık PSD 2
reformu ile birlikte sadece bir taraf için hareket eden ticari acente ya da merkezi
düzenleyici şartını yerine getirmeyen e-ticaret platformları, PSD 2 öncesindeki
ödeme uygulamalarına aynen devam edemeyeceklerdir.
ii. Bilişim ve telekomünikasyon şirketlerine ödeme işlemleri istisnanın
daraltılması
PSD 2’de yer alan bir başka yenilik, bilişim ve telekomünikasyon şirketlerine, sundukları ağ veya hizmet karşılığı ödeme işlemlerinin, ödeme hizmetleri
rejiminden istisna edilmesinin çerçevesinin daha dar kapsamda belirlenmesidir.
Şöyle ki, bu ödemelerin konusu herhangi bir mal ve hizmet olamaz; bunlar sunulan bilişim ve telekomünikasyon hizmetiyle veya ağıyla bağlantılı dijital içeriğe ve sese/konuşmaya dayalı hizmetler veya elektronik araçlarla satın alınabilen
elektronik biletlere ilişkin olmalıdır (PSD 2 md. 3/l). Ayrıca söz konusu ödeme,
sunulan bilişim ve telekomünikasyon hizmetine ilişkin faturada ücretlendirilebilir nitelik taşımalıdır.
AB hukukunda bu başlık altında incelediğimiz istisnanın gerçekleşebilmesi
için açıkladığımız tüm bu şartlara ek olarak, yapılan ödemelerin belirli bir limiti
aşmayan “mikro” tutarlı ödemeler olması aranmaktadır. Bu limit bir defaya mahsus işlemlerde 50 Avro, aylık toplam 300 Avrodur (PSD 2 md. 3/l).
AB hukukundaki reformun bu başlık altında incelediğimiz konuyla ilgili bir
başka önemli tarafı, gözetim ve denetime ilişkin yeniliktir: Bilişim ve telekomünikasyon şirketlerinin sundukları ödeme hizmetlerinin, ödeme hizmetleri rejiminde belirtilen ve kısaca yukarıda belirtilen limit ve sınırlamalara uygun olarak
yürütülüp yürütülmediğinin denetlenebilmesi için üye devletin bağımsız gözetim
ve denetim otoritesine periyodik bildirim yükümlülükleri öngörülmüştür (PSD 2
md. 37/3).
iii. Sınırlı kullanım alanına sahip ödeme araçları
PSD 2’de diğer bir yenilik olarak sınırlı kullanım alanına sahip ödeme araçları
istisnasının da kapsamı daraltılmış ve netleştirilmiştir (PSD 2 md. 3/k). Sınırlı
kullanım alanından kastımız; i. ödeme aracını ihraç eden belirli bir işletmenin
satış alanlarında veya ii. belirli bir hizmet ağında (limited network) yahut iii. çok
sınırlı mal veya hizmet ürünü yelpazesinde kullanılan ödeme araçlarıdır54. Şimdi
54

BaFin’in uygulaması da bu yöndedir. Bilgi için bkz. dpn. 8. BaFin’in PSD 2 öncesi sınırlayıcı
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de ödeme hizmetleri rejimine ilişkin bu başlık altında incelediğimiz istisnanın alt
türlerini açıklayalım:
Birinci hal olarak, “belirli bir işletmenin satış alanlarında” kullanılan ödeme
araçlarıdır. Bu bağlamda ödeme aracını ihraç eden perakende mağazasında örneğin sadece belirli bir benzin istasyonu işletmesi ve bu işletmenin şubelerinde
kullanılmak üzere çıkarılan mağaza/benzin istasyonu kartları, ödeme hizmetleri
rejiminden muaf sayılabilir (shop in shop)55. Bu tür bir ödeme aracı uygulamada
genellikle ön ödemeli para kartı türünde ihraç edilmekte ve müşteriler bu kartlara para yükleyerek ilgili işletmenin satış alanlarında işletmenin sunduğu ürün
ve hizmetlerle ilgili alışveriş yapabilmektedir. İşte bu tür kartlar, AB hukukunda
belirttiğimiz şartları taşıdığı takdirde elektronik para olarak muamele görmeyecektir.
Shop in shop çözümlerinin ödeme hizmetleri rejiminden istisna edilmesinde
dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer nokta, işletmenin satış alanı içinde başka işletmelerin olduğu, örneğin alışveriş merkezi (Outlet Center, Shopping Mall)
gibi genel satış alanlarının, “belirli bir işletmenin satış alanı” istisnasından yararlanamayacağıdır56. Çünkü buralarda müşteriler, her ne kadar fiziken aynı satış
alanında/yerleşkede bulunsa bile gerçekte bir mağazadan çıkıp diğer bir mağazada alış-veriş yapabilmektedir (shop next to shop). Üçüncü taraf sağlayıcıların
satış alanları özellikle çevrimiçi mağazaları da sınırlı kullanım alanı dışında kalır
(shop in shopper)57. Bu tür ödeme araçları ancak bu başlık altında aşağıda belirtilen diğer istisnalardan birine (örneğin sınırlı hizmet ağı istisnasına) giriyorsa,
yine de ödeme hizmeti rejiminden istisna tutulabilir.
İkinci hal, “sınırlı hizmet ağında kullanılan ödeme araçları”dır. Bunun kapsamına gelince; bu uygulamada ödeme aracını ihraç eden profesyonel ihraççı ile
ürün ve hizmet satan diğer bazı işletmelerin akdettikleri ticari anlaşma58 gereğince oluşturulan bir hizmet ağı mevcuttur [PSD 2 Giriş 13; PSD 2 md. 3/k].
Özellikle ticaret hukuku açısından tek bir işletme olarak nitelendirilemeyen mağaza zincirlerinde kullanılan ödeme araçları bu kapsama girebilir. Bu mağaza
zincirlerini organize eden hukuki ilişkinin veya ticari anlaşmanın türü (acentelik
sistemi, franchise sistemi, şirketler topluluğu) fark yaratmaz; önemli olan tek bir
iktisadi bütünlük olarak piyasaya girilmesidir. Tek bir iktisadi bütünlük olarak
piyasa giriş, örneğin söz konusu ödeme aracının ilgili sınırlı bir hizmet ağı ile
doğrudan ilişkili tek bir ödeme markası (veya başka bir ayırt edici işaret, örneğin
ticaret markası, marka niteliği taşımayan logo vs.) altında pazarlama faaliyetinin
55
56
57
58

BaFin’in uygulaması da bu yöndedir. Bilgi için bkz. dpn. 8.
BaFin’in uygulaması da bu yöndedir. Bilgi için bkz. dpn. 8.
BaFin’in uygulaması da bu yöndedir. Bilgi için bkz. dpn. 8.
İşletme sözleşmeleri bu tür ticari anlaşmalara örnek teşkil edebilir.
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varlığı ile belirlenebilir59. Bu tür ödeme araçlarına örnek vermek gerekirse, ödeme aracı olarak da kullanılan üniversite (öğrenci) kartları, işyeri/çalışan kartları,
spor oyunlarına ilişkin stadyum kartları, alışveriş merkezi kartları, tiyatro, sinema
sahnelerini işletenlerin müşterilerine verdiği kartlar ve kulüp kartları yukarıda
açıklanan unsurları taşımak kaydıyla sınırlı hizmet ağında kullanılan ödeme araçları çerçevesine girebilir60.
PSD 2’de bu başlık altında incelediğimiz istisnalar açısından en önemli yenilik şudur: Sınırlı hizmet ağında kullanılan ödeme araçları kavramının kapsamı
daraltılmış ve artık sadece “tek” bir hizmet ağı, ödeme hizmetleri rejiminin istisnası olarak kabul edilmiştir (PSD 2 Giriş 13). Değişik söyleyişle AB hukukunda
artık “birden fazla” hizmet ağında kullanılan ödeme araçları, sınırlı hizmet ağı istisnasından yararlanamaz. Örneğin ödeme aracı ihraççılarının sundukları her bir
ödeme aracının genel işlem koşullarına hükümler koyarak, birbirlerinin ödeme
araçlarını ödeme işlemlerinde karşılıklı olarak kabul edeceklerini açıklamaları
hâlinde, bu tür genel işlem şartları ilgili ödeme araçlarını ödeme hizmetleri rejimindeki sınırlı hizmet ağı istisnasının dışına çıkarabilir. AB hukukundaki sınırlı
hizmet ağı istisnasının kapsamının daraltılmasının arkasında yatan neden şudur:
PSD 2’ye ilişkin hazırlık çalışmaları sırasında piyasadan gelen geri dönüşlerde,
sınırlı hizmet ağı adı altında pazarlanan hizmet/ürün yelpazesinin dikkate değer
bir parasal hacme ve değere ulaşabildiği ve yine yüzlerce veya binlerce ürün
ve hizmetin “sınırlı hizmet ağı” adı altında pazarlanabildiği ortaya çıkmıştır. Bu
tür ağlarda kullanılan ödeme araçlarının işlem hayatında ve ödeme piyasasındaki
kullanımı, gitgide genele yayılabilmektedir. Bu gelişme ve eğilim, söz konusu sınırlı hizmet ağlarında kullanılan ödeme araçlarının kullanıcıları için önemli riskler barındırmaktaydı (PSD 2 Giriş 13). İşte bu risklerin azaltılması amaçlanarak,
sınırlı hizmet ağındaki ödeme araçları muafiyetinin kapsamı daraltılmıştır.
Üçüncü bir hal olarak “çok sınırlı ürün ve hizmet yelpazesi” istisnasının uygulanabilmesi için ödeme aracının özel bir kullanım amacı olmalıdır. Sadece özel
kullanım amacının varlığı yeterli değildir. Çıkarılan ödeme aracı bakımından
sabit bir sayı ile belirlenmiş ve işlev olarak birbiriyle bağlantılı ürün veya hizmetler var olmalıdır61. Bu tespit yapılabiliyorsa, artık ilgili ödeme aracı coğrafi
yerlerden ve sınırlamalardan veya belirli bir işletmenin satış alanlarından bağım59

60
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AB ödeme hizmetleri rejiminde ödeme süreçlerinde yazılı, görsel, sese dayalı bir formda ortaya
çıkması mümkün olan ve söz konusu ödeme hizmeti açısından ayırt edici işaret işlevi gören
“ödeme markası”nın tanımı için bkz. PSD 2 md. 4/47.
Almanya’da bazı ödeme kuruluşlarının kurduğu bir dernek olan PVD’nin (Prepaid Verband
Deutschland) yayınladığı bilgilendirme rehberinde/broşüründe de bu örneklere rastlamak
mümkündür: <https://www.prepaidverband.de/wp-content/ uploads/2018/06/ ZAG-Merkblatt.
pdf> erişim 10.09.2020.
PSD 2 Giriş 13; Kunz (n 52) 459.
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sız olarak sınırlı kullanım alanına sahip sayılabilir. Bu konuda temel ölçüt, ürün
ve hizmet türlerinin çerçevesinin “çok sınırlı” çizilmesidir. BaFin’in yayınladığı rehbere göre örneğin “bir otomobili hareket ettiren her şey”, çok sınırlı bir
ürün ve hizmet yelpazesi olarak kabul edilebilir. Ancak “insanı hareket ettiren
her şey”, çok sınırlı ürün ve hizmet yelpazesi olarak değerlendirilemez62. Yine
örnek olarak “tren (veya hava) yoluyla seyahat ve bu seyahatle ilgili ürün ve
hizmet ücretleri63, sınırlı kullanım alanına girebilir. O hâlde yakıt (dizel veya
benzin) kartları, seyahat kartları, yerine göre çok sınırlı ürün ve hizmet yelpazesi
istisnasına örnek olabilir64.
AB hukukundaki reformun bu başlık altında incelediğimiz konuyla ilgili bir
başka önemli yönü, gözetim ve denetime ilişkin yeniliktir: Bir ödeme aracının
sınırlı kullanım alanına sahip ödeme aracı olup olmadığının denetlenebilmesi
için bu türdeki ödeme aracını arz eden ödeme hizmeti sağlayıcılarına periyodik
bildirim yükümlülüğü öngörülmüştür. Şöyle ki, PSD 2 md. 3/k’nın “i” ve “ii”
numaralı bentlerinde belirtilen faaliyetlerin herhangi birini veya her ikisini birden yürüten hizmet sağlayıcıları, bu faaliyetlerinin son 12 ayda 1 milyon Avro
tutarını aşması hâlinde, üye ülkenin yetkili gözetim/denetim otoritesine bildirim
yükümlülüğü altına girerler (PSD 2 md. 37/2). Yapılacak bildirimde yürütülen
faaliyetin tarif edilmesi ve sınırlı kullanım alanına ilişkin anılan hükümlerdeki
hangi istisnanın kapsamına girildiğinin açıklanması gerekir.
iv. Sosyal ve vergisel amaçlarla çıkarılan ödeme araçları
Önceki düzenleme olan PSD 1 ile karşılaştırıldığında PSD 2’de yer alan
önemli bir farklılık, artık yetkili bir kamu makamı tarafından sosyal ve vergisel
amaçlarla çıkarılan ödeme araçlarının da açıkça ödeme hizmetleri rejiminden
hariç tutulmasıdır (PSD 2 Giriş 13; PSD 2 md. 3/k). Bu tür ödeme araçlarıyla
belirli ürünler ve hizmetler satın alınsa bile ödeme hizmetleri rejiminden muaf
tutulmuştur. Türk hukuk sistemi açısından şehit ve gazi kartları, silahlı kuvvetler mensuplarına verilen harcama kartları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı
müze ve ören yerleri için çıkarılan muhtelif müze kartları (müzekart, acenta kart,
müzekart akademi vs.), ödeme hizmetleri rejiminde gözetim ve denetim perspektifinden istisna kapsamında tutulması olası ödeme araçlarına örnek olarak
verilebilir65.
62
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BaFin’in bu yöndeki uygulaması için bkz. dpn. 8.
Bu ücretlere bilet masrafları, tren veya uçak restoranlarında yemek ücretleri, araç park ücretleri
örnek olarak verilebilir.
Başka örnekler için bkz. dpn. 60.
Müze kartları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çıkardığı bir yönerge uyarınca düzenlenmektedir.
Bkz. <https://muze.gov.tr/document/bakanlik_yonergesi_tr.pdf.> erişim 10.09.2020.
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f. Bağımsız idari otoritelerin gözetim ve denetim alanında görev ve
yetkilerinin genişletilmesi
PSD 2’de getirilen esaslı yeniliklerden biri, bağımsız idari otoritelerin ödeme
hizmetleri alanında görev ve yetkilerinin kapsamının genişletilmesidir. Ödeme
kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetlerle ilgili ortaya çıkabilecek risklere karşı
operasyonel ve güvenlik temelli iç kontrol sistemleri oluşturması zorunludur. İşte
bu iç sistemlerin durumu hakkında, gözetim ve denetimle görevli üye ülkedeki
bağımsız idari otoriteye periyodik olarak (örneğin yıllık) raporlama yükümlülükleri getirilebilecektir (PSD 2 md. 29).
Bu bildirim üzerine veya kendiliğinden üye ülkedeki bağımsız idari otorite,
ödeme hizmetleri rejiminin ihlal edildiği durumlarda ve hatta şüpheli olayların
varlığı hâlinde, ilgili işletmeden bilgi ve belge talep edip ödeme hizmetleri rejimine uygunluk denetimi yapabilir (PSD 2 md. 29).
Bu iç sistemlerin oluşturulması ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi, aynı zamanda faaliyeti izne tâbi tutulan ödeme kuruluşlarının söz konusu izin koşulları
arasında yer almalıdır (PSD 2 md. 5/1, e, f).
AB ödeme hizmetleri rejiminde, ödeme hizmeti kullanıcısını da ilgilendiren
dolandırıcılık ve güvenlik tehdidi oluşturan olaylar gerçekleştiğinde veya bu
konularda şüpheli durumlar oluştuğunda, bu durumların bundan menfaatleri etkilenebilecek ödeme hizmeti kullanıcısına da bildirilmesi esası kabul edilmiştir
(PSD md. 52/5, b). Gözetim ve denetim perspektifinden bağımsız idari otoritelerin yetki alanına, bu tür bildirim yükümlülükleri ile ilgili süreçlerin/sistemlerin
ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından oluşturulup oluşturulmadığının kontrolü
de girecektir. Bu bağlamda bu tür bildirimlere ilişkin ödeme hizmeti sağlayıcılarınca güvenli prosedürler oluşturulması, ödeme hizmeti kullanıcısı ile ödeme hizmeti sağlayıcısı arasındaki temel ilişkide, yani çerçeve sözleşmelerde koruyucu
hükümlerin bulunması ve bu kriterlerin gözetimi ve denetimi, üye devletlerin iç
hukukunda mecburi tutulmaktadır.
B. Türk Hukuku
Teknoloji dünyasında meydana gelen gelişmeler karşısında, Türk hukukunda
ödeme hizmetlerine ilişkin hukuki düzen, önemli bir reforma tâbi tutulmuştur.
01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7192 sayılı Kanun ile sadece Ödeme ve
Menkul Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanun (“ÖdemeSisK”) değil, ayrıca Bankacılık Kanunu’nda, Banka
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır.
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Bu reform 7192 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde de açıkça belirtildiği
üzere, AB hukuku müktesebatına ve dolayısıyla PSD 2’deki yeniliklerle uyum
sağlama amacı taşımaktadır. Bu çerçevede daha önce ödeme hizmeti olarak kabul
edilmeyen ancak teknolojik ve sektörel gelişmelerin ortaya çıkardığı bazı hizmetler, -aşağıda açıklanacağı üzere- ödeme hizmeti kapsamına dâhil edilmiştir. Bu
reform çerçevesinde gerçekleşen önemli yenilikler şunlardır:
1. Tek Bir Bağımsız İdari Otorite Oluşturulması: Gözetim ve Denetim
Yetkisinde Değişiklik
Reformdan önceki hukuki düzende ödeme hizmeti sağlayıcılarının müşterilerle olan ilişkileri ile ilgili işlem ve faaliyetler konusunda bağımsız idari otorite olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) görevli ve yetkiliydi. Bu kapsamda BDDK ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve diğer
ödeme hizmeti sağlayıcıları (bankalar) üzerinde gözetim ve denetim yetkisine
sahipti. Buna mukabil ödeme sistemleri ve menkul kıymet mutabakat sistemleri
ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) bağımsız idari
otorite olarak görevlendirilmişti. Diğer bir ifadeyle, ödeme hizmeti sağlayıcılarının veya diğer finansal kuruluşların aralarındaki ilişkiler ve bu kapsamda ödeme
ve menkul mutabakat sistemleri konularında TCMB gözetim ve denetim görevini
haizdi. 7192 sayılı Kanun’un gerekçesine göre, BDDK’ya ait gözetim ve düzenleme yetkileri “kanunda bütünlüğü sağlamak” amacıyla TCMB’ye verilmiştir
(ÖdemeSisK md. 3/b, 21).
Mevcut hâlde gözetim, denetim ve düzenleme yetkileri ile donatılan TCMB,
yalnızca ödeme hizmeti sağlayıcıları üzerinde değil, sistem işleticisi, sistem
katılımcıları ve bağlantılı diğer sistemler gibi faaliyetler de dâhil olmak üzere
ödeme hizmetleri konusunda aktif rol oynayan tüm piyasa aktörlerinin üzerinde
geniş biçimde gözetim ve denetim yetkilerini haiz olmaktadır. Bu çerçevede bir
tür ödeme hizmeti olan takas ve mahsup işlemleri konusundaki BDDK yetkileri
de TCMB’ye geçmiş bulunmaktadır. TCMB donatıldığı bu yetkiler kapsamında
ödeme sistemi ve menkul mutabakat sistemi işleticisi şirketlere iştirak ederek
ortak olabilir (ÖdemeSisK md. 8/4).
2. Yeni Ödeme Hizmeti Türlerinin Ödeme Hizmetleri Rejimine Dâhil
Edilmesi
Türk hukukunda 7192 sayılı Kanun’la yapılan reform ile başka konular yanında daha önce hukukumuzda öngörülmeyen iki ödeme hizmeti türü, pozitif
düzenlemeye kavuşmuştur (ÖdemeSisK md. 12/1, f, g): i. ödeme emri başlatma
hizmetleri ve ii. hesap bilgi hizmetleri. Bu kapsamda bir ödeme hizmeti sağlayıcı-
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sındaki verilerin, başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısıyla (yani hesap bilgi hizmeti
veya ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıyla) paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları
belirleme yetkisi TCMB’ye verilmiştir (ÖdemeSisK md. 14/A, 2). Bu yetkiler
henüz kullanılmamıştır.
Türk hukukunda ödeme hizmetleri rejiminde yeni ödeme hizmetlerinin kabulü, açık bankacılık faaliyetlerini hukuki alt yapıya kavuşturabilecektir. Açık
bankacılık aktörleri, bankaların “uygulama programlama ara yüz”lerini (“API/
application programming interface”) kullanarak, yeni ödeme hizmetleri sunmaktadırlar. Bu hizmetler ana hatlarıyla ödeme başlatma hizmeti ve hesap bilgi hizmeti faaliyetleridir.
Bu yeni ödeme hizmetlerini sağlayan ve gelecekte sağlamak isteyen kuruluşların, tıpkı diğer ödeme kuruluşları gibi ruhsat ve izin için TCMB’ye başvurması
gerekmektedir (ÖdemeSisK md. 15). Henüz faaliyet iznine ilişkin şartlar TCMB
tarafından belirlenmemiştir.
Açık bankacılık müşterilerin/tüketicinin güvenlik riskleriyle karşılaşmasına
neden olabilir. Bu yüzden PSD 2’ye göre bankalar yeni güvenlik standartları
oluşturmak ve API’lerini buna göre oluşturmak zorundadır. Türk hukuku açısından bu güvenlik standartlarına ve ayrıca yeni ödeme hizmeti sağlayıcılarının
faaliyet izni koşullarına ilişkin ikincil düzenlemeler, henüz TCMB tarafından yürürlüğe konulmamıştır. Bu konuda bir geçiş süreci kabul edilmiş ve 1 yıl içinde
(2020 yılı sonuna kadar) ilgili ikincil düzenlemelerin çıkarılması öngörülmüştür
(ÖdemeSisK geçici md. 3).
3. Türk Hukukunda Ödeme Hizmetleri Rejimindeki Reformun Diğer
Önemli Yönleri
a. Ücret, komisyon ve masraf tutarlarına limit getirme yetkisi
Ödeme hizmetleri kapsamında alınacak ücret ve masrafların azami tutarları
ve oranlarını belirleme, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakma yetkisi
TCMB’ye verilmiştir. TCMB bu konuda yetkilerini kullanmaya başlamıştır. Bu
çerçevede 2020/5 sayılı Tebliğ’le değişik 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe konulmuştur. 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren bu değişikliğin temel
amacı, ticari müşterilerden alınan ücret ve masrafların öngörülebilir, şeffaf ve
karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için alınabilecek azami ücret kalemleri/türleri, gruplara ayrılmış (ticari kredi, dış ticaret,
nakit yönetimi ve ödeme sistemleri) ve ücret kalemleri belirli bir sayı (51) ile
sınırlandırılmıştır. Bu ücret kalemlerinin kendi içinde de bazı niteliksel ve nice-
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liksel sınırlamalar kabul edilmiştir66. Böylece daha önce finansal tüketiciler için
ödeme hizmeti ücretleri ve masrafları konusunda öngörülen şeffaflık ve belirlilik,
ticari müşteriler için de sağlanmaya çalışılmıştır67.
b. Elektronik para kuruluşlarının topladığı fonların korunması
Elektronik para kuruluşlarının ihraç ettiği elektronik paralar karşılığında
topladığı fonların, elektronik para ödemelerinde kullanılıncaya kadar bankalar
nezdinde açılan ayrı hesaplarda tutulması/muhafaza edilmesi gerekmektedir
(ÖdemeSisK md. 20/3). Bu fonların denetlenmesi ve korunması ile ilgili ayrıntılı
kuralların (örneğin fonlara banka blokaj esaslarının) TCMB tarafından ikincil
mevzuat düzenlemelerine konu olması beklenmektedir. Daha önce blokaja ilişkin esaslar, önceki bağımsız idari otorite olarak BDDK tarafından düzenlenmişti.
Geçiş sürecinde BDDK’nın çıkardığı ikincil düzenlemeler uygulanmaya devam
edilecektir (ÖdemeSisK geçici md. 3).
c. Ödeme hizmeti sayılmayan bazı işlemlerin, piyasadaki gelişmelere
göre sonradan ödeme hizmetleri rejimine tâbi tutulabilmesi
Ödeme hizmetleri rejiminin kapsamına girmeyen bazı ödeme işlemleri, belirli
bir çerçevenin dışına çıkması ve etki alanına ulaşması hâlinde, ödeme hizmetleri
rejiminin kapsamına alınabilir. Bu konuda TCMB’ye ikincil düzenleme yapma
yetkisi verilmiştir (ÖdemeSisK md. 12/5). Örneğin sınırlı kullanım alanına sahip yemek kartları, mağaza kartları, toplu taşıma kartı, park bileti/kartı gibi ön
ödemeli ödeme araçları, gelecekteki gelişmelere ve ulaştıkları ödeme işlemleri
yelpazesine/hacmine göre ödeme hizmetleri rejiminin kapsamına alınabilir. Çünkü bu tür sınırlı ağ ödeme araçları, genel bir ödeme aracına dönüşme potansiyeli
taşıyabilir.
İşte TCMB’nin muhtelif ödeme işlemlerinin/hizmetlerinin ödeme hizmetleri rejiminin kapsamına dâhil edilmesi konusundaki düzenleme yapma yetkisi,
piyasadaki gelişmelere göre hukuk düzeninin etkin ve esnek tepki verebilmesi
açısından yerindedir ve PSD 2’deki yaklaşımlara uygundur. PSD 2’de de ödeme
66

67

Bu bağlamda para transferlerinde belirli bir tutara kadar olan ticari işlemlerde azami ücretler
belirlenmiştir. Örneğin 1000 TL’ye kadar olan para transferleri (EFT’lerde), eğer bu işlemler
mobil uygulamalar ve internet bankacılığı ile gerçekleştiriliyorsa, en fazla 1 TL ücret alınabilecektir. Aynı işlemlerin ATM ve şube/temsilcilik aracılığıyla gerçekleştirilmesinde ise görece
daha yüksek tutarlar belirlenmiştir.
Bu hususta bkz. BDDK tarafından 3 Ekim 2014’te yürürlüğe konulan Finansal Tüketicilerden
Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmelik’in yerini
almak üzere TCMB tarafından hazırlanan 2020/7 sayılı Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.
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hizmeti sayılmayan ancak piyasadaki gelişmelere göre ödeme hizmetine evrilebilecek sınırlı kullanım alanına sahip ödeme araçlarının dikkatle takip edilmesi
önerilmektedir (PSD 2 Giriş 14). Bu konuda belirleyici ölçüt, sınırlı kullanım
amacıyla çıkarılan ödeme aracının, genel bir ödeme aracına dönüşmesidir. PSD
2’de bu konuda hukuki belirlilik sağlayan çerçeveye ilişkin ayrıntılı esaslar getirilmiştir ve bunlar yukarıda açıklanmıştır68. TCMB’nin ikincil mevzuat çalışmalarında ve gözetim-denetim uygulamalarında bu esasları nazara alması tavsiyeye
şayandır.
d. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi konusunda gözetim ve
denetim
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin ÖdemeSisK ve 5549 sayılı Kanun’da69 yapılan değişikliklerle, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine
yönelik düzenleme ve gözetim yetkileri de TCMB’ye verilmiştir70. Düzenleme
yetkilerini kullanırken Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (“MASAK”) da görüşünün alınması gerekecektir. Böylece TCMB sadece ödeme hizmetlerinin özel
hukuk yönlerine ilişkin değil, kamu hukukunu ilgilendiren bazı alanlarında düzenleme yetkisine de sahip kılınmıştır. Açıkladığımız hukuki durum, TCMB’nin
bu alanda yetkili önceki bağımsız idari otorite olan BDDK’dan daha fazla ve tek
elden kontrol yetkileriyle donatılması anlamına gelmektedir.
e. TCMB’nin gözetim ve düzenleme yetkisinin ödeme hizmetleri
sektörüne yayılan geniş kapsamı
TCMB’nin ödeme hizmetleri piyasasında sadece sektörün “aktörlerini” değil,
tüm sektörü ve özel hukuk hükümlerine tâbi ödeme hizmeti faaliyetlerini kapsayacak şekilde gözetim ve denetim yetkisine sahip olduğu belirtilmelidir. Bu yetkilerin kapsamına, ödeme hizmeti sağlayıcılarının sağladıkları hizmetlerle ilgili
taraf oldukları sözleşmeler ile ödeme ve menkul mutabakat sistemlerine katılıma
ve işleyişe ilişkin hukuki ilişkiler girmektedir (ÖdemeSisK md. 4/2; 12/6). Böylece ödeme hizmeti sağlayıcılarının i. birbirleriyle veya ii. tedarikçileriyle yahut
iii. müşterileriyle/tüketicilerle aralarındaki sözleşmeler, TCMB’nin gözetim ve
düzenleme yetkisi kapsamındadır.
68
69
70

Bkz. yuk. (II, A, 2, e, iii).
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” adını taşıyan bu kanun ve ilgili
hukuki düzenlemeler, uygulamada MASAK mevzuatı olarak da anılmaktadır.
TCMB’nin denetçi ve uzmanları, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatı çerçevesinde denetim yapmakla yetkili kılınmıştır (5549 sayılı Kanun, md. 2, 1, e). Ayrıca düzenleme
yetkilerinin kullanılmasında MASAK’la koordinasyon sağlanması gerekliliği konusundaki hükümler için bkz. ÖdemeSisK md. 12/3, 14/6, 18/6.
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f. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kuruluşu
Elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşlarının, yeni kurulacak olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’ne üye olması zorunlu hâle
getirilmiştir (ÖdemeSisK geçici md. 3). Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde
henüz bu Birlik kurulmamıştır. Bu Birlik kurulup faaliyete geçince, tıpkı bankacılık hukukunda bankacılık/finans sektörünün gelişmesinde önemli işlevler yerine getiren Türkiye Bankalar Birliği’ne benzer bir organizasyon, ödeme hizmetleri alanında yaşama geçirilecektir.
4. Reformda Geçiş Süreci
Türk hukukunda ödeme hizmetleri alanında yapılan reformun (7192 sayılı
Kanun) tam olarak yaşama geçmesi, birçok konuda ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına bağlıdır. Yukarıda değinildiği gibi, bu konuda bir geçiş süreci
öngörülmüştür (ÖdemeSisK geçici md. 1, 2). Bu geçiş sürecinde, yeni ikincil
mevzuat düzenlemeleri yapılıncaya kadar BDDK’nın kabul etmiş olduğu ikincil düzenlemeler uygulanmaya devam edeceğinden, büyük ölçüde herhangi bir
boşluk doğmayacaktır. Bununla birlikte incelememize konu olan reformda, yeni
ödeme hizmeti faaliyetleri de düzenlendiğinden, bu tür faaliyetlerin uygulanmaya başlaması, bir an önce (örneğin faaliyet izni koşulları vs. konularında) ikincil
düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. En azından bu faaliyetler açısından hukuk düzenimizde şimdilik bir boşluğun var olduğu ifade edilebilir.
III.		Değerlendirme ve Öneriler: PSD 2 Reformu ve Türk Hukukunun
Harmonizasyonu
AB hukukunda ödeme hizmetlerine ilişkin önemli bir reform olan PSD 2,
Türk hukukunu da etkilemiştir. Zira Türk hukukundaki reform, önemli ölçüde
AB müktesebatında kabul edilen yeni ödeme hizmetlerine ve ödeme hizmetleri rejiminden muafiyetlere/istisnalara uyum sağlama amacı taşımaktadır. Bu
sebeple bu başlık altındaki değerlendirmeler, PSD 2’deki yukarıda (II) altında
açıklanan temel yeniliklerin Türk hukuku açısından aynı başlık silsilesi içinde
karşılaştırılması ve her iki düzenlemenin uyumunun incelenmesi suretiyle ortaya
konulmuştur. Yeni ödeme hizmetlerini ilgilendiren ikincil mevzuat düzenlemeleri henüz hazırlanmadığından, özellikle kanun düzeyinde harmonizasyona ağırlık
verilmiş ve bazı somut önerilerde bulunulmuştur. İkincil mevzuat hazırlanırken
dikkate alınması gereken bazı hususlara/önerilere de yer verilmiş ancak çalışmamızın kapsamı dikkate alınarak, ikincil mevzuat açısından somut bir öneri taslağı
hazırlanmamıştır.
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1. Yeni Ödeme Hizmetleri Türleri
PSD 2’de tanımlanan yeni iki ödeme hizmeti türü, açıkça Türk hukukunda
da kabul edilmiş ve ana hatlarıyla AB hukukuna uyum sağlanmıştır (PSD 2 md.
4/b. 15, 16; ÖdemeSisK md. 12/1, f, g). Bu ödeme hizmetleri, değinildiği üzere,
ödeme başlatma hizmetleri ve hesap bilgi hizmetleridir.
Ödeme başlatma hizmeti
PSD 2

ÖdemeSisK

md. 4/b. 15: Ödeme başlatma hizmeti
ödeme hizmeti kullanıcısının talimatı71
üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili
ödeme talimatı başlatma hizmetini

md. 12/1, (f): Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme
hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme
hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetini

Kanaatimizce Türk hukukuna ilişkin yukarıda belirtilen metinde “istek” yerine PSD 2’nin İngilizce versiyonunda olduğu gibi “talep” veya PSD 2’nin Almanca versiyonunda olduğu gibi “talimat” teriminin kullanılması, hukuk terminolojisinde kullanılan teknik terimler olması nedeniyle daha yerinde olabilir.
Hesap bilgi hizmeti
PSD 2
md. 4/b. 16: Hesap bilgi hizmeti, ödeme hizmeti kullanıcısının başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ya da sağlayıcıları nezdinde sahip olduğu, bir veya daha
fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide
edilmiş bilgilerin çevrimiçi sağlanması
hizmetini

ÖdemeSisK
md. 12/1, (g): Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti
sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya
daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini

Her iki düzenleme karşılaştırıldığında, Türk hukukunda hesap bilgi hizmetinin
tanımında, bu hizmetin verilebilmesi için onay koşuluna ayrıca vurgu yapıldığı
görülmektedir. Bu vurgulamanın nedeni, ödeme hizmetlerinde kullanıcının onayına ilişkin kuralların, ÖdemeSisK’da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmemiş olmasıdır.
Bu konuda TCMB tarafından ikincil mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
AB hukukunda bu onay, PSD 2’de pozitif dayanağa kavuşan ve kişisel verilerin
korunması hukuku ile de uyumlu olan “açık yetkilendirme” (onay/rıza) olarak uygulanmaktadır (PSD 2 md. 67/2, a). “Açık yetkilendirme/onay” kuralı konusunda,
71

PSD 2’nin İngilizce versiyonunda talimat yerine “talebi” üzerine terimi kullanılmaktadır.
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kanunda açıklık sağlanması ve bu yapılana kadar en azından ikincil mevzuatta
tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenirken belirlilik sağlanması önerilebilir.
Bir başka önemli uyumlaştırma sorunu, hesap bilgi hizmeti ile ilgilidir. AB
hukukunda bağımsız bir ödeme hizmeti türü olarak hesap bilgi hizmetinin ayırt
edici bir özelliği, ödeme hesabına dayalı ödeme hizmeti sağlayıcısından “başka
bir ödeme hizmeti sağlayıcısı” yani üçüncü taraf sağlayıcı tarafından verilmesidir. Türk hukukunda ise -yukarıda tabloda belirtilen metinde- bu konuda açıklık
yoktur. Tıpkı AB hukukunda olduğu gibi üçüncü taraf sağlayıcı özelliği ile ilgili
olarak Türk hukukunda da kanun seviyesinde (ÖdemeSisK’da) açıklık sağlanması tavsiyeye şayandır.
Ayrıca “çevrimiçi platformlarda hizmet sunulması” terimi yerine, AB hukukuna uyum sağlamak amacıyla “çevrimiçi hizmet” teriminin kullanılması yerinde
olur. Zira çevrimiçi hizmetin mutlaka kullanıcılara açık bir çevrimiçi platform
üzerinden verilmesi, hesap bilgi hizmetlerinin nitelendirilmesinde belirleyici bir
özellik değildir, bu gereksiz sınırlamanın kanundan çıkarılması önerilebilir.
AB hukukundaki yeni ödeme hizmetleri artık Türk hukukunda da yer aldığına
göre, görüşümüzce dijital ödeme hizmetini bir ödeme hizmeti türü olarak düzenleyen ÖdemeSisK md. 12/1, d bendi kanundan tamamen çıkarılmalıdır. Çünkü
yeni ödeme hizmetleri (özellikle ödeme başlatma hizmeti) teknolojik olarak nötr
biçimde tanımlandığından, kavramsal olarak dijital/çevrimiçi ödeme hizmetlerini
içine almaktadır. Kısacası, ÖdemeSisK md. 12/1, d bendi, 7192 sayılı Kanun ile
yapılan reformdan sonra bir bakıma mükerrer düzenlemeye dönüşmüştür ve AB
hukukunda karşılığı olan bir norm olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte önerimiz
doğrultusunda ÖdemeSisK md. 12/1, d bendinin ilga edilmesi, dijital ödeme hizmetlerini ve üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcılarını Türk hukukunda ödeme
hizmetleri rejiminin kapsamı dışına çıkarmayacaktır.
Teknolojik olarak nötr biçimde yeni ödeme hizmetlerinin de hukuk düzenince
tanınması, bazı ödeme hizmeti rejimi kavramlarının da değiştirilmesini gerektirir. Örneğin AB hukukunda ödeme aracı, artık sadece kart veya cep telefonu ve
benzeri fiziki bir eşya değil, bunları da kapsamı içine alacak şekilde bir ödeme
yöntemi olarak kabul edilmektedir. Aslında kart ve cep telefonu ve bunlarla ilgili şifre gibi araçlar, daha çok kişiselleştirilmiş güvenlik bilgileri içerip, kimlik
doğrulama işlevine sahiptir. Bir ödeme aracının varlığından söz edebilmek için
kişiselleştirilmiş güvenlik bilgilerini içermesi, mümkün olmakla birlikte ödeme
aracı nitelendirmesinde bulunulabilmesi için karakteristik bir şart değildir. Çünkü
kavramsal olarak ödeme aracı bir şey, kişiselleştirilmiş güvenlik bilgileri başka
bir şeydir72. Ödeme aracı, esasen ödeme talimatının verilebilmesi için uygula72

Aynı yönde Omlor (n 35) 107. Nitekim AB hukukunda kimlik doğrulamada işlev gören kişiselleştirilmiş güvenlik bilgileri (özellikleri) ayrıca tanımlanmıştır ve ilgili tanımda doğrudan
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nabilecek bir yöntemdir73. Türk hukukunda ödeme aracı, sınırlı bir anlam taşıyan, daha çok maddi bir varlığı olan bir “araç” olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple
ÖdemeSisK md. 3/1, ö’deki ödeme aracı tanımının PSD 2 md. 4/14’deki tanım
dikkate alınarak değiştirilmesi yerinde olur.
Ödeme aracı tanımı için önerdiğimiz bu değişiklik, doğal olarak ödeme hizmeti türlerinin de kapsamının genişlemesini sağlayacaktır. Zira ÖdemeSisK md.
12/1, c’de ödeme aracı ihracı da bir ödeme hizmeti olarak öngörülmektedir. Ödeme aracı tanımındaki olası kanun değişikliği, gelecekte ödeme aracı ihracı faaliyetinin nitelendirilmesini de etkileyecektir. Böylece Türk hukukunda ödeme
hizmetleri rejimi, daha kapsayıcı bir şekilde ödeme hizmetlerine uygulanabilecektir. Sonuç olarak PSD 2’nin aşağıda belirtilen kuralının Türk hukukuna kanun
düzeyinde (ÖdemeSisK’ya) aktarılması ve mevcut tanımın değiştirilmesi önerilmelidir.
Ödeme aracı
PSD 2
md. 4/14: Ödeme aracı, ödeme hizmeti kullanıcısı ile ödeme hizmeti sağlayıcısı
arasında mutabakata varılan ve bir ödeme
emri verilmesinde kullanılan her türlü kişiselleştirilmiş araç ve/veya yöntem(dir)

ÖdemeSisK
md. 3/1, (ö): Ödeme aracı: ödeme
hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcı arasında
belirlenen ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için
kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve
benzeri kişiye özel aracı

Yukarıda açıklanan üçüncü taraf ödeme hizmetlerinin hukuk düzenince tanınması ve ödeme aracı kavramının kapsamının genişletilmesi ile birlikte teknolojik olarak nötr ödeme süreçlerinin kabulü ve işlenmesinin bir tür ödeme hizmeti
olarak düzenlenmesini beraberinde getirmiştir. Bu değişiklik kapsamında AB
hukukunda PSD 2’de ödeme aracı ihracı ve kabulünü düzenleyen ilgili hükümde ödeme işleminin edinilmesi (acquiring of payment transactions), yani ödeme
sürecinin kabulü ve işlenmesi (mahsubu) faaliyeti bir tür ödeme hizmeti olarak
yer almaktadır74. Türk hukukunda da bu değişikliğin kanuna yansıtılması gerekir.

73
74

doğruya ödeme aracı ile bir bağlantı kurulmamaktadır (PSD 2 md. 4/31). Kişiselleştirilmiş güvenlik bilgileri ile ilgili mutlaka bir bağlantı kurulacaksa, bu bağlantı ödeme hizmet sağlayıcısı
üzerinden kurulmalıdır. Nitekim kişiselleştirilmiş güvenlik bilgilerinin (ÖdemeSisK md. 3/1,
ğ) ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulması gereken bilgiler olduğu, Türk hukukunda
da ifade edilmektedir [Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve
Elektronik Para Kuruşları Hakkında Yönetmelik (“ÖdemeYön”) md. 31/1, a ve 35/1, c].
Öğretide konu tartışmalıdır: Tartışma hakkındab bilgi için bkz. Omlor (n 35) 107, dpn. 122’de
anılan yazarlar.
Ayrıca bkz. PSD 2 Giriş 10; PSD 2 md. 4/44. Alman hukukunda ise edinme işlemi (“Akquisitionsgeschäft”) terimi ile birlikte ayrıca ödeme işleminin (sürecinin) kabulü ve mahsubu terimi
tercih edilmiştir. Bkz. ZAG § 1, f. 35.
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Her iki düzenleme aşağıda belirtilmiştir. Açıklanan gerekçelerle ÖdemeSisK md.
12/1, c’de değişikliğe gidilmesi ve PSD 2’nin aşağıda belirtilen kuralının Türk
hukukuna aktarılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Ödeme araçlarının ihracı ve edinilmesi
PSD 2

ÖdemeSisK

md. 4/44: Ödeme işleminin edinilmesi, ödeme alıcısı ile sözleşme yapan bir
ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme alıcısına fon transferi sonucunu doğuran bir
ödeme işlemini kabulüne ve işlemesine
yönelik sağladığı hizmet (tir).

md. 12/1, (c): Ödeme araçlarının ihracı ve kabulü

EK 1/5: Ödeme araçlarının ihracı ve/
veya ödeme işlemlerinin edinilmesi75

2. Yeni Ödeme Hizmetleri Bağlamında Hassas Ödeme Verileri
Hassas ödeme verilerinin korunması ile ilgili düzenlemeler, karşılaştırmalı
olarak aşağıda açıklanmıştır.
Hassas ödeme verilerinin Türk hukukunda bir tanımı yoktur. Sadece bu konuyla bağlantılı olduğu söylenebilecek bir hüküm bulunmaktadır. Bu bağlamda
genel olarak verilerin korunması ile ilgili düzenleme yapma yetkisi, gözetim ve
denetim otoritesi olan TCMB’ye bırakılmıştır. AB hukukundaki ilgili normun
Türk hukukuna aktarılması uygun olacaktır:
Hassas ödeme verileri76
PSD 2
md. 4/32: Hassas ödeme verileri, kişiselleştirilmiş76 güvenlik bilgileri de dâhil
olmak üzere hileli faaliyetlerde kullanılabilecek veriler anlamına gelir.

75
76

ÖdemeSisK
md. 14/A/2: Banka, bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde
yer alan faaliyetler kapsamında başka bir
ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü usul ve esası belirlemeye yetkilidir.

Edinilmesi terimi yerine “işlenmesi” veya “kabulü veya mahsubu” terimleri de tercih edilebilir.
Kişiselleştirilmiş yerine “kişiye özel” terimi de kullanılabilir.
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Hassas ödeme verileri, bunların paylaşılması ile ilgili “hesap bilgi hizmeti
sağlayıcıları”nın yükümlülükleri, Türk hukukunda ÖdemeSisK’da düzenlenmemiştir. Genel olarak verilerin korunması ile ilgili düzenleme yapma yetkisi, gözetim ve denetim otoritesi olan TCMB’ye bırakılmıştır. Bu konu muhtemelen hazırlanacak ikincil mevzuat çalışmasında düzenlenecektir. Bu kapsamda ekleyelim
ki AB hukukundaki ilgili normun Türk hukukuna aktarılması isabetli olacaktır:
Hesap bilgi hizmetinde hassas veri yükümlülükleri
PSD 2
md. 67/2, (e): Hesap bilgi hizmeti
sağlayıcısı…
e) ödeme hesabı ile bağlantılı hiçbir
hassas ödeme verisi talep edemez.
f) hiçbir veriyi ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından açıkça talep edilmiş hesap
bilgi hizmetinin sağlanması amacı dışında kullanamaz, erişemez ve saklayamaz.

ÖdemeSisK
md. 14/A/2: Banka, bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde
yer alan faaliyetler kapsamında başka bir
ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü usul ve esası belirlemeye yetkilidir.

Hassas ödeme verileri ile ilgili “ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları”nın
yükümlülükleri, Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Bu konu da dâhil verilerin
korunması ile ilgili düzenleme yapma yetkisi, gözetim ve denetim otoritesi olan
TCMB’ye bırakılmıştır. Bu konu muhtemelen hazırlanacak ikincil mevzuat çalışmasında düzenlenecektir. AB hukukundaki ilgili normun Türk hukukuna aktarılması uygun olacaktır:
Ödeme başlatma hizmetinde hassas veri yükümlülükleri
PSD 2

ÖdemeSisK

md. 66/3, (e): Ödeme başlatma hizmeti sağlayıcısı…
e) ödeme hesabı ile bağlantılı hiçbir
hassas ödeme verisini saklayamaz.
f) ödeme başlatma hizmeti sağlanması
için gerekli olanlar dışında hiçbir veri talep edemez.
g) hiçbir veriyi ödeyen tarafından
açıkça talep edilmiş ödeme başlatma hizmetinin sağlanması amacı dışında kullanamaz, erişemez ve saklayamaz.

md. 14/A/2: Banka, bir ödeme hizmeti sağlayıcısındaki verilerin 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde
yer alan faaliyetler kapsamında başka bir
ödeme hizmeti sağlayıcısı ile paylaşılmasına ilişkin her türlü usul ve esası belirlemeye yetkilidir.
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Son olarak ekleyelim ki, hesap bilgi hizmeti sağlayıcıları ile ödeme başlatma
hizmeti sağlayıcılarının hassas ödeme verilerinin korunmasına ilişkin yükümlülükleri, kanun seviyesinde korumayı gerektirdiğinden, ikincil düzenlemeye
bırakılmayacak kadar önemlidir. Çünkü anılan hukuki kurallar, kişisel verilerin
korunması hukukuna göre özel hükümlerdir. Bu yüzden hassas ödeme verilerinin korunmasına ilişkin yukarıda belirtilen temel esasların ÖdemeSisK’da ayrı
bir madde altında düzenlenmesi, kanaatimizce daha yerinde olurdu. Yeni ödeme
hizmeti sağlayıcılarının diğer yükümlülükleri konusunda PSD 2 md. 5, 66 ve 67
hükümleri nazara alınmalıdır.
3. Güçlü (Müşteri) Kimlik Doğrulaması
Türk hukukunda güçlü müşteri kimliği doğrulamasına ilişkin bir tanım yoktur.
Aynı şekilde güçlük kimlik doğrulamanın uygulanmasında yeni ödeme hizmeti
işlemlerinde tarafların yükümlülükleri ve faaliyete izin başvurularında bu konuyla ilgili dikkate alınması gereken hususlar düzenlenmemiştir. Tüm bu konuların
PSD 2 md. 4/30, md. 74, 97 ve 98 hükümleri ile AB hukukundaki ilgili Tüzük77
dikkate alınarak ikincil mevzuatta düzenlenmesi plânlanabilir.
4. Yeni Ödeme Hizmetlerinde Faaliyet İzni ve/veya Tescil Zorunlulukları
Yukarıda açıklandığı üzere78, AB hukukunda yeni ödeme hizmeti sağlayıcılarından, ödeme başlatma hizmeti sağlayıcılarının faaliyet izni alması zorunludur.
Buna karşılık hesap bilgi hizmeti sağlayıcılarının faaliyet izni alması zorunlu olmayıp, sadece ilgili bağımsız idari otorite nezdinde tescil yükümlülüğü öngörülmüştür. Böylece hesap bilgi hizmeti sağlayıcıları faaliyet izninde aranan asgari
sermaye/özkaynak yeterliliklerine tâbi değildir. Bu yönüyle hesap bilgi hizmeti
sağlayıcıları, ödeme başlatma hizmeti sağlayıcılarından ayrılmaktadır. AB ödeme hizmetleri rejiminde, tescil yükümlülüğünün yerine getirilmesi için ilgili üye
devletlerin bağımsız idari otoriteler nezdinde bir sicil tutulması gerekmektedir.
Bu özel sicil, kamuya açık nitelikte bir veri tabanı olup, AB hukukunda faaliyet
izni almış ya da faaliyet izni zorunluluğuna tabi olmasa bile tescil yükümlülüğü
altında olan ödeme hizmetleri sağlayıcılarının, şubelerinin ve temsilciliklerinin
tescil edilmesi konusunda işlev görmektedir (PSD 2 md. 14).
Türk hukukunda hem ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları hem hesap bilgi
hizmeti sağlayıcıları açısından faaliyet izni öngörülmüştür. Bu durum AB hukukuna nazaran bir farklılık oluşturmaktadır. Sadece hesap bilgi hizmeti sağla77
78

Bkz. yukarıda (II, A, 2, c).
Bkz. yukarıda (II, A, 2, d).
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yıcıları açısından faaliyet izninde bazı koşulların aranmayacağı düzenlenmiştir
(ÖdemeSisK md. 14/A/1). Hesap bilgi hizmeti sağlayıcıları açısından tescil yükümlülüğü yerine faaliyet izni aranmasının nedeni, muhtemelen Türk hukukunda
genel olarak ödeme hizmeti sağlayıcıları açısından özel bir sicilin bulunmaması
olabilir. AB hukukuna uyum açısından ödeme hizmeti sağlayıcılarının, şubelerinin ve temsilciliklerinin tescil edilebileceği özel bir sicilin kurulması, kamuyu
aydınlatma ve aleniyet ilkesi açısından önerilebilir. Böylece hesap bilgi hizmeti
sağlayıcılarından faaliyet izni aranmasına da gerek kalmayabilir. Yeni ödeme hizmetleri ile ilgili faaliyet iznine ilişkin esasların, ÖdemeSisK md. 14/6 hükmünün
verdiği yetkiye dayalı olarak TCMB tarafından öngörülmesi beklenmektedir. Bu
tür bir ikincil mevzuat düzenlemesinde belirttiğimiz önerilerin nazara alınması
plânlanabilir.
5. Ödeme Hizmetleri Rejiminden Muaf Tutulan İstisnaların
Somutlaştırılması ve Dar Yorumu
a. Ticari acentelik istisnası ve istisnanın kapsamının daraltılması:
Ticari acentelik istisnası ile ilgili düzenlemeler, karşılaştırmalı olarak ele almak gerekirse, aşağıdaki şekildedir:
Ticari acentelik istisnası
PSD 2
md. 3/(b) Ödeme işleminin, sadece
ödeyenin veya sadece ödeme alıcısının
adına ve hesabına mal veya hizmet pazarlığına ya da sözleşme yapma yetkisine bir
sözleşmeye temelinde sahip ticari acente
aracılığıyla yapılması

ÖdemeSisK
md. 12/2, (b): Ödeme işleminin, gönderen ya da alıcı namına mal veya hizmet
pazarlığına ya da alım satımına yetkili
olan ticari temsilci aracılığıyla yapılması

Yukarıdaki tabloda verilen her iki düzenleme karşılaştırıldığında, tespit ettiğimiz sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir.
Birincisi, PSD 2’de tanımlanan ticari acentelik istisnası (PSD 2 md. 3/b), Türk
hukukuna isabetli olmayan bir terimle “ticari temsilci” olarak aktarılmıştır (ÖdemeSisK 12/2, b). Bu durum muhtemelen AB hukukundaki terimin Türk hukukundaki karşılığının doğru olmayacak şekilde belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nda [(“BK”) md. 547 vd.] temel esasları düzenlenen
ticari temsilci (Alman hukukunda “Prokura”) bir şey, PSD 2 anlamında ticari
acentelik (commercial agent, Handelsagent) başka bir şeydir (TK 102 vd.). Ticari temsilci işletme organizasyonu çatısı altında görev yapan bağımlı bir tacir
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yardımcısı iken ticari acente bağımsız bir tacir yardımcısı olarak ayrı bir işletme
faaliyeti yürütür. Ticari temsilci, hukuki açıdan hiçbir surette bir aracılık faaliyeti
de yürütmez. ÖdemeSisK 12/2, b’de aksi yöndeki muhteva, -ki ticari temsilcinin
pazarlık (aracılık) yetkisinden söz edilmektedir- Türk ticaret hukukunun genel
prensipleri ile uyumsuzdur. AB hukuku ödeme hizmetleri rejimi açısından ticari
acentelik istisnasının kavram olarak taşıdığı anlam, yukarıda ayrıntılı bir şekilde
açıklanmıştır79. Açıklanan nedenlerle Türk hukukunda ilgili kanun hükmündeki
“ticari temsilci” teriminin, “ticari acente” olarak düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz (ÖdemeSisK 12/2, b).
İkincisi, Türk hukukunda ticari acentelik istisnasının uygulanabilmesi için
önemli bir koşul olan, “sadece bir taraf için” aracılık80 sınırlamasının yeterince
açıklıkla belirtilmemiş olmasıdır. Hâlbuki bu sınırlama, PSD 2’nin eski düzenleme olan PSD 1’den ayrılan önemli bir yeniliğidir. Kaynak hukuk sistemi olan
AB hukuku bakımından PSD 2’nin hem İngilizce hem Almanca versiyonunda,
yukarıdaki tablodaki metinde belirtildiği üzere “taraflardan sadece biri adına ve
hesabına” aracılık veya sözleşme yapma yetkisi yönünde net bir açıklama vardır.
Üçüncüsü, ticari acentelik istisnası, hususiyetle e-ticaret platformu uygulamalarını ilgilendirmektedir. Ancak günümüzdeki uygulamalara bakıldığında e-ticaret platformları hukuki nitelik olarak çoğunlukla ticari acente niteliğinde olmayabilir ve ticari acentenin karakteristik unsurlarını da taşımayabilir. Çalışmamızın
kapsamını da dikkate alarak bu noktada acentelik sözleşmesinin unsurlarının ayrıntısına girilmeyecek olmakla birlikte, bunun en temel gerekçelerden biri, acenteliğin varlığından söz edilebilmesi için müvekkilin tacir sıfatını taşıması zorunluluğudur (TK 102/1). Platforma üye ürün satıcılarının/hizmet sağlayıcılarının
ticari işletme işletmesinin bir şart olarak aranmadığı birçok platform ile söz konusu platform üyeleri arasındaki sözleşmelerin acentelik olarak nitelendirilebilmesi
mümkün değildir81. Bu yüzden ödeme hizmetleri rejiminde istisna kapsamına
girecek bir platformun/faaliyetin, istisna dışında kalması riski de bulunmaktadır.
Öte yandan e-ticaret platformları, daha çok piyasa oluşturan bir “merkezi düzenleyici” olarak faaliyette bulunduğundan, e-ticaret platformlarını daha iyi kapsayabilmesi için Alman hukukunda olduğu gibi82 merkezi düzenleyici teriminin de
79
80

81

82

Bkz. yuk. (II, A, 2, e, i).
Ticari acentelik istisnasının uygulanabilmesi için aracılığın türü önem taşımaz. Aracılık, sözleşme müzakeresine aracılık veya taraflardan biri adına sözleşme kurma yetkisi görünümünde
ortaya çıkabilir.
Bu yönde Kadir Baş, ‘Online Platformların Acentelik Niteliği ve Bu Platformlar Özelinde Türk
Ticaret Kanunu’nun Acenteliğe İlişkin Hükümlerinin Uygulanması’ (2017) XXXIII Batider
115 130, anılan eserde e-ticaret platformlarının faaliyetlerinin acentelik sayılıp sayılamayacağı,
acentelik sözleşmesinin diğer unsurları açısından da tartışılmaktadır (Baş, 115-153).
Bkz. yukarıda (II, A, 2, e, i).
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eklenmesini öneriyoruz. Merkezi düzenleyici işlevi gören e-ticaret platformları
ürün veya hizmet alımıyla ilgili sözleşme taraflarından sadece biri için aracılık
faaliyeti yürütüyorsa, elbette bu durumda ticari acentelik ya da merkezi düzenleyici istisnasından yararlanabilir.
Son olarak Türk hukukundaki temel düzenlemede (ÖdemeSisK’da) ödeme
hizmetleri rejiminin temel kavramları arasında yer alan “gönderen” ve “alıcı”
terimlerinin tercih edilmesi eleştiriye açıktır. Ödeme işleminin taraflarını ifade
etmek üzere kullanılan bu terimler, AB hukukunda benimsenen terimlerle tam
olarak uyumlu değildir. Çünkü bu terimler, ödeme işleminin taraflarını ifade
ederken, anlam ve içerik itibariyle ödeme işlemiyle yeterince bağlantı kurmamaktadır. Artık ödeme süreçlerinin başka aktörler83 tarafından da başlatılabilmesi
ve yerine getirilebilmesi dikkate alındığında, ödeyen yerine gönderen teriminin
kullanılması, karmaşıklığa neden olabilir. PSD 2’nin İngilizce versiyonunda “payer” yani ödeyen ve “payee” yani “ödeme yapılan; PSD 2’nin Almanca versiyonunda ise “Zahler” yani ödeyen ve “Zahlungsempfänger” yani ödeme alıcısı
terimleri tercih edilmiştir. Tüm bu gerekçelerle Türk hukuku açısından da ödeme hizmetlerini genel olarak düzenleyen ÖdemeSisK’daki ilgili tüm hükümlerin
gözden geçirilmesi ve gönderen yerine ödeyen ve alıcı yerine ödeme alıcısı (ya
da ödeme yapılan) terimlerinin benimsenmesi önerilebilir.
Sonuç olarak bu başlık altında incelediğimiz konu ile ilgili reform önerimiz
aşağıda belirtilmiştir:
Öneri
ÖdemeSisK md. 12/2, (b): Ödeme işleminin, sadece ödeyenin veya sadece
ödeme alıcısının adına ve hesabına mal veya hizmet pazarlığı ya da sözleşme
yapma yetkisine bir sözleşme temelinde sahip ticari acente veya merkezi düzenleyici aracılığıyla yapılması
b. Bilişim ve telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla ödeme işlemleri
istisnanın daraltılması:
Bilişim ve telekomünikasyon şirketlerinin hizmet verdikleri müşterilerine
sağladığı ek bir hizmet olarak gerçekleştirilen ödeme işlemleri ile ilgili düzenlemeler karşılaştırılmalı olarak aşağıda belirtilmiştir:

83

Üçüncü taraf ödeme hizmetleri sağlayıcıları bu kapsamdadır.
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Bilişim ve telekomünikasyon şirketleri aracılığıyla ödeme işlemleri
PSD 2

ÖdemeSisK

md. 3/(l) Elektronik iletişim ağı veya
hizmetleri kullanıcıları için söz konusu
hizmetlere ilaveten sağlayıcı tarafından
gerçekleştirilen ödeme işlemleri,
(i) dijital içeriğin ve sese dayalı hizmetlerin satın alınması ve tüketilmesi için
kullanılan cihazdan bağımsız olarak, ilgili
faturada ücretlendirilen, dijital içeriğin ve
sese dayalı hizmetlerin satın alınması için;
veya
(ii) bir elektronik cihazdan veya cihaz
vasıtasıyla gerçekleştirilen ve bağış faaliyetleri kapsamında ya da biletlerin satın
alınması için ilgili faturada ücretlendirilen;
yukarıdaki bentlerde belirtilen her bir
münferit ödeme işleminin tutarının 50 Avro’yu geçmemesi şartıyla; ve
- her bir kullanıcı için ödeme işlemlerinin aylık toplam tutarının 300 Avro’yu
aşmaması veya

md. 12/2, (ı): Bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla
gerçekleşen, bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin ödeme hizmeti
kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayıcısı arasında sadece aracı olarak faaliyet
göstermediği durumlarda, satın alınan
mal veya hizmetlerin bilişim veya elektronik haberleşme cihazına aktarıldığı ve
söz konusu cihaz aracılığıyla kullanıldığı ödeme işlemleri

- bir kullanıcı elektronik iletişim ağı
veya hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesabını önceden fonlarsa, ödeme işlemlerinin
toplam tutarı 300 Avro’yu geçemez.

Her iki düzenleme incelendiğinde Türk hukukundaki düzenlemenin mülga
PSD 1’den kalma eski kuralları içerdiği ve PSD 2’nin yeniliklerini barındırmadığı görülmektedir. AB hukukundaki güncel düzenleme, incelediğimiz istisnanın etkinliğini artırdığı gibi, istisnanın getiriliş amacı doğrultusunda çerçevesini daha net belirleyerek hukuk güvenliğini tesis etmektedir. Tüm bu nedenlerle,
PSD 2’nin bu başlık altında yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili metninin içeriğinin
Türk hukukuna ÖdemeSisK 12/2/ı’daki kuralın yerine geçmek üzere- aktarılması
önerilmelidir.
Sadece şu hususa işaret edelim: PSD 2’de zikredilen, Avro cinsinden parasal
limitler için doğal olarak uygun TL karşılığı tutarlar kanunda öngörülebilir veya
diğer yasa tekniği olarak yöntem olarak kanunda limit belirtilmeksizin ilgili limiti belirleme yetkisi gözetim ve denetim otoritesi olan TCMB’ye bırakılabilir.
Böylece para değerindeki gelişmelere karşı limitin daha kolay ve günün koşullarına uygun hâle getirilmesi mümkün olabilir.
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c. Sınırlı kullanım alanına sahip ödeme araçları:
Sınırlı kullanım alanına sahip ödeme araçları ile ilgili düzenlemeler karşılaştırılmalı olarak aşağıda belirtilmiştir:
Sınırlı kullanım alanına sahip ödeme araçları
PSD 2
md. 3/(k) Aşağıdaki şartlardan birini
sağlayan, sınırlı bir şekilde kullanılan belirli bir ödeme aracına dayalı hizmetler,
(i) kullanıcının sadece ihraççının işyerlerinde veya profesyonel ihraççı ile
ürün ve hizmet sağlayıcıları arasındaki
doğrudan ticari anlaşma kapsamında sınırlı bir hizmet ağında mal ve hizmet alımına imkân veren araçlar
(ii) sadece çok sınırlı bir mal veya hizmet çeşidinde mal ve hizmet alımları için
kullanılabilen araçlar
(iii) …

ÖdemeSisK

md. 12/2, (h): Sadece ödeme aracını
çıkaranın iş yerinde, sınırlı bir hizmet sağlayıcı ağında ya da sınırlı bir mal veya
hizmet çeşidi için ödeme aracını ihraç
eden ile yapılan ticari bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen mal veya hizmet
alımında kullanılabilen araçlara ilişkin
işlemler

Her iki hükmün mukayesesi sonucunda, Türk hukukunda düzenlemenin mülga PSD 1’i yansıttığı ve PSD 2 reformu ile uyumlu olmadığı değerlendirilmektedir. Bu uyumsuzluk, özellikle bu başlık altında incelenen istisnaların bir türü
olan “sınırlı hizmet ağı” ile ilgilidir. Çünkü artık “profesyonel ihraççı ile ürün ve
hizmet sağlayıcıları arasındaki doğrudan ticari anlaşma” niteliği/özelliği, sadece
sınırlı hizmet ağının belirlenmesinde işlev görmektedir; yoksa işletme alanlarından ve coğrafi sınırlamalardan bağımsız ve ayrı bir diğer istisna olan “çok sınırlı
bir mal ve hizmet çeşidinde” (yelpazesinde) kullanılan ödeme araçları için bu
nitelendirmeye gerek yoktur. Bu değişikliğin içerdiği anlamı şu şekilde açıklayabiliriz: Artık sınırlı kullanım alanına sahip ödeme araçlarının bir türünü oluşturan
“sınırlı hizmet ağı” istisnası, sadece tek (münferit) bir hizmet ağı olarak anlaşılmaktadır. PSD 2’nin yukarıdaki tabloda belirtilen hükmü, iki veya daha fazla
hizmet ağını dışlamaktadır (ayrıca bkz. PSD 2 Giriş 13). Tüm bu nedenlerle, PSD
2’nin bu başlık altında yukarıdaki tabloda çevrilen ilgili metninin içeriğinin, ÖdemeSisK md. 12/2/h’deki kuralın yerine geçmek üzere aktarılması önerilmelidir.
Ekleyelim ki, sınırlı kullanım alanına sahip olan ödeme araçları, sonradan
kullanım alanlarının genişlemesi nedeniyle istisnanın kapsamının dışına çıkabilir. Dolayısıyla bu istisna açısından ilgili işletmelerin faaliyetlerinin periyodik
olarak gözetimi ve denetimi gerekir. Açıklanan gerekçelerle bu başlık altındaki
istisnadan yararlanan sağlayıcıların gözetim ve denetim otoritesi olan TCMB’ye
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periyodik bildirim yükümlülükleri öngörülmesi, hazırlanacak ikincil mevzuat çalışmasında gözetilmesi gereken bir husustur.
Nitekim AB hukukunda bir ödeme aracının sınırlı kullanım alanına sahip ödeme aracı olup olmadığının sürekli denetlenebilmesi için bu tür ödeme aracını arz
eden ödeme hizmeti sağlayıcılarına bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Şöyle ki,
PSD 2 md. 3/k’nın “i” ve “ii” numaralı bentlerinde belirtilen faaliyetlerin herhangi birini veya her ikisini birden yürüten hizmet sağlayıcıları, bu faaliyetlerinin
cirosunun son 12 ayda 1 milyon Avro tutarını aşması hâlinde üye ülkenin yetkili gözetim/denetim otoritesine bildirim yükümlülüğü altına girerler (PSD 2 md.
37/2). Yapılacak bildirimde yürütülen faaliyetin tarif edilmesi ve ilgili mevzuat
uyarınca yukarıda açıkladığımız istisnanın hangi alt türünün kapsamına girildiğinin açıklanması gerekir. Türk hukukunda ise ÖdemeSisK’da ve ÖdemeYön’de
böyle bir bildirim yükümlülüğü öngörülmemiştir. Bu bildirim yükümlülüğü, Türk
hukukunda ödeme hizmetleri rejimi mimarisinin gözetim ve denetim sütunu açısından doldurulması gereken bir boşluktur. Bahsi geçen boşluk, AB hukukunda
var olan ve yukarıda değindiğimiz ilgili hükümler dikkate alınarak doldurulabilir.
Bu yükümlülüklerin ikincil mevzuatta düzenlenmesi plânlanabilir.
d. Sosyal ve vergisel amaçlarla çıkarılan ödeme araçları:
Sosyal ve vergisel amaçlarla çıkarılan ödeme araçları ile ilgili düzenlemeler
karşılaştırıldığında, aşağıdaki tabloda açıklanan AB hukuku normuna karşılık gelen bir kuralın, Türk hukukunda ödeme hizmetleri rejimine ilişkin ÖdemeSisK’da
bulunmadığı görülmektedir. Bu konuda kanunda bir boşluk olduğunu söylemek
mümkündür.
Sosyal ve vergisel amaçlarla çıkarılan ödeme araçları
PSD 2
md. 3/(k) aşağıdaki şartlardan birini
sağlayan, sınırlı bir şekilde kullanılan belirli bir ödeme aracına dayalı hizmetler,
(i) …
(iii) bir işletmenin veya kamu tüzel
kişisinin talebi üzerine hazırlanan, milli
veya yerel bir kamu otoritesince sosyal ve
vergisel amaçlarla düzenlenen, ihraççı ile
arasında ticari anlaşma bulunan sağlayıcılardan belirli ürünlerin veya hizmetlerin
alınmasına yönelik sadece bir üye ülkede
geçerli araçlar

ÖdemeSisK
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Hemen belirtelim ki, sosyal ve vergisel amaçlarla çıkarılan kartlar/ödeme
araçları, Türk hukuku uygulamasında da bulunabilmektedir. Bu kartların/ödeme araçlarının ödeme hizmetleri rejimi ile bağlantısının kurulması, ilgili ödeme
araçlarının gözetim ve denetimi açısından büyük fayda sağlayacaktır. Zira sosyal
ve vergisel amaçlarla çıkarılan ödeme araçlarının ödeme hizmetleri rejiminden
istisna edilen koşullara (hâllere) uygun olup olmadığı ancak bu şekilde kontrol
edilebilir. Sonuç olarak AB hukukunda var olan ve yukarıdaki tabloda belirtilen
normun, Türk hukukuna alınmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. Bu norm,
ödeme hizmetleri rejiminden muaf tutulan işlem ve faaliyetleri düzenleyen ÖdemeSisK md. 12/2’ye eklenebilir.
Öneri
(ÖdemeSisK md. 12/2’ye eklenebilecek yeni bent taslağı):
“bir işletmenin veya kamu tüzel kişisinin talebi üzerine, yetkili kamu makamınca sosyal veya vergisel amaçlarla düzenlenen, ihraççı ile arasında ticari
anlaşma bulunan sağlayıcılardan belirli ürünlerin veya hizmetlerin alınmasına
yönelik olarak ülke içinde geçerli araçlar”
6. Bağımsız İdari Otoritelerin Gözetim ve Denetim Alanındaki Görev ve
Yetkilerinin Genişletilmesi
PSD 2’de getirilen yeniliklerden bir diğeri, bağımsız idari otoritelerin ödeme
hizmetleri alanındaki görev ve yetkilerinin kapsamının genişletilmesidir. Ödeme kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetlerle ilgili ortaya çıkabilecek risklere karşı
operasyonel ve güvenlik temelli iç kontrol sistemleri oluşturması zorunludur. İşte
bu iç sistemlerin durumu hakkında, gözetim ve denetimle görevli üye ülkedeki
bağımsız idari otoriteye periyodik olarak (örneğin yıllık) raporlama yükümlülükleri getirilebilecektir (PSD 2 md. 29).
Bu bildirim üzerine veya kendiliğinden üye ülkedeki bağımsız idari otorite,
ödeme hizmetleri rejiminin ihlali durumunda veya şüpheli olayların varlığı hâlinde, ilgili işletmeden bilgi ve belge talep etmek suretiyle ödeme hizmetleri rejimine uygunluk denetimi yapabilir (PSD 2 md. 29).
Bu iç sistemlerin oluşturulması ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi, aynı zamanda faaliyeti izne tâbi tutulan ödeme kuruluşlarının izin koşulları arasında yer
almalıdır (PSD 2 md. 5/1, e, f).
AB ödeme hizmetleri rejiminde ödeme hizmeti kullanıcısını da ilgilendiren
dolandırıcılık ve güvenlik tehdidi oluşturan olaylar gerçekleştiğinde veya bu konularda şüpheli durumlar oluştuğunda, bu durumların bundan menfaatleri etkilenebilecek ödeme hizmeti kullanıcısına da bildirilmesi esası kabul edilmiştir
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(PSD 2 md. 52/5, b). İşte bu tür bildirimlere ilişkin güvenli prosedürler oluşturulmasının özellikle faaliyet izni koşulları belirlenirken denetlenmesi, ödeme
hizmeti kullanıcısı ile ödeme hizmeti sağlayıcısı arasındaki temel ilişkide (çerçeve sözleşmelerde) düzenlenmesi, TCMB’nin ikincil mevzuat düzenlemelerinde
dikkate alması gereken hususlar arasındadır. O hâlde bağımsız gözetim ve denetim otoritesi olan TCMB’nin yetki alanına bu işlem ve faaliyetler de girmektedir.
Son olarak AB hukukunda ödeme hizmetleri rejiminden muafiyet tanınan bazı
faaliyetler hakkında ilgili işletmelerin, üye ülkenin bağımsız gözetim ve denetim
otoritesine bildirim yükümlülükleri öngörülmüştür. Bilişim ve telekomünikasyon
şirketlerinin sundukları ödeme hizmetleri ve sınırlı kullanım ağına sahip ödeme
araçlarını ihraç edenler için getirilen ve yukarıda açıklanan bildirim yükümlülükleri, ÖdemeSisK’da ayrıntılı bir düzenleme olmadığından, ikincil mevzuatta
öngörülmesi gereken konular arasındadır.
IV. Sonuç
Bu çalışmada vardığımız sonuçları ana hatları ile aşağıda şu şekilde özetleyebiliriz:
Birincisi, AB hukukunun ödeme hizmetleri rejimi ile Türk hukukunun uyumlaştırılması açısından 7192 sayılı Kanun ile yapılan reform, önemli bir gelişme
olmuştur. Bu gelişmeyi olumlu karşılamaktayız. Ne var ki ödeme hizmetleri rejimi alanında hukuki alt yapı boşluğunun tam olarak giderildiğini söylemek, henüz mümkün değildir. Çünkü kanun seviyesinde (ÖdemeSisK) temel bazı esaslar
vazedilmiş ve geriye kalan birçok konu ikincil mevzuata bırakılmıştır. Hâlihazırda ikincil mevzuat düzenlemeleri çıkarılana kadar, açık bankacılık faaliyetlerinin ülkemizde sağlıklı bir şekilde yürütülmesi güçtür. Örneğin açık bankacılık
faaliyeti gösterecek sağlayıcıların/teşebbüslerin faaliyet izinlerinin koşullarının
belirlenmesi, API standartlarının tespiti, bankaların bu standartlara uygun API
uygulamalarını açık bankacılık teşebbüslerinin kullanımına açması zorunluluğu,
ikincil mevzuatta düzenlenmesi gereken konular arasındadır. Aynı şekilde ödeme
başlatma hizmeti sağlayıcıları ve hesap bilgi hizmeti sağlayıcılarının, gerek müşteriler gerek hesaba dayalı ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla (özellikle bankalar)
arasındaki ilişkilerin TCMB tarafından düzenlenmesi beklenmektedir.
İkincisi, yeni ödeme hizmeti türleri olarak ödeme başlatma hizmetleri ve hesaba dayalı bilgi hizmetlerinin ÖdemeSisK’da öngörülmesi, büyük ölçüde PSD
2’ile uyumludur. Bununla birlikte ayrıntıya ilişkin bazı konularda eksiklik teşkil
eden noktalar bulunmaktadır. Bu eksiklikler, çalışmamızda belirlenerek çözüm
önerileri sunulmuştur. Örneğin hesap bilgi hizmeti sağlayıcılarının, hesaba dayalı
ödeme hizmeti sağlayıcılar ile müşteriler arasında ilişki bakımından “üçüncü ta-
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raf sağlayıcılar” olduğunun daha açık bir dille mevzuatımızda belirtilmesi uygun
olur.
Üçüncüsü, açık bankacılık faaliyetlerinin hukuk düzenince tanınmasını sağlamak PSD 2 reformunun en önemli özelliği olmakla birlikte, anılan reform bu
yenilikten ibaret değildir. Bu bağlamda ödeme hizmetleri düzenlenirken, kanun
sistemi açısından yeni ödeme hizmetlerinin etkileşim içinde olduğu diğer bazı
kavramlarda gerekli değişiklikler yapılmamıştır. Nitekim yeni ödeme hizmetleri
ve özellikle ödeme başlatma hizmetleri, ödeme hizmetleri rejiminde bazı anahtar
kavramların değişmesine neden olmuştur. Örneğin ödeme hizmetleri yelpazesinin genişlemesi ile birlikte artık ödeme aracının taşıdığı anlam evrilerek daha geniş bir kapsama kavuşmuştur. Hâlbuki Türk ödeme hizmetleri rejiminde “ödeme
aracı”, eski hukuki anlayışı yansıtmaktadır ve PSD 2 sistemine uyumlu değildir.
Bu olumsuzluk, bir tür ödeme hizmeti olan ödeme araçlarının ihracı faaliyetlerini
de etkileyebilir. Çünkü ödeme aracı kavramı değişip genişleyince, doğal olarak
ödeme aracı ihracı faaliyetinin kapsamı da farklılaşacaktır.
Dördüncüsü, AB hukukunda ödeme hizmetleri reformu, bankacılık hukukunun ve dolayısıyla ödeme hizmetleri rejiminin uygulama alanının iki cepheden
genişlemesi sonucunu doğurmuştur. İlk cephede bankalara rakip de olabilecek
yeni ödeme hizmeti sağlayıcıların faaliyetleri düzenlenmiştir ki, bu konu çalışmamızda analize tabi tutulmuştur. Diğer cephede ise, PSD 2 ile birlikte ödeme
hizmetleri rejiminden istisna edilen bazı faaliyetlerin çerçevesinin daraltılması
gündeme gelmektedir. İstisnaların kapsamının daraltılması, genel kuralların, yani
ödeme hizmetleri rejiminin uygulama alanını genişletmektedir. 7192 sayılı Kanun ile Türk hukukunda yapılan reformda, ödeme hizmetleri rejiminden istisna
edilen faaliyetlerle ilgili AB hukukundaki kurallar manzumesi dikkate alınmamıştır. Bu konuda tespit ettiğimiz bazı eksiklikler ve çözüm önerileri çalışmamızda açıklanmıştır.
Beşincisi, Türk hukukunda ödeme hizmetleri rejimine dair sistem, kanun yapma tekniği açısından temel esasların kanunda, diğer ayrıntıların ikincil mevzuatta
öngörüldüğü bir yönteme dayanır. Belirtiğimiz bu durum 7192 sayılı Kanun ile
gelen reform öncesi için de geçerliydi. Örneğin BDDK tarafından çıkarılan yönetmelik (ÖdemeYön) neredeyse ödeme hizmetleri rejiminin tüm konularını düzenleyen ayrıntılı bir metindir. Bu durum 7192 sayılı Kanun ile gelen reformda da
devam etmekle birlikte, aradaki dengenin ikincil mevzuata kayma yönünde bozulduğu endişesini taşımaktayız. Kanunla düzenlenmesi gereken bazı konuların
ikincil mevzuata bırakılması yerinde olmayabilir. Örneğin ödeme hizmetlerinde
hassas verilerin korunmasının, kanun düzeyinde kurallara bağlanması ve ÖdemeSisK’da düzenlenmesi daha yerinde olurdu. Çünkü bankacılık hukukunda ödeme
hizmetleri çerçevesinde hassas verilerin korunması prensipleri, kişisel verilerin
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korunması mevzuatına nazaran özel hüküm niteliği taşıyacaktır. Bu kapsamda
kanun seviyesinde düzenlenmesi gerektiğini düşündüğümüz bazı konular da çalışmamızda açıklanmıştır.
Altıncısı, Türk hukukunda ödeme hizmetleri rejiminin AB hukuku ile uyumlaştırılması açısından tespit edilen bazı eksiklikler, eskiden beri mevcut olup, aslında PSD 1 ile uyumlaştırmanın yeterince sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin ödeme hizmetleri rejiminden istisna edilen bir faaliyet olan “ticari
acentelik” istisnası, kanuna yanlış olarak “ticari temsilci” olarak aktarılmıştır. Bu
istisna günümüz ticaret hayatında piyasalarda kendilerine önemli bir yer edinen
e-ticaret platformlarını yakından ilgilendirdiğinden, güncel ve önemli bir konudur. İşte söz konusu istisnanın bankacılık hukukunda doğru bir biçimde tanımlanması, “e-ticaret platformlarının ödeme işlemlerine yönelik hizmetleri, ödeme
hizmetleri rejimine tabi midir?” sorusuna da doğru cevap verilmesini sağlayacaktır. Çalışmamız bu konudaki belirsizliği de analize tabi tutarak, çözüm önerisi
getirmektedir.
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Öz
AB’de finansal araç piyasaları, 2004/39/AT sayılı Finansal Araç Piyasaları Hakkında Yönerge (Markets in
Financial Instruments Directive/MiFID) ile düzenlenmişti. 2007-2008 yıllarındaki finansal krizin ardından
2014/65 sayılı Finansal Araç Piyasaları Yönergesi II (MiFID 2/Yeni Yönerge) yürürlüğe konmuştur. Finansal araçların alım-satım işlemlerinin raporlanması, alım-satıma ilişkin her türlü iletişim kayıtlarının tutulması,
yatırım araştırmaları için ödenen ücretlerin ayrıştırılması, karanlık havuzlara işlem limiti getirilmesi, yüksek
frekanslı işlemlerin düzenlenmesi, emtiaya dayalı türev ürünler getirilen yeniliklerin birkaçıdır. Mevzuatımız
ise ülkemize özgü koşullar ve yapısal unsurlar dikkate alınarak hazırlanmış Kanun ve onu tamamlayan ikincil
düzenlemelerden oluşmaktadır. Bu itibarla mukayese edilen iki sisteme ait kuralların birebir örtüşmesi beklenmemelidir. Mülga Yönerge ile büyük ölçüde uyumlu olacak şekilde tasarlanan yatırım hizmetleri ve yatırım kuruluşlarına ilişkin mevzuatımızın, MiFID 2’deki gereklilikler bakımından da iyi durumda olduğu söylenebilir.
Yönerge’nin temel felsefesi olan şeffaflık ve yatırımcının korunması, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, bu
bağlamda en iyi icra kuralı ve buna uyulup uyulmadığını denetlemek üzere tüm işlem kayıtlarının saklanması,
çıkar çatışması hâllerinde yapılacaklar gibi birçok konu mevzuatımızda düzenlenmiş durumdadır.
Anahtar Kelimeler: Sermaye piyasası, Yatırım hizmetleri, Finansal araç, MiFID, Yatırımcı
Abstract
Markets in financial instruments in EU, had been regulated by Directive 2004/39/EC (Markets in Financial
Instruments Directive/MiFID). After the financial crisis of 2007-2008, Directive 2014/65/EU of the European
Parliament and the Council of 15 May 2014 on markets in financial instrumens, has been entered into force.
Reporting of buying and selling of financial instruments, keeping records of all type of transactions, separating
the payments for investment researsches, limiting organised trading facilities, regulating high frequency
transactions, derivative instruments based on commodity are among of the innovative topics. Turkish legislation
on financial instruments markets are based on the Capital Market Law and the secondary regulations which
have been made regarding specific conditions and structural elements of our country. In this regard, the rules of
these compared systems may not be fully in harmony. Our legistlation on investments services and investment
firms, which were in harmony with repealed Directive, are also compatible with MiFID Article 2. Many topics,
including transperancy and protection of investors, public disclosure requirements, keeping all transaction
records to supervise best execution rule practice are also available in Turkish legal acquis.
Keywords: Capital markets, Investment services, Financial instrument, MiFID, Investor
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 15 Mayıs
2014 tarih ve 2014/65/AB sayılı, 2002/92/AT ve
2011/61/AB sayılı Yönergelerini değiştiren Finansal Araç Piyasalarına İlişkin Yönergesi (“MiFID
2”/“Yönerge” )

Kabul Tarihi

: 15 Mayıs 2014

Sayısı

: 2014/65/AB

Yayın Yeri

: ABRG 12.6.2014, L 173, s. 349-496

B. Türk Mevzuatı
1.

2.

Adı

: Sermaye Piyasası Kanunu

Kabul Tarihi

: 6 Aralık 2012

Sayısı

: 6362

Yayın Yeri

: RG 30.12.2012, 28513

Adı

: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Yayın Yeri

: RG 11.07.2013, 28704

II. Açıklamalar
AB’de finansal araç piyasaları, 2004 yılında kabul edilip 1 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2004/39/AT sayılı Finansal Araç Piyasaları Hakkında Yönergesi (Markets in Financial Instruments
Directive/MiFID) ile düzenlenmişti. 2004 tarihli Yönerge’de; yatırım kuruluşlarının faaliyetleri, yatırım hizmetleri ile yatırım araçlarının işlem gördüğü piyasalar ele alınmıştı.
6362 sayılı SerPK hükümleri hazırlanırken, mülga SerPK m. 30 vd. hükümlerinde düzenlenen aracılık faaliyeti ve aracı kuruluşlara ilişkin düzenlemeler -AB
mevzuatına uyum amacıyla- kaldırılarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yatırım kuruluşları, -MiFID hükümlerine uygun olarak- m. 37 vd. hükümlerinde
düzenlenmiştir.
Konuya ilişkin ikincil düzenlemeler de hayata geçirilmiştir. Bunlardan ilki,
yatırım hizmetlerinin ve yan hizmetlerin, tür ve niteliklerine göre ilgili faaliyeti
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yürütürken uymaları gereken ilke ve esasları düzenleyen III-37.1 sayılı Yatırım
Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’dir.
İkinci düzenleme ise, yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarını, bu
bağlamda faaliyetlerin yürütülmesi sırasında uyulacak genel ilkeler ve müşteri
ile kurulan ilişkilerin hangi esaslar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini düzenleyen III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında
Tebliğ’dir. Söz konusu Tebliğ hükümlerinin hazırlanışında MiFID kurallarının
Türk hukukuna yansıtılmasına azami ölçüde dikkat edildiği görülmektedir. Ülkemize özgü koşullara bağlı zorunlu farklılıklar bir tarafa bırakılacak olursa büyük
ölçüde AB mevzuatı ile uyumun sağlanmış olduğu söylenebilir.
2007-2008 yıllarındaki finansal krizin ardından, zedelenen yatırımcı güvenini
tesis etmek ve şeffaflığı artırmak, üye devletler ve piyasa katılımcıları için eşit
şartlar ve adil rekabet ortamını oluşturmak, Yönerge’de tespit edilen düzenleme
boşluklarını doldurmak, finans piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya
çıkan yeni finansal araç ve işlem platformlarını düzenleme kapsamına almak,
böylece tüm finansal piyasaları kapsamına alan tek bir kural kitabı (single rulebook) oluşturmak ve nihai hedef olarak yatırımcıların korunmasını sağlamak
amaçlarıyla AB’de yeni bir düzenleme hazırlıklarına başlanmış ve 2014/65 sayılı
Finansal Araç Piyasaları Yönergesi II (MiFID 2/Yeni Yönerge) -uzun bir hazırlık
sürecinin sonunda- 3 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Yeni Yönerge
ile, AB’de finansal piyasaların daha fazla entegre olması, bireysel yatırımcıların
korunması ve şeffaflığın bütün piyasa katılımcıları için artırılması hedeflenmiştir.
Yapılan düzenlemeler ile yeni finansal araç ve türev ürünler kapsam dâhiline
alınırken, tezgahüstü piyasalar ve bu piyasalarda işlem gören finansal araçlara
ilişkin sınırlama ve düzenlemeler getirilmektedir. Bu bağlamda, finansal araçların alım-satım işlemlerinin raporlanması, alım-satıma ilişkin her türlü iletişim
kayıtlarının tutulması, yatırım araştırmaları için ödenen ücretlerin ayrıştırılması,
karanlık havuzlara işlem limiti getirilmesi, yüksek frekanslı işlemlerin düzenlenmesi, emtiaya dayalı türev ürünler getirilen yeniliklerin birkaçıdır. Bankalar,
kurumsal yatırımcılar, organize piyasalar, aracılar (broker/dealer), serbest fonlar,
yüksek frekanslı işlem yapan yatırımcılar ve organize piyasalar dışındaki işlem
platformları düzenlemelerde yer almıştır.
Mevzuatımızdaki düzenlemeler, önemli ölçüde mülga 2004 tarihli Yönerge’ye (MiFID) uyum gözetilerek hazırlandığından, düzenlemelerin MiFID 2 ile
de belli ölçüde uyumluluk arz ettiği söylenebilir. Bununla birlikte MiFID 2 ile
gelen yeni düzenleme ve kurallar da söz konusudur. MiFID 2’nin, çok geniş kapsamlı bir düzenleme olduğu gözlemlenmektedir. Getirilen kurallar manzumesinin
ayrıntılı değerlendirmesi, eldeki çalışmanın hedefini çok aşacak olduğundan işbu
çalışmada mevzuatımızın mülga Yönerge ile uyumu da dikkate alınarak, sadece
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Yönerge ile gelen yeniliklere temas edilecek, ilgili yeniliklerin mevzuatımızda
karşılık bulup bulmadığına bakılacaktır.
A. AB Hukuku: MiFID 2’nin Genel Tanıtımı ve Getirdiği Yenilikler
1. Uygulama Alanı
Yönerge’nin uygulama alanına; paylar, borçlanma araçları, emtia ve yabancı para türevleri ile karbon emisyonları gibi ürünler, başka deyişle tüm finansal
enstrümanlar; bu araçların işlem gördüğü regüle edilmiş piyasalar (borsalar) ve
tezgâh üstü piyasalar ile bunların alınıp satılabildiği diğer işlem kanalları, başka
deyişle finansal araçların alınıp satılabildiği tüm piyasalar; finansal piyasalarda işlem veya yatırım yapan herkes, bankalar, hedge fonlar, brokerlar, emeklilik
fonları, yani tüm bireysel ve kurumsal tüm yatırımcılar; finansal araçların alınıp
satılmasına aracılık ve diğer yatırım hizmetlerini sunan tüm yatırım kuruluşları,
nihayet yüksek frekanslı algoritmik işlemler, özetle finansal piyasaların tüm alanları dâhil edilmiştir. Yabancı ihraççılar tarafından ihraç edilmiş olup, alternatif
işlem platformları dâhil AB’deki herhangi bir piyasada işlem gören ürünler de
Yönerge’nin kapsamına dâhildir.
Finansal piyasalarla ilgili tüm alanların düzenleme kapsamına alınması ile finansal piyasalarda bütünlüğün ve şeffaflığın ve nihai amaç olarak yatırımcı korumasının artırılması hedeflenmiştir.
2. Yeni İşlem Platformları ve Karanlık Havuz İşlemlerinin
Sınırlandırılması
Mülga Yönerge’de regüle edilmiş piyasalar, yani borsalar ile borsalara alternatif çok taraflı işlem platformları (multilateral trading facilities-“MTFs”)
düzenlenmişti. Yönerge’de ise bunlara ilave olarak “organize işlem kanalları”
(organized trading facilities-“OTFs”) da tanımlanmakta ve kurallarda yer verilmektedir. Yönerge’de verilen tanıma göre OTFs, regüle edilmiş piyasalar ve
çok taraflı işlem platformları dışında, tahvil faizleri, yapılandırılmış finansman
ürünleri, karbon emisyonları veya türev araçların çoklu üçüncü taraflarca alım ve
satımı için etkileşime geçebildiği çok taraflı bir sistemdir.
Öte yandan Yönerge OTFs’de gerçekleştirilen ve karanlık havuz (dark pool)
olarak adlandırılan işlemlere de sınır getirmektedir. Sıkı kamuyu aydınlatma
hükümlerinden kaçabilmek için OTFs’de gerçekleştirilmesi tercih edilen bu
işlemler, kurumsal veya bireysel piyasa katılımcılarının yaptıkları işlemlere
ilişkin açıklama yükümlülüğüne tabi olmadan, diğer bir ifadeyle kimliklerini
gizleyerek yaptıkları işlemler olduğu için karanlık havuz olarak adlandırılmak-
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tadır. Yönerge daha düşük işlem öncesi kamuyu aydınlatma hükümlerine tabi
alternatif işlem kanallarında yoğunlaşmayı azaltmak, böylece şeffaflığı artırmak
amacıyla payların işlem hacmine platform bazında ve toplamda sınırlamalar getirmektedir. Buna göre, herhangi bir 12 aylık dönemde, karanlık havuz işlem
hacmi organize piyasalara oranla %8’e ulaşan paylar, karanlık havuzda işlem
göremeyecektir. Ayrıca, herhangi bir 12 aylık dönemde her bir karanlık havuz
platformu, paylar için organize piyasa işlem hacminin en fazla %4’ü kadarına
sahip olabilecektir.
3. Yüksek Frekanslı İşlemler (High Frequency Transactions – “HFTS”)
Algoritmik işlemler olarak da adlandırılan yüksek frekanslı işlemler, emrin
özelliklerinin, bir bilgisayar algoritması tarafından, asgarî insan müdahalesi ile
veya insan müdahalesi olmadan otomatik olarak belirlendiği işlemler olup, işlem sistemlerinin dayanaklılığını sağlamak, likidite azaldığında ani düşüşleri ve
hatalı işlemleri engellemek üzere kullanılabilmektedir. Özetle Yönerge, yüksek
frekanslı işlemler yapan finans kuruluşları ile piyasa altyapılarının denetlenmesi
amacıyla, bu işlemlere ilişkin verilerin yetkili otoritelere raporlanması, kullanılan
algoritmaların kayıt altına alınması ve teste tabi tutulması konusunda birtakım
kurallar getirmektedir. Örneğin işlemlerin sıralı kayıtlarının tutulması ve piyasa yapıcılığında bulunan algoritmaların faaliyetlerini kesintisiz sürdürme zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanı sıra, algoritmaların katılımcılar tarafından test
edilmesi ve iş sürekliliği planlarının bulunması gerekmektedir. Üye devlet yetkili
otoriteleri, ilgili yatırım kuruluşundan, algoritmik işlem stratejilerinin niteliğinin,
işlem parametrelerinin ayrıntılarının veya sistemin tabi olduğu sınırların, yürürlükteki temel uyum ve risk kontrollerinin ve sistemlerin test ayrıntılarının düzenli
olarak veya gerekli görülen hâllerde açıklanmasını talep edebilir.
4. Doğrudan Elektronik Erişim (Direct Electronic Access-“DEA”)
Yönerge’de bir üyenin, katılımcının veya müşterinin, işlem kodunu bir üçüncü kişiye vererek işlem platformuna erişimini sağlamasına doğrudan elektronik
erişim olarak tanımlanıp, belirli koşullar altında buna izin verilmektedir. Bu sayede üçüncü kişi finansal araca yönelik emirlerini elektronik yolla doğrudan işlem
platformuna iletebilir. Üçüncü kişinin aldığı kod ile piyasa ve işlem kanallarına
doğrudan elektronik erişimi iki türlü olabilir: Biri, üçüncü kişinin üyenin, katılımcının yahut müşterinin altyapısının veya herhangi bir bağlantı sistemini kullanarak erişimi, ki buna doğrudan piyasa erişimi (direct market access) denmektedir; diğeri ise üçüncü kişinin üyenin, katılımcının yahut müşterinin altyapısının
veya herhangi bir bağlantı sistemini kullanmadan erişimi ki, buna da sponsorlu
erişim (sponsored access) denmektedir.
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Yönerge’deki prosedüre uygun olarak alınacak eşdeğerlik kararı ile, üçüncü
ülke yatırım kuruluşları da müşterilerine doğrudan elektronik erişimle AB borsalarına erişme imkânı sunabilecektir. Uygun bir eşdeğerlik kararını takiben,
üçüncü ülke yatırım kuruluşları, ilgili üye devletin düzenlemelerine de uymak
kaydıyla, AB içindeki işlem platformlarına erişim için müşterilerine DEA hizmeti sunabilir. Ancak Yönerge, bu hizmeti sunan yatırım kuruluşunun, müşterisini
yakından takip etmesini, uygun sistem ve kontrollere tabi olmayan platformlarda
müşterilere bu hizmetinin sunulmamasını şart koşmaktadır. Bu erişimi sağlayan
yatırım kuruluşları, hizmetten yararlanan müşterilerin uygunluğunu değerlendirmek, denetlemek, hizmetin kullanımına ilişkin risk kontrollerini yapmak zorunda
olduğu gibi, sistemlerinin veya işlem kodlarının müşterileri tarafından kullanımıyla gerçekleştirilen işlemlerin sorumluluğunu da üstlenirler.
5. Yeni Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri
Şeffaflığı artırmak amacıyla yeni kamuyu aydınlatma yükümlülükleri getiren
Yönerge, kamuya açıklanması gereken bilgilerin kapsamını genişletmektedir. Bu
çerçevede hem işlem öncesi hem işlem sonrası kamuya açıklanacak bilgiler ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve önceden paylar ile ilgili olan işlem öncesi açıklama
yükümlülükleri (alış-satış kotasyonları, derinlik) diğer finansal araçlara (tahviller, depo sertifikaları, borsa yatırım fonları, yapılandırılmış finans ürünleri, karbon emisyonları, türev ürünler gibi...) da teşmil edilmiştir. Bu yükümlülükler,
tüm işlem platformları (MTFs ve OTFs) ve müşteri emirlerini organize piyasa
dışında kendi portföyünden karşılayan kurumlar (Systematic Internaliser) için
de geçerlidir. İşlem raporlama gerekliliğinin doğması için, işlemin AB’deki bir
işlem platformunda icra edilmesine gerek yoktur. Dayanak noktası AB işlem platformunda işlem gören bir finansal araca dayanan finansal araçlar da raporlama
yükümlülüğüne tabidir.
Bu tip verileri derlemek üzere hizmet verecek yetkilendirilmiş özel kurumlar
da düzenlenmiştir. Yatırım kuruluşlarının verilerini yayınlamak üzere Approved
Publication Arrangement, yatırım kuruluşlarının işlem verilerini düzenleyici otoritelere iletmek üzere Approved Reporting Mechanism ve borsaların anlık fiyat
verilerini yayınlayan Consolidated Tape Provider gibii…
Öte yandan, yatırım kuruluşları en iyi uygulama prensibi içerisinde müşterileri için en uygun fiyattan işlem yaptıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu
kapsamda yatırım kuruluşları müşteri emirlerinin alınması, iletilmesi ve gerçekleşmesi aşamalarında, tüm telefon kayıtlarını (örneğin müşteri ile satış departmanı, firma içinde satış departmanı ile işlem departmanı arasında) ve elektronik
haberleşme kayıtlarını (e-posta, video konferans veya mobil haberleşme uygulamaları benzeri tüm kanallar) saklamak zorundadırlar. Aynı şekilde platform işle-
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ticileri de sistemlerine gönderilen tüm emirlerin kaydını tutmak zorundadır. Kayıtların, talebi hâlinde müşteriye sunulmak üzere 5 yıl, yetkili otorite tarafından
talep edilmesi hâlinde sunulmak üzere 7 yıl saklanması gerekmektedir.
Öte yandan tüm işlemlerin bilgilerinin raporlanması şart koşulmuştur. Raporlama yükümlülüğünün kapsamı tüm finansal araçları kapsayacak şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda depo sertifikaları, borsa yatırım fonları, sertifikalar, tahviller, yapılandırılmış finansal ürünler, emisyon tahsisleri, türev araçlar ve paket
emirler de raporlama kapsamındadır. OTFs’de işlem gören finansal araçlar da
kapsam dâhilindedir. Öte yandan, raporlama gerekliliğinin doğması için, işlemin
AB’deki bir işlem platformunda icra edilmiş olmasına da gerek yoktur. Dayanak
noktası AB işlem platformunda işlem gören bir finansal araca dayanan finansal
araçlar da raporlama yükümlülüğüne tabidir.
ESMA, yetkili otoriteler arasında, denetimleri altında bulunan finansal araçların kendi denetimleri altında faaliyet göstermeyen platformlar da dâhil olmak
üzere, tüm işlem ve emir kayıtları hakkında bilgi alışverişini koordine eder.
Yatırımcıyı koruma ve şeffaflığı artırma amacıyla getirilen bu düzenlemelerin
işlerliğini sağlamak üzere, yatırım kuruluşlarının organizasyon yapısında uyum
departmanlarının bağımsızlığı da artırılmaktadır.
6. Bağımsız Yatırım Danışmanlığı
Yeni Yönerge’de, yatırım danışmanlığının bağımsız olarak icra edilmesi hâlinde uyulması gereken esaslar açıklanmıştır. Yönerge’nin tanımına göre, bağımsız danışmanlar sadece bir firmanın sunduğu değil, daha geniş bir finansal ürün
yelpazesi içinden müşteri çıkarlarına en uygun ürünleri tavsiye eden profesyoneller olarak nitelendirilmektedir. Yatırım kuruluşu müşterisine, sunduğu hizmetin
“bağımsız danışmanlık” olup olmadığını belirtecektir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti bağımsız şekilde sunuluyorsa ve bu şekilde sunulduğu müşteriye bildirilmişse, bu durumda müşterinin yatırım hedeflerinin uygun bir şekilde karşılanmasını ve yatırım tavsiyesinin oluşturulmasında;
- yatırım şirketinin kendisi veya kendisi ile yakın bağlantıları olan kuruluşlar
veya
- yatırım şirketinin, verilen tavsiyenin bağımsızlığını bozma riski oluşturacak
şekilde, sözleşme ilişkileri gibi yakın hukuki ya da ekonomik ilişkilere sahip olduğu tüzel kişiler
tarafından ihraç edilen finansal araçlarla sınırlı olmamasını sağlamak için, piyasada mevcut farklı tipte ve farklı ihraççılara veya ürün sağlayıcılara ait, yeterli
sayıda finansal aracı değerlendirmeye almak durumundadır.

348

Fatih AYDOĞAN

Yatırım kuruluşu, yatırım danışmanlığını bağımsız şekilde sunduğu durumlarda, hizmetin müşterilere sağlanmasıyla ilgili olarak üçüncü taraflardan herhangi bir parasal yahut parasal olmayan menfaat kabul edemez. Bunun istisnası,
müşteriye verilen hizmetin kalitesini artırabilecek ve yatırım şirketinin, müşterinin menfaatine hareket etme yükümlülüğü ile çatışmayacak ölçek ve nitelikte, parasal olmayan küçük menfaatlerdir ki, bunların da yatırımcılara iletilmesi
gerekir.
Yatırım şirketleri, yatırımcılara gerekli tüm bilgileri verebilmek amacıyla,
tavsiyenin maliyetini, dayanağını ve nedenlerini, özellikle de müşteriye kişisel
tavsiyede bulunmayı düşündükleri ürün yelpazesini açıklamalı; bağımsız yatırım
danışmanlığı sağlayıp sağlamadıklarını ve müşterilere kendilerine önerilen finansal araçların uygunluğunun periyodik olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini bildirmelidir. Açıklama yükümlülüğü sadece yatırım anında değil, yılda en az
bir kez yerine getirilmelidir.
7. Araştırma Ücretlerinde Ayrıştırma
Yeni Yönerge’nin eleştiri konusu edilen önemli düzenlemelerinden birisi,
araştırma ücretlerinde ayrıştırmaya gidilmesini şart koşan düzenlemesidir. Bu
düzenleme az önce açıklanan bağımsız danışmanlık düzenlemesi ile de bağlantılıdır. Mevcut uygulamada yatırım kuruluşları sundukları piyasa araştırması hizmetleri için ayrı bir ücret almıyor, bunu işlem komisyonlarının içine dâhil ediyorlardı. Kurumsal yatırımcılar analist raporlarının yanı sıra, diğer kanallardan da
ihraççı hakkında bilgi alıyordu. Yine analistler ile ihraççı şirket yöneticinin buluştuğu workshop vb organizasyonlarda da bilgi alışverişi oluyordu. Ancak getirilen kurala göre, herhangi bir üçüncü tarafın AB’de faaliyet gösteren bir yatırım
kuruluşuna sunduğu araştırma ücretleri, doğrudan AB yatırım kuruluşunun kendi fonlarından veya bireysel müşterilere araştırma ücreti olarak faturalandırdığı
bedeller ile fonlanan ayrı bir araştırma hesabından ödenmediği sürece, bağımsız
danışmanlıkla ilgili üçüncü taraflardan menfaat elde edilmesi yasağına girer. Bu
bağlamda araştırma hizmeti, bu hizmeti talep edenler tarafından ücretsiz olarak
elde edilemez. Sonuç olarak, yeni düzenleme, yatırım kuruluşuna ücretler ile ilgili müşterilerine daha detaylı bilgi verme, bu kapsamda araştırma hizmetlerinin
ayrıca fiyatlandırılması yükümlülüğünü getirmektedir.
Ülkemizde de etkileri olabilecek bu düzenlemeye göre, AB’de iş ortağı oldukları yatırım kuruluşlarından alan araştırma hizmeti alan Türk firmaları, iş ortaklarının kendilerine artık bunun için ayrı bir maliyet ve fatura çıkarması durumu ile
karşı karşıya kalacaklardır.
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8. En İyi İcra Kuralı (Best Execution)
Yönerge uyarınca, yatırım kuruluşları müşteri emirlerini en iyi şekilde yerine
getirme ilkesine tabi olarak hizmet sunmakla yükümlüdürler. Buna göre, yatırım kuruluşları, emirleri icra ederken, fiyat, maliyet, hız, icra ve takas olasılığı, nicelik, nitelik veya emrin uygulanmasıyla ilgili tüm hususları dikkate alarak
müşterileri için mümkün olan en iyi sonucu elde edecek şekilde hareket etmek
zorundadırlar. Bu kapsamda yatırım kuruluşları müşterileri emirleri için anlaşılır
ve açık şekilde kaleme alınmış bir “en iyi uygulamalar” politikası geliştirmek ve
bunu kamuya açıklamakla yükümlüdürler. Öte yandan yatırım kuruluşları emirleri gerçekleştirme politikaları, bu bağlamda emirlerin müşteri adına nasıl yerine
getirileceği hakkında müşterilerini de bilgilendirmekle yükümlü olup, söz konusu bilgilendirme müşteri tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde ve yeterli
ayrıntıda olmalıdır. Ayrıca müşteriden söz konusu politikayı kabul ettiğine dair
ön onay alınmalıdır.
Öte yandan, yatırım kuruluşları finansal araç ve müşteri tipi bazında işlemlerini gerçekleştirdikleri ilk 5 işlem platformunu yıllık olarak yayınlayacaklardır.
Nihayet, yatırım kuruluşları sattıkları finansal ürünlerin risklerini daha açıkça belirleyerek yalnızca uygun müşterilere satabilecektir. Müşterilerden ziyade
yatırım kuruluşuna faydası olan ürünlerin ihracının azalması hedeflenmektedir.
9. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (Legal Entity İdentifier – “LEI”)
Tüzel kişi kimlik kodu, işlem taraflarını tanımlamak ve raporlamak için uluslararası bir standart olarak kullanılan yirmi karakterli bir alfasayısal dizedir.
Yatırım kuruluşlarının, LEI kullanım zorunluluğu 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük’te1 (“MiFIR”) ifade edilmiştir (bkz m. 26/6). ESMA’nın, Tüzük’ün 16. maddesi uyarınca LEI’nin kullanımı ile ilgili bir rehber yayınlayacağı belirtilmiştir.
Yönerge’ye tabi tüm kuruluşlar, yetkili otoritelerine işlem raporlamak için
LEI verisine sahip olmak durumundadır. Türkiye’deki yatırım kuruluşları da tüzel kişi ihraççılar da bu koda sahip olma gerekliliğini hissedeceklerdir. LEI kodu,
başvurucunun ülkesindeki akredite bir ihraççı veya sınır ötesi hizmetler sunan
bir LEI ihraççıdan alınabilir. Türkiye’de bu hizmet hâlen Takasbank tarafından
sunulmaktadır.

1

Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November
2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC
[2010] OJ L 331/84.
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B. Türk Hukuku
Yukarıda da değindiğimiz gibi2, yatırım kuruluşları ile yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili mevzuatımız 6362 sayılı Kanun’un kabulü ile birlikte baştan aşağı
yenilenmiş, düzenlenen yeni hükümler büyük ölçüde (mülga) MiFID’a uyumlu
şekilde hazırlanmıştır. Dolayısıyla mevzuatımız MiFID 2 yürürlüğe girene kadar AB mevzuatı ile büyük ölçüde örtüşmekteydi. Çok hacimli ve yeni kurallar
da içeren MiFID 2’nin, yürürlüğe girmesinden önce uzun bir hazırlık süreci söz
konusu olmuş, 2014 yılı Mayıs ayında kabul edilen Yönerge 2018 Ocak’ta yürürlüğe girmiştir. Bu zaman zarfında bizim mevzuatımızda da yatırım kuruluşları
ile yatırım hizmet faaliyetlerini düzenleyen Tebliğlerimizde güncellemeler olmuş
ve özellikle 2016 Ocak’ta III-37.1 ve III-39.1 sayılı Tebliğlerimizde değişiklik ve
güncellemeler yapılmıştır.
Başlangıçta da değindiğimiz gibi MiFID 2 ve bağlantılı düzenlemelerin geniş
hacmi karşısında, tek tek her bir hükmün mevzuatımızda karşılığının bulunup
bulunmadığı değil, sadece MiFID 2 ile gelen yenilikler karşısında mevzuatımızın
durumu genel olarak değerlendirme konusu edilmiştir.
1. Uygulama Alanı/Kurulun Yetkileri
Kanımızca, Kurula, ülkemizdeki sermaye piyasasında tek yetkili otorite olarak tanınan yetkiler, bilhassa Kanun’un 66. maddesinde zikredilen, organize piyasalar dışındaki 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 sistemleri ile buralarda işlem görecek sermaye
piyasası araçları bakımından da Kurula gözetim, denetim ve düzenleme yapma
yetkilerinin tanınmış olması karşısında, Yönerge’nin uygulama alanı yönünden
mevzuatımızda bir güncelleme ihtiyacı bulunmadığı söylenebilir. Bununla birlikte OTFs ve karbon emisyonları gibi yeni kavram ve işlem kanalı isimlerinin
Tebliğ’e eklenmesi düşünülebilir.
2. Yüksek Frekanslı İşlemler
Ülkemizde yüksek frekanslı işlemler hâlen Borsa İstanbul’da (“Borsa”) pay
piyasasında BISTECH sistemi üzerinden yapılabilmekte ve BISTECH sisteminin
işleyişi hakkında Borsa’nın düzenlemeleri olmakla birlikte, bu işlemlerin tebliğle
düzenlenmesi söz konusu değildir. Bu anlamda HFT’lerin ülkemizde belli bir piyasada Borsa’nın sağladığı teknolojik altyapı sayesinde fiilen gerçekleştirilebilir
durumda olduğunu, ancak bu işlemlerle ilgili temel uygulama esaslarına dair bir
2

Bkz. yuk. II/A altında yapılan açıklamalar.
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idari düzenleme olmadığını söylemek mümkündür. Hemen belirtmek gerekir ki,
bizatihi HFT’leri düzenleyen bir Tebliğ olmaması, bu işlemlerle ilgili Kurulun
yetkisi bulunmadığı anlamına gelmez. Sonuç olarak bu işlemler de sermaye piyasası araçları üzerinde gerçekleştirildiği için, genel gözetim yetkisinin içine girerler. Hatta bu işlemlerin, piyasa bozucu şekilde gerçekleştirildiği tespit olunursa,
Kanun’un 104. maddesi kapsamında Kurulca idari yaptırıma konu olabilecektir.
Yönerge’nin HFT’lerle ilgili kuralı, bu işlemlere ilişkin verilerin yetkili otoritelere raporlanması, kullanılan algoritmaların kayıt altına alınması ve teste tabi
tutulması konusundadır. Yönerge’de üye devlet yetkili otoritelerinin, ilgili yatırım kuruluşundan, algoritmik işlem stratejilerinin niteliğinin, işlem parametrelerinin ayrıntılarının veya sistemin tabi olduğu sınırların, yürürlükteki temel uyum
ve risk kontrollerinin ve sistemlerin test ayrıntılarının düzenli olarak veya gerekli
görülen hâllerde açıklanmasını talep edebileceği hükme bağlanmaktadır. Her ne
kadar Kurul mevcut yetkileri ile de Yönerge hükmünde bahsedilen açıklama ve
verileri isteyebilecek olsa da Yönerge’dekine benzer bir hükme mevzuatımızda
açıkça yer verilmesinde yarar vardır.
3. Yeni Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri
Şeffaflığı artırmak amacıyla Yönerge ile gelen yeni açıklama yükümlülükleri,
işlem öncesi ve sonrasında açıklanacak bilgilerin kapsamını detaylandırmakta ve
genişletmektedir.
III-37.1 ve III-39.1 sayılı Tebliğlerimizde 2016 senesinde gerçekleştirilen
kapsamlı değişiklikler, şeffaflığın artmasını sağlayan önemli değişikliklerdir. Her
ne kadar yapılan değişikliklerde Kurul tarafından açıklanan amaçta AB mevzuatına uyumdan söz edilmese de, sonuçları itibariyle şeffaflığın artmasına hizmet
ettiği için dolaylı olarak uyumluluğa da katkısı olmuştur.
Şeffaflık ve müşteriye bildirim yükümlülükleri ile ilgili ikincil mevzuatımızdaki hükümler büyük ölçüde III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve
Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’de bulunmaktadır. Bu kapsamda Tebliğ’in,
- faaliyetler süresince uyulması gereken genel ilke ve esasları düzenleyen m.
24, müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğünü düzenleyen m. 25,
- çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğünü düzenleyen m. 26,
- müşteri numarası ve müşteri hesaplarına ilişkin m. 27,
- yatırım kuruluşunun internet sitesi açma ve bu sitede asgari olarak yer vermesi gereken bilgilere ilişkin m. 28,
- müşteri tanımı ve müşteriyi tanıma kuralına ilişkin m. 29,
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- müşterinin sınıflandırılması ve limitlendirilmesine ilişkin m. 30,
- profesyonel müşteri - genel müşteri ayrımı ile profesyonel müşteri kriterleri hakkındaki m. 31,
- talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecek müşterilere dair
esasları düzenleyen m. 32 ve
- pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürünün müşteriye uygun
olup olmadığını ölçen uygunluk testine dair esasları düzenleyen m. 33
maddelerinin, Yönerge’de aranan şeffaflığa ve müşterinin aydınlatılmasına dönük gereklilikleri temel olarak karşıladığı söylenebilir.
Öte yandan III-37.1 sayılı Tebliğ’in 33. maddesi uyarınca, alım satım aracılığı
faaliyetlerinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları, bu faaliyetlere ilişkin Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde periyodik
olarak bildirim yapmakla yükümlüdür.
Yönerge’de yatırım kuruluşları müşteri emirleriyle ilgili ses kaydı ve yazılı
kayıtların 5 yıl (yetkili otorite için 7 yıl) süre ile saklanmasını şart koşmaktadır.
Mevzuatımızda bu süre ses kayıtları ve yazılı kayıtlar için farklı sürelerde belirlenmiş olup, buna göre ses kayıtlarının 3, yazılı kayıtların ise 10 yıl saklanması
gerekmektedir.
4. Doğrudan Elektronik Erişim
Mevzuatımızda, Yönerge’dekine benzer şekilde, Türkiye’deki borsa ve/veya
diğer işlem platformlarına ilgili borsa ya da platform üyesinin kodunu almak suretiyle bağlanabilme imkânı sağlayan doğrudan elektronik erişim düzenlemesi
bulunmamaktadır.
Yine mevzuatımızda yabancı yatırım kuruluşlarının eşdeğerlik almasına imkân sağlayan bir düzenleme de yoktur.
5. Bağımsız Yatırım Danışmanlığı
Yönerge ile yeni gelen yatırım danışmanlığının bağımsız bir temelde yürütülmesine ilişkin koşul ve kurallar mevzuatımızda bulunmamaktadır.
6. Araştırma Ücretlerinde Ayrıştırma
Aynı şekilde araştırma ücretlerinin ayrıştırılması ile ilgili getirilen düzenleme
de mevzuatımızda bulunmamaktadır.
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7. En İyi İcra Kuralı
Müşteri emirlerinin en iyi şekilde yerine getirme yükümlülüğü ile ayrıntılı
düzenlemeler bizim mevzuatımızda da bulunmaktadır (bkz. III-37.1 sayılı Tebliğ m. 30). Yine Tebliğ’in ilgili faaliyet özelinde de müşteri emirlerinin yerine
getirilmesi ile ilgili kurallara (örneğin bkz. m14 ya da 19 gibi…). Sonuç olarak
en iyi icra kuralı mevzuatımızda da mevcut olup, Tebliğ hükümlerimizin bu ilke
özelinde AB mevzuatı ile temelde uyumlu olduğu söylenebilir.
8. Tüzel Kişi Kimlik Kodu (Legal Entity İdentifier - LEI)
Tüzel kişi kimlik kodu uygulaması mevzuatımızda türev işlemlerle ilgili olarak başlamış bulunmakla ve Takasbank tarafından sağlanıyor olmakla beraber,
yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili düzenlemelerimiz de tüzel kişiler için bu
kodun kullanılmasını şart koşan genel bir düzenleme bulunmamaktadır.
III. Değerlendirme ve Öneriler
MiFID 2 (MiFIR’la birlikte), -bir kurallar bütünü olarak- AB finansal piyasaları için önemli bir değişime yol açmıştır. Getirilen kurallarla, finansal araçların nasıl ve ne zaman alınıp satıldığının şeffaf şekilde belirli ve tespit edilebilir
olmasına çalışılmıştır. Düzenlemeleri hazırlayan AB organları, getirilen kurallar
sayesinde piyasalarda daha rekabetçi ve şeffaf bir yatırım ortamının oluşturulacağını ileri sürmüştür.
MiFID 2, pek çok borsa ve farklı işlem platformunun mevcut olduğu AB iç
piyasasının şartlarına göre, üyeleri birçok devletten oluşan bir topluluk için tek
kural kitabı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu anlamda Yönerge’deki düzenlemelerin kapsayıcı mahiyeti ön plandadır. Mevzuatımız ise ülkemize özgü koşullar
ve yapısal unsurlar (ülkemizde tek bir borsanın olması gibi...) dikkate alınarak
hazırlanmış Kanun ve onu tamamlayan ikincil düzenlemelerden oluşmaktadır.
Bu itibarla mukayese edilen iki sisteme ait kuralların birebir örtüşmesi beklenmemelidir. Bu anlamda Yönerge’nin ülkemiz bakımından uygulanabilir olmayan
ya da uygulanması sınırlı pek çok hükmü olduğu söylenebilir.
Yönerge hükümlerinin sınır ötesinde uygulanması bilhassa üçüncü ülke eşdeğerlik kararı ile gündeme gelecektir. Türkiye’deki yatırım kuruluşlarının eşdeğerlik şartlarını sağlayabilmesi için, mevzuat uyumluluğu önem arz etmektedir. Bu
kapsamda SerPK hükümleri ve yatırım kuruluşlarının faaliyet esasları ile belge
kayıt düzeni hakkındaki Tebliğ hükümleri önem kazanmaktadır.
Değerlendirme sonucumuza göre, mülga Yönerge ile büyük ölçüde uyumlu olacak şekilde tasarlanan yatırım hizmetleri ve yatırım kuruluşlarına ilişkin
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mevzuatımızın, MiFID 2’deki gereklilikler konusunda da geri planda olmadığı
söylenebilir. Yönerge’nin temel felsefesi olan şeffaflık ve yatırımcının korunması, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri, bu bağlamda en iyi icra kuralı ve buna
uyulup uyulmadığını denetlemek üzere tüm işlem kayıtlarının saklanması, çıkar
çatışması hâllerinde yapılacaklar gibi birçok konu mevzuatımızda düzenlenmiş
durumdadır.
Mevzuatımızda karşılığı bulunmayan düzenlemeler oldukça sınırlıdır ve detaylara ilişkindir (araştırma ücretlerinin ayrıştırılması, yatırım danışmanlığının
bağımsız icra edilmesi hâlinde uyulacak kurallar, doğrudan elektronik erişim
gibi…). Türkiye’deki finansal araçlara yatırımı olan, AB’de yerleşik çok sayıda
kurumsal yatırımcı vardır. Yönerge ile birlikte bu yatırımcıların ticari yaklaşım
ve davranışlarında farklılıklar gözlenebilir. Türkiye’deki yatırım kuruluşları ve
ihraççılar MiFID 2 düzenlemelerine doğrudan tabi olmasalar bile, dolaylı olarak
bundan etkileneceklerdir. Bu bağlamda, yeni çerçeveye uyum sağlanmasının, rekabette avantaj sağlayabileceği söylenmelidir.
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Öz
AB’de sermaye piyasası araçlarının halka arzı ve borsada işlem görmesinde kamuya açıklanacak izahname,
2003/71/AT sayılı İzahname Yönergesi (kısaca Prospectus Directive/PD) ile düzenlenmişti. İzahname Yönergesi, 2017/1129 sayılı İzahname Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır. Tüzük’te, Yönerge’ye nazaran ayrıntılı
hükümlere yer verilmiştir. Bilhassa izahname özeti içeriğinde yer alması gerekli hususlar son derece ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. AB’de sermaye piyasalarından sorumlu bir kurum olarak ESMA’nın kurulması ve
faaliyete geçmesi ile birlikte, Tüzük’te; birçok yerde üye devlet yetkili kurumlarını ESMA’ya bilgi vermek,
rapor sunmakla yükümlü tutan, bazı konularda da ESMA’ya yetki tanıyan hükümlere yer verilmiştir. Tüzel kişi
kimlik kodu alınmasını öngören hükümler de mevcuttur. Türk hukukunun Tüzük ile uyumluluğu konusunda
ise, yukarıda başlıklar altında da ifade ettiğimiz gibi, mevzuatımızda pek çok hükmün, Tüzük’ün ilgili maddesindeki amacı ya da felsefeyi karşılar nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Birebir lafzi uyumluluk beklemek zaten
akılcı değildir. Zira her ülkenin kendi yapı ve organizasyonlarındaki farklılıklar hükümlerin düzenlenmesini
etkilemektedir. SerPK ve II-5.1 sayılı Tebliğ’deki hükümleri bu bağlamda ele almak ve uyumsuz olarak değerlendirmemek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Sermaye piyasası, İzahname, Halka arz, Borsa, Sermaye piyasası aracı
Abstract
Prospectuses to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated
market had been regulated by 2003/71 EC Directive (Prospectus Directive). This directive has been repealed by
2017/1129 Prospectus Regulation. The regulation has more detailed provisions than the directive. In particular,
the issues that should be included in the prospectus summary have been arranged in a very detailed way. After
ESMA had began to function, member states authorities have been subjected to provide information and/or
reports to ESMA. Also, identity code for legal persons have been made obligatory. Regarding harmony with EU
Law, many provisions in Turkish law are in line with the aim and phylosophy of the provisions of Regulation.
Although the expectation of verbatim transposition would be unreasonable, there are structural and organisational differences between countries that should be addressed. Capital Market Law and II-5.1 Directive provisions
must be considered in this regard.
Keywords: Capital market, Prospectus, Public offer, Stock market, Security
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran
2017 tarih ve 2017/1129 (AB) sayılı sermaye piyasası araçlarının halka arzında ya da regüle edilmiş
(özel düzenlemeye tâbi) bir piyasada işlem görmeye kabul edilmesinde yayınlanacak izahnameye
ilişkin 2003/71/AT sayılı Yönergesini ilga eden Tüzüğü (“İzahname Tüzüğü”)

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1129 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 30.6.2017, L 168, s. 12-82.

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Sermaye Piyasası Kanunu

Kabul Tarihi

: 6 Aralık 2012

Sayısı

: 6362

Yayın Yeri

: RG 30.12.2012, 28513

Adı

: SPK’nın II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi
Tebliği

Yayın Yeri

: RG 22.06.2013, 28685

II. Açıklamalar
A. Genel Açıklamalar
AB’de sermaye piyasası araçlarının halka arzı ve borsada işlem görmesinde kamuya açıklanacak izahname daha önce Avrupa Parlamentosu ve Konseyin
2003/71/AT sayılı İzahname Yönergesi (“Prospectus Directive”/“PD”) ile düzenlenmişti1.
30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, mülga 2499 sayılı eSerPK’da menkul kıymetlerin ihraç ve halka arzın1

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 [2003] OJ L 345/ 64.
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da benimsenen kayda alma sistemi terkedilerek, AB mevzuatı ile uyum amacı
çerçevesinde ve bahsi geçen İzahname Yönergesi’ndeki hükümler esas alınarak
izahnamenin onaylanması sistemine geçilmiştir. Bu kapsamda, yetkili kurum tarafından onaylanmamış izahname yayınlanmadan halka arz gerçekleştirilememesi, izahnamede yer alması gerekli bilgiler, izahnamenin, özet bölümü de içerecek
şekilde birden fazla belge şeklinde düzenlenebilmesi, raf kayıt sistemi olarak da
adlandırılan izahnamenin belli bir süre geçerliliğinin korunarak, yeni halka arz
yapılmak istendiğinde sadece daha önce açıklanan hususlarda bir değişiklik varsa
değişiklik meydana gelen hususların açıklanması vs hususlara ilişkin SerPK’nın
4 vd maddeleri, İzahname Yönergesi’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır (bkz. Yönerge’nin 5, 9, 13 vs maddeleri).
Öte yandan, yeni SerPK’nın yürürlüğe girmesi ile, öncesinde çıkarılmış Kurul
Tebliğlerinin de güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış, Kanun’a eklenen geçici 1.
madde ile, Kanun’un uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemelerin 1 yıl içinde
yürürlüğe konacağı hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, SPK tarafından “II-5.1
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği” ile “VII-128.1 Pay Tebliği” yayınlanmış,
daha önce yayımlanmış olan pay halka arzlarında kullanılacak izahname format
ve kılavuzları yenilenerek AB müktesebatı ile uyum sağlanmıştır.
İzahname Yönergesi’nin 20. maddesinde, merkezi AB üyesi olmayan bir ülkede (üçüncü ülke) bulunan bir şirketin üçüncü ülke kurumu tarafından onaylanan
pay izahnamesinin, belirli koşullar altında AB ülke kurumu tarafından denk kabul
edilebileceği hükme bağlanmıştır. Üçüncü ülke kurumu tarafından kabul edilen
pay izahnamesinin hangi koşullar altında AB düzenlemesine denk kabul edilebileceğine yönelik ilkeler ESMA tarafından 2011 yılı Mart ayında yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, gerek mevzuat hükümlerinin AB’nin ilgili Yönerge ile uyumlu hâle getirilmesi, gerek izahname formatlarının ESMA’nın öngördüğü ilkelere
uyumlu hâle getirilmesi sonrasında, SPK tarafından pay izahname formatlarının
AB mevzuatına eşdeğer sayılabilmesi amacıyla ESMA’ya başvuru yapılmış, söz
konusu başvuruya ilişkin olarak ESMA Yönetim Kurulu’nun 8.2.2016 tarihinde
yayınlanan görüşünde, mevcut ülkemiz düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan
bir pay izahnamesinin Yönerge’nin 20’nci maddesine göre denk izahname olarak
kabul edilebileceği belirtilmiştir.
Öte yandan, İzahname Yönergesi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin
14.6.2017 tarih ve 2017/1129 sayılı İzahname Tüzüğü (“Prospectus Regulation”-“PR”) ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak hemen ifade etmek gerekir ki, yeni Tüzük Yönerge’den tamamen farklı
esaslar getirmiş değildir. Genel bir tespit olarak Tüzük’te, Yönerge’ye nazaran
ayrıntılı hükümlere yer vermiştir. Ayrıca, AB’de sermaye piyasalarının gözeti-
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minden sorumlu kurum olarak ESMA’nın 2009 senesinde kurulup 2011 senesinde
de faaliyetlerine başlamış olmasından ötürü, fonksiyon ve görevleri ile bağlantılı
olarak ESMA’yı çeşitli aşamalarda sürece dâhil eden hükümlere yer verilmiştir.
Tüzüklerin, bağlayıcılık bakımından, Yönergelerden farklı olarak AB’ye üye
ülkelerde doğrudan uygulanma kabiliyetine sahip olduğunu, üye ülkelerce iç hukuka aktarılması gereken hükümler olmadığını hatırlamak gerekir. Yönerge ilga
edilerek Tüzük hükümleri yürürlüğe konulmuş olduğundan bu hükümler ancak
ülkemizin Birliğe üye olması hâlinde doğrudan uygulanabilir hâle gelecektir. Her
durumda mevzuatımızdaki hükümlerin Tüzük hükümleri ile uyumluluğunu değerlendirmekte fayda bulunmaktadır.
B. Karşılaştırma Yapılırken İzlenecek Yol
Halka arz edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarına
ilişkin yetkili kurum tarafından onaylanmış izahname yayınlama zorunluluğu, bu
kapsamda izahnamenin hazırlanması, onaylanması ve yayınlanmasına ilişkin safhalarda uyulması gereken kurallar AB’de hâlihazırda 2017/1129 sayılı İzahname
Tüzüğü ile düzenlenmiş durumdadır. İzahname Tüzüğü, büyük ölçüde İzahname
Yönergesi ile aynı doğrultuda hükümler ihtiva etmekle birlikte, bazı farklılıklara
ve daha ayrıntılı düzenlemelere sahiptir.
Türk hukukunda SerPK m. 4 ilâ 10 hükümleri ile SPK’nın II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği hükümleri, AB mevzuatına uyum kapsamında İzahname Yönergesi dikkate alınarak hazırlanıp yürürlüğe konan hükümler olmakla
beraber anılan hükümlerin Tüzük hükümleri ile de uyumlu olup olmadığı gözden
geçirilmelidir. Tüzük hükümlerinin birebir çevirisine yer verilmeden Tüzük düzenlemesinin Türk hukuku ile uyumuna temas edilecektir.
C. Tüzük Hükümleri - Türk Hukukundaki Karşılıkları
1. İzahname Yayınlama Zorunluluğu - İstisnalar - Muafiyetler
1. Sermaye piyasası araçlarının halka arzı veya özel düzenlemeye tâbi bir piyasada (başka deyişle borsada) işlem görmesi için, üye devletin yetkili kurumunca onaylanmış izahname yayınlanması zorunluluğu Tüzük’ün 3. maddesinde yer
almıştır.
SerPK’da, -AB mevzuatına uyum amacıyla- mülgâ SerPK’daki kayda alma
sistemi terkedilerek, sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzında izahnamenin onaylanması sistemine geçilmiştir. SerPK m. 4/1 hükmünde, Tüzük ile
uyumlu bir şekilde, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya bor-
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sada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin
Kurulca onaylanması zorunlu tutulmuştur.
2. Onaylanmış izahnamenin yayınlanması zorunluluğuna istisna ve muafiyetler getiren hükümler Tüzük’ün 1/4 maddesinde yer almaktadır.
Söz konusu istisna ve muafiyetlere, SerPK m. 5/son cümlesi atfıyla, II-5.1
sayılı Tebliğ’in 6. maddesinde yer verilmiştir. İstisna ve muafiyet düzenlemesi
temelde Tüzük’e uyumlu ise de bazı farklılıkların mevcut olduğuna işaret edilmelidir.
2. İzahnamenin Hazırlanması
1. İzahnamede yatırımcının bilgilenmiş şekilde karar verebilmesi için önemli
(material) bilginin verilmesinin zorunlu olduğu Tüzük m. 6/1’de hükme bağlanmıştır. Aynı hususa, II-5.1 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinde yer verilmiştir. Uyumluluk vardır.
2. Tüzük m. 6/2 uyarınca; izahnamede sunulan bilgilerin kolaylıkla anlaşılabilir, doğru, tam, açık, öz ve güncel olması şarttır. Aynı kural, SerPK’nın 4/2
maddesi ile II-5.1 sayılı Tebliğin 7/1 maddesinde yer almıştır. Uyumluluk vardır.
3. İzahnamenin tek ya da birden fazla belge olarak hazırlanabilmesi, birden
fazla belge olarak hazırlanacaksa ihraççıya ilişkin bilgiyi içeren kayıt belgesi (registration document), ihraç edilen araca ilişkin bilgi içeren belge (securities note)
ve özet bölümlerini içermek zorunda olması Tüzük’ün 6/3 maddesinde düzenlenmiştir. Aynı hususlar SerPK 4/3 ve II-5.1 sayılı Tebliğ’in 13. maddesinde hükme
bağlanmıştır. Uyumluluk vardır.
4. Özet bölümün, yatırımcı bakımından ihraççının, garantörün ve ihraç edilen aracın durumu ve riskleri hakkında yatırımcının bilgilenmesini sağlayacak
önemdeki bilgileri (key information) içermesi Tüzük’ün 7/1 maddesinde (aynı
hususlar SerPK 4/4 ve II-5.1 sayılı Tebliğin 13. maddesinde) düzenlenmektedir.
Bu bağlamda uyumluluk olduğundan söz edilebilir.
Bununla birlikte, şunu ifade etmek gerekir ki, Tüzük, Yönergeden farklı olarak özet kısmın neleri ihtiva etmesi gerektiğini çok ayrıntılı (highly prescriptive)
düzenlemiştir (örneğin, özetin -yazdırıldığında- 7 A4 sayfasını geçemeyeceği
gibi... Bkz. Tüzük m. 7/3).
Yine Tüzük ile gelen -Yönerge’de olmayan- önemli bir yenilik, özette ihraççının (ya da halka arz eden tüzel kişi ise onun) Tüzel Kişi Kimlik Koduna (“LEI”)
yer verilmesi koşuludur (bkz. Tüzük m. 7/5, 6). Tüzel kişi kimlik kodu hâlen
ülkemizde türev işlemlere ilişkin olarak Takasbank tarafından verilmektedir.
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5. Tüzükte “Base prospectus” olarak geçen, hukukumuza “arz programı izahnamesi” olarak alınan, pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının mükerrer bir
şekilde (12 ay içinde en az 2 defa) ihraç edilmesi durumunda, ihraççının tercihine
bağlı olarak, -şartları Tüzük’ün 8. maddesinde açıklanan- izahnamenin kullanılabilmesi (arz programı izahnamesi) II-5.1 sayılı Tebliğ’in 14. maddesinde düzenlenmiştir. Birebir uyum söz konusu olmayıp, ülkemiz koşullarına özgü düzenleme yapılmıştır.
6. Yönerge’de olmayıp Tüzük ile gelen bir diğer yenilik “Universal Registration Document” (“URD”) olarak adlandırılan belgedir (bkz. Tüzük m. 9). Bu
düzenlemeye göre, çıkardığı sermaye piyasası araçları özel düzenlemeye tâbi bir
piyasada ya da MTF’de işlem gören herhangi bir ihraççı, her mali yıl içinde URD
formunda bir kayıt dokümanı hazırlayarak, şirketin organizasyonunu, işini, finansal durumunu, kârı ve beklentilerini, yönetimi ve ortaklık yapısını bu belgede
tanıtabilir. İhraççı bu belgeyi her mali yılda ilgili üye ülke kurumuna onaylatır.
2 yıl üst üste bu belgeye onay alan ihraççı takip edenler için izin almak zorunda
değildir. Söz konusu düzenlemeyi, payları zaten borsada işlem gören ihraççılara,
belirli koşullar altında, sonraki ihraçları için onay sürecini hızlandırmaya ve aynı
belgelerin mükerrer sunumunu ortadan kaldırmaya dönük bir düzenleme olarak
tanımlamak mümkündür.
7. İzahnameden sorumlu kişilerin izahnameye yazılması hususu Tüzük’ün 11.
maddesinde düzenleme konusu edilmiştir. Konu, ülkemiz mevzuatında SerPK’nın
4/3, II-5.1 sayılı Tebliğ’in 25. maddelerinde yer almaktadır. Uyumluluk vardır.
8. Öğretide raf kayıt sistemi olarak da adlandırılan, geçerlilik süresi içinde (12
ay), aynı izahnamenin -değişiklikler açıklanmak kaydıyla- takip eden ihraçlarda da kullanılabilmesi. Tüzük’ün 12. maddesinde düzenlenen bu husus, ülkemiz
mevzuatında SerPK’nın 9, II-5.1 sayılı Tebliğ’in 17. maddelerinde yer almaktadır. Uyumluluk vardır.
3. İzahnamenin İçeriği ve Formatı
1. Tüzük’ün 13. maddesinde düzenlenen izahnamede asgari olarak yer alması
gereken bilgilerin, bazı eksiklikler dışında (örneğin LEI kullanımı gibi…) genel
olarak II-5.1 sayılı Tebliğin 7. maddesindeki bilgilerle uyumlu olduğu söylenebilir.
Tüzük’ün 13/1 maddesinde, izahname formatı olarak 44. maddeye atıfla, Tüzük’ü tamamlayan 2019/980 sayılı delege edilmiş düzenlemeye gönderme yapılmış, öte yandan delege edilmiş düzenlemedeki formatın, IOSCO düzenlemelerine
ve Tüzük’ün EK-1’indeki formata uygun olması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Önce de ifade ettiğimiz, SPK Yönerge’ye uygun hâle getirdiği izahname for-
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matını ESMA görüşüne sunarak, Kurulumuzca onaylanan izahname formatının
AB’ye üye ülkelerde denk kabul edilebileceğine dair olumlu görüş almıştı. Tüzük
ile birlikte formatta da bir takım değişiklikler olması kaçınılmaz olduğundan,
yeni formatın da uyumlu hâle getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
2. Yönerge’de yer almayan Tüzük’ün yeni bir düzenlemesi, ikincil ihraçlar
için basitleştirilmiş kamuyu aydınlatma rejimi başlıklı düzenlemedir (bkz. m.
14). Adından da anlaşılacağı gibi, ilk halka arzdan ya da sermaye piyasası aracının özel düzenlemeye tâbi bir piyasada işlem görmeye kabul edilmesinden sonra, belirli şartlar altında (örneğin son 18 ayda ihraç edilen aracın borsada işlem
görüyor ve yeni ihraç edilecek aracın önceki araçla mislî olması gibi...), gerçekleştirilecek halka arzda ya da borsada işlem görmeye kabul edilmesinde, basitleştirilmiş izahname hazırlanabilmesi imkânını sunan bir düzenlemedir. “Base
prospectus”a benzetilebilir. Hatırlanacağı gibi, oradaki düzenleme pay dışında
çıkarılacak araçlar içindi.
Yönerge’de olmayıp Tüzükle gelen basitleştirilmiş kamuyu aydınlatma rejimine karşılık gelen bir düzenleme mevzuatımızda bulunmamaktadır.
3. Diğer yeni bir kurum, Türkçe’ye AB Büyüme İzahnamesi olarak çevirebileceğimiz “EU Growth Prospectus”tür (bkz. m. 15). Bu düzenleme ile de daha
önce sermaye piyasası araçları herhangi bir borsada işlem görmeyen küçük ve
orta ölçekli işletmelerin sermaye piyasası yoluyla finansman temini imkânlarının
artırılması hedeflenmektedir.
Yönerge’de olmayıp Tüzük ile gelen büyüme izahnamesinin karşılığı hukukumuzda yoktur.
4. Yönerge’de izahname formatında söz edilen risk faktörleri, Tüzük’te ayrı
bir maddede yer almıştır. Düzenleme kısaca risk faktörlerinin sınırlı sayıda kategoriler hâlinde her kategori içinde öncelik sırasına göre sunulmasını öngörmektedir.
Sermaye piyasası mevzuatında risk faktörlerine ilişkin başlı başına ayrı bir
maddeye yer verilmemiş olmakla birlikte izahnamede, ihraççı ve ihraç edilen
araçla ile ilgili risklere yer verilmesi gerektiğine, II-5.1 sayılı Tebliğ’in 13. maddesinde değinilmiştir. Dolayısıyla temelde bir uyumluluğun varlığından söz edilebilir.
5. İzahnamede bilgi verilmemesinin koşulları Tüzük’ün 18. maddesinde düzenlenmekte olup, mevzuatımızda bu düzenlemeye karşılık gelen madde II-5.1
sayılı Tebliğ’in 8. maddesinde yer almaktadır. Bu anlamda uyumluluk vardır.
6. Atıfta bulunmak suretiyle izahnameye dâhil edilebilecek bilgiler Tüzük’ün
19. maddesinde yer almış olup, mevzuatımızda bu düzenlemeye karşılık gelen
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hüküm II-5.1 sayılı Tebliğ’in 9. maddesi hükmüdür. Tüzük, Yönerge’ye nazaran
atıfta bulunmak suretiyle izahnameye dâhil edilebilecek bilgileri büyük ölçüde
genişletmiştir. Ancak atıfta bulunulan bilgilerin izahnameden önce ya da aynı
anda yayınlanmış olması koşulu devam etmektedir. Bu çerçevede Yönerge’deki
düzenleme dikkate alınarak hazırlanan Tebliğ hükmünün mevcut durumda dar
kapsamlı kaldığına işaret etmek gerekir.
4. İzahnamenin Kabulü ve Yayınlanması
1. İzahnamenin yetkili kurum tarafından incelenmesi, inceleme süresi, inceleme sonucunun olumlu ya da olumsuz olması hâlinde yapılacaklar gibi hususlar
Tüzük’ün 20. maddesinde düzenlenmekte olup, mevzuatımızda bu aşama Kanunumuzun 6. maddesi ve II-5.1 sayılı Tebliğ’in 19 vd. maddelerinde düzenlenmektedir. Söz konusu aşama ile ilgili olarak Yönerge’nin 13. maddesine nazaran daha
ayrıntılı düzenlemeler içeren Tüzük’ün 20. maddesi ile mevzuatımız arasında temelde bir uyumsuzluk bulunmadığını söylemek mümkündür.
2. İzahnamenin yayınlanması Tüzük’ün 21. maddesinde düzenlenmekte olup,
Türk hukukunda karşılık gelen düzenleme Kanunumuzun 7. maddesi ve II-5.1
sayılı Tebliğ’in 28. maddesinde yer almaktadır. Kuşkusuz mevzuatımızdaki düzenlemeler ülkemizdeki sisteme göre dizayn edilmiş olup, (KAP’ta duyurulması, TTSG’de yapılan ilan vs) bu düzenlemelerin Tüzük hükümleri ile birebir
örtüşmesi aranamaz. Tebliğ hükümlerinin düzenlenişinde her ne kadar Yönerge
hükümleri dikkate alınmışsa da, hükümlerin ülkemizdeki yapılanma ve şartlara
göre modifiyesi bir zorunluluktur. Bu itibarla, hükümler arasındaki farklılığı bir
uyumsuzluk olarak değerlendirmemek gerekir. Önemli olan ilkesel ve sistematik
uyumluluk olup, mevcut düzenlememiz bakımından bu uyumluluğun varlığından
söz edilebilir.
Ülkemiz mevzuatında onaylanmış izahnamenin ihraççının internet sitesinde
5 yıl boyunca yer alması kararlaştırılmış iken (II-5.1 sayılı Tebliğ m. 28/7), Tüzük’te bu süre 10 yıl olarak belirlenmiştir (m. 21/7).
3. İzahname ile ilgili yapılacak reklamlar Tüzük’ün 22. maddesinde düzenlenmiş olup, mevzuatımızda reklamlar ve tanıtıcı ilanlar Kanunumuzun 7/3 maddesi
ve II-5.1 sayılı Tebliğ’in 27. maddesinde düzenlenmiştir. Reklam ve tanıtımlarda
ilke kamuya yanlış, yanıltıcı ve abartılı, izahname ile tutarsız bilgi verilmemesidir. Gerek AB düzenlemesinde gerek Türk hukukundaki düzenlemedeki temel
felsefenin bu olduğu görülür. Bu açıdan uyumluluk söz konusudur.
4. İzahnamede açıklanan hususlarda meydana gelen değişiklikler: Tüzük’ün
23. maddesinde düzenlenen bu konunun Kanunumuz ve Tebliğ’deki karşılığı
SerPK m. 8 ve II-5.1 sayılı Tebliğ m. 24’tür. Temel felsefe izahnamede açıkla-

§ 3. İzahname

363

nan hususlarda satış başlamadan ve satış süreci içinde değişiklik meydana gelmesi hâlinde, söz konusu değişikliğin yatırımcıların yatırım kararını etkileyecek
önemde olması hâlinde gecikmeksizin duyurulmasıdır. Bu anlamda iki düzenleme arasındaki felsefenin örtüştüğü söylenebilir. Önceki düzenlemeler bakımından ifade ettiğimiz gibi, ülkemizdeki yapı/sistem ve piyasa bileşenlerine bağlı
olarak düzenlemelerdeki şekli farklılıklar bir uyumsuzluk değildir.
5. Sınır Ötesi İhraç ve Organize Piyasada İşlem Görmeler – Dil
Kullanımı
Tüzük’ün bu bölümünde; bir üye devletin diğer bir üye devlette gerçekleştireceği ihraçlar hakkında öngörülen kurallar yer almaktadır. Temel kural, ESMA’ya
ve ihraç gerçekleştirilecek ülkenin yetkili kurumuna bildirilmek şartıyla, bir üye
devlet yetkili kurumu tarafından onaylanan izahnamenin diğer üye devletlerde
de geçerli kabul edilmesidir. Bunun, AB’nin sermayenin serbest dolaşımı ve Tek
Pazar ilkesinin bir yansıması olduğu söylenebilir. Tabii olarak, Tüzük’ün bu hükümlerinin ülkemiz bakımından etkisi üye devlet statüsüne geçmemiz hâlinde
söz konusu olacaktır. Çok üyeli bir yapı için öngörlen ilgili düzenlemenin mevzuatımızda bir karşılığının olmaması doğaldır.
6. Üçüncü Ülkelerde Kurulu İhraççılara İlişkin Özel Hükümler
Tüzük, bu konuda, izahnamenin Tüzük’e uygun olarak hazırlanmış olup olmamasına göre ikili bir ayrıma giderek düzenleme yapmıştır. Buna göre;
a) Üçüncü ülke ihraççısı (başka deyişle üçüncü ülkede kurulu ihraççı) Tüzük
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış bir izahname ile Birlik içinde halka
arz gerçekleştirmek ya da borsada işlem görmeye kabul almak niyetindeyse,
bunu gerçekleştirmek istediği ülke yetkili kurumundan izahnameye onay alması gerekmektedir Bu onay verilirse, Tüzük’ün tüm hükümleri bu izahname
hakkında da uygulama alanı bulur (Tüzük bkz. m. 28).
b) Üçüncü ülke kanunlarına (mevzuatına) göre hazırlanmış ve ilgili ülke yetkili kurumu tarafından onaylanmış izahname ile Birlik dâhilinde ihraç gerçekleştirebilmek ya da borsada işlem görmeye onay alabilmek için;
- üçüncü ülke kanunlarında izahname ile ilgili öngörülen koşulların Tüzük ile
eşdeğer (equivalent) olması
- üçüncü ülkenin gözetim kurumları ile ihraç gerçekleştirilen üye devlet arasında, Tüzük’ün öngördüğü şekilde, işbirliği anlaşması yapılmış olması
gerekmektedir (Tüzük m. 29).
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Mevzuat uyumluluğunu sağlamak ve Tüzük koşullarının sağlanmas üzere üye
devlet yetkili kurumlarının üçüncü ülkelerin gözetim kurumları ile işbirliğinin
hangi esaslar dâhilinde yapılacağı Tüzük’ün 30. maddesinde gösterilmiştir. Buna
göre, herhangi bir üye devlet böyle bir işbirliği ancak, üçüncü ülkenin, Birliğin
finansal sistemine tehdit oluşturacak şekilde, hakkında kara paranın aklanması ve
terörizmin finansmanı bakımından yargı sistemlerinden stratejik eksiklikler olan
ülkeler arasında olmaması şartıyla mümkün olup, ayrıca böyle bir işbirliğinden
ESMA ve diğer yetkili kurumlar bilgilendirilmelidir (Tüzük m. 30).
7. ESMA ve Yetkili Kurumlar
Her üye devlet, Tüzük hükümlerinden kaynaklanan görevlerin (başta izahnameyi onaylamak üzere) yerine getirilmesinden sorumlu tek yetkili kurumu belirlemek ve gerekli yetkileri bu kuruma vermek zorundadır. Belirlenen söz konusu
kurum, ESMA’ya ve diğer yetkili kurumlara bildirilecektir (m. 31/1). Tüzük’ün
bu hükmü açısından ülkemizin atması gereken bir adım bulunmayıp, söz konusu
yetkili kurum gerekli yetkilerle mücehhez bir şekilde SPK’dır.
Yetkili kurum piyasa bileşenlerinden bağımsız olmalıdır.
Üye devlet onaylanmış izahname ve ilgili dokümanların elektronik olarak yayınlanması ile ilgili görevlerde yetkisini, belirtilen koşullar dâhilinde, üçüncü bir
kuruluşa devredebilir. Bu hâlde dahi yetkili kurumun nihai sorumluluğu devam
eder (Tüzük m. 31/2).
Belirlenen yetkili kurumun asgari olarak sahip olması gereken gözetim ve
denetim yetkileri Tüzük’ün 32. maddesinde sayılmıştır. Ülkemiz bakımından
SPK’nın anılan yetkilere sahip olduğu söylenebilir.
Üye devlet yetkili kurumları arasında ve yetkili kurumlarla ESMA arasındaki
işbirliği Tüzük’ün 33 ve 34. maddelerinde düzenlenmiştir. Yetkili kurumlar arasındaki Tüzük’ün öngördüğü manadaki işbirliğine ilişkin bilgi alışverişi ve diğer
ekonomik ve kişisel ilişkiler gizli tutulmalı ve profesyonel gizlilik esaslarına uygun olarak yürütülmelidir. Şu kadar ki, ilgili yetkili kurum iletişim anında alışverişe konu bilginin kamuya açıklanmış bir bilgi olduğunu ya da bilginin açıklanmasının hukuki prosedür bakımından gerekli olduğunu deklare edebilir. Profesyonel gizlilik esası yetkili kurumun tüm çalışanlarını ve yetkili kurum tarafından
delegasyon yapılmışsa delege edilen tarafın çalışanlarını kapsar (Tüzük m. 35).
Kişisel verinin korunması ile ilgili olarak, yetkili kurumlar Tüzük kapsamındaki görevlerini yerine getirirken 2016/679 sayılı AB Tüzük’üne2 uygun davranırlar.
2

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
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İhracın gerçekleştirildiği üye devletin yetkili kurumu, ihraççının ya da halka
arz edenin ya da aracı kuruluşun Tüzük hükümlerini ihlal ettiğine dair açık ve
kanıtlanabilir delillere sahipse, bu delilleri, ev sahibi üye devlet yetkili kurumuna ve ESMA’ya bildirir. Ev sahibi üye devletin yetkili kurumu tarafından alınan
önlemlere rağmen ihlal gerçekleşmişse, ihracın gerçekleştiği üye devletin yetkili
kurumu gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra, yatırımcıları korumak için gerekli gördüğü önlemleri alır ve aldığı önlemlerden ESMA’yı haberdar eder (Tüzük m. 37).
8. İdari Yaptırımlar ve Diğer İdari Önlemler
Yetkili kurumların gözetim ve denetim yetkilerine ve üye devletin suça ilişkin
yaptırımlar uygulama hakkına halel gelmemek üzere, üye devletler iç hukuklarına uygun olarak yetkili kurumlarına idari yaptırımlar uygulama ve diğer idari
önlemleri alma yetkisini tanırlar. Söz konusu idari önlemler etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdır (Tüzük m. 38/1). Aynı maddede ihlali idari yaptırım gerektiren
Tüzük maddeleri ayrı ayrı sayılmıştır.
Mevzuatımızda da SPK’ya idari yaptırım uygulama yetkileri tanınmış olup,
SerPK’nın 103. maddesinde yetkinin genel esasları 105. maddede ise uygulama
esasları belirlenmiştir. Bunun dışında önemli nitelikteki işlemlere ilişkin esaslara
uyulmaması (bkz. SerPK m. 23) ve piyasa bozucu eylemlerde (bkz. SerPK m.
104) bulunulması hâlleri için idari para cezası uygulama yetkileri tanınmıştır.
Yetkili kurumların gözetim ve yaptırım uygulama yetkilerini kullanırken dikkat edecekleri ilkeler, Tüzük’ün 39. maddesinde gösterilmiştir. Buna göre, yetkili
kurumlar idari yaptırım uygularken;
- ihlalin ağırlığı ve süresini,
- ihlalden sorumlu kişinin olaydaki sorumluluğunun derecesini,
- ihlalden sorumlu kişinin finansal gücünü (tüzel kişiler bakımından toplam
cirosunu, gerçek kişiler bakımından ise yıllık geliri ve net malvarlığını),
- ihlalin yatırımcıların yararlarına olan etkisini,
- ihlalden sorumlu kişinin ya da üçüncü kişilerin ihlal sonucunda elde ettiği
menfaati yahut kayıpları
dikkate alırlar.

movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) [2016] OJ L 119/ 1.
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Benzer esaslara, SPK tarafından da 26.3.2013 tarih, 10/363 sayılı karar ekinde
bulunan “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Tesis Edilecek İdari
Para Cezalarına İlişkin Uygulama Esasları”nda yer verilmiştir.
Üye devletlerce Tüzük gereğince alınan kararlar gerekçeli olmalıdır ve dava konusu edilebilir. Aynı şekilde yetkili kurumların onay başvurusunu süresinde sonuçlandırmaması ya da reddedilmesi hâlinde de dava hakkı mevcuttur (Tüzük m. 40).
Yetkili kurumlar ihlallerin kendilerine bildirilmesini ya da rapor edilmesini
hem sağlamak hem de teşvik etmek için etkili mekanizmaları tesis etmekle yükümlüdürler. Bu bağlamda en az;
- böyle bir raporlamanın kendilerine güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayacak iletişim kanallarını tesis etmekle
- böyle bir raporlamaya yapan çalışanların işvereni ya da üçüncü kişiler tarafından işten çıkarılmaya, ayrımcılığa uğramasına ve adil olmayan bir muameleye
maruz bırakılmasına karşı uygun önlemleri almakla
- kişilerin kimlik ve kişisel verilerinin korunmasını sağlamakla
yükümlüdürler (Tüzük m. 41).
Mevzuatımızda bununla ilgili olarak SerPK’nın 71 ve 102. maddelerine değinilebilir. Kanunumuzun “İşbirliği” başlıklı 71. maddesi şu şekildedir:
MADDE 71 – (1) Borsalar, borsacılık faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri hususlarda bünyelerindeki piyasalarda faaliyette bulunmakla yetkilendirilmiş sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası araçları borsalarda işlem gören
ihraççılar, kurucular ile emir veren veya işlem yapan gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemeye ve inceleme yapmaya yetkilidirler. Bilgi ve belge istenen taraflar, borsaların görev alanına giren hususlarda özel mevzuatında yer alan gizlilik
ve sır saklamaya ilişkin hükümlere dayanarak bilgi vermekten imtina edemezler.
(2) Bu Kanunda düzenlenen suçlar ile piyasa bozucu eylemlerin önlenmesi,
gözetimi veya denetimi ile bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerin etkin
bir şekilde uygulanması amacıyla, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, borsalar ve diğer ilişkili kurumlar gerekli her türlü teknik destek alıp verme,
yardım ve bilgi paylaşımında bulunmakla yükümlüdürler. Borsalar, gözetim ve
denetim faaliyetleri kapsamında, yabancı borsalar ve uluslararası kuruluşlar ile
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde iş birliği ve bilgi paylaşımında bulunma yetkisine
sahiptirler. Bu kapsamda yapılan işlem ve eylemler bu Kanun ve diğer kanunlarda
yer alan sır saklama yükümlülüğüne ve gizlilik kurallarına aykırılık oluşturmaz.
Bunun dışında yine Kanunumuzun “Bildirim yükümlülüğü” başlıklı 102.
maddesi şu şekildedir:
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MADDE 102 – (1) Bir işlemin 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan suçları
teşkil ettiğine dair herhangi bir bilgi veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hâlinde, yatırım kuruluşları ile Kurulca belirlenecek sermaye piyasası
kurumları bu durumu Kurula veya Kurulca belirlenecek diğer kurum ve kuruluşlara bildirmekle yükümlüdürler. Kurul, bildirim yükümlülüğünün usul ve esaslarını belirler.
(2) Kurula bildirimde bulunanlar, özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi, bu
madde çerçevesinde yapılan bildirimler ve bildirimde bulunulanlar hakkında,
mahkeme, savcılık ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı dışında, işleme
taraf olanlar dâhil, üçüncü kişiler ile kurum ve kuruluşlara bilgi veremez.
Görüldüğü gibi, ülkemiz mevzuatında konu daha çok yükümlülük boyutunda
ele alınmış, bilgi verenlerin korunması meselesi arka planda kalmıştır. Tüzükte
ise bilgi verenlerin etkili şekilde korunmasını ve bilgi verilmesini teşvik eden bir
sistemin kurulması istenmiştir.
Tüzük’ün 42. maddesinde yaptırım kararlarının yayınlanması düzenlenmiştir.
Anılan düzenlemeye göre, yaptırım kararı ilgilisine bildirildikten sonra yetkili
kurumun resmi internet sitesinde derhâl duyurulmalıdır. Söz konusu duyuru, ihlalin tipi ve doğası ile ihlalden sorumlu kişiyi içermelidir. İdari önlemler duyuru
yapılması zorunluluğu kapsamına girmez.
Söz konusu düzenlemeyi ülkemiz mevzuatı ve uygulaması açısından değerlendirdiğimizde ise, SPK tarafından idari yaptırım kararlarının Kurulun Haftalık
Bülteni vasıtasıyla Kurulun resmi internet sayfasında duyurulduğunu görüyoruz.
Ancak Tüzük düzenlemesinde ihlalin ilgilisine bildirildikten sonra duyurulması şart koşulmaktadır. Ülkemiz uygulamasında ise Kurulun yaptırım kararlarının
haftalık bültende ilanı için Kurul kararının ilgilisine tebliği beklenmemektedir.
Bu takibi zor olduğu kadar, kanımızca gereksiz de bir koşuldur. Çünkü amaç eğer
ihlali gerçekleştirenlerin piyasa bileşenleri ve yatırımcılar tarafından bilinmesi
ise, bunun en erken şekilde gerçekleşmesi daha ehvendir. Söz konusu bilginin
piyasaya duyurulması için önce ilgilisine duyurulmasının beklenmesi ise kanımızca amaca hizmet eden bir prosedür değildir.
Öte yandan Tüzük uyarınca yetkili kurumların tesis ettikleri yaptırım kararlarını
ve diğer önlemleri yıllık olarak ESMA’ya rapor etmeleri öngörülmüş, ESMA’nın
da bu raporları yıllık raporunda yayınlaması hükme bağlanmıştır (Tüzük m. 43).
9. İdari Yaptırımlar ve Diğer İdari Önlemler
Tüzük’ün 9 ve 10. Bölümleri, Tüzük’ü tamamlayıcı olmak üzere çıkarılan
yetki devrine dayalı tasarruflar ve uygulama tasarrufları (Delegated and Implementing Acts) ile nihai hükümlere ilişkindir.
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Tüzük’ün 44. maddesinde söz edilen tamamlayıcı düzenlemeler Komisyon
tarafından 2019/979 ve 2019/980 sayılı Tüzükler olarak çıkarılmıştır34. 2019/979
sayılı Tüzük’te izahname özetinde yer alacak önemli bilgiler, izahnamelerin sınıflandırılması ve yayınlanması, reklamlar, izahname ekleri ve bildirim portalına
ilişkin düzenleyici teknik standartlar yer almaktadır. 2019/980 sayılı Tüzük’te
ise izahname formatı ve içeriği ile izahnamenin incelenmesi ve onaylanmasına
ilişkin hükümler bulunmaktadır.
Nihai hükümlerde Yönerge’nin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmekte, ayrıca
Tüzük’ün tam olarak yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmektedir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Ülkemizin, AB’ye tam üyelik hedefi dâhilinde mevzuatımızın AB müktesebatına uyumunu sağlamak üzere, sermaye piyasası mevzuatımızda da 6362 sayılı
Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte ciddi bir güncelleme çalışması yapılmış,
bizatihi Kanun hükümleri AB mevzuatı dikkate alınarak hazırlandığı gibi, Kanun’un yürürlüğe girmesi sonrasında yenilenen tüm ikincil mevzuat da ilgili AB
Yönergeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
İzahnameye ilişkin olarak ise gerek SerPK m. 4 ve devamı gerek II-5.1 sayılı
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, 2003/71/AT sayılı İzahname Yönergesi’ne
uygun olarak hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur. Dahası, Yönerge’nin 20. maddesinde tanınan imkân çerçevesinde, izahname formatımız, Yönerge ile birebir
uyumlu hâle getirilmiş, SPK tarafından onaylanan izahnamenin AB’ye üye devletlerdeki eşdeğerliliğinin tanınması amacıyla yapılan başvuruya olumlu cevap
verilmiştir.
Süreç içinde AB mevzuatında da yenilik ve değişiklikler gerçekleştirilmiştir. AB İzahname Yönergesi 2017 senesinde yürürlükten kaldırılarak İzahname
Tüzük’ü kabul edilmiş, yeni Tüzük’ün tüm hükümleri ile yürürlüğe giriş tarihi
21.7.2018 olarak belirlenmiştir. 2019 senesinde ise Tüzük’ü tamamlayıcı iki tüzük daha çıkarılmıştır.
3

4

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication
and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus,
and the notification portal, and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 382/2014
and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/301 [2019] OJ L 166/ 1.
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council as regards the format,
content, scrutiny and approval of the prospectus to be published when securities are offered to
the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Commission Regulation
(EC) No 809/2004 [2019] OJ L 166/ 26.
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Tüzük hükümlerinin, Yönerge’den farklı olarak hangi yenilik ve değişiklikleri
getirdiği konusunda genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; tamamen farklı
esaslar getirmediğini, fakat aynı konu başlıklarını çok daha ayrıntılı düzenleme
yoluna gittiğini söyleyebiliriz. Bilhassa izahname özeti içeriğinde yer alması gerekli hususlar son derece ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. AB’de sermaye piyasalarından sorumlu bir kurum olarak ESMA’nın kurulması ve faaliyete geçmesi
ile birlikte, Tüzük’te; birçok yerde üye devlet yetkili kurumlarını ESMA’ya bilgi
vermek, rapor sunmakla yükümlü tutan, bazı konularda da ESMA’ya yetki tanıyan hükümlere yer verilmiştir. Tüzel kişi kimlik kodu alınmasını öngören hükümler de mevcuttur.
Türk hukukunun Tüzük ile uyumluluğu konusunda ise, yukarıda başlıklar altında da ifade ettiğimiz gibi, mevzuatımızda pek çok hükmün, Tüzük’ün ilgili
maddesindeki amacı ya da felsefeyi karşılar nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Birebir lafzi uyumluluk beklemek zaten akılcı değildir. Zira her ülkenin kendi yapı
ve organizasyonlarındaki farklılıklar -doğal olarak- hükümlerin düzenlenmesini
etkilemektedir. SerPK ve II-5.1 sayılı Tebliğ’deki hükümleri bu bağlamda ele
almak ve uyumsuz olarak değerlendirmemek gerekir.
Kurulca onaylı izahnamenin eşdeğer kabul edileceğine ilişkin ESMA’dan
alınan görüşün, -Yönerge’nin yürürlükten kalkmış olması ve Tüzük’te formatın
daha ayrıntılı şekilde ele alınması nedeniyle- güncelliğini kaybettiği söylenebilir.
Tüzük’e uygun olarak yeniden olumlu görüş alınmak isteniyorsa, Kurulun izahname formatını güncelleyerek Tüzük’teki formata uygun hâle getirmesi gerekmektedir.
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Öz
Pay alım teklifi, halka açık anonim ortaklıktaki kontrol değişikliğinin hem sebebini/sürecini hem de sonucunu
teşkil etmesi ile; gerek Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerinde gerek de Türk hukukunda oldukça
önemli bir müessesedir. Ulusal mevzuatın Avrupa Birliği yasaları ile uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında
halka açık anonim şirketleri eksenine alan bu kurumun gelişmesi, Birlik hukuku ile bağlılığı kuvvetlendirmektedir. Çalışmamız kapsamında öncelikle Birlik hukukunda pay alım teklifini konu alan temel mevzuat tespit
edilmiş, bu mevzuat ile ulusal düzenlemeler incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Pay alım teklifinin gönüllü ve zorunlu teklif olmak üzere iki temel kurumdan oluşması sebebiyle incelememizde bu iki temel başlık detaylandırılarak ele alınmıştır. Kontrol değişikliğinin sonuçlarından biri olan zorunlu pay alım teklifi, sermaye piyasasında
daha geniş etkilere sahip olması nedeniyle kendi içinde farklı yönleriyle incelenmiştir. Karşılaştırılan temel
düzenlemelerin koyduğu standartlar büyük ölçüde paralellik göstermekle birlikte, farklılık arz eden hususlara
yönelik olarak yapılabilecek revizyonlara dair birtakım öneriler, gerekçelerinin de izah edilmesi suretiyle ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Zorunlu pay alım teklifi, Gönüllü pay alım teklifi, Aleni teklif/çağrı, Kontrol değişikliği/
devralma
Abstract
Takeover bid is a significantly important institution in civil law and common law as well as in Turkish law,
since it both triggers and grows out of a change of control of a public company Development of this institution,
which focuses on public companies, as a part of efforts to harmonize national legislation with European Union
law, strengthens commitment to Community Law. In this study, the essential secondary legislation in EU law
on takeover bids specified as a ‘Directive on Takeover Bids’, then the Directive and the national law examined
and compared to each other. Our review is outlined according to the of two main institutions of takeover bids;
voluntary and compulsory bid. In particular, compulsory bid, which is one of the consequences of the change
of control, examined in detail due to its comprehensive impact on capital markets. The principles set by Turkish
law is considerably in harmony with EU Law; on the other hand, some revision suggestions to overcome the
disharmony have been put forward with their reasoning.
Keywords: Mandatory bid, Voluntary bid, Takeover bid, Change of control/acquisition
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 21 Nisan 2004
tarih ve 2004/25/AT sayılı (pay) alım teklifine ilişkin Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 21 Nisan 2004

Sayısı

: 2004/25/AT

Yayın Yeri

: ABRG 30.4.2004, L 142/12, s. 12-23

2. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 15 Mayıs 2014
tarih ve 2014/59/AB sayılı Kredi ve Yatırım Kuruluşlarının İyileştirilmesi ve Çözünmesi için Genel
Çerçeve Sunan ve 82/891/AET Sayılı Konsey Yönergesi ile 2001/24/AT, 2002/47/AT, 2004/25/AT,
2005/56/AT, 2007/36/AT, 2011/35/AB, 2012/30/
AB, 2013/36/AB Sayılı Yönergeleri ve 1093/2010
(AB) ile 648/2012 (AB) sayılı Tüzükleri Değiştiren
Yönerge

Kabul Tarihi

: 15 Mayıs 2014

Sayısı

: 2014/59/AB

Yayın Yeri

: ABRG 12.6.2014, L 173/190, s. 190–348

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Sermaye Piyasası Kanunu m. 25, 26

Kabul Tarihi

: 06 Aralık 2012

Sayısı

: 6362

Yayın Yeri

: RG 30.12.2012, 28513

2. Adı

: II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ve Ekleri
(“Tebliğ”)

Yayın Yeri

: RG 23.01.2014, 28891
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II. Açıklamalar
A. Genel Olarak
Tender offer veya takeover bid Türkçe’ye (pay) alım teklifi, aleni teklif,
çağrı olarak tercüme edilebilir1. Alım teklifi bünyesinde zorunlu alım teklifi/
çağrısı ile gönüllü alım teklifini (mandatory/compulsory bid ile voluntary bid)
barındırır. Zorunlu çağrı yahut zorunlu (pay) alım teklifi, anonim ortaklığın
devralınmasının sermaye piyasasına yansıyan sonuçlarından biridir. Zira halka
açık anonim ortaklıklarda yönetim kontrolü değişikliğinin şeffaf bir ortamda ve
azınlık pay sahiplerinin zararına yol açmadan gerçekleştirilmesi, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve kararlılık içinde işleyişi bakımından büyük önem
arz etmektedir.
Zorunlu alım teklifi, hedef ortaklık konumundaki halka açık anonim şirketin yönetim kontrolünü sağlayan paylarının veya oy haklarının, herhangi bir kişi
yahut birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisabı veya ortaklık içi anlaşmayla ortaklıkta meydana gelen yönetim kontrolü değişikliği neticesinde, devralma
işlemi dışında kalan hedef ortaklık pay/menkul kıymet sahiplerinin korunması
gerekliliğinden hareketle, pay/menkul kıymet sahiplerine oy hakkı veren paylarının/menkul kıymetlerinin alınmasının teklif edilmesidir. Genel anlayışa göre
ortaklığın “kontrol sahibinin” (controller)2, dolayısıyla yönetim yapısının ve karar alma mekanizmasının esaslı değişikliğe uğraması neticesinde, hedef ortaklık
menkul kıymet sahiplerinin, değişen konjonktürü kabul etmek zorunda olması beklenmemelidir. Bu sebeple payların el değiştirme sürecinin öncesinde ve
sonrasında şeffaf bir şekilde gerekli bilgilendirmenin sağlanması ve pay/menkul kıymet sahiplerine alım teklifinde bulunulması yoluyla yeni yönetimi/kontrol durumunu istemeyen pay/menkul kıymet sahiplerinin zarar etmeden şirket
bünyesinden ayrılabilmelerine imkân tanınması hedeflenmektedir. Bu çerçevede
halka açık anonim ortaklığın kontrolünü temsil eden payların veya oy haklarının
el değiştirmesi sonucunda, kalan payların satın alınması için teklif yapılmasının
esasen modern hukuk sistemlerinde bir gereklilik olarak kabul edildiğini söylemek mümkündür. Bu sebeple pay iktisabı ile kontrol değişikliği meydana gelen
ortaklıkta hedef ortaklık pay/menkul kıymet sahiplerine, yazılı anlaşma yoluyla;
yönetim kontrolü değişen ortaklıkta ise değişikliğin gerçekleştiği ortaklık pay/
menkul kıymet sahiplerine, alım teklifinde bulunulması gerekir. Bu anlayış çerçevesinde kontrolden uzak olan diğer pay/menkul kıymet sahiplerine haklarının
1
2

inc. Ali Paslı, Anonim Ortaklığın Devralınması (Vedat Kitapçılık, 2009) 216.
Bununla sınırlı olmamakla birlikte şirket genel kurulundaki çoğunluk gücünü karşılayan paylara sahip olan, dolayısıyla da anonim ortaklık kontrolünü elinde bulunduran kişiyi/kontrol sahibini karşılayan söz konusu teknik kavram için inc. Paslı (n 1) 58, dpn. 134; Ali Paslı, ‘Anonim
Ortaklıkta Kontrol Sahibinin Özel Durumu’ [2008] LXVI İÜHFM 342, 346.
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karşılığı olan adil bir bedelin ödenmesiyle kendilerine ortaklıktan çıkma hakkı
tanınmalıdır3.
Gönüllü (pay) alım teklifi (Voluntary bid) ise ortaklık paylarının bir kısmının
yahut tamamının devralınması için yöneltilen tekliftir. Gönüllü alım teklifi de
kontrol kavramı ile bağlantılı olup, şirkette zaten pay sahibi olan veya olmayıp
dışarıda olan bir üçüncü kişinin, hedef şirket kontrolünü elde edebilmeye yönelik
olarak mevcut menkul kıymet sahiplerine, en başta da pay sahiplerine yönelik
yaptıkları genel alım çağrısını karşılamaktadır. Burada teklif sahibini böyle bir
teklifte bulunmaya zorlayan bir düzenleme bulunmamakta, ancak borsa fiyatını yükseltecek münferit alım yöntemini tercih etmektense tüm pay sahiplerine
aynı anda tek bir fiyattan yapılacak bir çağrı ile kontrolü ele geçirmek çabası
içine girilebilmektedir. İşte bu sürecin tüm ilgililer açısından en adil kurallar ile
düzenlenip, adeta başıboş bırakılmaması amacı, inceleme konusu Yönerge’nin
düzenlenme amacını oluşturmaktadır.
B. AB Hukuku
1. Genel Olarak
Alım teklifine ilişkin ilk fikir ve düzenlemeler, Amerika Birleşik Devletleri ile
İngiliz hukuk sistemlerinde yer almaktadır. Amerikan hukuk sisteminde gönüllü
alım teklifi daha yaygın iken, zorunlu çağrı İngiltere’de yayın hâle gelmiştir. Zorunlu alım teklifi AB hukukuna İngiltere’den geçmiş; uzun bir hazırlık sürecinin
ardından alım teklifine ilişkin esas düzenleme, “Onüçüncü Şirketler Hukuku Yönergesi” olarak da anılan 2004/25/AT sayılı Pay Alım Teklifine İlişkin Yönerge
ile yapılmıştır4. Bu Yönerge’de değişiklik yapılmasına dair 2014/59/AT sayılı
3
4

Çağrıda bulunma zorunluluğunun varlığına ilişkin hemen tüm dünyada kabul gören bu argümanlar karşısında kurumun varlığına yönelik eleştiriler için bkz. Paslı (n 1) 412 vd.
Yönerge’nin hazırlık süreci esasen 1974 yılında Komisyon’un üye devletlerin pay alım teklifine
yönelik mevzuatlarının uyumlulaştırılmasına dair sorusu üzerine Prof. Dr. Robert R Pennington
tarafından hazırlanan raporda, pay alım teklifine yönelik ilk gayriresmî tasarı metni sunulmasıyla başlamıştır. Bu raporda uyumlaştırma için İngiliz hukukunun örnek alınabileceği fikri ortaya atılmıştır. Bkz. Robert R.Pennington, , Report on takeover and other bids (EU Commission
- Working Document XI/56/74-E, 1974). Ardından bu rapordaki metinden hareketle Komisyon,
Pay Alım Teklifine İlişkin On Üçüncü Şirketler hukuku Yönergesi adı altında 1989 yılında ilk
resmî tasarıyı sunmuş olsa da üye devletlerin muhalefetleri sonucunda bu tasarı 08.02.1996
tarihinde geri çekilmiştir. Tasarı metni için bkz. Proposal for a Thirteenth Council Directive on
Company Law Concerning Takeover and Other General Bids [1989] OJ C 64/8.
1999 yılında Finansal Hizmetler Hakkında Eylem Planı çerçevesinde Pay Alım Teklifine İlişkin
Yönerge, tekrar Komisyon’un öncelikleri arasına girmiş, takiben 2003 yılında hâlihazırda yürürlükte bulunan Yönerge’nin tasarı metni hazırlanmıştır. Bkz. Commission, ‘Communication
from the Commission- Implementing the framework for financial markets: action plan (Financial Services Action Plan), COM(1999) 232 final; Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council on takeover bids [2003] OJ C 45E/1.
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Yönerge’nin 119. maddesi ile esas Yönerge’ye bir paragraf eklenmiştir. Bu sebeple incelemelerimiz temelde 2004/25/AT sayılı Yönerge üzerinden yapılmıştır.
Yönerge’nin adı takeover bids olduğundan Türkçeye “alım teklifi” olarak tercüme edilmiş ve tarafımızca yapılan incelemede ulusal mevzuat ile yeknesaklığın
sağlanması adına, AB hukukuna ilişkin incelemelerde çağrı yahut aleni teklif yerine “alım teklifi” ifadesi kullanılmıştır.
Yönerge’nin m. 1(1) hükmü düzenlemenin kapsamını belirlemektedir. Buna
göre incelenen Yönerge, çıkardığı menkul kıymetlerin tümü veya bir kısmı düzenlenmiş (regüle) piyasada işlem görmeye kabul edilmiş (admitted to trading)
üye devletlerdeki şirketlere, bu kapsamda söz konusu şirketlerin menkul kıymet
sahiplerine uygulanacaktır. Buna karşılık risk yayma ilkesine göre faaliyet gösteren ve çıkardıkları değerler/birimler, bu şirketlerin malvarlığından doğrudan
veya dolaylı olarak yeniden satın alınan veya itfa edilen, sermayesi kamu tarafından sağlanan kolektif yatırım şirketleri ile; üye devletlerin merkez bankaları
tarafından çıkarılan menkul kıymetler için yapılan alım tekliflerine bu Yönerge
uygulanmayacaktır. [Yönerge m. 1(2), (3)]. Bu bağlamda alım teklifi, payları
borsada işlem gören şirketlerin oy hakkına sahip pay/menkul kıymet sahiplerine
yöneliktir5.
Yönerge hem zorunlu hem de gönüllü alım teklifini düzenlemektedir. Yönerge’nin genel gerekçe kısmının 9. paragrafında aynen; “(M)ember States should be
free to establish further instruments for the protection of the interests of the holders of securities…”6 ifadesiyle hem gönüllü hem zorunlu alım teklifi sürecinde
menkul kıymet sahiplerinin korunması gerekliliğine ve Yönerge’nin kapsamını
aşan korumanın mümkün olduğuna vurgu yapılmıştır. Aynı doğrultuda Yönerge
m. 3(1)(a) düzenlemesinde “all holders of the securities of an offeree company of
the same class must be afforded equivalent treatment…”7 denilerek genel ilkeler
arasında menkul kıymet sahiplerinin eşitliği ilkesine de açıkça yer verilmiştir.
Yönerge’de “securities” ifadesi alım tekliflerine ilişkin hemen her maddede
geçmektedir. Aşağıda zorunlu alım teklifi bahsinde detaylıca zikredileceği üzere
“securities”, “menkul kıymetler” anlamına gelmektedir. Hatta “securities” kavramının hukukumuzdaki “menkul kıymetleri” dahi aşıp tüm sermaye piyasası araçlarını kapsama durumu dahi söz konusudur8. Ancak tanım maddesi olan Yönerge
5
6
7
8

İşbu çalışmada Yönerge’nin uygulama alanına giren şirketler “borsa şirketleri” olarak ifade
edilecektir.
“Üye devletler, menkul kıymet sahiplerinin menfaatlerini koruma amaçlı ilave araçlar tesis
etmekte serbesttir...”.
“(H)edef şirketteki aynı sınıftaki tüm menkul kıymet sahiplerine eşit muamele sağlanmalıdır.”.
Bu konuda bkz. Ali Paslı, ‘Türk hukukunda ‘Menkul Kıymet’ Kavramı’ Ömer Teoman (ed),
Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan II (Vedat Kitapçılık, 2007), 1566/dpn. 122.
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m. 2(1)(e) ile buradaki menkul kıymet kavramının kapsamı daraltılmıştır. Buna
göre Yönerge açısından sadece devredilebilir ve sahibine oy hakkı veren menkul
kıymetler inceleme konusu yapılmaktadır. Yönerge’nin düzenlediği aleni çağrı/
teklif ile şirket kontrolü arasındaki bağlantı düşünüldüğü vakit bu şekildeki bir
kapsam daraltmasının anlamı anlaşılabilmektedir.
İncelenen Yönerge’de alım teklifi ile esasen neyin amaçlandığı düzenlemenin en başında gerekçeler kısmında ifade edilmektedir. Bu amaçlar temelde; Birlik genelinde şirket ele geçirmeleri amacıyla yapılan alım tekliflerinde şeffaflık
ve açıklığın sağlaması, alım teklifi sürecinde başta azınlık pay sahipleri olmak
üzere pay sahiplerinin, çalışanların ve şirketle ilgili diğer menfaat çevrelerinin/
ilgililerin çıkarlarının korunması, menkul kıymet sahiplerinin teklife icabet etme
konusunda serbestisinin etkin bir şekilde sağlanması, şirket yönetiminin teklifi
etkisizleştirebilecek eylemlerinin önlemesi ve bu temel amaçlar çerçevesinde üye
devlet mevzuatlarının uyumlu hâle getirilmesidir.
Bu amaçların gerçekleştirilmesi ve Yönerge’de öngörülen mekanizmaların
sürdürülebilmesi için Yönerge’nin “Genel prensipler” başlıklı 3. maddesi hükmünde birtakım ilkeler/kurallar belirlenmiştir. Bu doğrultuda devletlerin uyulmasını sağlaması gereken ilkeler; eşit işlem ilkesi (teklif yapılan pay sahiplerinin
tümüne eşit muamele yapılması, aynı gruptaki pay sahiplerine aynı fiyattan alım
teklifinin sunulması ve eşit şartlardaki pay sahiplerine farklı muamele yapılmaması yoluyla), teklifin değerlendirilebilmesi için pay sahiplerine yeterli zaman
ve bilginin verilmesi, hedef şirket yönetim kurulunun teklifle ilgili olarak şirket
menfaatlerini bir bütün olarak değerlendirmesi ve bu yolla menkul kıymet sahiplerinin, teklifin getirilerini değerlendirme fırsatlarının engellenmemesi, teklif
yoluyla hedef şirket paylarına manipülasyon yapılmaması, teklifin parasal bedelinin tamamıyla karşılanması hususunda gerekli önlemlerin alınması ve teklif sebebiyle hedef şirketin olağan işleyişinin, makul bir süreden fazla engellenmemesi
olarak gösterilebilir.
Üye devletler kendi iç hukuklarında, Yönerge’de yer alan düzenlemelere ek
olarak, tekliflerin gecikmesi, tekliflerin revize edilmesi, rakip teklifler, teklif sonuçlarının açıklanması, tekliflerin geri çevrilemezliği ve izin verilen koşullar gibi
aleni teklifin yürütülmesine yönelik düzenlemeler de yapmalıdır. Üye devletler,
her ne kadar Yönerge’de belirtilen ilgili düzenlemeleri yapmakla yükümlü tutulmaktaysa da ilgili mekanizmaların iç hukuklarında nasıl dizayn edileceği hususunda kendilerine serbesti tanınmaktadır (Yönerge m. 13).
Bu bağlamda üye devletler, Yönerge’de düzenlenen yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için gerekli adımların atılması ve hayata geçirilmesi için iç hukuklarında gerekli düzenlemeleri yapmak dışında bu düzenlemelerin ihlali hâlinde
uygulanacak yaptırımları da belirlemelidir. İlgili yaptırımların etkili, caydırıcı ve
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orantılı olması gerekir. Ek olarak, düzenlenen teklif verme yükümlülüğü, Yönerge’nin ulusal mevzuatta yürürlüğe girdiği tarihte kontrolü zaten elinde bulunduran menkul kıymet sahiplerine uygulanmamalıdır (Yönerge m. 17).
İncelenen Yönerge; halka açık anonim ortaklığın devralınmasının sonuçlarından alım teklifi, ortaklıktan çıkarma hakkı ve ortaklıktan çıkma hakkına ilişkin
düzenlemeleri içermektedir. Yönerge’nin kapsamı inceleme konumuza nazaran
geniş olduğundan tarafımızca inceleme alım teklifi ile sınırlı tutulmuştur.
2. Zorunlu Alım Teklifi
a. Genel olarak
Mandatory bid yani zorunlu alım teklifi; halka açık ortaklıkta hedef ortaklık
menkul kıymet sahiplerinin gerçekleşen kontrol değişikliğinden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla oluşturulmuş bir mekanizmadır. Temelde diğer menkul kıymetlerin adil fiyattan alınmasının teklif edilmesini, teklife ilişkin
kararların yeterli ve doğru bilgilendirme neticesinde verilmesini ve nihayetinde
menkul kıymet sahiplerine ayrılma/çıkma hakkının da tanınmasıyla korunmalarını karşılamaktadır. Nitekim Yönerge’de zorunlu alım teklifinin düzenlenme amacına yönelik şu gerekçe özellikle anılmalıdır;
“(9) Şirketlerde kontrolün el değiştirmesi durumunda Üye Devletler, menkul
kıymet sahipleri ile bilhassa azınlık pay sahiplerinin korumasına yönelik gerekli
önlemleri almalıdır. Üye Devletler şirkette kontrolü elde eden kişinin, şirketteki
tüm menkul kıymet sahiplerinin tüm menkul kıymetlerinin adil fiyattan devralınması için teklif vermeye zorlanması için düzenleme yapmalıdır. Üye Devletler
menkul kıymet sahiplerinin menfaatlerini korumaya yönelik daha başka önlemler
de alabilirler…”9.
Yönerge’nin “Azınlık pay sahiplerinin korunması, zorunlu teklif ve adil fiyat”
başlıklı 5. maddesinde kontrol değişikliği ile zorunlu alım teklifinin bağlantısı
vurgulanarak; “Gerçek veya tüzel kişinin kendi veya kendisiyle birlikte hareket
eden kişilerin kazanımı sonucunda, bir şirketin teşkilatlanmış piyasada işlem gören10 menkul kıymetlerine sahip olmasıyla, o kişinin veya birlikte hareket ettiği
9

10

“(9) Member States should take the necessary steps to protect the holders of securities, in particular those with minority holdings, when control of their companies has been acquired. The
Member States should ensure such protection by obliging the person who has acquired control
of a company to make an offer to all the holders of that company’s securities for all of their
holdings at an equitable price in accordance with a common definition. Member States should
be free to establish further instruments for the protection of the interests of the holders of securities…”.
Teşkilatlanmış piyasa tanımı için atıf yapılan Yönerge için bakınız: Directive 93/22/AET
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kişilerin mevcut hisseleriyle doğrudan veya dolaylı olarak şirkette belirlenmiş
oranda oy hakkı elde edilmesiyle şirket kontrolü elde edilmişse Üye Devletler,
bu kişiyi alım teklifi yapmaya mecbur bırakarak azınlık pay sahiplerinin korunmasını sağlamalıdır.” denilmektedir11. Hüküm ile şirketin yeni “kontrol sahibi”
(controller) tarafından şirketin diğer tüm menkul kıymet sahiplerinin menkul kıymetlerini almak üzere teklif yapması gerektiği ifade edilmektedir. Yönerge’de
yer alan kontrol eşiğini ifade eden “belirlenmiş orandaki oy hakkı” ifadesi açık
değildir. Eş deyişle, kontrol değişikliğine sebep olacak orandaki oy hakkı yüzdesine dair bir hüküm Yönerge’de öngörülmemiştir. Bu oranın belirlenmesi ve
hesaplanma usulü üye devletlerin kendi iç hukuklarına bırakılmıştır12.
Bu noktada dikkat çekmek gereken bir diğer husus da Yönerge’ye konu edilenin securities yani menkul kıymetler olduğudur. Yönerge’nin tanımlar maddesinde13 securities, “oy hakkı veren ve devredilebilen menkul kıymetler” olarak
tanımlamıştır [m. 2(1)(e)]. Bu kapsamda Yönerge, yukarıda da belirtildiği üzere,
ortaklık payları yanında oy hakkı veren devredilebilir menkul kıymetleri de kapsamaktadır14.
Yönerge’de vurgulandığı üzere amaç, başta devralınan menkul kıymetlerin
sahipleri dışında kalan menkul kıymet sahiplerinin korunmasıdır. Bu sebeple eğer
devralma işlemi Yönerge’de öngörülen gönüllü pay alım düzenlemelerine uygun
olarak yapılmış ve bunun sonucunda hâkimiyet değişikliği gerçekleşmişse, bu
hâlde zorunlu alım teklifi gündeme gelmeyecek ve alım teklifi zorunluluğu doğmayacaktır [m. 5(2)].
Nihayet, her ne kadar doğrudan çalışma konumuz kapsamına girmese de alım
teklifi ile çıkma/çıkarma hakkı “sell out/squeeze-out” ilişkisine kısaca değinmek
gerekli ve yeterli görülmüştür. Alım teklifi de dâhil olmak üzere herhangi bir
yolla menkul kıymet/pay sahibinin ortaklıkta oy hakkının en az %90’ını elde
etmesi hâlinde, m. 15 hükmü uyarınca, oy hakkı bu orana ulaşan menkul kıymet
11

12
13
14

İncelenen Yönerge’de değişiklik yapan 2014/59 sayılı Yönerge’de bu hükmün; 2014/59 sayılı
Yönerge’de düzenlenen çözüm araçları, güçleri ve mekanizmalarının devreye girdiği hâllerde
uygulanmayacağı öngörülmüştür.
Paslı (n 1) 432.
Article 2/1(e) “securities” shall mean transferable securities carrying voting rights in a company…”.
AB hukukunda ‘devredilebilir menkul kıymet’ kavramı SerPK’da yapılan menkul kıymet kavramını içerir şekilde tanımlanmıştır [2014/65/AB sayılı Yönerge’nin 4(1) (44)]. Bu sebeple
oysuz payların edinilmesinde çağrı zorunluluğu doğmayacağı gibi, hisse senetlerini karşılayan
depo sertifikalarının iktisabının kapsam içinde olduğunu belirtelim. Rüçhan hakkını mündemiç
intifa senedi veya pay opsiyonu edinilmesinde ancak hakkın kullanılmasının ardından çağrı
zorunluluğu gündeme gelebilecektir. İnc. Paslı (n 1) 447-448 ve orada dpn. 383. Pay üzerindeki
intifa hakkı edinilmesinin de çağrı zorunluluğu doğurmayacağı hususunda bkz. Paslı (n 1) 460461.
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sahiplerinin kalan ortakları ortaklıktan çıkarma; kalan ortakların ise menkul kıymetlerini satma hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde, hâkimiyetin çok güçlü olduğu
ortaklıklarda hem hâkim ortağın ve şirketin hem de azınlığın menfaati gözetilmiş
olacaktır15.
b. Zorunlu alım teklifine konu menkul kıymetin bedelinin belirlenmesi
ve ödeme aracı
Menkul kıymet sahiplerinin teklif sürecinde mali açından korunabilmesi için
teklif yapılmadan önce teklif verenin tüm mali yükümlülükleri yerine getirebilecek mali kaynağa sahip olması ve gereken diğer tedbirleri de alması gerekmektedir. Ayrıca devletlerin bu Yönerge ile getirilen yükümlülüklerin uygulanması için
denetleyici bir otorite belirlemeleri de lazımdır (Yönerge m. 4). İlgili otoritenin
Yönerge’de belirlenen genel prensiplere sadık kalınarak, yükletilen yükümlülükleri yerine getirecek güçte donatılması gerektiği de hüküm altına alınmıştır.
Zorunlu alım teklifi sürecinde menkul kıymet sahiplerinin korunması ve hakkaniyetli yaklaşımın etkin kılınması bakımından teklife konu menkul kıymet bedellerinin adil ve eşitlikçi ilkeler gözetilerek saptanması önem taşmaktadır. Yönerge m. 5(4) hükmü uyarınca, aynı türden menkul kıymetler için üye devletçe
belirlenecek 6 aydan az ve 12 aydan uzun olmayacak periyotta ödenmiş olan en
yüksek bedel, zorunlu alım teklifinin adil fiyatı kabul edilir. Eğer alım teklifinin
kamuyla paylaşılmasından sonra fakat teklif henüz kabul edilmeden önce teklif veren veya onunla uyumlu hareket eden herhangi bir kişi, menkul kıymetleri
teklif fiyatından daha yüksek bir fiyata satın almışsa bu hâlde fiyat; bahsedilen
yüksek fiyattan düşük olmayacak tutara yükseltilir. Devletler, fiyat ayarlamasının
belirli kriterler dâhilinde değiştirilmesi konusunda denetim merciine yetki de verebilirler16. Denetim mercileri kendilerine verilen bu yetkiler doğrultusunda adil
fiyatı belirlemeye yönelik kararlar alabilirler ve bu kararlar kamuya da açıklanır.
Alım teklifi yöneltilen menkul kıymetlerin bedelinin ödeme aracı ise menkul
kıymet cinsinden, nakden yahut ikisinin kombinasyonu şeklinde olabilir. Buna
karşılık eğer bedel olarak teklif edilen menkul kıymet sermaye piyasasında nakde çevrilebilir değilse bu hâlde ödeme aracı nakit de içermelidir. Fakat her şartta
hedef şirketteki oy haklarının % 5’i ve daha fazlasına tekabül eden payların devralınması söz konusu ise bedel en azından nakit alternatifi sunularak teklif edilmelidir [Yönerge m. 5(5)(3)]. Nihayet her şartta bedelin nakden teklif edilmesi de
15
16

Çıkma ve çıkarma haklarının, anonim ortaklığın devralınmasının sonucu olarak değerlendirilmesi ve aleni teklif ile bağlantısı hususunda inc. Paslı (n 1) 312 vd.
Bu durumda örnek olarak Hollanda’da bazı durumlarda adil fiyat belirleme yetkisinin ulusal denetim mercii olan The Dutch Authority for the Financial Markets (AMF) tarafından Enterprise
Chamber isimli kuruma verilmiş olması gösterilebilir.
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iç hukukta düzenlenebilir. Tüm bunlara ek olarak üye devletler, menkul kıymet
sahiplerinin menfaatlerinin korunmasına yönelik bir teklifin normal seyrini engellemediği sürece başka tedbirler de alabilirler.
c. Teklife ilişkin menkul kıymet sahiplerine yapılacak bilgilendirme,
teklifin kamuyla paylaşılması ve şeffaflık
Yönerge’nin 6, 8 ve 10. maddeleri kapsamında bu bölümden itibaren yapılan
açıklamalar uygun düştüğü ölçüde hem gönüllü alım teklifine hem de zorunlu
alım teklifine uygulanmalıdır. Zira hükümler kaleme alınırken bid- takeover bid
yani alım teklifi ifadesi kullanılmış özellikle zorunlu alım teklifi işaret edilmemiştir. Bu sebeple zorunlu alım teklifinin sırasıyla incelenen aşamaları, bu başlıktan itibaren uygun düştüğü ölçüde gönüllü pay alım teklifinde de ortaktır.
Alım teklifi kararının gecikmeksizin kamuya açıklanması ve denetim makamının da teklif hakkında bilgilendirilmesi, hem kamuyu aydınlatma ve şeffaflık
ilkesinin bir gereğidir hem de menkul kıymet sahiplerinin teklife yönelik karar
verebilmeleri için gereklidir. Aynı doğrultuda teklif veren şirketin, hedef şirketin
veya tekliften etkilenen herhangi bir ortaklığın menkul kıymetlerine yönelik piyasa şeffaflığının ve bütünlüğünün korunması ve bilhassa yanlış veya yanıltıcı
bilgilerin yayılmasının engellemesi gerekmektedir (Yönerge m. 8).
Üye devletler, hedef şirket menkul kıymet sahiplerinin teklif hakkında doğru karar verebilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla teklif verenin gerekli bilgileri
içeren bir belge düzenlemesini ve belgeyi denetim makamı ve takiben kamuyla
süresinde17 paylaşmasını sağlamalıdır [Yönerge m. 6(1), (2)]. Borsa şirketlerinde
genelde paya bağlı menkul kıymet sahibi sayısı oldukça fazladır ve menkul kıymet sahiplerinin, küçük pay sahiplerinin ve yatırımcıların gerek ticari kararlarını
şekillendirebilmeleri için gerek de teklifi kabul ederek şirketten çıkma haklarını
kullanabilmeleri için teklife, hedef şirkete, teklif verene ve finansal hususlara
ilişkin doğru bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Teklif belgesinde bulunması
gereken hususlar m. 6(3)’te sayılmış olup belirttiğimiz amaca yönelik paylaşılması gerekenlerin listelenmesinden ibarettir18.
17

18

Yönerge m. 6 (2)’de kamuyla paylaşımın zamanı, good time olarak ifade edilmiştir. İfade,
“süresinde” anlamına gelmekte olup kamuya paylaşım zamanının belirlenmesi üye devletlerin
ihtiyarına bırakılmıştır. Diğer bir ifadeyle uyum için üye devletler alım teklifi kararının yayınlanmasından itibaren süreye bağlamak zorunda olmakla birlikte zaman dilimi üye devletlerin
tercihine bırakılmıştır.
Teklif belgesinde asgari olarak yer alması gereken unsurlar; teklifin süresi, teklif sahibinin kim
olduğu (bir şirketse türü, unvanı ve sicile kayıtlı olduğu yer), teklif yapılan paylar (pay grupları
varsa bunlar da belirtilmeli), teklif bedeli (zorunlu teklif söz konusu ise bedelin hesaplanma
yöntemi) ve bunun ödenme şekli, teklifin etkisizleştirilmemesi için önerilen telafi, teklif sahibinin almayı taahhüt ettiği maksimum ve minimum pay miktarı veya yüzdesi, teklif sahibinin ve
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Alım teklifi kararı hedef şirket yönetim kurulu ve teklif veren(ler) tarafından kendi çalışanlarının temsilcilerine19, temsilcilerinin olmaması durumunda
işçilerin kendilerine bildirilmelidir. Yönerge’nin 6. maddesinde sayılan bilgi ve
belgelerin işbu başlık altına yapılacak tüm paylaşımlarda muhataplarına hızlı ve
anlaşılır şekilde iletilmesi şarttır.
Yönerge m. 10 hükmü ise, uygulama alanına giren şirketlerin yılsonu konsolide finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında yer vermesi gereken
hususları düzenlemektedir20. Hükümde şirketlerin detaylıca yer vermesi gereken
hususlar temelde şirketin sermaye yapısına, pay sınıflarına, menkul kıymetlerin
ve payların varsa devrinin kısıtlanmasına, esas sözleşmenin değiştirilmesine,
yönetim kurulunun atanmasına ve değiştirilmesine ilişkindir. Üye devletler aynı
zamanda menkul kıymetleri üye devletlerden birinin sermaye piyasasında işlem
gören şirketlerin, hükümde belirtilen hususlara ilişkin yönetim kurulları tarafından yıllık genel kurul toplantısında pay sahiplerine de açıklama raporu sunmalarını sağlamalıdır. Ek olarak üye devletler, talep edildiğinde teklife ilişkin gerekli
bilgilerin iç hukuklarındaki denetim merciine sunulmasını da sağlamalıdır.
d. Alım teklifinin değerlendirilmesi ve kabulü
Teklif belgesinin kamuya paylaşıldığı tarihten itibaren menkul kıymet sahipleri teklifi, devletlerin iç hukuklarında belirleyecekleri 2 haftadan az 10 haftadan
çok olmayan süre içinde kabul edebilirler. Ancak üye devletlerin bahsedilen süreleri belli durumlarda esnetebilme yetkisi bulunmaktadır (Yönerge m. 7). Buna
göre devletler, iç hukuklarında özel durumlarda ilgili sürelerin değiştirilebilmesine yönelik kurallar getirebilir; hedef şirketin teklifi değerlendirebilmek amacıyla
genel kurullarını toplayabilmesi için denetim merciine sürelerde istisna sağlaması konusunda insiyatif verebilir.

19

20

birlikte hareket ettiği kişilerin, hedef şirkette hâlihazırda sahip oldukları pay sahipliği oranları,
teklifin tabi olduğu tüm şartlar, teklif sahibinin hedef şirket (hedef şirketin çalışanları, işleri vs.)
ile ilgili planları, teklifin kabulü için tanınan süre, teklif bedeli için menkul kıymet öneriliyorsa,
bunlara ilişkin ve teklifin finansmanı ile ilgili bilgiler, teklif sahibi ile birlikte hareket eden kişilere ilişkin bilgiler, teklif sahibi ile hedef şirket pay sahibi arasındaki sözleşmeye uygulanacak
milli hukuk ve yetkili mahkeme olarak belirlenmiştir.
Yönerge’de “çalışan temsilcilerinden” ne anlaşılması gerektiği ne tanımlar maddesinde ne de
bir başka Yönerge’de yapılan yollama ile açıklanmıştır. Kanaatimizce ortaklıkta meydana gelen
ve süreç boyunca da gelebilecek birtakım değişimlerden, çalışan haklarının kitlesel olarak korunması ve bu amaçla çalışanların temsilinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sebeple çalışan
temsilcileri denilmekle işçi sendika oluşumlarının kastedildiği anlaşılmalıdır.
Belirtmek gerekir ki ilgili konu inceleme kapsamımıza girmediğinden Yönerge’de yer alan
hususların anılmasıyla yetinilmiş, detaylı açıklamada bulunulmamıştır.
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e. Teklifin karşılıksız kalmaması kuralı ve hedef şirket yönetim
kurulunun yükümlülükleri
Alım teklifinin menkul kıymet sahiplerine yönelmesini takiben hedef ortaklık
yönetim kurulunun devralma süreci boyunca, sürecin sıhhatini sağlamaya yönelik yükümlülükleri Yönerge’nin 9. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim kurulunun bu amaca ilişkin yükümlülükleri, non-frustration rule yani teklifin karşılıksız
kalmaması kuralıdır. Buna göre yönetim kurulu, teklif verenin hedef şirket paylarını devralmasını zorlaştırıcı eylemlerden kaçınmalıdır. Bunun yanında hedef
şirket yönetim kurulu, menkul kıymet sahipleri lehine olabilecek alternatif teklifleri araştırabilir. Devri engelleme sonucu doğurabilecek nitelikteki kararlar ise
ancak genel kurulun onayıyla gerçekleştirilebilir. Bu yaklaşımın sebebi, alım teklifi konusunda karar vereceklerin menkul kıymet/pay sahipleri olması, buna karşılık yönetim kurulunun bu konuda tarafsız kalması gerektiği kanısıdır. Bununla
birlikte devletler bu düzenlemenin iç hukuklarına aktarılması konusunda takdir
yetkisine sahiptir. Söz konusu kuralın iç hukuklarında benimsemediği hâllerde
ise devletler şirketlere bu kuralı uygulama hakkını tanınmalıdır.
Hedef şirket yönetim kurulunun sürece dair bir diğer yükümlülüğü ise yapılan
teklife ilişkin görüşleri ile görüşlerinin dayanaklarını içeren bir rapor düzenleyip
kamuyla paylaşmasıdır (Yönerge m. 9). Bu paylaşım Yönerge’de özel olarak hedef şirket yönetim kurulunun yükümlülüğü olarak düzenlendiği ve devletlere bu
düzenlemeye çekince koyma hakkı tanındığı için işbu başlık altında incelenmesi
uygun görülmüştür. Bahsedilen rapor; teklifin bilhassa istihdama ve şirket menfaatlerine etkisini, teklif veren(ler)in hedef şirkete yönelik stratejik planlarını ve
bu planların istihdama ve şirketin işyeri konumlarına etkisini içermelidir. Şirket
yönetim kurulu bu görüşlerini aynı zamanda istihdam ettiği çalışanların temsilcilerine, temsilcileri olmaması durumunda çalışanların kendilerine iletmelidir. Çalışan temsilcilerinin yahut çalışanların tanzim ettiği rapor teklifin istihdama etkisi
konusunda yönetim kurulunun görüşünden farklı ise aksi görüşü içeren rapor da
yönetim kurulunca düzenlenen ve kamuyla paylaşılacak rapora eklenmeli ve bu
şekilde ilan edilmelidir.
f. Etkisizleştirme kuralı
Etkisizleştirme kuralı (Breakthrough rule) pay alım teklifinin gerçekleşmesine halel getirecek türden ve anonim ortaklıklar hukukundan kaynaklanan; esas
sözleşmede yazılı oy hakkı sınırlamalarının, imtiyazlı paylar ve pay devir sınırlamaları gibi kısıtlamaların teklifin kabulü süresince teklif verene karşı uygulanmaması, eş deyişle etkisiz hâle gelmesidir (Yönerge m. 11). Bu kuralın alım
teklifi süreci boyunca hâkim kılınma sebebi, şirketlerin ele geçirme teşebbüslerini etkisiz kılmak için çeşitli önlemlere başvurması ve bu amaçla sıklıkla esas
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sözleşmelerine, bilhassa pay devri kısıtlamaları ile oyda imtiyaza yönelik hükümler koymasıdır. Etkisizleştirme kuralının efektif biçimde hâkim kılınabilmesi
için yalnız esas sözleşmede yer alan kısıtlamalar değil, menkul kıymet sahipleri
arasında yapılan, menkul kıymetlerin devrini ve oy hakkını kısıtlayıcı nitelikteki
sözleşme hükümleri de etkisiz kalmaktadır. Bu kapsamda teklife karşı savunma
önlemlerinin görüşüleceği genel kurulda, esas sözleşmeden kaynaklanan yahut
Yönerge’nin yürürlüğe girmesinden sonra pay sahipleri arasında öngörülen sözleşmesel nitelikteki oy hakkı kısıtlamaları etkisiz kalacak ve yine bu nitelikteki
genel kurullarda geçerli olmak üzere, birden fazla oy hakkı veren menkul kıymetler sadece bir oya sahip olacaktır [Yönerge m. 11(3)].
Teklifi takiben teklif sahibinin oy hakkına sahip sermayenin %75’ine veya daha
fazlasına sahip olduğu durumda, menkul kıymetlerin devri veya bu maddenin (yukarıda yer verilen) 2 ve 3. fıkralarında belirtilen oy kullanma hakları ile ilgili herhangi bir kısıtlama yahut teklif sahibi şirketin esas sözleşmesinde öngörülen yönetim kurulu üyelerinin atanmasına veya görevden alınmasına ilişkin pay sahiplerinin sahip olduğu olağanüstü haklar, uygulanmayacaktır. Birden fazla oy hakkına
sahip menkul kıymet sahipleri, teklifin kapanışını takiben şirket esas sözleşmesini
değiştirmek veya yönetim kurulu üyelerini azletmek veya atamak amacıyla teklif
sahibi tarafından toplantıya çağırılırsa, bu hâlde yapılan ilk genel kurulda menkul
kıymet sahipleri sadece birer oy kullanacaktır [Yönerge m. 11(4)]. Etkisizleştirme
kuralı ile sermaye gücü ile kontrol gücü arasında doğabilecek uyuşmazlığın önüne
geçilmesi amaçlanmakta ve iktisap edilen pay oranına göre ortaklıkta kontrol gücüne ulaşılmasının garanti altına alınması sağlanmaktadır21. Burada meşhur devralma engellerine yani kontrol değişikliğine karşı zaman içinde bilhassa Amerikan
uygulamasında geliştirilen savunmalara (takeover defences) sınırlama getirilerek
devralmanın ihtimalinin/tehlikesinin bir yönetim kontrol mekanizması olarak sistemde yer almasının sağlanma çabası görülmektedir22.
Yönerge’de, ayrıca etkisizleştirme kuralının uygulanması sebebiyle ortaya çıkacak olan hak kayıplarının tazmin edilmesi gerektiği belirtmiş ve bu hususun
düzenlenmesi konusunda üye devletlere yetki verilmiştir. Söz konusu düzenleme
devralma savaşlarının tam merkezini oluşturduğu için Yönerge’nin hazırlanması
sürecinde tartışmalara sebep olmuş, üye devletler tarafından uygulanmaması imkânı da öngörülmüştür.
3. Gönüllü (İhtiyari) Alım Teklifi
Gönüllü alım teklifi, payları borsada işlem gören, ulusal hukuk düzenlemeleri
sebebiyle blok olarak satın alınabilecek pay grubu olmayan, eş deyişle payları
21
22

Paslı (n 1) 143.
İnc. Paslı (n 1) 112 vd., 219-220.
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atomize hâlde bulunan şirketlerin kontrolünü ele geçirmek için payların/menkul
kıymetlerin tek tek alınması yerine öngörülen metottur. Payların/menkul kıymetlerin tek tek alınması hâlinde hem farklı fiyattan teklif yapılması hem de sürekli
alım teklifinde bulunulması borsadaki fiyatın manipüle edilmesine sebep olacaktır. Bu durumların önüne geçilmesi için gönüllü alım teklifi kurumu geliştirilmiştir23.
Gönüllü alım teklifi, Yönerge’de alım teklifinin zorunlu ve gönüllü olacağı
bahsinde gerekçeler kısmı ile tanımlar maddesinde anılmakta olup teklife yönelik doğrudan özel bir düzenleme ise yapılmış değildir. Gönüllü alım teklifi,
menkul kıymetlerin tamamı veya bir kısmına yönelik alım teklifini içermektedir [Yönerge 2(1)(a)]. Anglo Sakson sermaye piyasalarının özelliği gereği aleni
çağrı/teklif denildiği vakit öncelikle ihtiyari olan gönüllü teklif akla gelir. Bu tür
teklifler, kontrolü ele geçirme mücadelesinde önemli bir yer tutar. Ülkemizdeki
borsa şirketlerinin sermaye yapıları karşısında kontrolün kazanılmasında işlevsel
bir yöntem olmasa da Avrupa piyasalarının tümü için bu tespit yapılamayabilir.
Dolayısıyla gönüllü alım teklifinde alıma konu menkul kıymet fiyatlarının adil ve
eşitlikçi ilkeler gözetilerek belirlenebilmesi için Yönerge’de esaslı bir düzenleme
yapılmamış olması yahut en azından başka yönergelere atıf yapılmaması; yalnızca zorunlu alım teklifinin değil her iki teklifin de düzenlendiği bir mevzuatta
eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Gönüllü alım teklifi hususunda, yukarıda “c.
teklife ilişkin menkul kıymet sahiplerine yapılacak bilgilendirme, teklifin kamuyla
paylaşılması ve şeffaflık” başlığından itibaren ele alınan ve her iki alım teklifi için
de ortak olan düzenlemeler yeterli görülmektedir.
C. Türk Hukuku
1. Genel Olarak
Türk hukukunda pay alım teklifi yükümlülüğünün düzenlenmesi yeni olmayıp
1992 yılına dayanmaktadır. Pay alım teklifine ilişkin ilk düzenleme, 2499 sayılı
mülga Sermaye Piyasası Kanunu’nda, 1992 yılında yapılan değişiklikle eklenen
16/A maddesi ile yapılmıştır. Anılan düzenleme ile halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetim kontrolünü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda
bulunularak; hisse senedi toplama girişiminde bulunulması, genel kurullarda oy
kullanmak için vekâlet istenmesi veya ortaklığın pay dağılımının önemli ölçüde
değişmesi ile sonuçlanan; hisse senedi el değiştirmelerinde, sermaye artırımlarında, birleşme ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli
23

Detaylı bilgi için bkz. Ali Paslı, ‘Pay Alım Teklifi Zorunluluğu’ Mehmet Helvacı, Necdet Uzel,
Numan Sabit Sönmez, Ahmet Özsoy (ed) Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası
Hukuku Toplantı Serisi (Tebliğler ve Tartışmalar) (On İki Levha Yayıncılık, 2019) 290.
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olay ve gelişmelerde küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla Kurul’un düzenlemeler yapacağı hükme bağlanmıştı.
Anılan düzenlemeye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan
ikincil düzenlemeler de aşamalı bir gelişim izlemiştir. Buna kapsamda ilk etapta
1994 yılında Seri: V, No: 8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi
Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği içinde, 14 ilâ 17’inci maddeler arasındaki
hükümlerle dar kapsamlı bir düzenleme yapılmış, 2009’da çıkarılan Seri: IV No:
44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile konu, hem ayrı bir mevzuatla düzenlenmiş hem de hükümlerin 2004/25/
AT sayılı Yönerge’nin ilk hâline uyumlu olması gözetilmiştir. 2012’de yürürlüğe
giren SerPK’nın 25, 26 ve 27’inci maddelerde “çağrı” yerine “pay alım teklifi”
terimi kullanılarak, pay alım teklifi ve yükümlülüğü ile çıkarma ve satma hakları
da açık bir şekilde kanuni düzenlemeye kavuşmuştur. Yeni kanunla birlikte, ikincil mevzuatın da yeni kanunla uyumlu hâle getirilmesi kapsamında 2014 yılında
IV-44 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmış, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği
(“Tebliğ”) yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ’de 2015, 2018 ve 2019 yıllarında
birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Alım teklifi, aleni teklif yahut çağrı; hukukumuzda “payları” konu almaktadır.
Pay alım teklifi SerPK m. 25/1’in yollamasıyla Tebliğ ile SerPK m. 26 ve m. 27’de
düzenlenmiştir. Pay alım teklifinin uygulama alanı, Tebliğ’in 1. ve 2. maddelerinde belirtilmektedir. Buna göre pay alım teklifi borsa şirketlerini de kapsamına
alan tüm halka açık ortaklıklara yöneliktir. Yani payları borsada işlem görmeyen halka açık anonim ortaklıklardaki kontrol değişikliği de Tebliğ’in uygulama
alanı içerisindedir. Öte yandan önemli nitelikteki işlemler, yatırım ortaklığının
niteliğin değişmesi ve hakla açık ortaklık statüsünden çıkma hâllerinde pay alım
teklifi zorunluluğunun doğması durumunda aksi ilgili düzenlemelerde belirtilmiş
olmadıkça Tebliğ uygulanmayacaktır24. Buna karşılık yukarıda izah olunduğu
üzere Yönerge’nin uygulama alanı payları borsada işlem gören şirketlerdir. Bu
anlamda ulusal mevzuatta pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü Yönerge’ye
nazaran daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Alım teklifinin esas amacı hedef ortaklığın diğer pay sahiplerini korumak olduğundan, ulusal mevzuatta kapsamın
AB hukukuna nazaran daha geniş belirlenmesi bu anlamda ulusal mevzuatın daha
fazla ortaklığa uygulanabilmesini sağlamış ve alım teklifi yoluyla daha fazla pay
sahibinin bu yolla korunması sağlanmıştır.
Türk mevzuatında, AB hukukuyla paralel olarak pay alım teklifi temelde gönüllü (ihtiyari) pay alım teklifi ve zorunlu pay alım teklifi olarak ikiye ayrıl24

Gönüllü pay alım teklifinin kapalı şirketlerde uygulanmasına teorik açıdan bir engel bulunmamaktadır. Paslı (n 23) 289.
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maktadır. Her iki teklifte de öncelikli amaç tüm pay sahipleri arasında eşitliğin
sağlanmasıdır. Nitekim Tebliğ’in m. 5/1 düzenlemesinde “(h)edef ortaklığın sermayesini temsil eden paylarının kısmen veya tamamen iktisap edilmesi suretiyle
yönetim kontrolünün elde edilmesi hâlinde, hedef ortaklığın sermayesini temsil
eden diğer paylarını elinde bulunduran tüm pay sahiplerinin haklarını koruyacak
şekilde pay alım teklifi yapılması zorunludur. Pay alım teklifinde, hedef ortaklığın
sermayesini temsil eden aynı gruba dâhil tüm payları eşit işleme tabi tutulur.”
denilerek eşitlik ilkesi vurgulanmıştır.
Türk hukukunda pay alım teklifi/çağrısı süreçlerinde yetkili otorite SerPK m.
25/1 uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık ortaklıklarda gönüllü ya da önemli nitelikteki
işlemler nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili tüm usul ve esasları
belirleyecek kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu anlamda, Yönerge m. 4 hükmünde ifade edilen ve devletlerce Yönerge’nin uygulanabilmesi için belirlenmesi
istenen kurum, ülkemiz bakımından Sermaye Piyasası Kurulu’dur.
İncelemelerimizin devamında yeknesaklık olması açısından incelenen ulusal
mevzuatlarda ilgili kurum “pay alım teklifi” olarak anıldığından tarafımızca da
bu ifade kullanılmıştır.
2. Zorunlu Pay Alım Teklifi
a. Genel olarak
Zorunlu pay alım teklifi anonim şirket kontrolünün sermaye piyasası hukuku anlamında el değiştirmesi ve herhâlde sermaye piyasası mevzuatında kontrol
değişikliği olarak öngörülen başkaca özellikli durumların gerçekleşmesi hâlinde,
kontrolü ele geçiren yeni kişi/kişilerin kontrolünün dışında kalan azınlık pay sahiplerine, onların paylarını satın almak üzere belli bir fiyattan teklifte bulunma
zorunluluğunu ifade etmektedir25 26. Alım teklifinde bulunma zorunluluğu temel25

26

Farklı tanımlamalar neticesinde farklı sonuçlar doğuran kontrol değişikliği kavramı, farklı
mevzuatlarda (örneğin enerji piyasası mevzuatı, rekabet hukuku mevzuatı gibi) farklı tanımlanmaktadır. Sermaye piyasası hukuku bakımından kontrolün ne zaman elde edileceği SerPK
m. 26/2 hükmünde düzenlenmiştir. Hüküm uyarınca oy haklarının %50’sinden fazlasına sahip
olunması kontrolün elde edilmesi, eş deyişle kontrol eşiğidir. Ancak dikkat edilmesi gereken
bu oranın sermayeye göre değil oy hakkına göre belirlendiğidir. Bu anlamda kontrol değişikliği
kavramı bakımından teklifte bulunma zorunluluğunun kapsamı nispeten dardır. Çünkü her türlü
kontrol değişikliği değil, esasen % 50’lik oranı aşan değişiklikler ilgili kurumun uygulanmasına
yol açmaktadır. Detaylı açıklama için bkz. Paslı (n 23) 294.
Burada kullanılan azınlık ifadesi, TTK’da teknik olarak kullanılan “azınlık” teriminden farklıdır. Ortaklık kontrolünü herhangi bir şekilde elinde bulunduran, bu çerçevede organları seçme
imkânına sahip olanların dışında kalan tüm pay sahipleri, korunması amaçlanan azınlıktır. Paslı
(n 23) 407, dpn. 295.
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de, azınlık pay sahiplerinin korunması ile kontrol priminin paylaşılması ve bu
kapsamda pay sahipleri arasında eşitliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Ortaklıkta hâkimiyete sahip kişi ya da kişi grubunun değişmesi durumunda azınlık pay sahiplerinin değişiklikten zarar görmemeleri için alım teklifinde bulunulması, kontrolden uzak pay sahiplerine paylarının alınması ile ortaklıktan çıkma yani yeni bir
“contoller”ı bulunan ortaklıkta kalıp kalmama tercihinde bulunma olanağı sunar.
Alım teklifi zorunluluğunun bir başka gerekçesi olan kontrol priminin paylaşılması da esasen yine azınlık pay sahiplerini koruma amacına matuftur. Yani ortaklığın devrini sağlayan işleme konu hisseler için ortaklığın gerçek veya piyasa
değerine nazaran ödenen yüksek fiyattan (kontrol priminden) sadece kontrol sahibinin yararlanmasının engellenmesi ve azınlık pay sahiplerinin de bu primden
yararlanması sağlanmalıdır. Bunun yolu ise kontrolü devralan kişi veya kişilerin
alım teklifinde bulunma zorunluluğuna tabi olması ve teklif fiyatının kontrol primini kapsayacak şekilde belirlenmesidir. Kontrol priminin bu şekilde paylaşılması gerektiği düşüncesi pay sahiplerinin eşitliği ilkesinin bir sonucudur27.
Zorunlu pay alım teklifi SerPK m. 26 ile Tebliğ m. 11 vd. hükümlerinde düzenlenmektedir. SerPK m. 26/1 uyarınca; “Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde 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 bulunma zorunluluğundan
muafiyete ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.” denilerek Tebliğ’e yollama
yapılmaktadır. Nitekim Tebliğ m. 11/1 düzenlemesi de SerPK düzenlemesine paraleldir. Pay alım teklifinin yöneltileceği pay sahiplerinin hangi ana göre belirleneceği hususu 20.02.2020 tarihli 7222 sayılı Kanun ile, SerPK m. 26 hükmüne
yapılan ekleme ile açıklığa kavuşmuştur. Buna göre alım teklifinin yöneltileceği
pay sahipleri, kontrol değişikliğine sebep olan payların/oy haklarının iktisabının
kamuya açıklandığı ana göre belirlenecektir. Eş deyişle, kontrol değişikliğinin
meydana geldiği andaki pay sahipliği bu anlamda alım teklifinin muhatabı olma
bahsinde herhangi bir etkiye sahip değildir.
Diğer yandan pay sahipliğinde bir değişiklik olmasa da yönetim kontrolünde
değişiklik meydana gelebilmesi mümkündür. Bu husus SerPK m. 26/3 düzenlemesinde “(b)azı ortakların kendi aralarında yapacakları özel anlaşmalarla
yönetim kontrolünü ele geçirmeleri de bu madde kapsamında değerlendirilir.”
şeklinde belirtilmiştir. Aynı doğrultuda Tebliğ m. 11/2 düzenlemesinde “Ortaklığın pay sahipliğinde herhangi bir değişiklik olmasa dahi, ortakların kendi aralarında yapacakları özel yazılı anlaşmalarla yönetim kontrolünü ele geçirmeleri
sonucunda da pay alım teklifi zorunluluğu doğar” hükmü amirdir.
27

Detaylı açıklama için bkz. Paslı (n 1) 405 vd.
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Bu noktada Yönerge ile incelenen ulusal düzenlemeleri birkaç açıdan kıyaslamak gerekmektedir. Öncelikte hukukumuzda pay alım teklifi yükümlülüğünü
doğuran olgu, Yönerge’ye paralel olarak “kontrol değişikliği” olarak benimsenmiştir. Ancak Yönerge, kontrol değişikliğine yönelik yalnızca devir hâllerini düzenlemektedir. Kontrol değişikliği için bir devralma (acqusition) işleminin varlığı aranmaktadır. Buna karşılık mevzuatımızda kontrol değişikliğinin ortaklar
arasında yapılacak anlaşmalarla veya pay hakkında imtiyaz sağlanmasıyla da
meydana gelebileceği düzenlenmiştir28. Bu doğrultuda hukukumuzdaki düzenlemeler, kapsamı bakımından daha geniş olduğundan Yönerge ‘ye nazaran azınlık pay sahipleri açısından daha lehe olarak değerlendirilebilir29. Vurgulanması
gereken bir diğer husus, yönetim kontrolünün elde edilmesi hâlinde alım teklifinin yöneleceği menkul kıymetin hukukumuzda pay, teklifin muhatabının ise
pay sahipleri olarak düzenlendiğidir. Buna karşılık AB hukukunda teklife konu
olan şey/nesne oy hakkı veren menkul kıymetler, teklifin yöneltildiği kişiler ise
menkul kıymet sahipleri olduğundan hukukumuzda kapsamın bu açıdan daha dar
tutulmuş olduğu görülmektedir30.
28

29

30

Tebliğ’in 11/1 madde hükmünde “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…” şeklindeki ifadeden yönetim kontrolünü ele geçirme yöntemlerinin sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır. Ortaklıkta kontrol değişikliğine sebep
olan ve netice itibarıyla diğer pay sahiplerinin korunmasını gerektiren türden değişiklikler,
mevzuat kapsamında yönetim kontrolü değişikliği kabul edilmeli ve zorunlu pay alım teklifine
tabi tutulmalıdır. Bu doğrultuda mehaz ve ulusal kanun koyucuların ortak amaçlarının azınlık
pay sahiplerini korumak olduğu göz önünde bulundurulduğunda, diğer pay sahiplerinin korunmasını gerektirmeyen hâllerde pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmayacağını
kabul etmek gerekir. Ancak düzenlemelerin esas amacı pay sahiplerinin korunması olduğundan
alım teklifi yükümlülüğün doğmadığı hâller hedef şirket pay sahipleri aleyhine olacağı için dar
yorumlanmalıdır. Bu noktada, SerPK m. 26/2 ile Tebliğ m. 12/1’in son cümlesinde, imtiyazlı
payların mevcudiyetinin yönetim kontrolü değişikliğine sebep olmaması hâlinde; işlemin zorunlu pay alım teklifi kapsamına girmeyeceği düzenlemeleri anılmalıdır.
Her ne kadar hüküm, Yönerge’ye nazaran teklifin muhatapları bakımından daha lehte görülebilirse de, fikrimizce devralan açısından mülkiyet iktisabına dayalı olmayan ya da zaten onun var
olan mülkiyet hakkına etki etmeyen bir işleme, anonim ortaklıktaki tüm paylara malik olmak
üzere bunları satın almak zorunluluğu şeklinde hukuki sonuç bağlanması, adil/tutarlı değildir. Kontrol priminin paylaşılması da ancak kontrol satışı veya benzer bir işlem ile devralanın
mülkiyet iktisabı hâlinde anlamlı olacaktır. Dolayısıyla çağrı zorunluluğu açısından, anonim
ortaklıkta ortaya çıkan kontrol değişikliği sonucu esasen etkili olmakla birlikte, kontrolü sağlayan yöntemin öneminin bulunmadığı savı kanaatimizce kabul edilir nitelikte değildir. Paslı
(n 1) 459. “Controller”ın pasif kaldığı işlemlerde çağrı zorunluluğunun varlığı düşünülebilirse
de burada paylaşılacak bir kontrol primi de yoktur ya da bir şekilde olsa bile bunu ödeyen yeni
“controller” değildir. Bu durumda, yeni kontrol sahibinin ancak durumdan haberdar olup bundan yararlanmaya başlamasının ardından kamuyu aydınlatma sorumluluğu gündeme gelebilirse
de, çağrıda bulunma zorunluluğu gibi oldukça ağır ekonomik sonuçları olan bir kuruma, hiçbir
aktif işlemi/faaliyeti bulunmayan kişinin tabi tutulmaması lazımdır. Paslı (n 1) 472.
Ancak Yönerge açısından ilgili menkul kıymetin oy hakkı barındırması gerektiği için yukarıda
da açıklandığı üzere oy hakkı veren menkul kıymet kavramının, neredeyse “pay” ile özdeş
olduğu söylenebilir.
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Yönetim kontrolü başlığını taşıyan SerPK m. 26/2 ile m. 26/3 hükümlerinde
ve buna paralel Tebliğ’in 12’inci maddesinde, kontrol değişikliğine sebep olacak
oranda oy hakkının ne olacağı ve nasıl hesaplanacağı, Yönerge’nin devletlerin
iç hukukuna yaptığı yollamaya riayet edilerek düzenlenmiştir31. İlgili düzenlemelerde ortaklığın oy haklarına, tek başına veya birlikte hareket eden kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı %50’sinden fazlasına32 sahip olunması, yönetim
kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme hakkına yahut genel kurulda söz
konusu üyelikler için aday gösterme hakkı veren imtiyazlı paylara sahip olunması yönetim kontrolünün elde edilmesi olarak belirlenmiştir. Ek olarak, yukarıda
da zikrettiğimiz üzere, kontrol değişikliğinin pay devri ile gerçekleşmesi zorunlu
değildir. Kanun koyucu kontrol değişikliğinin pay sahipleri arasında yapılacak
yazılı anlaşma (oy sözleşmesi) ile veya özel bir yazılı anlaşma olmaksızın dolayı
kontrol yoluyla da sağlanabileceğini hüküm altına almıştır33.
b. Zorunlu alım teklifine konu payın bedelinin belirlenmesi, ödeme
aracı ve teklifte bulunmamanın sonuçları
Pay alım teklifine girişilmeden evvel teklifte bulunacak kişi(ler) tarafından
alınması gereken mali tedbirler, Yönerge ile paralel olarak Tebliğ’in 6. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre teklifte bulunan kişi(ler), satın alma süresinin
sonunda teklifin karşılığını tümüyle ödeyebilmek için bilgi formunun yayımlanmasından önce gerekli tedbirleri almalıdır. Bu düzenleme pay sahiplerinin alım
işlemlerine başlanmadan dahi koruma altına alındığı bir süreç oluşturmak adına
yerinde bir düzenlemedir.
Bir gerçek ya da tüzel kişi, kendi başına ya da birlikte hareket ettiği kişilerle
beraber doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir şirketin
paylarını satın alır, sahip olduğu oy hakları belirlenen bir oranı aşar ve bu yolla
şirketin yönetim kontrolünü ele geçirirse, hedef şirket azınlık pay sahiplerini korumanın bir aracı olarak her birine “âdil” fiyattan pay alım teklifinde bulunulması
gerekir. Zorunlu pay alım teklifi neticesinde pay bedellerinin nasıl hesaplanacağı
ve hangi araçlarla ödeneceği Tebliğ’in m. 15 ilâ m. 17 hükümleri arasında düzen31
32

33

Yönerge’de kontrol değişikliğinin hangi oranda olacağına ilişkin devletlerin iç hukuklarına
yaptığı atıf için bkz: “B. AB hukuku 2. Zorunlu Alım Teklifi a. Genel olarak”.
Kontrol eşiği, mevzuatta oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olunması olarak belirlenmiştir. Bu ifade kontrol eşiğinin %51 olduğu şeklinde değil %50 + 1 oy şeklinde anlaşılmalıdır.
Zira oyların %1’i 1 tane oydan fazlaya tekabül edebilir. Detaylı bilgi için bkz. Paslı (n 23) 294.
Dolaylı kontrole örnek olarak (B) halka açık şirketinin paylarının çoğunluğuna sahip (A) halka
kapalı şirketinin paylarının alınmasıyla esasında halka açık olan (B) şirketinin kontrolünün
“dolaylı yoldan” elde edilmesi verilebilir. Bu hâlde dolaylı yoldan da olsa nihayetinde halka
kapalı bir şirket paylarına yönelik bir devralma işlemi ile halka açık bir şirketin kontrolün elde
edilmiş olması sebebiyle pay alım teklifi zorunluluğu gündeme gelecektir.

390

Ali PASLI

lenmiştir. Buna göre zorunlu pay alım teklifi fiyatı, payları borsada işlem gören
şirketler için payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten
geriye doğru 6 ay içinde oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatının ortalamasından veya tekliften önceki 6 ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyattan düşük olamaz (Tebliğ m. 15/1). Payların borsada
işlem görmemesi hâlinde ise payların bedeli, Kurul tarafından hazırlanan değerleme raporu esas alınarak belirlenir (Tebliğ m. 15/4). Bunun yanında Tebliğ’de,
Yönerge’nin üye devletlerin iç hukuklarına yaptıkları yollamaya paralel olarak
farklı durumlarda pay fiyatının nasıl belirleneceğine ilişkin düzenleme de yapılmıştır (Tebliğ m. 15/2, 3). Yine Yönerge ile paralel olarak zorunlu alım teklifine
konu ortaklık paylarının, pay sahiplerinin eşitliği ilkesi gözetilerek belirlenmesi
gerektiği de hüküm altına alınmıştır (Tebliğ m. 5/1). Bu doğrultuda fiyatların belirlenmesine ilişkin yapılan detaylı düzenlemelerin, Yönerge’de pay sahiplerinin
korunması için alınması gereken diğer tedbirlerin üye devletlere bırakılmasına
ilişkin kurala [Yönerge m. 5(6)] paralel olduğu görülmektedir.
Bu doğrultuda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunun doğmasıyla birlikte süresi içinde teklifte bulunulmazsa, teklifte bulunması gerekenlerin genel
kuruldaki oy hakları kendiliğinden “donar”. Bunun anlamı zorunlu pay alım
teklifi yapmak için Kurul’a başvurduktan sonra teklifin yapılması gereken süre
içinde, ek süre talebinde bulunulmuşsa ek süre içerisinde teklif yapılmazsa, teklife bulunulana kadar genel kurulda sahip olunan oy haklarının kullanılamayacağı34, söz konusu payların, genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağıdır
(SerPK m. 26/6, Tebliğ m. 13/4). Pay alım teklifi fiyatının belirlenmesinde kur
ve faize ilişkin esasları düzenleyen Tebliğ m. 17/1 hükmü uyarınca, zorunluluğun doğduğu andan itibaren 2 ay içinde fiilî pay alım teklifine başlanmaması
hâlinde de teklif veren aleyhine gecikilen her gün için işletilecek faiz tutarı pay
alım fiyatına eklenir. Bunun yanında her halde pay sahiplerine zorunlu pay alım
teklifinde bulunulmaması hâlinde pay sahiplerinin sahip oldukları özel hukuka
ilişkin imkân(lar) ne Yönerge’de ne de mevzuatta öngörülmüştür. Kanaatimizce
teklifin yapılmaması aynı zamanda kanuni borcun ihlalini teşkil ettiğinden, aynen ifa davası yoluyla adeta bir ön akit varmışçasına kontrol sahibinin sözleşme
yapma zorunluluğundan söz edilebilecektir35.
Hukukumuzda pay alım tekliflerine yönelik ödemelerin Türk Lirası cinsinden
tam ve nakden yapılması esastır. Bedelin pay sahibinin yazılı izniyle tamamen
veya kısmen menkul kıymet cinsinden belirlenmesi de mümkündür ancak bu hâl34

35

Bu düzenleme, muadili sayılabilecek TTK m. 198 hükmünden farklıdır. Zira TTK m. 198/2
hükmünde, açıkça oy hakları dâhil olmak üzer tüm pay sahipliği haklarının donacağı ifade
edilmiştir. Buna karşılık incelemeye konu “donma” yalnız oy haklarına ilişkindir. Paslı (n 23)
299.
Bu konuda ayrıntılı bilgi için Paslı (n 1) 505 vd.; Paslı (n 23) 300.

§ 4. Pay Alım Teklifi (Takeover Bid)

391

de menkul kıymetin borsada işlem gören bir menkul kıymet nev’inden olması
zorunludur (Tebliğ m. 5/2). Tebliğ’in ödeme aracına ilişkin düzenlemeleri de büyük ölçüde Yönerge ile paralellik göstermektedir. Ancak pay alım teklifiyle devralınan payların oy hakkında % 5 ve daha fazlaya tekabül etmesi hâlinde bedelin
en azından nakit cinsinden de teklif ediliyor olmasına ilişkin bir düzenlemeye
hukukumuzda yer verilmemiştir.
c. Teklife ilişkin pay sahibine yapılacak bilgilendirme, teklifin kamuyla
paylaşılması ve şeffaflık
Pay alım teklifine ilişkin bilgilendirmenin nasıl yapılması gerektiği Tebliğ’in
m. 7 hükmü ile Tebliğ’in EK-1 sayılı ekinde düzenlenmiştir. Hüküm uyarınca
Kurul’a yapılacak pay alım teklifi başvurularında Tebliğ’in ekinde yer alan gönüllü veya zorunlu pay alım teklifi yoluyla payların devralınmasına ilişkin teklif
bilgi formunun sunulması gerekir. Formda yer alan bilgilerin eksiksiz, tutarlı ve
anlaşılır olması şartıyla bilgi formu Kurulca onaylanır. Aksi hâlde eksiklikler tamamlattırılır. Hedef şirket paylarının borsada işlem görmesi hâlinde bilgi formu,
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve ortaklığın internet sitesinde; aksi hâlde
Kurul’un, varsa ortaklığın internet sitesinde ve şirket merkezinin bulunduğu mahallî ve/veya ülke çapında yayınlanan ya da dağıtılan en az bir gazetede ilan
edilir. İlgili düzenleme Yönerge ile ortak amaca yönelmiş olup pay sahiplerinin
korunmasını hedeflemektedir. Ek olarak mevzuatımızda bilgi formu kapsamında
talep edilen bilgiler Yönerge ile de uyumludur. Buna karşılık hukukumuzda “pay
alım teklifinde bulunma kararının” kamuyla paylaşılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Tebliğ’in 10. maddesinde kamuyla paylaşılması gereken hususlar liste hâlinde
sayılmış olup temelde pay alım teklifinin içeriğine, taraflarına ve fiyata ilişkin
bilgileri içermektedir. Paylaşım SPK’nın özel durumların kamuya açıklanması
prensipleri çerçevesinde teklifte bulunan tarafından yapılır. Bu düzenlemenin,
Yönerge’nin 8. madde hükmünde öngörülen kamuyu aydınlatma gerekliliklerini
karşıladığını söylemek mümkündür.
Hukukumuzda pay alım teklifinin kamuyla paylaşılmasına ilişkin düzenlemelerin Yönerge’ye nazaran eksik kaldığını belirtmek gerekir. Zira AB uygulamasında sürece ilişkin istihdam edilenlerin temsilcilerine yoksa bizzat kendilerine
bilgi verilmesi gerektiği de düzenlenmiştir. Bu sebeple Yönerge’nin ilgilileri koruma fonksiyonunun Tebliğ’e nazaran daha etkin olduğu söylenebilir.
Son olarak belirtilmelidir ki Yönerge ile devletlere pay alım tekliflerinin sonuçlarını kamuyla paylaşma yükümlülüğü yükletilmiştir. Öncelikle “sonuç”
denilerek teklifin muhataplarınca kabul veya reddedilmesi ile şirkette meydana
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gelen son durumun işaret edildiği anlaşılmalıdır. Tebliğ’in “kamuya açıklanacak
hususlar” başlıklı 10. maddesinin “f”, “g”, “ğ” bentleri bu hususa ilişkin olup şu
şekildedir:
(1) Aşağıdaki hususlar Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esasları çerçevesinde, teklifte bulunan tarafından kamuya açıklanır:
(f) Pay alım teklifi süresince her işlem günü sonunda borsadan ve borsa dışından alınan pay adedi ve tutarı ile pay alım teklifine karşılık veren pay sahibi
sayısı
(g) Pay alım teklifi süresinin bitiminde, teklif süresince alınan toplam pay
adedi ve tutarı ile pay alım teklifine karşılık veren toplam pay sahibi sayısı
ğ) Pay alım teklifi sonrası payları teklife konu olan ortaklığın detaylı ortaklık
yapısı ve yönetim durumu.
Bu hâlde mezkûr hükümler göstermektedir ki teklif sonuçlarının kamuyla
paylaşılması noktasında hukukumuz ve Yönerge düzenlemeleri örtüşmektedir.
d. Pay alım teklifinin değerlendirilmesi ve kabulü
Pay alım teklifinin muhatap tarafından değerlendirilmesi için zorunlu ve gönüllü pay alım teklifinde verilen süre, Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca 10 iş
gününden az 20 iş gününden fazla olamaz. Ek olarak gönüllü pay alım teklifinde, hedef ortaklık tarafından teklifin değerlendirilebilmesi için talep üzerine otuz
iş günü kadar ek süre verilebilir (Tebliğ m. 13). Bu yönüyle Tebliğ hükümleri,
Yönerge’nin alt ve üst limitleri belirleyen ve teklifin değerlendirilmesine ilişkin
devletlere süreleri esnetebilme yetkisi veren düzenlemeleriyle uyumludur. Pay
alım teklifinin kabulü ile hedef şirkette korunması öngörülen pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılabilmeleri ve bu yolla himaye edilmeleri sağlanır. Pay bedellerinin
muhataplara ödenmesiyle alım teklifi prosedürü tamamlanmış olur.
SerPK m. 27 hükmünde ise çıkma ve çıkarma hakları düzenlenmektedir.
Çıkma ve çıkarma hakkı esasen ortaklığın devralınmasının anonim ortaklıklar
hukukuna sirayet eden sonuçlarından biridir. Buna karşılık alım teklifinden de
ayrılmaz bir kurum olduğu ve alım teklifi ile bağlantılı olarak düzenlendiği de bir
vakıadır. Buna göre pay alım teklifi sonucunda yahut birlikte hareket etmek de
dâhil olmak üzere bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarında belli bir oranı bulması hâlinde, söz konusu orana ulaşan pay sahiplerinin
kalan ortakları ortaklıktan çıkarma, kalan ortakların ise paylarını satma hakları
doğmaktadır. Hüküm söz konusu oranın belirlenmesi konusunda Kurul’a yetki
tanımakta olup, Kurulca bu oran –zaman içerisinde- % 98 olarak belirlenmiştir
(bkz. II-27.2 sayılı Tebliğ, m. 4). Yönerge’de bu oran % 90 olarak belirlenmiş
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olup hukukumuzda çıkma/çıkarma yoluna başvurulmasının zorlaştırıldığı söylenebilir.
e. 2004/25/AT sayılı Yönerge’de yer almayan fakat Tebliğ’de yer verilen
düzenlemeler
Tebliğ m. 5/3 ve m. 9 hükümlerinde pay alım tekliflerinin aracı vasıtasıyla
gerçekleştirileceği düzenlenmektedir. Bu kapsamda, teklifte bulunan ile yatırım
kuruluşu arasında pay alım teklifine ilişkin aracılık sözleşmesi akdedilmektedir.
Bu şekilde yatırım kuruluşu aracı kuruluş olarak teklifte bulunan taraf adına hareket etmekte ve ortaklık paylarını satın almaktadır. Payların bedeli ise en geç takip eden iş gününde paylarını satan(lar)a ödenmelidir. Yönerge’de ise bu şekilde
“aracılık” mekanizması düzenlenmiş değildir. Ancak esasen bu düzenleme halka
arz olmuş şirketlerin zorunlu pay alım teklifi sürecinde çok fazla pay sahibiyle
etkileşimde olmasının güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Sürecin kolaylaştırılması ve kısaltılmasına doğrudan etkisi olan bu düzenleme kanaatimizce yerindedir.
Yönerge’de bizzat düzenlenmeyen fakat devletlere iç hukuklarında düzenleme yapma yükümlülüğü öngörülen bir husus, tekliflerin revize edilmesine (teklifte değişiklik yapılmasına) ilişkindir. Bu konuda hemen en başta belirtilmelidir
ki Yönerge’nin yollamasıyla pay alım teklifinde değişiklik yapılmasına ilişkin
düzenleme, yalnızca Tebliğ’in 22. maddesinde gönüllü/ihtiyari pay alım teklifinin kapsamında ve fiyatında değişiklik yapılmasına ilişkin olmak üzere düzenlenmiştir. Zira zorunlu pay alım teklifindeki fiyat, zaten SPK onayına tabi olup,
nasıl hesaplanacağı ayrıca düzenlenmektedir. Dolayısıyla bu fiyatta –en azından
aşağı yönlü- değişiklik yapılamaz.
Tebliğ’de yer alan bir başka düzenleme de pay alım teklifinin durdurulmasına
ve yasaklanmasına ilişkindir. Teklif sürecinin durdurulması yahut yasaklanması,
pay alım teklifi bilgi formunun Kurulca onaylanmasından sonra formda yer alan
bilgilerin gerçeğe aykırı yahut eksik olduğunun ortaya çıkması veya bilgi formu düzenlenmeksizin pay alım teklifinde bulunulması hâlinde gündeme gelebilir
(Tebliğ m. 8/1). Bu mekanizma esasen pay sahiplerinin doğru bilgilendirilmesi
ve işlemlerin Kurul nezdinde himaye altına alınması amacını taşımaktadır. Aynı
doğrultuda Yönerge’de de vurgulanan temel ilkelerden biri pay sahiplerinin korunması ilkesidir. Bu sebeple her ne kadar Yönerge’de bu böyle bir mekanizma
özel olarak oluşturulmuş olmasa da menkul kıymet/pay sahiplerinin korunması
için devletlerin iç hukuklarına yapılan yollamaya paralel olarak işbu düzenlemenin yapılmış olduğu değerlendirilmektedir.
Tebliğ’in “Zorunlu pay alım teklifi süreci” başlıklı 13. maddesi, pay alım teklifi yapılma zorunluluğunun doğmasına ve takiben teklif verenin uyması gereken
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sürelere riayet edilmemesi hâlinde uygulanacak yaptırımlara ilişkindir. Hükümde
belirtilen sürelere uyulmaması hâlinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu
doğan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlarla birlikte hareket edenlerin sahip olduğu
oy hakları, söz konusu ihlalin gerçekleştiği tarih itibarıyla Kurulca başka bir işlem
yapılmasına gerek bulunmaksızın kendiliğinden donar. Yönerge’de doğrudan bu
tür bir düzenleme bulunmasa dahi devletlere, alım teklifi yapmakta gecikilmesi
olasılığını düzenleme yükümlülüğü yüklenmiştir. Bu yönüyle ilgili düzenlemenin
Yönerge’ye –ve gelişmiş ülke düzenlemelerine- uygun olduğu ve takiben pay
sahiplerinin korunması ilkesini de gözettiği açıktır.
Yönerge ile devletlerin iç hukuklarında düzenlemeleri öngörülen hususlardan bir diğeri de alım teklifine ilişkin izin verilen koşulların belirlenmesidir. Bu
kapsamda hukukumuzda pay alım teklifinin doğmadığı hâller Tebliğ’in m. 14
hükmünde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet ise m. 18
hükmünde düzenlenmiştir. Tebliğ’in 14. maddesinde pay alım teklifinde bulunulması gerekli olmayan hâller sayılmıştır. Buna göre, yönetim kontrolü tüm pay
sahiplerine yöneltilen gönüllü pay alım teklifini takiben elde edilmişse, ortaklar
arasında yapılan yazılı anlaşma ile yönetim kontrolü elde edilmiş ve bu yazılı
anlaşmanın genel kurulda onaylanmasını takiben muhâlefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkı verilmişse, yönetim
kontrolüne sahip ortağın ortaklıktaki oy oranı %50’nin altına düşmüş ve yönetim
kontrolü 3. kişilerin eline geçmeden yapılan pay alımlarıyla yeniden oy haklarının %50’sinden fazlasına sahip olmuşsa, yönetim kontrolünü sağlayan oy hakkı yönetim kontrolüne sahip olan grup içerisinde yapılan devir sebebiyle elde
edilmişse ve satın alanın oy haklarının %50’sine yahut daha azına sahip olması
şartıyla, ortaklığın yönetim kontrolüne sahip ortaklıklardan paylarının bir kısmını
satın almış ve yazılı bir anlaşma ile yönetim kontrolüne sahip ortak ile ortaklığın
yönetim kontrolü eşit yahut daha az oranda paylaşılmışsa bu hâlde pay alım teklifi yapma zorunluluğu doğmayacaktır. Bu hâllerde şeklen bir kontrol değişikliği
olsa da gerçek anlamda bir kontrol değişikliği yoktur ya da azınlığın özel olarak
ve ayrıca korunmasına ihtiyaç olmayan bir işlem söz konusudur. Hükmün yönetim kontrolünün tüm pay sahiplerine ellerinde bulunan payların tamamı için
yöneltilen gönüllü alım teklifi neticesinde elde edilmesine ilişkin olan kısmı, Yönerge’den çeviri yapılarak iç hukukumuza aktarılmıştır.
Tebliğ’in “Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet” başlıklı
18. maddesinde Kurul’un hangi hâllerde pay alım teklifinden muafiyet sağlayabileceği düzenlenmiştir. Bu hâller pay sahiplerinin himaye edilmesini, dolayısıyla
zorunlu pay alım teklifi yapılmasını gerektiren hâllerdir. Fakat bunlarda Kurul’un
değerlendirmesi neticesinde devralan, menfaat dengesinin sağlanması amacıyla
teklif yapma zorunluluğu kapsamından istisna tutulabilmektedir. Bu bağlamda
muafiyet talepleri için, teklif yapmakla yükümlü olanların Kurul’a başvurması
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gerekir. Kurulca yapılacak incelemeler ve talep edilecek bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda muafiyet koşullarının gerçekleştiği sonucuna varılırsa,
SPK’nın takdiri doğrultusunda ilgililer pay alım teklifi yapma yükümlülüğünden
muaf tutulabilir. Kurul’un verdiği muafiyet kararı alım teklifinde bulunma yükümlülüğünü sona erdirdiği için zorunlu çağrıdan yararlanabilecek pay sahipleri
teklifin ifasına yönelik özel hukuk temelli bir dava açamazlar. Bu hâlde azınlık
pay sahipleri kararın iptali için ancak idari yargıya başvurabilirler36. Muafiyet kararı/kurumu ile sermaye piyasasına doğrudan müdahale teşkil eden çağrı zorunluluğunun, bir başka kurumsal müdahaleci işlem ile muhtemel olumsuz etkileri
bertaraf edilmektedir37. Rekabet hukukundaki muafiyet kurumuna benzeyen bu
düzenlemenin Yönerge’de karşılığı bulunmasa da, sistemi ve piyasaları koruyan
bu tür istisna hâllerinin yabancı hukuklarda da bulunduğu görülmektedir.
3. Gönüllü (İhtiyari) Pay Alım Teklifi
Gönüllü pay alım teklifi, SerPK m. 25/1’in yollamasıyla Tebliğ m. 20 vd.
hükümlerinde düzenlenmiştir. Gönüllü pay alım teklifine ilişkin devletlerin iç
hukuklarına yönelmiş bir yollama bulunmamaktadır. Ancak hukukumuzda Tebliğ
m. 20 vd. hükümlerinde gönüllü pay alım teklifi özel olarak düzenlenmiştir.
Gönüllü pay alım teklifi ortaklık paylarının bir kısmının veya tamamının devralınmak üzere teklife konu edilmesidir. Kimi zaman pay alım teklifi yalnızca
belli oranda payın alınmasına yönelik olabilir. Bu hâlde tüm pay sahiplerinin korunmasına, ödemelerin yapılma aracına, yatırım kuruluşu aracılığıyla paylarının
satışının gerçekleştirilmesine, payların alımı sürecine girişilmeden önceki aşamada mali kaynakların sağlanmış olmasına, teklif bilgi formuyla pay sahibinin
aydınlatılmasına, kamuyu aydınlatmaya ve burada sayılanlarla sınırlı olmayan
fakat Tebliğ’de özellikle zorunlu pay alım teklifine uygulanacağı belirtilmeyen
hükümler uygulama alanı bulacaktır.
Yönerge’de genel anlamda pay alım tekliflerini işaret ederek düzenlenen hedef ortaklık yönetim kurulunun teklife ilişkin rapor düzenleme yükümlülüğü, iç
hukukumuzda yalnızca gönüllü pay alım teklifine ilişkin olmak üzere Tebliğ m.
21 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre hedef ortaklık yönetim kurulu; gönüllü
pay alım teklifinde bulunan gerçek ya da tüzel kişinin hedef ortaklığa yönelik
stratejik planları ile bu planların hedef ortaklığın faaliyet göstereceği alanlar ve
yerler ile hedef ortaklıktaki istihdam seviyesi üzerinde yaratması muhtemel etkilerine ilişkin görüşleri de dâhil olmak üzere, pay alım teklifine ilişkin görüşünü ve
bu görüşün dayandığı gerekçeleri içeren bir rapor düzenler. İlgili yükümlülüğün
36
37

Paslı (n 1) 479.
Paslı (n 1) 475.
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yalnızca gönüllü alım teklifine yönelik olması ve söz konusu raporun Yönerge’ye
nazaran daha az hususu içermesi sebebiyle yetersiz olduğu değerlendirilmiştir.
Yönerge’de devletlerin iç hukuklarında düzenlenmesi öngörülen hususlardan
bir diğeri ise rekabetçi tekliftir. Tebliğ’in 23. maddesinde düzenlenen söz konusu
rekabetçi teklif, hükümde tanımlandığı şekliyle gönüllü pay alım teklifinin satın
alma süresi içerisinde üçüncü tarafça yapılan pay alım teklifini (ve fiyatını) ifade etmektedir. Buna göre m. 23/3 hükmü uyarınca ilk teklifi kabul etmiş hedef
ortaklık pay sahipleri işbu teklifi, rekabetçi teklife ilişkin bilgi formunun yayımlanmasından önce kabul etmiş ve paylarını henüz devretmemişlerse ilk teklife
yönelik kabullerini geri alabilirler.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Yukarıdaki tespit ve açıklamalarımız çerçevesinde, pay alım teklifine ilişkin
Türk mevzuatının konuyla ilgili AB düzenlemesi ile büyük ölçüde uyumluluk
gösterdiğini söylemek mümkündür. Nitekim anılan mevzuat hükümlerinin hazırlanışında AB müktesebatına uyumun gözetildiği belirtilmiştir. Yönerge’de olduğu
gibi Türk mevzuatında da pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu kontrol değişikliği olgusuna bağlanmış, pay alım teklifinde bulunurken tüm pay sahiplerine
(farklı pay grupları varsa, bu durum gözetilerek) eşit şartların sunulması ilkesi
benimsenmiş, teklif fiyatının belirlenmesi hususundaki Yönerge kriterleri genişletilerek alınmış, teklifle ilgili olarak pay sahiplerine yeterli bilginin sunulması ve
karar verilebilmesi için yeterli zamanın tanınması suretiyle kamuyu aydınlatma
gereklilikleri mevzuatımıza yansıtılmış, pay alım teklifi sonucunda ya da başka
herhangi bir şekilde hedef şirketteki pay oranının belli bir orana ulaşması hâlinde
–çağrıda bulunma zorunluluğunun yanı sıra- kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma ve onların da paylarını satma hakları düzenlenmiş, pay alım teklifi sürecinin
yönetilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda yetkili kurum olarak
SPK belirlenmiştir.
Farklılıkları özetleyecek olursak, evvela Yönerge’nin uygulama alanı sadece payları borsada işlem gören şirketlere teşmil edilmiş iken, hukukumuzda
tüm halka açık ortaklıklar kapsama alınmıştır. Diğer taraftan hedef şirket yönetim kurulunun teklifi etkisiz hâle getirecek eylemlerden kaçınması prensibi
ve “non-frustration rule” ve anonim ortaklıklar hukukundan kaynaklanan pay
devrini engelleyici unsurların etkisiz kalması prensibi “breakthrouht rule” hukukumuzda yer almamıştır. Yönerge’de “non-frustration rule” ile “breakthrough
rule”u uygulayıp uygulamamak üye devletlerin insiyatifine bırakıldığı için, kuralın hukukumuzda yer almaması Yönerge’nin tanıdığı serbestiden yararlanılması
olarak değerlendirilebilir. Pay alım teklifi müessesesi kullanılarak hedef şirket
pay piyasasının bozulmaması ve hedef şirketin işleyişinin aksatılmaması ilkeleri
de Tebliğ’de açıkça zikredilmemiştir.
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Yönerge’de öngörülen hususlardan biri de ortaklıktaki oy hakkı %90’i bulan
hâkim ortağa azınlık pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkının (the right of
squeeze-out) verilmesidir. Bu yola başvurabilmenin eşiği, Tebliğ’de ise oy haklarının %98’ine sahip olmak şeklinde belirlenmiştir. Oranın yüksek oluşu azınlık
pay sahibinin -iradesi dışında- ortaklıktan çıkartılmasını zorlaştırmaktadır ki bu,
hukukumuzda durumun azınlık pay sahipleri için Yönerge’ye nazaran daha lehe
olduğu ortaya koymaktadır.
Bu çerçevede SerPK ve Tebliğ ile kurulan sistem, bilhassa oy haklarının donmasına ilişkin yaptırım da göz önüne alındığında AB hukukunun koyduğu standardın gerisinde olmamakla birlikte bazı küçük değişiklik/ilave önerileri de şu
şekilde ortaya konulabilir:
1. Zorunlu Pay Alım Teklifinin Yalnızca Pay Sahiplerini Konu Alması
İncelememizde ortaya konulduğu üzere ulusal mevzuatlarımız ile mehaz AB
düzenlemesinde güdülen amaç, ortaklıkta meydana gelen kontrol değişikliği neticesinde mevzuatımızda pay sahiplerinin, Yönerge’de ise oy hakkına sahip menkul kıymet sahiplerinin değişen konjonktüre katlanmaya mecbur bırakılmaması
ve haklarının gözetilmesidir. Bu çerçevede ilgili kişilere alım teklifi yöneltilmesi
zorunludur ve kendilerine ortaklıktan çıkma hakkı tanınmaktadır. Mevzuatımızdaki düzenlemelerin kapsamı, alım teklifinin muhatabı yalnızca pay sahipleri olduğundan Yönerge’ye nazaran dardır.
Yukarıda üzerinde durulduğu gibi hukukumuzda zaten oy hakkı sahipliği ile
pay sahipliği birbirinden ayrılmamaktadır. Bunun gibi hukukumuzda en azından
bugün için esasen oysuz pay da bulunmamaktadır. Ancak pay üzerindeki intifa
hakkı sahipliğinde olduğu üzere menkul kıymete bağlanmayan oy/hak sahiplerinin durumunun özel olarak düzenlenmesi muhtemel tartışmaları bertaraf edebilecektir.
2. Zorunlu Teklifi Doğuran Kontrol Değişikliği Kavramı
Yönerge’nin 5. maddesi ile pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran kriter, hedef şirkette kontrolün kişi yahut birlikte hareket eden kişiler tarafından ele geçirilmesi/devralınması olarak belirlenmiş; hükmün 3. fıkrasında
kontrolü sağlayacak orandaki “oy oranı”nı belirlemek üzere devletlerin iç hukuklarına yollama yapılmıştır. AB hukukunda kontrolün elde edilmesi için bir
devir şartı arandığı incelememizde ifade edilmiş olmakla birlikte burada yeniden
vurgulanmalıdır. Birlikte hareket eden kişiler ise Yönerge’nin 2(1)(d) maddesinde açık olarak yazılı veya sözlü bir anlaşmaya dayanarak yahut zımnen ortaklığın
kontrolünü elde etme amacıyla hareket eden kişiler olarak ifade edilmektedir.
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Yönerge’nin devletlerin iç hukukuna yaptığı yollama neticesinde kontrol değişikliği kavramı, ulusal mevzuatta TTK m. 195 hükmü ile Tebliğ’in “Yönetim
kontrolü” başlıklı 12. maddesine isabet etmektedir. TTK m. 195 hükmü, bir şirketler topluluğu düzenlemesi olup hâkim şirket ve bağlı şirket düzenlemelerini de
ihtiva ederek şirketler hukuku anlamında geniş bir hâkimiyet perspektifi ortaya
koymaktadır. Bilhassa dolaylı kontrolün elde edilmesi ile gündeme gelen zorunlu
çağrı yükümlülüğünün esasen TTK m. 195’in sonucu bir olduğunu ifade etmek
yanlış olmayacaktır. Buna karşılık Tebliğ’in hâkimiyet olgusu/yönetim kontrolü
eşiği TTK’ya nazaran daha dardır. Hukukumuzda pay alım teklifi zorunluluğunu
doğuran kontrol eşiği oransal bakımdan oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olunmasıdır. Bu anlamda yasa koyucunun kontrol eşiğini %30’dan -zamanla- %50’ye yükseltmesi mevcut durumda halka açık şirketlerin sermaye yapıları
karşısında bir sorun veya kurum açısından ciddi bir eksiklik teşkil etmemektedir. Ancak atomize pay yapısına sahip halka açık şirketlerimizin sayısı artıkça,
bu kapsamda olması gerektiği şekilde halka açıklık oranları yükseldikçe bizdeki
kontrol eşiğinin düşürülmesi gündeme gelebilecektir.
Yönerge’de kontrolün ele geçirilmesi belirtildiği üzere evvela devralma işlemini gerekli kılmaktadır. Buna karşılık hukukumuzda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler
için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması, Tebliğ’in 12.
maddesi uyarınca yönetim kontrolünün elde edilmesi olarak kabul edilmiştir.
Fikrimizce değişen şartlar ve dönemin ihtiyaçları kimi hâllerde hükmen kontrol değişikliğinin varlığını kabul etmeyi gerekli kılabilir. Dolayısıyla bu hâllerin
zorunlu pay alım teklifi zorunluluğu kapsamına alınması bakımından iç hukuk
düzenlemelerinin dinamik olduğu ve Yönerge’ye nazaran daha kapsayıcı bulunduğu ifade edilmelidir.
Yönerge’nin 2(1)(d) maddesinde teknik olarak “birlikte hareket eden kişi”den bahsedilebilmesi için bu kişilerin ortaklığın kontrolünü ele geçirme amacına
matuf olması gerektiği ifade edilmiştir. Nitekim hukukumuzda da durumun Tebliğ’in 4/1-k maddesi uyarınca bu şekilde olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda söz konusu düzenlemelerin yalnızca şekli durumu gözetmeyerek esas/fiilî
duruma sonuç bağlaması, kanaatimizce teklifte bulunma yükümlülüğü doğacak
kişi(ler)in haklı menfaatlerinin gözetilmesi bakımından olumludur.
Çalışmamızda ifade ettiğimiz üzere muafiyet, teklif yapma zorunluluğu doğuran bir vakıa bulunmasına rağmen menfaatler dengesinin gözetilmesi noktasında
teklif yapma zorunluluğunun kaldırıldığı hâlleri ifade etmektedir. Yani durum şudur, hem yeni “controller”ın hem de azınlık pay sahiplerinin korunmaya değer bir
menfaati vardır ancak tercih yeni “controller”dan yana olarak kullanılmaktadır.
Gerek Yönerge’nin gerek de ulusal mevzuatın temel hedefinin azınlık pay sa-
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hiplerini korumak olduğu açıktır. Nitekim Tebliğ’de sayılan muafiyet hâllerinin
görece fazla sayıda olmasının yanında Kurul, menfaat dengesini gözeterek teklif sahibinin muafiyet talebini esaslı bir inceleme neticesinde reddetme yetkisine
sahiptir. Belirtmek gerekir ki her ülke kendi birtakım sübjektif ihtiyaçlarını gözeterek muafiyet hâllerini düzenlemektedir. Örneğin İsviçre’de kontrol eşiğinin
geçici süreliğine aşılması ile iktisabın yeniden yapılandırma sırasında gerçekleşmesi muafiyet hâllerine örnektir38. Almanya’da da Federal Otorite kararı ile
bilhassa kontrol sahibine zarar verecek türden -şirketin yeniden yapılanması gibi
hâllerde- ve bağlı şirket(ler)i bulunan hedef şirkette kontrolün elde edilmesi durumunda dolaylı olarak bağlı şirketin de kontrolünün elde edilmesi hâlinde teklif
vereni ekonomik olarak korumak için dolaylı kontrolün elde edildiği ortaklıktaki
pay sahiplerine teklif yapmaktan muafiyet sağlanabilmektedir. Bu anlamda ulusal mevzuatta sayılan muafiyet hâllerini, gerçekten azınlık pay sahipleri yerine
yeni “controller”ı gözetmenin haklı kılınacağı hâllerle sınırlı tutulması isabetli
olacaktır.
3. Teklif Fiyatının Belirlenmesi
Teklif fiyatının belirlenmesi konusunda Yönerge’de bir “adil fiyat” tanımlaması yapılmış, bu fiyatın üye devletlerce belirlenecek 6 aydan az ve 12 aydan
uzun olmayacak periyotta ödenmiş olan en yüksek bedel olacağı ifade edilmiştir.
Ancak alım teklifinin kamuyla paylaşılmasından sonra ve teklif kabul edilmeden
önce teklif veren veya onunla uyumlu hareket edenler menkul kıymetleri teklif
fiyatından daha yüksek bir fiyata satın almışsa bu hâlde adil fiyatın bu bedelden
düşük olmayacak tutara yükseltileceği ifade edilmiş ve devletlerin ilgili otoritelerini fiyatın belirlenmesi konusunda yetkilendirebileceği düzenlenmiştir.
İç hukukumuzda fiyatın belirlenmesi/ayarlanması konusunda yetkili otorite
SPK’dır. Bu kapsamda SPK tarafından Tebliğ’de adil fiyatın nasıl hesaplanacağı
Yönerge’de ifade edilen 6 aylık asgari periyoda riayet edilerek belirlenmiş ve
devletlerin iç hukuklarına yaptığı yollamaya dayanarak adil fiyatın belirlenmesi
noktasında farklı kriterler de öngörülmüştür. Bu anlamda Tebliğ’in Yönerge ile
uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Hatta teklifte bulunulmaması hâlinde pay fiyatına faiz eklenmesine ilişkin düzenlemenin azınlık pay sahiplerinin ekonomik
çıkarlarını gözetme amacına matuf olduğu ve Yönerge’nin 17. maddesi ile paralel
olarak yaptırım mekanizması öngördüğü de ifade edilmelidir.
Son olarak, fikrimizce zorunlu pay alım teklifi fiyatının revize edilmesine ilişkin Tebliğ’de düzenleme yapılmamış olması esaslı bir eksiklik olarak değerlendirilemeyecektir. Şöyle ki Yönerge’nin 13(b) maddesinde devletlerin teklifin revize
38

Paslı (n 1) 432.
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edilmesine ilişkin düzenleme yapması gerektiğinin ifade edilmesiyle yetinilmiştir. Bu bağlamda teklif “fiyatının” revize edilmesi, hukukumuzda yalnızca gönüllü alım teklifi için mümkün kılınmak suretiyle düzenlenmiştir. Aynı Tebliğ’de
zorunlu pay alım teklifinin revize edilmesine ilişkin düzenleme yapılmaması ise
bilinçli susma olarak yani değişiklik yapılmasına izin verilmediği şeklinde anlaşılmalıdır. Gerçekten de adil fiyat kriterleri belirlenmişken bu fiyattan yapılan
teklifin gecikmeksizin muhataba iletilmesi ve çıkma hakkının kullandırılması
önemlidir. Ancak olası karışıklıkları önlemek ve Yönerge’ye uyum sağlanması
adına Tebliğ’e açık hüküm eklenerek zorunlu pay alım teklifi fiyatının –yukarı
yönde olmak kaydıyla- değiştirilmesine/revize edilmesine ilişkin ekleme yapılması düşünülebilir.
4. Pay Alım Teklifi Sürecine Dair İstihdam Edilenlerin Bilgilendirilmesi
Yönerge’de alım teklifi kararının hedef şirket yönetim kurulu ve teklif veren(ler) tarafından kendi çalışanlarının temsilcilerine, temsilcilerinin olmaması
durumunda işçilerin kendilerine bildirilmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Ancak
Tebliğ’de, istihdam edilenlerin temsilcilerine yahut bizzat istihdam edilenlere
bilgilendirme yapılacağı düzenlenmemiştir. Fakat şüphesiz, kontrol değişikliği
beraberinde birtakım işletmesel değişikliklere de sebep olabilir ve istihdam edilenler bu değişikliklerden etkilenebilir. Örnek olarak kontrol değişikliği neticesinde yeni ortaklıkta fabrikaların başka bir yere taşınmasına yahut bazı mağazaların kapatılmasına karar verilebilir. Bu şekilde, istidam edilenlerin iş akitlerinde
esaslı değişikliklerin meydana geleceği bir sürece girilebilir. Dolayısıyla kontrol
değişikliğinin meydana gelmesini takiben zorunlu pay alım teklifi yöneltilirken;
istihdam edilenlerin yetkili sendikalarına, şayet sendikaları yoksa bizzat kendilerine teklifle alakalı gerekli bilgilerin verilmesi, istihdam edilenlerin haklarının
korunması için birtakım tedbirlerin alınabilmesi açısından önemli görülmektedir.
Tam bu noktada gelişen kurumsal yönetim anlayışının da bu şekilde şirket ilgililerinin işleyişten haberdar olmalarının ve korunmalarının sağlanması şeklinde
olduğunu eklemek faydalı olacaktır.
5. Etkisizleştirme Kuralı ve Hedef Şirket Yönetim Kurulunun
Yükümlülükleri
Yukarıda da bahsedildiği üzere etkisizleştirme kuralı, gönüllü pay alım teklifi
sürecinde, sermaye kontrol gücü arasındaki dengesizlikleri bertaraf etmek için
esas sözleşme ile pay sahipleri arasında akdedilen sözleşmelerde yer alan birtakım kısıtlamaların teklif verene karşı uygulanmamasını ifade eder. Etkisizleştirme kuralının hukukumuzda da yasal zemine oturması, bilhassa sürecin tıkanmaması ve uzamaması için önem arz etmektedir.
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Doğrudan doğruya pay sahiplerinin ortaklıktaki varlığına/akıbetine etki etmesi sebebiyle yönetim kurulunun pay alım teklif sürecine halel getirmekten
evleviyetle kaçınması gerekmektedir. Ne var ki Yönerge’de bu husus öngörülmüş iken, mevzuatımızda bu doğrultuda bir düzenleme henüz yapılmamıştır. Bu
sebeple kanaatimizce en azından pay devrini zorlaştırıcı yahut devri engelleme
sonucu doğurabilecek nitelikteki kararların pay alım teklifi boyunca ancak genel
kurulun onayıyla gerçekleştirilebileceği yönünde düzenleme yapılmalıdır. Ancak
Yönerge’de yer alan etkisizleştirme kuralı ve yönetim kurulunun teklifi karşılıksız bırakmaması ilkesinin, iç hukuka aktarılması noktasında devletlere serbesti
tanıdığını da ayrıca belirtelim.
Yönerge uyarınca pay alım teklifi süreci, teklif sahibinin teklifte bulunma kararının kamuyla paylaşılması ile başlar, teklifin sonuçlarının kamuyla paylaşılması ile ve herhâlde teklifin süresinin dolması ile sona erer [Yönerge m. 9(2) par.
2, m. 6(1)]. Kanaatimizce bu süreç, gönüllü pay alım teklifi için “teklifin yapılma
anı” ile başlatılabilir. Ancak fikrimizce zorunlu pay alım teklifi için durum farklı
olmalıdır. Şöyle ki mevzuatla zorunlu çağrı muhataplarının menfaatine hasredilmiş birtakım tedbirler, pay alım teklifi sürecinin fiilen başlaması ile uygulanabilirler. Ancak sürece engel olabilecek eylemler, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu yani kontrol değişikliğinin meydana geldiği andan itibaren
vuku bulabilir. Dolayısıyla sürecin sıhhatini ve esasen teklif muhataplarını daha
etkin şekilde koruyabilmek adına zorunlu pay alım teklifi süreci “teklif yapma
yükümlülüğünün doğduğu an” ile başlatılabilir.
Hedef şirket yönetim kurulunun alım teklifine ilişkin görüşlerini ve bu görüşlerinin dayanaklarını içeren bir rapor düzenleyerek kamuyla paylaşması gerektiği, Tebliğ’in 19. maddesi ile “gönüllü” alım teklifi yöneltilen hedef şirketler için
öngörülmüştür. Ancak zorunlu pay alım teklifinde bulunulan hedef ortaklıklar -ve
dolayısıyla yönetim kurulları- bakımından böyle bir yükümlülük öngörülmüş değildir. Ancak esasen, hedef şirketin geride kalan pay sahiplerinin oldukça lehine
olan işbu düzenlemenin hukukumuzda her iki tür aleni teklif için de öngörülmesi
düşünülebilir. Hatta kontrol değişikliğine uğrayan ortaklıklar bakımından yönetim kurullarınca yapılacak değerlendirme, azınlık pay sahipleri bakımından daha
bile mühim görülebilir. Bu sebeple zorunlu teklif yöneltilecek ortaklıklar açısından da değerlendirme raporu hazırlama yükümlülüğü öngörülmesinin, başta pay
sahipleri olmak üzere tüm muhataplar bakımından faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Bunun yanında yönetim kurulu tarafından tanzim edilen değerlendirme raporunun Yönerge ile uyumlu hâle getirilmesi adına mezkûr raporun içeriğine ilişkin
olarak da birtakım eklemeler yapılması yerinde olacaktır. Kontrol değişikliğine uğrayan ortaklıklarda istihdam edilenler veya temsilcileri tarafından teklifin
olası etkilerinin bir rapor tanzim edilerek değerlendirilmesi, ortaklığın sosyal

402

Ali PASLI

yönü bakımından da oldukça mühimdir. Ayrıca bu raporda yönetim kurulunun
görüşlerinden ayrılındığı hâllerde istihdam edilenlerin görüşleri, özellikle yatırım
amacıyla ortaklıkta pay sahibi olan muhataplar için yol gösterici dahi olabilecektir. Zira hedef ortaklığı ve gerçekleşen kontrol değişikliğinin bilhassa işletmesel
bazdaki muhtemel etkilerini, istihdam edilenlerin/temsilcilerinin sektörel bakış
açısıyla ve yöneticilerden farklı yönleriyle değerlendirebileceği malumdur. Hatta
bu raporun kamuyla paylaşılması yönetim kurulunun teklifi daha adil değerlendirmesi konusunda baskı oluşturabilecek ve hatta potansiyel yatırımcıların tercihlerine de etki edebilecektir. Bu sebeple istihdam edilenler/temsilcileri tarafından
tanzim edilecek değerlendirme raporunun yönetim kurulunca düzenlenen raporla
beraber ancak müstakil bir rapor hazırlanması suretiyle kamuyla paylaşılması, iç
hukukun Yönerge ile paralellik göstermesini sağlayacaktır.
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Öz
Güçlü ve verimli şirketlerin güçlü milli ekonomiyi sonuçlayacağı prensibinden hareketle küresel olarak şirketlerde “kurumsal yönetim ilkeleri” olarak anılan kuralların hâkim kılınması eğilimi giderek yayınlaşmakta ve
hatta zorunluluk hâlini almaktadır. Bu anlayışın ilk adımı pay sahipliği haklarının güçlendirilmesinden geçmekte olup Pay Sahipliği Hakları Yönergesi ve Uygulama Tüzüğü Topluluk hukukunun bu konudaki temel mevzuatıdır. Çalışmamızda Yönerge’de yer alan kurumsal yönetim düzenlemeleri ile bu konudaki temel mevzuatımız
olan Kurumsal Yönetim Tebliği’nin temel prensipleri incelenmiş ve karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Hükümler, yöneldiği amaca göre eşitlik/hakkaniyet, iç sorumluluk/hesap verebilirlik, şeffaflık/kamuyu
aydınlatma ve dış sorumluluk ilkeleri bağlamında kategorize edilerek ele alınmıştır. Kurumsal yönetime yönelik
olarak ulusal mevzuatta atılan ciddi adımlar neticesinde hukukumuzun pay sahiplerinin genel kurula etkin katılımı noktasında Topluluk’un pek de gerisinde olmadığı belirtilmelidir. Ancak sorun, pay sahiplerinin aktivizmi
noktasında ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda bu sorun da gözetilerek Topluluk hukukuna uyum perspektifinde
mevzuatta yapılabilecek değişiklik önerileri gerekçeleri ile açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, Eşitlik/hakkaniyet, İç sorumluluk/hesap verebilirlik, Şeffaflık/kamuyu aydınlatma, Kurumsal sosyal sorumluluk
Abstract
Strong companies constitute strong national economies. Thus, globally, tendency to enforce corporate governance principles in companies increasingly became widespread and even as an obligation. Shareholder Rights
Directive and Commission Implementing Regulation are the essential secondary legislations of Community
Law regulating the first step to enhance “corporate governance” in listed companies, which is to strengthen
shareholder rights. In our study, corporate governance principles in the Directive, which is also the basis of
the Turkish legislation in this area, and the Corporate Governance Communiqué, were examined and then
comparatively evaluated. Our study is outlined according to the principles of corporate goverenance, namely
purpose of equality/fairness, accountability, transparency/disclosure, and (social) responsibility. It is crucial to
state that Turkish law is not far behind the Community at the point of effective participation of shareholders
in the general meetings. However, the problem is the activism of shareholders in Turkey. In the perspective of
harmonization with Community Law, amendment proposals have been explained with reasons, also considering
the activism problem.
Keywords: Corporate governance, Equalilty/fairness, Accountability, Transperancy/disclosure, Corporate social responsibility
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 11 Temmuz
2007 tarih ve 2007/36/AT sayılı payları işlem gören
şirketlerde belirli pay sahibi haklarının kullanılmasına ilişkin Yönergesi (“Yönerge”/“SRD I”)

Kabul Tarihi

: 11 Temmuz 2007

Sayısı

: 2007/36/AT

Yayın Yeri

: ABRG 14.7.2007, L 184, s. 17–24

2. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Mayıs 2017
tarih ve 2017/828 (AB) sayılı, 2007/36/AT sayılı
Yönerge’yi değiştiren uzun dönemli pay sahipliği bağlılığının geliştirilmesine ilişkin Yönergesi
(“Yönerge”/“SRD II”)

Kabul Tarihi

: 17 Mayıs 2017

Sayısı

: 2017/828 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 20.5.2017, L 132, s. 1–25

3. Adı

: 3 Eylül 2018 tarih ve 2018/1212 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2007/26 sayılı Yönergesi’nin pay sahipliğinin tespiti, bilgi iletilmesi
ve pay sahipliği haklarının kullanılmasının kolaylaştırılmasına yönelik hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili asgari şartları belirleyen Komisyon Uygulama Tüzüğü (“Uygulama Tüzüğü”)

Kabul Tarihi

: 3 Eylül 2018

Sayısı

: 2018/1212 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 4.9.2018, L 223, s. 1–18

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Türk Ticaret Kanunu m. 357, 408, 415, 425, 437,
1529 ve Gerekçesi

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

§ 5. Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi

2. Adı

: Sermaye Piyasası Kanunu m. 9, 17, 30, Gerekçesi
Bölüm III

Kabul Tarihi

: 06 Aralık 2012

Sayısı

: 6362

Yayın Yeri

: RG 30.12.2012, 28513

3. Adı

Yayın Yeri
4. Adı
Yayın Yeri
5. Adı
Yayın Yeri
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: II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) ve Eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Tebliğ Ek-1”) m. 1.3, 1.4, 1.5, 3.5, 4.5, 4.6.
: RG 03.01.2014, 28871
: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin
Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği m. 5, 6, 7.
: RG 24.12.2013, 28861
: II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği m. 12.
: RG 13.06.2013, 28676

II. Açıklamalar
A. Genel Olarak
Kurumsal yönetim, orijinal ifadesi ile corporate governance; ortaklıklar içinde, ortağı ve takiben yöneticisi olan kişilerden bağımsız bir yapı tesis edilerek
kurumsal bir kimlik oluşturulmasını ve bu şekilde ortaklıkların yönetim kademesindeki hataların giderilmesinden başlayarak verimliliği, ekonomik istikrarı, kalkınmayı tesis etmeyi amaçlayan özel bir yönetim şekli ve bu anlamda olgudur1.
Bu amaç itibarıyla kurumsal yönetim oldukça geniş bir alana temas etmektedir.
Kurumsal yönetim felsefesi; anonim ortaklıkların, bunlar içinde de bilhassa halka
açık olanların en iyi yönetim şeklinin bulunması uğraşısıdır.
Ülke ekonomilerinin büyük yüzdesini oluşturan şirketlerin; güvenilir, sürekli
ve güçlü bir yapıya sahip olması hem şirket merkezinin bulunduğu ülke hem de
şirketin ticari ilişki içinde bulunduğu diğer ülke ekonomileri bakımından oldukça önemlidir. Özellikle halka açık anonim şirketlerden başlayarak küresel çapta
1

Kurumsal yönetim, sadece “terim” olarak değil “olgu” olarak da ilk olarak Amerika’da ve daha
sonra İngiltere’de ortaya çıkmış ve hem teorik bazda hem de uygulama açısından önemli bir
araştırma konusu hâline gelmiştir. Ali Paslı, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi (2. Bası, Çağa
Hukuk Vakfı yayınları 2004) 19.

406

Ali PASLI

etki doğuran ekonomik krizlerden yapılan çıkarımlarla devletler ve devletler üstü
organizasyonlarca sürdürülebilir ve kurumsal güveni tesis eden “kurumsal yönetim ilkeleri” oluşturulması noktasında mutabık kalınmıştır. Zira ekonomik alanda
riskler her zaman vardır. Ancak önem arz eden husus risklerin ve yönetimin iyi
organize edilmesi ve bu süreçleri şirketlerin büyük kayıp almadan atlatabilmesidir. Bu sebeple dünya ekonomisinde büyük payı elinde bulunduran şirketlerin
uzun vadede güveni tesis ederek ayakta kalabilmesi ve büyük resimde toplumun
ekonomik refahı için kurumsal yönetim önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim; tüm pay sahiplerinin eşitliği, aralarındaki hakkaniyetin sağlanması (fairness, integrity), ticari sır niteliği dışında kalan ortaklığa dair bilgilerin kamuyla
paylaşılması ile şeffaflığın tesisi (transparency, disclosure), hesap verebilirlik/iç
sorumluluk (accountability) ve dış sorumluluk (responsibility) ilkelerinin hâkim
kılınması ile sağlanabilir.
Avrupa’da mevzuat düzeyinde kurumsal yönetimin ortaya çıkışının temelleri,
1998 tarihli OECD Bakanlar Kurulu toplantısında kurumsal yönetim konusunda
artan farkındalığa ilişkin olarak verilen teklif üzerine oluşturulan ve 1999 yılında yayınlanan OECD prensipleri2 ile Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan
1999 tarihli Financial Services Action Plan (“FSAP”)’e dayanmaktadır. Esasen
bu yazılı düzenlemeler ile tavsiye edilen “uygula, uyamıyorsan açıkla (comply
or explain)” ilkesinin benimsenmeye başlandığı söylenebilir3. Bu ilke kurumsal
yönetimin temelidir. Ancak zaman içinde kurumsal yönetimin yasal düzenlemelerde yerini aldığı, bağlayıcı olmayan hukuk (soft law) düzenlemesi vasfını aştığı,
en azından gelecekteki zorunlu uygulamalara ışık tuttuğu söylenebilir4. Türkiye
de dâhil olmak üzere hemen tüm dünyadaki gelişim bu minvaldedir. Kurumsal
yönetimin düzenlendiği ilk AB mevzuatı olan 2007/36/AT sayılı Yönerge’de hükümlerin ihlali ve ihlalin yaptırımına ilişkin hüküm bulunmazken bu Yönerge’de
değişiklik yapan 2017/828 sayılı Yönerge’nin 14b maddesiyle Yönerge hükümlerinin ihlali hususu düzenlemeye kavuşmuştur. Buna göre üye devletlerin Yönerge
ile kabul edilen hükümlerin ihlali hâlinde uygulanacak tedbir ve cezalara ilişkin
iç hukuklarında düzenleme yapması ve bu tedbir ve cezaların etkili, orantılı ve
caydırıcı olması gerekmektedir. İhlali yaptırıma bağlanan Yönerge hükümlerinin,
devletleri yükümlülük altına sokan ve “Member States shall…” şeklinde kaleme
alınan hükümler olarak anlaşılması gerekir; yoksa tavsiye niteliğindeki “Mem2

3
4

Metnin ilk hâli için bkz. OECD, OECD Principles of Corporate Governance (OECD Publishing, 1999); 2015 yılında güncellenen metin için bkz. OECD, G20/OECD Principles of Corporate Governance (OECD Publishing, 2015).
Paslı (n 1) 40, dpn.100. Ayrıca inc. ibid 344 vd.
Öyle ki AB mevzuatında hukuki tasarrufların adına dahi bu ilke yansımıştır: Commission Recommendation of 9 April 2014 on the quality of corporate governance reporting ( “comply or
explain” ) [2014] OJ L 109/ 43.
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ber States may…” olarak ifade edilenlerin değil. Buna göre buradan yapılacak
çıkarım, yukarıda da belirttiğimiz üzere kurumsal yönetime ilişkin düzenin artık
zorunluluk uygulamasına doğru yöneldiği olmalıdır.
Yönerge’nin devletlerin iç hukukuna yaptığı yollama ile hukukumuzda da
SerPK m. 17/2 hükmü ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 7. ve 8. maddelerinde
kurumsal yönetim hükümlerinin/ilkelerinin ihlaline yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Hükümler uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlaması için gerekli kararları ve buna ilişkin işlemleri resen
yapmak da dâhil olmak üzere pek çok tedbiri almak konusunda yetkilendirilmiştir. Yine kurumsal yönetim ilkelerine uyum sürecinde şirketlerin yıllık faaliyet
raporlarında, Tebliğ ve Tebliğ Ek-1’de yer alan kurumsal yönetim ilkelerini uygulayıp uygulamadığına, uygulanmıyorsa bunun gerekçeli olarak sebebine, bu
ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve
gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında bu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmesi gerekli
görülmüştür.
Mevcut durumda şirketlerin uyum sağlamakla yükümlü olduğu yönetim ilkeleri, yalnızca Kurumsal Yönetim Tebliği m. 5’te sayılanlarla sınırlıdır5. Yani söz
konusu madde hükmünde sayılanların dışında kalan kurumsal yönetim ilkelerini
uygulamayan şirketlere yaptırım uygulanmayacaktır.
Türkiye’de mevzuat bazında kurumsal yönetimin doğuşu ise 2001 ekonomik
krizinin sonrasına isabet etmektedir. Bu kapsamda ülkemizdeki ilk ciddi resmi
adım, SPK’nın 2003 yılında kurumsal yönetim ilkelerini yayınlaması ile atılmıştır6.
AB mevzuatının geçmişi ve yöneliminin anlaşılabilmesi için bağlayıcı nitelikteki düzenlemelerden evvel Komisyon tarafından açıklanan aksiyon planları5

6

Kurumsal yönetim ilkelerinden uygulanması zorunlu olan ilkeler Tebliğ Ek-1’in (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 maddeleridir. Çalışmamız boyunca kurumsal yönetim ilkeleri incelenirken uygulanması zorunlu ilkelerin bu niteliği ayrıca vurgulanacak ve hatırlatılacaktır.
Hukukumuzda kurumsal yönetime ilişkin temel mevzuat “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve bu
Tebliğ’in Ek-1’inde yer alan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” olmakla beraber, tıpkı AB mevzuatında olduğu gibi hukukumuzda da şirketler hukukunun pek çok alanına sirayet eden kurumsal
yönetim anlayışının yansımalarına, SPK tarafından çıkarılan başka tebliğlerde de rastlanılmaktadır. İlgili düzenlemeler -inter alia- şunlardır: II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği
m. 9/2(f); Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik m. 12/5, m.16/B, m. 16C, m. 38A/1(a), m. 41; II-16.2. sayılı Kooperatif veya Kooperatif
Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim
Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ m. 8; II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği m. 6/3; II-14.1
sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği m. 8/2-e, m. 8/5, m.
9/2; II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği m. 23/1; VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası
Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği m. 16/3.
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na değinmemiz gerekir. Kurumsal yönetimle ilgili ilk Aksiyon planı 2003 tarihli
olup 2007 tarihli Yönerge öncesinde Birlik nezdinde kurumsal yönetime yönelik
düzenlemelere kaynaklık etmiştir7. 2009 krizinin ardından finansal kuruluşlar
özelinde daha sıkı kurallar öngören yeşil kitaplar çıkarılmıştır8. 2012 tarihine gelindiğinde genel olarak kurumsal yönetime getirilen eleştiriler de dikkate alınarak kurumsal yönetim anlayışının Birlik çapında modernleştirilmesi için finansal
krizden çıkarılan dersler ışığında yeni bir aksiyon planı açıklanmıştır9. 2012 tarihli Aksiyon Planı’nında yer alan konular SRD II ile düzenlenerek yasal zemine
oturtulmuştur.
Günümüzde kurumsal yönetimle ilgili yürürlükte bulunan AB mevzuatını
incelediğimizde ana düzenlemenin 2007/36 sayılı SRD ve buna dayanılarak
çıkarılan 2018/1212 sayılı Uygulama Tüzüğü olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte, kredi ve yatırım kuruluşlarında kurumsal yönetim ve ücretlendirmeye yönelik 2013/36 (AB) sayılı Yönerge10, 575/2013 Tüzük11, 2019/2033 sayılı
Yönerge12 ve 2019/2034 Tüzük13 ile getirilenler olmak üzere ihdas edilen çok
sayıda özel düzenleme bulunmaktadır. Kredi ve yatırım kuruluşları açısından
getirilen özel düzenlemelerle görece daha sıkı bir kurumsal yönetim anlayışı
benimsenmiştir.
İnceleme konumuz ise kurumsal yönetim ilkelerinin şirketler hukuku içinde özellikle pay sahiplerine tesirine ilişkin olduğu için incelenen AB mevzua7

8

9

10

11

12

13

Commission, ‘Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European
Union - A Plan to Move Forward’ COM (2003) 284 final.
Commission, ‘Green Paper Corporate governance in financial institutions and remuneration
policies’ COM (2010) 284 final; Commission, ‘Green Paper the EU corporate governance
framework’ COM (2011) 0164 final.
Commission, ‘Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions Action
Plan: European company law and corporate governance - a modern legal framework for more
engaged shareholders and sustainable companies’ COM (2012)0740 final.
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and
investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and
2006/49/EC [2013] OJ L 176/ 338. Özellikle m. 88 vd.
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013
on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [2013] OJ L 176/1. Özellikle m. 189.
Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council of 27 November
2019 on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No
1093/2010, (EU) No 575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 806/2014 [2019] OJ L 314/1.
Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council of 27 November
2019 on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2002/87/EC,
2009/65/EC, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU and 2014/65/EU [2019] OJ L 314/64.
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tı, Shareholder Rights Directive14 I-II [2007/36/AT ile bu Yönerge’yi tadil eden
2017/828 (AB) sayılı Yönerge] oluşturmaktadır.
Anonim ortaklık kurumsal yönetiminin temelinde pay sahipliği haklarının
güçlendirilmesi yatmaktadır. Temel corporate governance düzenlemeleri, pay sahipliği haklarının düzenlenmesi ve korunması ile başlar. G20/OECD İlkeleri, bu
noktada örnektir15. Avrupa Birliği mevzuatı açısından da kurumsal yönetim denildiği vakit temel düzenleme 2007 tarihli SRD I’dir. SRD II, SRD I’i değiştiren,
pay sahiplerinin şirket işleyişindeki konumunu güçlendiren, şirket yönetimlerinin
kısa vadeli bakış açısı ile aşırı risk almaya yönelik yaklaşımlarını sınırlayan AB
Yönergesi’dir. SRD II, esas itibarıyla pay sahipleri arasında sahip olabilecekleri
pay oranları ile etki gücü görece yüksek olabilecek kurumsal yatırımcıların/aracı
kurumların katılımını teşvik edici ve düzenleyici kurallar ile yönetici ücretlerini
sınırlayan düzenlemeleri ile öne çıkmaktadır.
Menkul kıymetleri teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklardaki kurumsal yönetim anlayışının/hedefinin geliştirilmesi amacı ile SRD II,
ABRG’de yayımlanmasının 20. gününde- 10 Haziran 2017- tarihinde yürürlüğe
girmiş ve üye devletlerin Yönerge’yi iç hukuka aktarmaları için iki yıllık süre de
bu tarihten itibaren başlamıştır16. Böylelikle SRD II tarafından değiştirilmiş/konsolide edilmiş şekli ile SRD I, günümüzde yürürlükte bulunan hâlini almıştır17.
SRD II’ye dayanılarak 2018 yılında Komisyon tarafından çıkarılan 2018/1212
(AB) sayılı Uygulama Tüzüğü18 ile Yönerge’nin 3a, 3b, 3c maddelerinin üye
devletler tarafından etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır19. Tüm bunların bizi getirdiği nokta şudur ki kurumsal yönetim denildiği
vakit, AB mevzuatı açısından, SRD II ile güçlendirilmiş yapısı ile SRD’nin konsolide hâli ve bunun dayanılarak çıkarılan Uygulama Tüzüğü temel düzenleme
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim incelememizin de esasen SRD’nin söz konusu konsolide yani SRD I ile SRD II’nin bir araya gelmiş hâli üzerinden olacak,
özel vurgulama gerektiğinde birinci veya ikinci Yönerge’ye işaret edilecektir.
14
15

16
17
18

19

İncelememiz kapsamında SRD II ile değişik SRD I düzenlemesi, diğer bir ifadeyle 2007/36
sayılı Yönerge’nin güncel konsolide metni “SRD” olarak anılacaktır.
Pay sahipliği haklarının kurumsal yönetim açısından taşıdığı temel rol ve OECD İlkeleri’ndeki
düzenleme şekli ile buradaki kuralların Türk hukuku açısından değerlendirmesi hususunda ayrıntılı bilgi için inc. Paslı (n 1) 85 vd.
SRD m. 2 (1).
Bizatihi SRD II’nin hem başlığında hem de giriş kısmında bu yöndeki amaca işaret edilmektedir. Bkz. aş. tercümesine yer verdiğimiz 2, 14, 16 no’lu Gerekçeler.
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212 of 3 September 2018 laying down minimum requirements implementing the provisions of Directive 2007/36/EC of the European
Parliament and of the Council as regards shareholder identification, the transmission of information and the facilitation of the exercise of shareholders rights [2018] OJ L 223/1.
Üye devletler tarafından doğrudan uygulanacak Uygulama Tüzüğü’nün yürülük tarihi 3 Eylül
2020 olarak belirlenmiştir.
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SRD, ismi itibarıyla tüm pay sahipliği haklarını kapsamına aldığı izlenimini
yaratsa da yönetimsel haklara odaklanmış durumdadır20. Bu kapsamda pay sahipliğinin tespiti, genel kurula katılma yolları, genel kurul işleyişi, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, oy hakkının kullanımının
yöntemleri, pay sahiplerinin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin ücretlendirme sistemine dâhil olmaları ve bilgilendirilmeleri ile ilişkili taraf işlemlerinin
kontrolü işbu Yönerge ile düzenleme altına alınmaktadır. Hep amaç, pay sahibi
katılımının maksimizasyonun sağlanması, güç boşluğunun önlenmesi, yabancılaşmanın azaltılası, böylelikle pay sahipliği demokrasisinin sağlanması marifetiyle şirket içindeki kurumsallaşmanın güçlendirilmesidir21.
Unutulmamalıdır ki, kurumsal yönetimin bugün için gelinen noktadaki genişlemiş anlamı, neredeyse anonim şirketler hukukunun bütününe şamildir. Anonim
ortaklığın temelinde yer alan şirket ortaklarının hakları, bunu takiben bunlar arasındaki adaletin/eşitliğin yani eşit işlem ilkesinin uygulama alanı, yönetim kurulu
ve onun altındaki yöneticilerden müteşekkil işletme örgütünün oluşum düzeni
ve hem yönetim kurulu üyelerinin hem de yöneticilerin tüm ilgililere karşı olan
sorumluluk sistemi, takiben genel anlamda tüm şirket ilgililerinin yani menfaat
sahiplerinin (stakeholders) şirket işleyişindeki fonksiyonları ve hak/sorumluluk
sistemine dâhil olma yöntemleri ile bunu tamamlayan şirket tüzel kişiliğinin sosyal sorumluluğu, devlet dâhil söz konusu tüm menfaat sahiplerinin, en başta da
şirket pay sahibi ve/veya alacaklısı konumundaki yatırımcıların şirket ile ilgili
tüm esaslı bilgileri eşit düzeyde ve zamanında öğrenebilmelerini sağlayan kamuyu aydınlatma düzeninin tesisi kurumsal yönetimin temel unsurlarıdır. Dolayısıyla bugün için özellikle de “pay sahipliği değeri” (shareholder value) maksimizasyonunun şirket sorumluluğuna evrilmesi ile gelinen noktada, anonim ortaklıklar
hukukunun şirketin kuruluşundan, işleyişine; organik düzeninden sorumluluk
sistemine, şirketin kamusal makamlar ile ilişkisinden tüzel kişiliğin sona ermesine kadar hemen her alanı, esasında bir şekilde kurumsal yönetimin kapsamı
içindedir22.
Zaten Tebliğ’in kapsamı ile ilgili İlkeler’in ana başlıklarının incelenmesi bile
bu geniş kapsamı anlamaya yeterlidir. İşte biz, hemen tüm şirketler hukuku konularına değinen kurumsal yönetim anlayışını, yüksek lisans tezimizde –yürür20

21

22

Bununla birlikte, özellikle “Bilgilerin İletilmesi” başlıklı 3b maddesi malvarlıksal hakların da
kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Nitekim Uygulama Tüzüğü’nün 1 no’lu Gerekçesi’nde de
açıkça SRD’nin malvarlıksal hakların da kullanılmasını kolaylaştırmayı amaçladığından bahsedilmektedir.
Çalışmamızın Türk hukukuna ilişkin kısmında, yalnızca incelenen Yönergelerde irdelenen düzenlemelerin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim Tebliği
(II- 17.1) ve Ek’ine temas eden yönleri üzerinden incelemelerde bulunulmuştur.
Detaylı bilgi için inc. Paslı (n 1) 39 vd.; -52 vd.
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lükteki OECD İlkeleri ile karşılaştırmalı şekilde- o dönemde var olmayan ismini/
Türkçe karşılığını da tespit ederek23 irdelemeye çalışmıştık. İşbu çalışmamızda
ise, yasalaşan Yönerge düzenlemelerini ve önemlerini de göz önüne alarak, kurumsal yönetim anlayışının pay sahiplerinin hakları üzerinden ele alınış şeklini
ve Türk hukukundaki olası yansımasını ortaya koyacağız.
Pay sahipliği haklarının korunması, bu kapsamda pay sahiplerinin şirket yönetimine/işleyişine müdahil olabilme kanallarının artırılması, onlar arasındaki eşitliğin/hakkaniyetin tesisi kurumsal yönetimin sac ayaklarından biridir. AB hukukunda yasal düzlemde, kurumsal yönetim ile alakalı olabilecek mali tablolardan,
kamuyu aydınlatmaya kadar birçok alana yönelen yasal düzenlemeler vardır. Zaten kurumsal yönetim kavramı/anlayışında gelinen noktada, hemen hemen bütün
şirketler hukuku düzenlemeleri kurumsal yönetim anlayışıyla bağlantılı hâle gelmiştir. Dünyada kurumsal yönetim anlayışının ana kaynağı diyebileceğimiz G20/
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin kapsamı da bu hususu teyit etmektedir.
Biz kurumsal yönetimin en temel uğraşı alanı olan pay sahibi haklarının geliştirilmesi ve takiben pay sahibi demokrasisinin tesisi noktasında doğrudan etkisi olan Pay Sahipleri Hakları Yönergesi üzerinden AB hukukunun kurumsal
yönetim anlayışı ile hukukumuzdaki durumunu, kurumsal yönetimin dört temel
ilkesi olan “hakkaniyet/eşitlik”, “şeffaflık”, “iç sorumluluk” ve “dış sorumluluk”
kavramlarının söz konusu Yönerge’deki halka açık anonim şirketler ve borsa şirketleri özelindeki yansımaları üzerinden irdeleyeceğiz24. SRD II’de de şeffaflık
ve kamuyla paylaşıma ilişkin kurumsal yatırımcılara, aracı kuruluşlara ve varlık
yöneticilerine yönelik görece fazla hüküm bulunmaktaysa da incelememizde söz
konusu özellikli ortaklık tiplerini hariç tutacağız. Bu nedenle SRD II’nin 3d, 3g,
3h, 3i maddelerinin yatırım ortaklıklarına, aracılara ve varlık yöneticilerine ilişkin şeffaflık-kamuyu aydınlatma hükümlerini ihtiva ettiğini ifade etmekle yetinmekteyiz.
B. AB Hukuku
31 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve SRD II ile güçlendirilen yapısı
ile Yönerge, payları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören
şirketlerdeki pay sahipliği haklarının kapsamını ortaya koyarak, onların şirkete
bağlılığını ve şirket işleyişine katılma yollarını etkin kılmaya yönelmiştir. Türk
hukuku ile de karşılaştırmalı olarak düşünüldüğünde o zaman halka açık anonim
ortaklıkların ve daha da daraltırsak borsa şirketlerinin kapsam içine girdiği ve
23
24

Bkz. Paslı (n 1) 16.
Yönerge’de yer alan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeler, bağımsız bir inceleme konusu olduğu için işbu çalışmanın kapsamına alınmamıştır.
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bunlara yönelik düzenlemelerin ele alınması gerektiği değerlendirmesi yapılabilecektir.
Bu kapsamda SRD II’de bilhassa kurumsal yatırımcıların katılımı üzerinden
düzenlemeler yapmaktadır. Ancak SRD I, temelde pay sahiplerinin oy haklarını
kullanmasını kolaylaştırma amacına yönelmiş bir Yönerge’dir. Bu Yönerge’de
kurumsal yönetime ilişkin son düzenlemelerin eksikliği ve bilhassa kurumsal yatırımcıların uzun dönemli bağlılığının sağlanması amacıyla 17 Mayıs 2017 tarihinde SRD II yayımlanmıştır.
SRD II ile ortaklıklarda kurumsal yönetim ilkelerinin tesis edilmesi için
önemli pek çok düzenleme yapılmıştır. Özellikle belirli ortaklık tiplerine25 yönelik spesifik düzenlemeler de getiren bu Yönerge’nin amacı, pay sahiplerinin
şirkete uzun süreli bağlılığını ve katılımını teşvik etmektir. Dünyada gerçekleşen
ekonomik krizler, şirket politikalarının öngörülemezliği, pay sahipleri ile bilgi
paylaşımının yetersizliği gibi sebeplerle pay sahipleri kimi zaman şirketle ilişiğini kesmek, kimi zaman da piyasalardaki ekonomik dalgalanmalardan yararlanarak kısa süreli kâr elde etmek amacıyla paylarını satma yoluna gitmektedir. SRD
II bu noktadan hareketle pay sahiplerinin şirkete uzun süreli katılımını teşvik
ederek pay sahiplerinin şirkete istikrarlı katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu
sebeple Yönerge daha geniş bir amaca yönelmiştir. İşte pay sahiplerinin şirkete
uzun süreli bağlılığını tesis edebilmenin araçlarından biri de şüphesiz şirkette
kurumsal yönetim ilkelerinin başarıyla uygulanmasıdır. Bu doğrultuda SRD II’de
kurumsal yönetimin gerekliliğini vurgulayan gerekçelerin bazılarının Türkçe çevirilerine yer vermekte fayda görmekteyiz:
“(2) Finansal kriz, pay sahiplerinin birçok durumda şirket yöneticilerinin ölçüsüzce kısa vadeli risk alma tutumunı desteklediğini ortaya koymuştur. Dahası,
yatırım yapılan şirketlerin ve kurumsal yatırımcılar ile varlık yöneticilerinin sorumluluklarının “gözetimi” genellikle yetersiz kalmaktadır ve kısa vadeli kazanca
gereğinden çok odaklanılmaktadır. Bu durum da istenilen standartların altında
kurumsal yönetim ve performansa sebebiyet verebilmektedir.” 26.
Aynı doğrultuda ve bilhassa pay sahiplerine yönelik olarak bir başka gerekçe
ise şöyledir:
25

26

SRD II ile getirilen kurumsal yönetime dair bazı düzenlemeler SRD II madde 1(1) ve (2)(b)
uyarınca yalnız aracılara (yatırım firmaları, kredi kuruluşları) kurumsal yatırımcılara (sigorta
kuruluşları, emeklilik katılım fonları), varlık yöneticilerine (yatırım firmaları ve yönetim şirketleri) ile danışman vekillere uygulanmaktadır.
“(2) The financial crisis has revealed that shareholders in many cases supported managers’
excessive short-term risk taking. Moreover, there is clear evidence that the current level of ‘monitoring’ of investee companies and engagement by institutional investors and asset managers
is often inadequate and focuses too much on short- term returns, which may lead to suboptimal
corporate governance and performance.”.
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“(14) Farklı organlar ve menfaat sahipleri arasında kontrol-denge mekanizmasına dayanan etkili ve sürdürülebilir pay sahipliği katılımı halka açık şirketlerde kurumsal yönetimin temellerindendir. Pay sahiplerinin kurumsal yönetime
daha fazla katılımı; şirketlerin çevresel, sosyal performansı ile kurumsal yönetim
faktörlerinin – bilhassa Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Yatırım Sorumluluğu Prensipleri- dâhil olmak üzere şirketin finansal olan ve finans dışı
performansını geliştiren araçlardan biridir. İlaveten, tüm pay sahiplerinin ve bilhassa çalışanların kurumsal yönetime katılması daha uzun vadeli yaklaşımının
teminat edilmesi için önemli bir faktör olup sayılan şirketler tarafından desteklenmeli ve dikkate alınmalıdır.” 27.
Nihayet kurumsal yönetimin, bilhassa kurumsal yönetim ilkelerinden şeffaflığın, uzun süreli pay sahipliğinin sağlanabilmesi üzerinde etkisini ortaya koyan
gerekçelerden biri olarak ise;
“(16) Kurumsal yatırımcılar ile varlık yöneticileri genellikle yatırım stratejilerini, (yönetime) katılım politikaları ile uygulamalarını paylaşmak konusunda şeffaf davranmamaktadır. Bu bilgilerin kamuyla paylaşılması; yatırımcıların
farkındalığına olumlu etkileri olabilir, nihai fayda sağlayacak olan müstakbel
emekliler gibi yatırımcıların yatırım kararlarını optimize etmesini sağlayabilir;
gelecekteki şirketlerin kendi pay sahipleri ile diyaloğunu geliştirebilir; pay sahiplerinin katılımını destekleyebilir ve şirketle ilişkili tüm menfaat sahipleri ile
sivil topluma hesap verebilirliklerini güçlendirebilir.” 28 denilmektedir.
Yukarıda çevirisi verilen gerekçeler, Yönerge’de sayılan gerekçelerden örnek
kabilinden seçilmiş olup kurumsal yönetimin ve kurumsal yönetim ilkelerinin
uygulanmasının, uzun süreli pay sahipliğinin tesis edilmesi üzerindeki önemini
ve etkilerini ortaya koymakta ve kurumsal yönetim denildiği vakit neden SRD
düzenini inceleme konusu yapıldığını anlaşılır kılmaktadır.
27

28

“(14) Effective and sustainable shareholder engagement is one of the cornerstones of the corporate governance model of listed companies, which depends on checks and balances between the
different organs and different stakeholders. Greater involvement of shareholders in corporate
governance is one of the levers that can help improve the financial and non-financial performance of companies, including as regards environmental, social and governance factors, in
particular as referred to in the Principles for Responsible Investment, supported by the United Nations. In addition, greater involvement of all stakeholders, in particular employees, in
corporate governance is an important factor in ensuring a more long-term approach by listed
companies that needs to be encouraged and taken into consideration.”.
“(16) Institutional investors and asset managers are often not transparent about their investment strategies, their engagement policy and the implementation thereof. Public disclosure of
such information could have a positive impact on investor awareness, enable ultimate beneficiaries such as future pensioners optimise investment decisions, facilitate the dialogue between
companies and their shareholders, encourage shareholder engagement and strengthen their
accountability to stakeholders and to civil society.”.
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İncelenen Yönerge’de temelde pay sahipliği hakları düzenlenmekle birlikte
şirkete imkân tanıyan bir hüküm olması itibarıyla 3a maddesinin de anılması gerekmektedir. Şirketlerin kendi ortaklarını tanıma hakkına ilişkin mezkûr düzenlemenin 3a(1) maddesi uyarınca şirketler, belirli orandaki pay yahut oy hakkı
sahiplerinin kim olduğunu öğrenme, ilgili kişileri tanıma hakkına sahip olmalıdır.
Bu oran Yönerge’de %0,5 alt sınır olmak üzere belirlenmiştir. Yani şirketler ancak şirketteki pay yahut oy oranı %0,5’i aşan ilgililerin kim olduğunu öğrenme
hakkına sahiptir. Eş deyişle oranı %0,5’i dahi bulmayan küçük pay/oy hakkı sahiplerinin kim olduğunun şirket tarafından –bu kapsamda- öğrenilmesi mümkün
değildir. Bu bağlamda bilhassa halka açık şirketlerde küçük yatırımcıların kim
olduğunun belirlenmesine gerek görülmemiş ve Yönerge’de buna cevaz verilmemiştir. Şüphesiz düzenlemenin anonim şirketler bakımından önemi, pay sahiplerinin anonimliği ilkesinden uzaklaşılması noktasında ortaya çıkmaktadır. Şirketin pay sahiplerini belirlemek amacıyla edinmiş olduğu bilgileri/kişisel verileri
işlemesi ve saklaması hususunda ise işbu Yönerge’ye ve özel hükümlere riayet
edilmesi gerekmektedir [Yönerge m. 3a (4)].
Kurumsal yönetimin dört temel kolonu üzerinden SRD hükümleri irdelemek,
pay sahiplerinin şirketin aktif işleyişine katılımını hedefleyen Yönerge’nin kurumsal yönetim açısından bulunduğu konumu ortaya koyacaktır. Biz burada eşit
işlem, şeffaflık, iç sorumluluk/hesap verilebilirlik ve dış sorumluluk şeklindeki dört temel kolonunun şirketler hukukundaki karşılığının içerisinde yalnızca
SRD’nin düzenlediği pay sahipliği hakları bazındaki yansımalarının üzerinde
duracağız.
1. Eşitlik/Hakkaniyet İlkesi (Equality, Fairness, Integrity)
SRD m. 4, “Pay Sahiplerinin Eşit İşleme Tabi Olması” (Equal Treatment of
Shareholders) başlığını taşımaktadır. Hükümde gayet yalın bir ifade ile “Şirket,
aynı konumdaki tüm pay sahiplerine genel kurula katılım ve oy kullanma haklarına ilişkin olarak eşit muamelede bulunulmasını sağlamalıdır” denilmiş ve
şirketler, eşit konumda bulunan tüm pay sahiplerine genel kurulda oy haklarını
kullanmaları noktasında eşit davranmakla yükümlü tutulmuş; böylelikle tüm pay
sahiplerinin eşitliği ilkesi vurgulanmıştır. Nitekim SRD II’nin gerekçesinde de
eşit/adil işlem ilkesi pek çok yerde29 zikredilmektedir.
Pay sahipleri şirket kararlarına genel kurulda sahip oldukları oy hakları vasıtasıyla katılır. Genel kurula katılma hakkı sahip olunan pay sayısından bağımsız,
müktesep, bertaraf edilemez niteliktedir30. Oy hakkı ise pay sahibinin şirket yö29
30

Bkz. Gerekçe (8), (9), (10), (42), (43), (55).
Paslı (n 1) 107-108.
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netiminde görev alanlar üzerinde sınırlı da olsa kontrol gücüne sahip olabilmesi
ve en geniş anlamıyla şirket yönetimine katılım sağlayabilmesinin aracıdır31. Oy
hakkının ortaklık kontrolü üzerinde taşıdığı önem, her pay sahibinin genel kurula etkin şekilde katılmasının ve kararlarda söz sahibi olmasının önemini ortaya
koymaktadır. İşte bu önem, yurt dışında bulunanlar da dâhil olmak üzere tüm pay
sahiplerinin en kolay ve uygun şekilde genel kurula katılabilmesinin ve oy kullanabilmesinin mümkün kılınmasını gerektirir. Pay sahiplerinin genel kurula erişimini kolaylaştırmaya ve oyun kullanımını zorlaştıracak olguları bertaraf etmeye
yönelik düzenlemelerin eşit/adil işlem ilkesi altında anılması da bundandır. Zira
tüm pay sahiplerinin genel kurula katılımının sağlanması ve şirket işleyişinde
bu yolla söz sahibi olunması pay sahipleri arasındaki eşit/adil ve etkin katılımın
hâkim kılınması ile mümkündür. Bu noktada Yönerge’de pay sahiplerinin genel
kurula eşit katılımını gerçekleştirme amacına matuf olan elektronik genel kurul
ile genel kurula temsilci ile katılım düzenlemeleri üzerinde durulmalıdır.
SRD m. 8, elektronik yoldan genel kurula katılımı düzenlemektedir. Hüküm
uyarınca üye devletler, şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılımın sağlanması için çeşitli yöntemler düzenler. Elektronik katılımın, ancak pay sahiplerinin
açıklanması ve elektronik iletişimin güvenliğin sağlanması gerekçesi ile ve bu
amaçlarla orantılı olarak sınırlandırılması mümkündür.
Pay sahiplerinin genel kurula eşit koşullar altında katılımını sağlayabilmek
için gereken mekanizmalardan bir diğeri de genel kurula vekil aracılığı ile katılımdır. İlgili düzenleme SRD madde 10’da “Temsilci Aracılığıyla Oy Kullanma”
(Proxy Voting) başlığı altında düzenlenmektedir. Düzenleme ile her pay sahibinin
bir gerçek veya tüzel kişi tayin ederek kendisini genel kurulda temsil ettirebileceği ve temsilcinin pay sahibi ile aynı haklara sahip olarak genel kurula katılım
sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca üye devletler, kanuni yeterlilik şartı dışında
vekil olarak atanacak kişilerin uygunluğunu kısıtlayan veya şirketlerin kısıtlamasına izin veren yasal kuralları da ortadan kaldırmalıdırlar.
Yönerge’nin “Paysahibi Haklarının Kullanılmasının Kolaylaştırılması” (Facilitation of the Exercise of Shareholder Rights) başlıklı 3c hükmü de yine bu
amaca yönelmiş bir başka düzenleme olarak öne çıkmaktadır. Hüküm uyarınca
üye devletler, pay sahiplerinin aracılar vasıtasıyla genel kurula katılma ve oy kullanma faaliyetini kolaylaştırmalıdır. Bunun yanında aracı vasıtasıyla genel kurula
katılan pay sahibine -en azından teklif üzerine-, genel kurulda kullanılan oyların
geçerli şekilde sayıldığını/kaydedildiğini öğrenme ve teyit etme imkânı sağlanmalıdır.

31

Paslı (n 1) 109.
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2. İç Sorumluluk – Hesap Verebilirlik İlkesi (Accountability)
İç sorumluluk, yöneticilerin şirket menfaatleri adına verdikleri kararlara ilişkin pay sahiplerine karşı sorumlu olunmasını ifade eder; ezcümle yöneticiler aldıkları kararlardan belli kurallar çerçevesinde genel kurulda pay sahiplerine hesap verir, onların sorularını cevaplar ve sorumluluk şirket sınırları içerisinde kalır.
Şirket adına muhtemel sorumluluk davası açılmasına genel kurulda karar verilir,
şirket hesapları burada onaylanır veya onaylanmaz ve yöneticilerin ibra edilip
edilmeyeceklerine karar verilme yeri de genel kuruldur. Bu anlamda genel kurul
süreci iç işleyişin bir parçası olarak iç sorumluk ilkesinin de bir kısmını karşılar.
SRD madde 9, pay sahiplerinin soru sorma hakkını düzenler. Hüküm uyarınca
her pay sahibinin genel kurul gündemine ilişkin -bilhassa pay sahipliğinden doğan haklarını kullanması için gerekli bilgileri elde etmek amacıyla- yönetim kuruluna soru sorma hakkı bulunmaktadır. Buna karşılık devletler, şirketlerin ticari
sırlarına ve menfaatlerine dair gerekli düzenlemeleri yapabilir veya bu husustaki
düzenlemeleri şirketlerin kendisine bırakabilir.
Hesap verebilirliğe ilişkin önemli bir düzenleme SRD II ile eklenen 9a maddesiyle yapılmış ve şirket yöneticilerine ödenecek ücret ve uygulanacak ücret
politikası ile bunların genel kurulca oylanması hususu düzenlenmiştir. Buna göre
şirketler, öncelikli olarak yöneticilere verilecek ücret dağıtımı politikasını belirlemeli ve ücret politikasının genel kurulca onaylanmasını sağlamalıdır32. Genel
kurulda oylanan ücret politikası bağlayıcıdır ve şirketler yöneticilerine sadece
genel kurulda oylanan politikaya uygun şekilde ücret öder33. Hükmün 6. fıkrasında zikredildiği üzere ücret politikası şirketin iş stratejisine, uzun vadeli çıkarlarına ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmalı ve bunların nasıl gerçekleştirileceğini
açıklamalıdır. İlgili açıklamalar açık ve anlaşılır bir dille yapılmalı ve ücretlendirmenin sabit veya değişken bileşenlerini (ikramiyeler, tali ücretler gibi) ihtiva
etmelidir. Eğer ücret politikası genel kurulda kabul edilmezse bu hâlde yöneticilerin ücreti süregelen şekilde ödenir ve değişiklik içeren yeni ücret politikası bir
sonraki genel kurulda ortakların onayına sunulur34. Ücret politikası, önemli bir
değişikliğe uğrarsa veyahut uğramasa bile her hâlde her 4 yılın sonunda genel
kurulun onayına sunulmalıdır35.
SRD II ile getirilen aktörlerden biri olan “oy kullanma danışmanı” 36 (proxy
advisor); SRD m. 1/(g)’deki tanım uyarınca ticari şeffaflık ve ilgili olduğu du32
33
34
35
36

AB mevzuatında özellikle kredi ve yatırım kuruluşlarının ücret politikaları detaylı olarak düzenlenmektedir. Bkz. 2013/36/AB sayılı Tüzük, m. 92 vd.
Madde 9a (2).
Madde 9a (2) (son).
Madde 9a (5).
Tercüme için bkz. OECD, (n 2) 34.

§ 5. Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi

417

rumlarda payları borsaya kote şirketlerin yatırımcılarına oy haklarını kullanabilmeleri için oylama konusunda bilgi vermek amacıyla araştırmalarda bulunan,
danışmanlık veren, oy tavsiyesinde bulunan analizciliği meslek edinmiş tüzel kişiyi ifade etmektedir. Esasen ilgili kurumu bu başlık altında değerlendirmemizin
sebebi, pay sahiplerinin doğru bilgi sahibi olarak oy haklarını kullanmasının, şirket işleyişinde doğru bilgiye ulaşmaları ve devamında yönetim kadrosunun sorumluluğu ile doğrudan ilintili olmasıdır. Zira sorumluluk hükümlerini harekete
geçirecek olanlar da esasen pay sahipleridir. Doğru danışmanlık alan kişinin,
hakkını da etkili şekilde kullanacağı düşünülebilir. Gerçekten de özellikle payları borsaya kote şirketlerde pay sahipleri çoğu zaman paylarını yatırım amacı
ile değerlendirmekte ve teknik konulara vakıf olamamaktadır. İşte bu eksikliğin
giderilmesi genel kurul dışındaki mahkemeler aracılığıyla hak arama kanalları noktasında isteksiz/bilgisiz olan pay sahiplerinin doğru adımlar atmasına yol
açabilir. Bu tehlikeyi yakından hisseden yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin
şirket ve takiben pay sahibi menfaatlerine daha fazla odaklanacaklarına da şüphe
yoktur.
3. Şeffaflık - Kamuyu Aydınlatma İlkesi (Transperancy, Disclosure)
Kurumsal yönetim ilkelerinden biri olan şeffaflık ilkesi SRD I’de Yönerge’nin
gerekçeleri arasında özellikle zikredilmiş, bu kapsamda genel kurul ile bağlantılı
belli başlı düzenlemeler yapılmış37, ancak esasen SRD II ile hükümler bazında
düzenlenme yapılmıştır.
Bu kapsamda hemen en başta aracıların bilgi iletme yükümlülüğünün üzerinde durulması gerekmektedir. Zira bu düzenleme şirket ilgililerinin ortaklık ile
ilgili olaylardan haberdar olması araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. SRD
II ile getirilen önemli yeniliklerden biri, üye devletlerin aracılara belirli yükümlülükler getirecek şekilde mevzuatlarını uyumlulaştırmasını öngören “Bilgilerin
İletilmesi” (Transmission of Information) başlıklı 3b maddesidir. Hükümde hem
şirketten pay sahibine hem de pay sahibinden şirkete bilgi iletilmesi yükümlülüğünün kapsamı ve zamanı düzenlenmektedir. Bununla birlikte hükmün ne şekilde
uygulanacağı altıncı fıkraya dayanılarak Komisyon tarafından çıkarılan Uygulama Tüzüğü’nün 4. ve 8. maddelerinde somutlaştırılmıştır.
Hükmün ilk fıkrasında, aşağıda belirtilen bilgi veya duyurunun aracılar tarafından şirketten pay sahibi veya yetkilendirdiği üçüncü bir kişiye iletilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bunlar;
37

Bu doğrultuda SRD I’de şirketlerin internet sitelerinde şu hususları kamuyla paylaşması gerektiği düzenlenmiştir: Genel kurul öncesinde m. 5(4) hükmünde sayılan bilgi/belgeler, genel
kurulda sorulan sorular -toplantı sonrasında cevaplanarak- [m. 9(2)] ve genel kurulda yapılan
oylama sonuçları [m. 14(2)].
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Pay sahibinin payından doğan ve o grup payların sahiplerine yöneltilen haklarını kullanması için şirketin temin etmekle yükümlü olduğu bilgiler,
(a) bendinde belirtilen bilgilerin şirketin internet sitesinde tüm pay sahiplerine
sağlanması hâlinde bu bilginin internet sitesinin hangi kısmında bulunabileceğine
dair duyurudur.
Bu bilgilerin şirketler tarafından tüm pay sahiplerine doğrudan iletildiği hâller, aracıların bilgiyi iletme yükümlülüğünden doğal olarak istisnadır [Yönerge
madde 3b(3)]. Hükmün dördüncü fıkrasında, pay sahiplerinden alınan talimatlar
uyarınca pay sahiplerinin payından doğan haklarını ne şekilde kullanacağına yönelik bilginin de aracılar tarafından şirkete aktarılacağı öngörülmüştür.
Uygulama Tüzüğü’nde aracılar tarafından bilgi iletilmesinin içeriği genel kurul toplantıları ve diğer “şirket etkinliği/olayı” (corporate events) olmak üzere
ikiye ayrılarak düzenlenmiştir. “Şirket etkinliği/olayı” (corporate events) kavramı ilk kez Uygulama Tüzüğü’nün 1. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanmış olup,
ihraççı veya üçüncü bir kişi tarafından başlatılan -hakların bağlı olduğu pay üzerinde etkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın- pay sahibi haklarının kullanılmasını içeren kâr dağıtımı veya genel kurul toplantısı gibi herhangi bir eylemi
ifade etmektedir. Genel kurul haricindeki şirket etkinliğinin içeriği ve zamanı
Uygulama Tüzüğü’nün 8. ve 9. maddeleriyle belirlenmiştir.
Bir üst başlıkta hesap verilebilirlik ilkesi açısından ele aldığımız SRD II madde 9a düzenlemesi ise, ücretlendirme politikasının kamuyla paylaşımı noktasında
şeffaflık ilkesiyle de bağlantılıdır. SRD m. 9a (7) uyarınca ücret dağıtımı politikası genel kurulda oylandıktan sonra oylamanın tarihi de belirtilerek, sonuçların gecikmeksizin şirketin internet sitesinde paylaşılması ve kamuya erişilebilir
kılınması; en azından ücret politikası uygulandığı sürece bu şekilde erişilebilir
kalması gerekmektedir.
SRD madde 9b düzenlemesi ise, ücretlendirme “raporu”nun kamuya açıklanmasıyla ilgilidir. Ücret politikasından farklı olarak ücret raporunda gelecek planlaması değil, geçmişin hesabı kamuyla paylaşılmaktadır. Hükümde, şirketlerin
açık ve anlaşılır bir ücret(lendirme) raporu düzenlemesi gerektiğinden bahisle
raporda her bir yönetici için bireysel olarak verilen/verilecek ücretin, diğer tüm
tali hakların ve menfaatlerin kapsamlı bir şekilde açıklanması gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu açıklamalar yapılırken yöneticilerin kişisel verilerine ilişkin
korumaları da dikkate almak gerekir. Aynı hükmün ikinci fıkrasındaki düzenlemeye göre bu raporda Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne38 uygun olarak şirket
38

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) [2016] OJ L 119/1.
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yöneticilerinin hassas verilerine yer verilmemesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.
Gerekçe’nin 36. paragrafında ise aynı konuya ilişkin olarak yöneticilere verilecek
ücretin içerisinde aile ve çocuk desteğinin bulunması hâlinde dahi yöneticilerin
ailesine ilişkin verilerin yayınlanmandan ücretlendirme raporunun oluşturulması
gerektiğine yer verilmiştir39. İnceleme konusu hükmün 5. fıkrası uyarınca mevzubahis rapor, şirketin internet sitesinde kamuyla paylaşılır, on yıldan az olmamak üzere kamunun erişimine açık tutulur ve yasal denetçiler/denetim firmaları,
şirketin raporlarını Yönerge’ye uygunluk bakımından inceler. Üye devletler, iç
hukuka göre kendilerine yetki verilen alanda çalışan şirket yöneticilerinin ücretlendirme raporlarının Yönerge’ye uygun olarak hazırlaması ve yayımlaması
konusunda yöneticilerin müteselsilen sorumlu olmasını sağlamalıdır.
SRD madde 3j ise, temsil danışmanlarının şeffaflığını düzenlemektedir. Buna
göre temsil danışmanları meslek ilkelerine atıf yaparak icraatlarını kamuyla paylaşmalıdırlar. Temsil danışmanı işini icra ederken meslek ilkelerini uygulamıyorsa, bu davranışın hangi gerekçeyle tezahür ettiğini açık ve gerekçeli olarak açıklamalıdır. Üye devletler, oy danışmanlığı hizmetinden yararlanan pay sahiplerinin aldıkları danışmanlık faaliyetlerinin doğruluğu ve güvenilirliği bakımından
bilgilendirilmesini tesis etmek adına, oy danışmanlarının uyguladıkları metodolojilerin ve modellerin temel özelliklerini, kullandıkları temel bilgi kaynaklarını,
araştırmalarının kalitesini, tavsiye ve oylama önerilerini ve ilgili personelin niteliklerini sağlamak için uygulanan prosedürlerini, ulusal pazara, yasal, düzenleyici ve şirkete özgü koşulların nasıl göz önüne alındığını ve nasıl yapılacağını, her
pazar için uyguladıkları oy politikalarının temel özelliklerini; araştırma, tavsiye
veya oylama önerilerinin konusu olan şirketlerle ve şirketin ortakları ile diyalogları olup olmadığını ve eğer varsa kapsamı ve niteliğini, potansiyel çıkar çatışmalarının önlenmesi ve yönetilmesine ilişkin politikalarını yıllık olarak kamuya
açıklamalarını sağlamalıdır.
4. Dış Sorumluluk (Responsibility)
Dış sorumluluk, ortaklığın sosyal yönüne ilişkin bir kurumsal yönetim ilkesidir. İlke uyarınca ortaklıkların eğitim, insan hakları, çevre kirliliği, gibi sosyal sorumluluğa ilişkin konularda kayıtsız kalmaması amaçlanmaktadır. Geleneksel tutumun aksine dış sorumluluk, ortaklıkların toplum içindeki görünümünü ve meşruiyetini eksenine almaktadır. Anonim ortaklığın sosyal sorumluluğu (corporate
social responsibility-“CSR”) kavramı da teknik olarak tam bu noktada karşımıza
39

Bu Yönerge, pay sahiplerinin ve şirket yöneticilerinin kişisel verilerine yönelik özel hükümler
getirmesi ile de SRD I’den ayrılmaktadır. Bu hükmün yanı sıra şirket pay sahiplerinin verilerinin şirketler tarafından saklanmasına yönelik olarak da Yönerge m. 3a’nın 4. fıkrasında bir
hüküm getirilmiştir. Bu hükme göre şirketin, pay sahibine ilişkin kişisel verileri, pay sahipliği
sıfatının sona erdiğinin şirket tarafından öğrenilmesinden sonra 12 ay içerisinde silmesi gerekir.

420

Ali PASLI

çıkmakta ve hem ortaklığın doğrudan ilişki içinde olduğu ilgililerin menfaatlerinin korunması ve haklarının gözetilmesi hem de daha geniş bir şekilde sosyal ve
toplumsal görevleri kapsamına almaktadır40.
Bu noktada 2015 yılında yayımlanan G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde41 Bölüm V’de “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” (Disclosure and Transperancy) başlığı altında kaleme alınan şu düzenlemenin de anılması yerinde olur:
“Ticari amaçlarına ek olarak şirketler, iş etikleri, çevresel ve şirket için önemli olması hâlinde sosyal meseleler, insan hakları ve diğer kamu politikası taahhütleri ile ilgili politika ve performanslarını kamuya açıklamaya teşvik edilmektedir. Bu gibi bilgiler bazı yatırımcılar ve diğer bilgi kullanıcıları için faaliyette
bulundukları şirketler ve topluluklar arasındaki ilişkiyi ve şirketlerin amaçlarını
uygulamak için atmış olduğu adımları daha iyi değerlendirmeleri için önem arz
edebilir.”42 43.
SRD açısından ise şirketlerin dış sorumluğuna dair madde 9a’nın 6. paragrafının 3. fıkrasının zikredilmesinde fayda vardır. Buna göre şirketin değişken
ücret ödemeleri yaptığı durumlarda ücret politikası, değişken ücret ödemelerinin
yapılabilmesini sağlayan açık, kapsamlı ve çeşitli kriterler ile belirlenmelidir. Bu
kriterler arasında, uygun olduğu hâllerde kurumsal sosyal sorumluluk kriterleri
de dâhil olmak üzere, finansal ve finansal olmayan kriterler tanımlanmalıdır44.
Bu düzenleme ile şirketin finansal planında sosyal sorumluluk için birtakım düzenlemeler yapılmasından ve sosyal sorunluluğa ilişkin konularda kayıtsız kalınmamasından açık atıf ile bahsedilmiş olmak ile şirket tüzel kişiliğinin menfaati
ve bu kapsamda şirket değerinin ve/veya pay sahipliği değerinin maksimizasyonu amacı ile şirketin kurumsal sosyal sorumluluğu arasında denge kurulmuş
olmaktadır.

40
41
42

43
44

Paslı (n 1) 79.
2004 yılında yayınlanan OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri orijinal metni ve Türkçe’ye çevirisi
için bkz. Paslı (n 1) 391 vd.
“In addition to their commercial objectives, companies are encouraged to disclose policies and
performance relating to business ethics, the environment and, where material to the company,
social issues, human rights and other public policy commitments. Such information may be important for certain investors and other users of information to better evaluate the relationship
between companies and the communities in which they operate and the steps that companies
have taken to implement their objectives.”.
OECD (n 2)
“Where a company awards variable remuneration, the remuneration policy shall set clear, comprehensive and varied criteria for the award of the variable remuneration. It shall indicate the
financial and non-financial performance criteria, including, where appropriate, criteria relating to corporate social responsibility…”.
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C. Türk Hukuku
1. Eşitlik/Hakkaniyet İlkesi
Yönerge ile Türk hukukunun mukayese edilmesi noktasında ilk ele alınacak
konu pay sahiplerinin eşitliği/hakkaniyet ilkesidir. Fakat bu inclemeye geçmeden
evvel bir adım geri giderek “şirketin pay sahiplerini tanıması/belirlemesi” hususu
ele alınmalıdır. Hukukumuzda pay sahiplerinin anonim şirket tarafından belirlenmesi/tanınması, sermaye piyasası araçlarının kaydileşmesi ile MKK nezdinde tutulan pay sahipleri listesinin, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları
öncesinde şirketle paylaşılması sayesinde mümkün olabilmektedir. Ancak incelenen Yönerge’deki şekilde belli bir oranda paya/oy hakkına sahip kişilerin kim
olduğunun şirketle paylaşılması gerektiği şeklinde bir düzenleme hukukumuzda
bulunmamaktadır.
Pay sahiplerinin eşitliği TTK m. 357’de “Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur.” denilmek suretiyle sade ve açık bir ifade ile ortaya konulmuştur.
Aynı doğrultuda Tebliğ Ek-1’in 1.3.3 maddesinde genel kurul toplantılarının pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirileceği hüküm
altına alınmıştır.
Nitekim Tebliğ Ek-1’de yer alan oy hakkına ilişkin m. 1.4 ile azınlık hakkına
ilişkin m. 1.5.’te de eşitlik ilkesine vurgu yapılmıştır. Özellikle m. 1.4.2.’de “Oy
hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı hâlinde halka açık
payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların
kaldırılması esastır.” düzenlemesi ve m. 1.5.1.’de “Azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilir.” hükmü ile pay sahipleri arasında azınlık pay sahibi
olunması fark etmeksizin, genel kurulda eşitliğin amaçlandığı görülmektedir. Bu
kapsamda hukukumuzdaki pay sahiplerinin eşitliğini vurgulayan düzenlemelerin,
incelenen Yönerge ile paralellik gösterdiği, bilhassa SRD II’de pek çok yerde
zikredilen azınlık pay sahiplerinin korunması ve eşitliğin sağlanmasına dair hükümlerle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.
Pay sahiplerinin oy hakkına ilişkin TTK m. 434/1 hükmünde “Pay sahipleri,
oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak
kullanır. 1527’nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.” denilerek genel kurulun kural olarak fiziki katılımla gerçekleşeceği ilkesi 6762 sayılı mülga Kanun’da olduğu gibi korunmakta, devamında hukukumuza yeni giren elektronik
katılımlı genel kurula ilişkin düzenleme saklı tutularak bu hususun düzenlendiği
TTK m. 1527 hükmüne yollama yapılmaktadır. Elektronik ortamda genel kurul toplantılarının yapılması ve pay sahiplerinin genel kurula elektronik ortamda
katılımlarının kolaylaştırılması, başta TTK m. 1527 olmak üzere temelde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönet-
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melik’te, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel
Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de ve SerPK m. 30’da düzenlenmektedir. TTK
m. 1527/1 uyarınca şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen
elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları
bir genel kurul toplantısı bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilen elektronik genel kurul, TTK m.
1527/5 uyarınca toplantıya katılım, görüş açıklama ve oy verme bakımından fiziki toplantının tüm sonuçlarını doğuracaktır.
Mezkûr hükmün devamında elektronik katılma ve oy kullanma sisteminin,
pay senetleri borsaya kote olan şirketlerde kurulmasının zorunlu olacağı hüküm
altına alınmıştır45. Bilhassa çok fazla pay sahibinin bulunduğu ve hatta pay sahiplerinin yurt dışında bulunabildiği borsa şirketlerinde, pay sahiplerinin genel
kurula katılımını kolaylaştırmanın yollarından biri olan elektronik katılım, ortaklık yönetimine katılmanın önündeki fiziki engelleri kaldırmak bakımından öneme
sahiptir. Ancak Tebliğ ve Tebliğ Ek-1’de elektronik genel kurulun kurumsal yönetim ile ilişkisine dair doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır46.
Pay sahiplerinin genel kurula temsilci aracılığı ile katılması, esasen daha geniş bir başlık olan “Genel Kurula Katılmaya Yetkili Pay Sahipleri” başlıklı TTK
m. 415 hükmünün ikinci fıkrasında anılmaktadır. Düzenleme uyarınca, “Hazır
bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin
nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi
uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların temsilcileri genel kurula
katılır…”. Aynı doğrultuda, daha açık ve doğrudan bir ifade ile kaleme alınan genel kurula katılım hakkı, TTK m. 425’te; “Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya
olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilcinin pay
sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir.” denilmek suretiyle
hüküm altına alınmıştır. Belirtmek gerekir ki genel kurula temsilci vasıtasıyla
katılım başta TTK m. 425-433 olmak üzere TTK’nın pek çok maddesinde dağınık olarak düzenlenmektedir. Ancak pay sahibi ile temsilciye bu hak esasen TTK
m. 415 ve 425 hükümlerinde tanındığı için yalnız bu maddelerin zikredilmesi
kurumsal yönetime dair açıklamalarımız bahsinde yeterli görülmüştür.
45

46

Nitekim tarafımızca henüz mevzuatta bu minvalde bir düzenleme yokken elektronik genel kurulun teşkiline ilişkin yasal düzenleme yapılmasının kurumsal yönetim açısından faydalı olacağı ifade edilmişti. Bkz. Paslı (n 1) 163 ve 341.
Bu noktada İlkeler arasında m. 1.4.1’in anılmasında fayda vardır. Genel nitelikteki söz konusu
kuralda “(o)y hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dâhil
olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.”
denilmektedir.
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SerPK’nın Genel Kurul Toplantısına Katılım ve Oy Kullanma başlıklı 30.
maddesi uyarınca TTK’ya da yollama yapılarak temsilcilerin genel kurulda yer
alabileceğinden bahsedilmektedir. Halka açık anonim şirketlere yönelik ise II30.1. sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması
Tebliği’nin bilhassa m. 5, 6 ve 8 hükümleri anılmalıdır. Vekil aracılığı ile genel
kurula katılım ve oy kullanma, temsil olunanın, Elektronik Genel Kurul Sistemi
(= EGKS) vasıtasıyla veya fiziki olarak Tebliğ Ek-1’deki hususları ihtiva edecek
şekilde düzenlen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylatarak yahut noter
huzurunda düzenlenen imza beyanını imzalı vekâletname formuna ekleyerek pay
sahibi olan yahut olmayan kişiyi vekil tayin etmesi ile mümkündür. Vekil, fiziki
olarak tanzim edilen vekâletnameyi genel kurul toplantısında ibraz ederek pay
sahibini temsilen katılma ve oy verme haklarını kullanır. Vekâletnamenin EKGS
üzerinden tanzim edilmesi hâlinde ise belgenin fiziken ibrazı gerekmez. İlgili
Tebliğ, pay sahibinin genel kurulda temsilini düzenlerken bir yandan da vekilin
yetki sınırlarını belirleyerek pay sahibinin menfaatlerini korumaktadır. Bu bağlamda kanaatimizce mevcut düzenlemeler pay sahibinin genel kurulda temsilini
dolayısıyla etkin katılımı sağlamak bakımından yeterlidir.
2. İç Sorumluluk – Hesap Verebilirlik İlkesi
AB mevzuatı başlığı altında iç sorumluluk bahsinde üzerinde durduğumuz ilk
husus, pay sahiplerinin genel kurulda soru sorma hakkına ilişkin düzenlemeydi.
Hukukumuzda pay sahiplerinin bilgi alma ve soru sorma hakkına dair en genel düzenleme, TTK’nın Bilgi Alma ve İnceleme başlıklı 437. maddesinde yer
almaktadır. İncelenen Yönerge’de zikredilen soru sorma hakkından daha detaylı
ve daha geniş bir ifade olan bilgi alma ve inceleme hakkının Yönerge ile uyumlu
bir düzenleme olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu maddenin gerekçesinde “(p)ay sahibine çağdaş ölçülerle örtüşen ve kamuyu aydınlatma, kurumsal
denetim ve dürüst hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bulunan kapsamlı bir
bilgi alma ve inceleme hakkı tanınmıştır.” denilmektedir. TTK m. 437/3’te bilgi
alma hakkının sınırı, şirketin ticari sırlarının açıklanması veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girmesi şeklinde çizilmiştir. Nitekim bu
düzenleme de Yönerge ile örtüşmektedir, zira ticari sırlar bahsinde her iki düzenlemenin de tercihi şirket menfaatinden yana olmuştur.
TTK m. 437/2’de aynen;
“Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden
denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200’ üncü madde çerçevesinde şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek
bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun
olmalıdır…”
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denilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgi alma hakkı nitelikleri ile ortaya konulmaktadır. Hükmün beşinci ve altıncı fıkralarında ise pay sahibinin bilgi alma hakkının engellenemeyeceği, bilgi alma hakkının esas sözleşme yahut şirket organlarından birinin kararı ile kaldırılamayacağı hükme bağlanmıştır.
SerPK’nın gerekçesinde III. Yeni Ticaret Kanunu’nun Sermaye Piyasalarına Etkisi başlıklı maddesi ise pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ve TTK değişikliğinin kurumsal yönetim alanına etkisini şu şekilde açıklamaktadır; “(p)ay
sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkının genişletilmesi ve modern bir yapıya
kavuşturulması, buna paralel olarak özel denetçi talep hakkının bireysel bir hak
hâline dönüştürülmesi, yeni azınlık haklarının ihdas edilmesi, pay sahiplerine
haklı sebeplerle ortaklığın feshini dava etme hakkının tanınması, ortaklığın kendi
paylarını iktisap yasağına ilişkin düzenlemenin değiştirilmesi, azınlığa tanınan
bilanço görüşmelerinin ertelenmesini talep hakkının sağlıklı bir düzenlemeye kavuşturulması, rüçhan hakkının sınırlandırılması hususunda genel kurula yetki tanınması suretiyle pay sahiplerinin korunması, elektronik yöntemlerle genel kurul
toplantılarına katılımın sağlanması gibi düzenlemelerle pay sahiplerinin anonim
ortaklık içindeki konumu güçlendirilmiştir…”
Tebliğ Ek-1 m. 1.3.5. uyarınca “(p)ay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul
toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun
doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar.” denilerek
pay sahiplerinin şirket yöneticilerine soru sorma hakkının varlığı kurumsal yönetim ilkesi ekseninde uygulanması zorunlu hükümler arasında sayılmış ve pay
sahiplerinin eşitliği ilkesi soru sorma hakkı bakımından da tasdik edilmiştir.
İç sorumluluk bahsinde AB hukukuna dair üzerinde durduğumuz düzenlemelerden bir diğeri yöneticilerin ücret politikasının belirlenmesine ilişkin düzenlemeydi. Hukukumuzda şirket yöneticilerine ödenecek ücret ve diğer haklara dair
düzenleme genel hüküm niteliğindeki TTK m. 408/2’nin “b” bendinde ve Tebliğ
Eki m. 4.6.2. hükmünde yer almaktadır. TTK hükmü uyarınca yöneticilerin ücretleri hakkında karar verme yetkisi yalnız genel kurula ait olup genel kurulun
devredilemez yetkileri arasındadır. Tebliğ Ek-1 m. 4.6.2’de de yöneticilere sağlanan mali haklardan detaylı şekilde bahsedilmektedir. Düzenleme, uygulanması zorunlu hükümlerden olup şu şekildedir; “Yönetim kurulu üyelerinin ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticileri ücretlendirme esasları yazılı hâle getirilmeli
ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır…”.
Bu itibarla ulusal mevzuatın Yönerge ile uyumlu olduğu görülmektedir. Düzenlemenin bir sonraki fıkrasında ise bağımsız yönetim kurulu üyesinin ücretinin
belirlenmesine yönelik olarak ücretin, üyenin bağımsızlığını sağlayacak düzeyde
olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
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Hükümler uyarınca ücret yahut ücretin ne şekilde takdir edileceğini ortaya koyan politikanın pay sahiplerinin onayı ile hüküm ifade edeceği konusunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Ücret politikasının belirlenmesine ilişkin mekanizmanın
kurulması ise Tebliğ ile (bankalar hariç) yönetim kurulu bünyesinde yer alan “ücret komitesi”47 ne bırakılmıştır. Ücret komitesinin kurulması, Tebliğ’in 5. maddesinde uygulanması zorunlu hükümler arasında sayılmıştır. Nitekim hükmün lafzı
komitenin kurulması hususunda şirketlere takdir hakkı tanımamakta, “…ücret komitesi oluşturulur…” diyerek şirketleri yükümlülük altına sokmaktadır. Tebliğ Ek1’in 4.5.13. maddesinde, ücret komitesinin görevleri Yönerge’de zikredilen ücret
politikasının muhteviyatına paralel fakat eksik açıklamalar içererek “Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde
kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate
alarak belirler ve bunların gözetimini yapmak; ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna
sunmak” şeklinde tanımlanmıştır. Daha açık bir ifadeyle komitenin görevi; ücret
politikasını, Yönerge’de sayılan kriterlere de paralel olduğu kabul edilebilecek
şartları dikkate alarak yönetim kuruluna sunmaktır. Bu doğrultuda TTK ile Tebliğ
Ek-1’de yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde her iki düzenlemede
de ücret politikasına ilişkin benimsenecek yöntemin genel kurulda pay sahiplerince onaylanarak hüküm ifade edeceği anlaşılmaktadır. Ancak hukukumuzda Yönerge’den farklı olarak genel kurulda ücret politikasının kabul edilmemesi hâlinde
durumun nasıl çözüleceği, ücret politikasının içeriğinin detayları (örnek olarak
ücrete etki eden ve finansal olmayan kriterlerin nasıl belirlendiği, ikramiyelerin
nasıl belirleneceği) ücret politikasının hangi şartlarda ve/veya periyotlarda yeniden genel kurulun onayına sunulacağı hükme bağlanmamıştır.
3. Şeffaflık-Kamuyu Aydınlatma
Kamuyu aydınlatma konusu esasen oldukça geniş bir konu olmakla birlikte
bu projede yer alan “Ticaret Sicili ve Sermaye Şirketlerinde Kamuyu Aydınlatma”
ve “Kamuyu Aydınlatma” başlıkları altında ayrıca incelenmektedir. Bu sebeple
incelemede tekerrüre sebebiyet vermemek adına tarafımızca TTK, SerPK ve sair
mevzuatta yer alan kamuyu aydınlatma ve şeffaflık düzenlemeleri ayrıca ele alınmamış, yalnızca AB hukuku başlığı altında incelenen hükümler48 ile Tebliğ ve
Tebliğ Ek-1’de yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin karşılaştırılması ile bir değerlendirme yapılmıştır49.
47
48
49

Tebliğ m. 4.5.1.
Bkz. yuk. Bölüm II/B/3.
Tebliğ’in 9/6 ile 9/9 maddeleri ile Ek’inin 1.3.5., 1.3.9., 1.3.11., 1.6.1., 2.1., 3.1.2., 3.5.1. hü-
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Tebliğ Ek-1’de yer alan ve yöneticilerin ücret politikasının kamuyla paylaşılmasını düzenleyen, iç sorumluluk bahsinde de üzerinde durduğumuz 4.6.2. maddesinin son cümlesinde “(h)azırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.” denilmektedir. Tebliğ’deki bu düzenleme Yönerge ile
uyumlu olmakla birlikte eksiktir. Zira Yönerge’de onay tarihinin ve sonuçlarının
gecikmeksizin kamuyla paylaşılması gerektiği, ek olarak ilgili bilgilerin şirketin
internet sitesinde en azından ücret politikası uygulandığı sürece bu şekilde erişilebilir kalması gerektiği düzenlenmiştir.
Onaylanan ücret raporunun kamuyla paylaşılması ise Tebliğ Eki m. 4.6.5.’te
düzenlenmektedir. Hükümde aynen “Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması
esastır.” denilmektedir50. Bu noktada Yönerge ile Tebliğ arasındaki temel fark, Yönerge’de müstakil ücret raporundan bahsedilmekte iken Tebliğ ve Tebliğ Ek-1’de
yer alan yöneticilerin ücretine dair bilgilendirmenin yıllık faaliyet raporu içinde yer
alacağıdır. Tebliğ’de yer almamakla birlikte Kurumsal Yönetim Raporlama Rehberi’nde “(y)önetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere
verilecek ücretlere ilişkin politika hakkında bilgi verilebilir, raporlama döneminde
verilen ücret ve menfaatler açıklanabilir.” denilmektedir. Her ne kadar Rehber’in
lafzı ve ilgili maddenin uygulanması zorunlu hükümler arasında sayılmaması yöneticilere sağlanan menfaatlerin kamuyla paylaşılmasının zorunlu olmadığı şeklinde bir yoruma sebebiyet verebilirse de; II.14-I sayılı Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği m. 12 hükmü, TTK m. 516/2(c) maddesi ile
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik’in m. 7/1(b) ile m. 9 hükümleri bu yoruma engeldir51. Bu anlamda
mevzuatımız yöneticilere verilen ücrete dair müstakil bir rapor hazırlanması noktasında Yönerge’den ayrılmaktadır. Buna karşılık yöneticilere sağlanan menfaatin
pay sahipleri ve kamuyla paylaşılması noktasında ise Yönerge ile uyumludur.
AB hukukuna dair incelememiz kapsamında şeffaflık ve kamuyu aydınlatma
bahsinde incelenen diğer konu ise temsil danışmanlarının şeffaflığıydı. Hukuku-

50

51

kümleri şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkesine ilişkindir. Mevzubahis düzenlemelerden yalnızca 1.3.5. maddesinin Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca uygulanması zorunludur.
SPK tarafından yayınlanan 2019 yılı Kurumsal Yönetim Raporlama Rehberi’nde de raporun
yıllık faaliyet raporu içinde açıklanacağı belirtilmiş verilen örneklerle de raporlamanın ne şekilde yapılacağı tablolarla açıklanmıştır.
II.14-I sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği m. 12, incelenen Tebliğ’in uygulanacağı ortaklıkları da içine alarak bu ortaklıkların finansal tablolarının
[m. 4/1(b) uyarınca faaliyet tabloları da dâhil olmak üzere] Kamuyu Aydınlatma Platformu’na
bildireceğini ifade etmektedir. TTK m. 516/2(c) hükmü ile Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’te de açıkça bu tablo/raporlarda
yöneticilere sağlanan menfaatlere yer verileceği hüküm altına alınmıştır.
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muzda temsil danışmalığı kurumu bulunmadığından bu kişi/kurumların faaliyetlerinin şeffaflığına ilişkin değerlendirme yapmak mümkün olmamıştır. Bu sebeple yalnızca hukukumuzda temsil danışmanı bulunmadığının tespitini yapmakla
yetinelim. Netice itibarıyla Tebliğ ve Tebliğ Ek-1’de yer alan düzenlemelerin
genel anlamda Yönerge’ye göre eksik kaldığı değerlendirilmiştir.
4. Dış Sorumluluk
Şirketlerin dış sorumluluğu, anonim ortaklık tüzel kişiliğinin ve bu bağlamda
ortaklık yöneticilerinin, anonim ortaklığın dışında kalan ancak ortaklığın işleyişinden etkilenen tüm ilgililerin yani pay sahipleri dışındaki ilgililerin de menfaatlerini karar alma sürecinde göz önüne almalarını, onlara da bazı haklar tanınmasını, bu menfaat grupları ile sıkı bir iş birliği içine girilmesini ifade eder52. Bu
kapsamda dış sorumluluk esasen geniş anlamı ile şirketin topluma karşı sorumluluğu olarak da adlandırılabilir.
Şirketlerin sosyal sorumluluğuna yönelik TTK ve SerPK’da özel bir düzenleme yoktur. İlke, Tebliğ Ek-1’in Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk başlıklı 3.5.
maddesinde düzenlenmektedir. İlgili hükümler şu şekildedir;
(3.5.1.) Şirketin faaliyetleri kurumsal İnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür.
(3.5.2.) Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye,
kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası
geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet
de dâhil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele eder.
Bu hükümler, AB hukuku başlığı altında incelenen Yönerge ve OECD düzenlemeleri ile karşılaştırıldığında, Yönerge’de kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin
madde 9a’nın 6. paragrafının 3. fıkrasının karşılığı mevzuatta yer almadığından,
hukukumuzdaki düzenlemenin Yönerge’den ziyade OECD prensipleri ile paralel
olduğu görülmektedir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Tarafımızca bir üst başlıkta yapılan incelemelerde AB hukuku ile Türk hukuku açıklanmış ve düzenlemeler ana hatları ile karşılaştırılarak değerlendirme
52

Paslı (n 1) 78. Birlik çapında kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının modernleştirilmesiyle ilgili Komisyon duyurusu için bkz. Commission “Communication From The Commission
To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee
And The Committee Of The Regions A Renewed EU Strategy 2011-14 For Corporate Social
Responsibility” COM (2011) 0681 final.
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yapılmıştır. Bu kapsamda hemen en başta belirtmek gerekir ki hem TTK hem
de sermaye piyasası mevzuatı açısından değerlendirdiğimizde pay sahiplerinin
şirket işleyişindeki etkisinin artırılması, onların katılımının kolaylaştırılması
noktasında çok ciddi adımlar atılmıştır. 2012 yılı sonrasında yenilenen TTK ile
SerPK ve onları izleyen ikincil mevzuat, özellikle de Tebliğ’in eki mahiyetindeki
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile birlikte hukuk sistemimizin pay sahipliği hakları
noktasında AB hukuku mevzuatının ciddi anlamda gerisinde olduğu söylenemez.
Elektronik katılım, eşit işlem ilkesi, temsilci atama usulleri, temsilcinin genel kurula katılım kolaylığı ve oradaki yetkileri, merkezi kayıt ve izleme sistemi, mali
hakların takibinin kolaylaştırılması, bağımsız yönetim kurulu üyeliği, yönetim
kurulu komiteleri gibi düzenlemeler ülkemizdeki borsa şirketlerindeki kurumsallaşma noktasındaki ciddi adımlardır ve SRD’nin standartlarını karşılar vasıftadır.
Hatta örneğin elektronik katılım imkânının borsa şirketleri açısından zorunlu olması ve MKK idaresinde bu sistemin işleyişi göz önüne alındığında mevzuatımızın genel kurula katılım ve oy kullanma kolaylığı noktasında AB mevzuatının
ilerisinde olduğu tespiti de yanlış olmayacaktır53.
Ülkemizdeki sorun, esasında diğer birçok alanda da görüldüğü üzere yasal
düzlemde değil, ilgililerin haklarının bilincinde olması, bunlardan yararlanma
53

Elektronik katılım noktasında SRD’nin dikkat çeken düzenlemesi, 8. maddede yer almaktadır.
Buna göre üye devletlere elektronik katılım ve oy kullanma noktasında üç ayrı olanak sunulmakta ve bunların hepsinin ya da herhangi birinin düzenlenebileceği belirtilmektedir. Anılan üç hâl
genel kurul toplantısının gerçek zamanlı iletimi; pay sahiplerine uzakta bulundukları yerden gerçek zamanlı olarak iki şekilde iletişim sağlayabilecekleri şekilde toplantıya ulaşabilmeleri ve son
olarak genel kurulda hazır bulunacak bir temsilciye ihtiyaç olmaksızın toplantı öncesinde veya
sırasında oy kullanma mekanizmasının tesisidir. Bilhassa genel kurul öncesinde oy kullanabilme
imkânı hukukumuzdan farklılık olarak özellikle anılmalıdır. Genel kurul toplantısının fiziken hiç
yapılmaması şeklinde bütünüyle elektronik katılım şeklinde organizasyon hukukumuzda mümkün değildir. SRD bu noktada bir olanağı anmakta ancak üye ülkeleri zorunlu tutmamaktadır.
Bilhassa COVID-19 etkisi altında kalan dünyada, borsa şirketlerinin genel kurullarında fiziki
toplantı yapılmaksızın karar alabilme hususu bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Hukukumuzdaki ilgili düzenlemelerin buna cevaz verecek şekilde dizayn edilmesi isabetli olacaktır. Bu konuda
inc. Ali Paslı, ‘Anonim/Limited Ortaklık Genel Kurul Toplantılarının 7244 Sayılı Özel Covid-19
Kanunu Sonrasındaki Durumu: Sermaye Şirketlerindeki Ortakların Sağlığının Değeri Var Mıdır?’, (TicaretKanunu.Net, 20.04.2020) <http://www.ticaretkanunu.net/ali-pasli-anonim-limited-ortaklik-genel-kurul-toplantilarinin-7244-sayili-ozel-covid-19-kanunu-sonrasindaki-durumu-sermaye-sirketlerindeki-ortaklarin-sagliginin-degeri-var-midir.> erişim 04.07.2020.
Elektronik katılımdaki genel kurul öncesi oyun elektronik yolla gönderilmesi düzenlemesine
paralel bir diğer ilginç hüküm, SRD’nin 12. maddesindedir. “Yazışma yoluyla oy” kenar başlığını taşıyan bu düzenleme uyarınca üye devletler, şirketlere genel kurul öncesinde pay sahiplerine yazışma yoluyla oy kullanma imkânı tanıyacaklardır. Yazışma yoluyla oylama, sadece pay
sahiplerinin kimliğini tespit etmek için gerekli olan şartlara ve kısıtlamalara tabi tutulabilir. Oy
kullanabilme açısından genel kurula katılımı dahi gerektirmeyen, dolayısıyla pay sahipliği haklarının kullanımında önemli bir kolaylık tesis eden bu uygulama, hukukumuzda ancak limited
şirketler açısından caridir. Borsa şirketlerinde elektronik katılım da mümkün olduğuna ve SRD
m. 8/1-c’de bu şekilde bir elektronik önceden oy düzenlemesi de bulunduğuna göre yazılı oy
usulü tereddütleri beraberinde getirebilecek mahiyettedir. Ancak hükmün üye devletlere seçim
imkânı vermeyen lafzı göz ardı edilmemelidir.
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eğilimleri ve şirket yönetimlerinin bu hakların tesisindeki katkıları/isteklilikleri
noktasındadır.
Kaldı ki SRD’nin 3. maddesinde bu Yönerge’deki düzenlemelerin, hak kullanımı noktasındaki alt limiti karşıladığı, üye devletlerin pay sahipliği haklarının
kullanımının kolaylaştırılması için şirketlere yönelik ek yükümlülükler getirebilecekleri, daha ileri yöntemler düzenleyebilecekleri öngörülmektedir.
Öyle ise kurumsal yönetim noktasındaki temel hedefin pay sahibi aktivizminin geliştirilmesi olduğu göz önüne alınarak işbu başlık altında SRD’de yer alan
düzenlemelerden hareketle mevzuatımızda yapılması gereken esaslı değişiklik
önerileri sıralanacaktır:
SRD’de pay sahipliği haklarına esas itibarıyla yönetimsel haklar ve bu bağlamda genel kurul üzerinden yaklaşılmakta ve pay sahiplerinin genel kurula etkin katılımı ile buradaki yetkilerinin kolaylıkla kullanılmasının kolaylaştırılması
üzerinde durulmaktadır.
1. Pay Sahipliği Tespiti
Bu bağlamda birinci konu olarak pay sahibinin kim olduğunun tespiti ve pay
sahibinin şirket tarafından tanınması/belirlenmesi üzerinde durulmaktadır. Son
dönemdeki güncel uygulamanın ve düzenlemelerin etkisi ile anonim ortaklıktaki
“anonimlik” özelliğinden uzaklaşıldığı görülmektedir. Yönerge’nin genel uygulama alanı ile tanımların ortaya konulduğu birinci bölümünün ardından SRD II
ile eklenen Ia bölümünde “Pay Sahiplerinin Belirlenmesi, Bilgi İletimi ve Pay
Sahipliği Haklarının Uygulanmasının Kolaylaştırılması” başlığı altında ilk olarak
3a maddesi ile pay sahiplerinin belirlenmesine yönelik kurallar konulmaktadır.
Burada bir pay sahipliği hakkı düzenlenmemekte, aksine şirket tüzel kişiliğine
bir özel olanak sağlanmaktadır54. Bu maddede ayrıntılı bir şekilde ve aracı kurumları da sistemin içine katarak düzenlenen konu, “şirketlerin kendi ortaklarını
tanıma hakkı”dır. Buna göre üye devletler, şirketlerin kendi ortaklarını tanıma/
bilme hakkına sahip olmasını sağlayacaklardır. Üye devletler, şirketlerine yalnızca belirli bir yüzdeden fazla hisseye veya oy haklarına sahip hissedarların
kimliğini talep etmesine izin vermelidir ve buradaki yüzdelik dilim de % 0,5’i
aşamayacaktır. O zaman şirket yönetimleri şirketteki toplam pay/oy oranı yüzde
yarım veya daha fazla olan pay sahiplerinin kim olduğunu öğrenme hakkına sahip olmalıdırlar. Ülkemizde şirketler, ancak olağan veya olağanüstü genel kurul
toplantısı zamanında MKK’dan gelen listeler üzerinden tüm ortaklarını görme/
öğrenme olanağına sahip olmaktadır.
54

Şirket, 2018/1212 (AB) sayılı Tüzük Ek-1’de yer alan tabloya uygun şekilde bilgi talebinde
bulunur ve bu talebe aynı Tüzük Ek-2’de yer alan tabloda sayılan bilgileri sağlanır.
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Şirketlerin ortaklık yapısındaki değişikliklere göre farklı yükümlülüklerin
gündeme gelebileceği göz önüne alındığında MKK düzenlemelerinde ve/veya
SerPK m. 13 kapsamındaki bir hüküm ile bu özel imkânın şirketlere tanınması
gerekecektir55. Unutulmamalıdır ki, paylar nama yazılı olsa bile kaydileştirme
sonrasında pay defterinin etkisini kaybetmesi hatta hemen birçok borsa şirketinde
pay defterinin kalmamasından sonra buradaki ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. İlgili
bilgiyi alma, işleme, kullanma, saklama noktasında kişisel veri mevzuatı hükümleri de göz önüne alınarak SRD m. 3a vd. düzenlemelerindeki görece ayrıntılı
kurallar takip edilmelidir.
2. Aracılar Vasıtasıyla Katılım
Hisselerin saklaması, muhafazası, idaresi gibi hizmetleri sunan yatırım firmaları ile merkezi kayıt kuruluşlarının karşıladığı tüm aracılar vasıtasıyla pay
sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılmaları SRD m. 3c ile kolaylaştırılmaktadır56. Bu kapsamda adlarına temsilen genel kurul toplantısına katılınan ve
oyu bu yolla kullanılan pay sahiplerinin de elektronik yoldan bilgilendirilmesinin
sağlanması gerekliliğine işaret edilmelidir. Aracılara ve kurumsal yatırımcılara
yönelik getirilen kamuyu aydınlatma gerekliliklerine ilişkin ayrıntılı kurallar bulunmaktadır. Türk sermaye piyasası uygulaması açısından en azından bugün için
bu noktada ciddi bir sorun veya ihtiyaç bulunmamakla birlikte gelecekte piyasamız büyürse bu yönde ayrıntılı bir düzenleme ihtiyacı gündeme gelebilir. Bugün
için ise zaten görece sığ bir piyasada aracı ve kurumsal yatırımcılara yönelik
getirilecek ayrıntılı uyum yükümlülüklerinin, büyüme noktasında olumsuz etki
doğurabileceği de göz ardı edilmemelidir.
3. Taslak Genel Kurul Tutanağı
Genel kurul öncesinde şirketin internet sitesinde tüm pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak bilgiler arasında taslak genel kurul tutanağına yer
verilmiş olması ilgi çekici bir farklılıktır [SRD I m. 5/4(d)]. Bir taslağın bulunmaması durumunda şirket içindeki yetkili kurulun gündem maddeleri ile ilgili
yorumuna yer verilmesi gerekliliği, pay sahiplerinin şirket yönetiminin gündem
maddeleri konusundaki şirket eğilimini takip edebilmeleri açısından faydalıdır.
Bu durum, pay sahiplerinin genel kurul toplantısına katılıp katılmama noktasındaki kararlarında işlevsel olabilir. Hukukumuzda yönetim kurulunun sadece kâr
55
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Bu kapsamda VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Ek-12/1(e)’de ortak sayısı sebebiyle halka arz olmuş
sayılan şirketlerde ortaklık sermayesinin yüzde beş ya da daha fazlasına sahip oldukları bilinen
ortakların ad-soyad ya da unvanı, pay oran ve tutarları ile varsa pay gruplarına tanınan imtiyazların SPK ile paylaşılacağı kuralının anılmasında fayda vardır.
Bu maddeyle ilgili olarak ayrıca bkz. 2018/1212 (AB) sayılı Tüzük m. 5, 6, 7.
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dağıtım önerisi bir karar olarak önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus, yönetim kontrolüne sahip pay
sahibinin genel kurulda kendi hâkimiyetindeki yönetimin yorumları/önerileri ile
bağlı olmadığı dolayısıyla azınlık pay sahiplerinin söz konusu taslak tutanağa
veya yönetim yorumuna güvenmelerinin sorumluluğunu taşımaları gerektiğidir.
Bunun gibi pay sahiplerinden gelen taslak karar örneklerinin yayınlanması gerekliliğine de ayrıca işaret edelim57. Hukukumuzda bu bent çerçevesinde kurumsal
yönetim ilkelerinde veya TTK bazında bir değişiklik faydalı olacaktır.
4. Yöneticilere Sağlanacak Mali Menfaat/Ücret(lendirme) Politikası
SRD’nin hukukumuza potansiyel etkisi açısından ayrıca üzerinde durulması
gereken konu, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yönetim kadrosunun şirketten alacakları mali menfaatin tespiti usulü ve bu bağlamda ücretlendirme politikasıdır. Gerçekten de kurumsal yönetimin temel uğraşı alanlarından olan işbu
ücretlendirme noktasında yöneticilere verilecek ücret konusunda mevzuatımızda
tespit edilen eksiklikler temelde ücrete dayanak finansal ve finansal olmayan kriterlerin tam olarak ortaya konulmamış olması, genel kurulda ücret politikasının
onaylanmaması hâlinde uygulamanın nasıl olacağı, hangi periyotlarda ücret politikasının yeniden genel kurul tarafından oylanması gerektiği ve kamuyu aydınlatma düzenlemeleri olarak tespit edilmiştir.
Şirket yöneticilerine ödenecek ücret ve diğer tali ödemelerin nasıl belirlenmesi gerektiğine ilişkin kriterler Tebliğ ve Tebliğ Ek-1’de belirlenmemiş, bunları
belirleme yetkisi ücret komitesine bırakılmıştır. Fakat kanaatimizce en azından
kriterler bazında düzenleme yapılması, verilen ücretin ödeme kalemlerinin netleşmesi ve suistimallerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir.
SRD m. 9a hükmü “ücretlendirme politikası hakkında oy hakkı” kenar başlığını taşımaktadır. Türk hukukunda zaten TTK sisteminde yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının miktarının tespit yeri genel kurul olduğu
ve bizde de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yöneticileri de kapsayacak
şekilde ücretlendirme politikasının genel kurulda oylanma/kabul edilme gerekliliği olmakla birlikte en temel eksiklik, SRD m. 9a’nın 6. fıkrasına denk gelen politikanın “içeriği” noktasındadır. Ülkemizdeki borsa şirketlerinin ücretlendirme
politikalarının hemen hepsi birbirine benzemekte ve kanuni düzenlemeleri tekrar
etmektedir. Buradaki bilgilerden, yatırımcıların ayrıntılı bir bilgiye ulaşmaları ve
yönlendirilmeleri mümkün olamamaktadır. Hâlbuki SRD kapsamında ücretlen57

Gündeme madde ekletme şeklindeki azınlık hakkı kapsamında söz konusu taslak tutanak sunma hakkı da ayrıca anılmaktadır (m. 6/1-b). Genel kuruldaki soru sorma ve öneride bulunma
hakkı kapsamında bu hak zaten kurul sırasında vardır. Bunun azınlık hakkına bağlanması tartışma yaratabilecek niteliktedir.
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dirme politikasının, şirketin iş stratejisine, uzun vadeli çıkarlarına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak nitelikte olması ve ayrıca bunun nasıl işlediğinin
de açıklanması gerekmektedir. Bunun yanında politika açık ve anlaşılır olmalı,
yöneticilere verilebilecek ve nispi oranları gösterebilecek her türlü ikramiye ve
diğer avantajlar da dâhil olmak üzere sabit ve değişken mali menfaatlerin farklı bileşenlerini açıklamalıdır. Politika, finansal ve finansal olmayan performans
kriterlerini ortaya koymalı ve şirket amaçları ile bu kriterler arasındaki bağlantı
ortaya konulmalıdır.
SRD’nin koyduğu esas, ülkemizdeki uygulamanın aksine, ücretlendirme politikasının ayrıntıya inmesi ve gerçekten işlevsel olmasını sağlamaktadır. İşte bu
şartlar sağlanırsa politikanın genel kurulda onaylanması, buna aykırılığın sonuçları, politikaya uygunluğun tespiti açısından mevcut ücretlerin –kişisel verilerin
muhafazası kaydıyla- raporlama marifetiyle kamuya açıklanması bir anlam ifade
edebilecektir.
Mevzuatımızda ücret politikasının genel kurul tarafından onaylanması düzenlenmiş olmakla beraber, politikanın ilgili genel kurulda onaylanmaması hâlinde uygulamanın nasıl işleyeceği düzenlenmemiştir. Bu konuyu düzenleyen
özel bir hüküm olmasa dahi onaylanmayan ücret politikasının uygulamaya konulmayacağı ve süregelen ücret politikasının uygulanmasına devam edileceği
tartışmasızdır.
Ücret politikasının genel kurul tarafından hangi periyotlarda oylanacağı konusu da mevzuatımızda açık değildir. Kanaatimizce ücret politikası ihtiyaçlara
cevap verebilmeli, finansal dalgalanmaları da gözetmelidir. Bu sebeple en azından bireysel, kurumsal ve ulusal bazda esaslı değişiklik olması hâlinde ve her
hâlde iki yılda bir ücret politikasının genel kurulca oylanması yerinde olur. Zira
Yönerge ile belirlenmiş en azından dört yılın sonunda oylama yapılması gerektiği hususu [m. 9a(5)] üst sınır olup ülkelerin sübjektif durumuna göre öne çekilebilmelidir. Bilhassa dövizin ve dolaylı olarak enflasyonun hareketli olduğu
ülkemiz örneğinde dört yıl oldukça uzun bir süredir ve bir anda büyük ölçekli bir
değişiklik meydana gelmese de zaman içinde meydana gelen büyük sayılabilecek
değişimlere uyum sağlanmak konusunda yetersiz kalınabilecektir.
Ücret politikasının kamuyla paylaşılmasına ilişkin Tebliğ’in 4.6.2. maddesi
kanaatimizce yerinde ancak yetersiz bir düzenleme olup detaylandırılması gerekir. Buna göre onaylanan ücret politikası kamuyla paylaşılırken rapor hâline
getirilmeli ve şirketin bu konudaki menfaatini de içeren bir açıklamayla her bir
yönetici için bireysel olarak takdir edilen ücret ile tali hakları içermelidir. Bu
şekilde ilgili rapor, onaylanma tarihini içerir şekilde şirketin internet sitesinde
yayınlanmalıdır. Mevcut düzenlemede ilgili içeriğin internet sitesinde duyurulacağı belirtilmiş olsa da ne kadar süre erişime hazır bulundurulması gerektiği
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düzenlenmemiştir. Kanaatimizce Yönerge ile uyumlu olarak bu sürenin on yıl
olarak belirlenmesi mümkündür.
5. Oyun Bölünmesi
SRD bağlamında son olarak eklemekte fayda var ki, temsilci ile bir başkası hesabına hareket eden görünüşteki pay sahiplerine tanınan, kontrollerindeki
paylara bağlanan oyların hepsini aynı yönde kullanmama imkânının varlığı [m.
10(2), 13(4)], Yönerge’nin, pay sahibinin kendi paylarının oylarını bölerek farklı
yönde kullanma hakkı noktasında olumsuz bir tutum olduğu izlenimini yaratmaktadır. Ancak bizatihi SRD m. 10(2) düzenlemesinden bu konunun ulusal hukuklara bırakıldığı ve SRD’nin bir yasaklama ya da kesin imkân getirmediği de
anlaşılabilmektedir.
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Öz
Pay Sahipliği Hakları Yönergesi II ile Pay Sahipliği Hakları Yönergesi I’e eklenen 9c maddesinden önce, ilişkili
taraf işlemleri Birlik hukukunda, bu işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonraki aşamada kamuya açıklanması
temelinde düzenlenmekteydi. Bahsedilen bu madde ile ilişkili taraf olmayan pay sahipleri ile şirketin menfaatlerini koruyacak önlemler alınması gerektiği öngörülmüş ve izlenmesi gereken usul ile bu usulden muaf olabilecek işlemler açıklanmıştır. Türk hukukunda ise ilişkili taraf işlemleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenmiş; işlemlerin niteliğine göre hesaplama yöntemleri
belirlenerek niceliksel sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre işlemler yönetim kurulunun, bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin veya genel kurulun onayına tabi tutulmaktadır. Türk hukukunda da ilgili usulden
muaf tutulan işlemler sayılmış; ayrıca yaygın ve süreklilik arz eden işlemler de özel olarak bir usule bağlanmıştır. Türk hukukunun ilişkili taraf işlemlerine yönelik hükümlerinin Birlik hukukunun öngördüğü asgari
düzenlemeleri sağladığı ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: İlişkili taraf, İlişkili taraf işlemleri, Pay Sahipliği Hakları Yönergesi II, Kurumsal Yönetim
Tebliği.
Abstract
Before the addition of Article 9c to Shareholder Rights Directive, public disclosure of related party transactions
has been under ex post regulation. Article 9c has set out the adequate safeguards should be taken to protect the
interests of the company and shareholders who are not related parties, the procedure to be followed and exempted transactions. In Turkish law, related party transactions have been regulated by Capital Market Law Nr. 6362
and Communiqué on Corporate Governance Nr. II-17.1 and the calculation methods have been quantitatively
classified based on the qualification of transactions. According to this classification, related party transactions
are subject to the approval of a board of directors, independent board members or general assembly. Exempted
transactions have also been adjusted in Turkish law, besides a procedure has been specially stipulated for common and continuous transactions. It can be stated that Turkish law provides the minimum requirements that have
been determined by Union law regarding related party transactions.
Keywords: Related party, Related party transactions, Shareholder Rights Directive II, Communiqué on Corporate Governance.
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Mayıs 2017
tarih ve 2017/828 (AB) sayılı, 2007/36/AT sayılı Yönerge’yi tadil eden, uzun süreli pay sahipliği ilişkisinin teşvik edilmesine ilişkin Yönergesi
(“Pay Sahipliği Hakları Yönergesi II”)

Kabul Tarihi

: 17 Mayıs 2017

Sayısı

: 2017/828 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 20.5.2017, L 132, s. 1-25

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Sermaye Piyasası Kanunu

Kabul Tarihi

: 06 Aralık 2012

Sayısı

: 6362

Yayın Yeri

: RG 30.12.2012, 28513

2. Adı

: Kurumsal Yönetim Tebliği (“KYT”)

Sayısı

: II-17.1

Yayın Yeri

: RG 03.01.2014, 28871

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Pay Sahipliği Hakları Yönergesi II ile Pay Sahipliği Hakları Yönergesi I’e1
(=Yönerge) eklenen 9c maddesi, ilişkili taraf işlemlerini Birlik düzeyinde düzenlemektedir. İlgili hükümden önce de Muhasebe Yönergesi’nde2, Şeffaflık Yöner1
2

Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the
exercise of certain rights of shareholders in listed companies [2007] OJ L 184/17.
Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the
annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain
types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of
the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC [2013] OJ L
182/19.
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gesi’nde3 ve 2007/14 sayılı Komisyon Yönergesi’nde4 ilişkili taraf işlemlerinin
gerçekleştirilmesinden sonra kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktaydı. Ancak ilişkili taraf işlemlerine ilişkin şirketin izleyeceği usule yönelik
ortak bir düzenleme bulunmamakta, kimi üye devletler ayrıntılı işlemler, özel
kriterler belirlerken kimi üye devletler hiçbir ek düzenleme öngörmemekteydi.
“Şeffaflık ve ilişkili taraf işlemlerinin onaylanması ” başlığını taşıyan hüküm,
kurumsal yönetimin de etkin kılınması ile özellikle pay sahiplerinin ilişkili taraf
işlemlerine dair bilgi sahibi olmasını ve işlemin daha şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamanın yanı sıra ilişkili tarafın, konumunu kullanmak suretiyle
şirketi ve ilişkili taraf olmayan pay sahiplerini zarara uğratmasını engelleme amacıyla öngörülmüştür.
Şirketler, yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri açısından hangi önlemlerin
daha etkili olduğunun değerlendirildiği çalışmalar sonucunda Pay Sahipliği Hakları Yönergesi I’in 9c maddesi düzenlenmiştir.
Hükümde yer alan konuları şu başlıklar altında sıralayabiliriz:
• Hükmün kapsamına giren ilişkili taraf işlemleri;
• İlişkili taraf işlemlerine ilişkin süreç;
• Ticari hayatın olağan akışına giren ve normal piyasa şartlarında gerçekleştirilen işlemler;
• İstisnalar;
• Aynı ilişkili taraf ile on iki aylık periyotta gerçekleştirilen işlemler.
1. Hükmün Kapsamına Giren İlişkili Taraf İşlemleri
Yönerge kapsamında düzenlenen ilişkili taraf işlemlerine yönelik bilgi vermeden önce “ilişkili taraf” kavramının açıklanması gerekmektedir. Yönerge’nin
“Tanımlar” maddesinde ilişkili taraf kavramı için özel bir tanım bulunmamakta, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 1606/2002 sayılı Tüzük’ü5 uyarınca ka3

4

5

Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on
the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose
securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC
[2004] OJ L 390/38.
Commission Directive 2007/14/EC of 8 March 2007 laying down detailed rules for the implementation of certain provisions of Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency
requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on
a regulated market [2007] OJ L 69/27.
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002
on the application of international accounting standards [2002] OJ L 243/1.
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bul edilen uluslararası muhasebe standartlarında yer alan ilişkili taraf tanımına
atıf yapılmaktadır. “İlişkili Taraf Açıklamaları” ile ilgili UMS 24’ün dokuzuncu
paragrafında yer alan bu tanıma göre ilişkili taraf kavramı iki gruba ayrılmıştır.
UMS 24’ün dokuzuncu paragrafının (a) bendinde bir kişinin ya da bu kişinin
yakın aile üyesinin6 (i) raporlayan işletme üzerinde kontrolü veya müşterek kontrolü olması durumunda; (ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda ya da (iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir
ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda bu kişiler
raporlayan işletme ile ilişkili sayılmaktadır.
İkinci grup ise belli durumların varlığı hâlinde işletmelerin raporlayan işletme ile ilişkili sayılması durumunu düzenlemekte olup bu durumlar şunlardır; (i)
işletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması; (ii) işletmenin, diğer
işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki
ya da iş ortaklığı olması; (iii) her iki işletmenin de aynı üçüncü bir tarafın iş
ortaklığı olması; (iv) işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması; (v) işletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili
olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan
fayda planlarının olması (raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir planı olması
hâlinde sponsor işverenler ile raporlayan işletme ilişkili sayılmaktadır); (vi) işletmenin dokuzuncu paragrafın (a) bendinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol
veya müştereken kontrol edilmesi; (vii) işletme üzerinde kontrolü veya müşterek
kontrolü olan bir kişinin [dokuzuncu paragrafın (a) bendinin (i) alt bendinde bahsedilen kişilerin] işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya bu işletmenin
(ya da ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması ya da (viii)
işletmenin veya onun bir parçası olduğu grubun başka bir üyesinin, raporlayan
işletmeye veya raporlayan işletmenin ana ortaklığına kilit yönetici personel hizmetleri sunması.
Yönerge, ilişkili taraf işlemini tanımlamamakla birlikte üye devletlerin; (a)
işlem hakkındaki bilginin şirketin pay sahiplerinin ekonomik kararları üzerindeki
etkisini; (b) işlemin şirket ve azınlık pay sahipleri dâhil olmak üzere ilişkili taraf
olmayan pay sahipleri için yarattığı riski dikkate almak suretiyle “önemli ilişkili taraf işlemleri”ni tanımlaması gerektiğini düzenlemektedir. İşlemin şirketin
finansal durumu, gelirleri, varlıkları, özkaynaklar dâhil olmak üzere sermayeye
çevrilebilir değeri veya cirosu üzerindeki etkisine dayanılarak ya da işlemin niteliği ve ilişkili tarafın pozisyonu nazara alınarak önemli ilişkili taraf işlemlerine
ilişkin bir veya birden fazla niceliksel oran belirlenmesi gerekmektedir.
6

Yakın aile üyesi kavramı da UMS 24’ün dokuzuncu paragrafında açıklanmıştır. Bu bağlamda
yakın aile üyesi, işletme ile ilgili işlemler üzerinde etkisi olması ya da işlemlerden etkilenmesi
beklenen aile bireyleri olup bireyin eş ve çocukları, eşinin çocukları ve bireyin ya da bireyin
eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yakın aile üyesi kapsamında sayılmaktadır.
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Üye devletler, ilişkili taraf ile gerçekleştirilecek önemli işlemleri belli çerçevede tanımlama serbestisine sahip olmakla beraber bu işlemlere ilişkin oran
belirleme yükümlülüğü altındadırlar. Ayrıca ifade etmek gerekir ki üye devletler,
önemli işlemlere uygulanacak usullere göre önemli işlem tanımını değiştirme ve
şirketlerin büyüklüğüne göre farklılaştırma imkânına sahiptir.
2. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Süreç
Kurumsal yönetim çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Muhasebe Yönergesi ile Şeffaflık Yönergesi’nde ilişkili taraf işlemlerine yönelik olan düzenlemelerin yetersiz kaldığı, pay sahiplerinin bu işlemler hakkında yeterince bilgi
sahibi olmadığı ve ilişkili tarafların pay sahipleri ile şirkete zarar verebileceği
gözetilerek ek önlemlere başvurulmuştur. Yönerge’nin 9c maddesinin ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen bu işlemlerden birincisi ilişkili taraf
işleminin kamuya duyurulması, ikincisi ilişkili taraf işlemine ilişkin değerlendirme raporu hazırlanması ve sonuncusu ilişkili taraf işleminin onaylanmasıdır.
Muhasebe Yönergesi ile Şeffaflık Yönergesi ilişkili taraf işlemlerinin ex post
olarak kamuya duyurulmasını öngörmüş iken Pay Sahipliği Hakları Yönergesi II
ile ilişkili tarafla gerçekleştirilen önemli işlemlerinin ex ante olarak kamuya duyurulacağı düzenlenmiştir. Duyurunun en geç işlem sonuçlanmadan önce yapılacağı öngörülmüş olunmakla birlikte asgari içeriği de belirlenmiştir. Bu bağlamda
ilişkili taraflarla gerçekleştirilen önemli işlemlere ilişkin duyuruda ilişkili taraf
ilişkisinin niteliğine, ilişkili tarafın adına, işlemin tarih ve değerine ilişkin bilgiler
ile işlemin şirket ve azınlık pay sahipleri de dâhil olmak üzere ilişkili taraf olmayan pay sahipleri açısından adil ve makul olup olmadığının değerlendirilmesinde
gerekli diğer bilgiler yer almalıdır. Kamuya duyuru, şirketin internet sitesinde
veya kolay ulaşılabilir diğer yollarla yapılabilecek ve böylece işlemin şirketin
değeri üzerindeki potansiyel etkilerinin pay sahipleri, alacaklılar, çalışanlar ve
ilgili diğer kişiler tarafından değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.
İkinci işlem, kamuya duyuru işlemi ile bağlantılı olup üye devletlerin inisiyatifine bırakılmış, zorunluluk olarak öngörülmemiştir. Bu bağlamda üye devletler,
ilgili işlemin hem şirket hem de azınlık pay sahipleri de dâhil olmak üzere ilişkili
taraf olmayan pay sahipleri açısından adil ve makul olup olmadığını değerlendiren bir rapor hazırlanmasını ve kamuya duyurunun bu rapor ile yapılmasını
şart koşabilecektir. Raporun, (i) bağımsız bir üçüncü kişi, (ii) şirketin yönetim
veya gözetim organı ya da (iii) denetim komitesi veya çoğunluğu bağımsız yöneticilerden oluşan herhangi bir komite tarafından hazırlanacağı da düzenlenmiş
olup ilişkili tarafın raporun hazırlanmasında yer almayacağı ifade edilmiştir. Bu
düzenleme de hem kamunun işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasını
hem de ilişkili tarafın değerlendirme sürecine katılmasını engelleyerek yanlış bilgi aktarımının önlenmesini sağlamaktadır.
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İlişkili taraf işlemleri ile ilgili maddenin Tasarı metninde, şirketlerin mal varlığının %1’ini aşan ilişkili taraf işlemlerinin bağımsız üçüncü bir kişi tarafından
hazırlanan ve işlemin piyasa şartlarında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ile
pay sahipleri açısından adil ve makul olup olmadığının değerlendirildiği bir raporla işlemin sonuçlandığı tarihte kamuya duyurulması öngörülmüştü7. Ancak
Yönerge, kamuya duyuruya, rapor hazırlanmasına, onaya tabi olacak işlemlere
ilişkin oranın belirlenmesini üye devletlerin inisiyatifine bırakmış ve Tasarı metninden farklı bir hüküm düzenlenmiştir.
Bu hususta özel olarak düzenlenen bir durum daha bulunmaktadır. Şirketin
ilişkili tarafı ile şirketin bağlı ortaklıkları arasında gerçekleştirilen işlemler de
Yönerge’nin 9c maddesinin yedinci fıkrası uyarınca işlemin şirket ile ilişkili taraf
olmayan pay sahipleri açısından adil ve makul olup olmadığını değerlendiren bir
raporla kamuya duyurulmalıdır. Hemen ifade edelim ki bu işlemler, 9c maddesinin beşinci veya altıncı fıkrası kapsamına girdiği takdirde ilgili fıkralar uygulanacaktır.
Yönerge’nin 9c maddesinin dördüncü fıkrası ile öngörülen bir diğer işlem
ise işlemin onaylanmasına ilişkindir. Yönerge, bu noktada da üye devletlere bir
olanak tanımış ve ilişkili taraflarla gerçekleştirilen önemli işlemlerin ya şirketin
yönetim veya gözetim organı ya da genel kurulu tarafından onaylanması gerektiğine işaret etmiştir. İşlem hangi organ tarafından onaylanırsa onaylansın, ilişkili
tarafın konumundan yararlanmasının önlenmesi ve şirket ile ilişkili taraf olmayan
pay sahiplerinin menfaatlerinin yeterli derecede korunması gerekmektedir.
İşlemin ya yönetim/gözetim organı tarafından ya da genel kurul tarafından
onaylanması önemli bir şarttır. Ancak hüküm, üye devletlere bir başka seçenek
daha sunmaktadır. Bu seçenek uyarınca üye devletler, şirketin yönetim/gözetim
organı tarafından onaylanmış işlemlerin genel kurulda oylanmasını öngörebilir.
7

Commission, ‘Proposal for a Directive Of The European Parliament And Of The Council amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement
and Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement’
COM (2014) 213 final, Art. 9c. Avrupa Kurumsal Yönetim Forumu’nun Belirli İşletmelerde
İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Açıklaması’nda (=Açıklama) ise işletmelerin mal varlığı değerinin %1’inden az olan işlemler için özel bir raporlama şartı öngörülmemesi, ancak işlemin
diğer pay sahiplerinin menfaatine olup olmadığı hususunun da bağımsız yöneticiler tarafından
gözetilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Mal varlığının %1’inden fazla, %5’inden az olan işlemlerin ise işlem tarihinde kamuya duyurulması, finansal denetimden sorumlu ilgili otoritenin bilgilendirilmesi ve işlemin diğer pay sahipleri bakımından adil ve makul olduğunun bağımsız bir
danışman tarafından onaylanması gerektiği de açıklanmıştır. Ancak Yönerge’nin 9c maddesi,
hem Tasarı metninden hem de Açıklama’dan farklılaşmıştır [İlgili açıklama için bkz. Statement
of the European Corporate Governance Forum on Related Party Transactions for Listed Entities, <https://www.caplaw.eu/de/suche/?search_term=european%20corporate%20governance
%20forum%20on%20Related.%20Party%20Transactions%20for%20Listed%20Entities> erişim 30 Mayıs 2020].
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Hükümde, şirketin ve ilişkili taraf olmayan pay sahiplerinin menfaatinin korunması amacıyla, ilişkili taraf olan yöneticilerin ve pay sahiplerinin onay işleminde yer almayacağı da düzenlenmiştir. Ancak üye devletlerin işlemin onaylanması noktasında ilişkili taraf niteliğini haiz pay sahiplerine, belirli şartlar dâhilinde, oy hakkı tanıyabileceği de ifade edilmektedir. Bu bağlamda ilişkili tarafın,
ilişkili taraf olmayan çoğunluğun veya bağımsız yöneticilerin karşı görüşüne
rağmen işlemi onaylaması mümkün olmamalı ve şirket ile ilişkili taraf olmayan
pay sahiplerinin menfaatlerini koruyacak önlemler alınmalıdır.
Tasarı metni ile Avrupa Kurumsal Yönetim Forumu’nun Belirli İşletmelerde
İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Açıklaması’nda ise şirketin mal varlığının %5’ini
aşan veya şirketin kârı ya da cirosu üzerinde önemli etkisi olacak işlemlerin pay
sahiplerinin onayına sunulması gerektiği ve ilişkili tarafın bir pay sahibi olması
durumunda, bu işleme dair oylamada bu kişilerin oydan yoksun olduğu düzenlenmişti.
Yönerge’nin 9c maddesinin dördüncü fıkrasında ise sadece genel kurulun
değil, yönetim/gözetim organının da işlemi onaylayabileceği öngörülmekte ve
işlemlere ilişkin bir oran belirtilmemektedir. Ancak gerek tasarıda gerek 9c hükmünde ilişkili tarafın oy kullanamayacağına işaret edilerek şirket ile diğer pay
sahiplerinin menfaatleri korunmaya çalışılmıştır.
3. Ticari Hayatın Olağan Akışına Giren ve Normal Piyasa Şartlarında
Gerçekleştirilen İşlemler
İlişkili taraf işlemleri kapsamına girmekle birlikte ticari hayatın olağan akışına giren ve normal piyasa şartlarında gerçekleştirilen işlemlerin kamuya duyurulmasına, bu işlemler hakkında rapor hazırlanmasına ve şirketin genel kurulunda
ya da yönetim/gözetim organında onaylanmasına gerek yoktur. Bununla beraber,
söz konusu işlemlerin yine de şirketin yönetim veya gözetim organı tarafından
periyodik olarak değerlendirilmesi ve bu işlemlere yönelik şirket içi bir usul öngörülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Değerlendirmede ilişkili tarafların yer alamayacağı da belirtilmiştir.
Her ilişkili taraf işleminin şirkete ve pay sahiplerine zarar verici nitelikte olmadığı ve şirket için yararlı olabileceği göz önüne alındığında ticari hayatın olağan akışına giren ve normal piyasa şartlarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin
ayrık bir düzenleme öngörüldüğü ifade edilebilir. Ancak Yönerge, üye devletlerin
ticari hayatın olağan akışına giren ve normal piyasa şartlarında gerçekleştirilen
işlemlerine de diğer önemli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usulün uygulanmasını
öngörebileceğini belirtmiştir. Bu durumda ilişkili taraf işlemleri arasında herhangi bir ayrım yapılmamış olacaktır.
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4. İstisnalar
Yönerge’nin 9c maddesinin altıncı fıkrasında ilişkili taraf işlemlerinin kamuya duyurulmasına, bu işlemler hakkında rapor hazırlanmasına ve şirketin genel
kurulunda ya da yönetim veya gözetim organında onaylanmasına ilişkin şartların
uygulanmayabileceği işlemler sayılmıştır. Bu işlemler şunlardır:
(1) Şirketin tamamen sahip olması ya da şirketin diğer ilişkili tarafının bağlı
ortaklıkta menfaati olmaması veya ulusal hukukun şirketin, bağlı ortaklığın ve
bağlı ortaklığın azınlık pay sahipleri dâhil olmak üzere bu tür işlemlerde ilişkili taraf olmayan pay sahiplerinin menfaatlerinin yeterli bir şekilde korunmasını
sağlaması şartıyla, şirket ile bağlı ortaklıkları arasında yapılan işlemler;
(2) Ulusal mevzuatta tüm pay sahiplerine eşit muameleyi sağlayan ve şirket
ile azınlık pay sahipleri de dâhil olmak üzere ilişkili taraf olmayan pay sahiplerinin menfaatlerini yeterli bir şekilde koruyan düzenlemeler bulunması şartıyla
ulusal hukukun, genel kurul toplantısında onaylanmasını zorunlu kıldığı açıkça
tanımlanmış işlem türleri,
(3) Yönerge’nin 9a maddesi uyarınca yöneticilere verilen veya ödenecek olan
mali haklara ya da bu mali hakların belirli unsurlarına ilişkin işlemler;
(4) Birlik hukuku anlamında ihtiyatlı denetimden sorumlu yetkili makam tarafından kabul edilen, istikrarlarını korumayı amaçlayan önlemler temelinde kredi
kurumları tarafından yapılan işlemler;
(5) Tüm pay sahiplerine eşit davranıldığı ve şirket menfaatlerinin korunduğu
durumlarda aynı şartlar ile tüm pay sahiplerine teklif edilen işlemler.
Tasarı metninde ise şirket ile şirketin tamamen sahip olduğu bağlı ortaklıkları
arasında gerçekleştirilen işlemler istisna kapsamında değerlendirilmişti. Bu bağlamda istisnaya tabi tutulan işlemlerin kapsamının genişletildiğini ve özellikle
pay sahiplerinin menfaatlerinin korunduğu işlemlerin istisna olarak değerlendirildiğini belirtebiliriz.
5. Aynı İlişkili Taraf ile On İki Aylık Periyotta Gerçekleştirilen İşlemler
Aynı ilişkili taraf ile gerçekleştirilen işlemler, tek tek bakıldığında üye devletlerin belirlediği önemlilik oranını aşmayabilir. Tarafların ilişkili taraf işlemlerine ilişkin sürece tabi olmamak amacıyla daha düşük oranlarda işlem yapması da olası bir
senaryodur. Bu sebeple aynı ilişkili taraf ile on iki aylık periyotta ya da aynı mali yıl
içerisinde gerçekleştirilen ve ilişkili taraf işlemi sürecine dâhil olmayan tüm işlemlerin birleştirilmesi öngörülmektedir. Yönerge’nin 9c maddesinin sekizinci fıkrası,
bu işlemlerin birleştirilmesini ve tek bir işlem olarak dikkate alınmasını öngörerek
ortaya çıkan orana göre bu işlemlerin sürece tabi olmasını hedeflemektedir.
Bu hususu bir örnek ile açıklayabiliriz:
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(A) Devleti, şirketin mal varlığının %5’ini aşan ilişkili taraf işlemlerini genel
kurulun onayına tabi tutmaktadır. (A) Devleti’nde kurulu (B) şirketi ise ilişkili
tarafı olan (C) ile şirketin mal varlığının %8’i oranında bir işlem yapmak istemiş
ancak bu işlemi genel kurulun onayına sunmamak için Ocak, Mart, Mayıs ve
Temmuz aylarında şirketin mal varlığının %2’si oranında işlem yapmıştır. Bu
işlemlerin hepsi on iki aylık süre içerisinde gerçekleştirildiğinden işlemler toplanarak şirketin mal varlığının %8’i oranında bir işlem yapıldığı kabul edilecek ve
genel kurulun onayına sunulacaktır.
Tasarı metninde de aynı ilişkili taraf ile gerçekleştirilen işlemler kapsamında
sayılabilecek bir düzenleme bulunmaktaydı. Tekrarlanan işlemler olarak ifade
edilen ve şirketin mal varlığının %5’ini aşan, açıkça tanımlanmış bu işlemler
için pay sahiplerinden önceden onay alınabileceği düzenlenmişti. Şirketin mal
varlığının %1’ini aşan işlemler bakımından ise bağımsız üçüncü kişinin rapor
hazırlamasına ilişkin yükümlülüğün kaldırılmasına dair pay sahiplerinden bir
istisna tanınması talep edilebilecekti. Ancak bu düzenlemeler, Yönerge’nin 9c
maddesine alınmamış ve böylece tekrarlanan işlemler bakımından ayrık bir hüküm öngörülmemiştir.
B. Türk Hukuku
İlişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenleme “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlığını taşıyan SerPK m. 17/3 hükmü ile KYT m. 9 ve 10’da yer almaktadır. Hemen
ifade edelim ki TK’da da ilişkili taraf işlemlerini ilgilendiren hükümler bulunmakta ancak bunlar uygulanma alanı bakımından daha genel bir düzenleme niteliği taşımaktadırlar. SerPK ve KYT ise halka açık anonim ortaklıklarda ilişkili
taraf işlemlerini düzenlemekte ve bu bağlamda AB hukuku ile paralellik göstermektedir. Biz bu nedenle çalışmamızda TK hükümlerini dikkate almaksızın
SerPK ve KYT üzerinden açıklamalar yapmaktayız.
SerPK m. 17/3 hükmünde SPK tarafından belirlenmiş ilişkili taraf işlemlerinde izlenecek yol düzenlenmiştir. KYT m. 9 hükmünde ise ilişkili taraf işlemlerine
ilişkin niceliksel oranlar belirlenmiş ve bu oranlara göre yapılması gereken işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. KYT m. 10 hükmünde ise yaygın ve süreklilik
arz eden işlemlere ilişkin birtakım düzenlemeler yer almaktadır.
Gerek SerPK m. 17/3 hükmü gerek KYT m. 9 ve 10 hükümleri kapsamında
incelenmesi gereken hususları şu başlıklar altında toplayabiliriz:
• Hükümlerin kapsamına giren ilişkili taraf işlemleri;
• İlişkili taraf işlemlerine ilişkin süreç;
• İstisnalar;
• Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler.
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1. Hükümlerin Kapsamına Giren İlişkili Taraf İşlemleri
SerPK m. 17/3 ve KYT m. 9 hükmünün kapsamında düzenlenen ilişkili taraf
işlemlerine dair bilgi vermeden önce “ilişkili taraf” kavramının açıklanması gerekmektedir. SerPK’nın “Tanımlar” maddesinde ilişkili taraf kavramı yer almamakla birlikte KYT’nin “Tanımlar ve kısaltmalar” maddesinde TMS’de yapılan
ilişkili taraf tanımına atıf yapılmıştır. “İlişkili Taraf Açıklamaları” ile ilgili TMS
24’ün dokuzuncu paragrafında yer alan bu tanımda ilişki taraf, iki gruba ayrılmıştır. TMS 24’ün UMS 24’ün Türkçe çevirisi olduğunu dikkate aldığımızda ilişkili
taraf tanımı için UMS 24 bağlamında yaptığımız açıklamalar, TMS 24 çerçevesinde de geçerliliğini sürdürmektedir.
SerPK m. 17/3 hükmüne tabi olan işlemler, SPK tarafından KYT ile belirlenmiştir. KYT çerçevesinde ilişkili taraf işlemleri niteliksel ve niceliksel bir ayrıma
tabi tutulmuş, varlık ve hizmet alım-satım işlemleri ile yükümlülük transferleri
ilişkili taraf işlemlerine ilişkin hükümlerin kapsamına dâhil edilmiştir. KYT m.
9/2-3 hükümleri ise ilişkili taraf işlemleri bakımından iki farklı oran tespit ederek
bu oranlara göre yapılması gereken işlemleri açıklamıştır.
Oranların tespiti noktasında, birden fazla ölçüt göz önünde bulundurulmuştur.
Bu bağlamda belirlenen iki oran %5 ve %10’dur. İşlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına ya da kamuya açıklanan son
yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına veya yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının %5 veya
%10’dan fazla olması durumunda SerPK m. 17/3 ve KYT m. 9 hükmü uygulanmaktadır. Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde oranın hesaplanması noktasında varlığın net defter değeri işlem tutarından yüksek ise bu değerin dikkate
alınması ve varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde ayni hak tesis edilmesi
durumlarında işlem tutarının hasılat oranına değil, son yıllık finansal tablolara
göre söz konusu varlıktan elde edilen kârın ortaklığın sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi kârına oranlanması gerekmektedir.
Kısaca ifade etmek gerekirse varlık ve hizmet alım-satımına dair işlemler ile
yükümlülük transferlerinin tutarı8; şirketin varlığına, hasılatına9 ya da değerine
8

9

İşlem tutarının hesaplanması noktasında da kiralama işlemleri ile nakit akışlarının kesin olarak
ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde toplam kira gelir/giderlerinin veya diğer gelir/giderlerin indirgenmiş nakit akış yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değerinin dikkate alınacağı ifade
edilmektedir (KYT m. 9/2).
KYT m. 9/2-(c) hükmü uyarınca, hasılatın %5 oranındaki kısmına isabet eden tutarın, toplam
öz kaynakların binde biri oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük olması hâlinde; hasılata dayalı oran uygulanabilir olarak kabul edilmez. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.9 uyarınca
da hasılatın %10 oranındaki kısmına isabet eden tutarın, toplam öz kaynakların binde ikisi
oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük olması hâlinde hasılata dayalı oran uygulana-
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oranlandığında ortaya çıkan değer %5 veya %10’dan fazla ise bu işlemler gerek
SerPK m. 17/3 hükmü gerek KYT m. 9 hükmü kapsamında değerlendirilmektedir.
KYT m. 9/9 hükmünü de dikkate almamız gerekir. Bu düzenleme uyarınca
SPK, yukarıda belirttiğimiz %5 ve %10’luk oranlarla bağlı olmaksızın ortaklıklar
ile bağlı ortaklıkların ilişkili tarafları veya ilişkili olmayan tarafları arasındaki
işlemlerde de değerleme yapılmasını ve değerleme sonuçlarının kamuya açıklanmasını öngörebilir. Bu noktada KYT m. 13 hükmü de nazara alınmalıdır. KYT
m. 13/1 uyarınca SPK, belirtilen %5 ve %10’luk oranları değiştirmeye yetkili
olduğu gibi KYT m. 13/2 hükmüne göre oransal sınırın altında kalmak amacıyla
işlemlerin birkaç seferde yapılması ya da muhasebe politikalarının değiştirilmesi
gibi işlemler gerçekleştirilemez.
2. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Süreç
İlişkili taraf işlemlerine ilişkin süreç, hem SerPK m. 17/3 hükmünde hem de
KYT m. 9 hükmünde düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili hükümlerde ifade edilen
işlemler şunlardır: (i) İşlemin esasına ilişkin yönetim kurulu kararı, (ii) işleme
ilişkin değerleme raporu, (iii) bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun
onayladığı yönetim kurulu kararı, (iv) bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun işlemi onaylamaması hâlinde genel kurulun onayı ve (v) KAP’ta duyuru.
Yukarı saydığımız bu işlemlerden bazısı, belirttiğimiz %5 veya %10’luk orana göre değişiklik göstermektedir. Ancak ilk adım her iki oran bakımından da
aynı olup gerek SerPK m. 17/3 gerek KYT m. 9/1 uyarınca ilişkili taraf işlemine başlamadan önce bu işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alınması gerekmektedir. Yönetim kurulu kararının yanı sıra işlemin %5 veya
%10’luk oranı aşacağının öngörülmesi hâlinde, yine işlem öncesinde, SPK tarafından belirlenen bir kuruluşa değerleme yaptırılması zorunludur. Ancak değerleme yapılabilecek işlemler bunlar ile sınırlı değildir. Bu husus ise KYT m.
9/9 hükmünden anlaşılmaktadır. İlgili hüküm SPK’nın gerekli gördüğü durumlarda, KYT m. 9/2-3 hükmünde belirtilen oranlar ile bağlı olmaksızın ortaklıklar
ve bağlı ortaklıkların, ilişkili tarafları veya ilişkili olmayan tarafları arasındaki
işlemlerinde değerleme yapılmasını ve KYT’de belirtilen esaslar çerçevesinde
değerleme sonuçlarının kamuya açıklanmasını zorunlu tutabilme yetkisini haiz
olduğunu ifade etmektedir.
Oranın %10 olması hâlinde ise ek bir yükümlülük daha bulunmaktadır. Bu
yükümlülüğün kademeli bir sistemi olduğunu ifade edebiliriz. Öyle ki %10 oranıbilir olarak kabul edilmemektedir. Bunun yanı sıra KYT m. 9/2-(ç) hükmü, bankalar açısından
hasılatın, ana faaliyetlerden elde edilen faiz geliri olduğunu vurgulamaktadır.
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nın üzerindeki ilişkili taraf işlemlerine dair yönetim kurulu kararlarının bağımsız
üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu düzenlenme ile
bağımsız yönetim kurulu üyelerine, ortaklığın malvarlığını hâkim ortağın tasarruflarına karşı koruma görevi yüklenmektedir10. Konunun görüşüldüğü yönetim
kurulu toplantısında bir oydan yoksunluk hâli de söz konusudur. KYT m. 9/3
uyarınca ilişkili taraf niteliğini haiz yönetim kurulu üyeleri, söz konusu işleme
ilişkin müzakerede oy kullanamazlar. Ancak oydan yoksun olan yönetim kurulu
üyesi, kurulda görüşülen işlem bakımından ilişkili taraf olan kişidir11. Bu düzenlemenin SerPK m. 17/3 hükmünde yer almamasına rağmen KYT m. 9/3’te yer alması eleştirilebilecek nitelikte olmakla beraber TK m. 393 hükmünün de dikkate
alınabileceği gözden kaçırılmamalıdır12.
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun olumlu oy vermemesi, işlemin yapılamayacağı anlamına gelmemekle birlikte bu işlem hakkındaki onaylama artık genel kurulun yetkisine dâhil olacak ve ikinci kademeye geçilecektir. Bu bağlamda hem
SerPK m. 17/3 hem de KYT m. 9/3 hükmü değerlendirildiğinde işlemin genel
kurulun onayına sunulmasından önce bağımsız üyelerin olumsuz oylarının gerekçeleri ile işlem hakkında yeterli bilginin kamuya duyurulması gerekir.
İşlemin genel kurulun onayına sunulması durumunda özel bir toplantı nisabı
bulunmamakta, karar nisabı ise oy hakkı bulunanlarının basit çoğunluğu olarak
ifade edilmektedir (SerPK m. 17/3; KYT m. 9/3). SerPK m. 17/3 ve KYT m.
9/3 hükümlerinde işlemin tarafları ile bunlarla ilişkili kişilerin genel kurulda oy
kullanamayacağı düzenlenmektedir. Ancak bu hükmü, işlemin bir tarafının şirket
olması hasebiyle “işlemin diğer tarafı ve bunlarla ilişkili kişiler” olarak dikkate
almamız icap etmektedir13.
İşlemin yönetim kurulu ya da genel kurul kararı ile gerçekleştirilmesine karar
verilmesi durumunda ise KYT m. 9/6 çerçevesinde yapılması gereken son işlem,
ilişkili taraf işleminin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkilerini, işlemlerin niteliğini, değerlemede kullanılan varsayımları ve değerleme
sonuçlarını içeren değerleme raporunun özetini, işlemler değerleme raporunda
ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun gerekçesini KAP’ta duyurmaktır. İlişkili taraf işlemleri icra edildikten sonra da Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: II No: 14.1) uyarınca yıllık faaliyet
10
11

12
13

Çağlar Manavgat, Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz (Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2016) 282.
Manavgat (n 10) 282; Mehmet Ali Aksoy, ‘Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi
Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi’ (2017) 3/2 Türkiye Fikri Mülkiyet Dergisi 23, 28-29.
Manavgat (n 10) 282. Bkz. ve karş. Aksoy (n 11) 28-29.
Manavgat (n 10) 283-284.
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raporları aracılığı ile kamuya sunulmaktadır ve bu husus, sürekli kamuyu aydınlatma kapsamında değerlendirilmektedir14.
3. İstisnalar
İlişkili taraf işlemleri ile ilgili süreçte yapılacak işlemler bakımından belli istisnalar öngörülmüştür. KYT m. 9 hükmünü incelediğimizde tespit edebildiğimiz
istisnalar şunlardır:
(1) İlişkili taraf işlemlerine uygulanacak sürece dair KYT m. 9/2-3 hükümlerini incelediğimizde oransal değerin %5’in altında olması durumunda ilişkili taraf
işleminin esaslarını belirleyen yönetim kurulu kararı alınması, kamuya açıklanması, değerleme yaptırılması ve onay alınması gerekmemektedir. Ancak KYT m.
9/9 hükmü çerçevesinde SPK’nın gerekli gördüğü takdirde belirtilen oranlarla
bağlı kalınmaksızın ortaklıklar ile bağlı ortaklıklarının ilişkili tarafları veya ilişkili olmayan tarafları arasındaki işlemlerde değerleme yapılmasını ve değerleme
sonuçlarının kamuya açıklanmasını zorunlu kılabileceği öngörülmüştür.
(2) İşlemlere ilişkin değerleme yaptırılması konusunda bir istisna bulunmaktadır. KYT m. 9/2 uyarınca işleme konu varlık pay ise ve söz konusu payların
devri borsada gerçekleştiriliyorsa değerleme raporuna gerek yoktur.
(3) KYT m. 9/7 uyarınca yatırım ortaklıklarının ilişkili taraflarından aldığı
bazı hizmetler, ilişkili taraf işlemlerine yönelik sürece tabi değildir. Bu hizmetler;
portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası araçlarının alım-satımına aracılıktır.
(4) KYT m. 9 kapsamında belirtilen yükümlülüklerin uygulanmayacağı bir diğer işlem türü ise KYT m. 9/8 uyarınca bankaların ve finansal kuruluşların olağan
faaliyetlerinden kaynaklanan ilişkili taraf işlemleridir15. SerPK m. 17/5 uyarınca
14
15

Mustafa Keskin, Halka Açık Anonim Ortaklıkların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü (On İki
Levha Yayıncılık 2018) 55-56.
BankK’nın dördüncü kısmının “Krediler ve Risk Grupları” başlıklı ikinci bölümünde risk grubu olarak sınıflandırılanlar aslında ilişkili taraflardır. Kanun’un 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri
itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve
çocukları, birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız
sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar,
bankanın dâhil olduğu risk grubunu oluşturur.” denilerek bankanın ilişkili taraflarının da çerçevesi çizilmiştir. Yukarıda belirtilen risk gruplarının belirlenmesinde birlikte kontrol edilen
ortaklıkların, bu ortaklıkların kontrolünü birlikte sağlayan her bir hissedarın risk grubuna dâhil
edileceği 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiştir. Bu maddenin uygulanmasında,
aralarında birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne
düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve
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SerPK m. 17 hükmünün halka açık bankalara uygulanabilmesi için de Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun uygun görüşüne ihtiyaç vardır.
4. Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler
İlişkili taraf işlemleri kapsamına giren ancak “yaygın ve süreklilik arz eden
işlemler” olarak ifade edilen işlem türüne yönelik süreç KYT m. 10 hükmünde
düzenlenmiştir. İlgili hükmü incelemeden önce yaygın ve süreklilik arz eden işlem kavramını açıklamalıyız.
Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, KYT’nin “Tanımlar ve kısaltmalar”
başlıklı üçüncü maddesinde “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 ifade edilmiştir.
Ortaklıkların ve bağlı ortaklıkların ilişkili tarafları ile aralarında gerçekleştirdikleri yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin süreç şu şekilde ilerlemelidir:
İşlemin kapsamı ve şartları yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İşlemlerin kapsamında veya şartlarında önemli değişiklikler olması hâlinde de yeni bir
yönetim kurulu kararı alınması gerekir.
KYT m. 10/2 uyarınca ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap
dönemindeki tutarının alış işlemlerinde satışların maliyetine, satış işlemlerinde
ise hasılat tutarına oranının %10’dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi hâlinde yönetim kurulu, yönetim kurulu kararına ek olarak işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin bir rapor hazırlayarak bu
raporun tamamını veya sonucunu KAP’ta açıklar. Raporun asgari içeriği KYT
m. 10/3 hükmünde düzenlenmiştir. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması hâlinde muhalefet gerekçesinin
de KAP’ta açıklanması zorunlu tutulmuştur. SerPK m. 17/3 ve KYT m. 9 çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilen görev ile KYT m. 10 kapsamında verilen görev arasında bir nitelik farkı bulunmaktadır. Yaygın ve süreklilik
arz eden işlemler bakımından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolü, kamuyu
aydınlatma ile sınırlıdır. SerPK m. 17/3 ve KYT m. 9 hükümlerinin kapsamındaki
ilişkili taraf işlemlerinde olduğu üzere kararın yönünü değiştirme gibi bir işlevleri yoktur16.

16

tüzel kişilerin ilgili risk gruplarına dâhil edileceği ise aynı maddenin dördüncü fıkrasında ifade
edilmiştir. Kanun’un 50 nci maddesinde ise hangi risk gruplarına hangi şartlar ile kredi kullandırılabileceği veya kullandırılamayacağı ayrıca düzenlenmiştir.
Manavgat (n 10) 287-288; Aksoy (n 11) 29.
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KYT m. 10/2 hükmü oran hesabının yapılması hususunu da düzenlemiştir. Bu
bağlamda oran hesabı, aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Aynı ortaklıkla yapılan farklı nitelikteki işlemler bakımından ise her
bir işlem ayrı bir işlem olarak değerlendirmeye tabi tutulur. KYT m. 10/2 hükmü
olmasaydı dahi KYT m. 13/2 hükmü uyarınca, oransal sınırların altında kalmak
amacıyla işlemlerin birkaç seferde yapılması mümkün olmadığından aynı sonuca
ulaşılacaktır.
Hangi oranda olursa olsun ortaklıklar ile bağlı ortaklıkların ilişkili tarafları
ile gerçekleştirdikleri yaygın ve süreklilik arz eden işlemler bakımından yönetim kurulu kararı alınması şart olup KYT m. 10/2 hükmünde belirlenen oranın
aşılması hâlinde ise yönetim kurulu kararına ek olarak değerleme raporu ve kamuya açıklama işlemlerinin gerçekleştirileceğini ifade edebiliriz. KYT m. 10’da
düzenlenen bu sürecin uygulanmayacağı ve istisna olarak ifade edebileceğimiz
işlemler ise KYT m. 10/4 hükmünde düzenlenmiştir. Bu işlemlerden ikisi KYT
m. 9/7-8 hükümlerinde öngörülen işlemler ile aynıdır. Tek fark, KYT m. 9/7 hükmünde ayrım yapılmaksızın yatırım ortaklıklarının ilişkili taraflarından aldıkları
birtakım hizmetler sayılmışken KYT m. 10/4 hükmünde menkul, gayrimenkul ve
girişim sermayesi yatırım ortaklığı şeklinde bir sayımın tercih edilmiş olmasıdır.
KYT m. 10 hükmünün uygulanmayacağı diğer işlemler ise temettü dağıtımı,
sermaye artırımı nedeniyle yeni pay alma hakkı kullanımı ve yöneticilerin mali
haklarına ilişkin ödemelerdir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
SerPK ve KYT, Pay Sahipliği Hakları Yönergesi II ile 9c maddesi Pay Sahipliği Hakları Yönergesi I’e eklenmeden önce yürürlüğe girmiş iki düzenleme
olmakla birlikte, gerek OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile OECD İlişkili Taraf
İşlemleri ve Azınlık Hakları Raporları gerek Avrupa Kurumsal Yönetim Forumu’nun Belirli İşletmelerde İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Açıklaması, ulusal
hukukumuzda ilişkili taraf işlemlerinde izlenmesi gereken süreçlere ilişkin yol
gösterici niteliği haiz olmuştur.
Türk hukukundaki düzenlemeler ile Pay Sahipliği Hakları Yönergesi I’in 9c
maddesi incelendiğinde mevzuatımızın genel olarak Avrupa Birliği ile uyum sağladığı ifade edilebilir.
Birlik düzeyindeki düzenlemeler ile SerPK ve KYT’de yer alan hükümlerin
karşılaştırılması neticesinde varılan sonuçlar şunlardır:
AB hukuku ve Türk hukuku, ilişkili taraf tanımı bakımından muhasebe standartlarını temel almıştır. İlişkili taraf kavramı hakkında AB hukukunda atıf ya-
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pılan UMS 24, Türkçe’ye çevrilmek suretiyle Türk hukukuna intibak ettirilmiş
olduğundan ilişkili taraf kavramı bakımından bir uyum söz konusudur.
AB hukuku, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bir tanım vermeksizin Yönerge
kapsamında düzenlemeye dâhil edilecek ilişkili taraf işlemlerinin belirlenmesi hususunda üye devletlere bir serbesti tanımıştır. Bu bağlamda üye devletler,
“önemli” ilişkili taraf işlemlerini belirlerken işlem hakkındaki bilginin, şirketin
pay sahiplerinin ekonomik kararları üzerindeki etkisini ve işlemin şirket ile azınlık pay sahipleri dâhil olmak üzere ilişkili taraf olmayan pay sahipleri için yarattığı riski dikkate almak durumundadır. Üye devletler ayrıca, şirketin finansal
durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle niceliksel oran(lar) belirlemek
zorundadır. Türk hukukunda ise KYT m. 9/2 hükmünü incelediğimizde ilişkili
taraf işlemlerinin niteliksel olarak varlık ve hizmet alım-satımı ile yükümlülük
transferleri olarak ifade edildiğini, niceliksel olarak ise %5 ve %10’luk oranlar
belirlendiğini tespit etmekteyiz.
Bu noktada arz etmemiz gereken birkaç husus bulunmaktadır. Öncelikle AB
hukukunda “önemli ilişkili taraf işlemleri”nden bahsedilmektedir. Türk hukukunda ise ilişkili taraf işlemlerinin yanı sıra SerPK m. 23 ve ÖNİT m. 4 ila 6
hükümlerinde kiminle yapıldığı önemsenmeksizin “önemli nitelikteki işlemler”
düzenlenmiştir. SerPK m. 23/1 hükmünde önemli nitelikteki işlemler örnek mukabilinden sayılırken “yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak,
ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler” de önemli nitelikte kabul edilmiştir17.
Bu bağlamda, Yönerge’nin 9c maddesinde önemli işlemlerin tespitinde dikkate
alınması gereken hususların SerPK m. 23/1’de öngörülen ölçüt ile uyumlu olduğu gözlemlenmektedir18. II-23.1 sayılı mülga Önemli Nitelikteki İşlemlere
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin m. 5/1-(e) hükmündeki gibi
“ortakların kendi tüzel kişilikleri ile ilgili ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal
varlığı edinmesi veya kiralaması” işlemini, önemli nitelikteki işlemlerden sayan
bir düzenleme olmasa da ÖNİT kapsamında yer alan işlemlerin ilişkili taraflar ile
gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu işlemler, “önemli nitelikteki işlemler”
için öngörülen usule tabi tutulmaktadır. O hâlde, Yönerge’nin 9c maddesinde yer
alan “önemli” terimi sadece ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere yönelik
olup Türk hukukundaki “önemli nitelikteki işlemler” ile tam olarak örtüşmemektedir19.
İlişkili taraf işlemlerinin tespitine dair genel bir değerlendirme yaptığımız
takdirde AB’nin dikkate alınacak hususları belirterek niceliksel oranların tespiti
17
18
19

Ayrıca bkz. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Seri:II No:23.3) m. 4/3.
Damla Gül Tarhan, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Önemli Nitelikteki İşlemler ve Sonuçları
(On İki Levha Yayıncılık 2018) 41.
Tarhan (n 18) 41.
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hususunu üye devletlere bıraktığını, Türk hukukunda ise ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen tüm işlemler bakımından üç değerleme yöntemine göre %5 ve %10
şeklinde iki oran belirlendiğini tespit etmekteyiz.
AB hukukunda Yönerge’nin 9c maddesinde ilişkili taraf işlemlerine yönelik
süreçte öngörülen işlemler; ilişkili taraf işlemini kamuya duyurma, ilişkili taraf
işleminin adil ve makul olup olmadığını değerlendiren bir rapor hazırlama, işlemin yönetim kurulu/gözetim kurulu veya genel kurul tarafından onaylanmasıdır.
Kamuya duyurma zorunlu bir işlem olmakla beraber bu duyurunun değerleme
raporu ile yapılması zorunlu tutulmamış; ancak üye devletlerin isterlerse böyle
bir zorunluluk öngörebileceği düzenlenmiştir. Türk hukukunda ise hem %5 hem
de %10 oranını aşan işlemlerin esasını belirleyen bir yönetim kurulu kararının
alınmasının yanı sıra işleme ilişkin bir değerleme yaptırılması zorunludur. %10
oranını aşan ilişkili taraf işlemleri bakımından yönetim kurulu kararının uygulanabilmesi için bağımsız üyelerinin çoğunluğunun onayı aranmakta ve böyle bir
onay bulunmadığı takdirde hem olumsuz oyların gerekçelerini hem de işlemin
detaylarını içeren bir bilginin kamuya duyurulmasının ardından işlem, genel kurulun onayına sunulmaktadır. Bu durumda ise iki kademeli bir onay sisteminin
olduğunu ifade edebiliriz. İlişkili taraf işleminin onaylanması hâlinde de KYT m.
9/6 hükmü çerçevesinde işleme ilişkin ayrıntılı bilgi kamuya duyurulmaktadır.
Dikkat edilirse gerek AB hukukunda gerek Türk hukukunda kamuya duyuru
ve ilişkili taraf işleminin onaylanması ortak iki işlemdir. AB hukuku değerleme
raporunun duyuruya eklenmesi hususunda üye devletlere bir serbesti tanımışken
Türk hukukunda bu değerlemenin yapılması zorunlu olup kamuya yapılacak duyuruda da en azından özet veya sonuç kısmının yer alması gerekmektedir. Bu
bakımdan Türk hukukunda kamuya duyuru hususunun yeterince önemsenmiş
olduğunu belirtebiliriz.
AB hukukunda işlemin yönetim/gözetim kurulu veya genel kurul tarafından
onaylanabileceği öngörülmüştür. Onaylama hususunda üye devletlere tanınan bir
seçenek daha bulunmaktadır. Bu seçeneğe göre; şirketin yönetim/gözetim organı
tarafından onaylanmış işlemlerin genel kurulun onayına da sunulması öngörülebilir. Böylece ilişkili taraf işleminin gerçekleştirilmesi çift onaya bağlanmaktadır.
Türk hukukunda ise belirlenen oranlar çerçevesinde %5’lik oranı aşan işlemler için yönetim kurulunun işlemin esaslarını belirleyen bir karar alması zorunlu
tutulmuştur. %10’luk oranı aşan işlemler bakımından bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının aranması ile amaçlanan ise ortaklığın bu orandaki malvarlığını
hâkim ortağın tasarruflarına karşı korumaktır20. Nitekim bağımsız yönetim kurulu üyeleri, ortaklıkla/hâkim ortaklarla menfaat ilişkisi olmayan, menfaat grupları20

Manavgat (n 10) 285.
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nın menfaatlerini değerlendirmek suretiyle oylarını kullanan tarafsız üyelerdir21.
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun ilişkili taraf işlemini onaylamaması durumunda
işlemin gerçekleştirilebilmesi genel kurulun ve dolayısıyla pay sahiplerinin takdirine bağlıdır. Söz konusu ilişkili taraf işlemlerine ilişkin gerek yönetim kurulunda gerek genel kurulda ilişkili tarafın oydan yoksunluğu da düzenlenerek hem
şirketin hem de diğer pay sahiplerinin menfaati korunmaktadır. Oydan yoksunluk
hem AB hukukunda hem de Türk hukukunda düzenlenmiş olup AB hukukunda
üye devletlere, belli şartların sağlanması durumunda ilişkili tarafa da oy hakkı
tanınmasına yönelik bir serbesti tanınmıştır. İlişkili tarafa oy hakkı tanınabilmesi
için hem şirket ile ilişkili taraf olmayan pay sahiplerinin menfaatlerini koruyacak
önlemlerin alınmış olması hem de ilişkili taraf olmayan çoğunluğun veya bağımsız yöneticilerin karşı görüşüne rağmen işlemin ilişkili olan kişiler tarafından
onaylamasının mümkün olmaması gerekmektedir. SerPK m. 17/3 ve KYT m. 9/3
hükmü ile ilişkili tarafın oydan yoksunluğu hükme bağlanarak gerekli önlemin
alınmış olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bu hükümler olmasaydı dahi TK m.
393 ve TK m. 436 hükümleri dikkate alınabilecekti. SerPK m. 17/3 ve KYT m.
9/3 hükümleri ise ilişkili tarafın oy hakkından yoksun olup olmayacağına ilişkin
hiçbir soru işareti bırakmaksızın özel bir düzenleme ile konuya ilişkin bir açıklık
sağlamıştır, ki bu AB hukuku bağlamında aranan bir husustur.
İlişkili taraf işlemlerine yönelik kamuya açıklama, rapor hazırlama, şirketin
bir organı tarafından onaylama sürecinin uygulanmayacağı istisnai işlemler AB
hukukunda Yönerge’nin 9c maddesinin altıncı fıkrasında tek tek sayılmıştır. Türk
hukukunda ise üç istisna açıkça yazılmışken bir istisna SerPK m. 17/3 ve KYT m.
9 hükmünün yorumlanması ile ortaya konmaktadır.
AB hukukunda istisnai işlemler bakımından ön planda tutulan husus, şirketin ve ilişkili taraf olmayan diğer pay sahiplerinin menfaatinin korunmasıdır. Bu
çerçevede üye devletin menfaatleri koruma bakımından etkin önlemler alması,
işlemlerin hâlihazırda genel kurulun onayına tabi olması, eşit işlem ilkesi çerçevesinde tüm pay sahiplerine aynı şartlarla teklif edilmesi istisna kapsamında
değerlendirilebilmenin koşullarındandır. Türk hukukunda ise menfaatlerin korunmasına özel olarak bir vurgu yapılmamaktadır. Ancak, istisna olarak belirtilen
işlemler bu kapsama girebilecek niteliktedir. Örneğin; ilişkili taraf işleminin konusunun pay olması ve devrin borsada gerçekleşmesi hâlinde değerleme raporu
aranmamaktadır. Bunun nedeni işlemin regüle edilen bir piyasada ve bu piyasadaki değer üzerinden gerçekleşmesidir.
Gerek AB hukukunda gerek Türk hukukunda finansal kuruluşların gerçek21

Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I (Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Bası, Vedat Kitapçılık 2019) N. 548c; Mehmet Bahtiyar, Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş (Beta Basın Yayın Dağıtım, 2019) 27.
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leştirdiği belli işlemler bakımından bir istisna tanınmıştır. Bu istisnalar koruma
sağlanmaksızın tanınmamaktadır. AB hukuku bağlamında “kredi kurumları”nın
işlemlerinin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi ihtiyatlı denetimden sorumlu makamın kabul etmesine ve istikrarın korunması amacıyla gerçekleştirilmesine bağlıdır. Türk hukukunda ise bankaların ve finansal kuruluşların “olağan
faaliyetlerinden kaynaklanan ilişkili taraf işlemleri” istisna kapsamında sayılmıştır. Bankalar ve finansal kuruluşlar, Türk hukuku bağlamında denetime tabi olan
kuruluşlardandır22. Bankaların ve finansal kuruluşların olağan faaliyetleri de bu
kuruluşların istikrarını sağlayacak nitelikte olduğundan AB hukuku çerçevesinde istisna olarak kabul edilmesine izin verilen işlemlerin kapsamında sayılabilir.
Bankalar ve finansal kuruluşlar bakımından Türk hukukunda kabul edilen bu istisna, kanaatimce AB hukuku ile uyum içindedir.
AB hukukunda sayılan diğer istisna hâllerinden birinin Türk hukukunda karşılığı bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler, tüm pay sahiplerine eşit davranıldığı
ve şirketin menfaatlerinin korunduğu durumlarda aynı şartlar ile tüm pay sahiplerine teklif edilmiş olan işlemlerdir. Bu istisna üye devletlere tanınan bir imkândır.
Türk hukukunda buna benzer bir istisna tanınmadığını ancak bunun AB hukuku
ile uyumu etkilemediğini ifade edebiliriz. Türk hukukunda karşılığı olmayan diğer istisna ise hâkim şirket-bağlı şirket ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilen bazı
işlemlere ilişkindir. Şirketin diğer bir şirkete tamamen sahip olması ya da şirketin
diğer ilişkili tarafının bağlı ortaklıkta menfaati olmaması veya ulusal hukukun
şirketin, bağlı ortaklığın ve bağlı ortaklığın azınlık pay sahipleri dâhil olmak üzere bu tür işlemlerde ilişkili taraf olmayan pay sahiplerinin menfaatlerinin yeterli
bir şekilde korunmasını sağlaması şartıyla, şirket ile bağlı ortaklıkları arasında
yapılan işlemler istisna kapsamında sayılmıştır. Görüldüğü üzere, bağlı şirketin
ve ilişkili taraf olmayan pay sahiplerinin menfaati dikkate alınarak bir istisna öngörülmüştür. Türk hukukunda ise KYT m. 9/2 hükmünde “ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki işlemler” için bir düzenleme yer almış ve
istisna tanınmamıştır. Ancak AB hukukundaki bu istisna da üye devletlere tanınmış bir imkân olduğundan uyum hususunda bir etkisinin olduğunu söyleyemeyiz.
Kanaatimizce şirketin, bağlı şirketin tamamen sahibi olduğu durumlarda istisna
tanınmaması pratik olarak kabul edilmeyebilir. Lâkin bağlı şirketin de kendi tüzel
kişiliği bulunmakta ve bu şirketin menfaatinin korunması da önem arz etmektedir. Bu çerçevede, hâkim şirket ve bağlı şirket arasında yapılan işlemlerin ancak
bağlı şirketin ve ilişkili taraf olmayan pay sahiplerinin korunması durumunda
istisna kapsamında değerlendirilmesi gerekir.
Türk hukukunda yaygın ve süreklilik arz eden işlemler bakımından bir karşılığı olan ve AB hukukunda istisna olarak tanınmasına izin verilen bir diğer işlem
22

Örneğin BankK m. 65/1 uyarınca BankK kapsamındaki kuruluşlar ve bunların faaliyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetimine tabidir.
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ise Pay Sahipliği Hakları Yönergesi I’in 9a maddesi uyarınca yöneticilere verilen veya ödenecek olan mali haklara ya da bu hakların belirli unsurlarına ilişkin
işlemlerdir. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin düzenlemeler, Türk
hukukunda KYT m. 10 hükmünde yer almakta olup KYT m. 10/4 hükmünde
yöneticilerin mali haklarına ilişkin ödemeler bakımından KYT m. 10 hükmünün
uygulanmayacağı ifade edilmiştir. Yöneticilerin mali haklarına ilişkin işlemlerin
yaygın ve süreklilik arz edecek nitelikte olduğu göz önüne alındığında, Türk hukukunda bu işlemlerin KYT m. 10 çerçevesinde istisnaya dâhil edilmesi isabetli
kabul edilebilir.
Türk hukukunda, istisna olarak sayılan, ancak AB hukukunda özel olarak belirtilmeyen işlemler ise yatırım ortaklıklarının ilişkili taraflarından aldığı portföy
yönetimi, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık hizmetleridir.
AB hukukunda, ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına giren ancak ticari hayatın
olağan akışında ve normal piyasa şartlarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik
ayrı bir düzenleme öngörülmüştür. Bu işlemler, ilişkili taraf işlemlerine yönelik
sürece tabi tutulmamıştır. Ancak işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin şirketin yönetim/gözetim organı tarafından periyodik olarak
değerlendirilmesi ve bu işlemlere yönelik iç denetim gibi bir usulün öngörülmesi
gerektiği belirtilmiştir. Değerlendirmede ilişkili tarafın yer almayacağı belirtilerek menfaat çatışması engellenmeye çalışılmıştır. Ticari hayatın olağan akışı
kapsamında yer alan ve normal piyasa şartlarında gerçekleştirilen ilişkili taraf
işlemleri bakımından kural bu olmakla birlikte, üye devletlere bu işlemler bakımından da ilişkili taraf işlemlerine yönelik süreci uygulama imkânı tanınmıştır.
Türk hukukunda ise ilişkili taraf işlemlerinin normal piyasa şartlarında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları
ile bunların iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının; yönetim, denetim veya sermaye
bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel
kişiler ile gerçekleştirilen, emsaline uygun olmayan, piyasa teamüllerine, ticari
hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret vb. içeren
işlemler SerPK m. 21 çerçevesinde yasaklanmış ve farklı yaptırımlara tabi tutulmuştur. Bu çerçevede AB hukuku ile Türk hukuku arasında farklı bir kabulün
olduğunu ifade edebiliriz. AB hukukunda ilişkili taraf işlemlerinin normal piyasa
şartlarında gerçekleştirilmeyeceği gözetilmiştir. Türk hukukunda ise ilişkili taraf
işlemi ister normal piyasa şartlarında gerçekleştirilmiş olsun ister olmasın SerPK
m. 17/3 ve KYT m. 9 hükmüne tabidir. Normal piyasa şartlarında yapılmayıp ilişkili tarafa bir kazandırmada bulunulması ise tamamen yasaktır23. AB hukuku ile
23

Şirketler topluluğuna ilişkin hükümler bağlamında ayrıntılı açıklamalar için bkz. Arslan Kaya,
‘Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağının TK’ya Tabi Şirketler/Şirketler Topluluğu ve SerPK ile İliş-
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Türk hukukundaki bu fark; şirketin ve ilişkili olmayan pay sahiplerinin menfaatinin korunması bakımından bir sorun yaratmamaktadır. Nitekim Türk hukukunda
öngörülen düzenlemeler, menfaat sahiplerini korumak bakımından daha katıdır.
Değerlendirmeye tabi tutulması gereken son husus, Türk hukukunda “yaygın
ve süreklilik arz eden işlemler” olarak ifade edilen ve AB hukukunda da “aynı
ilişkili taraf ile on iki aylık periyotta ya da aynı mali yılda gerçekleştirilen işlemler” olarak anılan ilişkili taraf işlemlerine dair düzenlemelerdir. AB hukukunda
bu işlemlerin ayrı olarak düzenlenmesinin sebebi, işlemlerin oransal sınırın altında kalınması ve böylece kamuya duyurulma, değerlemeye tabi olma gibi süreçlere tabi olunmaması amacıyla parça parça yapılabileceğinin öngörülmesidir. Bu
nedenle aynı ilişkili taraf ile aynı mali yılda ya da on iki aylık bir sürede gerçekleştirilen işlemlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Türk hukukunda “aynı ilişkili taraf ile on iki aylık periyotta veya aynı mali
yıl içerisinde gerçekleştirilen işlemler”in karşılığı “yaygın ve süreklilik arz eden
işlemler” olarak yer almıştır. Ancak AB hukukundan farklı olarak bu işlemlere
ilişkin farklı bir süreç öngörülmüştür. Bu bağlamda, KYT m. 10’da düzenlenen
sürece göre yönetim kurulunun kararı bu işlemler bakımından ana eksende yer
almakta, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolü ise sadece kamuyu aydınlatma
ile sınırlanmaktadır. AB hukukunda ayrı bir süreç öngörülmediği aşikâr olmakla
birlikte KYT m. 10 çerçevesinde yaygın ve süreklilik arz eden işlemler bakımından da yönetim kurulu kararı aranması, belli oransal sınırı aşan işlemler bakımından yönetim kurulunun bir değerleme raporu hazırlamasının ve bunun kamuya duyurulmasının zorunlu olması, Yönerge’nin 9c maddesinde aranan şartlar
ile uyum içindedir. Türk hukukunda farklılık arz eden işlem türleri bakımından
farklı organların iradesine ağırlık verilmesi yoluna gidilmiştir. Oransal hesaplama
konusunda ise Türk hukuku ile AB hukuku tam olarak uyum içerisindedir. KYT
m. 10/2 uyarınca aynı nitelikteki işlemler toplu değerlendirilirken aynı ortaklıkla
gerçekleştirilen farklı nitelikteki işlemler ise ayrı işlem olarak kabul edilir. KYT
m. 13/2 hükmü ise oransal sınırların altında kalmak amacıyla işlemlerin birkaç
seferde yapılmasının mümkün olmadığını belirterek aynı sonuca ulaşmamızı sağlamaktadır. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere yönelik bir diğer düzenlememiz istisnalara ilişkindir. Banka ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden
kaynaklanan ilişkili taraf işlemlerinin yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerden
olması hâlinde de KYT m. 10’da yer alan süreç işletilmeyecektir. Gayrimenkul ve
girişim sermayesi yatırım ortaklığının ilişkili taraflarından aldığı portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, sermaye piyasası araçlarının alım-satımına aracılık
kisi Bakımından Değerlendirilmesi- Vakıa Üzerinden Bir Deneme’ (2016) 22/3 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Cevdet Yavuz’a Armağan) 1531, 1542
vd.; Çağlar Manavgat, ‘Örtülü Kazanç Aktarımının Ortaklıklar Topluluğu Düzenlemelerindeki
Sınırları’ (2015) 31/1 Batider 87, 98.
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hizmetlerinin yaygın ve süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde
KYT m. 10 hükmü uygulanmayacaktır. Bunun yanı sıra bir şirketin gerçekleştirmesi en muhtemel olan temettü dağıtımı, sermaye artırımı nedeniyle yeni pay
alma hakkı kullanımı ve yöneticilerin mali haklarına ilişkin ödemeler de sürece
tabi tutulmamıştır. Bu üç işlemin bir şirketin “olağan işleyişi”ne dâhil olduğu
ve bunlar bakımından menfaat sahiplerini koruyucu, eşitlik ilkesini temel alan
hükümlerin bulunduğu dikkate alındığında istisna kapsamına dâhil edilmeleri
makul bir seçimdir. AB hukukunda “aynı ilişkili taraf ile on iki aylık periyotta
ya da aynı mali yılda gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri” bakımından istisna
öngörülmemesi de olağandır. Nitekim Yönerge’nin 9c maddesinin ikinci, üçüncü
ve dördüncü fıkrasında düzenlenen süreç bu işlemleri de kapsadığından, istisnalar bakımından bir ayrım yapılması söz konusu değildir.
Son tahlilde, Yönerge’nin 9c maddesinin sekizinci fıkrasında düzenlenen işlemler ile KYT m. 10’da düzenlenen işlemler bakımından bir uyumsuzluk bulunmadığını ifade edebiliriz.
Kaynakça/References
Aksoy M A, ‘Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı
TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi’ (2017) 3/2 Türkiye Fikri Mülkiyet Dergisi 23.
Bahtiyar M, Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş (Beta Basın Yayın Dağıtım 2019).
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Öz
ESEF (=Avrupa Tek Elektronik Formatı), 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm yıllık finansal raporların hazırlanmasında kullanılacak yeni tek elektronik raporlama formatıdır. XHTML formatında
hazırlanan finansal tablolar iXBRL etiketleri kullanarak insanlar tarafından okunabilen yıllık finansal raporların
bilgisayar tarafından okunabilir hâle gelmesini sağlar. Finansal tablolara erişimin kolaylaşması analiz ve karşılaştırma işlemlerinde meydana gelen külfetleri ortadan kaldırmaktadır. Türkiye’de Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ESEF ile uyumlu bir Elektronik Finansal Raporlama (EFR)
projesi yürütülmektedir. EFR finansal raporların XBRL alt yapısına uygun bir şekilde hazırlanmasını öngören
bir projedir. Bu durum AB uyum sürecinde uygulamada karşılaşılacak sorunların önüne geçmek adına atılmış
önemli bir adımdır.
Anahtar Kelimeler: Elektronik finansal raporlama (EFR), ESEF, XBRL, iXBRL
Abstract
ESEF (European Single Electronic Format) is a new single electronic reporting format to be used in the preparation of all annual financial reports, effective from 1 January 2020. Financial statementsprepared in XHTML format converts human-readable annual financial reports into machine-readable by using iXBRL tags. Facilitating
access to financial statements eliminates burdens that occur during its analysis and comparison. An Electronic
Financial Reporting (EFR) project in compliance with ESEF is carried out by the Public Oversight, Accounting
and Auditing Standards Authority (KGK) in Turkey. EFR is a project where financial reports are prepared per
the XBRL infrastructure. It is an important step to prevent the problems that could be encountered in the EU
harmonization process.
Keywords: Electronic financial reporting (EFR), ESEF, XBRL, iXBRL
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: 17 Aralık 2018 Tarih ve 2019/815 Sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konseyin 2004/109/AT sayılı Yönergesi’ni tamamlayan tek bir elektronik raporlama
formatının belirlenmesi ile ilgili düzenleyici teknik
standartlara ilişkin Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü

Kabul Tarihi

: 17 Aralık 2018

Sayısı

: 2019/815

Yayın Yeri

: ABRG 29.5.2019, L 143, s. 1–792

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Türk Ticaret Kanunu 68, 88, 514, 515, 517, 401,
1534/2

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Sayısı

: 6102

Yayın Yeri

: RG 14.02.2011, 27846

2. Adı

: Sermaye Piyasası Kanunu m. 14

Kabul Tarihi

: 6 Aralık 2012

Sayısı

: 6362

Yayın Yeri

: RG 30.12.2012, 28513

3. Adı

: Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği (II-14.1)

Yayın Yeri

: RG 13.06.2013, 28676

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
1. Genel Açıklamalar
Sermaye piyasası en genel anlamıyla büyük yatırımlarda bulunmak isteyen
girişimciler ile gelirinin bir kısmını harcamayarak biriktirmiş tasarruf sahipleri-
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nin bir araya geldiği piyasadır. Ancak çoğu zaman büyük teknoloji, maliyet ve
uzmanlık gerektiren uzun vadeli yatırımları gerçekleştirecek bilgi, deneyim ve
donanıma sahip girişimciler bu projelerini hayata geçirmek için gerekli fon desteğini bulamamaktadır. Bu denli büyük projeleri hayata geçirebilmek adına gerekli olan fon desteğini birkaç kişiden oluşan küçük gruplardan toplanacak büyük
meblağlar vasıtasıyla temin etmek yerine kalabalık topluluklardan mikro düzeyde tedarik etmeye çalışmak nispeten daha kolay ve hızlı olacaktır.
Tasarruf sahiplerinin elinde atıl vaziyette bulunan küçük tasarrufların büyük
yatırımlara dönüşmesi ülkelerin ekonomik olarak gelişmesine ve kalkınmasına
önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Halkın ekonomik kalkınmaya etkin, devamlı
ve kapsamlı şekilde katılması ise ancak sermaye piyasasının güvenli, şeffaf ve
istikrarlı bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Söz konusu güvenilir piyasa ortamının sağlanabilmesi için işletmeler tarafından piyasaya sunulan bilgilerin gerçeği
yansıtmasının yanında finansal tablo okuyucuları tarafından kolaylıkla anlaşılır
ve analiz edilebilir olması da önem arz etmektedir. Finansal bilgilerin piyasaya
sunulmasında kullanılan araçlar yani finansal tablolar ve raporlar hazırlandıkları
ülkenin sosyal, ekonomik, hukuki durumuna ve yerel ihtiyaçlarına göre farlılık
göstermektedir. Bu durum ise yabancı yatırımcıların, alakadar oldukları işletmelerin finansal tablolarına erişimini, bu tabloları analiz edebilmelerini ve diğer finansal tablolarla karşılaştırabilmelerini zorlaştırmakta ve uluslararası piyasalarda
işlem yapılmasını zahmetli bir iş hâline getirmektedir.
Finansal bilgilerin sunumunu disipline etmek amacıyla kullanılan ilke ve kurallar bütününe “muhasebe standartları” adı verilmektedir. Muhasebe standartları, finansal tablolar hazırlanırken kullanılan ortak bir dili ifade eder. Ekonominin,
pazarların ve finans piyasalarının küreselleşmesi, yatırımların coğrafi sınırları
aşması uluslararası düzeyde kullanılan ortak bir dil oluşturulması dolayısıyla da
yeknesak şekilde uygulanan muhasebe standartlarının belirlenmesi gereğini doğurmuştur.
Uluslararası muhasebe standartlarını belirlemek üzere 1973 yılında Londra’da Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting
Standards Committee - “IASC”) kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Komitenin
bir uzantısı olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Boars - “IASB”) 2001 yılından bu yana bağımsız düzenleyici
bir otorite olarak finansal tabloların kaliteli, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak adına önceleri Uluslararası Muhasebe Standartları (International Accounting Standards -“IAS”) olarak adlandırılan ve 2003 yılından itibaren
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting
Standards - “IFRS”) ismiyle yayınlanmaya devam eden standartları geliştirmekte ve ulusal muhasebe standartları ile IFRS’nin uyumlaştırılması için çalışmalar
yapmaktadır.
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Avrupa Birliği’nde muhasebe sistemlerinin uyumlaştırılması sağlamak amacıyla zaman içerisinde birçok yönerge yayınlanmış ve üye ülkelere muhasebe
sistemlerini bu yönergelerde ön görülen raporlama koşullarına göre düzenleme
zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda halka açık Birlik şirketlerine yönelik olarak 25 Temmuz 1978 tarih ve 78/660/AET sayılı “Belirli Şirket Türlerinin Yıllık
Hesaplarına İlişkin Konsey Yönergesi”1, 13 Haziran 1983 tarih ve 83/349/AET
sayılı “Konsolide Hesaplara İlişkin Konsey Yönergesi”2, 8 Aralık 1986 tarih ve
86/635/AET sayılı “Bankaların ve Diğer Finansal Kuruluşların Yıllık ve Konsolide Hesaplarına İlişkin Konsey Yönergesi”3 ve 19 Aralık 1991 tarih ve 91/674/
AET sayılı “Sigorta Şirketlerinin Yıllık ve Konsolide Hesaplarına İlişkin Konsey
Yönergesi”4 hazırlanmıştır. Ancak teknik eksiklikler içeren bu yönergelerde belirtilen raporlama koşulları etkin ve verimli bir sermaye piyasası oluşturmak için
yetersiz kalmış, gerekli düzeyde şeffaflık ve finansal raporlar için karşılaştırılabilirlik imkânı sağlayamamıştır.
Avrupa Birliği, üye ülkeler pazarının genişlediği ve para biriminin yeknesaklaştırıldığı dönemde farklı muhasebe sistemlerinin ortaya çıkardığı karışıklıktan
kurtulmak, sermaye piyasalarında uyum sağlamak adına IASB faaliyetlerini desteklemiş ve halka açık anonim ortaklıkların finansal tablolarının uyumlaştırılması
adına birtakım düzenlemeler yapılması yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu
sebeple 19 Temmuz 2002 tarih ve 1606/2002 sayılı Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Tüzük ile finansal tabloların uyumlaştırılması
hedeflenmiştir. Tüzük’e göre bankalar ve sigorta şirketleri de dâhil olmak üzere,
AB’de listelenen tüm halka açık şirketlerin 2005 yılından itibaren konsolide finansal tablolarını tek bir uluslararası standartlar setine göre hazırlamaları zorunlu hâle getirilmiştir. Bu standartlar seti daha önce IMS olarak bilinen IFRS’dir.
Buna karşılık AB, üye ülkelerin halka açık şirketlerinin, yıllık finansal tablolarını
da Tüzük’te belirtilen prosedürlere göre kabul edilen IFRS’lere uygun olarak hazırlamalarına izin verme veya talep etme seçeneğine sahiptir. Aynı zamanda halka
açık olmayan şirketlerin konsolide ve yıllık finansal tablolarına da IFRS’nin uygulanmasına karar verebilirler.
AB’deki limited şirketlere uygulanacak genel finansal raporlama ilkelerini belirlemek adına 26 Haziran 2013 tarihli ve 2013/34/AB sayılı Yıllık Finansal Tab1
2
3
4

Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty
on the annual accounts of certain types of companies [1978] OJ L 222/ 11.
Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the
Treaty on consolidated accounts [1983] OJ L 193/ 1.
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated
accounts of banks and other financial institutions [1986] OJ L 372/ 1.
Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated
accounts of insurance undertakings [1991] OJ L 374/ 7.
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lolar, Konsolide Finansal Tablolar ve Belirli İş Türlerinin İlgili Raporları Hakkında Yönerge5 hazırlanmış ve bu yönerge ile yukarıda da bahsi geçen 78/660/AET
ve 83/349/AET sayılı Konsey Yönergeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 2013 tarihli
Yönerge’ye göre yıllık finansal tablolar asgari olarak bilanço, kâr/zarar hesabı
ve dipnotlarından oluşmaktadır. Dürüst resim ilkesine göre hazırlanan finansal
tablolar, şirket tarafından ulusal ticaret sicilinde yayınlanacaktır.
Görüldüğü üzere AB sermaye piyasasında şirketlerin şeffaflığını ve finansal
tabloların karşılaştırılabilirliğini sağlamak ve geliştirmek adına zaman içerisinde birçok düzenleme yapılmış ve bunların büyük bir kısmının uygulanması üye
ülkelerde zorunlu kılınmıştır. Ancak her ne kadar uluslararası standartlara göre
hazırlanmış olsalar da PDF, Word, Excel vs. formatta ya da basılı olarak sunulan finansal tabloların tek tek incelenmesi ve karşılaştırılması, ekonomik parametrelerin çok çabuk değiştiği piyasalarda zaman kaybına ve maddi çıkarların
zedelenmesine neden olmaktadır. Bu kayıpları en aza indirmek adına tüm üye
ülkelerde uygulanmak üzere finansal tabloların tek bir elektronik formatta hazırlamasını öngören bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuş ve 17 Aralık 2018 tarih
ve 2019/815 sayılı Tek Bir Elektronik Raporlama Formatının Belirlenmesi ile
İlgili Düzenleyici Teknik Standartlara İlişkin Tüzük yürürlüğe girmiştir.
2. 17 Aralık 2018 tarih ve 2019/815 sayılı Yetki Devrine Dayanan
Komisyon Tüzüğü Çevirisi6
17 Aralık 2018 Tarih ve 2019/815 (AB) Sayılı Tek Bir Elektronik
Raporlama Formatının Belirlenmesi ile İlgili Düzenleyici Teknik
Standartlara İlişkin Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü
Madde 1
Konu
Bu Tüzük, 2004/109/AT sayılı Yönege’nin 4/7 maddesi uyarınca, yıllık
finansal raporların hazırlanmasında, ihraç edenler tarafından kullanılacak
tek tip elektronik raporlama formatını düzenler.

5

6

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the
annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the
Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC 2013 OJ L 182/19.
Bu Yönerge’nin incelemesi için bkz. yuk. § 10. Sermaye Ortaklıklarının Ferdi ve Konsolide
Yılsonu Finansal Tabloları
Tüzüğün tercümesinde İngilizce metin esas alınmıştır.
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Madde 2
Tanımlar
Bu Tüzük’ün amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:
1) ‘Temel Taksonomi’ Ek VI’da listelenen bir takım taksonomi elementlerinin ve aşağıdaki linklerin birleştirilmesi anlamına gelir:
(a) Taksonomi elementlerini gruplayan sunum linkbase/bağlantı tabanı;
(b) Taksonomi elementleri arasındaki aritmetik ilişkileri ifade eden
hesaplama linkbase/bağlantı tabanı;
(c) Her taksonomi elementinin anlamını tanımlayan etiket linkbase/
bağlantı tabanı;
(d) Temel taksonomi elementleri arasındaki boyutsal ilişkileri yansıtan tanım linkbase/bağlantı tabanı;
2) ‘Uzatma taksonomi’ her ikisi de ihraççı tarafından ihdas edilen bir takım
taksonomi elementleri ve aşağıdaki bağlantıların birleştirilmesi anlamına
gelir:
(a) Taksonomi elementlerini gruplayan sunum linkbase/bağlantı tabanı;
(b) Taksonomi elementleri arasındaki aritmetik ilişkileri ifade eden
hesaplama linkbase/bağlantı tabanı;
(c) Her taksonomi elementinin anlamını tanımlayan etiket linkbase/
bağlantı tabanı;
(d) Elde edilen XBRL belgesinin uzatma taksonomisine karşı boyutsal geçerliliğini sağlayan tanım linkbase/bağlantı tabanı;
3) ‘UFRS konsolide finansal tabloları’ 1606/2002 sayılı Tüzük’e göre kabul edilen UFRS’lere veya 2008/961/EC sayılı Kararın 1/1-a maddesinde
belirtilen UFRS’lere uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloları
ifade eder.
Madde 3
Tek tip elektronik rapor formatı
İhraççılar yıllık finansal raporlarının tamamını XHTML formatında hazırlar.
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Madde 4
UFRS konsolide finansal tablolarını işaretleme
1) Yıllık finansal raporların UFRS konsolide finansal tablolarını içermesi
durumunda, ihraççılar bu konsolide finansal tabloları işaretler.
2) İhraççılar, asgari olarak, UFRS konsolide finansal tablolarında bulunan
açıklamaların yer aldığı EK II’de belirtilen açıklamaları işaretler.
3) İhraççılar ikinci fıkrada belirtilenler dışındaki UFRS konsolide finansal
tablolarında sunulan açıklamaları işaretleyebilirler.
4) 1, 2 ve 3. fıkrada belirtilen işaretlemeler için, ihraççılar XBRL işaretleme dilini ve elementlerin temel taksonomide ortaya konduğu bir taksonomi kullanacaklardır. Ek IV’ün 4. maddesine göre, temel taksonomideki
elementlerin kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda, ihraççılar Ek
IV’te belirtildiği gibi uzatma taksonomisi elementleri oluşturacaklardır.
Madde 5
Yıllık finansal raporların diğer kısımlarını işaretlemek
1) Üye Devletlere dâhil olan ihraççılar, XBRL işaretleme dilini ve bu bölümlere özgü bir taksonomiyi kullanıyorsa ve bu taksonomi dâhil oldukları
Üye Devlet tarafından sağlanıyorsa, 4. maddede belirtilenler dışındaki yıllık finansal raporlarının tüm bölümlerini işaretleyebilirler.
2) Üye olmayan devletlere dâhil olan ihraççılar, yıllık finansal raporlarının
UFRS konsolide finansal tabloları dışında kalan hiçbir bölümünü işaretlemeyecektir.
Madde 6
İşaretlemelerde ortak kurallar
1) 4. ve 5. maddelere göre yapılan işaretlemeler için, ihraççılar aşağıdakilere uyacaktır:
(a) Ek III’de belirtilen Inline XBRL spesifikasyonlarını kullanarak, ihraççıların XHTML formatındaki yıllık finansal raporlarına işaretlemelerin
yerleştirilmesi
(b) Ek IV’te belirtilen işaretleme ve dosyalama kurallarına ilişkin şartlar.
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Madde 7
XBRL taksonomisi dosyaları
ESMA, temel taksonomiye dayanan, bilgisayarda okunabilir ve indirilebilir XBRL taksonomisi dosyaları yayınlayabilir. Bu dosyalar Ek V’te düzenlenen kriterlere uygun olmak durumundadır.
Madde 8
Yürürlüğe girme ve uygulama
Bu Tüzük, Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmasından sonraki
yirminci günde yürürlüğe girecektir.
1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan finansal yıllar için finansal tabloları
içeren yıllık finansal raporlara uygulanır.
Bu Tüzük bütünüyle bağlayıcıdır ve tüm Üye Devletlerde doğrudan uygulanır.
3. 2019/815 sayılı Tüzük ile İlgili Açıklamalar
Avrupa’da işletmeler için tek bir elektronik finansal raporlama formatı öngören ve çalışmamızın merkezini oluşturan 17 Aralık 2018 tarih ve 2019/815 sayılı
Tüzük’e geçmeden önce bu Tüzük’ün temel dayanağını oluşturan 2004/109/EC
sayılı Şeffaflık Koşullarının Uyumlaştırılması Yönergesi’nin 4. maddesinin 7.
fıkrasına yer vermekte fayda vardır. Yönerge’nin ilk hâlinde dördüncü maddede
bulunmayan bu 7. fıkra hükmü 22 Ekim 2013 tarih ve 2013/50/EU sayılı Yönerge
ile mevzuata eklenmiştir. İlgili 7. fıkra hükmü uyarınca 1 Ocak 2020 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere tüm yıllık finansal raporlar, ESMA tarafından bir
maliyet-fayda analizi yapılması şartıyla tek bir elektronik raporlama formatında
hazırlanacaktır. Yeni sistemin amacı AB sermaye piyasasının temelini teşkil eden
şeffaflık sisteminin verimliliğini artırmak, özellikle şirketlerin finansal durumlarına ilişkin bilgilerin daha etkin bir şekilde yayınlanmasını sağlamaktır. İhraççıların finansal raporlarını Avrupa Tek Elektronik Formatında (European Single
Electronic Format “ESEF”) hazırlaması şirketlerin finansal raporlarına erişilebilirliğini arttıracak ve söz konusu raporların analizini ve karşılaştırılabilirliğini
kolaylaştıracaktır. Bu nedenle Yönerge’nin 26 Kasım 2015 tarihine kadar üye
devletlerin ulusal hukuklarına dâhil edilmesi zorunlu tutulmuştur.
Yönerge’ye göre elektronik raporlama formatını belirlemek için düzenleyici teknik standartların taslağını belirleme görevi ESMA’ya verilmiştir. ESMA,
Şeffaflık Yönergesi ile birlikte 2013 yılında mevcut ve gelişen teknolojileri göz
önünde bulundurarak söz konusu düzenleyici teknik standartları geliştirmek, ola-
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sı elektronik raporlama formatları için yeterli bir değerlendirme ve uygun saha
testlerini yapmak için araştırma yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda 2015 yılında
hazırlamış olduğu rapor sonuçları analiz edilerek 2017 yılında hazırlanan ESEF
düzenleyici teknik standartlarına ilişkin tasarı 29 Mayıs 2019 tarihinde AB Resmî
Gazetesinde yayınlanmıştır.
ESMA tarafından hazırlanan ve geliştirilen işbu düzenleyici teknik standartlar, 17 Aralık 2018 tarih ve 2019/815 sayılı Tek Bir Elektronik Raporlama Formatının Belirlenmesiyle İlgili Düzenleyici Teknik Standartlara İlişkin Tüzük ile
biçimlendirilmiştir. Sekiz maddeden oluşan Tüzük Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımını izleyen yirminci günde yürürlüğe girmiştir (Tüzük 8/1). Binlerce
şirketi etkileyecek olan bu Tüzük’ün yürürlüğe girmesinin ardından AB tarafından düzenlenen bir piyasada menkul kıymetleri işlem gören tüm gerçek veya
merkezini AB’de olup olmadığına bakılmaksızın tüm tüzel kişiler finansal tablolarını bu Tüzük’te öngörülen standartlara göre hazırlamak zorundadır.
2019/815 sayılı Tüzük’ün 3. maddesine göre ihraççılar kamuya açıklayacakları yıllık finansal raporlarını artık web sayfası ya da basılı formatta değil herhangi
bir standart web tarayıcı ile açılabilen Genişletilebilir Hareketli Metin işaretleme
Dili (Extensible Hypertext Markup Language - “XHTML”) formatını kullanarak
hazırlayacaklardır. XHTML, insanlar tarafından okunabilir bir format olup bunun
için başkaca bir mekanizma gerektirmez. Ayrıca tescilli bir elektronik raporlama
formatı olmadığı için serbestçe kullanılabilmektedir. Finansal tabloların, metin
tabanlı bir işaretleme dili olan XHTML kullanılarak hazırlanması, tek tip elektronik rapor formatı oluşturulmasının ilk adımını teşkil etmektedir.
Yıllık finansal raporların IFRS konsolide finansal tablolarını içermesi durumunda, ihraççılar bu konsolide finansal tabloları AB tarafından uygun bulunan
IFRS’ye karşılık gelen IFRS Sınıflandırma unsurlarını kullanarak etiketlemek
zorundadır. IFRS konsolide finansal tablolar kavramından ne anlaşılması gerektiği Tüzük’ün “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinin 3. fıkrasında ifade edilmiştir. Fıkrada belirtildiği üzere IFRS konsolide finansal tablolar, 1606/2002 sayılı Tüzük’e
göre kabul edilen IFRS’lere veya 2008/961/EC sayılı Kararın 1/1-a maddesinde
belirtilen IFRS’lere uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloları ifade etmektedir. IFRS’nin benimsenmesi ve kullanılmasıyla yüksek düzeyde şeffaflığın
ve finansal tabloların karşılaştırılabilirliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.
2019/815 sayılı Tüzük 4/4’e göre bu erişilebilirlik, analiz ve karşılaştırılabilirliği kolaylaştırmak adına IFRS’ye göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları
içeren yıllık finansal raporların XBRL etiketleri kullanılarak işaretlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 2019/815 sayılı Tüzük’te belirtilen elektronik raporlama
formatının temelini oluşturan XBRL hakkında kısa da olsa açıklama yapmakta
fayda vardır.
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Yıllık finansal raporlar birçok AB ülkesinde insanlar tarafından okunabilen
web sayfası formatında hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Ancak bu web sayfası formatı bilgisayarda okunabilir (machine-readable) şekilde yapılandırılmış
bir format değildir. XBRL formatı finansal raporları yapılandırmayı ve bilgisayarda okunabilir hâle getirmeyi mümkün kılmaktadır. XBRL finansal bilgileri bir
standart içerisinde bilgisayarda okunabilir formatta raporlamayı sağlayan lisans
gerektirmeyen bir dijital raporlama dilidir. Bilgisayar tarafından okunabilir olmanın ne anlama geldiğine ilgili Tüzük’te yer verilmemiş olmakla birlikte istenilen
kavrama 26 Haziran 2013 tarih ve 2003/98/EC sayılı Kamu Sektörü Bilgilerinin Tekrar Kullanımına İlişkin Yönerge’de Değişiklik Yapan 2013/37/AB sayılı
Yönerge’nin giriş bölümünün 21. paragrafında ulaşılabilmektedir. Buna göre bir
belge, yazılım uygulamalarının belirli verileri kolayca tanımlayabilmesi, tanıyabilmesi ve çıkarabilmesi için yapılandırılmış bir dosya biçimindeyse bu o belgenin bilgisayarda okunabilir olduğu anlamına gelir. Yani bir belgenin bilgisayarda
okunabilir olması için öncelikle yazılım uygulamaları tarafından kolayca tanımlanabilen, tanınabilen ve çıkarılabilen yapılandırılmış bir dosya biçimine getirilmesi gerekmektedir. XBRL ile amaçlanan insanlar tarafından okunabilen finansal
bilgilerin bir metin hâlinde internet üzerinden web sayfası şeklinde veya basılı
metin olarak yayınlanması yerine metinde yer alan bilgilerin her birine kimlik
etiketi verilerek bilgisayar tarafından okunabilecek bir formatta yayınlanmasını
sağlamaktır.
XBRL, finansal raporların standartlaşmasını sağlayan günümüzdeki en önemli teknolojidir. Zira farklı finansal raporlama sistemlerine sahip işletmeler XBRL
spesifikasyonlarında yer alan ve kendi sistemlerindeki terime karşılık gelen tanımları kullanarak raporlarının XBRL ile uyumlu hâle gelmesini sağlamaktadırlar. Bu şekilde XBRL ile uyumlu hâle getirilen farklı sistemlerde hazırlanmış
finansal raporların karşılaştırılması mümkün hâle gelmektedir. Belirtmek gerekir
ki XBRL sisteminde her biri değişik yapıya sahip birbirinden farklı raporlama
sistemlerinin ürünü olan finansal raporların karşılaştırılması için ilgili raporların
XBRL ile uyumlu olması yeterli olup birbirleriyle uyumlu olması gerekmemektedir. XBRL kullanımı birbirinden farklı raporlama sistemlerinin birbirini tanımasını sağlar. Birçok ülkede uygulanan ve köklü bir yöntem olan XBRL şuan için
finansal tabloları işaretlemekte kullanılabilecek tek işaretleme dilidir.
XBRL kendi içinde bir etiketleme sistemi barındırmaktadır. 2019/815 sayılı Tüzük 6/1-a uyarınca ihraççılar XBRL etiketlerini, Inline XBRL (Satır içi
XBRL “iXBRL”) teknolojisi kullanılarak XHTML belgesine gömülebilmektedir. iXBRL, finansal tablolarda bulunan ifade ve sayılara anlam kazandıracak
fazladan etiketler ekler ve finasal tablolar bilgisayarda okunabilir hâle gelir. Bu
minvalde tek bir elektronik raporlama formatının etkili bir şekilde uygulanmasını
kolaylaştırmak için, iXBRL teknolojisinin kullanımı hakkında ayrıntılı hükümler
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ortaya konulmalıdır. İhraççılara ve yazılım firmalarına, bu Tüzük uyarınca yasal
gerekliliklere uygun olarak yıllık finansal raporların hazırlanmasına yönelik yazılım geliştirmelerinde yardımcı olmak için, ESMA, karşılaşılan genel sorunlar
hakkında rehberlik sağlamalıdır.
XBRL kullanılarak yapılmış finansal raporlama için finansal bilgileri sınırlandıran hiyerarşik yapıyı sağlayan bir taksonomi kullanılması gerekir. Taksonomiler, belirli bir mevzuat veya standarda dayanılarak elementlerin veya elementler
arası ilişkilerin hiyerarşik olarak tanımlandığı sözlüklerdir. Daha basit bir anlatımla taksonomiler boş rapor taslağını ifade etmektedir. Raporda yer alması
gereken verilerin neler olduğunu gösteren kalemleri belirleyen taksonomilerde
uluslararası standardı yakalamak ve bunu elektronik ortamda gerçekleştirmek
küresel piyasa ekonomilerini canlandırmak adına atılması gereken kaçınılmaz bir
adımdır.
IASB, uluslararası finansal raporlamalarda kullanılmak üzere XBRL tabanlı
IFRS kavram ve açıklamalarının işaretlenebildiği IFRS taksonomisini geliştirmiştir. Lisans gerektirmeyen IFRS taksonomisinin kullanılması IFRS’ye göre
hazırlanan finansal tabloların uluslararası düzeyde karşılaştırılabilirliğini kolaylaştırmaktadır. Finansal tabloların IFRS standartları doğrultusunda hazırlandığı
göz önünde bulundurulduğunda ESEF için kullanılacak temel taksonomi de IFRS
taksonomisine dayanan veya bunun uzantısı olan bir taksonomi olmalıdır. Keza
2019/815 sayılı Tüzük 7’de ESMA’nın, temel taksonomiye dayanan, bilgisayarda
okunabilir ve indirilebilir XBRL taksonomisi dosyalarını yayınlayabileceği belirtilmiştir. XBRL taksonomi dosyaları Tüzük’ün 5 numaralı ekinde düzenlenen
kriterlere uygun olmak durumundadır. ESMA, Tüzük’ün söz konusu 7. maddesi
uyarınca ilgili tüm teknik ve yasal gerekliliklere uygun XBRL teknik taksonomi
dosyalarını web sitesinde yayınlamıştır. Web sitesinde yer alan taksonomi dosyaları ihraççıların kendi tüzel kişiliklerine özgü taksonomileri oluşturmalarında
rehberlik etmektedir.
Finansal tablolar hazırlanırken taksonomi elementlerine işaretlenen açıklamalar XBRL sayesinde insan tarafından okunabilen verilerin bilgisayarda okunabilir olmasını sağlamaktadır. iXBRL yani satır içi XBRL ile veriler üzerindeki
etiketlerden ilgili veriye ilişkin daha geniş çapta açıklamaya bu etiketi tanıyan bir
bilgisayar vasıtası ile ulaşılabilecektir.
2019/815 sayılı Tüzük 4/4 cümle 2’de belirtildiği üzere temel taksonomideki
elementlerin kullanılmasının uygun olmadığı durumlarda, ihraççılar Ek IV’te belirtildiği gibi uzatma taksonomisi elementleri oluşturacaktır. İhraççılar XBRL ile
uyumlu finansal tablolarını hazırlarken belirtmek istedikleri finansal tablo unsuruna en yakın muhasebe anlamına sahip (bilanço ve gelir tablosu gibi) taksonomi
elementlerini kullanarak açıklamaları işaretlemelidir. Ancak en yakın temel tak-
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sonomi elementi, açıklamanın muhasebe anlamını yanlış ifade ederse ihraççılar
uzatma taksonomisi oluşturarak bu uzantıyı en yakın muhasebe anlamına sahip
uzatma taksonomi elementine tutturmalıdır.
2019/815 sayılı Tüzük 1 Ocak 2020 veya sonrasında başlayan finansal yıllarda IFRS konsolide finansal tabloları içeren yıllık finansal raporlar için uygulanacaktır. İlk iki yıl XBRL etiketleri yalnızca birincil finansal tablolarda (gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu) zorunludur. XHTML
formatı, başlangıçtan itibaren yıllık mali raporların tamamı için uygulanacaktır.
Bu durumda işletmelerin çoğu 2020 yılsonu finansal raporları için birincil finansal tablolarını XHTML formatında ve XBRL etiketli olacak şekilde yayınlamak
zorundadır. Ancak ihraççıların XBRL teknolojisinin kullanımına adapte olmaları
için makul bir süre sağlamak adına, EK II tablo 2’de belirtilen zorunlu elementlerin finansal tablolara işaretlenmesi, 1 Ocak 2022 veya sonrasında başlayan yıllık
finansal tablolara bırakılmıştır.
ESEF, yıllık finansal raporların matbu evrak ya da PDF olarak hazırlanmasına
bir yasak getirmemektedir. Pay sahipleri yıllık raporları matbu bir formatta talep
edebilirler. 2019/815 sayılı Tüzük sadece raporlama sürecinin odağını değiştirmiş ve PDF formatında raporlamayı işletmenin inisiyatifine bırakmıştır.
XBRL kullanımı sayesinde finansal verilerin sisteme işlenmesi, değiştirilmesi
ve sunulması hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bu şekilde finansal tabloların ve raporların otomasyonu sağlanmakta, değişikliklerin anında yüklenmesine
ve bilgilerin sürekli güncel kalmasına olanak tanınmaktadır. Ayrıca finansal tabloların hazırlanma süreci kısalmakta, doğru ve güvenilir bilgiye erişim kolaylaşmaktadır. Ancak teknik bir terim olması ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle
uzman desteğine duyulan ihtiyaç uygulamanın öğrenilmesini ve yaygınlaşmasını
meşakkatli hâle getirmektedir. Buna rağmen her teknolojik uygulama gibi başlangıçta adaptasyonu zor olacaksa da getirdiği kolaylıklar sayesinde finansal bilgi
sağlayıcıları ve finansal tablo okuyucuları için vazgeçilmez hâle gelecektir.
B. Türk Hukuku
Türk Ticarek Kanunu’na göre her tacir, ticari faaliyetin başında ve her faaliyet
döneminin sonunda finansal tablo hazırlamak zorundadır (TK 68). Anonim şirketlerde finansal tabloların hazırlanması yönetim kurulunun görevidir (TK 514).
Yönetim kurulu münferit ve konsolide finansal tabloları Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre 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 hazırlar (TK 515, 157). Aynı
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doğrultuda halka açık anonim şirketlere ilişkin olarak SPKn 14’de finansal tablo
ve raporların şekil ve içerik bakımından TMS çerçevesinde hazırlanmak zorunda olduğu belirtilmiştir. 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 sayılı ResmîGazete’de
yayınlanan, 19 Temmuz 2002 tarih ve 1606/2002 sayılı Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Tüzüğü’ne karşılık gelen, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) 5’de de işletmelerin, finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’nı esas alacakları açıkça belirtilmiştir.
Ülkesel boyutta finansal tabloların yeknesaklatırılması ve uyumlaştırılması amacıyla hem TK’da hem SPKn’da hem de II-14.1 sayılı Tebliğ’de ortak bir
muhasebe standardının uygulanması hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde ülkesel boyutta büyük ölçüde benzerlik gösteren ancak finansal tablo kullanıcılarının
gereksinimleri, sosyal, ekonomik, kültürel nedenler ve yorum yönetmelerinden
kaynaklanan sebeplerle birbirinden farklı münferit finansal tablolar ortaya çıkması önlenmek istenmiştir. Zira bu çeşitliliğin ortadan kaldırılması ve finansal
tabloların uyumlu hâle getirilmesi, tüm finansal tablo kullanıcıları tarafından anlaşılabilecek ortak bir dil geliştirilmesi ile mümkündür.
Defter tutmakla yükümlü gerçek ve tüzel kişiler tarafından münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken uyulması zorunlu olan TMS’ler, kavramsal
çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlar uygulamada birlik sağlamak amacıyla uluslararası standartlara uygun bir
şekilde yalnızca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(KGK) tarafından belirlenir ve yayımlanmaktadır (TK 88/1-2).
TK, SPKn ve II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri dikkate alındığında finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılır hâle gelmesi ve uygulamada
yeknesaklığın sağlanması için gerekli kararları alma görevinin KGK’ya verildiği
aynı zamanda gerçek ve tüzel kişi tacirlere de bu kararlara uyma zorunluluğu getirildiğ anlaşılmaktadır. Dolayısıyla öncelikle bu standardizasyonu sağlamada tek
yetkili olan KGK ve KGK tarafından yayınlanan TMS/TFRS üzerinde durmakta
fayda vardır.
Türkiye’de yoğun olarak küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin sayısının artması beraberinde uluslararası geçerliliği bulunan finansal raporlama standartlarına duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Dolayısıyla öncelikle uluslararası geçerliliğe sahip bir finansal raporlama dilinin oluşturulması ve yatırım işlemlerinin
coğrafi sınırları aştığını da dikkate alınarak değişen ihtiyaçları karşılayabilmek
adına muhasebe standartlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi, yenilenmesi
ve geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple uluslararası standartlarla uyumlu
Türk Muhasebe Standartlarını oluşturmak adına 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı
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Resmî Gazetede yayınlanan 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulu tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK) kurulmuştur.
KGK’nın kuruluş amacı finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartları belirlemek,
Türkiye Muhasebe Standartlarını yani güncel adıyla Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarını IAS/IFRS ile uyumlu hâle getirmek ve etkin bir kamu gözetimi
sağlamaktır. Kararnamenin dokuzuncu maddesinde belirtildiği üzere Kurul’un
temel görevi finansal tabloların gerçeğe uygun olarak sunumu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve
anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye
Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamaktır.
KGK tarafından yayımlanan TFRS’ler, IASB ile yapılan telif sözleşmesi kapsamında IASB tarafından yayınlanan standartların aynı numaralama sistemiyle
Türkçeye çevrilmesi suretiyle meydana gelmektedir. Her ne kadar bu çeviri sistemi ile ulusal finansal raporlama standartlarının uluslararası standartlara uyumu
sağlanmaya çalışılmışsa da tercümesi güç terimler, kavram ve mevzuat farkları
göz önünde bulundurulduğunda doğrudan çeviri yöntemiyle oluşturulan standartların uygulamada bazı sorunlara yol açtığı bir gerçektir.
KGK ilk olarak 17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararı ile TMS’ye uyma zorunluluğu olan işletmeleri belirlemiştir. Karar’a
göre TK’nın 1534. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve
konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanacağı, bu kapsamda olmayan şirketler için Kurumca bir belirleme
yapılana kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanacağı belirtilmiştir. KGK, daha
sonra 26.08.2014 tarihinde ve 29100 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararında
TMS’nin uygulama alanını genişleterek kararda yer alan listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 01.01.2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine
ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TMS’nin uygulanmasını, listede yer almayanların ise münferit ve konsolide tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TMS’yi uygulayabileceğini belirtmiştir. Ancak
KGK’nın bu kararı 13.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan
03/161 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
13.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 03/161 sayılı
karara göre ise bağımsız denetime tabi olan ve kararda yer alan ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarını TFRS’lere uygun olarak hazırlayacağı belirtilmiş, bağımsız denetime tabi olduğu hâlde
ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin ise münferit ve konsolide
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finansal tablolarını BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlayacakları ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak TFRS’yi de uygulayabilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca bağımsız denetime de tabi olmayan kurum kuruluş
ve işletmelerin münferit ve/veya konsolide finansal tablolarını hazırlarken tabi
oldukları mevzuat hükümlerini veya isteğe bağlı olarak TFRS’leri ya da BOBİ
FRS’yi uygulayabileceği belirtilmiştir.
03/161 sayılı kurul kararı uyarınca bağımsız denetime tabi olan ve zorunlu
olarak TFRS’yi uygulayan listedeki şirketler ile yine bağımsız denetime tabi olmasına rağmen listede yer almadığı için ihtiyari olarak TFRS’yi uygulayan işletmeler finansal tablolarını KGK tarafından belirlenen tek tip tablo formatına göre
hazırlamakla yükümlüdürler. Bağımsız denetime tabi olmayan ancak isteğe bağlı
olarak TFRS’yi uygulayan işletmeler de finansal tablolarını bu tablo formatına
göre düzenleyebilirler. Ancak finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) sunan işletmeler finansal tablolarını 07.06.2019 tarih ve 30794 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan KGK’nın 30.05.2019 tarih 01/146 sayılı TMS’nin
uygulanmasına yönelik ilke kararında belirtilen finansal tablo örnekleri dikkate
alınarak geliştirilen TFRS taksonomisine göre hazırlayacaklardır.
TFRS taksonomisi, finansal tabloların TFRS’ye uygun olarak hazırlanmasını
sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. TFRS taksonomisinin temelini 06.06.2016 tarihinde KGK tarafından kabul edilerek internet sitesinde yayınlanan 2016 TMS
Taksonomisi oluşturmaktadır. 2016 TMS taksonomisi, XBRL formatında hazırlanan finansal tabloların IASB tarafından yayımlanan IFRS taksonomisiyle ile
birebir uyumlu olacak şekilde düzenlenmiştir. Ülkemizde finansal tabloların
XBRL formatında hazırlanmasına yönelik ilk düzenleme 2016 TMS taksonomisidir. 2016 TMS taksonomisi, mevzuatta terim birliğini sağlamak amacıyla güncel standartlar da dikkate alınarak 15.04.2019 tarihinde 2019 TFRS olarak tekrar
yayınlanmıştır. Ayrıca KAP finansal raporların TFRS taksonomisine göre hazırlanmasını desteklemektedir.
Finansal raporlama, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, borç verenlere ve
kredi veren diğer taraflara raporlayan işletmeye kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır. Finansal raporların bir unsuru
olan finansal tablolar, işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının
biçimlendirilmiş sunumudur (TMSK Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal
Çerçeve Hakkında Tebliğ 2018 ekli 3.4). Yatırımcılar için büyük öneme sahip finansal bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru bir şeklide gösterilip gösterilmediğinin
denetimi bağımsız denetçiler tarafından ticari defterler, yazışmalar, belgeler, varlıklar, borçlar, envanter, kasa ve kıymetli evrak incelenmek suretiyle gerçekleştirilmektedir (TK 401). Günümüzde şirketlerin büyük bir bölümü şirkete ilişkin
verileri bilgisayar ortamında muhafaza etmekte, işlemlerini elektronik ortamda
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gerçekleştirmektedir. Bu durumun denetim işleminin kolay ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmesine katkı sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. Bağımsız denetimden geçen finansal tablolar ve denetçi raporları bağımsız denetim kurulu veya denetçi tarafından KGK’ya bildirilmektedir. Söz konusu bildirim finansal tabloların
PDF formatında Kurumun Sözleşme Bilgi Giriş Sistemine (SBG) yüklenmesi
şeklinde gerçekleşmektedir.
Teknolojinin geldiği son nokta itibariyle finansal tabloların web sayfası yahut
PDF formatında hazırlanması kullanıcılar için bilgiye geç ulaşılması, hazırlayanlar
için ise defaten hazırlanan tabloların değişen durumlarda tekrar tekrar güncellenmesi gibi çeşitli zorlukları ve aksaklıkları beraberinde getirmektedir. İşte bu sebeple KGK tarafından AB’nin ESEF projesi ile paralel bir şekilde Elektronik Finansal
Raporlama (EFR) projesi başlatılmıştır. EFR projesi kapsamında XBRL alt yapısına uygun olarak geliştirilen sistem test aşaması ve görüşlerin alınması sürecinden
geçmiş 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren ilgililerin kullanımına sunulmuştur.
Proje kapsamında bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerce TFRS ve
BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, KGK tarafından Excel’de oluşturulmuş tek tip bir formatta düzenlenecektir. Finansal tabloların
KGK’ya bildirimi 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren artık PDF formatında değil Excel formatında SGB sistemi üzerinden gerçekleşecek ve böylece verilerin
analiz edilmesinde büyük kolaylık sağlanmış olacaktır.
EFR sisteminin düzgün bir şekilde işleyebilmesi için finansal tabloların, Excel
dosyalarında yer alan formatlara tam uyumlu olarak hazırlanması gerekmektedir.
Finansal tabloların EFR kapsamında sisteme yüklenmesi için öncelikle her bir
finansal tablo türüne ait boş Excel dosyalarının nihai hâlleri KGK web sitesinden
indirilerek doldurulmalıdır. Finansal raporların doldurulmasına yönelik kurallar
tabloların hazırlanmasında kolaylık sağlamak adına aynı Excel dosyası içerisinde
ayrı bir sayfada yer almaktadır. Sistem, formatlarda herhangi bir değişiklik yapılmasına müsaade etmemektedir. Bu nedenle kurallara tam uyum sağlanmalı, formatta herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Aksi takdirde bu kurallara uygun
olarak hazırlanmayan finansal tabloların SBG sistemine yüklenmesi mümkün olmayacaktır. Finansal tabloların sisteme yüklenmesi sadece TFRS ve BOBİ FRS
uygulayan işletmeler için yapılabilmektedir.
EFR kapsamında geliştirilen sistem XBRL alt yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu şekilde dünya genelinde kabul gören bir raporlama dili kullanılmak
suretiyle amaçlanan finansal bilgilerin hazırlanmasını, sunulmasını ve karşılaştırılmasını kolaylaştırmaktır. Excel formatında hazırlanan finansal tablolarda yer
alan kalemler XBRL elementleri ile eşleştirilerek finansal tabloların analizi sağlamakta ve bu şekilde işletmelerin finansal durumlarının değerlendirilmesi yapılabilmektedir.
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KGK’nın 01/146 sayılı TMS’nin uygulanmasına yönelik ilke kararında TFRS
değişiklikleri ve EFR projesine uyumlu finansal tablolar oluşturmak adına finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberine yer verilmiştir. Kararda yer alan finansal
tablo örnekleri ve kullanım rehberinin amacı, finansal tablolarını TFRS’ye göre
düzenleyen işletmelerin tablolarda yer verdiği bilgilerin gerçeğe uygunluğunu,
karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, yeknesaklığını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmaktır.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Uluslararası piyasalarda finansal raporların gerçeğe uygun hazırlanması, analizi ve karşılaştırılması konusunda yaşanan sorunlar söz konusu raporların yeknesaklaştırılmasına yönelik çalışmaları beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda
ilk olarak muhasebe standartları belirlenmiştir. AB’de tüm halka açık şirketlerin
finansal raporlarını IASB tarafından oluşturulan IFRS’lere uygun olarak hazırlaması gerekmektedir. AB müktesebatının üstlenilmesi kapsamında Türk mevzuatı uyarınca listelenen şirketler finansal tablolarını hazırlarken KGK tarafından
yayınlanan TFRS’leri esas almaktadır. TFRS’lerin IFRS çevirisi olduğu dikkate
alındığında finansal raporların hazırlanmasında kullanılan standartlar bakımından AB ve Türk mevzuatı arasında uyum sağlanmaya çalışılsa da çeviri ve mevzuat farkından kaynaklanan bir takım entegrasyon sorunlarının varlığı göz ardı
edilemez. Dolayısıyla her şeyden önce bu sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
ESEF kapsamında yapılan çalışmalar bağlamında geliştirilen XBRL tabanlı
IFRS taksonomisi ile KGK tarafından başlatılan EFR projesinde kullanılması öngörülen ve yine aynı şeklide XBRL ile uyumlu TFRS taksonomisi incelendiğinde
elektronik finansal raporlamaya geçiş sürecinde AB ile paralel bir gidişat benimsendiği görülmektedir.
Teknolojinin hızla geliştiği hemen hemen bütün işlemlerin internet üzerinden
yapıldığı günümüzde XBRL, finansal tabloların oluşturulmasını ve bilgiye erişimi kolaylaştırmış aynı zamanda maliyeti de büyük oranda azaltmıştır. Hayatımızı
kolaylaştıran her yeni teknolojik gelişmede olduğu gibi öğrenme ve adaptasyon
sürecinde birtakım sorunlarla karşılaşılması elektronik finansal raporlamaya geçişte de hiç şüphesiz yaşanacaktır. XBRL teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğinden finansal tablo hazırlayanlar tarafından benimsenmesi zaman alacaktır. Ancak
XBRL’nin piyasalar üzerindeki etkisi ve küresel olarak sağladığı faydalar bu geçiş sürecini kolaylaştıracaktır.
Küreselleşmenin beraberinde getirdiği finansal raporların yeknesaklaştırılması meselesi uluslararası alanda etkin bir piyasaya sahip tüm işletmeler için önem
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arz eden bir konudur. Türkiye’nin uluslararası piyasalarda etkinliğinin her geçen
gün arttığı dikkate alındığında finansal tabloların ESEF’e uyumlu olması bir gerekliliktir.
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Öz
Kolektif yatırımın bir türü olan “fon” ve bu fonların profesyoneller tarafından yönetimi gerek sektörel uzmanlık
gerektirmesi gerek küçük yatırımcıların geniş çapta korunması gerek de güvenli yatırımın tesis edilebilmesi
için devletlerin müdahalesini ve gözetimini gerekli kılan bir alandır. Pek çok aktörü bir araya getiren yapısı ile
fon yönetimi düzenlemeleri, zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt verebilecek esneklikte, yatırımcıları
koruyacak tedbirleri içeren etkinlikte ve bu organizasyonun ticari aktörlerini orantısızca zarara uğratmayacak
şekilde dengeli olmalıdır. Ekonomik entegrasyonu amaçlayan Avrupa Topluluğu’nda başta fonun kurulabilmesi,
yönetimi ve gözetimi/denetimi olmak üzere pek çok konu yeknesak kurallara yani UCITS’e tabidir. Ulusal mevzuatta, 6362 sayılı Kanun ile UCITS’e uyum gözetilmiş, böylelikle hukukumuzda kurulan sistem ve prensipler
büyük ölçüde Birlik hukuku ile uyumlu hâle getirilmiştir. Çalışmamızda UCITS hükümleri ile hukukumuzdaki
ilgili düzenlemeler, her iki mevzuatta zaman içinde yapılan revizyonlara da vurgu yapılarak ele alınmıştır.
Ülkemizin hukuki altyapısı Birlik ile büyük ölçüde uyumlu olmakla birlikte tam intibakın sağlanabilmesi için
mevzuata yapılabilecek eklemeler ise öneri olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kollektif yatırım, Fon yönetimi, Portföy yönetim şirketi, Saklama kuruluşu
Abstract
Fund -a type of collective investment- and the management of the funds, require the intervention and oversight
of States. This organization necessitates both sectoral expertise of professionals, extensive protection of small
investors, and establishing safe investment. Fund management consists of many actors, and therefore, the legislation regarding this matter should be flexible to meet the needs that arise over the time, include measures to
protect investors and balanced in a way that does not disproportionally harm commercial actors of the organization. In the European Community, which aims economic integration, many issues, particularly the establishment, management, and observance of the fund are subject to uniform rules, called “UCITS”. UCITS has been
almost entirely transposed to Turkish Law with Law No. 6362, and thus, the system and principles have been
comprehensively integrated into Community Law. In our study UCITS provisions and Turkish legislations have
been examined by emphasizing the revisions over time. Consequently, Turkish legal infrastructure considerably
complies with the Community; besides, proper suggestions, can be added to the Turkish legislation, have been
presented with the purpose of reaching and achieving full adaption.
Keywords: Collective investment, Fund management, Portfolio management company, Depositary.
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 13 Haziran
2009 tarih ve 2009/65/AT sayılı devredilebilir menkul kıymetlere yapılan müşterek yatırım kuruluşlarına ilişkin kanunların yönetmeliklerin ve idari düzenlemelerin uyumlaştırılması hakkında Yönergesi
(UCITS)

Kabul Tarihi

: 13 Temmuz 2009

Sayısı

: 2009/65/AT

Yayın Yeri

: ABRG 17.11.2009, L 302, s. 32-96

2. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 15 Mayıs 2014
tarih ve 2014/65/AB sayılı Finansal Araçlar Piyasalarına İlişkin ve 2002/92/AT Sayılı Yönerge ile
2001/61/AB Sayılı Yönergelerini Değiştiren Yönergesi

Kabul Tarihi

: 15 Mayıs 2014

Sayısı

: 2014/91/AB

Yayın Yeri

: ABRG 12.6.2014, L 173, s. 349–496

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Sermaye Piyasası Kanunu m. 52, 53, 54, 55, 56 ve
Gerekçesi

Kabul Tarihi

: 6 Aralık 2012

Sayısı

: 6362

Yayın Yeri

: RG 30.12.2012, 28513

2. Adı
Yayın Yeri
3. Adı
Yayın Yeri

: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar
Tebliği
: RG 9.7.2013, 28702
: III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu
Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
: RG 2.7.2013, 28695
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4. Adı

: III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu
Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar
Tebliği

Yayın Yeri

: RG 2.7.2013, 28695

II. Açıklamalar
A. Genel Olarak
“Kolektif yatırım” sermaye piyasası kapsamında teknik olarak tanımlanan bir
yatırım tipini ifade eder. Kavram bir adım geriden ele alınırsa, piyasada iki çeşit
yatırımcı bulunmaktadır, bunlar bireysel yatırımcı ve kolektif yatırımcıdır. Bireysel yatırımcı profesyonel esaslar yerine kendi yatırım kararları doğrultusunda
alım satım yapan kişidir. Kolektif yatırımcılar ise varlıklarını profesyonel esaslara göre değerlendirmek isteyen ve bunu kolektif yatırım kuruluşları vasıtası ile
gerçekleştiren kimselerdir.
Kolektif yatırım kuruluşları (collective inverstment schemes) ise pek çok yatırımcının kendilerine tevdi edilen portföyünün1 riskin dağıtılması esasına göre
profesyoneller eliyle yönetildiği kuruluşlar olarak tanımlanabilir. “Kolektif” kelimesinin sözlük anlamı, “birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve
nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan; ortaklaşa”dır2. Pek çok yatırım enstrümanının bulunduğu finans piyasalarında bu araçlar arasında tercihte bulunmak,
riski dağıtarak yatırımları çeşitlendirmek, farklı yatırım araçlarından oluşan portföyü profesyonel esaslara göre yönetmek, bireysel yatırımcılar için zordur. İşte
kolektif yatırım kuruluşları bu hizmetin sunulması amacının bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşlar, tasarruf sahiplerinin risk tercihlerine göre diğer
yatırımcıların da katılımı ile meydana gelen birikimi/havuzu farklı yatırım araçlarında değerlendirebilir, tasarruf sahiplerinden toplanan paralarla oluşturulan
portföyü çeşitli değerlere yatırım yaparak işletebilir. Bu bağlamda kolektif yatırım kuruluşlarının, piyasaya derinlik kazandırılması, piyasanın düzenli işleyişi ve
sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması gibi işlevleri de vardır. Kolektif yatırım
kuruluşları hukuki yapılarına göre “yatırım fonları” ve “yatırım ortaklıları” olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.
“Yatırım fonu”, tüzel kişiliği bulunmayan ve inançlı mülkiyet esasına dayanarak fon katılma payı karşılığında toplanan para veya varlıklarla oluşan malvarlığıdır. “Yatırım ortaklığı” ise tüzel kişiliği bulunan, sermaye piyasası araçları,
1
2

Portföy geniş anlamıyla bir kişinin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade eder.
Bkz. (çevrimiçi) https://sozluk.gov.tr/ erişim: 18.09.2020.
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gayrimenkul, girişim sermayesi yatırımları ile sair varlık ve haklardan oluşan
portföyleri işletmek amacıyla pay ihraç etmek üzere faaliyet gösteren ortaklıktır.
Yatırım ortaklıkları da şirket sermayelerinin yapılarına göre kendi içinde açık
uçlu ve kapalı uçlu yatırım ortaklıkları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Açık
uçlu yatırım ortaklığına Amerika’daki mutual fund’lar ve Türkiye’deki değişken
sermayeli yatırım ortaklıkları; kapalı uçlu yatırım ortaklıklarına ise Türkiye’deki
klasik sabit sermayeli yatırım ortaklıkları örnek verilebilir.
İncelemeye konu Yönerge -kapalı uçlu- yatırım ortaklıklarını kapsamı dışında
tutmaktadır. Bu sebeple biz de incelememizde ülkemizdeki açık uçlu yatırım ortaklıklarının (değişken sermayeli yatırım ortaklıkları) azımsanabilecek seviyede
olması sebebiyle yalnızca yatırım fonlarının temel unsurlarına ilişkin hükümlere
değinerek ilgili düzenlemenin genel perspektifini ortaya koyacak ve bu hükümlerin sermaye piyasası mevzuatındaki yansımalarını inceleyeceğiz.
B. AB Hukuku
1. Genel Olarak
AB hukukunda kolektif yatırım kuruluşları temel olarak UCITS (undertakin
gs for collective investment in transferable securities) olarak bilinen 2009/65/
AT sayılı Yönerge’de3 düzenlenmiştir. UCITS Türkçeye “devredilebilir menkul
kıymetlere yapılan müşterek yatırım girişimleri/teşebbüsleri/kuruluşları” olarak
tercüme edilebilir. Bu anlamda Yönerge, temelde üye ülkelerin sınırları içerisinde
bulunan ve menkul kıymetlere yatırım yapan teşebbüslerin tabi olacağı kuralları
düzenlemektedir4.
Yönergeler bazında ilk UCITS düzenlemesi 85/611/AET’dir. Yönerge, sınır
ötesi yatırım yapmak isteyen profesyonel olmayan yatırımcıların bu faaliyetlerini
3

4

Yönerge toplam 14 bölüm ve 119 madde ile 4 ekten müteşekkildir. Birinci bölüm konu, kapsam
ve tanımlara; ikinci bölüm kolektif yatırım kuruluşlarının (=KYK) yetkilendirilmesine, üçüncü
bölüm yönetim şirketlerine ilişkin yükümlülüklere; dördüncü bölüm varlıkların saklanmasına
ilişkin yükümlülüklere; beşinci bölüm yatırım şirketlerine ilişkin yükümlülüklere; altıncı bölüm KYK’ların birleşmelerine; yedinci bölüm KYK’ların yatırım politikalarına ilişkin yükümlülüklere; sekizinci bölüm master-feeder yapılarına; dokuzuncu bölüm yatırımcılara sunulacak
bilgilere ilişkin yükümlülüklere; onuncu bölüm KYK’ların genel yükümlülüklerine; on birinci
bölüm pazarları kuruldukları ülkeden farklı olan KYK’lara uygulanacak hükümlere; on ikinci bölüm (ilgili devlette) KYK’nın yetkilendirilmesi ve gözetiminden sorumlu otoritelere; on
üçüncü bölüm Avrupa Menkul Kıymetler Komitesine ve on dördüncü bölüm ise istisnalara,
nihai hükümlere ve geçiş hükümlerine ilişkin hükümleri ihtiva etmektedir.
Çalışma boyunca kolektif yatırım kuruluşlarından bahisle “UCITS” denildiğinde “fon”un anlaşılması gerekmektedir. Ancak mehaz ve ulusal yasa koyucu Yönergesi de UCITS olarak andığından UCITS teriminin alıntılanan kimi hükümlerde Yönerge’yi kastettiğini de belirtelim. Biz
de işbu çalışmamızda aynı şekilde Yönerge’nin kısaltması/karşılığı olarak uluslararası geçerliliği olan bu kısaltmayı kullanmayı uygun bulmaktayız.
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kolaylaştırmak ve güvenceye almak amacıyla 20 Kasım 1985’te kabul edilmiştir.
2002 yılında yoğun tartışmaların ardından UCITS III5 olarak anılan, fonlarının yatırım yelpazesini genişleten ve birtakım kısıtlamaları kaldıran Yönerge kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 2009/65/AT veya UCITS IV ise geçmişteki düzenlemelerin
piyasa ve yatırımcı üzerindeki sonuçlarına dayanılarak yapılan teknik değişiklikleri içeren temel mevzuat şeklini almıştır. Son olarak yürürlüğe giren 2014/91 sayılı
Yönerge veya UCITS V, bilhassa fon saklayıcılarının görev ve sorumlulukları ile
fon yöneticilerinin ücret politikalarının Alternatif Yatırım Fonu Yöneticileri Yönergesi (AIFMD) ile uyumunu sağlayacak eksiklikleri gidermeye yönelmiştir6.
Kolektif yatırıma yönelik olarak AB mevzuatında bu sıklıkla revizyon yapılıyor olması açıklanmaya değerdir. Avrupa Birliği’nin esas gayelerinden biri şüphesiz engelsiz ekonomik etkileşimi ve gelişimi mümkün kılmaktır. Avrupa Komisyonu’na göre, kolektif yatırımcılar arasında küçük yatırımcıların oranı %75’e
tekabül etmektedir7. Bu anlamda AB yasa koyucunun, yatırımcıların engelsiz ve
güvenli şekilde yatırım yapmasını sağlarken bir yandan da bu organizasyonun
en büyük aktörlerinden olan yatırım fonlarını, yatırım ortaklıklarını ve saklama
kuruluşlarını da gözetleme, bu yolla ilgilileri koruma amacına yöneldiği açıktır.
Yönerge en başta, üye ülkelerde kurulacak fonların kuruluş ve Birlik kapsamında
ihracı ve ihraç izinlerini, yapılarını, faaliyetlerini, gözetim esaslarını ve kamuyu
aydınlatmaya ilişkin kuralları belirlemektir. Bu anlamda Yönerge, yatırımcıların
korunması ana hedefi ve Birlik düzeyinde tek pazar oluşturma gayesi doğrultusunda, üye ülkelerden birinde kurulan fonun çıkardığı aracın diğer üye ülkelerde de
-yeniden izin almaya gerek olmaksızın- satılabilir olmasını ve Avrupa çapında kolektif yatırım kuruluşlarının yeknesak şekilde teşkilatlanmasını amaçlamaktadır.
UCITS, yani yatırım kuruluşları, Yönerge’de şu şekilde tanımlanmaktadır;
“Tek amacı halktan toplanan sermaye ile ve riskin dağıtılması prensibine
göre menkul kıymetlere veya Madde 50(1)’de sayılan diğer likit finansal
araçlara yatırım yapmak olan ve çıkardıkları araçları (units), talep edildiğinde portföydeki varlıklardan doğrudan ya da dolaylı olarak geri satın
alan ya da paraya çeviren yapılardır.”8
5
6
7
8

UCITS II tartışmaları takiben yürürlüğe konulmamış, sonrasında UCITS III çıkarılmıştır.
Yönergede sık denebilecek aralıklarla güncellemeler yapılmakta olup, en son UCITS VI adıyla
son revizyon üzerinde çalışılmaktadır.
<https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_
en> erişim 18.09.2020.
Madde 1 (2): “(a) with the sole object of collective investment in transferable securities or in
other liquid financial assets referred to in Article 50(1) of capital raised from the public and
which operate on the principle of risk-spreading; and
(b) with units which are, at the request of holders, repurchased or redeemed, directly or indirectly, out of those undertakings’ assets”.
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“2. paragrafta belirtilen bu teşebbüsler sözleşme yapısında (portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen yatırım fonları gibi), trust yapısında9 ya da
ortaklık yapısında (yatırım ortaklıkları gibi) kurulabilirler.”10
Bu anlamda yukarıda belirtilen nitelikleri haiz teşebbüsler mevzuat anlamında yatırım kuruluşu olup, Yönerge’nin kapsamı dışında bırakılan kuruluşlar Yönerge’nin 3. maddesinde sayılmıştır. Bunlar kapalı uçlu tipteki kolektif yatırım
kuruluşları, birimlerini/paylarını Birlik içinde satmak için organize olmaksızın
halkan para toplayan girişimler ile birimleri/payları sadece üçüncü ülkelerde halka satılabilen kurumlardır.
Yönerge’nin benimsediği yapıda, fon yönetimi üçlü bir sacayağı üzerinde konumlanmaktadır. Bu üçlü yapının bir ayağında halktan toplanan paralarla oluşturulan portföy, diğer ayağında portföyü yöneten profesyonel şirket (management
company11), son olarak da portföylerin oluşturduğu fonu/varlıkları muhafaza
eden saklayıcı kuruluş (depositary) yer alır.
Yönerge’nin uygulanması zorunlu hükümleri m. 116 ile m. 118’de düzenlenmiş olup incelememiz boyunca bilhassa Türk hukuku ile uyumlu olmayan noktalarda bu hususa ayrıca değinilecektir12. Bu ana yapı içerisinde, Yönerge’nin
fon yönetimine ilişkin temel düzenleme konularını aşağıdaki şekilde özetlemek
mümkündür.
2. Fonu Oluşturabilecek Varlıklar
İncelenen Yönerge’de yürürlükten kaldırılan Yönerge’ye13 nazaran fonu oluşturabilecek varlıklar genişletilmiştir. Mülga Yönerge’de sadece menkul kıymetlere (transferable securities) yatırım yapılmasına izin verilmişken yürürlükteki
Yönerge ile likit olması (liquid financial assets) kaydıyla başka finansal araçların
da fonu oluşturabilmesine izin verilmekte ve bu varlıklara ilişkin Yönerge’nin
9

10

11

12

13

Trust yapısında kurulan kolektif yatırım kuruluşlarına esasen Anglo-Sakson hukuk düzeninde
rastlanır. Hollanda da, bu noktada Amerika ve İngiltere’yi takip etmektedir. Hukukumuzda ise
bu tipte kuruluşlar bulunmamaktadır.
Madde 1(3): “The undertakings referred to in paragraph 2 may be constituted in accordance
with contract law (as common funds managed by management companies), trust law (as unit
trusts), or statute (as investment companies).”.
Madde 2(a): “ ‘management company’ means a company, the regular business of which is the
management of UCITS in the form of common funds or of investment companies (collective
portfolio management of UCITS)”
İncelememizde değinilen iç hukuka aktarılması zorunlu hükümler konsolide olarak şu şekildedir: m 1(2), m. 5(1)-5(4), m. 6(1), m. 12(1), m. 22(1) fıkra (a),(d),(e), m. 22(2) m. 22(3), m.
23(2), m. 25, m. 49, m. 50(1), m. 69(1), m. 69(2), m. 71, m. 96-100.
Bkz. 85/611/AET sayılı Yönerge.
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50. maddesine yollama yapılmaktadır14. İlgili madde ise fonu oluşturabilecek bu
varlıkların niteliklerinin detaylıca düzenlenmesinden ibarettir. Varlıkların likit olmasından kastedilen kısa sürede paraya çevrilebilmeleridir. Öte yandan portföye
alınabilecek varlıklara ilişkin birtakım sınırlamalar, Yönerge’nin 49 ila 56 maddeleri arasında öngörülmüştür15.
3. Fonun Kuruluşu ve Yönetimi
Fonun kuruluş şartlarını düzenleyen 5. maddenin ikinci fıkrası uyarınca (ortak) fon; üye devletin yetkili makamları tarafından, yönetim şirketinin ortak fonu
yönetme başvurusunu, fon kurallarını (fund rules)16 ve depo/saklama kuruluşu
seçimini onaylaması durumunda yetkilendirilebilir. Yönerge’nin 5(1) maddesinde üye devletlerin yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmeyen fonun faaliyet
gösteremeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yönerge madde 49’a göre, kurulan fonun birden fazla yatırım bölümü içermesi hâlinde ise her bir bölüm ayrı bir fon
(sub-funds) olarak kabul edilecektir17.
Fonun kurulması için yetkili makamın izni gerektiği gibi, bu fonu yönetecek
ve kuracak olan portföy yönetim şirketinin de faaliyet gösterebilmek için ulusal
otorite tarafından yetki almış olması gerekir. Bu yetki, Yönerge’nin 6(1) hükmü uyarınca diğer ülkelerde de geçerli olacaktır. Yönetim şirketleri 6(2) ve 6(3)
hükümleri uyarınca -kural olarak- Yönerge kapsamındaki işlerle ve münhasıran
fon yönetimi ile iştigal edebilecektir. Buradan anlaşıldığı üzere, inceleme konusu
Yönerge’de yatırım fonlarının bir yönetim şirketi tarafından kurulması ve yönetilmesi esası benimsenmiştir.
Her bir yönetim şirketine yetkili kuruluşlarca verilen yetki, Avrupa Menkul
Kıymetler ve Piyasalar Otoritesine (ESMA) ayrıca bildirilmelidir. Bu kuruluşla14

15

16

17

Bu farklılık iki düzenlemenin lafızlarının karşılaştırılması suretiyle ortaya konulanilir. 85/611/
AET sayılı mülga Yönerge’nin m. 1/2 hükmünde “(t)he sole object of which is the collective
investment in transferable securities of capital raised from the public and which operate on the
principle of risk-spreading…” denilmekte iken 2009/65/AT Yönerge’sinde “(t)he sole object of
collective investment in transferable securities or in other liquid financial assets referred to in
Article 50(1) of capital raised from the public and which operate on the principle of risk-spreading…” ifadesi kullanılmaktadır. Bununla birlikte incelememize konu 2009/65/AT sayılı Yönerge’nin 5 sayılı gerekçesinde de bu değişikliğe vurgu yapılmaktadır.
Çalışmamız kapsamında yalnızca Yönerge’de esaslı değişikliğe neden olan ve inceleneceği
üzere hukukumuzda da yansımaları olan bu revizyonun varlığını aktarmayı bu noktada yeterli
görüyoruz.
Fon kuralları, mevzuatımızdaki fon iç tüzüğünü karşılamaktadır. İncelememiz boyunca fon kuralları denildiğinde, hukukumuzdaki fon iç tüzüğünün Yönerge’deki dayanaklarının incelendiği
anlaşılmalıdır.
Yönerge m. 49.
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rın isimleri ESMA’nın internet sitesinden paylaşılacak ve güncel tutulacaktır18.
Bu hüküm, Birlik kapsamında oluşturulan serbestinin güvenliğini temin etmek ve
yönetim şirketlerini denetim ve gözetim altında tutmak için önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir.
Yönetim şirketlerinin faaliyete başlayabilmesi19 ve bu faaliyetlerini sürdürebilmesi20 için gerekli şartlar Yönerge’de detaylı şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda yönetim şirketinin, görevini yerine getirirken profesyonelliği sağlayacak
ve yüksek performansa ulaşılmasını temin edecek deneyimdeki kişilerce idare
edilmesi gerekir. Bunun yanında şirketin, görevini etkin şekilde gerçekleştirebilecek ve sorumluluklarını yerine getirebilecek mali güce sahip olması da elzemdir. Bu çerçevede, yönetim şirketleri için asgari kuruluş sermayesi ve faaliyetleri
süresince koruması gereken sermaye yeterliliğine ilişkin birtakım şartlar öngörülmüştür. Ayrıca üye devletler ve bunların yetkili otoriteleri, yönetim şirketlerinin faaliyetleri boyunca Yönerge’nin 6. ve 7(1)-(2) maddelerinde sayılan şartlara
uymasını da temin etmelidir. Ancak şirketler faaliyetleri boyunca sermaye yeterliliği koşullarını sağlayamazlarsa, yetkili otorite mali durumlarını düzeltmeleri
için teşebbüslere olanak tanıyabilir ya da faaliyetlerini durdurabilir. Yönerge’de
sayılanlara ek olarak yönetim şirketlerinin uyması gereken fon faaliyetleri ile
ilgili birtakım kuralların da devletlerin iç hukuklarında belirlemesi ve bunlara
uyumun gözetilmesi/denetlenmesi gerekmektedir21. Yönerge’de 6. ve 7. maddelerine uyma zorunluluğu, mülga Yönerge döneminde kurulan teşebbüsler için de
geçerlidir22.
4. Fonun Saklanması ve Malvarlığının Korunması
Fon varlıklarının toplanması, portföyün yani yatırım fonunun oluşması, portföy yönetim şirketi eliyle olur. Ayrıca portföy yönetim şirketleri, tasarruf sahiplerinden toplanan varlıklarla oluşturulan fakat ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan
fonu (malvarlığını) yönetir.
AB düzenlemesinde, fon varlığının korunabilmesi için birtakım tedbirler
öngörülmüştür. Bunlardan ilki, yatırım fonlarının yönetim şirketi dışındaki bir
kuruluşta saklanmasıdır. Yönerge’nin 22 (1) ve (2) maddeleri uyarınca portföy
yönetim şirketlerinin yönetecekleri portföyü yazılı anlaşma ile atadıkları “tek
18
19
20
21
22

Hüküm 2010/78/AB sayılı Yönerge ile 6. maddenin 2. paragrafına eklenmiştir.
Madde 6 ve 8.
Madde 10.
Madde 12(1) 1. par. Ayrıca devletlerin bu tedbirlere uyulmaması durumunu idari olarak cezalandırmayı (penalty) gerektiren bir hâl olarak düzenlemesi gerektiğine ilişkin bkz. m. 99b(j).
Madde 114 (2).
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bir” saklayıcı/depo kuruluşunda (depositary) muhafaza ettirmesi gerekmektedir.
Bu amaçla yönetim şirketi ile depo kuruluşunun aynı kişi olması da yasaklanmakta23; fonun malvarlığı esasen portföy yönetim şirketinden korunmaktadır.
Mezkûr hüküm Yönerge’nin 25(1) maddesinde açık atıfla yönetim şirketinin
depo kuruluşu olamayacağı ifade edilmektedir. Bu kısıtlamanın esasen yatırımcıların mülkiyetindeki portföy varlıklarının muhafaza altına alınması ve yönetim
şirketlerine olan güveni tesis etmek bakımından da gerekli ve önemli olduğu da
ifade edilmelidir.
Fonu saklamakla yetkilendirilen saklama kuruluşunun (depositary) görevleri
temelde; fon varlıklarının satışının, ihracının, geri alımının, ödemesinin ve iptalinin mevzuat ile fon kurallarına/iç tüzüğüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,
fon varlıklarının değerinin mevzuat ve fon kurallarına/iç tüzüğüne uygun olarak
hesaplanmasını gözetmek, mevzuat ve fon kurallarına/iç tüzüğe uygun olmak
kaydıyla yönetim şirketinin talimatlarını yerine getirmek, fon varlıkları ile ilgili
işlemlerde bedelin/ivazın olağan zaman sınırları içerisinde fona havale edilmesini sağlamak ve fon gelirlerinin mevzuat ve fon kurallarına/iç tüzüğüne uygun
olarak oluşumunu temin etmektir24.
Anılan yetkilere sahip saklama kuruluşlarının faaliyet izni alabilmeleri için
birtakım şartları haiz olması gerekmektedir. Yönerge’nin 23(2) hükmü uyarınca
devletlerin Merkez Bankaları, kredi kuruluşları25 (örneğin bankalar) ile yetkili
mercii tarafından izin verilen diğer kuruluşlar saklama hizmeti verebilirler. Ancak yetki alarak saklama işi yapmak isteyen teşebbüslerin bu görev ve fonksiyonlarını icra edebilmeleri için, gerekli finansal ve profesyonel garantiler ile Yönerge’de sayılan diğer yükümlülükleri sağlamış olmaları gerekmektedir26. Ayrıca
üye devletler Yönerge’den iç hukuka aktarılan yükümlülüklere riayet edilmesini
sağlamak için depo kuruluşlarına yönelik idari tedbirler de almalıdır. Bu tedbirler -ulusal mevzuata uyum gözetilerek- en azından; ihlalde bulunan sorumlu kişi
ile ihlalin niteliğini tanımlayan kamuoyu bilgilendirmesini, sorumlu kişinin bu
davranışı durdurmasını ve bu davranışı tekrarlamamasını dayatan emri, yönetim
şirketinin faaliyet izninin askıya alınmasını veya geri çekilmesini, geçici veya
tekrarlanan ciddi ihlaller durumunda ihlalden sorumlu tutulan gerçek kişiyi faaliyetlerden daimî olarak men etme tedbir ve yaptırımlarını içermelidir27.
23
24
25
26
27

İlgili hükümler iç hukuka aktarılması zorunlu düzenlemeler arasında zikredilmektedir. Madde
116, Madde 118.
Madde 22(3).
Kredi kuruluşu tanımı için bakınız 575/2013 sayılı (AB) Tüzüğü m. 4/1(1).
Madde 23/2(c) vd.
Portföy yönetim şirketlerinin etkin şekilde sorumlu tutulabilmesine ilişkin bkz. Madde 99 (5),
(6). Ayrıca Directive 2010/43/AB “implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements, conflicts of interest, conduct
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Bunun yanında saklayıcı tarafından muhafaza edilen varlıkların, saklayıcı
veya muhafaza görevinin devredildiği diğer kişiler tarafından kendi hesaplarına
olacak şekilde kullanılması da açıkça yasaklanmıştır28. Yeniden kullanım; devredilen varlıkların başkasına devri, rehin verilmesi, satılması ve ödünç verilmesi de
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan sair işlemlerdir29. Gerçekten de fon yönetimi
için yatırımcı ile yönetim şirketi arasında akdedilen portföy yönetim sözleşmesinin temelinde güven esası yatmaktadır. Burada inanan taraf yatırımcı, inanılan
taraf ise portföy yönetim şirketidir. Güven/inanç esasına dayanan portföy yönetiminde inanılan tarafından portföyün yatırımcı ve fon hesabına olacak şekilde
işletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda inançlı işleme dayanılarak yönetimi
vekâleten elde edilen varlıklar üzerinde yatırımcının bu menfaatine aykırı şekilde
tasarrufta bulunulamaması lazımdır.
Nihayet madde 1(5) hükmü ile devletlere, bu Yönerge’ye tabi olan teşebbüslerin Yönerge kapsamı dışında tutulan teşebbüslere dönüştürülmelerini engelleme
yükümlülüğü yüklenmiş, bu şekilde yatırımcılarının menfaatlerine halel getirilmesi önlenmeye çalışılmıştır.
5. Yatırımcının Korunması - Portföy Yönetim Politikaları - Çıkar
Çatışmaları
Yatırımcının korunması kapsamında portföy sahibini koruma amaçlı düzenlemeler incelenmeden evvel, potansiyel yatırımcının da korunmasına yönelik olan
hükümlerin ele alınması icap eder. Her bir portföy şirketi yönettiği her bir fon için
ayrı olmak üzere şu bilgileri kamuyla paylaşmalı/yayınlamalıdır: İzahname, yıllık finansal rapor, ilk altı aylık rapor. Burada bilhassa izahnamenin (prospectus)
içeriğine ve işlevine değinmekte fayda vardır. Yönerge’nin 69. maddesi uyarınca
izahname; yatırımcıların kendilerine önerilen yatırım hakkında bilinçli bir karar
verebilmeleri için gereken bilgileri ve yatırım araçlarından bağımsız olarak fonun
risk profilini içermelidir. Fon yönetiminin sektörel bilgi içermesi karşısında yatırımcının riskler konusunda yeteri kadar bilgilendirilebilmesi için bu bilgilerin en
açık ve kolay şekilde aktarılması önem arz etmektedir30. İzahnameyi inceleyerek

28
29

30

of business, risk management and content of the agreement between a depositary and a management company” adlı Yönerge ile portföy yönetim şirketlerine yönelik başkaca sorumluluk
hükümleri de öngörülmüştür. Ancak inceleme kapsamımız itibarıyla sorumluluk meselesi konunun dışında kaldığından, yalnızca bu düzenlemelerin anılması ile yetinilmiştir.
Madde 22 (1).
Madde 22 (7). Saklayıcının portföyü kullanamaması esas olmakla birlikte, varlıkların kullanılabileceği hâller fon ve yatırımcı lehine olan durumlarla sınırlanmıştır. Bu hâller m. 22 (7) par.
2 de öngörülmüştür.
Yönerge’ ye sonradan yapılan ekleme ile yönetim şirketinin elde ettiği menfaatler ile ücret politikasına yönelik bilgilerin de yatırımcı ile paylaşılması gerektiğine yer verilmiştir. Fikrimizce
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potansiyel yatırımcının muhtemel risklerle ilgili bilgi sahibi olması ve yatırım
kararını bu riskleri analiz etmesi sonucunda vermesi amaçlanmaktadır. Hemen
bir alt başlıkta incelenecek olan fon kuralları/fon iç tüzüğü metni de izahnamenin
ayrılmaz bir eki olup yatırımcıyla paylaşılması gereken bilgi ve belgeler arasındadır31.
Finansal raporların kamuyla paylaşılması ise, yatırımcının korunması kapsamında aktifi ve pasifi olan fonun tanıtılması bakımından önem arz etmektedir. Bir
bakıma fonun mali durumunu ortaya koyan finansal rapor, potansiyel ve mevcut
yatırımcının fon tercihi bakımından açıklayıcı bir veridir.
Büyük ölçekte “fonun” korunması düzenlemelerinin yanında, malvarlığının
“yönetim” bazlı ve yönetim faaliyeti kapsamında korunması, portföy yönetim şirketlerinin profesyonel yapıda olması ve portföyün profesyoneller tarafından yönetilmesinin temin edilmesi ile mümkündür. Yönerge m. 7/1(b) düzenlemesi de
bu amaca yönelmiştir. Hüküm uyarınca portföy yönetim şirketinin faaliyetlerinde
etkin rol alan kimselerin yönetilen varlıklara ilişkin yeterli derecede deneyime
ve iyi itibara sahip olmaları gerekmektedir. Bu kişilerin isimlerinin de -denetimi
mümkün kılabilmek için- her ülkenin yetkili kuruluşuna bildirilmesi şarttır.
Portföy yönetim kuruluşları yatırımcılara riskin dağıtılması ilkesi çerçevesinde profesyonel yönetim ve yatırım hizmeti sunarken; yeterli ve etkin kontrol
mekanizmalarının olmadığı devletlerde, yatırımcılar ile yönetim şirketinin kişisel
çıkarları çatışabilmekte, bu da yatırımcı menfaatinin zarar görmesine yol açabilmekte ve yatırımcıların sermaye piyasasına olan güveni olumsuz etkilenebilmektedir32. Bu bağlamda üye devletlerin fondaki, yönetim şirketi ile müşterileri
arasındaki, iki müşteri arasındaki, müşterilerinden biri ile fon arasındaki veya iki

31
32

bu ekleme ile yönetim şirketi ile yatırımcı arasında şirketin elde ettiği menfaatlerden kaynaklanan çıkar çatışmalarının minimize edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında 70. maddede ve
Yönerge’nin Annex I Schedule A adlı belgesinde form hâlinde izahnamenin asgari düzeyde
ihtiva etmesi gereken unsurlara yer verilmiştir.
Madde 71 (1).
Yatırımcı ile portföy yönetim şirketi arasında vuku bulan çıkar çatışmaları temelde yatırım
yapılan varlıkların seçimine ve şirketin diğer faaliyetlerine ilişkin olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Varlıkların seçimine ilişkin çıkar çatışması, yönetim şirketinin ilişkili tarafla işlem gerçekleştirmesi (ilişkili tarafın menkul kıymetlerinin gerçek değerinden daha yüksek fiyatla satın alınması
gibi), ilişkili taraf aracılığı ile işlem gerçekleştirmesi (aracılık komisyonu gelirini artırmak için
gereğinden fazla alım satım işlemi yapılması gibi) ve de ilişkili tarafın katılımı ile işlem gerçekleştirilmesidir. Diğer faaliyetlerde yaşanan çıkar çatışmaları ise fon saklayıcısının seçimi,
portföy yönetim şirketine ödenecek ücret ve komisyonun miktarı/oranı, yönetim şirketinin görevini/vekâlet ilişkisini suiistimal etmesi ile gündeme gelebilir. Bilhassa yönetim şirketinin şeffaflığı noktasında 2007/36 sayılı Yönerge’de değişiklik yapan 2017/828 sayılı Yönerge’nin 3g,
3h, 3i maddelerinde düzenleme yapıldığını, bu düzenlemelerin kurumsal yönetim ilkelerinden
kamuyu aydınlatma ve şeffaflığın, kolektif yatırım kuruluşlarında hâkim kılınması ile güveni
tesis etme amacına matuf olduğunu belirtelim.
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fon arasında vuku bulabilecek çıkar çatışmasını asgariye indirecek şekilde yapılanması ve organize olması şarttır33.
Bununla ilişkili olarak devletlerin, şirketlerin uygulaması gereken faaliyet etik
kurallarını (role of conduct) belirlemesi gerekir34. Yönerge’nin m. 99a (k) ve (n)
hükümlerinde, devletlerin bu maddelere uyulmaması hususunu idari cezaya/yaptırıma bağlaması gerektiği de açıkça ifade edilmiştir.
Nihayet Yönerge’nin 68 ila 82. maddelerinde yatırımcı ile paylaşılacak bilgilere yer verilmiştir. İzahnameden farklı olarak yatırım şirketleri ayrıca yatırımcılarına anahtar yatırımcı bilgisi (key investor information) olarak tercüme edilebilecek kısa bir bilgilendirme belgesi vermelidir. Bu belge şirketin yatırım hedeflerini, risk ve başarı profilini, ilişkili masraflarını, geçmişteki performansını, fon
yöneticisinin yetki durumunu içermeli ve başka belgelere atıf yapılmaksızın açık
ve anlaşılabilir ayrıca teknik ifadelerden arınmış olmalıdır. Bu belge izahnameden farklı olarak doğrudan yatırımcının aydınlatılmasına özgülenmiştir35.
Son olarak, Yönerge’nin 100. maddesinde fon faaliyetleri kapsamında devletlerin -iç hukukuna elverişli olması hâlinde- yatırımcılar ile vuku bulan ihtilafların
çözümüne yönelik dava yolu dışında farklı mekanizmalar belirlemesi gerektiği
düzenlenmiştir.
6. Fon Geliri ve Paraya Çevrilmesi
En başta da belirttiğimiz üzere fon bir yatırım aracı olup, gelir elde etme ve
kâr maksimizasyonu amacına hizmet eder. Fonun gelir getirme yollarının başında
fonun sahip olduğu menkul kıymet fiyatının artması gelir. Yatırım yapılan menkul kıymetlerin fiyatının artması varlıkların da değerlenmesi anlamına gelmekle
birlikte, bu kıymetlerin satılması ile kazanç elde edilir, eş deyişle varlıklar paraya
çevrilebilir. Ancak fondan kazanç elde etmenin tek yolu varlıkları paraya çevirmek değildir. Zira fon, sahip olduğu menkul kıymetlerden kâr payı/faiz geliri
de biriktirebilmektedir. Kâr/faiz, fonun portföy değerine yansıtıldığında her bir
yatırımcı kendisine isabet eden bedel kadar kazanç elde etmiş olur.
Yönerge’nin 85. maddesinde devletlerin iç hukuklarına gönderme yapılarak
33
34

35

Madde 12/1 (b).
Yönerge’nin 14. maddesinde devletlerin, yönetim şirketlerinin uymasını sağlaması gereken
kurallar sayılmıştır. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunlar; iş faaliyetlerini, fonun ve piyasanın yararına dürüst ve adil şekilde yürütmek, yönettiği fonun ve pazarın bütünlüğü için, becerikli, özenli ve titiz hareket etmek, çıkar çatışmalarını önlemeye çalışmak, önlenemediğinde
ise yönettiği fonlara/portföylere adil davranılmasını sağlamak ve yatırımcılarının çıkarlarını ve
piyasanın bütünlüğünü teşvik etmek amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi için geçerli olan tüm
mevzuat gerekliliklerini uygulamaktır.
Madde 78 (1), (3) ve (5).
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fon varlıklarının kıymet takdirinin, satış veya ihraç fiyatı hesaplamasının, katılma
paylarının geri alım veya itfa fiyatlarının fon kurallarında veya yatırım şirketinin
kuruluş araçlarında36 düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Aynı doğrultuda,
fon geliri dağıtımının ve yeniden yatırımının yasalar37 mucibince fon içtüzüğüne
uyularak yapılması gerekmektedir38. Bu anlamda Yönerge, fondan elde edilecek
kazancın belirlenmesini ve organizasyonunu devletlerin kendi iç hukuklarına bırakmıştır. Bu sebeple fon kazancına ilişkin ulusal bazdaki temel prensipler Türk
hukukunun incelenmesi kapsamında ele alınacaktır.
C. Türk Hukuku
1. Genel Olarak
Hukukumuzda yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ilk defa 2499 sayılı (mülga) Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmişti. 6362 sayılı SerPK’da ise yasa
koyucu ilk defa “kolektif yatırım kuruluşları” kavramını kullanmış ve bu şekilde
kavram kanunumuza girmiştir. 6362 sayılı SerPK m. 3/1(m) hükmünde kolektif
yatırım kuruluşlarının yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları olduğu teyit edilmekte; 48 ila 56. maddeler arasında ise yatırım ortaklıkları, değişken sermayeli
yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve portföy saklama
hizmetine ilişkin temel esaslar düzenlenmektedir. 6362 sayılı SerPK’nın yürürlüğe girmesi ile tüm ikincil mevzuatın da yenilenmesi çalışmaları başlatılmış ve
bu kapsamda yatırım ortaklıkları (gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları için ayrı ayrı olmak üzere), yatırım fonları (yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim
sermayesi yatırım fonları için ayrı ayrı olmak üzere), portföy yönetim şirketleri
ve portföy saklama hizmetine ilişkin olmak üzere 9 farklı tebliğ, ayrıca emeklilik
yatırım fonlarına ilişkin 1 yönetmelik çıkarılmıştır.
AB hukuku başlığı altında da değindiğimiz üzere, kolektif yatırım kuruluşlarından sadece açık uçlu yapıda olanlar UCITS/Yönerge’nin kapsamındadır. Bu
noktada inceleme kapsamımızı tespit etmek bakımından ülkemizdeki yatırım ku36

37

38

Yönerge’ye diğer kolektif yatırım kuruluşları da düzenlendiği için burada “diğer kuruluş araçları” ifadesi kullanılmıştır. Ancak incelememiz bakımından fonun kuruluş aracı fon kuralları
metnidir. Teknik olarak ise bu kavramın hukukumuzdaki fon iç tüzüğünü karşıladığını söylemek mümkündür. Fon, madde 5 (2) hükmü uyarınca fund rules yani fon iç tüzüğünün yetkili
otorite tarafından onaylanması ile kurulabilir.
Hükmün lafzında “(t)he income of a UCITS shall be effected in accordance with the law and
with the fund rules or the instruments of incorporation of the investment company.” denilmektedir. Buradaki “law” ile anlatılmak istenen kanaatimizce devletlerin ulusal hukukudur. Zira
Yönerge’de fon kazancının ödenmesi bakımından benimsenen esas, sürecin iç hukuka riayet
edilerek yürütülmesidir.
Madde 87.
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ruluşlarının en azından genel bir perspektiften ortaya konulması icap etmektedir.
6362 sayılı SerPK’da açık uçlu yapıdaki değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının düzenlenmesiyle hukuk sistemimize yeni bir kavram kazandırılmıştır. Öyle ki
mülga kanun döneminde, biri açık uçluyu (yatırım fonu) diğeri kapalı uçluyu (yatırım ortaklığı) temsil eden iki temel yapı bulunmaktaydı. Ancak AB mevzuatına
uyum kapsamında bilhassa yabancı yatırımcıların aşina olduğu bir model olması
sebebiyle değişken sermayeli yatırım ortaklığı kavramı oluşturulmuş; klasik kapalı uçlu yatırım ortaklığının hisse senetlerini yatırımcılar talep ettiği anda ihraç
eden yanı ile açık uçlu fon yapısının yatırımcılardan bu kıymetlerin istedikleri
anda geri alınması yanının birleşimi ile adeta melez bir yatırım ortaklığı modeli
ortaya konulmuştur39. Ancak bu kurum uygulamadaki azlığına binaen incelememiz kapsamında mukayese kapsamına alınmamış; kapalı uçlu yatırım kuruluşlarının da Yönerge kapsamında olmaması sebebiyle, yalnız yatırım fonlarına ilişkin
mevzuat hükümleri incelenmiştir.
Yatırım fonları, temelde 6362 sayılı SerPK m. 52-55 hükümleri ile III-52.1
sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (=Tebliğ) düzenlenmektedir.
Öte yandan, Yönerge ile uyumluluk kapsamında fonların ancak profesyonel bir
yönetim şirketi tarafından kurulması ve yönetilmesi şartına riayet edilmek üzere,
portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenleme yapılmış (III-55.1 sayılı Portföy
Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği), ayrıca
yine Yönerge’nin getirdiği portföy varlıklarının ayrı bir depo kuruluşu nezdinde
saklanması mecburiyetine uygun olarak III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği çıkarılmıştır.
İşbu çalışmada, ilgili 6362 sayılı SerPK hükümleri, esas Tebliğ ile III-55.1 ve
III-56.1 sayılı diğer Tebliğler incelenmiştir.
Çalışmamıza konu yatırım fonu 6362 sayılı SerPK m. 52 hükmünde şu şekilde
tanımlanmıştır:
“Bu Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına,
inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan
portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından
fon iç tüzüğüüzüğurtföyleritüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına yatırım fonu
adı verilir.”
Fonun tanımı mevzuatımızda bu şekilde yapılmış olmakla birlikte, fonu oluşturan varlık, haklar ve sair birtakım nitelikler gözetilerek bunlara göre farklı fonlar oluşturulmuştur. Bu bağlamda incelememize konu Tebliğ m. 1/2 hükmü ile;
borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım
39

6362 sayılı SerPK m. 51.
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fonları mevzuatın kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca niteliklerine göre farklılık
arz eden fonlar için birtakım ayrı Tebliğler de bulunmaktadır. Ancak konumuzun
niteliği bakımından bu mevzuattaki özel hükümler değil, genel hüküm niteliğindeki düzenlemeler inceleme konusu yapılmıştır40.
Sermaye piyasasındaki anlamı itibariyle fon, bir yatırım aracıdır. Fona yatırım
yapmak isteyen yatırımcının, risk tercihine göre bir fonu tercih ederek katılma
payı karşılığında fona ortak olması mümkündür. Burada kullandığımız “ortak”
terimi şirketler hukukundaki teknik anlamıyla pay sahipliğini ifade etmez. Kastedilen, fona yatırılan portföy oranında fonun değer değişimlerine ortak olmaktır.
Fon her zaman kazanç getirme garantisi olmayan ancak bu amaca yönelmiş bir
araçtır. Detayı incelememizde ele alınacak olmakla birlikte, fona yatırılacak olan
bedelin kural olarak nakit olması gerektiği en baştan belirtilmelidir41.
Fon yönetiminin hukukumuzdaki temel noktalarını incelemeye geçmeden
evvel Yönerge’de müteaddit kereler zikredilen yetkili kurul(uş)un, ülkemiz bakımından SerPK m. 48 vd., 52 ve Tebliğ’in 3/1(n) hükmü ile Sermaye Piyasası
Kurulu olarak belirlenmiş olduğu ifade edilmelidir. Ayrıca 6362 sayılı SerPK’nın
genel gerekçeler kısmında IV. Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı ile Getirilen
Yenilikler – 5. Kurumsal Yatırımcılara İlişkin Olarak maddesi altında yapılan
açıklamalarda UCITS/Yönerge ile uyumun gözetildiği açıkça ifade edilmiştir.
2. Fonu Oluşturabilecek Varlıklar
Portföyü oluşturabilecek varlıkların neler olduğu, 6362 sayılı SerPK m. 52
ile Tebliğ’in 4/2 madde hükümlerinde düzenlenmiştir. İlgili hükümlerde sayılan
varlıklara42 ilişkin yapılması gereken ilk tespit, mülga Tebliğ’e (VII, No: 10 Ya40

41
42

Fon kurucusunun sorumluluğu Tebliğ’in m. 9 hükmünde, fon saklayıcısının sorumluluğu III56.1 sayılı Tebliğ’in m. 11 vd. hükümlerinde düzenlenmektedir. İncelememiz fon yönetimi faaliyetine yönelik olduğundan, aktörlerin sorumluluğu ayrıca irdelenmemiştir.
Tebliğ m. 15/2.
Tebliğ m. 4: “(2) Şemsiye fon, aşağıda belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya
portföyleri işletmek amacıyla kurulur ve bunun dışında herhangi bir işle uğraşamaz.
a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dâhil Türkiye’de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
b) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım
satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları,
c) 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları,
ç) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı
olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları,
d) Fon katılma payları,
e) Repo ve ters repo işlemleri,
f) Kira sertifikaları,
g) Gayrimenkul sertifikaları,
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tırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği) nazaran portföyü oluşturabilecek varlıkların artırılmış olduğudur. Şu kadar ki, hükmün son bendinde Kurul tarafından
uygun görülen diğer varlıkların da portföy kapsamında olabileceği ifade edilerek,
kapsamın geniş tutulması yönünde bir eğilim olduğu ortaya konulmaktadır. Buna
ek olarak yapılan değişiklik göstermektedir ki, ulusal kanun koyucu, UCITS’te
portföye alınabilecek varlıkların kapsamının genişletilmesine dair yapılan değişikliğe uyumu gözetmektedir. Bu anlamda portföye alınabilecek varlıklar bakımından ulusal mevzuatın Yönerge ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
3. Fonun Kuruluşu ve Yönetimi
Fonun kurulma esası Tebliğ’in 10. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak prosedürün incelenmesine geçilmeden evvel mevzuatta “fon kurucusu/kurucu” olarak
bahsedilen öznenin tanıtılması icap etmektedir. Tebliğ’in 3/1(m) hükmünde kurucu; “Kanunun 55 inci maddesi kapsamında ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklık şeklinde kurulan portföy yönetim
şirketini ifade eder.” denilmektedir. Buna göre fon kurucusu, portföy yönetim
şirketi ve bir anonim şirkettir, ancak yatırımcı portföylerinden oluşan fon havuzu,
şirketin malvarlığına dâhil olmayan ve tüzel kişiliği de bulunmayan malvarlığıdır.
Fonun kurulma prosedürüne ilişkin Tebliğ m. 10/1 hükmünde, fonun ancak
şemsiye fon şeklinde kurulabileceği ifade edilmektedir. Şemsiye fon; ayrı bir
malvarlığı teşkil etmeyen/bulunmayan, herhangi bir yatırım fonu kurulmadan
önce yatırım fonlarını altında toplayacak çatı vazifesi gören fondur. Şemsiye
fonlar, altındaki farklı özellikteki fonları (sub-funds), kıymetli madenler şemsiye
fonu, para piyasası şemsiye fonu, borçlanma araçları şemsiye fonu gibi gruplarlar. İşte kanun koyucunun ifade ettiği şemsiye fon olarak kurulma zorunluluğu
bunu ifade etmektedir. Bu yapı, genel masrafların ortak paylaşılmasını sağladığı
için maliyetleri düşürmekte ve alt fonların kurulmasında kolaylık sağlaması nedeniyle devletler tarafından tercih edilmektedir. Yönerge’de ise bu yönde düzenleme bulunmakla birlikte (Yönerge m. 49) yatırım fonlarının şemsiye fon olarak
kurulması zorunluluk olarak öngörülmemiş değildir.
6362 sayılı SerPK m. 52/2 ile Tebliğ m. 10/2’de, kurucunun, taslak içtüzük,
Kurulca esasları belirlenen başvuru formu, fonu kapsayan saklama sözleşmesi43

43

ğ) Varantlar ve sertifikalar,
h) (Değişik: RG-23/6/2016-29751) Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası
işlemleri,
ı) Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
i) Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri,
j) Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.”.
Portföy yönetim şirketi ile saklama kuruluşu arasındaki ilişkinin yazılı sözleşme temelli olarak
kurulması Yönerge’nin m. 22(2) hükmüyle uyumludur.
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ile talep edilen sair bilgi ve belgelerle (izahname, çıkar çatışması politikası gibi)
birlikte kuruluş izni almak için başvuruda bulunması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre Yönerge’nin 5(1) hükmüne paralel olarak, fonun kurulabilmesi
için SPK’nın izni şarttır ve bu izin kurucudur. Kurul tarafından onaylanan fon,
ticaret siciline tescil edilir, ticaret sicil gazetesinde yayınlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilir. Fon, kurulmasıyla birlikte artık 6362 sayılı
SerPK m. 35/1(b) hükmü uyarınca sermaye piyasası kurumu olur.
Fonun kurulma adımları bu şekilde olmakla birlikte, fonu yönetme işi de 6362
sayılı SerPK m. 55/1 ve 39/1 hükümleri uyarınca münhasıran portföy yönetim
şirketleri uhdesine bırakılmıştır. Portföy yönetim şirketinin profesyonel olarak ve
mesleki faaliyeti icra kapsamında bu işle iştigal edebilmesi de Kurul’un iznine
tâbi kılınmıştır44. Faaliyet izni alan yönetim şirketlerinin, danışmanlık ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin tavsiyede bulunmak gibi vereceği yan hizmetlerde
ise ayrıca izin almasına gerek yoktur45.
Nihayet portföy yönetim şirketlerinin faaliyet izni alabilmeleri ve faaliyetlerine devam edebilmek için sağlamaları gereken şartlara değinilmelidir46. İlgili
şartlar III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine
İlişkin Esaslar Tebliği’nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda yönetim şirketlerinin
anonim şirket olarak kurulması, paylarının tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığının çıkarılması, mali olarak güçlü olması, kurucularının itibarının zedelenmemiş olması, yeterli tecrübeye sahip olması47 gerektiği belirtilmiştir. Bu
düzenlemenin, incelenen Yönerge’de aranan şartlara ve devletlerin başkaca ek
şartlar öngörebileceği hükmüne paralellik gösterdiği görülmektedir. Ayrıca yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin devamı için gereken şartları sonradan kaybetmeleri durumunda faaliyet izninin sınırlandırılması, iptali veya geçici olarak durdurulması gibi yaptırımlar işletilecektir48. Buna göre, ilgili şartların mevcudiyetine
halel gelmesi hâlinde idari yaptırım öngörülmüş olmasının Yönerge ile paralel
olduğu değerlendirilmektedir.

44

45
46

47
48

6362 sayılı SerPK m. 39/1. Yönetim şirketinin faaliyet göstermek için Kurul’dan izin alma şartı
ve yan hizmetler saklı kalmak kaydıyla kural olarak yalnızca fon yönetme işi ile iştigal etme
zorunluluğu Yönerge’nin 6(2) ve (3) hükümleri ile paraleldir.
6362 sayılı SerPK m. 38, 39/2.
Burada incelenen portföy yönetim şirketlerinin faaliyet izni alabilmesi için taşıması gereken
nitelikler, aynı zamanda yatırımcının korunması amacına da hizmet etmektedir. İncelemede tekerrüre sebebiyet vermemek adına portföy yönetim şirketlerinin kurulabilmesi ve faaliyetlerine
devam edebilmeleri için gerekli şartların, aynı zamanda portföy sahiplerini koruma amacına
matuf olduğunu belirtelim.
III-55.1 sayılı Tebliğ m. 5, 12/3, 20; III-52.1 sayılı Tebliğ m. 5/2.
6362 sayılı SerPK m. 41 ve III-55.1 sayılı Tebliğ m. 18.
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4. Fonun Saklanması ve Malvarlığının Korunması
Fona yatırım yapmak isteyen yatırımcı ile fonun kurucusu, portföy saklayıcısı ve varsa yöneticisi arasında sözleşmeye dayanan, inançlı mülkiyet esaslarına
göre yatırımcı portföyünün işletilmesini ve saklanmasını içeren, vekâlet ilişkisi49
temelli bir sözleşme akdedilmekle portföy yönetim ilişkisi kurulmuş olmaktadır.
Bu sözleşme genel işlem şartlarını içeren ve bir üst başlıkta fonun kurulabilmesi
için Kurulca onaylanması gereken iç tüzüktür50. Sözleşme ile birlikte yatırımcı,
fon aktörlerinden “katılma payı sahibi” sıfatını elde eder.
İncelemenizde mahiyetini ortaya koyduğumuz inançlı işlem temelli bu ilişkinin ve bundan kaynaklanan menfaatlerin himayesi için, katılma payı sahibinin
portföyünü ve geniş anlamda bu portföylerden oluşan fonun korunmasını temin
etmek amacıyla hukukumuzda farklı enstrümanlar geliştirilmiştir. Temel amaç,
fon malvarlığını portföy yönetim şirketinden ayırmak ve fon malvarlığının katılım payı sahiplerinin menfaatlerine halel getirecek şekilde teminat amaçlı kullanılmasını engellemektir. Fon malvarlığının yönetim şirketinden ayrılması noktasında en başta 6362 sayılı SerPK m. 55/3, 56/6 ve 53/151 hükümleri incelenmelidir. İlgili hükümler şu şekildedir:
Madde 55 – “(3) Portföy yönetim şirketlerinin hizmet verdiği kişi
ve kuruluşların portföylerinde yer alan saklamaya konu olabilecek
varlıklar Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde portföy saklama
hizmeti veren kuruluşlar nezdinde saklanır.”
Madde 56:- (6) “Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş ile portföy yönetim şirketi aynı tüzel kişi olamaz. Portföy saklama hizmetini
yürüten kuruluş ve portföy yönetim şirketi görevlerini yerine getirirken birbirlerinden bağımsız ve sadece katılma payı sahiplerinin
menfaatleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.”
Madde 53 –“ (1) Fonun mal varlığı, portföy yönetim şirketi ve portföy saklama hizmetini yürütecek kuruluşun mal varlığından ayrıdır.”
Madde 55 – “(3) Portföy yönetim şirketlerinin hizmet verdiği kişi
ve kuruluşların portföylerinde yer alan saklamaya konu olabilecek
49

50
51

Bu doğrultuda, 6362 sayılı SerPK m. 52/3 ile m. 55/6 hükümleri anılmalıdır. Hükümlerde portföy yönetim şirketlerinin katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde; kendi adına ve
fon hesabına (dolaylı olarak yatırımcı/katılma payı sahibi hesabına), mevzuat ve fon iç tüzüğüne uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkili olduğu ifade
edilmektedir. Bu durum borçlar hukuku anlamındaki vekâlet ilişkisi ile örtüşmektedir. Nitekim
6362 sayılı SerPK m. 52/4 hükmünde ifade edildiği üzere, Kanunda veya iç tüzükte hüküm bulunmaması hâlinde Türk Borçlar Kanunu vekâlet hükümlerinin uygulanması da bu sebepledir.
Tebliğ m. 8/1, m. 8/2.
Tebliğ’in 5/1 hükmü de bunu düzenlemektedir.
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varlıklar Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde portföy saklama
hizmeti veren kuruluşlar nezdinde saklanır.”
Mezkûr hükümlerde, en başta portföyün bir saklama kuruluşunda52 saklanması gerektiği ifade edilmekte, devamında saklayıcı ile yönetim şirketinin aynı
tüzel kişi olmaması ve bu iki kurumun birbirlerinden bağımsız olması temin
edilmektedir. Kanun koyucu fonun malvarlığını portföy yönetim şirketinin malvarlığından ayırmayı amaçladığından, depo kuruluşu ile yönetim şirketinin de
birbirlerinden bağımsız olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucunun oluşturduğu bu mekanizma Yönerge ile uyumlu olmakla birlikte fikrimizce
eksiktir. Hatırlatmak gerekirse, AB hukukuna ilişkin incelemelerimiz altında Yönerge’de açıkça yönetim şirketinin depo kuruluşu olamayacağını53 ve yönetim
şirketi ile yatırımcı arasında depo kuruluşunun seçimi konusunda bağımsızlık endişesi noktasında çıkar çatışması yaşanabileceğini54 ifade etmiştik. Bu bağlamda
hukukumuzda yer alan saklama kuruluşu ile yönetim şirketinin farklı kişiler olması gerektiği hükmü Yönerge’nin ilgili hükmüyle paralel arz etse de, esas amaç
şekli değil gerçek bağımsızlık olduğundan bu iki aktör arasında organik bağın
kesilmesi noktasında yalnızca ayrı tüzel kişi olmaları gerekliliği bağımsızlığın
hâkim kılınması hususunda eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bu ikisinin aynı
şirketler topluluğu içinde yer almamaları, doğrudan/dolaylı aynı kontrol gücünün
de hâkimiyeti altında bulunmaması gerekir.
İki mevzuatın kıyaslanmaya değer bir diğer noktası ise her bir fon için tek
bir saklama kuruluşunun yetkilendirilebileceği mevzuudur. Hukukumuzda Yönerge’nin ilgili 22(1) hükmüyle paralel olarak, her bir fon için tek bir saklayıcının
belirlenebileceği düzenlenmiştir55. Hükümler bu anlamda örtüşmekle birlikte, fonun konsolide hâlde tutulması ve muhafaza edilmesi amacına binaen öngörüldüğü açıktır. Buna karşılık 6362 sayılı SerPK m. 56/4 hükmü ile alt sağlayıcılığa
imkân verilmesi56 kanaatimizce bu amaca halel getirebilecek türdendir. Şöyle ki
mezkûr hükümler objektif şartların varlığı durumunda fon saklayıcısının saklama yükümlülüğünü, fonun tamamına veya bir kısmına yönelik olarak başka bir
saklayıcıya devretmesini mümkün kılmaktadır. Bu düzenleme -fonun tamamının
52

53
54
55
56

Ülkemiz bakımından başlıca saklama kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ’dir.
Saklama kuruluşu olarak faaliyette bulunma yetkisi yalnızca Kurul tarafından izin verilen kuruluşlara aittir. Bu kuruluşlarca sağlanması gereken faaliyet şart ve kuralları III- 56.1 sayılı
Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği’nde
düzenlenmiştir. Bu kurumların -şu an için- bankalar olduğu görülmektedir.
Yönerge m. 25/1.
Bkz. dpn. 33.
III- 56.1 sayılı Tebliğ m. 5/2: “Her bir kolektif yatırım kuruluşu porföyü için yalnızca bir potföy
saklayıcısı belirlenebilir.”.
III- 56.1 sayılı Tebliğ m. 12.
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devredilmesi noktasında vuku bulabilecek çıkar çatışmasına ilişkin ihtilaflar saklı kalmak üzere- bilhassa fonun bir kısmının başka bir sağlayıcıya devredilebilmesi noktasında sakıncalı görülebilir. Zira fonun tamamının başka bir kuruluşa
devredilmesi konsolide olma niteliğine zarar vermeyecek olsa dahi, birden fazla
saklama kuruluşuna devir, topyekûn hâlde muhafaza ve bununla bağlantılı tüm
fonksiyonlara halel getirebilecektir. AB düzenlemesinde57 bu hususun iç hukuka
aktarılması zorunlu hükümlerden biri olarak belirlendiği da ayrıca ifade edilmelidir.
Fon varlığının korunması noktasında ele alınması gereken diğer bir konu ise
fon varlığının, yönetim şirketi ile saklayıcı kuruluş tarafından kendi hesaplarına
teminat gösterilmesinin ve tasarruf işlemlerine konu edilmesinin engellenmesidir. Bu kapsamda hukukumuzda, fon iç tüzüğünde hüküm bulunması ve fon hesabına olması şartıyla, fon malvarlığının kredi alma, türev araç işlemleri gibi fon
adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde kullanılması mümkün kılınmış,
bunun haricinde teminat olarak gösterilmesi ve rehnedilmesi engellenmiştir. Şu
kadar ki, hiçbir şartta fon malvarlığı kamu kurumları tarafından dahi haczedilemez, üzerine tedbir konulamaz, iflas masasına dâhil edilemez ve sair amaçlarla
üzerinde tasarrufta bulunulamaz58. Bu düzenlemeler ile gözetilen, hiç şüphesiz
başta katılma payı sahibinin/yatırımcının mülkiyet hakkıdır, ancak potansiyel yatırımcılar bakımından da fona ve takiben sermaye piyasasına olan güvendir59.
Nihayet, fon yönetimine ve fon yönetiminin aktörlerine ilişkin bilhassa yatırımcıyı koruyucu, saklama ve portföy yönetim şirketlerine yönelik olarak ise kısıtlayıcı ve denetleyici hükümlerin etki alanından çıkıl(a)mamasının temini kapsamında, bir anonim şirket olan portföy yönetim şirketinin “dönüşümü” serbest
olmamalıdır. Zira anonim şirket olmalarına karşılık nitelikleri gereği farklılaşmış
yapıda olan portföy yönetim şirketlerinin kendilerine atfedilen özel gereklilikleri
de sağlaması lazımdır. Bu gerekliliklerin temin edilmemesi, korunması gereken
ve profesyonelliği itibarıyla fon yönetimine yabancı (yerli ve yabancı) yatırımcılardan başlayarak, geniş anlamda piyasanın bozulmasına dek pek çok alanda
olumsuz etki doğurabilecektir. Bu nedenle portföy yönetim şirketleri anonim ortaklık hükümleri yanında ilgili Tebliğler’in, 6362 sayılı SerPK düzenlemelerinin
ve sair diğer mevzuatın hükümlerine tabidir. O hâlde portföy yönetim şirketlerinin niteliğini etkileyebilecek türden dönüşümlerinin serbest olmaması doğal
olup, inceleme konusu Yönerge ile ulusal yasa koyucunun iradesinin bu noktada
da uyuştuğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda 6362 sayılı SerPK m. 55/5
57
58
59

Yönerge m. 22 (1) ile m. 116 (1).
6362 sayılı SerPK m. 53/2; III- 56.1 sayılı Tebliğ m. 5/4.
Saklama kuruluşlarına ilişkin detaylı düzenlemeler bu kuruluşlara ilişkin hükümlere hasredilen
III- 56.1 sayılı Tebliğ’de yer almakla birlikte, doğrudan inceleme konumuza girmemesi sebebiyle yalnızca kaynağın işaret etmesiyle yetinilmiştir.
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ve III-55.1 sayılı Tebliğ’in 24. maddesi uyarınca portföy yönetim şirketlerinin
dönüşüm işlemleri ile esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşünün alınması gerekliliği ve sair başka tedbirlerin öngörülmesi, AB mevzuatıyla
uyumlu ve yerinde bir düzenlemedir.
5. Yatırımcının Korunması - Yönetim Politikaları - Çıkar Çatışmaları
Yatırımcıların korunması amacına hizmet eden düzenlemelerden yönetim şirketlerinin kuruluşu ve faaliyeti boyunca aranması gereken koruyucu birtakım hükümlere ilişkin açıklamalar Fonun Kuruluşu ve Yönetimi başlığı altında yapılmıştı. Bu başlık altında o bölüme de yollama yaparak60, portföy yönetim şirketlerinin
temel yönetimsel yükümlülüklerine değinilecektir.
Portföy sahiplerinin/mevcut yatırımcının korunmasından evvel bir adım geri
giderek potansiyel yatırımcının yatırım tercihinin şekillenmesine hizmet eden
izahnameden bahsetmek gerekir. Tebliğ’in m.3/1(f) hükmü uyarınca izahname;
“(f)onun özelliklerine ve buna bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların
bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren
kamuyu aydınlatma belgesi”dir. İzahnamenin asgari olarak içermesi gereken hususların neler olduğu Tebliğ m. 11/3’ün atfı ile Tebiğ’in EK-2 sayılı belgesinde düzenlenmektedir. Buna göre izahname, esasen fonun tanıtılmasına ve risk
profiline ilişkin açıklamalardan oluşmaktadır. UCITS ile mukayese edildiğinde
ilgili hükümlerdeki eksiklik, izahnamenin açık, anlaşılır ve sektörel bilgiye sahip
olmayan kişilerce anlaşılabilir olması noktasında ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bu husus ilk bakışta eksiklik olarak görünse de, Tebliğ’in 11/son hükmü bu
yoruma engeldir. Zira izahnameye nazaran daha sade ve anlaşılır olarak kabul
edilebilecek bilgi formunun izahname ile birlikte kamuyla paylaşılması, yatırımcının riskleri anlayarak analiz edebilmesini sağlayacağından, kanaatimizce bir
eksiklikten bahsedilmesi yerinde olmayacaktır. Aynı şekilde, fona yatırım yapan
yatırımcıya da her iki belgenin verilmesi sebebiyle, herhangi bir hak kaybına/
ihlaline mahal verilmediği söylenmelidir.
Portföy yönetim şirketlerinde, gerek katılım payı sahiplerinin bir pay sahibi
gibi fon yönetiminde söz sahibi olmaması gerek de yönetim işinin profesyonellik
gerektirmesi, kimi hâllerde yönetim şirketi ile yatırımcının menfaatlerinin çatışmasına sebep olabilmektedir. Bu doğrultuda UCITS’de benimsenen yaklaşıma
paralel olarak hukukumuzda da çıkar çatışmasının engellenmesi çerçevesinde
şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken gözetmeleri gereken birtakım ilkeler belirlenmiştir. İlgili konu III-55.1 sayılı Tebliği’in m.10 ile m. 21–23 hükümlerinde
düzenlenmektedir.
60

Portföy yönetim şirketi yöneticisi olmak için aranan nitelikli şartlar III-55.1 sayılı Tebliğ’in
20.maddesinde düzenlenmiştir.
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III-55.1 sayılı Tebliğ m. 10 hükümde portföy yönetim şirketinin çıkar çatışmalarını önlemesi hususunda alması gereken tedbirler belirtilmiştir. Buna göre
ilk etapta şirketin hizmet verdiği kişilerin menfaatini ve piyasanın bütünlüğünü
gözeterek hakkaniyet temelli ve çok yönlü61 çıkar çatışması politikası belirlemesi
gerekmektedir. Esas gaye çıkar çatışmasının engellenmesi olmakla birlikte, çatışmanın önlenmesi mümkün değilse, bu hâlde hizmet verilen kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir ki bu şekilde yatırımcıya dürüst ve şeffaf davranılarak
en azından güveninin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Çıkar çatışması yalnızca
portföy yönetim şirketi ile yatırımcı arasında vuku bulmayabilir. Bu sebeple ilgili
düzenlemenin UCITS m.12/1(b) hükmüyle paralellik gösterdiği, fakat eksik kaldığı ifade edilmelidir.
Öte yandan portföy sahiplerinin gözetilmesi ile ilgili olarak III-55.1 sayılı
Tebliğ’in m. 21-23 hükümlerinde faaliyet etik kuralları (role of conduct) mahiyetinde, portföy yönetim şirketinin yöneticileri ve personeli tarafından riayet edilmesi gereken ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkeler; özenli, titiz ve basiretli davranma
(Yönerge m 21), faaliyetlerini dürüst ve tarafsız olarak yürütme, tarafsızlıklarını
etkileyebilecek olay ve olgulardan kaçınma (Yönerge m. 22) ve kanuni gereklilikler dışında hizmet verilen kişiler hakkında ulaşılan bilgileri sır olarak saklama yükümlülüğüdür (Yönerge m. 23). Düzenlemeler, Yönerge’de devletlere bu
konuyu düzenleme zorunluluğu öngörülmüş olmalarının yanında yerindedir. Ne
var ki, çıkar çatışması politikası oluşturmanın faaliyet izni almak bakımından
zorunlu olması karşısında, etik kurallarının ve bunlara uyulmaması durumunda
işletilecek sorumluluk mekanizmasının bu kapsama alınmamış olması eksiklik
olarak göze çarpmaktadır. Zira UCITS’ın faaliyet etik kurallarının belirlenmesi,
uyumun yetkili kuruluş tarafından daima denetlenmesi ve bunlara uyulmaması hâlinde idari yaptırım uygulanması gerektiğine ilişkin -iç hukuka aktarılması
zorunlu- kurallarına mukabil; daha en başta şirketin faaliyet izni alabilmesi için
bu ilkeleri belirlemek zorunda olmayışı, Yönerge ile uyum bakımından eksiklik
olarak tespit edilmiştir62.
Bunun yanında hukukumuzda çıkar çatışması yaşanması veya faaliyet etik
kurallarına uyulmaması hâllerinde idari cezalandırmaya/yaptırıma hükmedilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığını da belirtmek gerekir. Bu minvalde bir düzenleme yapılması gerekliliği, Yönerge’de iç hukukta benimsenmesi
zorunlu hükümlerden sayılmaktadır63. Buna karşılık, etik kurallarda yer alması
61

62
63

Tebliğ m. 10/2 (b) hükmünde yönetim şirketinin kendi personeli arasında, personeli ile yatırımcı arasında ya da yatırımcılar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını tanımlaması gerektiği
ifade edilmektedir.
Yönerge m. 14 (1), 118.
Yönerge m. 99 (k), (n).
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gereken ilkelerin ve mahkeme dışı yollarla menfaat çatışmalarını çözüme kavuşturmaya yönelik64 III-55.1 sayılı Tebliğ’in m. 11 vd. hükümlerinde öngörülen iç
denetim mekanizmasının UCITS ile örtüştüğünü söylemek mümkündür.
Yatırımcının korunması bahsinde son olarak yatırımcı bilgi formu incelenmelidir. İnceleme konusu Yönerge’de key investor information olarak tanımlanan
belge hukukumuzda Tebliğ’in 12. maddesinde düzenlenen yatırımcı bilgi formunun karşılığıdır. İzahnameden farklı olarak bu belge, yatırımcının bilgilendirilmesine ilişkin net ve kısa bir belge olmalıdır. Belgenin fonu ve riskleri tanıtma
fonksiyonu taşıması gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek bakımından mevzuatta yer alan düzenlemelerin Yönerge ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.
6. Fon Geliri ve Paraya Çevrilmesi
Fon gelirine ilişkin AB hukuku başlığı altında birtakım temel açıklamalara yer
verilmişti. Bu bölüm altında ise risk yayma prensibi de ele alınarak fon gelirinin
hukukumuzdaki durumu arz ve izah edilecektir.
Bireyler fona yatırım yaparak fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payı karşılığında fona ortak olmuş olur. Bu şekilde birden fazla
yatırımcının getirdikleri varlıklarla bir fon havuzu oluşur. Fonun ne kadarının
hangi enstrümanlardan oluşacağı piyasanın gelişmeleri doğrultusunda esneklik
gösterir. Portföy varlıklarının farklı araçlara yatırılması ile farklı risk profilleri
sayesinde hasarın minimize edilmesi sağlanır ve bu süreç riskin dağıtılması prensibine göre -çoğunlukla- sektörün uzmanlarınca yönetilir. İşte dar anlamda “fon
yönetimi” de bu anlama gelmektedir. Risk düzeylerine göre her bir fon ile farklı
araçlara yatırım yapılır. Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin değerlenmesi ile
sermaye kazancı denilen miktar fon hesabına eklenir. Böylelikle tek bir yatırımcı
değil topyekûn fon kazanır ve her bir yatırımcı katılım payı oranında bu gelirden
pay elde eder. Fonun biriktirerek kazandırma prensibi temelde bu şekilde olmakla
birlikte yatırımcının menkul kıymetlerini satarak paraya çevirme imkânı da söz
konusudur.
6362 sayılı SerPK m. 54/1(a) hükmü uyarınca portföyün değerleme esaslarına, fon kârının tespitine ve dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi
Kurul’a verilmiştir. Bu kapsamda Tebliğ’in m. 14 vd. hükümlerinde katılım payı
sahiplerine dağıtılacak temettü/kârdan pay65 ve katılma payının satılmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Temettü verilmesine ilişkin olarak mevzuatta esaslı bir
prosedür öngörülmüş değildir. Ancak bilhassa üzerine temettü geliri de eklenerek
64
65

Yönerge m. 100.
Tebliğ m. 14/son.
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fon birim pay değeri artan veya tam tersi fon birim pay değeri azalan portföy
sahibinin katılma payını satma sürecine değinmek gerekir.
Fon birim pay değeri Tebliğ’in m.14/2-3 hükümleri uyarınca fonun toplam değerinin sahip olunan katılma paylarının adedine bölünmesiyle elde edilen değerdir66. Bu değer katılma paylarının alım-satımına esas teşkil eder. Fonların birim
pay değeri kural olarak günlük olarak hesap ve ilan edilmektedir. Katılma payının
portföy sahibi tarafından satılması da işte bu birim pay değeri üzerinden hesap
edilen toplam pay değerinin paraya çevrilerek portföy sahibine ödenmesi ve yatırımcı tarafından paylarının bilgilendirme dokümanlarının fona iade edilmesi ile
gerçekleşmektedir67.
III. Değerlendirme ve Öneriler
AB hukukunda kolektif yatırım kuruluşları UCITS’te düzenlenmiştir. Mevzuatta kapalı uçlu yatırım kuruluşu modeli kapsam dışında bırakıldığından bu
modeldeki yatırım kuruluşlarını üye ülkeler kendi iç hukuklarında diledikleri gibi
düzenleyebilmektedir. UCITS’ın temel gayesi Birlik çapında güvenli, engelsiz ve
kolay şekilde küçük yatırımcıların fonlara yatırım yapabilmesidir. Bu kapsamda
fonun ve yönetim şirketlerinin de üye ülkelerinden aldıkları faaliyet izni ile Birlik çapında hizmet verebilmesi kolaylaştırılmıştır. Gerçekten de Avrupa’da gayrimenkule yahut dövize yatırım yapma anlayışı hâkim değildir. Bu kapsamda kolektif yatırıma ilişkin mevzubahis mevzuatta nispeten fazla denilebilecek sayıda
revizyon gerçekleşmiş, ihtiyaçlara göre dinamik olarak şekillenen bir regülasyon
modeli ortaya konulmuştur. UCITS ile ulusal mevzuatımızın uyumlu noktaları
başlıca şu şekildedir:
Yönerge’de benimsenen kuralların başında, yatırım fonlarının ancak bir portföy yönetim şirketi tarafından kurulabilmesi ve yönetilebilmesi gelmektedir.
Türk hukukunda da bu konuda aynı esasın benimsendiğini söylemek mümkündür. Yapılan revizyonlarla fonun halka arzı yoluyla toplanan paralarla, portföye
alınan varlıkların ayrı bir saklama kuruluşu nezdinde saklanması ve buna ilişkin
mekanizmaların da -bilhassa 2014/91/AB Yönergesi ile- gelişmesi sağlanmıştır.
Öte yandan, tüm portföyün bir veya birkaç yatırım aracının alımına teksif edilmemesi için kolay paraya çevrilebilen likit varlıkların fonu oluşturabileceği esasının
benimsenmesi ile mülga Yönerge’de benimsenen ilke de böylelikle terk edilerek
66

67

Bir örnekle bu açıklamayı somutlaştıralım: Birim katılma değeri 10 TL olan -temettü dağıtılmayan- bir fondan 10 adet katılma payı alan bir kişinin toplam varlığı 100 TL’dir. Katılma payı
satılmak istendiğinde katılma payının birim değeri 9 TL’ye düşmüşse 10 adet katılma payının
satılması ile 90 TL elde edilecektir. Katılma payının birim değeri 11 TL’ye yükselmişse 10 adet
katılma payının satılması ile 110 TL elde edilecek, 10 TL kazanç elde edilmiş olacaktır.
Tebliğ m. 15.
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piyasaya esneklik kazandırılmıştır. Yönerge’nin eğildiği bir diğer önemli esas da
portföy yönetim şirketinin portföyü yönetirken kendisi ve diğer müşterileri arasında çıkar çatışmasına meydan vermemek üzere gerekli önlemleri alması noktasındadır. Türk hukuku bakımından yapılacak değerlendirmede; 2012 sonunda
yürürlüğe giren 6362 sayılı Kanun’un, kolektif yatırım kuruluşları ile ilgili olarak
m. 48 vd. hükümlerinin AB Yönerge’yi dikkate alarak oluşturulduğunu, bu anlamda Yönerge’deki birçok önemli esasın hukukumuza yansıtıldığını söylemek
mümkündür. Öte yandan, ikincil mevzuatta kolektif yatırım kuruluşları arasında
açık ve kapalı uçlu modellerin alt türlerine göre ayrı ayrı tebliğlerin bulunuyor
olması da uyumu sağlama ve fonların farklılıklarını gözetmek bakımından yerinde görülmektedir. Kanun’daki temel esaslar ile tebliğlerde düzenlenen konuların
Yönerge ile uyumunu değerlendirdiğimizde, temel olarak paralellik sağlandığı
tespit olunmakla birlikte, temel farklılıkları ve önerileri de şu şekilde izah edebiliriz:
Kolektif yatırım kuruluşlarının çoğunlukla klasik halka açık anonim ortaklıklardan farklı ve kendi içinde uyumlu yapıları, kimi ülkelerde kolektif yatırım kuruluşlarını konu alan ayrı kanunların çıkartılmasını gerekli kılmıştır. Almanya’da
Investmentgesetz İsviçre’de Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen
(Kollektivanlagengesetz, KAG) olmak üzere, kolektif yatırım kuruluşlarının genel esaslarına hasredilen Kanunlar yapılmıştır. Fikrimizce bu kuruluşların ayrık
yapıları gözetilerek bu kuruluşların ayrı bir kanunda düzenlenmesi isabetli olacaktır.
Fonun saklanması ve malvarlığının korunması noktasında belirtelim ki, fonun
portföy yönetim şirketi malvarlığından ayrı olmasının temin edilmesi için, yönetim şirketi ile saklama kuruluşunun birbirlerinden bağımsız olması elzemdir.
Bu kapsamda bağımsızlığın “şeklen” değil “gerçekten” sağlanması için bu iki
aktörün yalnızca farklı tüzel kişiler olması yeterli değildir. Zira bu kuruluşlar
farklı tüzel kişi olmaları görüntüsü arkasına saklanmış organik bağa sahip durumda olabilir. Bu sebeple fikrimizce yönetim şirketi ile saklama kuruluşunun
birbirlerinden tamamen bağımsız olmasını temin edecek türden birtakım şartların
öngörülmesi ve daima Kurul’un gözetimine tabi tutulması yerinde olacaktır.
“Yatırımcının korunması” – “portföy yönetim politikaları” – “çıkar çatışmaları” açısından ise; yatırımcının korunması bahsinde çıkar çatışmasının kapsamı,
faaliyet etik kurallarına uyma zorunluluğu ve -bu iki hususa uyulmaması ile- ihlallerin yaptırıma bağlanması konularında ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda üye
devletlerin fonda, yönetim şirketi ile müşterileri arasında, iki müşteri arasında,
müşterilerinden biri ile fon arasında veya iki fon arasında vuku bulabilecek çıkar
çatışmasını asgariye indirecek şekilde yapılanması ve organize olması şart koşulmuştur. Buna karşılık hukukumuzda aynı fonun müşterileri/yatırımcıları ile
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birden fazla fon arasında ortaya çıkabilecek menfaat çatışmalarını engellemeye,
engellenemiyorsa adil bir çözüm bulmaya yönelik herhangi bir mekanizma öngörülmüş değildir. Piyasaya ve fona olan güvenin bilhassa potansiyel yatırımcılar
bakımından temini açısından bu ihtimallerin hâlline yönelik mevzuata ekleme
yapılması kanaatimizce Yönerge ile uyum sağlanması bakımından yerinde olacaktır.
Öte yandan çıkar çatışmasıyla da bağlantılı olan faaliyet etik kurallarına uyumun sağlanması noktasında, kanaatimizce her bir portföy yönetim şirketinin
faaliyet etik politikasını kuruluş izni alabilmek için belirlemek zorunda olması
gerekmektedir. Zira yönetim şirketlerinin etik kurallarına uyum sağlaması yönündeki zorunluluk, hem şirket içi çıkar çatışmalarını minimize edecek hem de
yatırımcının menfaatini ve güvenini gözetmeyi sağlayacaktır.
Ayrıca Yönerge ile öngörülenin aksine hukukumuzda portföy yönetim şirketinin, saklama kuruluşunun veya sürece dâhil olması ve müdahalesi mümkün olan
aktörlerin mevzuata aykırı davranışlarının; piyasaya, yatırımcılara veya menfaat
sahibi üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
faaliyet izinlerinin iptali hariç olmak üzere esaslı yaptırımlara bağlanmayışı68 eksiklik olarak değerlendirilmiştir.

68

Çıkar çatışmaları ile faaliyet etik kurallarına uyulmaması hâlinde işletilecek yaptırımların öngörülmesi caydırıcılık bakımından önem arz etmektedir. Zira yatırımcı portföy yönetim şirketine esasında hem malvarlığını hem de gizliliğini emanet etmektedir. Bu sebeple kanaatimizce
çıkar çatışması ve etik kurallarının ihlalinin özel yaptırıma bağlanması gerekmektedir.
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Öz
Girişim sermayesi fonlarının etkinliğini artırmak amacıyla ihdas edilen Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17
Nisan 2013 tarih ve 345/2013 (AB) sayılı Avrupa Girişim Sermayesi Fonları Hakkında Tüzüğü, fon yöneticilerine Avrupa Birliği Girişim Sermayesi (EuVECA) ibaresini kullanma imkânı getirmekte ve fon yöneticilerince
EuVECA ibaresinin kullanılmasına yönelik olarak bütün Birlik içinde uygulanacak yeknesak kuralları içermektedir. Tek bir tescil işlemi yaparak EuVECA ibaresini kullanmaya hak kazanan fon yöneticileri, söz konusu yeknesak kurallar çerçevesinde bir daha tescil yaptırmaya gerek kalmaksızın Birliğe üye bütün devletlerde girişim
sermayesi fonu kurma ve mevcut fonlarını pazarlama imkânına kavuşmaktadır. Bu unvan fon yöneticilerinin
yatırımcılar -ki kimlerin girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilecekleri de ayrıca düzenlenmektedir- nezdinde güvenilirliğini artırdığı gibi, yatırımcılara da yatırım yaptıkları fonun niteliği hakkında belirli bir güvence
sağlamaktadır. Tüzüğün Türk hukukunda karşılığı yoktur.
Anahtar Kelimeler: Alternatif yatırım fonları, Girişim sermayesi fonları, EuVECA
Abstract
Regulation no. 345/2013 (EU) on European venture capital funds aims to increase the effectiveness of venture
capital funds by introducing a European Venture Capital Funds (EuVECA) label. The regulation sets out uniform quality criteria for managers of qualifying venture capital funds that wish to use the EuVECA label. Alternative funds managers that are registered and permitted to use the EuVECA label can set up and market their
funds across the EU using a single set of rules. This label boosts the credibility of the managers and provides
investors, that has also been defined by the Regulation, a certain level of reliability. Regulation 345/2013 has
no equivalent in Turkish law.
Keywords: Alternative investment funds, Venture capital funds, EuVECA

502

İbrahim Çağrı ZENGİN

I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013
tarih ve 345/2013 (AB) sayılı Avrupa Girişim Sermayesi Fonları Hakkında Tüzüğü

Kabul Tarihi

: 17 Nisan 2013

Sayısı

: 345/2013 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 25.4.2013, L 115, s. 1–17

B. Türk Mevzuatı
Adı

: -

II. Açıklamalar
A. Genel Açıklamalar
AB müktesebatı, yatırım fonlarını doğrudan veya dolaylı olarak konu alan
farklı düzeylerde birden çok düzenleme içermektedir. Menkul kıymetlere yatırım yapan yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerin temeli, devredilebilir menkul
kıymetlere yatırım yapan kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin mevzuatın koordinasyonuna yönelik olarak 20 Aralık 1985 yılında yayınlanan 85/611/AET sayılı Yönerge’ye kadar gitmektedir. Günümüzde yerini 13 Temmuz 2009 tarihli
ve 2009/65/AT sayılı Yönerge’ye bırakan bu düzenlemelerin hedefinde, belirli
şartları taşıyan devredilebilir menkul kıymetlere yatırım yapan kolektif yatırım
kuruluşlarının, yani kısaca UCITS’lerin Avrupa Birliği içinde herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmaksızın, serbest dolaşım kapsamında yatırımcılara ulaştırılması yer almaktadır.
Bununla beraber, Yönerge’nin kapsamında olmayan, yani UCITS niteliği
taşımayan (alternatif) yatırım fonlarının da denetlenip düzenlenmesine yönelik
olarak ortaya çıkan ihtiyacın bir ürünü olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey
8 Temmuz 2011 tarihli ve 2011/61/AB sayılı Yönerge’yi ihdas etmiştir. Bu Yönerge, Birlik içinde kurulu ya da pazarlanan alternatif yatırım fonu yöneticilerini
konu edinmekte (bkz. m. 1, 3), Yönerge’deki şartları sağlayan yöneticilerin yönettikleri fonların Birlik içinde pazarlanmasına ilişkin kural ve koşulların yeknesak hâle getirilmesini hedeflemektedir.
Ne var ki, 2011/61/AB sayılı Yönerge ile getirilen birtakım sınırlamaların
alternatif yatırım fonu yöneticilerinin hareket alanını daraltması ve Yönerge’de
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öngörülen eşiklere ulaşmanın zorluğu, alternatif yatırım fonlarının bazı alanlarda arzu edilen düzeyde gelişmesini engellemiştir. Alternatif yatırım fonlarının
bir alt kümesini oluşturan girişim (ya da risk) sermayesi (venture capital, capital-risque) fonları bakımından da aynı ihtiyacın hissedilmesi üzerine, aşağıda tam
metninin tercümesine yer verdiğimiz 345/2013 sayılı Tüzük yürürlüğe konmuştur. Böylece, 2011/61/AB sayılı Yönerge’ye tabi olmak için gereken sıkı şartları
sağlayamayan, örneğin yönetimi altındaki portföyün değeri 500.000.000 Avro’yu
bulmayan fon yöneticilerinin de bütün Birlik içinde etkin ve kolayca faaliyet göstermesinin önü açılmıştır.
Tüzük, “nitelikli” girişim sermayesi fonlarını konu almakta ve bu fonların pazarlanmasında “EuVECA” yani Avrupa Birliği Girişim Sermayesi ibaresinin kullanılmasının şartlarını belirlemektedir. Buradaki “nitelikli” ibaresi, yapılan yahut yapmak niyetinde olunan yatırımların konusu bakımındandır; yatırımlarının
en az %70’ini nitelikli yatırımlara yapan yahut yapmak niyetinde olan alternatif
yatırım fonları “nitelikli” olarak tanımlanmaktadır (m. 3). Nitelikli yatırımların
neler olduğu da yine Tüzük’te sayılmaktadır.
Tüzük’te düzenlenen şartların sağlanarak anılan ibarenin kullanımına hak kazanılmasının girişim sermayesi fonu yöneticileri bakımından en önemli sonucu,
yöneticinin üye devletlerden birinde yaptıracağı tek bir işlem (tescil) neticesinde,
fonlarını pazarladığı üye devletlerin her birinde aynı işlemi tekraren yapmak zorunda kalmaksızın, kısacası bütün Birlik içinde fonlarını pazarlayabilme imkânına kavuşmasıdır. Bu durumun bir diğer sonucu olarak yetkili merciler nezdinde
yapılacak işlemlerin sayısı da azaldığından, buna ilişkin masraflardan da kaçınmış olunmaktadır. Bu doğrultuda Tüzük’ün amacının, bir yandan yolun henüz
başında olarak nitelendirilebilecek, yaratıcı fikirlere sahip, gelişme potansiyeli
gösteren ancak sermaye tedarikinde zorlanan şirketlerin ve özellikle KOBİ’lerin,
Tüzük’teki ifadesiyle “nitelikli portföy işletmelerinin” finansmana daha kolay
ulaşmasının, diğer yandan da buna olanak sağlayacak kuruluşların teşvik edilerek
sayılarının artmasının sağlanması olduğu sonucuna varılmaktadır. Önceleri daha
küçük çaplı, daha detaylı bir söyleyişle 2011/61/AB sayılı Yönerge’nin kapsamına girmeyen alternatif yatırım fonu yöneticilerinin Birlik içinde serbestçe faaliyet göstermelerine olanak sağlamak yönündeki bakış açısı 2018 yılında yapılan
değişiklikle terk edilmiş ve büyüklüğüne bakılmaksızın bütün fon yöneticilerinin
EuVECA ibaresini kullanmalarına izin verilmiştir.
Şimdiye kadar andığımız, yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler birer Yönerge
formundayken girişim sermayesi fonları bakımından düzenlemenin bir Tüzük ile
yapılması, bu konuda üye devletlere iç hukuka aktarma ve bu sırada birtakım marjlar dâhilinde serbesti tanıma imkânının dahi verilmek istenmediğini, konunun tüm
Birlik içinde aynı kaynaktan beslenen yeknesak kurallara tâbi kılınmasına özel bir
önemin atfedildiğini de göstermektedir. Doğrudan uygulamanın bir sonucu ola-
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rak, Tüzük’teki şartları yerine getiren bir yöneticinin fonlarını pazarlayacağı her
bir üye devletin ulusal mevzuatını araştırmak ve buna uymak gibi bir mecburiyeti
de olmayacak, böylece fonların pazarlanması oldukça kolaylaşacaktır.
Ayrıca belirtelim ki, kapsamına giren kolektif yatırım kuruluşları bakımından uyulması zorunlu bir rejim öngören 2011/61/AB sayılı Yönerge’nin aksine,
Tüzük EuVECA ibaresinin kullanımına ilişkin bir zorunluluk öngörmemekte,
sadece bu ibarenin kullanılmasının getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen
yöneticilere bir imkân sunmaktadır. Dolayısıyla, bu olanaktan faydalanmak istemeyenlerin Tüzük hükümlerine uymak gibi bir zorunlulukları bulunmamaktadır.
Türk hukukunda ise girişim sermayesi fonları açısından durum farklıdır. 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin
Esaslar Tebliği (III-52.4) girişim sermayesi fonlarını esastan düzenlemekte ve bu
fonların tâbi oldukları zorunlu kuralları içermektedir. Bir tür yatırım fonu olması
itibarıyla, girişim sermayesi fonunun yatırım fonlarını düzenleyen Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nden (III-52.1) ayrıca ve özel olarak düzenlenmesi,
giderek bu durumun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği m. 1/2’de açıkça
zikredilmesi, AB hukukundaki duruma benzer olarak görülebilirse de, bu benzerlik sadece ilgili mevzuat sayısı ile sınırlı olmanın ötesine geçememektedir.
Zira yukarıda izah edildiği üzere, Birlik hukukunda girişim sermayesini düzenleyen normlar birbirinin tam anlamıyla alternatifi niteliği taşımamakta, pek çok
noktada birbirini tamamlamaktadır. Bu itibarla Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, kapsamı ve buyurucu niteliği nazara alındığında
incelediğimiz Tüzük’ten ziyade alternatif yatırım fonları yöneticilerini düzenleyen 2011/61/AB sayılı Yönerge’ye daha yakındır. Kısaca ifade etmek gerekirse,
345/2013 sayılı Tüzük’ün Türk hukukunda karşılığı yoktur.
İşte tam da bu özelliği nedeniyle çalışmamızda Tüzük’ü ele almayı ve bütün hükümleriyle birlikte tercüme etmeyi uygun gördük. Zira söz konusu Tüzük,
konu edindiği girişim sermayesi fonları alanını regüle etmekten ziyade, kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir saikle düzenlenmiştir. Hâlbuki Türk hukukunda konu zaten regüle edilmiş bulunmaktadır ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri hazırlarken AB müktesebatını özenle takip ettiği bir vakıadır. Tüzük’ün
önemi de, şayet bir gün hukukumuzda da girişim sermayesi fonlarının etkinliğini
artırıcı ve bunları teşvik edici bir düzenleme yapılmak istenirse, bir referans noktası olarak göreceği işlevde yatmaktadır.
Kaldı ki, Tüzük, bu noktada kerteriz alınmaktan başka bir yönüyle de önem
arz etmektedir. Zira Tüzük’ün 26/1-h maddesinde AB üyesi olmayan ülkelerde
kurulan girişim sermayesi fonlarınca da EuVECA ibaresinin kullanılmasına izin
verilmesi hususunda Komisyon’a bir değerlendirme yapma ve öneride bulunma
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yükümlülüğü yüklenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulumuzun AB müktesebatıyla
uyum konusunda gösterdiği hassasiyet ve benzeri bir durumun izahnameler bakımından gerçekleşmiş olmasının yarattığı örnekle, Türkiye’de kurulu bir girişim
sermayesi fonunun EuVECA ibaresini kullanmasının ileride mümkün olabileceği
konusunda ümitvar olmamak için bir sebep bulunmamaktadır.
Bu bakış açısıyla değerlendirilen ve incelemede fayda görülen Tüzük’ün tam
metninin çevirisi, aşağıda sunulmaktadır:
B. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Avrupa Girişim Sermayesi
Fonları Hakkında Tüzüğü’nün Türkçe Tercümesi1
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013 tarih 345/2013
sayılı ve Avrupa Girişim Sermayesi Fonları Hakkında Tüzüğü
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi,
Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Anlaşmayı ve özellikle 114. maddesini,
Avrupa Komisyonunun teklifini göz önünde bulundurarak,
düzenlemeye ilişkin tasarıyı ulusal meclislere sunduktan sonra,
Avrupa Merkez Bankasının görüşünü,
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü göz önünde bulundurarak,
olağan yasama prosedürüne uygun olarak,
izleyen hususları göz önünde tutarak:
(1) Girişim sermayesi genellikle küçük ölçekli, kurumsal varlıklarının
daha başlangıç aşamalarında bulunan ve güçlü bir büyüme ve gelişme potansiyeli gösteren işletmelere finansal destek sağlar. Buna ek olarak girişim sermayesi fonları işletmelere uzmanlık, bilgi birikimi, iş ilişkileri,
marka değeri ve stratejik tavsiyeler de sunar. Girişim sermayesi fonları, bu
işletmeleri finanse etmek ve onlara tavsiyelerde bulunmak suretiyle ekonomik büyümeyi tetikler, iş olanaklarının yaratılmasına ve sermaye hareketliliğine katkıda bulunur, yenilikçi işletmelerin kurulmasını ve yayılmasını teşvik eder, araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırır ve “Avrupa
2020” hedeflerine uygun olarak girişimciliği, yenileşmeyi (innovation) ve
rekabetçiliği geliştirir.
1

Tüzüğün tercümesinde Fransızca metin esas alınmış, ayrıca Almanca ve İngilizce metinlerden
de yararlanılmıştr.
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(2) Nitelikli girişim sermayesi fonları tarafından EuVECA [Avrupa Birliği
Girişim Sermayesi/“ABGS”] ibaresinin kullanılmasına, özellikle bu ibare altında faaliyet gösteren fonların portföylerinin yapısı, nitelikli yatırım
hedefleri, işletebilecekleri yatırım araçları ve onlara yatırım yapabilecek
nitelikteki yatırımcı kategorilerine ilişkin olarak Birlik içinde yeknesak
kurallarla ortak bir çerçevenin belirlenmesi gereklidir. Böyle bir ortak çerçevenin eksikliği, farklı üye devletlerin iç pazarın düzgün işlemesine doğrudan olumsuz etkisi olan ve engel teşkil eden ulusal ölçekte farklı önlemler almaları, Birlik içinde faaliyette bulunmak isteyen girişim sermayesi
fonlarının da bu farklı düzenlemelere tabi olmaları riskini doğurur. Ayrıca, portföy bileşimi, yatırım hedefleri ve yatırımcılar konusunda değişik
niteliklerin aranması yatırımcıların farklı düzeylerde korunmasına neden
olabilir ve nitelikli girişim sermayesi fonları ile ilişkili yatırım teklifleri
hakkında karışıklık doğurabilir. Dahası, yatırımcılar farklı nitelikli girişim
sermayesi fonlarının teklifleri hakkında kıyas yapma imkânına da sahip
olmalıdır. Girişim sermayesi fonları arasında rekabetin bozulmasını gelecekte de önlemek için fonlar tarafından sınır aşan sermaye toplanmasının
önündeki engellerin kaldırılması gereklidir. Sonuç olarak, işbu Tüzük’ün
uygun yasal dayanağı, Avrupa Birliği Adalet Divanının yerleşik içtihadıyla
da benimsendiği üzere ABİHA’nın 114. maddesidir.
(3) Birlik içinde EuVECA ibaresini kullanarak sermaye toplamayı arzu
eden nitelikli girişim sermayesi fonlarına uygulanacak yeknesak kurallar
getiren ve yöneticilerine eş yükümlülükler yükleyen bir Tüzük’ün kabul
edilmesi gerekli görülmüştür.
(4) EuVECA ibaresinin kullanılması için sahip olunması gereken niteliklerin bir Tüzük ile belirlenmesi, bunların bu ibareyi kullanarak fon toplayan kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticilerine doğrudan uygulanmasına
olanak sağlar. Bu durum ayrıca, yönergenin iç hukuka aktarılması sırasında
ulusal birtakım gerekliliklerin öngörülmesi suretiyle ibarenin kullanılmasına ilişkin yeknesak şartların değiştirilmesini önler. İbareyi kullanan kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticileri Birlik içinde aynı kuralları takip
etmek zorundadır. Bu durum yatırımcıların güvenini de artıracaktır. İşbu
Tüzük mevzuat karmaşasını ve özellikle sınır aşan bazda sermaye toplamak isteyen yöneticilerin sıklıkla birbirinden farklı olan girişim sermayesi fonlarına ilişkin ulusal kurallara uyumluluk (compliance) masraflarını
azaltmaktadır.
(5) 7 Aralık 2011 tarihli ve “KOBİ’lerin Finansmana Ulaşmalarını Kolaylaştırmak İçin Eylem Planı” başlıklı bildirisine göre Komisyon, 2013
yılında girişim sermayesinin önündeki engellerin kaldırılmasına ve vergiden kaçma ile vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik çözümleri sunmak
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amacıyla 2012’de sınır aşan girişim sermayesi yatırımlarının önündeki
vergisel engellere ilişkin analizini tamamlayacaktır.
(6) Bir nitelikli girişim sermayesi fonunun içeriden ya da dıştan yönetilmesi mümkün olmalıdır. Nitelikli girişim sermayesi fonu içeriden yönetildiğinde fon aynı zamanda yöneticidir ve bu nedenle Tüzük’te yöneticiler
için öngörülen bütün ilgili gerekliliklere uymak ve Tüzük’e uygun olarak
tescil edilmek zorundadır. Buna karşılık içten yönetilen bir nitelikli girişim
sermayesi fonunun başka bir kolektif yatırım kuruluşu ya da UCITS’in
[undertakings for collective investments in transferable securities/devredilebilir menkul kıymetlere yatırım yapan kolektif yatırım kuruluşları] dışarıdan yöneticisi olmasına izin verilmemelidir.
(7) İşbu Tüzük ile kolektif yatırım kuruluşları ve yöneticilerine ilişkin diğer
kurallar arasındaki ilişki bakımından belirtmek gerekir ki, işbu Tüzük sadece 2009/65/AT anlamındaki UCITS’ler dışındaki, Birlik içinde kurulmuş
olan ve 2011/61/AB Yönergesine uygun olarak merkezlerinin bulunduğu
üye devletin yetkili otoritesi nezdinde tescilli bulunan kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticilerine, nitelikli girişim sermayesi fonlarını yönetmeleri
şartıyla uygulanır. İşbu Tüzük’e uygun olarak tescil edilen ve nitelikli girişim sermayesi fonlarının dıştan yöneticileri, 2009/65/AT sayılı Yönerge’ye
kapsamında yetkilendirmeye konu olmuş UCITS’leri yönetebilir.
(8) Ayrıca İşbu Tüzük sadece, yönetimi altındaki varlıklarının toplamı
2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/2-b maddesindeki eşiği aşmayan kolektif yatırım kuruluşu yöneticilerine uygulanır. İşbu Tüzük bağlamında söz
konusu eşiğin hesaplanması esasları, 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/2-b
maddesindeki ile aynıdır.
(9) Ancak, işbu Tüzük’e uygun olarak tescil edilen ve yönetimleri altındaki toplam varlıkları sonradan Yönerge m. 3(2)b’deki eşiği aşan ve böylece
söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesi gereği merkezlerinin bulunduğunu
üye Ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirmeye konu hâle gelen girişim
sermayesi fonu yöneticileri, anılan yönergede sayılan şartları yerine getirmeleri ve nitelikli girişim sermayesi fonlarına ilişkin olarak EuVECA
ibaresinin kullanımına dair işbu Tüzük’te saptanan belirli gerekliliklere her
zaman uyumlu olmaları koşuluyla Birlik içinde nitelikli girişim sermayesi fonlarının pazarlanması ile ilgili olarak EuVECA ibaresini kullanmaya
devam edebilmelidir. Bu, hem mevcut nitelikli girişim sermayesi fonlarına
hem de eşiğin aşılmasından sonra kurulan nitelikli girişim sermayesi fonlarına uygulanır.
(10) EuVECA ibaresini kullanmak istemeyen kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticilerine işbu Tüzük uygulanmaz. Bu durumlarda mevcut ulusal
kurallar ve genel Birlik kuralları uygulanmaya devam olunur.
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(11) İşbu Tüzük nitelikli girişim sermayesi fonlarının mahiyetine, özellikle
nitelikli girişim sermayesi fonlarının yatırım yapmaya izinli oldukları nitelikli portföy kuruluşlarına ve kullanılacak yatırım araçlarına ilişkin yeknesak kuralları belirlemelidir. Bu, bir nitelikli girişim sermayesi fonu ile satınalma ya da spekülatif gayrimenkul yatırımları gibi diğer, daha az özellikli
yatırım stratejilerine irtibatlanan işbu Tüzük’ün düzenlemediği alternatif
yatırım fonları arasındaki sınırın açık bir şekilde çizilmesi için gereklidir.
(12) İşbu Tüzük ile düzenlenecek olan kolektif yatırım kuruluşlarını tam
olarak belirlemek hedefine uygun olarak ve kurumsal varlıklarının başlangıç aşamasındaki küçük işletmelere sermaye sağlamaya odaklanmayı
sağlamak amacıyla, nitelikli girişim sermayesi fonlarının toplam sermaye
iştiraklerinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin en az
%70’i ile bu tür işletmelere yatırım yapmak niyetinde oldukları varsayılmalıdır. Nitelikli girişim sermayesi fonlarının toplam sermaye iştiraklerinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin %30’undan fazlası ile nitelikli yatırımlar dışında yatırım yapmalarına izin verilmemelidir.
Bu, %30’luk eşiğin nitelikli olmayan yatırımlara ayrılabilecek maksimum
sınırı teşkil etmesi sebebiyle, %70’lik eşiğin nitelikli girişim sermayesi
fonunun ömrü boyunca nitelikli yatırımlara ayrılması gerekir. Bu eşikler
ilgili bütün masraflar ile nakit ve nakit benzerleri mevcutlar düşüldükten
sonra kalan yatırım yapılabilir miktar esas alınarak hesaplanmalıdır.
(13) İşbu Tüzük’ün amacı, Birlik içindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler/SMEs) gelişme ve yenileşmesini (innovation) artırmaktır.
Üçüncü ülkelerde kurulmuş nitelikli portföy kuruluşlarına yapılan yatırımlar nitelikli girişim sermayesi fonlarına daha fazla sermaye getirebilir ve
böylelikle bundan Birlik içindeki KOBİ’ler yararlanabilir. Diğer taraftan
işbu Tüzük’ten, hiçbir koşulda, nitelikli girişim sermayesi fonunun merkezin bulunduğu üye devletin yetkili kurumları ve nitelikli girişim sermaye
fonunun birim ya da paylarının pazarlanacağı her bir üye devletle aralarında uygun işbirliği anlaşması ya da vergisel konularda etkin bilgi alışverişi
bulunmayan üçüncü ülkelerde kurulu portföy kuruluşlarına yapılan yatırımlar faydalandırılmamalıdır.
(14) İlk etapta, bir nitelikli girişim sermayesi fonuna işbu Tüzük’te düzenlenen EuVECA ibaresini kullanma yetkisinin verilebilmesi için fonun Birlik içinde kurulmuş olması gerekir. İşbu Tüzük’ün uygulanma tarihini izleyen iki yıl içinde Komisyon, EuVECA ibaresinin kullanılmasının Birlik
içinde kurulu fonlarla sınırlı olmasını, üçüncü ülkelerin vergi alanında iyi
yönetime ilişkin asgari standartları uygulamaya teşvik edilmesine ilişkin
tavsiyesinin uygulanmasından elde edilen tecrübeyi dikkate alarak gözden
geçirmelidir.
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(15) Nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticileri fonun ömrü boyunca ilave sermaye taahhütlerini çekebilmelidir. Nitelikli girişim sermayesi
fonunun yaşamı boyunca söz konusu olacak bu ilave sermaye taahhütleri,
ilerideki yatırımın nitelikli aktifler dışındaki aktiflere yapılacak olması durumunda hesaba katılmalıdır. İlave sermaye taahhütlerine, nitelikli girişim
sermayesi fonunun statüsünde veya kuruluş belgelerindeki kriterlere ve
şartlara uygun olarak izin verilmiş olmalıdır.
(16) Nitelikli yatırımlar özsermaye aracı veya özsermaye benzeri araç niteliğinde olmalıdır. Özsermaye benzeri araçlar arasında, özsermayeyi ve
alacakları birleştiren ve getirisi nitelikli portföy işletmesinin kârına veya
zararına göre değişen, iflas durumunda geri ödenmesi tamamen garanti
edilmeyen bir finansman aracı türü bulunmaktadır. Bu tür araçlar; sermaye
benzeri krediler, sessiz katılımlar, katılım kredileri, kâra katılma hakları,
dönüştürülebilir tahviller ve varantlı tahviller gibi çeşitli finansal araçları
ihtiva eder. Özsermaye ve özsermaye benzeri araçlara ilaveten -ancak onların yerine geçmemek üzere- nitelikli girişim sermayesi fonu tarafından
hâlihazırda nitelikli yatırım yaptığı nitelikli portföy işletmesine verilen
geçişli krediler gibi, teminatlı veya teminatsız kredilere nitelikli girişim
sermayesi fonundaki toplam sermayesinin ve henüz çağrısı yapılmamış
sermaye taahhütlerin %30’undan fazlasının bu tür kredilerde kullanılmaması şartıyla izin verilebilir. Dahası, mevcut ticari uygulamaları girişim
sermayesi pazarına yansıtmak adına, nitelikli girişim sermayesi fonunun
bir nitelikli portföy işletmesinin mevcut paylarını bu işletmenin hâlihazırdaki pay sahiplerinden satın alınmasına da izin verilmelidir. Ayrıca, fon
toplama için mümkün olan en geniş fırsatların sağlanması amacıyla, diğer
nitelikli girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılması da caiz olmalıdır.
Nitelikli portföy işletmelerine olan yatırımların sulandırılmasını önlemek
için nitelikli girişim sermayesi fonları yalnızca diğer nitelikli girişim sermayesi fonlarına ve bu nitelikli girişim sermayesi fonlarının kendi toplam sermayelerinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin
%10’undan fazlasıyla diğer nitelikli girişim sermayesi fonlarına yatırım
yapmamış olmaları şartıyla yatırım yapabilmelidir.
(17) Girişim sermayesi fonlarının esas faaliyeti KOBİ’lere birincil yatırımlar yoluyla finans sağlamaktır. Girişim sermayesi fonları (gölge bankacılık olarak adlandırılan) olağan ihtiyati düzenleyici çerçeve dışında kalan
sistemik olarak önemli bankacılık faaliyetlerine katılmamalı, kaldıraçlı
devralmalar gibi tipik özel sermaye stratejilerini de takip etmemelidir.
(18) İşbu Tüzük, Avrupa 2020’yle uyumlu olarak, reel ekonomide demirli
(anchored) KOBİ’lere girişim sermayesi yatırımlarının yapılmasını teşvik
etmeyi amaçlar. Bu nedenle kredi kuruluşları, yatırım firmaları, sigorta iş-
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letmeleri, finansal holding şirketleri ve karşılık aktiviteli holding şirketleri,
işbu Tüzük anlamında nitelikli portföy işletmesine ilişkin tanımın dışında
bırakılmalıdır.
(19) İşbu Tüzük anlamındaki nitelikli girişim sermayesi fonlarını ikincil
pazarlardaki menkul kıymetlerin ticaretini yapan geniş alternatif yatırım
fonları kategorisinden ayırt edecek korkulukların yerleştirilmesi amacıyla,
nitelikli girişim sermayesi fonlarının ilkin doğrudan ihraç edilen araçlara
yatırım yapabileceklerini öngören kuralların konulması zorunludur.
(20) Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerine nitelikli girişim sermayesi fonlarının yönetiminde ve likidite yönetiminde belirli bir esneklik
sağlamak amacıyla, toplam sermayelerinin ve çağrısı yapılmamış taahhütlerinin en fazla %30’una kadar, nitelikli olmayan portföy kuruluşlarının
paylarının veya katılma senetlerinin ticaretine veya nitelikli olmayan yatırımları edinmelerine izin verilmelidir.
(21) EuVECA ibaresinin güvenilirliğini ve Birlik içindeki yatırımcılar tarafından kolayca tanınabilir olmasını temin etmek amacıyla, sadece işbu
Tüzük’te belirlenen yeknesak nitelik kriterleri ile uyumlu olan nitelikli
girişim sermayesi fonlarının yöneticilerinin Birlik içinde nitelikli girişim
sermayesi fonlarını pazarlarken EuVECA ibaresini kullanmaya ehil oldukları kabul edilmelidir.
(22) Nitelikli girişim sermayesi fonlarının amaçlarına uyan, ayrı ve tanımlanabilir bir profilinin olmasını sağlamak amacıyla, bu fonlar için izin verilen portföyün bileşimine ve yatırım tekniklerine ilişkin yeknesak kurallar
bulunmalıdır.
(23) Nitelikli girişim sermayesi fonlarının sistemik risklerin gelişimine
katkıda bulunmaması ve bu fonların yatırım faaliyetlerinin nitelikli portföy kuruluşlarının desteklenmesine konsantre olması için fonlar düzeyinde kaldıraç kullanılmasına izin verilmemelidir. Nitelikli girişim sermayesi
fonlarının yöneticilerinin nitelikli girişim sermayesi fonu düzeyinde sadece ödünç almalarına, borç senedi ihraç etmelerine ya da teminat sağlamalarına, bu gibi ödünçlerin, borç senetlerinin ya da teminatların henüz ödeme
çağrısı yapılmamış taahhütlerle karşılanması ve bunların fonun ödenmiş
sermayesini aşmaması şartıyla izin verilmelidir. Nitelikli girişim sermayesi fonlarının yatırımcıları tarafından verilen ve bu yatırımcıların sermaye
taahhütleriyle karşılanan nakit avanslar nitelikli girişim sermayesi fonunun
risklerini artırmadığından bunlara izin verilmelidir. Bunun gibi, fonun yatırımcılara yapacağı ödeme çağrısı ile sermaye taahhütlerinin hesaba girmesi arasındaki sürede doğabilecek olağandışı likidite ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak adına kısa vadeli borçlanmaya, borçlanmanın miktarının
fonun çağrısı yapılmamış sermayeyi aşmaması şartıyla izin verilebilir.
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(24) Nitelikli girişim sermayesi fonlarının sadece kendi yatırım kararlarını alacak ve bu fonların taşıdığı riskleri değerlendirecek tecrübesi, bilgisi
ve uzmanlığı olan yatırımcılara pazarlanmasını sağlamak ve yatırımcıların nitelikli girişim sermayesi fonlarına olan güvenini korumak amacıyla
birtakım özel korkulukların konması gerekir. Bu nedenle, nitelikli girişim
sermayesi fonları sadece profesyonel müşteri olan veya 2004/39/AT Yönergesi’ne göre profesyonel müşteri olarak değerlendirilebilecek yatırımcılara pazarlanabilir. Bununla birlikte, nitelikli girişim sermayesi fonlarına
yatırım yapacak yeterli müşteri çevresine sahip olmak için diğer bazı yatırımcıların ve varlıklı bireylerin de nitelikli girişim sermayesi fonlarına ulaşabilir olmaları arzu edilir. Mamafih, nitelikli girişim sermayesi fonlarının
sadece bu tür yatırımlar yapmaya uygun profillere sahip yatırıcılara pazarlandığının teminat altına alınması için bu diğer yatırımcılar bakımından
birtakım özel sınırlamaların (korkulukların) getirilmesi gereklidir. Bu korkuluklar dönemsel tasarruf planlarının kullanımını dışarıda bırakır. Dahası,
bir nitelikli girişim sermayesi fonunun yöneticisinin icracıları, yöneticileri
ya da yönetiminde görevli çalışanlarının yönettikleri girişim sermayesi fonuna yatırım yapmaları, bu kişilerin girişim sermayesi yatırımlarına katılmak için yeterli bilgiye sahip olmaları nedeniyle mümkün olmalıdır.
(25) Yalnızca pazardaki davranışlarına ilişkin yeknesak nitelik kriterlerini sağlayan nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticilerinin EuVECA
ibaresini kullanabilmelerinin temin edilmesi için işlerin idaresine ve yöneticilerin yatırımcılarla ilişkilerine ilişkin kurallar bulunmalıdır. Aynı gerekçeyle, yöneticilerin taraf oldukları menfaat ihtilaflarının ele alınmasına
ilişkin de yeknesak koşullar öngörülmelidir. Bu kural ve koşullar yöneticilerin menfaat ihtilaflarını uygun bir şekilde ele almalarını temin edecek
gerekli organizasyonel ve idari önlemleri almalarını da gerektirmelidir.
(26) Bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin yetkilerini üçüncü
kişilere devretmesi hâlinde yöneticinin girişim sermayesi fonuna ve onun
yatırımcılarına karşı sorumluluğu bu durumdan etkilenmemelidir. Dahası, yönetici yetkilerini, içerik olarak onun artık bir girişim sermayesi fonu
yöneticisi olarak nitelendirilmesine engel olacak ya da onu bir posta kutusu şirketine dönüştürecek şekilde devredememelidir. Yönetici, devredilen
yetkilerin uygun kullanılmasından ve işbu Tüzük’e uyumluluk bakımından
her zaman sorumlu kalır. Yetki devri hiçbir zaman yöneticinin gözetiminin
etkinliğine zarar vermemeli ve özellikle yatırımcıların çıkarlarına en iyi
hizmet edecek şekilde yöneticiyi yönetmekten, fonu da yönetilmekten alıkoymamalıdır.
(27) EuVECA ibaresinin bütünlüğünün korunması adına nitelikli girişim
sermayesi fonu yöneticisinin organizasyonuna ilişkin nitelik kriterlerinin
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belirlenmesi gerekir. Bu nedenle uygun teknik ve insan kaynaklarına olan
ihtiyacın giderilmesi için yeknesak, orantılı gerekliliklerin saptanması gereklidir.
(28) Nitelikli girişim sermayesi fonlarının iyi yönetilmesini ve yöneticilerinin faaliyetlerinden doğan potansiyel riskleri giderebilmelerini sağlamak
için nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticilerine, yeknesak ve orantılı bir şekilde, yeteri miktarda kendi fonlarını elinde bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Elde bulundurulacak kendi fonlarının miktarı nitelikli
girişim sermayesi fonlarının devamlılığını ve iyi yönetimini sağlamaya
elverişli olmalıdır.
(29) Yatırımcının korunması amacı için, nitelikli girişim sermayesi fonunun malvarlığının değerinin usulüne uygun bir şekilde tespit edilmesinin
sağlanması gerekir. Bunun sonucu olarak, bu fonların statülerinde ya da
kuruluş belgelerinde malvarlığının değerlenmesine ilişkin hükümler yer
almalıdır. Bunun değerlemenin bütünlüğünü ve şeffaflığını temin etmesi
gerekir.
(30) EuVECA ibaresini kullanan nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticilerinin faaliyetleri hakkında yeterli şekilde hesap vermesi sağlanmalı, yıllık raporlar hakkında yeknesak kurallar oluşturulmalıdır.
(31) EuVECA ibaresinin yatırımcılar nezdinde bütünlüğünün korunması
için, bunun sadece yatırım politika ve hedefleri tamamen şeffaf olan nitelikli girişim sermayesi yöneticilerince kullanılmasının sağlanması gerekir.
Bunun için yöneticilere yatırımcılarına bilgi verme konusunda görev yükleyen yeknesak kuralların belirlenmesi gereklidir. Özellikle yatırım stratejileriyle, girişim sermayesi fonunun hedefleri, kullanılan yatırım araçları,
maliyetler, yüklenen masraflar ve nitelikli fon tarafından tavsiye edilen
risk/kazanç profili ile alakalı sözleşme öncesi bilgi verme yükümlülüğü
öngörülmelidir. Yüksek derecede şeffaflığın sağlanabilmesi için, söz konusu bilgi verme yükümlülükleri yöneticilerin ücretlerinin hesaplanma şeklini de içermesi gereklidir.
(32) İşbu Tüzük’te öngörülen yeknesak gerekliliklerin gözetiminin sağlanması için, merkez üye devletin yetkili kuruluşunun nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerinin işbu Tüzük’te öngörülen yeknesak gerekliliklere
uyumluluğunun denetlenmesi gerekir. Bu amaçla, nitelikli fonlarını EuVECA ibaresi altında pazarlamak isteyen yöneticiler, bu niyetleri hakkında
merkez üye devletlerinin yetkili kuruluşunu bilgilendirmelidir. Yetkili kuruluş bütün gereken bilgiler sağlanmış ve işbu Tüzük’e uyumluluk için gereken uygun önlemler alınmışsa yöneticiyi tescil etmelidir. Böyle bir tescil
bütün Birlik içinde geçerli olmalıdır.
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(33) Nitelikli girişim sermayesi fonlarının sınırlar arası ticaretini kolaylaştırabilmek amacı doğrultusunda, yöneticileri mümkün olan en hızlı biçimde tescil edilmelidir.
(34) Yetkili gözetim kurumları, işbu Tüzük’te fonların uygun bir şekilde
kullanılması öngörülen garantilerin (korkulukların) uygulandığını gözetmelidir.
(35) İşbu Tüzük’te düzenlenen yeknesak kriterlere uyulduğunun etkin bir
şekilde gözetimi için merkez üye devletin yetkili kurumuna iletilen bilgilerin hangi şartlarda kamuya açıklanacağına ilişkin kurallar belirlenmelidir.
(36) İşbu Tüzük’te öngörülen gerekliliklerin etkin bir şekilde gözetimi için
aynı zamanda, bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin merkez
üye devletinde tescil yaptırmasıyla tetiklenen, gözetim kuruluşları arasında sınır aşan bir ihbar mekanizmasının tanımlanması gereklidir.
(37) Nitelikli girişim sermayesi fonlarının pazarlanmasına ilişkin şartların
şeffaflığının Birliğin bütününde sağlanması için, Avrupa Parlamentosu ve
Konseyin 1095/2010 sayılı Tüzüğü ile kurulan ESMA işbu Tüzük’e uygun
bir şekilde tescil edilmiş olan nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerini
ve onların yönettikleri nitelikli girişim sermayesi fonlarını içeren merkezi
bir veri tabanı oluşturmakla yükümlü tutulmalıdır.
(38) Ev sahibi üye devlet, ülkesinde bir nitelikli girişim sermayesi fonu
yöneticisinin işbu Tüzük’ün hükümlerine uymadığı yönünde kesin ve temellendirilmiş gerekçeleri var ise, bundan derhâl uygun önlemleri almakla
yükümlü merkez üye devletin yetkili kurumunu haberdar etmelidir.
(39) Merkez üye devletin yetkili kurumunun aldığı önlemlere rağmen veya
bu kurumun makul bir süre içinde gereken önlemleri almaması nedeniyle
bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e açıkça aykırı davranışlarına devam etmesi hâlinde, ev sahibi üye devletin yetkili kurumu, merkez üye devletin yetkili kurumunu haberdar ettikten sonra yatırımcıları korumak için uygun olan, ilgili yöneticinin ev sahibi üye devletin
ülkesinde girişim sermayesi fonlarını pazarlamasının yasaklanması dâhil
bütün önlemleri almak konusunda yetkili olmalıdır.
(40) İşbu Tüzük, getirilen yeknesak kriterlerle ilgili gözetimin yeterliliğinin sağlanması için yetkili kuruluşlara tanınan gözetim yetkilerine ilişkin
bir liste içerir.
(41) İyi uygulanmasını temin etmek adına işbu Tüzük portföyün yapısına
ilişkin kurallar, nitelikli yatırımcı kategorilerine ilişkin sınırlamalar ve EuVECA ibaresinin inhisari olarak işbu Tüzük’e uygun olarak tescil yaptıran
nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri tarafından kullanılmasına yöne-
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lik önemli hükümlerinin (korkulukların) ihlaline ilişkin idari yaptırımlar ve
sair tedbirler öngörür. Bu hükümlerin ihlali, gerektiğinde, ibarenin kullanmasının yasaklanmasına ve yöneticinin terkin edilmesine neden olmalıdır.
(42) Gözetime ilişkin bilgiler merkez ve ev sahibi üye devletlerin yetkili
kurumları ile ESMA arasında paylaşılmalıdır.
(43) İşbu Tüzükle getirilen yeknesak kriterlere uyumluluğun gözetilmesinden sorumlu birimler arasında düzenleyici işbirliğinin sağlanması, düzeyi
yükseltilmiş sır saklama yükümlülüğünün bütün ilgili ulusal kuruluşlara ve
ESMA’ya uygulanmasını gerektirir.
(44) İşbu Tüzük’te öngörülen gerekliliklerin belirlenmesi için ABİHA m.
290’a uygun olarak Komisyon’a nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerinin kaçınmakla yükümlü oldukları menfaat çatışmalarının tanımlanmasına ve bunlara ilişkin alınacak önlemlere yönelik düzenleme yapma yetkisinin verilmesi gerekir. Komisyon hazırlık çalışmaları sürecinde uzmanların görüşlerinden yararlanmalıdır. Komisyonun kendisine delege edilen
konulardaki düzenlemelerini eşzamanlı, zaman geçirmeden ve uygun bir
şekilde Avrupa Parlamentosu ve Konsey ile paylaşması gerekir.
(45) Finansal hizmetler alanındaki teknik normlar bütün Birlik içinde istikrarlı bir uyumun sağlanmasını ve yüksek düzeyde bir gözetimi temin
etmelidir. Özel yetkilerle donatılmış bir organ olarak ESMA’nın uygulamaya ilişkin teknik norm tasarılarını hazırlamak ve Komisyona sunmakla
görevlendirilmesi rasyonel olacaktır.
(46) Komisyon, ABİHA m. 291’e ve 1095/2010 sayılı Tüzük m. 15’e uygun olarak, uygulama tasarrufları çıkararak, uygulamaya ilişkin teknik
normları ihdas etmeye yetkili olmalıdır. ESMA işbu Tüzük’te öngörülen
ihbar şeklini belirleyecek teknik uygulama normlarının hazırlanmasıyla
görevli olmalıdır.
(47) İşbu Tüzük’ün uygulanma tarihini izleyen en fazla dört yıl sonra, Komisyon girişim sermayesi pazarının gelişimini değerlendirerek Tüzük’ü
gözden geçirir. Bu gözden geçirme işbu Tüzükle getirilen kuralların işlerliğinin genel bir analizini ve uygulanmaları suretiyle edinilen tecrübeyi
içermelidir. Bu gözden geçirmeye dayalı olarak Komisyon Avrupa Parlamentosuna ve Konseye gerekiyorsa yasal düzenlemelere ilişkin önerilerini
de içeren bir rapor sunar.
(48) Bunun dışında, işbu Tüzük’ün uygulanma tarihini izleyen en fazla dört yıl sonra, Komisyon işbu Tüzük ile özellikle 2011/61/AB sayılı
Yönergede yer alan, kolektif yatırım kuruluşlarını ve onların yöneticile-

§ 9. Avrupa Birliği Girişim Sermayesi Fonları

515

rini düzenleyen diğer kurallar arasındaki etkileşimi ele alan bir araştırma
yapmalıdır. Bu araştırma özellikle, daha büyük ölçekli alternatif yatırım
fonu yöneticilerinin EuVECA ibaresini kullanmalarına imkân sağlayacak
şekilde genişletilmesine ilişkin değerlendirmeyi de içerecek şekilde, işbu
Tüzük’ün uygulama alanı konu edinmelidir. Bu araştırmayı temel alarak
Komisyon, Avrupa Parlamentosuna ve Konseye gerekiyorsa yasal düzenlemelere ilişkin önerilerini de içeren bir rapor sunar.
(49) Bu araştırma bağlamında, Komisyon nelerin bu fonların yatırımcılar tarafından edinilmesini engellediğini, kurumsal yatırımcılar için onlara
uygulanabilecek diğer düzenlemelerin etkisini de içerecek şekilde değerlendirmelidir. Ayrıca Komisyon, EuVECA ibaresinin kullanımının Birliğin
Ufuk 2020 gibi diğer programlarına katkısını değerlendirmek için de veri
toplamalıdır.
(50) 6 Ekim 2010 tarihli, “Avrupa 2020 Kılavuz (?) (flagship, phare, Leit)
İnisiyatifi: Yenileşme ve Birlik” başlıklı ve 7 Aralık 2011 tarihli, “KOBİ’lerin Finansmana Erişimlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Hareket
Planı” başlıklı Komisyon Bildirileri ışığında, Birlik içinde girişim sermayesi pazarının desteklenmesine yönelik kamusal sistemlerin yeterliliklerinin sağlanması, özellikle rekabet veya araştırma alanlarında yenileşmeyi
teşvik etmeyi hedefleyen politikalar arasında uyum ve koordinasyonun
sağlanması önemlidir. Avrupa Birliğinin yenileşmeye ve büyümeye yönelik politikaları bakımından “yeşil” teknoloji önemli bir odak noktasıdır,
Birlik akıllı ve sürdürülebilir büyümede, enerji ve kaynak yeterliliğinde,
KOBİ’lerin finansmanını da ilgilendirecek şekilde dünyada başı çekmeyi
hedeflemektedir. Komisyon, işbu Tüzük’ü gözden geçirirken Tüzük’ün bu
amaca yönelik katkısını da değerlendirmelidir.
(51) ESMA işbu Tüzük’ün kendisine yüklediği görev ve yetkileri yerine
getirebilmek bakımından personel ve kaynak ihtiyaçlarını değerlendirmeli
ve Avrupa Parlamentosuna, Konseye ve Komisyonuna rapor olarak sunmalıdır.
(52) Avrupa Yatırım Fonu (AYF/EIF) diğerlerinin yanında inter alia Birlik
içindeki girişim sermayesi fonlarına yatırım yapar. İşbu Tüzük’ün girişim
sermayesi fonlarının ortak özellikleriyle kolayca tanımlanmasına hizmet
eden hükümleri AYF için muhtemel yatırım hedefleri olarak girişim sermayesi fonlarını tespit etmeyi kolaylaştıracaktır. Bu nedenle AYF nitelikli
girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmaya teşvik edilmelidir.
(53) İşbu Tüzük temel haklara saygı duyar ve özellikle özel hayata ve aile
hayatına saygı gösterilmesi hakkı ile girişim özgürlüğü dâhil olmak üzere
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ile tanınan ilkeleri gözetir.
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(54) Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin 24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/
AT sayılı kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkındaki Yönergesi üye devletlerde kişisel niteliklerdeki verilerin işbu Tüzük kapsamında ve üye devletlerin yetkili kuruluşlarının, özellikle üye devletlerce belirlenen bağımsız
idari otoritelerin gözetimi altında işlenmesine de uygulanır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 18 Kasım 2000 tarihli ve 45/2001 sayılı gerçek kişilerin kişisel verilerinin Birlik kurum veya organlarınca işlenmesine karşı korunmasına ve bu verilerin serbest dolaşımına yönelik Tüzük’ü, işbu
Tüzük kapsamında kişisel verilerin Avrupa Veri Koruma Kontrolörünün
gözetimi altında ESMA tarafından işlenmesinde de uygulanır.
(55) İşbu Tüzük devlet yardımına ilişkin kuralların nitelikli girişim sermayesi fonlarına uygulanmasını engellememelidir.
(56) İşbu Tüzük’ün amaçları, yani girişim sermayesi fonlarının pazarlanmasına yeknesak kuralların uygulanması, Birliğin tamamında girişim
sermayesi fonlarının pazarlanmasını kolaylaştırmak üzere nitelikli girişim
sermayesi fonlarının yöneticilerinin kolayca tescil edilebilecekleri bir sistemin kurulması ve bir yandan EuVECA ibaresinin kullanılmasının güvenliği ve güvenilirliği ile diğer yandan girişim sermayesi piyasasının iyi işlemesi çeşitli taraflara yüklenen masraflar arasında bir dengenin kurulması
gereği göz önünde bulundurulduğunda, bu amaçlara üye devletlerce tatmin edici şekilde ulaşılması mümkün değildir; ölçeği ve etkileri göz önüne
alındığında bu amaçlara Birlik tarafından ulaşılmasının ise mümkündür,
Birlik TEU m. 5’te düzenlenen ikincillik ilkesine uygun olarak önlemler
alabilir. Bu maddede düzenlenen orantılılık ilkesine uygun olarak İşbu Tüzük bu hedeflere ulaşılması için gereken (sınırı) aşmamıştır.
işbu Tüzük’ü kabul etmiştir:
BÖLÜM I
KONU, UYGULAMA ALANI VE TANIMLAR
Madde 1
İşbu Tüzük, Birlik içinde nitelikli girişim sermayesi fonlarının pazarlanmasında “EuVECA” [“ABGS”] ibaresini kullanmak isteyen kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticilerine uygulanacak yeknesak koşulları ve gereklilikleri belirler ve böylece iç pazarın iyi işlemesine katkıda bulunmayı
amaçlar.
İşbu Tüzük Birlik içindeki nitelikli yatırımcılar nezdinde nitelikli girişim
sermayesi fonlarının pazarlanmasına, nitelikli girişim sermayesi fonlarının
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portföylerinin bileşimine, nitelikli girişim sermayesi fonları tarafından nitelikli yatırım teknik ve araçlarının kullanılmasına, Birlik içinde nitelikli
girişim sermayesi pazarlayan yöneticilerin organizasyonuna, yönetimine
ve şeffaflığına ilişkin yeknesak kuralları da düzenler.
Madde 2
1. İşbu Tüzük;
a) yönettikleri malvarlığı toplamı 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/2-b’deki eşiği aşmayan,
b) Birlik içinde kurulmuş olan,
c) 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/3-a’ya uygun olarak merkez üye devletin yetkili kuruluşları nezdinde tescilli bulunan ve
d) nitelikli girişim sermayesi fonu portföylerini yöneten
m. 3/a anlamındaki kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticilerine uygulanır.
2. İşbu Tüzük’ün m. 3 ilâ 6, m. 12, m. 13/1-c ve i, m. 14a ilâ 19, m.
20/3-ikinci bent, m. 21 ve 21a hükümleri nitelikli girişim sermayesi fonlarını yöneten, Birlik içinde fonlarını pazarlamak için “EuVECA” ibaresini
kullanmak niyetinde olan, 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 6’ya uygun olarak yetkilendirilmiş kolektif yatırım kuruluşu yöneticilerine uygulanır.2
3. Dışarıdan yönetici olarak m. 14’e göre tescilli bulunan nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri 2009/65/AT sayılı Yönergedeki izne tâbi
olmak kaydıyla menkul kıymetlere ilişkin kolektif yatırım kuruluşlarını da
yönetebilirler.
Madde 3
Bu Tüzük bağlamında:
a) “kolektif yatırım kuruluşu”; 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 4/1-a’da
tanımlanan bir alternatif yatırım fonunu;
b) “nitelikli girişim sermayesi fonu”;
i) statülerinde veya kuruluş belgelerinde belirlenen süre içinde, bütün
ilişkili maliyetler ile nakit ve nakit benzeri mevcutları düşüldükten sonra
yatırım yapılabilir miktar olarak hesaplanan, toplam sermaye katkılarının
2

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2017 tarihli ve 2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü
(ABRG 10.11.2017/L 293) m. 1 ile değişik.
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ve nitelikli yatırımlardaki henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin en az %70’i ile yatırım yapma niyetinde olan,
ii) bütün ilişkili maliyetler ile nakit ve nakit benzeri mevcutları düşüldükten sonra yatırım yapılabilir miktar olarak hesaplanan, toplam sermaye
katkılarının ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin %30’undan fazlasını nitelikli yatırımların dışındaki malvarlıklarının edinilmesinde
kullanmayan,
iii) bir üye devletin ülkesinde kurulmuş olan
kolektif yatırım kuruluşunu;
c) “nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisi”; olağan faaliyeti en az bir
nitelikli girişim sermayesi fonunu yönetmek olan tüzel kişiyi;
d) “nitelikli portföy işletmesi”;
i) nitelikli girişim sermayesi fonunca ona yapılan ilk yatırım tarihinde,
- 2014/65/AB sayılı Yönerge m. 4/1-b.21 ve 22 anlamındaki bir düzenlenmiş pazarda veya çok taraflı ticaret sisteminde ticarete konu edilmemiş
olması ve en fazla 499 kişiyi istihdam etmesi,
- 2014/65/AB sayılı Yönerge m. 4/1-b.12’deki KOBİ gelişen pazarına kayıtlı, aynı Yönerge m. 4/1-b.13’te tanımlanan bir KOBİ olması,
şartlarından birini taşıyan3,
ii) bizatihi kendisi kolektif yatırım kuruluşu olmayan,
iii) - Avrupa Parlamentosu ve Konseyin kredi kuruluşlarının faaliyete geçmesine ve işlerinin takibine ilişkin 14.06.2006 tarih ve 2006/48/AT sayılı
Yönergesi m. 4/1’de tanımlanan bir kredi kuruluşu,
- 2004/39/AT sayılı Yönerge m.4/1-b.1’de tanımlanan bir yatırım kuruluşu,
- 2009/138/AT sayılı Yönerge m. 13/b.1’de tanımlanan bir sigorta şirketi,
- 2006/48/AT sayılı Yönerge m. 4/b.19’da tanımlanan bir finansal holding
şirketi,
- 2006/48/AT sayılı Yönerge m. 4/b.20’de tanımlanan karma faaliyetli bir
holding şirketi
olmayan,
3

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2017 tarihli ve 2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m.
1 ile değişik.
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iv) bir üye devletin ülkesinde veya
- Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanına Karşı Finansal Görev
Gücünde iş birliği yapmayan ülke olarak kayıtlı olmayan,
- bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin merkez üye devleti ve
nitelikli girişim sermayesi fonunun birimlerinin veya paylarının pazarlanacağı her bir üye devlet ile, üye olmayan devletin OECD Gelir ve Sermaye
Hakkında Model Vergi Konvansiyonu m. 26’da belirtilen standartları tamamen sağladığını ve her türlü vergi anlaşması dâhil vergisel konularda
etkin bilgi paylaşımını temin eden bir anlaşma imzalamış olan
üye olmayan bir devlette kurulmuş olan;
işletmeyi;
e) “nitelikli yatırım”; aşağıdaki araçlardan birini:
i) - bir nitelikli portföy işletmesi tarafından ihraç edilmiş ve o nitelikli
portföy işletmesinden doğrudan nitelikli girişim sermayesi fonu tarafından
edinilmiş,
- bir nitelikli portföy işletmesi tarafından, o nitelikli portföy işletmesince
ihraç edilmiş bir özsermaye aracı karşılığında ihraç edilmiş, veya
- nitelikli portföy işletmesi, çoğunluğuna sahip olduğu bir yavru şirket olan
ve nitelikli girişim sermayesi fonu tarafından, nitelikli portföy işletmesinin
ihraç ettiği özsermaye araçları karşılığında edinilmiş bulunan bir işletme
tarafından ihraç edilmiş
özsermaye aracı ya da özsermaye aracı benzeri;
ii) nitelikli girişim sermayesi fonunun toplam sermaye iştiraklerinin ve
henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin %30’unun bu gibi borçlarda kullanılmaması şartıyla, nitelikli girişim sermayesi fonu tarafından
hâlihazırda nitelikli yatırım yapmış bulunduğu nitelikli portföy işletmesince verilmiş teminatlandırılmış ya da teminatlandırılmamış borçlar;
iii) bir nitelikli portföy işletmesinin mevcut hissedarlarından edinilen payları;
iv) toplam sermayesinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin %10’undan fazlası ile nitelikli girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmamış olan diğer bir veya birden fazla nitelikli girişim sermayesi fonunun
birim veya payları;
f) “ilişkili maliyetler”; doğrudan ya da dolaylı olarak yatırımcılardan
kaynaklanan ve nitelikli girişim sermayesi yöneticisi ile yatırımcıları arasında mutabık kalınmış bütün ücret, gider ve masrafları;
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g) “özsermaye”; nitelikli portföy işletmesinin sermayesini temsil eden,
yatırımcılarına sunulmak üzere çıkarılmış pay senetleri veya diğer katılım
türleri yoluyla bir işletmenin sermayesine katılmayı;
h) “özsermaye benzeri” özsermaye ve alacakların kombinasyonu niteliği
taşıyan, getirisi nitelikli portföy işletmesinin kâr veya zararına bağlı olan
ve iflas hâlinde geri ödeneceği tamamen taahhüt edilmemiş olan finansman aracını;
i) “pazarlama”; bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisi tarafından
veya onun hesabına, yönettiği nitelikli girişim sermayesi fonunun payları
veya birimlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak, Birlik içinde yerleşik
yahut kayıtlı merkezi bulunan yatırımcılarla sunulmasını ya da tahsis edilmesini;
j) “taahhüt edilmiş sermaye”; yatırımcıları nitelikli girişim sermayesi fonunun statüsünde veya kuruluş belgelerinde belirlenen süre içinde bu fonlara yatırım yapmaya ya da sermaye tedarik etmeye yönelik bir borç altına
sokan her türlü taahhüdü;
k) “merkez üye devlet”; nitelikli girişim sermayesi fonunun yöneticisinin
kayıtlı merkezinin bulunduğu üye devleti;4
l) “ev sahibi üye devlet”; merkez üye devlet dışında, nitelikli girişim
sermayesi yöneticisinin nitelikli girişim sermayesi fonlarını işbu Tüzük’e
uygun olarak pazarladığı üye devleti;
m) “yetkili kuruluş”;
i) işbu Tüzük m. 2/1’de zikredilen yöneticiler için, 2011/61/AB sayılı
Yönerge m. 3/3-a’da belirtilen yetkili kuruluşu,
ii) işbu Tüzük m. 2/2’de zikredilen yöneticiler için, 2011/61/AB sayılı
Yönerge m. 7/1’de belirtilen yetkili kuruluşu,
iii) nitelikli girişim sermayesi fonları için, nitelikli girişim sermayesi fonunun kurulu olduğu üye devletin yetkili kuruluşunu,5
n) “ev sahibi üye devletin yetkili kuruluşu”; nitelikli girişim sermayesi
fonunun pazarlandığı, merkez üye devletin dışındaki bir üye devletin kuruluşunu,6
4
5
6

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2017 tarihli ve 2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m.
1 ile değişik.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2017 tarihli ve 2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m.
1 ile değişik.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2017 tarihli ve 2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m.
1 ile değişik.
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o) “ön pazarlama”; hiçbir durumda potansiyel yatırımcılar nezdinde nitelikli girişim sermayesi fonunun birim ya da paylarına bir yatırım veya
yatırım teklifi anlamına gelmemek kaydıyla, bir nitelikli girişim sermayesi
fonu yöneticisi tarafından veya onun hesabına, yerleşim yeri ya da merkezi Birlik içinde bulunan potansiyel yatırımcılara, onların henüz kurulmamış veya kurulmuş fakat potansiyel yatırımcıların yerleşim yerinin ya
da merkezlerinin bulunduğu üye devlette pazarlanmasına ilişkin m. 15’te
düzenlenen bildirim yapılmamış olan bir nitelikli girişim sermayesi fonuna ilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla, yatırım stratejileri veya yatırım
fikirleri hakkında, doğrudan ya da dolaylı olarak, bilgi ya da bildiri verilmesini 7
ifade eder.
Birinci fıkranın c) bendiyle ilgili olarak, nitelikli girişim sermayesi fonlarının hukuki şeklinin içeriden yönetime izin vermesi ve fonun yönetici
organının dışarıdan bir yönetici atamaması şartıyla, nitelikli girişim sermayesi fonunun kendisi m. 14’e uygun olarak nitelikli girişim sermayesi
fonunun yöneticisi olarak tescil edilir. Nitelikli girişim sermayesi fonunun
içeriden yöneticisi olarak tescil edilen bir nitelikli girişim sermayesi fonu,
diğer kolektif yatırım kuruluşlarının nitelikli girişim sermayesi fonlarının
dışarıdan yöneticisi olarak tescil edilemez.
BÖLÜM II
“EuVECA” İBARESİNİN KULLANIM ŞARTLARI
Madde 4
Bu bölümde düzenlenen gereklilikleri yerine getiren nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri, Birlik içinde nitelikli girişim sermayesi fonlarını
pazarlarken “EuVECA” ibaresini kullanmaya hak kazanır.
Madde 4a8
1. Bir nitelikli girişim sermayesi yöneticisi, potansiyel yatırımcılara verilen bilgilerin:
a) yatırımcıların özel nitelikli girişim sermayesi fonu paylarını ya da birimlerini edinmeyi taahhüt etmelerine elverecek yeterlilikte,
7
8

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 20 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/1156 (AB) sayılı Tüzüğü
m. 15 ile ekli.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 20 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/1156 (AB) sayılı Tüzüğü
m. 15 ile ekli.
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b) taslak ya da kesin olsun, iştirak formuna ya da benzer belgelere denk,
c) kesin bir şekilde henüz kurulmamış olan bir nitelikli girişim sermayesi
fonunun tahsis belgelerine, izahnamesine veya kuruluş belgelerine denk
olması kaydıyla, Birlik içinde ön pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir:
Bir izahname ya da tahsis belgesi veriliyorsa, bu belge yatırımcılara yatırım kararı almaya izin verecek yeterli bilgileri içermez ve
a) bir nitelikli girişim sermayesi fonunun payları veya birimlerini taahhüde yönelik bir tahsis veya davet niteliği taşımadığını, ve
b) içerdiği bilgilerin eksik ve değiştirilebilir olmaları nedeniyle bağlayıcı
olmadığını
açıkça içerir.
2. Yetkili kuruluşlar nitelikli girişim fonu yöneticilerini ön pazarlamanın
içeriğini veya muhataplarını kendilerine bildirmeye ya da bir ön pazarlamaya girişmeden önce işbu maddede belirlenenlerden başka şart veya
gereklilikleri yerine getirmeye zorlayamaz.
3. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri yatırımcıların bir nitelikli
girişim sermayesi fonunun paylarını ya da birimlerini ön pazarlama yoluyla edinmediklerini ve ön pazarlama kapsamına ilişki kurulan yatırımcıların
sadece m. 15’te izin verilen pazarlama kapsamında nitelikli girişim sermayesi fonunun birim veya paylarını edinebileceklerini gözetir.
Profesyonel yatırımcılar tarafından, ön pazarlamanın nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri tarafından başlatılmasından itibaren onsekiz ay
içinde, ön pazarlama kapsamında verilen bilgilerde öngörülen veya bu ön
pazarlamanın ardından yaratılan nitelikli girişim sermayesi fonu paylarının
ya da birimlerinin taahhüt edilmesi, pazarlamanın sonucunda gerçekleşmiş
olarak değerlendirilir ve m. 15’te öngörülen bildirim usullerine tâbidir.
4. Ön pazarlamanın başlangıcından itibaren iki hafta içinde, nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri merkez üye devletlerinin yetkili kuruluşlarına basılı ya da elektronik yolla bir mektup gönderir. Bu mektup ön
pazarlamanın gerçekleştirildiği üye devletleri, ön pazarlamanın yapıldığı
ya da yapılmış olduğu zaman dilimlerini, ön pazarlamanın, sunulan yatırım
stratejilerine ilişkin bilgileri içeren özet tanımını, duruma göre ön pazarlamaya konu olan veya olmuş bulunan nitelikli girişim sermayesi fonlarının
listesini içerir. Nitelikli girişim sermayesi fonunun yöneticisinin merkez
üye devletinin yetkili kuruluşu, yöneticinin ön pazarlama faaliyetlerini
gerçekleştirmekte olduğu veya gerçekleştirdiği üye devletlerin yetkili kuruluşlarını hızlıca bilgilendirir. Ön pazarlamanın yapıldığı veya yapılmış
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bulunduğu üye devletin yetkili kuruluşları nitelikli girişim sermayesi fonu
yöneticisinin merkez üye devletinin yetkili kuruluşlarından ülkesinde gerçekleşen ya da gerçekleşmiş bulunan ön pazarlamayla ilgili tamamlayıcı
bilgiler vermesini talep edebilir.
5. Üçüncü bir kişi, kendisinin 2014/65/AB sayılı Yönerge anlamında
bir yatırım şirketi, 2013/36/AB sayılı Yönerge anlamında bir kredi kuruluşu, 2009/65/AT sayılı Yönerge anlamında UCITS yönetim şirketi veya
2011/61/AB sayılı Yönerge anlamında alternatif yatırım fonu yöneticisi
olarak yetkilendirilmiş bulunması ya da 2014/65/AB sayılı Yönerge anlamında bağlı acente olarak hareket ediyor olması şartıyla yetkilendirilmiş
nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin hesabına ön pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Söz konusu üçüncü kişi işbu maddede belirtilen
şartlara tâbidir.
6. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri ön pazarlamanın uygun
bir şekilde belgelendiğini temin eder.
Madde 5
1. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri, nitelikli yatırımlar dışındaki malvarlığı değerlerini edinirken, fonun toplam sermaye iştiraklerinin
ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütleri toplamının %30’undan
fazlasın bu edinimlerde kullanmıyor olmalıdır. Bu %30’luk eşik bütün ilişkili maliyetler düşüldükten sonra kalan yatırım yapılabilir miktarlar esas
alınarak hesaplanır. Nakit ve nakit benzerleri yatırım olarak değerlendirilmediğinden, nakit ve nakit benzeri mevcutlar bu eşiğin belirlenmesinde
hesaba katılmaz.
2. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri, nitelikli girişim sermayesi fonu düzeyinde fonların kullanımın sermayesinin üzerine çıkmasına
neden olacak, nakit veya menkul kıymetlerin ödünç alınması, türev pozisyonlar alınması ya da sair hiçbir yöntemi kullanamaz.
3. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri nitelikli girişim sermayesi
fonu düzeyinde yalnızca henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütleri ile
karşılanabilecek miktarda ödünç alabilir, borç senedi ihdas edebilir ya da
teminat verebilir.
Madde 6
1. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri nitelikli girişim sermayesi
fonunun birimlerini ya da paylarını yalnızca 2004/39/AT sayılı Yönergenin
II. Ekinin I. Bölümüne uygun olarak profesyonel müşteri olarak nitelendirilen yatırımcılara veya;
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a) asgari 100.000 Avro tutarında yatırım yapmayı taahhüt eden ve
b) öngörülen yatırım ya da taahhüdün getirdiği risklerin bilincinde olduğunu, yatırım taahhüdünü içeren sözleşmeden ayrı bir belgede yazılı olarak açıklayan
yatırımcılara pazarlayabilir.
2. Birinci fıkra hükmü, bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin
icracıları, yöneticileri ya da yönetiminde görevli çalışanlarının, o yöneticinin yönettiği nitelikli girişim sermayesi fonuna yaptıkları yatırımlara
uygulanmaz.
Madde 7
Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri, yönettikleri nitelikli girişim
sermayesi fonları ile ilgili olarak,
a) faaliyetlerinin icrasında gereken yetkinlik, özen ve çabayla, dürüst ve
sadık bir biçimde hareket eder,
b) yatırımcıların ve nitelikli portföy kuruluşlarının menfaatlerini ihlal
edeceği makul bir şekilde tahmin edilen kural dışı uygulamaları önlemek
için uygun politika ve usulleri uygular,
c) işlerini, yönettikleri nitelikli girişim sermayesi fonlarının, bunların yatırımcılarının ve pazarın bütünlüğünün üstün yararını destekleyecek şekilde yürütür,
d) nitelikli portföy kuruluşlarındaki yatırımlarının seçiminde ve devamlı
izlenmesinde yüksek düzeyde özen gösterir,
e) yatırım yaptıkları nitelikli portföy kuruluşları hakkında uygun bilgi ve
anlayışa sahip olur,
f) yatırımcılarına dürüst muamele eder. Bu durum, özel yatırımcıların kamu yatırımcılarına nazaran daha elverişli muamele görmesini, bu
muamelenin devlet yardımına ilişkin kurallar ve özellikle Komisyon’un
651/2014 (AB) sayılı Tüzük’ü m. 21 ile uyumlu olması ve fonun statüsünde veya kuruluş belgelerinde yer alması şartıyla, engellemez.9
g) nitelikli girişim sermayesi fonunun statüsünde ya da kuruluş belgelerinde böyle bir davranışta bulunulacağı öngörülmediği sürece hiçbir yatırımcısına ayrıcalıklı davranılmamasını temin eder.

9

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2017 tarihli ve 2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m.
1 ile değişik.
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Madde 8
1. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin nitelikli girişim sermayesi fonuna ya da fonun yatırımcılarına karşı sorumluluğu, yöneticinin yetkilerini üçüncü kişilere devretmesinden etkilenmez. Yönetici yetkilerini,
içerik olarak onun artık bir girişim sermayesi fonu yöneticisi olarak nitelendirilmesine engel olacak ya da onu bir posta kutusu şirketine dönüştürecek şekilde devredemez.
2. Birinci fıkrada öngörülen yetki devri hiçbir zaman nitelikli girişim
sermayesi fonu yöneticisinin fon üzerindeki gözetiminin etkinliğine zarar
vermemeli ve özellikle yatırımcıların çıkarlarına en iyi hizmet edecek şekilde yöneticiyi yönetmekten, fonu da yönetilmekten alıkoymamalıdır.
Madde 9
1. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri çıkar çatışmalarını saptamalı ve onlardan kaçınmalı, kaçınamayacağı çıkar çatışmalarını, bunların
nitelikli girişim sermayesi fonunun ve onun yatırımcılarının çıkarlarını da
etkilemesini önlemek ve yönettikleri girişim sermayesi fonlarına dürüst bir
şekilde muamele edildiğini temin etmek adına yönetmeli, izlemeli ve 4.
fıkraya uygun olarak derhâl duyurmalıdır.
2. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri özellikle;
a) nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticileri, yöneticilerin faaliyetlerini fiili olarak yöneten kişiler, çalışanları veya yöneticilere kontrol
ilişkisi vasıtasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunan bütün kişiler ile bu yöneticiler tarafından yönetilen nitelikli girişim sermayesi fonu
veya bu fonların yatırımcıları,
b) bir nitelikli girişim sermayesi fonu veya fonun yatırımcıları ile aynı
yönetici tarafından yönetilen başka bir nitelikli girişim sermayesi fonu
veya onun yatırımcıları,
c) bir nitelikli girişim sermayesi fonu veya onun yatırımcıları ile aynı yönetici tarafından yönetilen bir kolektif yatırım kuruluşu veya UCITS ya da
onların yatırımcıları
arasında meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını saptamalıdır.
3. Nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticileri birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen gerekliliklere uymak için elverişli organizasyonel ve idari
tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdür.
4. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisi tarafından çıkar çatışmalarını saptamak, engellemek, yönetmek ve izlemek için alınan organizasyonel
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tedbirlerin yatırımcıların menfaatlerinin zarar görmesi riskinden kaçınılması bakımından makul bir kesinlikte yeterli görülmemesi hâlinde, birinci
fıkrada öngörülen çıkar çatışmaları kamuya açıklanır. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisi yatırımcılar hesabına hareket etmeden önce çıkar
çatışmalarının türünü veya kaynağını açık bir şekilde bildirir.
5. Komisyon, m. 25’e uygun olarak;
a) işbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen çıkar çatışması türlerini,
b) çıkar çatışmalarının saptanması, önlenmesi, yönetilmesi, izlenmesi ve
kamuya açıklanmasına yönelik olarak nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerinin yapısal ve usuli konularda alması gereken iradi ve organizasyonel önlemleri
belirlemek için (ikincil) düzenleme(ler) yapmaya yetkilidir.10
Madde 10
1. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri, yönettikleri nitelikli girişim sermayesi fonlarının iyi yönetimini temin etmek için her zaman, yeterli kaynaklara sahip olmalı ve yeterli uygunlukta insan kaynaklarını ve
teknik kaynağı kullanmalıdır.
2. İçeriden yönetilen girişim sermayesi fonları ile nitelikli girişim sermayesi fonlarının dışarıdan yöneticilerinin başlangıç sermayesi 50.000 Avro’dur.11
3. [Yöneticinin] kendi kullanımına özgülenmiş fonları her zaman, bir önceki yıl boyunca yönetici tarafından yapılan genel masrafların en az sekizde biri kadar olmalıdır. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu, yöneticinin
faaliyetlerinde bir önceki yıldan bu yana önemli değişikliklerin olması durumunda bu zorunlu miktarı değiştirebilir. Nitelikli girişim sermayesi fonu
yöneticisi bir tam yıl boyunca faaliyet göstermemiş ise bu zorunlu miktar
yöneticinin iş planında, merkez üye devletin yetkili kuruluşu bu planda bir
değişiklik yapılmasını istememişse, öngörülen genel masrafların sekizde
biri olarak belirlenir.12
10

11

12

Bkz. Avrupa Komisyonunun 4 Şubat 2019 tarih ve 2019/820 sayılı ikincil düzenlemesi (bkz.
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/820 of 4 February 2019 supplementing Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to conflicts
of interest in the area of European venture capital funds [2019] OJ L 134/ 8).
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2017 tarihli ve 2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m. 1
ile değişik. (bkz. Regulation (EU) 2017/1991 of the European Parliament and of the Council of
25 October 2017 amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and
Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds [2017] OJ L 293/ 1).
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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4. Yönetici tarafından yönetilen nitelikli girişim sermayesi fonlarının
değeri 250.000.000 Avro’yu aşarsa, yönetici kendi kullanımına özgülenmiş fonlarına bir miktar daha ekler. Bu ek miktar, 250.000.000 Avro’yu
aşan nitelikli girişim sermayesi fonlarının toplam değerinin %0,02’sine
denktir.13
5. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu, nitelikli girişim sermayesi fonu
yöneticisini, 4. fıkrada zikredilen kendi kullanımına özgülenmiş fonlarının ek miktarının %50’sine kadarını sağlamamasına, yöneticinin merkezi
bir üye devlette ya da söz konusu kredi kuruluşu ya da sigorta şirketinin
merkez üye devletin yetkili kuruluşunun Birlik hukukuyla denk olduğuna
hükmettiği hükümlere tâbi bulunduğu bir üçüncü ülkede bulunan bir kredi
kuruluşu veya sigorta şirketi tarafından verilmiş aynı miktardaki bir garantiden istifade ediyor olması şartıyla izin verebilir.14
6. [Yöneticinin] kendi kullanımına özgülenmiş fonları nakit varlıklara
veya kısa vadede nakde dönüştürülebilir varlıklara yapılacak yatırımlara
konu edilebilir ve spekülatif pozisyonları içeremez.15
Madde 11
1. Malvarlığının değerlemesine ilişkin kurallar nitelikli girişim sermayesi
fonunun statüsünde veya kuruluş belgelerinde belirlenir ve güvenilir ve
şeffaf bir değerleme sürecini temin eder.
2. Kullanılan değerleme usulleri malvarlığının doğru bir şekilde değerlendiğini ve değerlerinin en az yılda bir defa hesaplandığını temin eder.
Madde 12
1. Nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticileri yönettikleri her bir
nitelikli girişim sermayesi fonu için merkez üye devletin yetkili kuruluşuna mali yılın sona ermesini takip eden en fazla altı ay içinde yıllık rapor
sunar. Bu rapor nitelikli girişim sermayesi fonunun portföyünün bileşimini
ve bir önceki yıldaki faaliyetleri tanımlar. Raporda ayrıca nitelikli girişim
sermayesi fonunun ömrünün sonunda elde edilen kârlar ve varsa ömrü boyunca dağıttığı kârlar açıklanır. Rapor, nitelikli girişim sermayesi fonunun
denetlenmiş finansal hesaplarını da içerir.
Yıllık rapor yürürlükteki raporlama standartlarına ve nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri ile yatırımcılar arasında kararlaştırılan hükümlere
13
14
15

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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uygun olarak düzenlenir. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri bu
raporu talepleri üzerine yatırımcılara verir. Nitelikli girişim sermayesi fonu
yöneticileri ile yatırımcılar karşılıklı olarak başkaca bilgilerin paylaşılmasını kendi aralarında kararlaştırabilir.
2. Nitelikli girişim sermayesi fonu en az yılda bir defa denetlenir. Denetim, para ve malvarlığının nitelikli girişim sermayesi fonu adına tutulduğunu, nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin kayıtlarının uygunluğunu, nitelikli girişim sermayesi fonunun parası ve malvarlığının kontrolüyle
ve yatırımcılarıyla alakalı bütün görev veya yetkilere ilişkin uygun kontrolleri uyguladığını doğrular.
3. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisi 2004/109/AT sayılı Yönerge
m. 4 kapsamında yıllık finansal rapor yayınlamakla yükümlü ise, nitelikli
girişim sermayesi fonuna ilişkin olarak işbu maddenin birinci fıkrasında
öngörülen bilgiler bu rapordan ayrı olarak ya da bu raporun ek bir bölümü
hâlinde verilebilir.
4. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu işbu madde kapsamında toplanan
bütün bilgileri, zamanında ve m. 22’de belirtilen usulde, her bir ilgili nitelikli girişim sermayesi fonu için yetkili kuruluşunun, her bir ilgili ev sahibi
üye devletin yetkili kuruluşunun ve ESMA’nın kullanımına sunar.16
Madde 13
1. Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri, yatırımcılarına, yatırım
kararlarını vermeden önce, yönettikleri nitelikli girişim sermayesi fonları
hakkında;
a) yöneticinin ve nitelikli girişim sermayesi fonlarının yönetimi konusunda yöneticinin anlaşmalı olduğu diğer bütün hizmet sağlayıcılarının kimliği,
b) nitelikli girişim sermayesi fonunun iyi yönetimi için gereken insan
kaynağını ve teknik kaynağı elinde bulundurmak amacıyla fonların yöneticinin kendi kullanımına özgülenmiş bölümü,17
c) nitelikli girişim sermayesi fonunun amaçlarının ve yatırım stratejisinin
tanımı, özellikle;
i) yatırım yapma niyetinde olduğu nitelikli portföy işletmesi tipleri,
ii) yatırım yapma niyetinde olduğu bütün diğer nitelikli girişim sermayesi
fonları,
16
17

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
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iii) ii)’de öngörülen bir diğer nitelikli girişim sermayesi fonunun yatırım
yapma niyetinde olduğu nitelikli portföy işletmesi tipleri,
iv) yapmak niyetinde olduğu nitelikli olmayan yatırımlar,
v) başvurma niyetinde olduğu teknikler,
vi) muhtemel yatırım kısıtlamaları,
d) nitelikli girişim sermayesi fonunun risk profilinin ve fonun yatırım yapabileceği malvarlıklarının veya kullanabileceği yatırım tekniklerine bağlı
risklerin tanımı,
e) nitelikli portföy kuruluşlarının değerlenmesinde kullanılan yöntemler
dâhil, nitelikli girişim sermayesi fonunun değerleme usulünün ve malvarlığının değerinin tespitinde kullanılan fiyat belirleme yöntemlerinin tanımı,
f) nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin ücretinin hesaplanma
yönteminin tanımı,
g) bütün ilişkili masrafların ve bunların azami miktarının tanımı,
h) varsa, nitelikli girişim sermayesi fonunun finansal performansının tarihçesi,
i) nitelikli girişim sermayesi fonunun yöneticisinin, nitelikli girişim
sermayesi fonunun yatırım yaptığı nitelikli portföy kuruluşlarının devam
eden operasyonlarına gelişmeyi, büyümeyi kolaylaştırmak veya sair amaçlarla sağladığı ya da üçüncü kişiler vasıtasıyla sağlamayı taahhüt ettiği iş
desteği hizmetleri ve diğer destek faaliyetleri veya bu faaliyet ve hizmetler
verilmiyorsa bu durumun bir açıklaması,
j) yatırım stratejisinin veya yatırım politikasının ya da her ikisinin değiştirilmesi için nitelikli girişim sermayesi fonu tarafından uyulacak usullerin
tanımı
hususlarında açık ve anlaşılır bilgi verir:
2. Birinci fıkrada öngörülen bütün bilgiler doğru ve açık olmalı, yanıltıcı
olmamalıdır. Bu bilgiler güncel olmalı ve duruma göre düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
3. Nitelikli girişim sermayesi fonunun 2003/71/AT sayılı Yönerge’ye
veya ulusal hukuka göre izahname yayınlama yükümlülüğü altında olması
durumunda birinci fıkradaki bilgiler ayrıca ya da izahnamenin bir bölümü
olarak verilebilir.
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BÖLÜM III
GÖZETİM VE İDARİ İŞ BİRLİĞİ
Madde 14
1. Nitelikli girişim sermayesi fonlarının pazarlanmasında “EuVECA”
ibaresini kullanmak isteyen nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri,
merkez üye devletin yetkili kuruluşunu bilgilendirmeli ve aşağıdaki bilgileri vermelidir:
a) nitelikli girişim sermayesi fonunun yönetim faaliyetini fiilen yöneten
kişilerin kimlikleri,
b) birim veya payları pazarlanacak olan nitelikli girişim sermayesi fonlarının kimlikleri ve yatırım stratejileri,
c) II. Bölümde öngörülen gerekliliklere uyulması için alınan önlemlere
ilişkin bilgiler,
d) her bir nitelikli girişim sermayesi fonu için, nitelikli girişim sermayesi
fonunun yöneticisinin bu fonu pazarlamaya niyetli olduğu üye devletlerin
listesi,
e) (…)18
2. Merkez üye devletin nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisini yalnızca aşağıdaki şartların yerine getirilmesi hâlinde tescil edilebilir:
a) nitelikli girişim sermayesi fonunu fiilen yöneten kişiler de nitelikli girişim sermayesi fonunun yöneticisinin izlediği yatırım stratejileri için gerekli saygınlık tecrübeye sahip olmalıdır,
b) Birinci fıkrada aranan bilgiler tamamlanmış olmalıdır,
c) Birinci fıkranın c) bendine uygun olarak düzenlenen hükümlerin, II.
bölümde öngörülen gereklilikleri yerine getirdiği temin edilmelidir,
d) (…)19
e) (…)20
3. İşbu maddeye uygun olarak yapılan tescil, Birliğin bütün topraklarında
geçerlidir ve nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticilerine Birliğin
bütününde nitelikli girişim sermayesi fonlarının pazarlanmasında “EuVECA” ibaresini kullanmalarına imkân verir.
18
19
20

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile mülga.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile mülga.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile mülga.
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4. Birinci fıkrada sayılan bilgilerin hepsini verdikten en fazla iki ay sonra,
anılan fıkrada zikredilen yönetici merkez üye devletin yetkili kuruluşu tarafından nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisi olarak tescilinin yapılıp
yapılmadığı hakkında bilgilendirilir.21
5. Nitelikli girişim sermayesi fonlarının yönetimine ilişkin olarak işbu
madde anlamında yapılan tescil, 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/3’e göre
yapılmış bir tescil teşkil eder.22
6. İşbu maddede zikredilen bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisi
ilk tescilindeki şartlarda meydana gelen önemli bütün değişiklikleri, bu
değişiklikler gerçekleşmeden önce merkez üye devletin yetkili kuruluşuna
işbu maddeye uygun olarak bildirir.23
Merkez üye devletin yetkili kuruluşu [bu fıkranın] birinci bentte [bendinde] zikredilen değişikliklere kısıtlama uygulamaya karar verir ya da değişiklikleri reddederse, nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisini değişikliklere ilişkin bildirimi aldığı tarihten itibaren bir ay içinde durumdan
haberdar eder. Yetkili kuruluş, dosyanın özel şartları gereği gerekli görürse, nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisini haberdar ettikten sonra,
bu süreyi en fazla bir ay daha uzatabilir. İlgili yetkili kuruluşun öngörülen
süre içinde itiraz etmemesi hâlinde değişiklikler gerçekleştirilebilir.24
7. İşbu maddenin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına
ESMA,birinci fıkrada öngörülen tescil talebi üzerine yetkili kuruluşlara
verilecek bilgileri ve ikinci fıkrada zikredilen şartları belirlemeye yönelik
teknik düzenleme normu tasarılarını hazırlamaya yetkilidir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmek suretiyle işbu Tüzük’ü tamamlamaya yetkilidir.25
8. İşbu maddenin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına
ESMA, birinci fıkrada öngörülen tescil talebi ve ikinci fıkrada öngörülen
şartlarla alakalı olarak yetkili kuruluşlara bilgi verilmesine ilişkin tip formülleri, modelleri ve usulleri içeren teknik uygulama normu tasarılarını
hazırlamaya yetkilidir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik uygulama norm21
22
23
24
25

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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larını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 15’e uygun olarak ihdas etmeye
yetkilidir. 26
9. ESMA, işbu Tüzük’e uygun olarak yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen tescil işlemlerinin tutarlılığını güçlendirmek adına 1095/2010 (AB)
sayılı Tüzük’e uygun olarak incelemeler düzenleyebilir ve yürütebilir.27
Madde 14a28
1. 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 6’ya uygun olarak yetkilendirilmiş kolektif yatırım kuruluşu yöneticileri “EuVECA” ibaresini kullanmak niyetinde oldukları nitelikli girişim sermayesi fonları için tescil talebinde
bulunur.
2. Birinci fıkrada öngörülen, nitelikli girişim sermayesi fonunun tescil
talebi, bu fonlar için yetkili kuruluş nezdinde yapılır ve şu unsurları içerir:
a) nitelikli girişim sermayesi fonunun statüsü veya kuruluş belgeleri,
b) saklayıcının kimliğine ilişkin bilgiler,
c) m. 14/1’de zikredilen bilgiler,
d) Birinci fıkrada zikredilen yöneticilerin kuruldukları veya nitelikli girişim sermayesi fonlarını kurmak niyetinde oldukları üye devletlerin listesi.
c) bendi bağlamında, II Bölümdeki gerekliliklere uyum için alınan önlemlere ilişkin bilgiler, m. 5 ve 6 ile m. 13/1-c ve i’ye uyum için alınan önlemlere atıfta bulunur.
3. Nitelikli girişim sermayesi fonu için yetkili olan kuruluş merkez üye
devletin yetkili kuruluşundan farklı ise, nitelikli girişim sermayesi fonunun
yetkili kuruluşu merkez üye devletin yetkili kuruluşundan nitelikli girişim
sermayesi fonunun, yöneticinin alternatif yatırım fonlarının yönetimine
yetkilendirilmesi kapsamında olup olmadığını ve m. 14/2-a’daki şartların
yerine getirilip getirilmediğini talep eder.
Nitelikli girişim sermayesi fonunun yetkili kuruluşu merkez üye devletin
yetkili kuruluşundan ayrıca, ikinci fıkrada zikredilen belgelere ilişkin açıklama ve bilgi de talep edebilir.
Merkez üye devletin yetkili kuruluşu talebin ulaşmasından itibaren bir ay
içinde nitelikli girişim sermayesi fonunun yetkili kuruluşuna cevap verir.
26
27
28

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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4. Birinci paragrafta zikredilen yöneticiler 2011/61/AB sayılı Yönerge
kapsamında vermiş oldukları bilgi ve belgeleri tekrar vermekle yükümlü
tutulamaz.
5. İkinci fıkraya uygun olarak edindiği belgeleri inceleyen ve üçüncü fıkradaki açıklama ve bilgileri edinen nitelikli girişim sermayesi fonunun yetkili kuruluşu, fonun yöneticisinin m. 14/2’deki şartları sağlaması hâlinde
fonu nitelikli girişim sermayesi fonu olarak tescil eder.
6. İkinci fıkrada zikredilen bütün belgeleri sağlamasından en fazla iki ay
sonra, birinci fıkrada anılan yönetici, nitelikli girişim sermayesi fonunun
yetkili kuruluşu tarafından, nitelikli girişim sermayesi fonu olarak tescilinin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgilendirilir.
7. İşbu madde anlamındaki tescil bütün Birlik’te geçerlidir ve bu fonların
Birliğin tamamında “EuVECA” ibaresi altında pazarlamasına izin verir.
8. İşbu maddenin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına
ESMA ikinci fıkraya uygun olarak yetkili kuruluşlara verilecek bilgileri
belirleyen teknik düzenleme normları tasarıları hazırlayabilir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmek suretiyle işbu Tüzük’ü tamamlamaya yetkilidir.
9. İşbu maddenin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına
ESMA, ikinci fıkraya göre yetkili kuruluşlara bilgi verilmesine ilişkin tip
formülleri, modelleri ve usulleri içeren teknik uygulama normu tasarılarını
hazırlamaya yetkilidir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmeye yetkilidir.
10. ESMA, işbu Tüzük’e uygun olarak yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen tescil işlemlerinin tutarlılığını güçlendirmek adına 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 30’a uygun olarak incelemeler düzenleyebilir ve yürütebilir.
Madde 14b29
Üye devletler m. 14 anlamındaki bir yöneticinin veya m. 14a anlamındaki
bir fonun tescil talebinin reddinin gerekçeli, söz konusu yöneticilere bildirilmiş, ulusal düzeydeki adli, idari ve diğer kuruluşlar nezdinde başvuruya
konu edilebilir olduğunu gözetir. Bu başvuru hakkı, yöneticinin gerekli
29

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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bütün bilgileri vermesinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen tescile ilişkin hiçbir kararın alınmamış olduğu durumda da uygulanır. Üye devletler
yöneticinin söz konusu başvuru hakkını kullanmadan önce ulusal hukukta
öngörülen ön idari başvuru yollarının tüketilmiş olması şartını arayabilir.
Madde 15
Nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisi,
a) yeni bir nitelikli girişim sermayesi fonunu, veya
b) mevcut bir nitelikli girişim sermayesi fonunu 14. maddenin birinci fıkrasının d) bendindeki listede yer almayan bir üye devlette
pazarlama niyeti hakkında merkez üye devletin yetkili kuruluşunu bilgilendirir.
Madde 16
1. Nitelikli girişim sermayesi fonunun yöneticisinin tescil veya terkin
edilmesinin, bir nitelikli girişim sermayesi fonunun eklenmesinin tescil
edilmesinin veya terkininin veya nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin nitelikli girişim sermayesi fonlarını pazarlamak niyetinde olduğu
listeye yeni bir üye devletin eklenmesinin veya bu listeden çıkarılmasının
hemen ardından merkez üye devletin yetkili kuruluşu durumu ev sahibi
üye devletlerin yetkili kuruluşlarına ve ESMA’ya bildirir.
Birinci bent kapsamında, m. 14a’ya göre tescil edilmiş nitelikli girişim
sermayesi fonunun yetkili kuruluşu, bir nitelikli girişim sermaye fonunun
eklenmesinin tescilini ya da terkinini, yöneticilerinin fonları pazarlamak
niyetinde olduğu listeye yeni bir üye devletin eklenmesini veya bu listeden
yapılacak her türlü çıkarmayı merkez üye devletin yetkili kuruluşuna, ev
sahibi üye devletlerin yetkili kuruluşlarına ve ESMA’ya derhâl bildirir.30
2. Ev sahibi üye devletlerin yetkili kuruluşları, nitelikli girişim sermayesi
fonlarının pazarlanması ile alakalı olarak nitelikli girişim sermayesi fonlarının yöneticilerine hiçbir gereklilik veya idari bir usul yahut pazarlamaya
ilişkin ön onay zorunluluğu dayatamaz Bu tür gereklilik veya idari usullere
ücret ve diğer masraflar da dâhildir.
3. İşbu maddenin uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması adına
ESMA, işbu madde bağlamında yapılacak bildirimlerin şeklini belirleyen
teknik uygulama normları taslakları hazırlar.
30

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
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4. ESMA, hazırladığı bu teknik uygulama normları taslaklarını en geç 16
Şubat 2014 tarihine kadar Komisyon’a sunar.
5. Komisyon, 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 15’te belirlenen usule uygun olarak işbu maddenin 3. fıkrasında öngörülen teknik uygulama normlarını ihdas etmeye yetkilidir.31
Madde 16a32
1. [İşbu Tüzük] m. 14/9’da ve m. 14a/10’da öngörülen incelemelerin düzenlenmesi ve yönetilmesi için merkez üye devletin yetkili kuruluşu veya
ondan başka bir kuruluş ise nitelikli girişim sermayesi fonunun yetkili kuruluşu, m. 14/1 ve 2’ye ve m. 14a/2’ye uygun olarak tescilin yapılmasına
dayanak teşkil eden nihai bilgilerin tescili takiben zamanında ESMA’nın
kullanımına sunulduğunu gözetir. Bu bilgiler m. 22’de öngörülen usule
göre kullanıma sunulur.
2. İşbu maddenin uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması adına
ESMA, birinci fıkradaki bilgilerin ESMA’nın kullanımına sunulacak bilgileri belirleyen teknik uygulama normları taslakları hazırlayabilir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmek suretiyle işbu Tüzük’ü tamamlamaya yetkilidir.
3. İşbu maddenin uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması adına
ESMA, birinci fıkraya uygun olarak ESMA’nın kullanımına sunulacak bilgilerin verilmesine ilişkin tip formülleri, modelleri ve usulleri içeren teknik uygulama normu tasarılarını hazırlar.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmeye yetkilidir.
Madde 17
1. ESMA, “EuVECA” ibaresini kullanan bütün nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerinin, bunların anılan ibareyi kullandıkları nitelikli giri31

32

Bkz. Avrupa Komisyonunun 3 Haziran 2014 tarih ve 593/2014 sayılı Uygulama Tüzüğü (bkz.
Commission Implementing Regulation (EU) No 593/2014 of 3 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the format of the notification according to Article
16(1) of Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council on European venture capital funds [2014] OJ L 165/ 41).
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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şim sermayesi fonlarının ve bu fonların pazarlandıkları ülkelerin listesini
içeren internet üzerinden kamuya açık bir merkezi veri tabanını yönetir.33
2. ESMA kendi internet sitesinde, m. 3/1-d,iv’de düzenlenen uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren üçüncü devletlere ilişkin bilgiyi içeren
linklere yer verir.34
Madde 18
1. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu işbu Tüzük’te öngörülen gerekliliklere uyulduğunu gözetir.
1a. [İşbu Tüzük] m. 2/2’de öngörülen yöneticiler için, merkez üye devletin yetkili kuruluşu, yöneticinin yönettiği bütün nitelikli girişim sermayesi
fonlarının bileşimine ve işleyişine ilişkin kurallara ve yükümlülüklere uyar
bir durumda olması bakımından yöneticinin düzenlemelerinin uygunluğu
ve uyumluluğu ile organizasyonunu gözlemekle yükümlüdür.35
1b. [İşbu Tüzük] m. 2/2’de öngörülen bir yönetici tarafından yönetilen bir
nitelikli girişim sermayesi fonu için, nitelikli girişim sermayesi fonunun
yetkili kuruluşu, nitelikli girişim sermayesi fonu tarafından m. 5 ve 6 ile
m. 13/1-c ve i’de düzenlenen kurallara uyulduğunu gözlemekle yükümlüdür. Nitelikli girişim sermayesi fonunun yetkili kuruluşu ayrıca, bu fon
tarafından statüsünde veya kuruluş belgelerinde yer alan yükümlülüklere
uyulduğunu da gözlemekle yükümlüdür.36
2. Ev sahibi üye devletin yetkili kuruluşu, ülkesindeki bir nitelikli girişim
sermayesi fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e riayet etmediği yönünde kesin
ve temellendirilmiş gerekçeleri mevcut ise, merkez üye devletin yetkili kuruluşunu bundan derhâl haberdar eder. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu uygun önlemleri alır.
3. Merkez üye devletin yetkili kuruluşunun aldığı önlemlere rağmen
veya bu kuruluşun makul bir süre içinde harekete geçmemesi nedeniyle
bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e açıkça aykırı davranışlarına devam etmesi hâlinde, ev sahibi üye devlet, merkez üye
devletin yetkili kuruluşunu haberdar ettikten sonra yatırımcıları korumak
için uygun olan, ilgili yöneticinin ev sahibi üye devletin ülkesinde girişim
sermayesi fonlarını pazarlamasının yasaklanması dâhil bütün önlemleri
alabilir.
33
34
35
36

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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Madde 19
Yetkili kuruluşlar, ulusal hukuka uygun olarak, görevlerinin icrası için gerekli bütün gözetim ve soruşturma yetkilerine sahiptir. Yetkili kuruluşlar
özellikle;
a) şekli ne olursa olsun bütün belgelere erişim talep edebilir, teslim ya da
bir kopya alabilir,
b) nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisini geciktirmeksizin bilgi vermekle yükümlü kılabilir,
c) nitelikli girişim sermayesi fonunun ya da yöneticisinin faaliyeti ile ilgili bütün kişileri bilgi vermekle yükümlü kılabilir,
d) önceden bildirimde bulunarak ya da bulunmadan yerinde teftiş yapabilir,
e) nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e uyumluluğunun devamı için uygun önlemleri alabilir,
f) nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e uyması ve
işbu Tüzük’e aykırılık teşkil eden her türlü davranışı tekrar etmekten kaçınması için talimat verebilir.
ESMA, işbu Tüzük’e uygun olarak yetkili kuruluşların gözetim yetkilerine ve onlar tarafından yapılan incelemelere ilişkin usullerin tutarlılığını
güçlendirmek adına 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 30’a uygun olarak
incelemeler düzenler ve yürütür.37
Madde 20
1. Üye devletler idari yaptırımlara ilişkin kuralları ve işbu Tüzük’e aykırılık hâlinde uygulanacak önlemleri belirler ve bunların hayata geçirilmesi
için gerekli bütün tedbirleri alır. Söz konusu idari yaptırımlar ve diğer önlemler yeterli, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.
2. 2 Mart 202038 tarihine kadar, üye devletler birinci fıkrada öngörülen
kuralları Komisyon’a ve ESMA’ya bildirir. Üye devletler söz konusu kurallarda daha sonra yapacakları değişiklikleri de gecikmeksizin Komisyon’a ve ESMA’ya bildirir.
3. [İşbu Tüzük] m. 2/1’de öngörülen yöneticiler işbu Tüzük’e ve her zaman uyarlar ve işbu Tüzük’ün her türlü ihlalinden ve bundan doğan her
türlü kayıp ve zarardan sorumlu olurlar.
37
38

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
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[İşbu Tüzük] m. 2/2’de öngörülen yöneticiler her zaman 2011/61/AB sayılı
Yönerge’ye uyarlar. Bunlar işbu Tüzük’e uymayı gözetmekle yükümlüdür
ve 2011/61/AB sayılı Yönerge’ye uygun olarak sorumludur. Bu yöneticiler
işbu Tüzük’ün ihlalinden doğan her türlü kayıp ve zarardan da sorumludur.39
Madde 21
1. Bir nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin, duruma göre;
a) portföylerin bileşimine uygulanan gerekliliklere uymaması, [bu suretle] m. 5’i ihlali,
b) nitelikli olmayan yatırımcılara nitelikli girişim sermayesi fonlarının
birim ya da paylarını pazarlaması, [bu suretle] m. 6’yı ihlali,
c) m. 14’e uygun olarak tescil yaptırmaksızın veya nitelikli girişim sermayesi fonu m. 14a’ya uygun olarak tescil edilmiş olmaksızın “EuVECA”
ibaresini kullanması,40
d) m. 3/b,iii’e uygun olarak kurulmayan fonların pazarlanmasında “EuVECA” ibaresini kullanması,
e) gerçek olmayan bildirimler yahut her türlü kural dışı yolla tescil yaptırmış olması, [bu suretle] m. 14 veya m. 14a’yı ihlali,41
f) faaliyetlerinin icrası sırasında dürüst ve sadık olarak, gereken yetkinlik, özen ve çabayla hareket etmemesi, [bu suretle] m. 7/a’yı ihlali,
g) kural dışı uygulamaların önlenmesine yönelik politika ve usulleri uygulamaktan kaçınması, [bu suretle] m. 7/b’yi ihlali,
h) yıllık rapora ilişkin olarak m. 12’de belirlenen gereklilikleri birden fazla defa yerine getirmemesi,
i) madde 13’e uygun olarak yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüğünü
birden fazla defa yerine getirmemesi,
hâlinde yetkili kuruluş, orantılılık ilkesine uygun olarak, ikinci fıkrada belirtilen uygun önlemleri alır.42
2. Birinci fıkrada öngörülen durumlarda, yetkili kuruluş, duruma göre,
a) ilgili nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin m. 5, 6, 7/a ve b, 12
ilâ 14a’ya uymasını temin edecek önlemler alır,
39
40
41
42

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
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b) ilgili nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin “EuVECA” ibaresinin kullanılmasını yasaklar ve ilgili yöneticiyi veya nitelikli girişim sermayesi fonunu terkin eder.43
3. Birinci fıkrada anılan yetkili kuruluş, m. 14/1-d’ye uygun olarak diğer
bütün ilgili yetkili kuruluşları, bütün ev sahibi üye devletlerin yetkili kuruluşlarını ve ESMA’yı nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin veya
nitelikli girişim sermayesi fonunun terkin edildiği hakkında derhâl bilgilendirir.44
4. “EuVECA” ibaresi altında bir veya daha fazla nitelikli girişim sermayesi fonunun Birlik içinde pazarlanması hakkı yetkili kuruluşun ikinci fıkranın b) bendinde öngörülen kararını verdiği tarihte sona erer.45
5. Merkez üye devletin veya ev sahibi üye devletin yetkili kuruluşu, duruma göre, nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin m. 21/1-a ilâ i’yi ihlâl ettiğine inanmak için açık ve kanıtlanabilir gerekçeleri varsa ESMA’yı
gecikmeksizin haberdar eder.
ESMA, orantılılık ilkesine ve 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 17’ye uygun olarak, işbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen önlemlerden birinin
alınması ya da alınmasından kaçınılması konusunda yetkili kuruluşlara
tavsiyelerde bulunabilir.46
Madde 21a47
2011/61/AB sayılı Yönerge’ye uygun olarak, cezalar da dâhil olmak üzere
yetkili kuruluşlara tanınan yetkiler, işbu Tüzük m. 2/2’de zikredilen yöneticiler hakkında da uygulanır.
Madde 22
1. Yetkili kuruluşlar ve ESMA, 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük’e uygun
olarak, işbu Tüzük bağlamındaki görevlerinin ifasında işbirliği yapar.
2. Yetkili kuruluşlar ve ESMA, 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük’e uygun
olarak, işbu Tüzük bağlamındaki görevlerinin ifası, özellikle işbu Tüzük’e
aykırılıkların tespiti ve giderilmesi için gereken bütün bilgi ve belgeleri
paylaşır.
43
44
45
46
47

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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Madde 23
1. Yetkili kuruluşlar veya ESMA için çalışan ya da çalışmış olan herkes,
denetçiler ve yetkili kuruluşlar yahut ESMA tarafından görevlendirilen uzmanlar sır saklamakla yükümlüdür. Ceza hukukundan ve işbu Tüzük’te
öngörülen usullerden doğan hâller saklı olmak üzere, bu kişilerin görevlerinin ifası sırasında edindiği gizli bilgiler hiçbir kişi ya da kuruluşa açıklanamaz, nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerinin ve nitelikli girişim
sermayesi fonlarının kimliklerinin tespitini önleyecek bir şekilde sentezlenmiş veya birleştirilmiş olarak saklanır.
2. Üye devletlerin yetkili kuruluşları veya ESMA kendi aralarında işbu
Tüzük’e ya da nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerine ve nitelikli girişim sermayesi fonlarına uygulanabilir olan Birlik hukukundan kaynaklanan diğer hükümlere uygun olarak bilgi alışverişi yapmaktan alıkonulamaz.
3. İkinci fıkraya uygun olarak gizli bilgileri edinen yetkili kuruluşlar ya
da ESMA bu bilgileri yalnızca görevlerinin ifası sırasında ve adli ya da
idari usullerin uygulanması doğrultusunda kullanabilir.
Madde 24
Bir yetkili kuruluşun değerlendirmesi, hareketi ya da ihmali hakkında, işbu
Tüzük’ün birden fazla üye devletin yetkili kuruluşlarının birlikte çalışmasını ya da koordinasyonunu gerektirdiği alanlarda, üye devletlerin yetkili
kuruluşları arasında bir anlaşmazlık meydana gelirse, anlaşmanın işbu Tüzük m. 3/b,iii veya d,iv’den kaynaklanmaması şartıyla, yetkili kuruluşlar
1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 19 ile yetkili kılınan ESMA’ya başvurabilir.
BÖLÜM VI
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 25
1. Komisyona verilen ikincil düzenleme yapma yetkisi işbu maddede düzenlenen şartlarla sınırlıdır.
2. [İşbu Tüzük] m. 9/5’teki ikincil düzenleme yapma yetkisi 15 Mayıs
2013 tarihinden başlayan dört yıllık bir dönem için Komisyona verilmiştir.
Komisyon dört yıllık dönemin bitmesinden en fazla dokuz ay önce yetki
devrine ilişkin bir rapor hazırlar. Avrupa Parlamentosu veya Konseyin her
bir dönemin sona ermesinden en fazla üç ay öncesine kadar uzatmaya kar-
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şı çıkmaması şartıyla, yetki devri aynı süreyi kapsayan dönemler hâlinde
zımni olarak uzar.
3. [İşbu Tüzük] m. 9/5’te öngörülen yetki devri Avrupa Parlamentosu
veya Konsey tarafından her zaman geri alınabilir. Geri alma kararı, kararda belirtilen konudaki yetki devrini sona erdirir. Geri alma, kararın Avrupa
Birliği Resmî Gazetesinde yayınlanmasının ertesi gününden veya kararda
belirtilen daha sonraki bir tarihten itibaren sonuç doğurur. Bu karar, yetki
devrinin cari olduğu dönemde yapılan işlemlerin geçerliliğini etkilemez.
4. Komisyon yetki devri kapsamında yaptığı bir ikincil düzenlemeyi Avrupa Parlamentosu ve Konseye aynı anda bildirir.
5. [İşbu Tüzük] m. 9/5 kapsamında yapılan bir ikincil düzenleme, düzenlemeye ilişkin bildirimin yapılmasından itibaren üç ay içinde Avrupa
Parlamentosu ya da Konseyin itiraz etmemesi veya bu süre sona ermeden
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin itiraz etmek niyetinde olmadıklarını
Komisyona bildirmeleri şartıyla yürürlüğe girer. Bu süre Avrupa Parlamentosu veya Konseyin inisiyatifiyle üç ay daha uzatılabilir.
Madde 26
1. Komisyon, ikinci fıkraya uygun olarak işbu Tüzük’ü gözden geçirir.
Bu gözden geçirme işbu Tüzük’te yer alan kuralların işlerliğinin genel bir
analizini ve uygulanmaları suretiyle edinilen tecrübeyi, özellikle;
a) “EuVECA” ibaresinin ulusal pazarlarda ve sınır aşan bir şekilde farklı
üye devletlerde nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri tarafından ne
ölçüde kullanıldığını,
b) nitelikli girişim sermayesi fonları tarafından yapılan yatırımların coğrafi ve sektörel dağılımını,
c) m. 13 kapsamında edinilen bilgilerin uygunluğunu, özellikle bunların
yatırımcıların bilgilendirilmiş bir şekilde yatırım yapma kararı almalarına
izin verecek yeterlilikte olup olmadığını,
d) nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticilerince farklı nitelikli yatırımların kullanımını, özellikle işbu Tüzük anlamındaki nitelikli yatırımların
daha da belirginleştirilmesinin gerekip gerekmediğini,
e) nitelikli girişim sermayesi fonlarının pazarlanmasının bireysel yatırımcılara kadar genişletilmesi ihtimalini,
f) işbu Tüzük’e uygun olarak üye devletler tarafından öngörülen idari
yaptırımların ve diğer önlemlerin yeterliliğini, orantılılığını ve uygulanmasını,
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g) işbu Tüzük’ün girişim sermayesi pazarına etkisini,
h) Komisyon’un üçüncü ülkelerin vergi alanında iyi yönetime ilişkin asgari normları uygulamalarını cesaretlendirmeye yönelik tavsiye kararının
uygulanmasından edinilen tecrübe dikkate alınarak, “EuVECA” ibaresinin
üçüncü ülkelerde kurulan girişim sermayesi fonlarınca kullanılmasına izin
verilmesini,
i) işbu Tüzük’ün bir saklama rejimi ile tamamlanmasının uygunluğunu,
j) kurumsal yatırımcılar için, onlara uygulanan diğer Avrupa Birliği hukuku hükümlerinin etkisi de dâhil olmak üzere, “EuVECA” ibaresi taşıyan
fonlara yatırım yapmanın önündeki engellere ilişkin değerlendirmeyi,
içerir.
2. Birinci fıkradaki değerlendirme,
a) a) ilâ g) bentleri ile i) ve j) bentlerine ilişkin olarak en geç 22 Mart
2022 tarihine kadar,
b) h) bendine ilişkin olarak en geç 22 Temmuz 2015 tarihine kadar
yapılır.
3. Birinci fıkradaki değerlendirmenin ve ESMA’ya danışılmasının ardından Komisyon Avrupa Parlamentosu ve Konseye gerektiğinde bir yasal
düzenleme önerisini de içeren bir rapor sunar.
4. 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 69’daki değerlendirmeye paralel bir şekilde, özellikle anılan Yönerge m. 3/2-b’de zikredilen tescilli yöneticilerle
ilgili olarak, Komisyon;
a) nitelikli girişim sermayesi fonlarının yönetimini ve yönetim pasaportu
da dâhil olmak üzere hukuki anlamda yapılabilecek değişikliklerin yerindeliğini, ve
b) nitelikli girişim sermayesi fonlarının pazarlanmasına ilişkin tanımın
uygunluğu ile bu tanımın ve buna ilişkin ulusal yorumlardaki farklılıkların
nitelikli girişim sermayesi fonlarının işleyişi ve sürdürülebilirliği ile bu
fonların sınır aşan dağılımı üzerindeki etkisini,
analiz eder.
Bu değerlendirmenin ardından Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseye duruma göre bir yasa teklifini de içeren bir rapor sunar.48

48

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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Madde 27
1. En geç 22 Temmuz 2017 tarihinde Komisyon işbu Tüzük ile özellikle
2011/61/AB sayılı Yönergede yer alan, kolektif yatırım kuruluşlarını ve
onların yöneticilerini düzenleyen diğer kurallar arasındaki etkileşimi ele
alan bir araştırma yapmalıdır. Bu araştırma işbu Tüzük’ün uygulama alanı
ile ilgilidir. Araştırma, uygulama alanının, yönettiği malvarlığı toplamı m.
2/1’de öngörülen eşiği aşan girişim sermayesi fonu yöneticilerinin işbu
Tüzük anlamında nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticileri hâline gelmelerine izin verecek şekilde genişletilmesinin gerekli olup olmadığına
ilişkin verileri toplar.
2. Birinci fıkradaki araştırmanın ve ESMA’ya danışılmasının ardından
Komisyon Avrupa Parlamentosu ve Konseye gerektiğinde bir yasal düzenleme önerisini de içeren bir rapor sunar.
Madde 28
İşbu Tüzük Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayınlandığı günü takip
eden yirminci gün yürürlüğe girer.
Tüzük, 15 Mayıs 2013’ten itibaren uygulanabilir olan m. 9/5 haricinde, 22
Temmuz 2013’ten itibaren uygulanabilir.
İşbu Tüzük bütünüyle bağlayıcıdır ve bütün üye devletlerde doğrudan uygulanabilir.
Strazburg, 17 Nisan 2013.
Avrupa Parlamentosu adına
Başkan
M. SCHULZ

Konsey Adına
Başkan
L. CREIGHTON
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Öz
Avrupa Birliği’nde sosyal girişimciliği desteklemek ve sosyal girişimlerin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla ihdas edilen Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013 tarih ve 346/2013 (AB) sayılı
Avrupa Sosyal Girişimcilik Fonları Hakkında Tüzüğü, fon yöneticilerine Avrupa Birliği Sosyal Girişimcilik
Fonu (EuSEF) ibaresini kullanma imkânı getirmekte ve bu ibarenin kullanılmasına yönelik olarak bütün Birlik
içinde uygulanacak yeknesak kuralları içermektedir. Tek bir tescil işlemi yaparak EuSEF ibaresini kullanmaya hak kazanan fon yöneticileri, söz konusu yeknesak kurallar çerçevesinde bir daha tescil yaptırmaya gerek
kalmaksızın Birliğe üye bütün devletlerde fon kurma ve mevcut fonlarını pazarlama imkânına kavuşmaktadır.
Bu ibare yatırımcılara da yatırım yapacakları sosyal girişimcilik fonlarını tespit etmek ve seçmek konusunda
kolaylık sağlamaktadır. Tüzük’ün Türk hukukunda henüz karşılığı bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Alternatif yatırım fonları, Sosyal girişimcilik fonları, EuSEF
Abstract
Regulation no. 346/2013 (EU) on European social entrepreneurship funds aims to support social entrepreneurship and make it easier to finance social enterprises by introducing a European Social Entrepreneurship Funds
(EuSEF) label. The regulation sets out uniform quality criteria for managers of qualifying social entrepreneurship funds that wish to use the EuSEF label. Funds managers that are registered and permitted to use the EuSEF
label can set up and market their funds across the EU using a single set of rules. This label helps investors to
identify and choose social entrepreneurship funds to invest. Regulation 346/2013 has no equivalent in Turkish
law.
Keywords: Alternative investment funds, Social entrepreneurship funds, EuSEF
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013
tarih ve 346/2013 (AB) sayılı Avrupa Sosyal Girişimcilik Fonları Hakkında Tüzüğü

Kabul Tarihi

: 17 Nisan 2013

Sayısı

: 346/2013 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 25.4.2013, L 115, s. 18–38

B. Türk Mevzuatı
Adı

: -

II. Açıklamalar
A. Genel Açıklamalar
Genel bir ifadeyle, “bir değer yaratmak amacıyla araştırılıp tespit edilen fırsatlardan yararlanmak için farklı kaynakların bir araya getirilmesi” olarak tanımlanabilen girişimcilik, liberal ekonomilerde büyüme ve kalkınmanın temeli
olarak görülmektedir1. Özellikle son yüzyılda çok hızlı seyreden sosyo-ekonomik gelişmelerin ortaya çıkardığı, toplumun farklı kesimlerini etkileyen, sürekli
değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara devletin ve daha geniş bir perspektifle kamunun
cevap vermekte yetersiz kalması sonucunda girişimcilik de salt ekonomik bir
kavram olmaktan çıkmış, bunun yanı sıra sosyal bir boyut da kazanmıştır.
Gelir elde etmek amacıyla yenilik üretme faaliyetinin yani girişimciliğin toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedef aldığı durumlarda sosyal girişimcilikten
söz edilmektedir2. Sosyal girişimcilik, toplumdaki dezavantajlı bireylere sürdürülebilir bir refah seviyesine kavuşma olanağı sağlanması hedefini, bu kişileri
sürekli desteklemek suretiyle değil, bu kimseleri çalışma hayatına dâhil ederek
gerçekleştirmeye çalışır3. Bu yönüyle ekonomilerin krizlerden çıkması, sosyal
ve ekonomik adaletin sağlanmasında önemli bir dayanak noktası olarak görülen
1
2
3

Mahmut Özdevecioğlu ve Ayşe Cingöz, ‘Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimler: Teorik Çerçeve’, (2009) 32 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 81, 83-84.
Özdevecioğlu ve Cingöz, 84.
Gönül Budak, ‘Yoksulluğa İnovatif Bir Çözüm; Sosyal Girişimcilik’, (2015) 4 (8) Emek ve
Toplum 26, 37.
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sosyal girişimciliğin4 bir ekonomik model olarak ulusal, uluslararası ve uluslar
üstü planda benimsendiğine, özendirildiğine ve desteklendiğine giderek daha çok
şahit olunmaktadır.
Diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak mal veya hizmet tedarikine
yönelik, yüksek ekonomik risk içeren, bağımsız ve sürekli bir faaliyette bulunan
sosyal girişimler, kâr amaçlı bir işletmenin temel ilkelerini uygulayarak gelirlerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Ancak gözettikleri sosyal hedef kapsamında,
elde edilen kârı ortaklara veya pay sahiplerine dağıtmayı değil, hedefledikleri
sosyal etkinin yaratılması konusunda değerlendirmeyi önceler5. Bu yönüyle, pek
çok sosyal girişimin hukuki yapı olarak bir ticaret şirketi türünde yapılandığı
gözlenmektedir6.
Örneğin Seventh Generation adlı sosyal girişim 2010 yılında 150 milyon Dolar’ın üzerinde gelir elde etmiş, Better World Books’un okur yazarlık fonu 12,1
milyon Dolar’a ulaşmıştır. İlerleyen süreçte sosyal girişimlerin yaklaşık 500 milyar Dolarlık sosyal etkilerinin bulunacağı öngörülmektedir7. Avrupa Birliği bünyesinde sayıları 2 milyonu bulan, böylece toplam işletme sayısının yüzde onunu
teşkil eden sosyal girişimler, çalıştırdıkları 11 milyon kişi ile toplam istihdamın
%6’sını oluşturmaktadır. Sosyal girişimlerin yıllık gelirlerinin dünya ortalaması
yaklaşık 1 milyon Dolar iken8 Türkiye’deki sosyal girişimlerin yıllık geliri ise
ortalama 518.874 TL düzeyindedir9.
Sosyal ekonomi kavramının bir türü olarak ortaya çıkan sosyal girişimcilik,
2009 yılında baş gösteren küresel mali krizin ardından iyice belirginleşen sosyal
ihtiyaçlara daha etkin bir şekilde cevap verilebilmesini sağlamanın bir yöntemi
olarak AB’de kamu politikalarının bir parçası hâline getirilmiştir. Bu kapsamda
2011 yılında Avrupa Sosyal Girişimcilik Araştırma Ağı kurulmuş, sosyal girişimcilik 2013-2017 Avrupa İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına (EaSI) dâhil edilmiş, 2018 yılında Avrupa Sosyal Ekonomi Bölgeler İnisiyatifi başlatılmıştır10.
4
5
6
7
8
9

10

Asuman Sönmez, Çağla Arıker ve Andaç Toksoy, ‘Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin Gelişimi’, (2016) 17 (37) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 102, 103.
Özdevecioğlu ve Cingöz, 85; Şemşit ve Taş Gürsoy, 109.
2019 yılı itibariyle Türkiye’deki sosyal girişimlerin %60,5’i TK m. 124 anlamında ticaret şirketi statüsündedir (British Council, 54)
Sönmez, Arıker ve Toksoy, 110-112.
Sönmez, Arıker ve Toksoy, 106-107.
British Council, ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’, <https://www.britishcouncil.org.tr/
sites/default/files/20190702_se_research_report_the_state_of_social_enterprise_in_turkey_tr_
double_page.pdf> erişim 15 Ağustos 2020, 61.
Sühal Şemşit ve İlkay Taş Gürsoy, ‘Avrupa Birliği’nde Sosyal Girişimcilik’, (2020) 16 (1) Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi 103, 108.

548

İbrahim Çağrı ZENGİN

Türkiye de 2014-2020 yılları için EaSI programına ve programın Mikrofinans ve
Sosyal Girişimcilik ayağına katılmıştır11.
İnceleme konumuz olan 346/2013 sayılı Tüzük de bu politikanın bir parçasını
oluşturmaktadır. Tüzük, temel olarak, sosyal girişimlerin dışarıdan mali kaynağa
ulaşmak konusunda karşılaştığı zorlukları hafifletmeyi hedeflemektedir. Bu hedef kapsamında, Tüzük ile ihdas edilen EuSEF ibaresini kullanan sosyal girişimcilerin yatırımcılar tarafından daha kolay tanınabilir ve görünür hâle gelmeleri,
böylece finansman kaynaklarına daha kolay, daha hızlı ve az maliyetli bir şekilde
ulaşmaları amaçlanmaktadır.
Türkiye’de özellikle son on yıldır ağırlıklı olarak sivil inisiyatifler vasıtasıyla
gelişme göstermekte olan sosyal girişimciliğin giderek devlet politikalarında da
yer almaya başladığı tespit edilmektedir. İlk olarak 10. Kalkınma Planı (20142018) m. 693’te ismen zikredilerek yer verilen sosyal girişimciliğin 11. Kalkınma
Planında (2019-2023) da muhafaza edildiği görülmektedir. Plan’ın 452.4. maddesinde sosyal girişimcilikle ilgili düzenleme yapılacağı, sosyal etkinin ölçülmesine yönelik kapasitenin artırılacağı, analiz sonuçlarına göre iyi uygulamaların
topluma katkıları oranında destek miktarlarının kademeli olarak artırılmasının
sağlanacağı; madde 671.1’de ise uygulamasının yaygınlaştırılacağı planlanan
Sosyal Destek Programının sosyal girişimciliği de teşvik edecek şekilde yeniden yapılandırılacağı belirtilmektedir. Ayrıca Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve
Eylem Planında sosyal girişimcilik alanında sürdürülebilir bir destek sisteminin
geliştirilmesi ve uygulanması stratejik hedefler arasında sayılmış, sosyal girişimciliğe öncelik verilmesi bir politika olarak benimsenmiştir. Özellikle son yıllarda
yaşanan ekonomik gelişmeler ve Covid-19 pandemisinin beraberinde getirdiği
sosyo-ekonomik zorluklar karşısında sosyal girişimlerin ülkemiz açısından arz
ettiği önemin daha da artacağı, dolayısıyla söz konusu politikaların hayata geçirilmesinde daha aceleci davranılmasının beklenilebileceği öngörülebilir.
Sosyal girişimcilik konusunda Türk mevzuatının AB hukukuyla uyumlaştırılma ihtiyacının dayanağını 2007 yılında müzakerelere açılan İşletme ve Sanayi
Politikasına ilişkin 20. Fasıl oluşturmaktadır. AB’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak işletmelerin kurulabileceği, yaşayabileceği ve girişimcilik ruhunun geliştirilebileceği iş ortamının oluşturulması faslın temel hedeflerinden olup, “sosyal girişimcilik” konusunda uyumlaştırmanın sağlanması da Türkiye’nin kapanış kriterini sağladığı kanaatine varılmasında önem arz etmektedir12.
11

12

Avrupa Birliği Başkanlığı, ‘İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)’(9 Nisan 2018), <https://www.ab.gov.tr/-istihdam-ve-sosyal-yenilik-programi-easi-_49876.html> erişim 15 Ağustos 2020.
Avrupa Birliği Başkanlığı, ‘Fasıl 20-İşletme ve Sanayi Politikası’, (22.07.2020) <https://www.
ab.gov.tr/85.html> erişim 15 Ağustos 2020.
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Bu şekilde, geliştirilmesi hedeflenen ve beklenen sosyal girişimcilik ile ilgili,
eksikliği hissedilen yasal çerçevenin ihdası ve sosyal girişimciliğin gelişmesinin
önündeki en büyük engellerden biri olan uygun finansman türlerine erişememe
sorununun13 ortadan kaldırılması yöntemlerinden biri olarak sermaye piyasası
aktörlerinin, özellikle yatırım fonlarının sosyal girişimciliği desteklemeye teşvik edilmesinin Türk kanun koyucusu tarafından arzu ve tercih edilmesi hâlinde,
346/2013 sayılı Tüzük ihtiyaç duyulan hukuki normların oluşturulmasında etkin
ve önemli bir dayanak noktası teşkil edebilecek niteliktedir.
Bu bakış açısıyla değerlendirilen ve incelemede fayda görülen Tüzük’ün tam
metninin çevirisi, aşağıda sunulmaktadır:
B. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Avrupa Sosyal Girişimcilik
Fonları Hakkında Tüzüğü’nün Türkçe Tercümesi
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013 tarih 346/2013
sayılı ve Avrupa Sosyal Girişimcilik Fonları Hakkında Tüzüğü14
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi,
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’yı ve özellikle 114. maddesini,
Avrupa Komisyonunun teklifini göz önünde bulundurarak,
Düzenlemeye ilişkin tasarıyı ulusal meclislere sunduktan sonra,
Avrupa Merkez Bankasının görüşünü,
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşünü göz önünde bulundurarak,
Olağan yasama prosedürüne uygun olarak,
İzleyen hususları göz önünde tutarak:
(1) Yatırımcıların yalnızca finansal getiri elde etmek yerine sosyal amaçları da takip etmeleriyle birlikte Birlik bünyesinde özellikle sosyal işletmeleri hedefleyen yatırım fonlarından oluşan bir sosyal yatırım piyasası giderek
gelişmeye başlamıştır. Bu yatırım fonları, örneğin finansal krizin sosyal
sonuçları ile mücadeleye katkıda bulunmak ve “Avrupa 2020” hedeflerinin
gerçekleştirilmesine katkı sunmak suretiyle toplumun belirli sorunlarına
13
14

Türkiye’deki sosyal girişimlerin %76’sı finansmana erişim konusunda engellerle karşılaştıklarını bildirmiştir (British Council, 67).
Tüzüğün tercümesinde Fransızca metin esas alınmış, ayrıca Almanca ve İngilizce metinlerden
de yararlanılmıştr.
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yenilikçi çözümler sağlayan, sosyal değişimin lokomotifi olan sosyal işletmeleri finanse etmektedir.
(2) İşbu Tüzük Komisyon’un 25 Ekim 2011 tarihli bildirisinde sunulan
“Ekonomi ve sosyal yeniliğin anahtarı sosyal işletmeleri destekleyici bir
ekosistem yaratmak: Sosyal girişimcilik inisiyatifi”nin bir parçasıdır.
(3) Nitelikli sosyal girişimcilik fonları tarafından EuSEF ibaresinin kullanılmasına, özellikle bu ibare altında faaliyet gösteren fonların portföylerinin yapısı, nitelikli yatırım hedefleri, işletebilecekleri yatırım araçları
ve onlara yatırım yapabilecek nitelikteki yatırımcı kategorilerine ilişkin
olarak Birlik içinde yeknesak kurallarla ortak bir çerçevenin belirlenmesi
gereklidir. Böyle bir ortak çerçevenin eksikliği, farklı üye devletlerin iç
pazarın düzgün işlemesine doğrudan olumsuz etkisi olan ve engel teşkil
eden ulusal ölçekte farklı önlemler almaları, Birlik içinde faaliyette bulunmak isteyen fonların da bu farklı düzenlemelere tabi olmaları riskini doğurur. Ayrıca, portföy bileşimi, yatırım hedefleri ve yatırımcılar konusunda
değişik niteliklerin aranması yatırımcıların farklı düzeylerde korunmasına
neden olabilir ve nitelikli sosyal girişimcilik fonları ile ilişkili yatırım teklifleri hakkında karışıklık doğurabilir. Dahası, yatırımcılar farklı nitelikli
sosyal girişimcilik fonlarının teklifleri hakkında kıyas yapma imkânına da
sahip olmalıdır. Girişim sermayesi fonları arasında rekabetin bozulmasını
gelecekte de önlemek için fonlar tarafından sınır aşan sermaye toplanmasının önündeki engellerin kaldırılması gereklidir. Sonuç olarak, işbu Tüzük’ün uygun yasal dayanağı, Avrupa Birliği Adalet Divanının yerleşik
içtihadıyla da benimsendiği üzere ABİHA’nın 114. maddesidir.
(4) Birlik içinde EuSEF ibaresini kullanarak sermaye toplamayı arzu
eden nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına uygulanacak yeknesak kurallar
getiren ve yöneticilerine eş yükümlülükler yükleyen bir Tüzük’ün kabul
edilmesi gerekli görülmüştür. Tüzük “EuSEF” ibaresini kullanmayan ve
sosyal işletmelere yatırım yapılmasına izin veren mevcut ulusal rejimlere
uygulanmamalıdır.
(5) EuSEF ibaresinin kullanılması için sahip olunması gereken niteliklerin
bir Tüzük ile belirlenmesi, bunların bu ibareyi kullanarak fon toplayan kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticilerine doğrudan uygulanmasına olanak sağlar. Bu durum ayrıca, yönergenin iç hukuka aktarılması sırasında
ulusal birtakım gerekliliklerin öngörülmesi suretiyle ibarenin kullanılmasına ilişkin yeknesak şartların değiştirilmesini önler. İbareyi kullanan kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticileri Birlik içinde aynı kuralları takip
etmek zorundadır. Bu durum yatırımcıların güvenini de artıracaktır. İşbu
Tüzük mevzuat karmaşasını ve özellikle sınır aşan bazda sermaye topla-
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mak isteyen yöneticilerin sıklıkla birbirinden farklı olan bu tür fonlara ilişkin ulusal kurallara uyumluluk (compliance) masraflarını azaltmaktadır.
(6) Bir nitelikli sosyal girişimcilik fonunun içeriden ya da dışarıdan yönetilmesi mümkün olmalıdır. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu içeriden yönetildiğinde fon aynı zamanda yöneticidir ve bu nedenle Tüzük’te yöneticiler
için öngörülen bütün ilgili gerekliliklere uymak ve Tüzük’e uygun olarak
tescil edilmek zorundadır. Buna karşılık içten yönetilen bir nitelikli sosyal
girişimcilik fonunun başka bir kolektif yatırım kuruluşu ya da UCITS’in
[undertakings for collective investments in transferable securities/devredilebilir menkul kıymetlere yatırım yapan kolektif yatırım kuruluşları] dışarıdan yöneticisi olmasına izin verilmemelidir.
(7) İşbu Tüzük ile kolektif yatırım kuruluşları ve yöneticilerine ilişkin
diğer kurallar arasındaki ilişki bakımından belirtmek gerekir ki, işbu Tüzük sadece 2009/65/AT anlamındaki UCITS’ler dışındaki, Birlik içinde
kurulmuş olan ve 2011/61/AB Yönergesi’ne uygun olarak merkezlerinin
bulunduğu üye devletin yetkili otoritesi nezdinde tescilli bulunan kolektif
yatırım kuruluşlarının yöneticilerine, nitelikli sosyal girişimcilik fonlarını
yönetmeleri şartıyla uygulanır. İşbu Tüzük’e uygun olarak tescil edilen ve
nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının dıştan yöneticileri, 2009/65/AT sayılı
Yönerge kapsamında yetkilendirmeye konu olmuş UCITS’leri yönetebilir.
(8) Ayrıca İşbu Tüzük sadece, yönetimi altındaki varlıklarının toplamı
2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/2-b maddesindeki eşiği aşmayan kolektif yatırım kuruluşu yöneticilerine uygulanır. İşbu Tüzük bağlamında söz
konusu eşiğin hesaplanması esasları, 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/2-b
maddesindeki ile aynıdır.
(9) Ancak, işbu Tüzük’e uygun olarak tescil edilen ve yönetimleri altındaki toplam varlıkları sonradan Yönerge m. 3(2)b’deki eşiği aşan ve böylece
söz konusu yönetmeliğin 6. maddesi gereği merkezlerinin bulunduğunu
üye devletin yetkili otoritesince yetkilendirmeye konu hâle gelen fon yöneticileri, anılan Yönerge’de sayılan şartları yerine getirmeleri ve nitelikli
sosyal girişimcilik fonlarına ilişkin olarak EuSEF ibaresinin kullanımına
dair işbu Tüzük’te saptanan belirli gerekliliklere her zaman uyumlu olmaları koşuluyla Birlik içinde nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının pazarlanması ile ilgili olarak EuSEF ibaresini kullanmaya devam edebilmelidir. Bu,
hem mevcut nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına hem de eşiğin aşılmasından sonra kurulan nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına uygulanır.
(10) EuSEF ibaresini kullanmak istemeyen kolektif yatırım kuruluşlarının
yöneticilerine işbu Tüzük uygulanmaz. Bu durumlarda mevcut ulusal kurallar ve genel Birlik kuralları uygulanmaya devam olunur.
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(11) İşbu Tüzük nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının mahiyetine, özellikle nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yatırım yapmaya izinli oldukları nitelikli portföy kuruluşlarına ve kullanılacak yatırım araçlarına ilişkin
yeknesak kuralları belirlemelidir. Bu, bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu
ile, satınalmalar gibi diğer daha az özellikli yatırım stratejilerine yatırım
yapan, işbu Tüzük’ün düzenlemediği alternatif yatırım fonları arasındaki
sınırın açık bir şekilde çizilmesi için gereklidir.
(12) Gerekli açıklık ve kesinliğin sağlanması adına, işbu Tüzük sosyal
işletmelerin nitelikli portföy işletmeleri olarak tanımlanması konusunda
yeknesak kriterleri de belirlemelidir. Sosyal işletme, temel hedefi sahiplerine ve ortaklarına kâr getirmekten ziyade sosyal bir etki sağlamak olan,
sosyal ekonomideki bir aktör olarak tanımlanmalıdır. Sosyal işletme, piyasaya mal ve hizmet temin etmek ve bundan elde edilen kârı öncelikli olarak
sosyal amaçlara kullanmak suretiyle işler. Özellikle çalışanları, tüketicileri
ve ticari faaliyetlerinden etkilenen menfaat sahiplerini de dâhil ederek, hesap verilebilir ve şeffaf bir şekilde yönetilir.
(13) Sosyal işletmelerin birincil amacı kârlarını artırmak yerine olumlu
bir sosyal etki yaratmak olduğundan işbu Tüzük yalnızca ölçülebilir ve
olumlu sosyal etki üretme amacını taşıyan nitelikli portföy işletmelerini
desteklemeyi teşvik etmelidir. Ölçülebilir ve olumlu sosyal etkiler arasında, göçmenlere veya dışlanmış kişilere hizmet sunma, iş ve eğitim verme
ya da diğer desteklerle marjinal grupların çalışma hayatına tekrar dâhil
edilmesi yer alabilir. Sosyal işletmeler gelirlerini birincil sosyal amaçlarına ulaşmak için kullanır ve şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yönetilir.
İstisnaen, nitelikli bir portföy işletmesi sahiplerine veya ortaklarına kâr dağıtmayı arzu ederse, bu tür bir dağıtıma ilişkin kurallar ve usuller önceden
belirli olmalıdır. Bu kurallar kâr dağıtımının nitelikli portföy işletmesi olan
sosyal işletmenin birincil sosyal amacına zarar veremeyeceğini belirginleştirmelidir.
(14) Çok çeşitli görünümleri olan ve farklı hukuki şekillerde ortaya çıkabilen sosyal işletmeler korunmasız, marjinalleştirilmiş, yoksul ve dışlanmış
kimselere mal veya hizmet tedarik etmektedir. Bu hizmetlerin arasında kalacak yer sağlama, sağlık, yaşlı ya da engelli kimselere yardım, çocukların bakımı, işe ve eğitime ulaşma, bağımlılık yönetimi yer almaktadır.
Faaliyetleri sosyal mal veya hizmetlerin sağlanması ile sınırlı olmaksızın,
sosyal amaçlarını somutlaştıran mal veya hizmet üretim yöntemlerini kullanan işletmeler de sosyal işletmeler arasındadır. Bu faaliyetler, dışlanmaya ve marjinalleştirmeye yol açan özellikle sosyal veya mesleki sorunlar
ya da nitelik eksiklikleri nedeniyle dezavantajlı kişilerin işe ulaşma yoluyla sosyal ve mesleki entegrasyonu da kapsar. Anti-çevre kirliliği, geri
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dönüşüm ve yenilenebilir enerji gibi, sosyal bir etkiye sahip olan çevrenin
korunmasına yönelik faaliyetler de bu kapsamdadır.
(15) İşbu Tüzük ile düzenlenecek olan kolektif yatırım kuruluşlarını tam
olarak belirlemek hedefine uygun olarak sosyal işletmelere sermaye sağlamaya odaklanmayı sağlamak amacıyla, nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının toplam sermaye iştiraklerinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye
taahhütlerinin en az %70’i ile bu tür işletmelere yatırım yapmak niyetinde
oldukları varsayılmalıdır. Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının toplam
sermaye iştiraklerinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin
%30’undan fazlası ile nitelikli yatırımlar dışında yatırım yapmalarına izin
verilmemelidir. Bu, %30’luk eşiğin nitelikli olmayan yatırımlara ayrılabilecek maksimum sınırı teşkil etmesi sebebiyle, %70’lik eşiğin nitelikli
sosyal girişimcilik fonunun ömrü boyunca nitelikli yatırımlara ayrılması
gerekir. Bu eşikler ilgili bütün masraflar ile nakit ve nakit benzerleri mevcutlar düşüldükten sonra kalan yatırım yapılabilir miktar esas alınarak hesaplanmalıdır. İşbu Tüzük anılan yatırım eşiklerinin hesaplanmasına ilişkin gereken detayları belirlemelidir.
(16) İşbu Tüzük’ün amacı, Birlik içindeki sosyal işletmelerin gelişmesini
artırmaktır. Üçüncü ülkelerde kurulmuş nitelikli portföy kuruluşlarına yapılan yatırımlar nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına daha fazla sermaye
getirebilir ve böylelikle bundan Birlik içindeki sosyal işletmeler yararlanabilir. Diğer taraftan işbu Tüzük’ten, hiçbir koşulda, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun merkezin bulunduğu üye devletin yetkili kurumları ve
nitelikli sosyal girişimcilik fonunun birim ya da paylarının pazarlanacağı
her bir üye devletle aralarında uygun işbirliği anlaşması ya da vergisel konularda etkin bilgi alışverişi bulunmayan üçüncü ülkelerde kurulu portföy
kuruluşlarına yapılan yatırımlar faydalandırılmamalıdır.
(17) İlk etapta, bir nitelikli sosyal girişimcilik fonuna işbu Tüzük’te düzenlenen EuSEF ibaresini kullanma yetkisinin verilebilmesi için fonun
Birlik içinde kurulmuş olması gerekir. İşbu Tüzük’ün uygulanma tarihini
izleyen iki yıl içinde Komisyon, EuSEF ibaresinin kullanılmasının Birlik
içinde kurulu fonlarla sınırlı olmasını, üçüncü ülkelerin vergi alanında iyi
yönetime ilişkin asgari standartları uygulamaya teşvik edilmesine ilişkin
tavsiyesinin uygulanmasından elde edilen tecrübeyi dikkate alarak gözden
geçirmelidir.
(18) Sosyal girişimcilik fonlarının yöneticileri fonun ömrü boyunca ilave
sermaye taahhütlerini çekebilmelidir. Nitelikli sosyal girişimcilik fonunun
yaşamı boyunca söz konusu olacak bu ilave sermaye taahhütleri, ilerideki
yatırımın nitelikli aktifler dışındaki aktiflere yapılacak olması durumunda
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hesaba katılmalıdır. İlave sermaye taahhütlerine, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun statüsünde veya kuruluş belgelerindeki kriterlere ve şartlara
uygun olarak izin verilmiş olmalıdır.
(19) Sosyal işletmelerin özel finansman ihtiyaçları dikkate alındığında,
nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının bu tür finansmanlar için kullanabilecekleri enstrüman tiplerinin açıklığa kavuşturulması zorunludur. Bu nedenle işbu Tüzük nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yatırım yaparken
kullanabilecekleri, özsermaye ve özsermaye benzerlerini, bono ve depo
sertifikası gibi borç senetlerini, diğer nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına
yapılan yatırımları, teminatlı veya teminatsız kredileri ve sübvansiyonları içeren nitelikli enstrümanlara ilişkin yeknesak kuralları belirlemektedir.
Nitelikli portföy işletmelerine olan yatırımların sulandırılmasını önlemek
için nitelikli sosyal girişimcilik fonları yalnızca diğer nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına ve bu nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının kendi toplam sermayelerinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin
%10’undan fazlasıyla diğer nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına yatırım
yapmamış olmaları şartıyla yatırım yapabilmelidir.
(20) Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının esas faaliyeti sosyal işletmelere
birincil yatırımlar yoluyla finans sağlamaktır. Nitelikli sosyal girişimcilik
fonları (gölge bankacılık olarak adlandırılan) olağan ihtiyati düzenleyici
çerçeve dışında kalan sistemik olarak önemli bankacılık faaliyetlerine katılmamalı, kaldıraçlı devralmalar gibi tipik özel sermaye stratejilerini de
takip etmemelidir.
(21) Yatırım portföyündeki gerekli esnekliği korumak adına, nitelikli sosyal girişimcilik fonları nitelikli olmayan yatırımlar için öngörülen %30’luk
eşiği aşmayacak miktarda nitelikli enstümanların dışındaki varlıklara da
yatırım yapabilmelidir. Yatırım olarak değerlendirilmediğinden, elde bulundurulan nakit ve nakit benzerleri anılan eşiğin hesaplanmasında dikkate
alınmaz. Nitelikli sosyal girişimcilik fonları etik yatırım stratejilerine uygun yatırımlar yapmalıdır; örneğin silah endüstrisine, insan haklarını ihlal
eden ya da elektronik atıklar üreten alanlara yatırım yapmamalıdır.
(22) EuSEF ibaresinin güvenilirliğini ve Birlik içindeki yatırımcılar tarafından kolayca tanınabilir olmasını temin etmek amacıyla, sadece işbu
Tüzük’te belirlenen yeknesak nitelik kriterleri ile uyumlu olan nitelikli
sosyal girişimcilik fonlarının yöneticilerinin Birlik içinde nitelikli sosyal
girişimcilik fonlarını pazarlarken EuSEF ibaresini kullanmaya ehil oldukları kabul edilmelidir.
(23) Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının amaçlarına uyan, ayrı ve tanımlanabilir bir profilinin olmasını sağlamak amacıyla, bu fonlar için izin
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verilen portföyün bileşimine ve yatırım tekniklerine ilişkin yeknesak kurallar bulunmalıdır.
(24) Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının sistemik risklerin gelişimine
katkıda bulunmaması ve bu fonların yatırım faaliyetlerinin nitelikli portföy kuruluşlarının desteklenmesine konsantre olması için fonlar düzeyinde
kaldıraç kullanılmasına izin verilmemelidir. Nitelikli sosyal girişimcilik
fonlarının yöneticilerinin nitelikli sosyal girişimcilik fonu düzeyinde sadece ödünç almalarına, borç senedi ihraç etmelerine ya da teminat sağlamalarına, bu gibi ödünçlerin, borç senetlerinin ya da teminatların henüz
ödeme çağrısı yapılmamış taahhütlerle karşılanması ve bunların fonun
ödenmiş sermayesini aşmaması şartıyla izin verilmelidir. Nitelikli sosyal
girişimcilik fonlarının yatırımcıları tarafından verilen ve bu yatırımcıların
sermaye taahhütleriyle karşılanan nakit avanslar nitelikli sosyal girişimcilik fonunun risklerini artırmadığından bunlara izin verilmelidir. Bunun
gibi, fonun yatırımcılara yapacağı ödeme çağrısı ile sermaye taahhütlerinin
hesaba girmesi arasındaki sürede doğabilecek olağandışı likidite ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak adına kısa vadeli borçlanmaya, borçlanmanın
miktarının fonun çağrısı yapılmamış sermayeyi aşmaması şartıyla izin verilebilir.
(25) Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının sadece kendi yatırım kararlarını alacak ve bu fonların taşıdığı riskleri değerlendirecek tecrübesi,
bilgisi ve uzmanlığı olan yatırımcılara pazarlanmasını sağlamak ve yatırımcıların nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına olan güvenini korumak
amacıyla birtakım özel tedbirlerin alınması gerekir. Bu nedenle, nitelikli
sosyal girişimcilik fonları sadece profesyonel müşteri olan veya 2004/39/
AT Yönergesi’ne göre profesyonel müşteri olarak değerlendirilebilecek
yatırımcılara pazarlanabilir. Bununla birlikte, nitelikli sosyal girişimcilik
fonlarına yatırım yapacak yeterli müşteri çevresine sahip olmak için diğer
bazı yatırımcıların ve varlıklı bireylerin de nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına ulaşabilir olmaları arzu edilir. Mamafih, nitelikli sosyal girişimcilik
fonlarının sadece bu tür yatırımlar yapmaya uygun profillere sahip yatırıcılara pazarlandığının teminat altına alınması için bu diğer yatırımcılar bakımından birtakım özel sınırlamaların getirilmesi gereklidir. Bu tedbirler
dönemsel tasarruf planlarının kullanımını dışarıda bırakır. Dahası, bir nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yöneticisinin icracıları, yöneticileri ya da
yönetiminde görevli çalışanlarının yönettikleri sosyal girişimcilik fonuna
yatırım yapmaları, bu kişilerin sosyal girişimcilik yatırımlarına katılmak
için yeterli bilgiye sahip olmaları nedeniyle mümkün olmalıdır.
(26) Yalnızca pazardaki davranışlarına ilişkin yeknesak nitelik kriterlerini sağlayan nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticilerinin EuSEF
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ibaresini kullanabilmelerinin temin edilmesi için işlerin idaresine ve yöneticilerin yatırımcılarla ilişkilerine ilişkin kurallar bulunmalıdır. Aynı gerekçeyle, yöneticilerin taraf oldukları menfaat ihtilaflarının ele alınmasına
ilişkin de yeknesak koşullar öngörülmelidir. Bu kural ve koşullar yöneticilerin menfaat ihtilaflarını uygun bir şekilde ele almalarını temin edecek
gerekli organizasyonel ve idari önlemleri almalarını da gerektirmelidir.
(27) Bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin yetkilerini üçüncü
kişilere devretmesi hâlinde yöneticinin sosyal girişimcilik fonuna ve onun
yatırımcılarına karşı sorumluluğu bu durumdan etkilenmemelidir. Dahası,
yönetici yetkilerini, içerik olarak onun artık bir sosyal girişimcilik fonu
yöneticisi olarak nitelendirilmesine engel olacak ya da onu bir posta kutusu şirketine dönüştürecek şekilde devredememelidir. Yönetici, devredilen
yetkilerin uygun kullanılmasından ve işbu Tüzük’e uyumluluk bakımından
her zaman sorumlu kalır. Yetki devri hiçbir zaman yöneticinin gözetiminin
etkinliğine zarar vermemeli ve özellikle yatırımcıların çıkarlarına en iyi
hizmet edecek şekilde yöneticiyi yönetmekten, fonu da yönetilmekten alıkoymamalıdır.
(28) Sosyal işletmeleri hedef alan yatırım fonları, yatırımcılara sağladığı
finansal getirinin yanı sıra olumlu sosyal etkiler yaratması yönünden diğer
yatırım fonu türlerinden ayrılır. Bu bakımdan işbu Tüzük nitelikli sosyal
girişimcilik fonu yöneticilerinin nitelikli portföy işletmelerine yatırım yapmak suretiyle oluşturdukları sosyal etkinin ölçülmesine yönelik yöntemleri
zorunlu tutmalıdır.
(29) Günümüzde sosyal sonuç ve etkileri hedefleyen fonlar genel olarak
hangi sosyal işletmelerin hedefledikleri sonuç ve etkileri elde ettikleri
konusunda bilgi toplamakta ve değerlendirme yapmaktadır. Sosyal işletmelerce hedeflenen sosyal sonuç ve etkiler çok yaygın ve çeşitli olabilir.
Bu nedenle sosyal sonuç veya etkileri tanımlamak ve ölçmek üzere farklı
yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin dezavantajlı kimselere iş edindirmeyi
amaçlayan bir firma, başka yollardan iş bulamayacak çalışanların sayısını
raporlayabilir veya eski hükümlülerin sosyal rehabilitasyonunu iyileştirmeyi hedefleyen bir firma tekerrür oranlarına göre performansını değerlendirebilir. Fonlar, hedef ve kazanımlarına ilişkin bilgileri sağlayıp hazırlamak ve bunları yatırımcılara sağlamak suretiyle sosyal işletmelere
yardım eder. Sosyal sonuç ve etkiler hakkındaki bilgiler yatırımcılar için
çok önemli olsa da, yaklaşım çeşitliliği ve hedeflenen sosyal sonuç veya
etkilerdeki farklılıklar nedeniyle farklı sosyal işletmeler ve farklı fonlar
arasında karşılaştırma yapmak kolay değildir. Uzun vadede bu gibi bilgilerin edinilmesinde maksimum etkinliği sağlamak ve bilgilerin tutarlılığı
ile karşılaştırılabilirliğini azami düzeye çıkarmak amacıyla bu alanda yetki
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devrine dayalı düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler ayrıca denetçiler, nitelikli sosyal girişimcilik fonları ve sosyal işletmeler için en üst
düzeyde açıklığı temin etmelidir.
(30) EuSEF ibaresinin bütünlüğünün korunması adına nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin organizasyonuna ilişkin nitelik kriterlerinin
belirlenmesi gerekir. Bu nedenle uygun teknik ve insan kaynaklarına olan
ihtiyacın giderilmesi için yeknesak, orantılı gerekliliklerin saptanması gereklidir.
(31) Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının iyi yönetilmesini ve yöneticilerinin faaliyetlerinden doğan potansiyel riskleri giderebilmelerini sağlamak için nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticilerine, yeknesak
ve orantılı bir şekilde, yeteri miktarda kendi fonlarını elinde bulundurma
zorunluluğu getirilmelidir. Elde bulundurulacak kendi fonlarının miktarı
nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının devamlılığını ve iyi yönetimini sağlamaya elverişli olmalıdır.
(32) Yatırımcının korunması amacı için, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun malvarlığının değerinin usulüne uygun bir şekilde tespit edilmesinin
sağlanması gerekir. Bunun sonucu olarak, bu fonların statülerinde ya da
kuruluş belgelerinde malvarlığının değerlenmesine ilişkin hükümler yer
almalıdır. Bunun değerlemenin bütünlüğünü ve şeffaflığını temin etmesi
gerekir.
(33) EuSEF ibaresini kullanan nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticilerinin faaliyetleri hakkında yeterli şekilde hesap vermesi sağlanmalı,
yıllık raporlar hakkında yeknesak kurallar oluşturulmalıdır.
(34) Yetkili gözetim kurumları, işbu Tüzük’te fonların uygun bir şekilde
kullanılması öngörülen tedbirlerin uygulandığını gözetmelidir.
(35) Yatırımcılar nezdinde “EuSEF” ibaresinin tutarlılığını temin etmek
için, bu ibarenin yalnızca yatırım politika ve hedeflerinde tamamen şeffaf
olan yöneticiler tarafından kullanılmasının sağlanması gerekir. Yöneticilerin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin yeknesak kurallar konulmalıdır. Bu kurallar, söz daha tutarlı ve karşılaştırılabilir bilgilerin edinilebilmesi bakımından sosyal işletmelere yapılan yatırımlara özel unsurları
içermelidir. Yatırım hedefi olarak nitelikli portföy işletmesinin seçilmesine
ilişkin usul ve kriterlere ilişkin bilgiler bu kapsamdadır. Yatırım politikasıyla elde edilmesi amaçlanan pozitif sosyal etki ve bunun nasıl değerlenip
yansıtılacağı da kapsamdadır. Nitelikli portföy işletmelerine yapılan yatırımda kullanılmayan varlıklara yapılan yatırımlar ve bunların nasıl seçildiğine ilişkin bilgilerin açıklanması yatırımcıların bu tür yatırımlara güven
duymaları için gereklidir.
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(36) İşbu Tüzük’te öngörülen yeknesak gerekliliklerin gözetiminin sağlanması için, merkez üye devletin yetkili kuruluşunun nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticilerinin işbu Tüzük’te öngörülen yeknesak gerekliliklere
uyumluluğunun denetlenmesi gerekir. Bu amaçla, fonlarını EuSEF ibaresi
altında pazarlamak isteyen yöneticiler, bu niyetleri hakkında merkez üye
devletlerinin yetkili kuruluşunu bilgilendirmelidir. Yetkili kuruluş bütün
gereken bilgiler sağlanmış ve işbu Tüzük’e uyumluluk için gereken uygun
önlemler alınmışsa yöneticiyi tescil etmelidir. Böyle bir tescil bütün Birlik
içinde geçerli olmalıdır.
(37) Sosyal girişimcilik fonlarının sınır aşan pazarlanmasının etkinliğini
kolaylaştırmak adına, yöneticinin tescili mümkün olan en çabuk şekilde
yapılmalıdır.
(38) İşbu Tüzükte düzenlenen yeknesak kurallara uyumun etkin bir şekilde
gözetilebilmesi için ev sahibi Üye Devletin yetkili kuruluşuna sağlanan
bilgilerin hangi şartlarda güncellenmesi gerektiğine yönelik kurallar konulmalıdır.
(39) İşbu Tüzük’te öngörülen gerekliliklerin etkin bir şekilde gözetimi için
aynı zamanda, bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin merkez
üye devletinde tescil yaptırmasıyla tetiklenen, gözetim kuruluşları arasında sınır aşan bir ihbar mekanizmasının tanımlanması gereklidir.
(40) Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının pazarlanmasına ilişkin şartların
şeffaflığının Birliğin bütününde sağlanması için, Avrupa Parlamentosu ve
Konseyin 1095/2010 sayılı Tüzüğü ile kurulan ESMA işbu Tüzük’e uygun
bir şekilde tescil edilmiş olan bütün nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticilerini ve onların yönettikleri nitelikli sosyal girişimcilik fonlarını içeren
merkezi bir veri tabanı oluşturmakla yükümlü tutulmalıdır.
(41) Ev sahibi üye devlet, ülkesinde bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu
yöneticisinin işbu Tüzük’ün hükümlerine uymadığı yönünde kesin ve temellendirilmiş gerekçeleri var ise, bundan derhâl uygun önlemleri almakla
yükümlü merkez üye devletin yetkili kurumunu haberdar etmelidir.
(42) Merkez üye devletin yetkili kurumunun aldığı önlemlere rağmen veya
bu kurumun makul bir süre içinde gereken önlemleri almaması nedeniyle bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e açıkça
aykırı davranışlarına devam etmesi hâlinde, ev sahibi üye devletin yetkili
kurumu, merkez üye devletin yetkili kurumunu haberdar ettikten sonra yatırımcıları korumak için uygun olan, ilgili yöneticinin ev sahibi üye devletin ülkesinde sosyal girişimcilik fonlarını pazarlamasının yasaklanması
dâhil bütün önlemleri almak konusunda yetkili olmalıdır.
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(43) İşbu Tüzük, getirilen yeknesak kriterlerle ilgili gözetimin yeterliliğinin sağlanması için yetkili kuruluşlara tanınan gözetim yetkilerine ilişkin
bir liste içerir.
(44) İyi uygulanmasını temin etmek adına işbu Tüzük portföyün yapısına
ilişkin kurallar, nitelikli yatırımcı kategorilerine ilişkin sınırlamalar ve EuSEF ibaresinin inhisari olarak işbu Tüzük’e uygun olarak tescil yaptıran nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri tarafından kullanılmasına yönelik
önemli hükümlerinin (korkulukların) ihlaline ilişkin idari yaptırımlar ve sair
tedbirler öngörür. Bu hükümlerin ihlali, gerektiğinde, ibarenin kullanmasının yasaklanmasına ve yöneticinin terkin edilmesine neden olmalıdır.
(45) Gözetime ilişkin bilgiler merkez ve ev sahibi üye devletlerin yetkili
kurumları ile ESMA arasında paylaşılmalıdır.
(46) İşbu Tüzükle getirilen yeknesak kriterlere uyumluluğun gözetilmesinden sorumlu birimler arasında düzenleyici işbirliğinin sağlanması, düzeyi
yükseltilmiş sır saklama yükümlülüğünün bütün ilgili ulusal kuruluşlara ve
ESMA’ya uygulanmasını gerektirir.
(47) Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının sosyal yatırımlara ilişkin Avrupa pazarının büyüklüğüne katkıda bulunabilmesi, “EuSEF” ibaresinin nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticileri tarafından kullanılmasına,
bu ibarenin yatırımcılar tarafından bilinir hâle gelmesine ve sosyal işletmelerin Birlik çapında onlara sağlanan finansal imkânlardan yararlanmalarına
yardımcı olan güçlü bir ekosistemin gelişmesine bağlıdır. Bu amaçla, Üye
Devletlerdeki piyasa işletmecileri, yetkili kuruluşlar, Komisyon ve Birlikteki ilgili diğer Birlik içerisindeki diğer merciler dâhil bütün menfaat
sahipleri işbu Tüzük ile sunulan olanaklar hakkında en üst düzeyde farkındalık yaratılması konusunda çaba göstermelidir.
(48) İşbu Tüzük’te öngörülen gerekliliklerin belirlenmesi için ABİHA m.
290’a uygun olarak Komisyon’a sosyal amacın somutlaştığı mal ve hizmetlerin türleri ve bunların üretim yöntemleri ile elde edilen kârın sahip
ve ortaklara hangi şartlar altında dağıtılabileceğine, nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticilerinin kaçınmakla yükümlü oldukları menfaat çatışmalarının tanımlanmasına ve bunlara ilişkin alınacak önlemlere, nitelikli
portföy işletmelerince yaratılan sosyal etkinin ölçülmesi yöntemlerinin
detaylarına ve yatırımcılarının bilgilendirilmesine ilişkin usul ve içeriğin
belirlenmesine yönelik düzenleme yapma yetkisinin verilmesi gerekir. Komisyon hazırlık aşamasında iş kurallarını da nazara alan uzman düzeyinde
teşhisler yapar. Bu teşhislere ESMA ve ilgili menfaat çevreleri dâhil edilmelidir. Komisyon’un kendisine delege edilen konulardaki düzenlemeleri-
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ni eşzamanlı, zaman geçirmeden ve uygun bir şekilde Avrupa Parlamentosu ve Konsey ile paylaşması gerekir.
(49) Finansal hizmetler alanındaki teknik normlar bütün Birlik içinde istikrarlı bir uyumun sağlanmasını ve yüksek düzeyde bir gözetimi temin
etmelidir. Özel yetkilerle donatılmış bir organ olarak ESMA’nın uygulamaya ilişkin teknik norm tasarılarını hazırlamak ve Komisyon’a sunmakla
görevlendirilmesi rasyonel olacaktır.
(50) Komisyon, ABİHA m. 291’e ve 1095/2010 sayılı Tüzük m. 15’e uygun olarak, uygulama tasarrufları çıkararak, uygulamaya ilişkin teknik
normları ihdas etmeye yetkili olmalıdır. ESMA işbu Tüzük’te öngörülen
ihbar şeklini belirleyecek teknik uygulama normlarının hazırlanmasıyla
görevli olmalıdır.
(51) İşbu Tüzük’ün uygulanma tarihini izleyen en fazla dört yıl sonra, Komisyon sosyal girişimcilik fonlarının Birlik çapında gelişimini değerlendirerek Tüzük’ü gözden geçirir. Bu gözden geçirme işbu Tüzük ile getirilen
kuralların işlerliğinin genel bir analizini ve uygulanmaları suretiyle edinilen tecrübeyi içermelidir. Bu gözden geçirmeye dayalı olarak Komisyon
Avrupa Parlamentosuna ve Konseye gerekiyorsa yasal düzenlemelere ilişkin önerilerini de içeren bir rapor sunar.
(52) Bunun dışında, işbu Tüzük’ün uygulanma tarihini izleyen en fazla
dört yıl sonra, Komisyon işbu Tüzük ile özellikle 2011/61/AB sayılı Yönerge’de yer alan, kolektif yatırım kuruluşlarını ve onların yöneticilerini düzenleyen diğer kurallar arasındaki etkileşimi ele alan bir araştırma
yapmalıdır. Bu araştırma özellikle, daha büyük ölçekli alternatif yatırım
fonu yöneticilerinin EuSEF ibaresini kullanmalarına imkân sağlayacak
şekilde genişletilmesine ilişkin değerlendirmeyi de içerecek şekilde, işbu
Tüzük’ün uygulama alanı konu edinmelidir. Bu araştırmayı temel alarak
Komisyon, Avrupa Parlamentosuna ve Konseye gerekiyorsa yasal düzenlemelere ilişkin önerilerini de içeren bir rapor sunar.
(53) Bu araştırma bağlamında, Komisyon nelerin bu fonların yatırımcılar tarafından edinilmesini engellediğini, kurumsal yatırımcılar için onlara
uygulanabilecek diğer düzenlemelerin etkisini de içerecek şekilde değerlendirmelidir. Ayrıca Komisyon, EuSEF ibaresinin kullanımının Birliğin
Ufuk 2020 gibi diğer programlarına katkısını değerlendirmek için de veri
toplamalıdır.
(54) 7 Aralık 2011 tarihli, “KOBİ’lerin Finansmana Erişimlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Eylem Planı” başlıklı Komisyon Bildirileri kapsamında sınır aşan girişim sermayesi yatırımlarının önündeki vergisel engellere
ilişkin incelemesi ve bunun gözden geçirilmesi ile ilgili olarak Komisyon,
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sosyal girişimcilik fonlarının önündeki vergisel engellere yönelik benzer
bir inceleme yapmayı ve Birlik içinde sosyal girişimcilik fonlarını cesaretlendirmeyi hedefleyen muhtemel vergi teşviklerini değerlendirmelidir.
(55) ESMA işbu Tüzük’ün kendisine yüklediği görev ve yetkileri yerine
getirebilmek bakımından personel ve kaynak ihtiyaçlarını değerlendirmeli
ve Avrupa Parlamentosuna, Konseye ve Komisyonuna rapor olarak sunmalıdır.
(56) İşbu Tüzük temel haklara saygı duyar ve özellikle özel hayata ve aile
hayatına saygı gösterilmesi hakkı ile girişim özgürlüğü dâhil olmak üzere
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ile tanınan ilkeleri gözetir.
(57) Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin 24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/
AT sayılı kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkındaki Yönergesi üye devletlerde kişisel niteliklerdeki verilerin işbu Tüzük kapsamında ve üye devletlerin yetkili kuruluşlarının, özellikle üye devletlerce belirlenen bağımsız
idari otoritelerin gözetimi altında işlenmesine de uygulanır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 18 Kasım 2000 tarihli ve 45/2001 sayılı gerçek kişilerin kişisel verilerinin Birlik kurum veya organlarınca işlenmesine karşı korunmasına ve bu verilerin serbest dolaşımına yönelik Tüzük’ü, işbu
Tüzük kapsamında kişisel verilerin Avrupa Veri Koruma Kontrolörünün
gözetimi altında ESMA tarafından işlenmesinde de uygulanır.
(58) İşbu Tüzük’ün güttüğü, nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticilerinin tescili hakkında bir çerçeve belirlemek suretiyle nitelikli sosyal
girişimcilik fonları için bir iç Pazar geliştirmek, böylece nitelikli sosyal
girişimcilik fonlarının Birlik içinde pazarlanmasını kolaylaştırmak amaçları Üye Devletlerce yeterli düzeyde elde edilemeyeceğinden ve ölçeği ile
etkileri bakımından Birlik düzeyinde bu amaçlar daha kolay sağlanabileceğinden Birlik ABA m. 5’te düzenlenen ikincillik ilkesine uygun olarak
önlemler alabilir. Bu maddede düzenlenen orantılılık ilkesine uygun olarak
İşbu Tüzük bu hedeflere ulaşılması için gereken (sınırı) aşmamıştır.
işbu Tüzük’ü kabul etmiştir:
BÖLÜM I
KONU, UYGULAMA ALANI VE TANIMLAR
Madde 1
İşbu Tüzük, Birlik içinde nitelikli sosyal girşimcilik fonlarının pazarlanmasında “EuSEF” [“ABSGF”] ibaresini kullanmak isteyen kolektif ya-
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tırım kuruluşlarının yöneticilerine uygulanacak yeknesak koşulları ve gereklilikleri belirler ve böylece iç pazarın iyi işlemesine katkıda bulunmayı
amaçlar.
İşbu Tüzük Birlik içindeki nitelikli yatırımcılar nezdinde nitelikli sosyal
girişimcilik fonlarının pazarlanmasına, nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının portföylerinin bileşimine, nitelikli osyal girşimcilik fonları tarafından
nitelikli yatırım teknik ve araçlarının kullanılmasına, Birlik içinde nitelikli
sosyal girişimcilik fonları pazarlayan yöneticilerin organizasyonuna, yönetimine ve şeffaflığına ilişkin yeknesak kuralları da düzenler.
Madde 2
1. İşbu Tüzük;
a) yönettikleri malvarlığı toplamı 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/2-b’deki eşiği aşmayan,
b) Birlik içinde kurulmuş olan,
c) 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/3-a’ya uygun olarak merkez üye devletin yetkili kuruluşları nezdinde tescilli bulunan ve
d) nitelikli sosyal girişimcilik fonu portföylerini yöneten
m. 3/1-a anlamındaki kolektif yatırım kuruluşlarının yöneticilerine uygulanır.
2. İşbu Tüzük’ün m. 3 ilâ 6, m. 10 ve 13, m. 14/1-d, e ve f, m. 15a ilâ
20, m. 21/3- ikinci bent, m. 22 ve 22a hükümleri nitelikli sosyal girişimcilik fonlarını yöneten, Birlik içinde fonlarını pazarlamak için “EuSEF”
ibaresini kullanmak niyetinde olan, 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 6’ya
uygun olarak yetkilendirilmiş kolektif yatırım kuruluşu yöneticilerine uygulanır.15
3. Dışarıdan yönetici olarak m. 15’e göre tescilli bulunan nitelikli sosyal
girişimcilik fonu yöneticileri 2009/65/AT sayılı Yönergedeki izne tâbi olmak kaydıyla menkul kıymetlere ilişkin kolektif yatırım kuruluşlarını da
yönetebilirler.
Madde 3
Bu Tüzük bağlamında:
a) “kolektif yatırım kuruluşu”; 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 4/1-a’da
tanımlanan bir alternatif yatırım fonunu;
15

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2017 tarihli ve 2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü
(ABRG 10.11.2017/L 293) m. 2 ile değişik.
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b) “nitelikli sosyal girişimcilik fonu”;
i) statülerinde veya kuruluş belgelerinde belirlenen süre içinde, bütün
ilişkili maliyetler ile nakit ve nakit benzeri mevcutları düşüldükten sonra
yatırım yapılabilir miktar olarak hesaplanan, toplam sermaye katkılarının
ve nitelikli yatırımlardaki henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin en az %70’i ile yatırım yapma niyetinde olan,
ii) bütün ilişkili maliyetler ile nakit ve nakit benzeri mevcutları düşüldükten sonra yatırım yapılabilir miktar olarak hesaplanan, toplam sermaye
katkılarının ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin %30’undan fazlasını nitelikli yatırımların dışındaki malvarlıklarının edinilmesinde
kullanmayan,
iii) bir üye devletin ülkesinde kurulmuş olan
kolektif yatırım kuruluşunu;
c) “nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi”; olağan faaliyeti en az bir
nitelikli sosyal girişimcilik fonunu yönetmek olan tüzel kişiyi;
d) “nitelikli portföy işletmesi”;
i) nitelikli sosyal girişimcilik fonunca yapılan yatırım tarihinde, 2004/39/
AT sayılı Yönerge m. 4/1-b. 14 ve 15’te tanımlanan düzenlenmiş bir piyasada veya çok taraflı bir ticaret platformunda (MTF) ticarete kabul edilmemiş olan,
ii) işletmesini kuran esas sözleşme, statü veya sair belgelere göre birincil
amacı ölçülebilir, olumlu sosyal etki yaratmak olan, bu kapsamda işletmesi:
- sosyal fayda üreten hizmet ya da mal temin eden;
- sosyal amacını somutlaştıran bir mal veya hizmet üretim yöntemi kullanan; veya
- yalnızca bu iki alt bentte tanımlanan sosyal girişimlere finansal destek
sunan;
iii) esas sözleşmesi, statüsü ve diğer sair kuruluş belgelerine ve bu belgelerde yer alan, kâr dağıtımının birincil amaca zarar vermemesini sağlamaya yönelik olarak kârın hangi şartlarda ortaklara ve sahiplere dağıtılabileceğine ilişkin usul ve kurallara göre, kârını öncelikli olarak birincil sosyal
amacını elde etmede kullanan;
iv) özellikle ekonomik faaliyetlerinden etkilenen menfaat sahiplerini,
müşterileri ve çalışanları dâhil etmek suretiyle şeffaf ve hesap verilebilir
şekilde yönetilen;
v) bir üye devletin ülkesinde veya

564

İbrahim Çağrı ZENGİN

- Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanına Karşı Finansal Görev
Gücünde iş birliği yapmayan ülke olarak kayıtlı olmayan,
- bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin merkez üye devleti ve
nitelikli sosyal girişimcilik fonunun birimlerinin veya paylarının pazarlanacağı her bir üye devlet ile, üye olmayan devletin OECD Gelir ve Sermaye Hakkında Model Vergi Konvansiyonu m. 26’da belirtilen standartları
tamamen sağladığını ve her türlü vergi anlaşması dâhil vergisel konularda
etkin bilgi paylaşımını temin eden bir anlaşma imzalamış olan
üye olmayan bir devlette kurulmuş olan;
işletmeyi;
e) “nitelikli yatırım”; aşağıdaki araçlardan birini:
i) - bir nitelikli portföy işletmesi tarafından ihraç edilmiş ve o nitelikli
portföy işletmesinden doğrudan nitelikli sosyal girişimcilik fonu tarafından edinilmiş,
- bir nitelikli portföy işletmesi tarafından, o nitelikli portföy işletmesince
ihraç edilmiş bir özsermaye aracı karşılığında ihraç edilmiş, veya
- nitelikli portföy işletmesi, çoğunluğuna sahip olduğu bir yavru şirket olan
ve nitelikli sosyal girişimcilik fonu tarafından, nitelikli portföy işletmesinin ihraç ettiği özsermaye araçları karşılığında edinilmiş bulunan bir işletme tarafından ihraç edilmiş
özsermaye aracı ya da özsermaye aracı benzeri;
ii) nitelikli bir portföy işletmesince ihraç edilmiş, senede bağlanmış olan
ve olmayan borçlanma araçları;
iii) toplam sermayesinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütlerinin %10’undan fazlası ile nitelikli sosyal girişimcilik fonlarına yatırım
yapmamış olan diğer bir veya birden fazla nitelikli sosyal girişimcilik fonunun birim veya payları;
iv) nitelikli sosyal girişimcilik fonu tarafından nitelikli bir portföy işletmecisine verilmiş teminatlandırılmış ya da teminatlandırılmamış borçlar;
v) nitelikli bir portföy işletmesine diğer her türden katılım;
f) “ilişkili maliyetler”; doğrudan ya da dolaylı olarak yatırımcılardan
kaynaklanan ve nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi ile yatırımcıları
arasında mutabık kalınmış bütün ücret, gider ve masrafları;
g) “özsermaye”; nitelikli portföy işletmesinin sermayesini temsil eden,
yatırımcılarına sunulmak üzere çıkarılmış pay senetleri veya diğer katılım
türleri yoluyla bir işletmenin sermayesine katılmayı;
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h) “özsermaye benzeri” özsermaye ve alacakların kombinasyonu niteliği
taşıyan, getirisi nitelikli portföy işletmesinin kâr veya zararına bağlı olan
ve iflas hâlinde geri ödeneceği tamamen taahhüt edilmemiş olan finansman aracını;
i) “pazarlama”; bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi tarafından
veya onun hesabına, o yönetici tarafından yönetilen nitelikli sosyal girişimcilik fonunun payları veya birimlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak,
Birlik içinde yerleşik yahut kayıtlı merkezi bulunan yatırımcılarla sunulmasını ya da tahsis edilmesini;
j) “taahhüt edilmiş sermaye”; yatırımcıları nitelikli sosyal girişimcilik
fonunun statüsünde veya kuruluş belgelerinde belirlenen süre içinde bu
fonlara yatırım yapmaya ya da sermaye tedarik etmeye yönelik bir borç
altına sokan her türlü taahhüdü;
k) “merkez üye devlet”; nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yöneticisinin kayıtlı merkezinin bulunduğu üye devleti;16
l) “ev sahibi üye devlet”; merkez üye devlet dışında, nitelikli sosyal girişimcilik yöneticisinin nitelikli sosyal girişimcilik fonlarını işbu Tüzük’e
uygun olarak pazarladığı üye devleti;
m) “yetkili kuruluş”;
i) işbu Tüzük m. 2/1’de zikredilen yöneticiler için, 2011/61/AB sayılı
Yönerge m. 3/3-a’da belirtilen yetkili kuruluşu,
ii) işbu Tüzük m. 2/2’de zikredilen yöneticiler için, 2011/61/AB sayılı
Yönerge m. 7/1’de belirtilen yetkili kuruluşu,
iii) nitelikli sosyal girişimcilik fonları için, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun kurulu olduğu üye devletin yetkili kuruluşunu,17
n) “ev sahibi üye devletin yetkili kuruluşu”; nitelikli sosyal girişimcilik
fonunun pazarlandığı, merkez üye devletin dışındaki bir üye devletin kuruluşunu,18
o) “ön pazarlama”; hiçbir durumda potansiyel yatırımcılar nezdinde nitelikli sosyal girişimcilik fonunun birim ya da paylarına bir yatırım veya
yatırım teklifi anlamına gelmemek kaydıyla, bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi tarafından veya onun hesabına, yerleşim yeri ya da
merkezi Birlik içinde bulunan potansiyel yatırımcılara, onların henüz kurulmamış veya kurulmuş fakat potansiyel yatırımcıların yerleşim yerinin
16
17
18

2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m. 2 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m. 2 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzüğü m. 2 ile değişik.
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ya da merkezlerinin bulunduğu üye devlette pazarlanmasına ilişkin m.
16’da düzenlenen bildirim yapılmamış olan bir nitelikli sosyal girişimcilik
fonuna ilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla, yatırım stratejileri veya yatırım fikirleri hakkında, doğrudan ya da dolaylı olarak, bilgi ya da bildiri
verilmesini19
ifade eder.
Birinci fıkranın c) bendiyle ilgili olarak, nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının hukuki şeklinin içeriden yönetime izin vermesi ve fonun yönetici
organının dışarıdan bir yönetici atamaması şartıyla, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun kendisi m. 15’e uygun olarak nitelikli sosyal girişimcilik
fonunun yöneticisi olarak tescil edilir. Nitelikli sosyal girişimcilik fonunun
içeriden yöneticisi olarak tescil edilen bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu,
diğer kolektif yatırım kuruluşlarının nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının
dışarıdan yöneticisi olarak tescil edilemez.
2. Komisyon, farklı türlerdeki nitelikli portföy işletmelerini ve kârın ortaklara ve sahiplere dağıtılabileceği koşulları dikkate alarak, bu maddenin
birinci fıkrasının (d)-(ii) bendinde zikredilen sosyal amacı somutlaştıran
hizmet ve mal türleri ile hizmet ve mal üretim yöntemlerini belirlemeye
yönelik olarak m. 26 anlamında yetki devrine dayanan tasarrufta bulunmaya yetkilidir.
BÖLÜM II
“EuSEF” İBARESİNİN KULLANIM ŞARTLARI
Madde 4
Bu bölümde düzenlenen gereklilikleri yerine getiren nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri, Birlik içinde nitelikli sosyal girişimcilik fonlarını pazarlarken “EuSEF” ibaresini kullanmaya hak kazanır.
Madde 4a20
7. Bir nitelikli sosyal girişimcilik yöneticisi, potansiyel yatırımcılara verilen bilgilerin:
d) yatırımcıların özel nitelikli sosyal girişimcilik fonu paylarını ya da birimlerini edinmeyi taahhüt etmelerine elverecek yeterlilikte,
19
20

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 20 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/1156 (AB) sayılı Tüzüğü
(ABRG 12.07.2019/L 55) m. 16 ile ekli.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 20 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/1156 (AB) sayılı Tüzüğü
m. 16 ile ekli.
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e) taslak ya da kesin olsun, iştirak formuna ya da benzer belgelere denk,
f) kesin bir şekilde henüz kurulmamış olan bir nitelikli sosyal girişimcilik
fonunun tahsis belgelerine, izahnamesine veya kuruluş belgelerine denk
olması kaydıyla, Birlik içinde ön pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir:
Bir izahname ya da tahsis belgesi veriliyorsa, bu belge yatırımcılara yatırım kararı almaya izin verecek yeterli bilgileri içermez ve
c) bir nitelikli sosyal girişimcilik fonunun payları veya birimlerini taahhüde yönelik bir tahsis veya davet niteliği taşımadığını, ve
d) içerdiği bilgilerin eksik ve değiştirilebilir olmaları nedeniyle bağlayıcı
olmadığını
açıkça içerir.
2. Yetkili kuruluşlar nitelikli girişim fonu yöneticilerini ön pazarlamanın
içeriğini veya muhataplarını kendilerine bildirmeye ya da bir ön pazarlamaya girişmeden önce işbu maddede belirlenenlerden başka şart veya
gereklilikleri yerine getirmeye zorlayamaz.
3. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri yatırımcıların bir nitelikli
sosyal girişimcilik fonunun paylarını ya da birimlerini ön pazarlama yoluyla edinmediklerini ve ön pazarlama kapsamına ilişki kurulan yatırımcıların sadece m. 16’da izin verilen pazarlama kapsamında nitelikli sosyal
girişimcilik fonunun birim veya paylarını edinebileceklerini gözetir.
Profesyonel yatırımcılar tarafından, ön pazarlamanın nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri tarafından başlatılmasından itibaren onsekiz
ay içinde, ön pazarlama kapsamında verilen bilgilerde öngörülen veya bu
ön pazarlamanın ardından yaratılan nitelikli sosyal girişimcilik fonu paylarının ya da birimlerinin taahhüt edilmesi, pazarlamanın sonucunda gerçekleşmiş olarak değerlendirilir ve m. 16’da öngörülen bildirim usullerine
tâbidir.
4. Ön pazarlamanın başlangıcından itibaren iki hafta içinde, nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri merkez üye devletlerinin yetkili kuruluşlarına basılı ya da elektronik yolla bir mektup gönderir. Bu mektup ön
pazarlamanın gerçekleştirildiği üye devletleri, ön pazarlamanın yapıldığı
ya da yapılmış olduğu zaman dilimlerini, ön pazarlamanın, sunulan yatırım
stratejilerine ilişkin bilgileri içeren özet tanımını, duruma göre ön pazarlamaya konu olan veya olmuş bulunan nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının
listesini içerir. Nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yöneticisinin merkez
üye devletinin yetkili kuruluşu, yöneticinin ön pazarlama faaliyetlerini
gerçekleştirmekte olduğu veya gerçekleştirdiği üye devletlerin yetkili ku-
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ruluşlarını hızlıca bilgilendirir. Ön pazarlamanın yapıldığı veya yapılmış
bulunduğu üye devletin yetkili kuruluşları nitelikli sosyal girişimcilik fonu
yöneticisinin merkez üye devletinin yetkili kuruluşlarından ülkesinde gerçekleşen ya da gerçekleşmiş bulunan ön pazarlamayla ilgili tamamlayıcı
bilgiler vermesini talep edebilir.
5. Üçüncü bir kişi, kendisinin 2014/65/AB sayılı Yönerge anlamında
bir yatırım şirketi, 2013/36/AB sayılı Yönerge anlamında bir kredi kuruluşu, 2009/65/AT sayılı Yönerge anlamında UCITS yönetim şirketi veya
2011/61/AB sayılı Yönerge anlamında alternatif yatırım fonu yöneticisi
olarak yetkilendirilmiş bulunması ya da 2014/65/AB sayılı Yönerge anlamında bağlı acente olarak hareket ediyor olması şartıyla yetkilendirilmiş
nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin hesabına ön pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Söz konusu üçüncü kişi işbu maddede belirtilen
şartlara tâbidir.
6. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri ön pazarlamanın uygun
bir şekilde belgelendiğini temin eder.
Madde 5
1. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri, nitelikli yatırımlar dışındaki malvarlığı değerlerini edinirken, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun
toplam sermaye iştiraklerinin ve henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütleri toplamının %30’undan fazlasın bu edinimlerde kullanmıyor olmalıdır. Bu %30’luk eşik bütün ilişkili maliyetler düşüldükten sonra kalan yatırım yapılabilir miktarlar esas alınarak hesaplanır. Nakit ve nakit benzerleri
yatırım olarak değerlendirilmediğinden, nakit ve nakit benzeri mevcutlar
bu eşiğin belirlenmesinde hesaba katılmaz.
2. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri, nitelikli sosyal girişimcilik fonu düzeyinde fonların kullanımın sermayesinin üzerine çıkmasına
neden olacak, nakit veya menkul kıymetlerin ödünç alınması, türev pozisyonlar alınması ya da sair hiçbir yöntemi kullanamaz.
3. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri nitelikli sosyal girişimcilik fonu düzeyinde yalnızca henüz çağrısı yapılmamış sermaye taahhütleri
ile karşılanabilecek miktarda ödünç alabilir, borç senedi ihdas edebilir ya
da teminat verebilir.
Madde 6
1. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri nitelikli sosyal girişimcilik fonunun birimlerini ya da paylarını yalnızca 2004/39/AT sayılı Yö-
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nerge’nin II. Ekinin I. Bölümüne uygun olarak profesyonel müşteri olarak
nitelendirilen yatırımcılara veya;
a) asgari 100.000 Avro tutarında yatırım yapmayı taahhüt eden ve
b) öngörülen yatırım ya da taahhüdün getirdiği risklerin bilincinde olduğunu, yatırım taahhüdünü içeren sözleşmeden ayrı bir belgede yazılı olarak açıklayan
yatırımcılara pazarlayabilir.
2. Birinci fıkra hükmü, bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin
icracıları, yöneticileri ya da yönetiminde görevli çalışanlarının, o yöneticinin yönettiği nitelikli sosyal girişimcilik fonuna yaptıkları yatırımlara
uygulanmaz.
Madde 7
Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri, yönettikleri nitelikli sosyal
girişimcilik fonları ile ilgili olarak,
a) faaliyetlerinin icrasında gereken yetkinlik, özen ve çabayla, dürüst ve
sadık bir biçimde hareket eder,
b) yatırımcıların ve nitelikli portföy kuruluşlarının menfaatlerini ihlal
edeceği makul bir şekilde tahmin edilen kural dışı uygulamaları önlemek
için uygun politika ve usulleri uygular,
c) işlerini, yatırım yaptıkları nitelikli portföy kuruluşlarının olumlu sosyal etkisini artıracak, yönettikleri nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının,
bunların yatırımcılarının ve pazarın bütünlüğünün üstün yararını destekleyecek şekilde yürütür,
d) nitelikli portföy kuruluşlarındaki yatırımlarının seçiminde ve devamlı
izlenmesinde ve bu kuruluşların olumlu sosyal etkisinde yüksek düzeyde
özen gösterir,
e) yatırım yaptıkları nitelikli portföy kuruluşları hakkında uygun bilgi ve
anlayışa sahip olur,
f) yatırımcılarına dürüst muamele eder,
g) nitelikli sosyal girişimcilik fonunun statüsünde ya da kuruluş belgelerinde böyle bir davranışta bulunulacağı öngörülmediği sürece hiçbir yatırımcısına ayrıcalıklı davranılmamasını temin eder.
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Madde 8
3. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin nitelikli sosyal girişimcilik fonuna ya da fonun yatırımcılarına karşı sorumluluğu, yöneticinin
yetkilerini üçüncü kişilere devretmesinden etkilenmez. Yönetici yetkilerini, içerik olarak onun artık bir sosyal girişimcilik fonu yöneticisi olarak
nitelendirilmesine engel olacak ya da onu bir posta kutusu şirketine dönüştürecek şekilde devredemez.
4. Birinci fıkrada öngörülen yetki devri hiçbir zaman nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin fon üzerindeki gözetiminin etkinliğine zarar
vermemeli ve özellikle yatırımcıların çıkarlarına en iyi hizmet edecek şekilde yöneticiyi yönetmekten, fonu da yönetilmekten alıkoymamalıdır.
Madde 9
1. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri çıkar çatışmalarını saptamalı ve onlardan kaçınmalı, kaçınamayacağı çıkar çatışmalarını, bunların
nitelikli sosyal girişimcilik fonunun ve onun yatırımcılarının çıkarlarını da
etkilemesini önlemek ve yönettikleri sosyal girişimcilik fonlarına dürüst
bir şekilde muamele edildiğini temin etmek adına derhâl yönetmeli, izlemeli ve 4. fıkraya uygun olarak duyurmalıdır.
2. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri özellikle;
a) nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticileri, yöneticilerin faaliyetlerini fiili olarak yöneten kişiler, çalışanları veya yöneticilere kontrol
ilişkisi vasıtasıyla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunan bütün kişiler ile bu yöneticiler tarafından yönetilen nitelikli sosyal girişimcilik fonu
veya bu fonların yatırımcıları,
b) bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu veya fonun yatırımcıları ile aynı
yönetici tarafından yönetilen başka bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu
veya onun yatırımcıları,
c) bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu veya onun yatırımcıları ile aynı
yönetici tarafından yönetilen bir kolektif yatırım kuruluşu veya UCITS ya
da onların yatırımcıları
arasında meydana gelebilecek çıkar çatışmalarını saptamalıdır.
3. Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticileri birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen gerekliliklere uymak için elverişli organizasyonel ve idari
tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdür.
4. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi tarafından çıkar çatışmalarını saptamak, engellemek, yönetmek ve izlemek için alınan organizasyonel tedbirlerin yatırımcıların menfaatlerinin zarar görmesi riskinden ka-
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çınılması bakımından makul bir kesinlikte yeterli görülmemesi hâlinde,
birinci fıkrada öngörülen çıkar çatışmaları kamuya açıklanır. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi yatırımcılar hesabına hareket etmeden önce
çıkar çatışmalarının türünü veya kaynağını açık bir şekilde bildirir.
5. Komisyon, m. 26’ya uygun olarak;
a) işbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen çıkar çatışması türlerini,
b) çıkar çatışmalarının saptanması, önlenmesi, yönetilmesi, izlenmesi ve
kamuya açıklanmasına yönelik olarak nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticilerinin yapısal ve usuli konularda alması gereken iradi ve organizasyonel önlemleri
belirlemek için yetki devrine dayanan tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.
Madde 10
1. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri, yönettikleri her bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu için, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun
yatırım yaptığı nitelikli portföy işletmelerinin hedeflenen olumlu sosyal
etkiyi ne ölçüde üretiğini tespite yönelik yöntemleri uygular. Yöneticiler
söz konusu yöntemlerin anlaşılır ve şeffaf olduğunu ve nitelikli portföyün
türüne ve sosyal amacına göre:
a) iş ve iş piyasası,
b) işin niteliğine ilişkin kurallar ve haklar,
c) sosyal katılma ve özel grupların korunması,
d) eşit muamele, fırsat eşitliği ve ayrımcılık yapmama,
e) kamu sağlığı ve güvenliği,
f) sosyal korumaya, sağlık ve eğitim sistemlerine ulaşılabilirlik ve bunlar
üzerindeki etkiler
hususlarından birini veya birkaçını içeren göstergeleri içerdiğini gözetir.
2. Komisyon, m. 26’ya uygun olarak işbu maddenin birinci fıkrasında
öngörülen yöntemlerin detaylarını belirlemeye yönelik, farklı nitelikli
portföy işletmeleri ile ilgili yetki devrine dayanan tasarruflarda bulunmaya
yetkilidir.
Madde 11
7. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri, yönettikleri nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının iyi yönetimini temin etmek için her zaman, yeterli kaynaklara sahip olmalı ve yeterli uygunlukta insan kaynaklarını ve
teknik kaynağı kullanmalıdır.
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8. İçeriden yönetilen sosyal girişimcilik fonları ile nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının dışarıdan yöneticilerinin başlangıç sermayesi 50.000
Avro’dur. 21
9. [Yöneticinin] kendi kullanımına özgülenmiş fonları her zaman, bir önceki yıl boyunca yönetici tarafından yapılan genel masrafların en az sekizde biri kadar olmalıdır. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu, yöneticinin
faaliyetlerinde bir önceki yıldan bu yana önemli değişikliklerin olması
durumunda bu zorunlu miktarı değiştirebilir. Nitelikli sosyal girişimcilik
fonu yöneticisi bir tam yıl boyunca faaliyet göstermemiş ise bu zorunlu
miktar yöneticinin iş planında, merkez üye devletin yetkili kuruluşu bu
planda bir değişiklik yapılmasını istememişse, öngörülen genel masrafların sekizde biri olarak belirlenir.22
10. Yönetici tarafından yönetilen nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının değeri 250.000.000 Avro’yu aşarsa, yönetici kendi kullanımına özgülenmiş
fonlarına bir miktar daha ekler. Bu ek miktar, 250.000.000 Avro’yu aşan
nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının toplam değerinin %0,02’sine denktir.23
11. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu, nitelikli sosyal girişimcilik fonu
yöneticisini, 4. fıkrada zikredilen kendi kullanımına özgülenmiş fonlarının ek miktarının %50’sine kadarını sağlamamasına, yöneticinin merkezi
bir üye devlette ya da söz konusu kredi kuruluşu ya da sigorta şirketinin
merkez üye devletin yetkili kuruluşunun Birlik hukukuyla denk olduğuna
hükmettiği hükümlere tâbi bulunduğu bir üçüncü ülkede bulunan bir kredi
kuruluşu veya sigorta şirketi tarafından verilmiş aynı miktardaki bir garantiden istifade ediyor olması şartıyla izin verebilir.24
12. [Yöneticinin] kendi kullanımına özgülenmiş fonları nakit varlıklara
veya kısa vadede nakde dönüştürülebilir varlıklara yapılacak yatırımlara
konu edilebilir ve spekülatif pozisyonları içeremez.25
Madde 12
1. Malvarlığının değerlemesine ilişkin kurallar nitelikli sosyal girişimcilik fonunun statüsünde veya kuruluş belgelerinde belirlenir ve güvenilir ve
şeffaf bir değerleme sürecini temin eder.
21
22
23
24
25

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
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2. Kullanılan değerleme usulleri malvarlığının doğru bir şekilde değerlendiğini ve değerlerinin en az yılda bir defa hesaplandığını temin eder.
3. ESMA, nitelikli portföy işletmelerinin değerlemesinde tutarlılığı sağlamaya yönelik olarak, ölçülebilir bir olumlu sosyal etki yaratma ve kârın
ilk önce ve en başta bu etkinin elde edilmesinde kullanma yönündeki birincil amacı dikkate alarak bu tür işletmelere yapılacak yatırımlara ilişkin
ortak ilkeleri içeren kılavuzlar düzenler.
Madde 13
1. Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticileri yönettikleri her bir
nitelikli sosyal girişimcilik fonu için merkez üye devletin yetkili kuruluşuna mali yılın sona ermesini takip eden en fazla altı ay içinde yıllık rapor
sunar. Bu rapor nitelikli sosyal girişimcilik fonunun portföyünün bileşimini ve bir önceki yıldaki faaliyetleri tanımlar. Raporda ayrıca nitelikli sosyal
girişimcilik fonunun ömrünün sonunda elde edilen kârlar ve varsa ömrü
boyunca dağıttığı kârlar açıklanır. Rapor, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun denetlenmiş finansal hesaplarını da içerir. Yıllık rapor yürürlükteki raporlama standartlarına ve nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri ile
yatırımcılar arasında kararlaştırılan hükümlere uygun olarak düzenlenir.
Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri bu raporu talepleri üzerine
yatırımcılara verir. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri ile yatırımcılar karşılıklı olarak başkaca bilgilerin paylaşılmasını kendi aralarında
kararlaştırabilir.
2. Yıllı rapor asgari olarak şu hususları içerir:
a) yatırım politikasının ürettiği bütün sosyal etkiler ve bu etkilerin nasıl
ölçüldüğüne ilişkin bütün yararları bilgiler;
b) nitelikli portföy işletmesi ile ilgili olarak meydana gelen bütün devirlere ilişkin bildiri;
c) m. 14/1-f’de düzenlenen kriterler temelinde, nitelikli portföy işletmelerinde yatırım yapılmayan nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının diğer aktifleri ile ilgili yapılan veya yapılmayan devirlere ilişkin açıklamalar;
d) m. 14/1-l’de öngörülen, nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin
nitelikli portföy işletmeleri ile ilgili olarak giriştiği faaliyetlerin özeti;
e) m. 5/1’de öngörülen, nitelikli yatırımlar dışındaki yatırımların türüne,
değerine ve amacına ilişkin bilgiler; 26
26

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile değişik.
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f) nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yatırımlarında çevresel ve iklim
ile ilgili risklerin ne şekilde dikkate alındığına ilişkin açıklamalar. 27
3. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu en az yılda bir defa denetlenir. Denetim, para ve malvarlığının nitelikli sosyal girişimcilik fonu adına tutulduğunu, nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin kayıtlarının uygunluğunu, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun parası ve malvarlığının kontrolüyle ve yatırımcılarıyla alakalı bütün görev veya yetkilere ilişkin uygun
kontrolleri uyguladığını doğrular.
4. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi 2004/109/AT sayılı Yönerge m. 4 kapsamında yıllık finansal rapor yayınlamakla yükümlü ise,
nitelikli sosyal girişimcilik fonuna ilişkin olarak işbu maddenin birinci ve
ikinci fıkralarında öngörülen bilgiler bu rapordan ayrı olarak ya da bu raporun ek bir bölümü hâlinde verilebilir.
5. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu işbu madde kapsamında toplanan bütün bilgileri, zamanında ve m. 23’te belirtilen usulde, her bir ilgili
nitelikli sosyal girişimcilik fonu için yetkili kuruluşunun, her bir ilgili ev
sahibi üye devletin yetkili kuruluşunun ve ESMA’nın kullanımına sunar.28
Madde 14
1. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri, yatırımcılarına, yatırım
kararlarını vermeden önce, yönettikleri nitelikli sosyal girişimcilik fonları
hakkında;
a) yöneticinin ve yönetim konusunda anlaşmalı olduğu diğer bütün hizmet sağlayıcılarının kimliği ve görevlerinin tanımı;
b) nitelikli sosyal girişimcilik fonunun iyi yönetimi için gereken insan
kaynağını ve teknik kaynağı elinde bulundurmak amacıyla fonların yöneticinin kendi kullanımına özgülenmiş bölümü,29
c) nitelikli sosyal girişimcilik fonunun amaçlarının ve yatırım stratejisinin tanımı, özellikle;
i) yatırım yapma niyetinde olduğu nitelikli portföy işletmesi tipleri,
ii) yatırım yapma niyetinde olduğu bütün diğer nitelikli sosyal girişimcilik fonları,
iii) ii)’de öngörülen bir diğer nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yatırım
yapma niyetinde olduğu nitelikli portföy işletmesi tipleri,
27
28
29

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile değişik.
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iv) yapmak niyetinde olduğu nitelikli olmayan yatırımlar,
v) başvurma niyetinde olduğu teknikler,
vi) muhtemel yatırım kısıtlamaları,
d) sonuçlarına ilişkin makul tahminleri ve bu alandaki geçmiş performansa ilişkin bilgiyi de içeren, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yatırım politikasının hedeflediği olumlu sosyal etki,
e) sosyal etkilerin ölöülmesinde kullanılan yöntemler,
f) nitelikli portföy işletmesinin dışındaki varlıklara, bu varlıklardan nakit
ve nakit benzerleri dışındakilerinin seçilmesindeki süreç ve kriterlere ilişkin açıklamalar,
g) nitelikli girişim sermayesi fonunun risk profilinin ve fonun yatırım yapabileceği malvarlıklarının veya kullanabileceği yatırım tekniklerine bağlı
risklerin tanımı,
h) nitelikli portföy kuruluşlarının değerlenmesinde kullanılan yöntemler
dâhil, nitelikli girişim sermayesi fonunun değerleme usulünün ve malvarlığının değerinin tespitinde kullanılan fiyat belirleme yöntemlerinin tanımı,
i) nitelikli girişim sermayesi fonu yöneticisinin ücretinin hesaplanma
yönteminin tanımı,
j) bütün ilişkili masrafların ve bunların azami miktarının tanımı,
k) varsa, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun finansal performansının tarihçesi,
l) nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yöneticisinin, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yatırım yaptığı nitelikli portföy kuruluşlarının devam
eden operasyonlarına gelişmeyi, büyümeyi kolaylaştırmak veya sair amaçlarla sağladığı ya da üçüncü kişiler vasıtasıyla sağlamayı taahhüt ettiği iş
desteği hizmetleri ve diğer destek faaliyetleri veya bu faaliyet ve hizmetler
verilmiyorsa bu durumun bir açıklaması,
m) yatırım stratejisinin veya yatırım politikasının ya da her ikisinin değiştirilmesi için nitelikli sosyal girişimcilik fonu tarafından uyulacak usullerin tanımı
hususlarında açık ve anlaşılır bilgi verir:
2. Birinci fıkrada öngörülen bütün bilgiler doğru ve açık olmalı, yanıltıcı
olmamalıdır. Bu bilgiler güncel olmalı ve duruma göre düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
3. Nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yöneticisinin 2003/71/AT sayılı
Yönerge’ye veya ulusal hukuka göre izahname yayınlama yükümlülüğü
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altında olması durumunda birinci fıkradaki bilgiler ayrıca ya da izahnamenin bir bölümü olarak verilebilir.
4. Komisyon, m. 26’ya uygun olarak;
a) bu maddenin birinci fıkrasının c) ila f) ile l) bentlerinde düzenlenen
bilgilerin içeriği,
b) en yüksek düzeyde mukayese edilebilirliği sağlamak adına, bu maddenin birinci fıkrasının c) ile f) ile l) bentlerinde düzenlenen bilgilerin yeknesak bir şekilde nasıl sunulacağı
hususlarında yetki devrine dayanan tasarruflarda bulunmaya yetkillidir.
BÖLÜM III
GÖZETİM VE İDARİ İŞ BİRLİĞİ
Madde 15
1. Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının pazarlanmasında “EuSEF” ibaresini kullanmak isteyen nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri, merkez üye devletin yetkili kuruluşunu bilgilendirmeli ve aşağıdaki bilgileri
vermelidir:
a) nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yönetim faaliyetini fiilen yöneten
kişilerin kimlikleri,
b) birim veya payları pazarlanacak olan nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının kimlikleri ve yatırım stratejileri,
c) II. Bölümde öngörülen gerekliliklere uyulması için alınan önlemlere
ilişkin bilgiler,
d) her bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu için, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yöneticisinin bu fonu pazarlamaya niyetli olduğu üye devletlerin listesi,
e) (…)30
2. Merkez üye devletin nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisini yalnızca aşağıdaki şartların yerine getirilmesi hâlinde tescil edilebilir:
a) nitelikli sosyal girişimcilik fonunu fiilen yöneten kişiler de nitelikli
sosyal girişimcilik fonunun yöneticisinin izlediği yatırım stratejileri için
gerekli saygınlık tecrübeye sahip olmalıdır,
b) Birinci fıkrada aranan bilgiler tamamlanmış olmalıdır,
30

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile mülga.
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c) Birinci fıkranın c) bendine uygun olarak düzenlenen hükümlerin, II.
bölümde öngörülen gereklilikleri yerine getirdiği temin edilmelidir,
d) (…)31
3. İşbu maddeye uygun olarak yapılan tescil, Birliğin bütün topraklarında
geçerlidir ve nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yöneticilerine Birliğin
bütününde nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının pazarlanmasında “EuSEF” ibaresini kullanmalarına imkân verir.
4. Birinci fıkrada sayılan bilgilerin hepsini verdikten en fazla iki ay sonra, anılan fıkrada zikredilen yönetici merkez üye devletin yetkili kuruluşu
tarafından nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi olarak tescilinin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgilendirilir.32
5. Nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yönetimine ilişkin olarak işbu
madde anlamında yapılan tescil, 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 3/3’e göre
yapılmış bir tescil teşkil eder.33
6. İşbu maddede zikredilen bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi
ilk tescilindeki şartlarda meydana gelen önemli bütün değişiklikleri, bu
değişiklikler gerçekleşmeden önce merkez üye devletin yetkili kuruluşuna
işbu maddeye uygun olarak bildirir.34
Merkez üye devletin yetkili kuruluşu [bu fıkranın] birinci bentte [bendinde] zikredilen değişikliklere kısıtlama uygulamaya karar verir ya da değişiklikleri reddederse, nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisini değişikliklere ilişkin bildirimi aldığı tarihten itibaren bir ay içinde durumdan
haberdar eder. Yetkili kuruluş, dosyanın özel şartları gereği gerekli görürse, nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisini haberdar ettikten sonra,
bu süreyi en fazla bir ay daha uzatabilir. İlgili yetkili kuruluşun öngörülen
süre içinde itiraz etmemesi hâlinde değişiklikler gerçekleştirilebilir.35
7. İşbu maddenin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına
ESMA, birinci fıkrada öngörülen tescil talebi üzerine yetkili kuruluşlara
verilecek bilgileri ve ikinci fıkrada zikredilen şartları belirlemeye yönelik
teknik düzenleme normu tasarılarını hazırlamaya yetkilidir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
31
32
33
34
35

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile mülga.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
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normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmek suretiyle işbu Tüzük’ü tamamlamaya yetkilidir.36
8. İşbu maddenin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına
ESMA, birinci fıkrada öngörülen tescil talebi ve ikinci fıkrada öngörülen
şartlarla alakalı olarak yetkili kuruluşlara bilgi verilmesine ilişkin tip formülleri, modelleri ve usulleri içeren teknik uygulama normu tasarılarını
hazırlamaya yetkilidir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik uygulama normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 15’e uygun olarak ihdas etmeye
yetkilidir. 37
9. ESMA, işbu Tüzük’e uygun olarak yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen tescil işlemlerinin tutarlılığını güçlendirmek adına 1095/2010 (AB)
sayılı Tüzük’e uygun olarak incelemeler düzenleyebilir ve yürütebilir.38
Madde 15a39
1. 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 6’ya uygun olarak yetkilendirilmiş kolektif yatırım kuruluşu yöneticileri “EuSEF” ibaresini kullanmak niyetinde
oldukları nitelikli sosyal girişimcilik fonları için tescil talebinde bulunur.
2. Birinci fıkrada öngörülen, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun tescil
talebi, bu fonlar için yetkili kuruluş nezdinde yapılır ve şu unsurları içerir:
a) nitelikli sosyal girişimcilik fonunun statüsü veya kuruluş belgeleri,
b) saklayıcının kimliğine ilişkin bilgiler,
c) m. 15/1’de zikredilen bilgiler,
d) Birinci fıkrada zikredilen yöneticilerin kuruldukları veya nitelikli sosyal girişimcilik fonlarını kurmak niyetinde oldukları üye devletlerin listesi.
c) bendi bağlamında, II. Bölümdeki gerekliliklere uyum için alınan önlemlere ilişkin bilgiler, m. 5, 6, 10 ile m. 13/2 ve m.14/1-d, e ve f’ye uyum için
alınan önlemlere atıfta bulunur.
3. Nitelikli sosyal girişimcilik fonu için yetkili olan kuruluş merkez üye
devletin yetkili kuruluşundan farklı ise, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yetkili kuruluşu merkez üye devletin yetkili kuruluşundan nitelikli
sosyal girişimcilik fonunun, yöneticinin alternatif yatırım fonlarının yö36
37
38
39

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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netimine yetkilendirilmesi kapsamında olup olmadığını ve m. 15/2-a’daki
şartların yerine getirilip getirilmediğini talep eder.
Nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yetkili kuruluşu merkez üye devletin
yetkili kuruluşundan ayrıca, ikinci fıkrada zikredilen belgelere ilişkin açıklama ve bilgi de talep edebilir.
Merkez üye devletin yetkili kuruluşu talebin ulaşmasından itibaren bir ay
içinde nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yetkili kuruluşuna cevap verir.
4. Birinci fıkrada zikredilen yöneticiler 2011/61/AB sayılı Yönerge kapsamında vermiş oldukları bilgi ve belgeleri tekrar vermekle yükümlü tutulamaz.
5. İkinci fıkraya uygun olarak edindiği belgeleri inceleyen ve 3. fıkradaki
açıklama ve bilgileri edinen nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yetkili
kuruluşu, fonun yöneticisinin m. 15/2’deki şartları sağlaması hâlinde fonu
nitelikli sosyal girişimcilik fonu olarak tescil eder.
6. İkinci fıkrada zikredilen bütün belgeleri sağlamasından en fazla iki ay
sonra, birinci fıkrada anılan yönetici, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun
yetkili kuruluşu tarafından, nitelikli sosyal girişimcilik fonu olarak tescilinin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgilendirilir.
7. İşbu madde anlamındaki tescil bütün Birlik’te geçerlidir ve bu fonların
Birliğin tamamında “EuSEF” ibaresi altında pazarlamasına izin verir.
8. İşbu maddenin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına
ESMA ikinci fıkraya uygun olarak yetkili kuruluşlara verilecek bilgileri
belirleyen teknik düzenleme normları tasarıları hazırlayabilir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmek suretiyle işbu Tüzük’ü tamamlamaya yetkilidir.
9. İşbu maddenin yeknesak bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına
ESMA, ikinci fıkraya göre yetkili kuruluşlara bilgi verilmesine ilişkin tip
formülleri, modelleri ve usulleri içeren teknik uygulama normu tasarılarını
hazırlamaya yetkilidir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmeye yetkilidir.
10. ESMA, işbu Tüzük’e uygun olarak yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen tescil işlemlerinin tutarlılığını güçlendirmek adına 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 30’a uygun olarak incelemeler düzenleyebilir ve yürütebilir.
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Madde 15b40
Üye devletler m. 15 anlamındaki bir yöneticinin veya m. 15a anlamındaki
bir fonun tescil talebinin reddinin gerekçeli, söz konusu yöneticilere bildirilmiş, ulusal düzeydeki adli, idari ve diğer kuruluşlar nezdinde başvuruya
konu edilebilir olduğunu gözetir. Bu başvuru hakkı, yöneticinin gerekli
bütün bilgileri vermesinin üzerinden iki ay geçmesine rağmen tescile ilişkin hiçbir kararın alınmamış olduğu durumda da uygulanır. Üye devletler
yöneticinin söz konusu başvuru hakkını kullanmadan önce ulusal hukukta
öngörülen ön idari başvuru yollarının tüketilmiş olması şartını arayabilir.
Madde 16
Nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisi,
a) yeni bir nitelikli sosyal girişimcilik fonunu, veya
b) mevcut bir nitelikli sosyal girişimcilik fonunu 15. maddenin birinci
fıkrasının (d) bendindeki listede yer almayan bir üye devlette
pazarlama niyeti hakkında merkez üye devletin yetkili kuruluşunu bilgilendirir.
Madde 17
1. Nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yöneticisinin tescil veya terkin
edilmesinin, bir nitelikli sosyal girişimcilik fonunun eklenmesinin tescil
edilmesinin veya terkininin veya nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin nitelikli sosyal girişimcilik fonlarını pazarlamak niyetinde olduğu
listeye yeni bir üye devletin eklenmesinin veya bu listeden çıkarılmasının
hemen ardından merkez üye devletin yetkili kuruluşu durumu ev sahibi
üye devletlerin yetkili kuruluşlarına ve ESMA’ya bildirir.
Birinci bent kapsamında, m. 15a’ya göre tescil edilmiş nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yetkili kuruluşu, bir nitelikli girişim sermaye fonunun
eklenmesinin tescilini ya da terkinini, yöneticilerinin fonları pazarlamak
niyetinde olduğu listeye yeni bir üye devletin eklenmesini veya bu listeden
yapılacak her türlü çıkarmayı merkez üye devletin yetkili kuruluşuna, ev
sahibi üye devletlerin yetkili kuruluşlarına ve ESMA’ya derhâl bildirir.41
2. Ev sahibi üye devletlerin yetkili kuruluşları, nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının pazarlanması ile alakalı olarak nitelikli sosyal girişimcilik
fonlarının yöneticilerine hiçbir gereklilik veya idari bir usul yahut pazar40
41

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 2 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
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lamaya ilişkin ön onay zorunluluğu dayatamaz Bu tür gereklilik veya idari
usullere ücret ve diğer masraflar da dâhildir.
3. İşbu maddenin uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması adına
ESMA, işbu madde bağlamında yapılacak bildirimlerin şeklini belirleyen
teknik uygulama normları taslakları hazırlar.
4. ESMA, hazırladığı bu teknik uygulama normları taslaklarını en geç 16
Şubat 2014 tarihine kadar Komisyon’a sunar.
5. Komisyon, 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 15’te belirlenen usule uygun olarak 3. fıkrada öngörülen teknik uygulama normlarını ihdas etmeye
yetkilidir.
Madde 17a42
1. [İşbu Tüzük] m. 15/9’da ve m. 15a/10’da öngörülen incelemelerin düzenlenmesi ve yönetilmesi için merkez üye devletin yetkili kuruluşu veya
ondan başka bir kuruluş ise nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yetkili kuruluşu, m. 15/1 ve 2’ye ve m. 15a/2’ye uygun olarak tescilin yapılmasına
dayanak teşkil eden nihai bilgilerin tescili takiben zamanında ESMA’nın
kullanımına sunulduğunu gözetir. Bu bilgiler m. 23’te öngörülen usule
göre kullanıma sunulur.
2. İşbu maddenin uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması adına
ESMA, birinci fıkradaki bilgilerin ESMA’nın kullanımına sunulacak bilgileri belirleyen teknik uygulama normları taslakları hazırlayabilir.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmek suretiyle işbu Tüzük’ü tamamlamaya yetkilidir.
3. İşbu maddenin uygulanmasında yeknesaklığın sağlanması adına
ESMA, birinci fıkraya uygun olarak ESMA’nın kullanımına sunulacak bilgilerin verilmesine ilişkin tip formülleri, modelleri ve usulleri içeren teknik uygulama normu tasarılarını hazırlar.
Komisyon, bu fıkranın birinci bendinde zikredilen teknik düzenleme
normlarını 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 10 ilâ 14’e uygun olarak ihdas
etmeye yetkilidir.
Madde 18
1. ESMA, “EuSEF” ibaresini kullanan bütün nitelikli sosyal girişimcilik
fonu yöneticilerinin, bunların anılan ibareyi kullandıkları nitelikli sosyal
42

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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girişimcilik fonlarının ve bu fonların pazarlandıkları ülkelerin listesini içeren internet üzerinden kamuya açık bir merkezi veri tabanını yönetir.43
2. ESMA kendi internet sitesinde, m. 3/1-d,v’de düzenlenen uygulanabilir gereklilikleri yerine getiren üçüncü devletlere ilişkin bilgiyi içeren
linklere yer verir.44
Madde 19
1. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu işbu Tüzük’te öngörülen gerekliliklere uyulduğunu gözetir.
1a. [İşbu Tüzük] m. 2/2’de öngörülen yöneticiler için, merkez üye devletin
yetkili kuruluşu, yöneticinin yönettiği bütün nitelikli sosyal girişimcilik
fonlarının bileşimine ve işleyişine ilişkin kurallara ve yükümlülüklere uyar
bir durumda olması bakımından yöneticinin düzenlemelerinin uygunluğu
ve uyumluluğu ile organizasyonunu gözlemekle yükümlüdür.45
1b. [İşbu Tüzük] m. 2/2’de öngörülen bir yönetici tarafından yönetilen bir
nitelikli sosyal girişimcilik fonu için, nitelikli sosyal girişimcilik fonunun
yetkili kuruluşu, nitelikli sosyal girişimcilik fonu tarafından m. 5 ve 6 ile
m. 14/1-c ve i’de düzenlenen kurallara uyulduğunu gözlemekle yükümlüdür. Nitelikli sosyal girişimcilik fonunun yetkili kuruluşu ayrıca, bu fon
tarafından statüsünde veya kuruluş belgelerinde yer alan yükümlülüklere
uyulduğunu da gözlemekle yükümlüdür.46
2. Ev sahibi üye devletin yetkili kuruluşu, ülkesindeki bir nitelikli sosyal
girişimcilik fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e riayet etmediği yönünde kesin ve temellendirilmiş gerekçeleri mevcut ise, merkez üye devletin yetkili
kuruluşunu bundan derhâl haberdar eder. Merkez üye devletin yetkili kuruluşu uygun önlemleri alır.
3. Merkez üye devletin yetkili kuruluşunun aldığı önlemlere rağmen
veya bu kuruluşun makul bir süre içinde harekete geçmemesi nedeniyle
bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e açıkça aykırı davranışlarına devam etmesi hâlinde, ev sahibi üye devlet, merkez üye
devletin yetkili kuruluşunu haberdar ettikten sonra yatırımcıları korumak
için uygun olan, ilgili yöneticinin ev sahibi üye devletin ülkesinde sosyal
girişimcilik fonlarını pazarlamasının yasaklanması dâhil bütün önlemleri
alabilir.
43
44
45
46

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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Madde 20
Yetkili kuruluşlar, ulusal hukuka uygun olarak, görevlerinin icrası için gerekli bütün gözetim ve soruşturma yetkilerine sahiptir. Yetkili kuruluşlar
özellikle;
a) şekli ne olursa olsun bütün belgelere erişim talep edebilir, teslim ya da
bir kopya alabilir,
b) nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisini geciktirmeksizin bilgi
vermekle yükümlü kılabilir,
c) nitelikli sosyal girişimcilik fonunun ya da yöneticisinin faaliyeti ile ilgili bütün kişileri bilgi vermekle yükümlü kılabilir,
d) önceden bildirimde bulunarak ya da bulunmadan yerinde teftiş yapabilir,
e) nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e uyumluluğunun devamı için uygun önlemleri alabilir,
f) nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin işbu Tüzük’e uyması ve
işbu Tüzük’e aykırılık teşkil eden her türlü davranışı tekrar etmekten kaçınması için talimat verebilir.
ESMA, işbu Tüzük’e uygun olarak yetkili kuruluşların gözetim yetkilerine ve onlar tarafından yapılan incelemelere ilişkin usullerin tutarlılığını
güçlendirmek adına 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 30’a uygun olarak
incelemeler düzenler ve yürütür. 47
Madde 21
1. Üye devletler idari yaptırımlara ilişkin kuralları ve işbu Tüzük’e aykırılık hâlinde uygulanacak önlemleri belirler ve bunların hayata geçirilmesi
için gerekli bütün tedbirleri alır. Söz konusu idari yaptırımlar ve diğer önlemler yeterli, orantılı ve caydırıcı olmalıdır.
2. 2 Mart 202048 tarihine kadar, üye devletler birinci fıkrada öngörülen
kuralları Komisyon’a ve ESMA’ya bildirir. Üye devletler söz konusu kurallarda daha sonra yapacakları değişiklikleri de gecikmeksizin Komisyon’a ve ESMA’ya bildirir.
3. [İşbu Tüzük] m. 2/1’de öngörülen yöneticiler işbu Tüzük’e ve her zaman uyarlar ve işbu Tüzük’ün her türlü ihlalinden ve bundan doğan her
türlü kayıp ve zarardan sorumlu olurlar.
47
48

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
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[İşbu Tüzük] m. 2/2’de öngörülen yöneticiler her zaman 2011/61/AB
sayılı Yönerge’ye uyarlar. Bunlar işbu Tüzük’e uymayı gözetmekle yükümlüdür ve 2011/61/AB sayılı Yönerge’ye uygun olarak sorumludur. Bu
yöneticiler işbu Tüzük’ün ihlalinden doğan her türlü kayıp ve zarardan da
sorumludur.49
Madde 22
1. Bir nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin, duruma göre;
a) portföylerin bileşimine uygulanan gerekliliklere uymaması, [bu suretle] m. 5’i ihlali,
b) nitelikli olmayan yatırımcılara nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının
birim ya da paylarını pazarlaması, [bu suretle] m. 6’yı ihlali,
c) m. 15’e uygun olarak tescil yaptırmaksızın veya nitelikli sosyal girişimcilik fonu m. 15a’ya uygun olarak tescil edilmiş olmaksızın “EuSEF”
ibaresini kullanması,50
d) m. 3/1-b,iii’e uygun olarak kurulmayan fonların pazarlanmasında “EuSEF” ibaresini kullanması,
e) gerçek olmayan bildirimler yahut her türlü kural dışı yolla tescil yaptırmış olması, [bu suretle] m. 15 veya m. 15a’yı ihlali,51
f) faaliyetlerinin icrası sırasında dürüst ve sadık olarak, gereken yetkinlik, özen ve çabayla hareket etmemesi, [bu suretle] m. 7/a’yı ihlali,
g) kural dışı uygulamaların önlenmesine yönelik politika ve usulleri uygulamaktan kaçınması, [bu suretle] m. 7/b’yi ihlali,
h) yıllık rapora ilişkin olarak m. 13’te belirlenen gereklilikleri birden fazla defa yerine getirmemesi,
i) m. 14’e uygun olarak yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüğünü birden fazla defa yerine getirmemesi,
hâlinde yetkili kuruluş, orantılılık ilkesine uygun olarak, ikinci fıkrada belirtilen uygun önlemleri alır.52
2. Birinci fıkrada öngörülen durumlarda, yetkili kuruluş, duruma göre,
a) ilgili nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin m. 5, 6, 7/a ve b, 13
ilâ 15a’ya uymasını temin edecek önlemler alır,
49
50
51
52

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
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b) ilgili nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin “EuSEF” ibaresinin kullanılmasını yasaklar ve ilgili yöneticiyi veya nitelikli sosyal girişimcilik fonunu terkin eder.53
3. Birinci fıkrada anılan yetkili kuruluş, m. 15/1-d’ye uygun olarak diğer bütün ilgili yetkili kuruluşları, bütün ev sahibi üye devletlerin yetkili
kuruluşlarını ve ESMA’yı nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin
veya nitelikli sosyal girişimcilik fonunun terkin edildiği hakkında derhâl
bilgilendirir.54
4. “EuSEF” ibaresi altında bir veya daha fazla nitelikli sosyal girişimcilik
fonunun Birlik içinde pazarlanması hakkı yetkili kuruluşun ikinci fıkranın
(b) bendinde öngörülen kararını verdiği tarihte sona erer.55
5. Merkez üye devletin veya ev sahibi üye devletin yetkili kuruluşu, duruma göre, nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticisinin birinci fıkranın-a
ilâ i bentlerini ihlâl ettiğine inanmak için açık ve kanıtlanabilir gerekçeleri
varsa ESMA’yı gecikmeksizin haberdar eder.
ESMA, orantılılık ilkesine ve 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 17’ye uygun olarak, işbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen önlemlerden birinin
alınması ya da alınmasından kaçınılması konusunda yetkili kuruluşlara
tavsiyelerde bulunabilir.56
Madde 22a57
2011/61/AB sayılı Yönerge’ye uygun olarak, cezalar da dâhil olmak üzere
yetkili kuruluşlara tanınan yetkiler, işbu Tüzük m. 2/2’de zikredilen yöneticiler hakkında da uygulanır.
Madde 23
1. Yetkili kuruluşlar ve ESMA, 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük’e uygun
olarak, işbu Tüzük bağlamındaki görevlerinin ifasında işbirliği yapar.
2. Yetkili kuruluşlar ve ESMA, 1095/2010 (AB) sayılı Tüzük’e uygun
olarak, işbu Tüzük bağlamındaki görevlerinin ifası, özellikle işbu Tüzük’e
aykırılıkların tespiti ve giderilmesi için gereken bütün bilgi ve belgeleri
paylaşır.
53
54
55
56
57

2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile değişik.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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Madde 24
1. Yetkili kuruluşlar veya ESMA için çalışan ya da çalışmış olan herkes,
denetçiler ve yetkili kuruluşlar yahut ESMA tarafından görevlendirilen uzmanlar sır saklamakla yükümlüdür. Ceza hukukundan ve işbu Tüzük’te
öngörülen usullerden doğan hâller saklı olmak üzere, bu kişilerin görevlerinin ifası sırasında edindiği gizli bilgiler hiçbir kişi ya da kuruluşa açıklanamaz, nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticilerinin ve nitelikli sosyal
girişimcilik fonlarının kimliklerinin tespitini önleyecek bir şekilde sentezlenmiş veya birleştirilmiş olarak saklanır.
2. Üye devletlerin yetkili kuruluşları veya ESMA kendi aralarında işbu
Tüzük’e ya da nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticilerine ve nitelikli
sosyal girişimcilik fonlarına uygulanabilir olan Birlik hukukundan kaynaklanan diğer hükümlere uygun olarak bilgi alışverişi yapmaktan alıkonulamaz
3. İkinci fıkraya uygun olarak gizli bilgileri edinen yetkili kuruluşlar ya
da ESMA bu bilgileri yalnızca görevlerinin ifası sırasında ve adli ya da
idari usullerin uygulanması doğrultusunda kullanabilir.
Madde 25
Bir yetkili kuruluşun değerlendirmesi, hareketi ya da ihmali hakkında, işbu
Tüzük’ün birden fazla üye devletin yetkili kuruluşlarının birlikte çalışmasını ya da koordinasyonunu gerektirdiği alanlarda, üye devletlerin yetkili
kuruluşları arasında bir anlaşmazlık meydana gelirse, anlaşmanın işbu Tüzük m. 3/-1b,i veya d,i’den kaynaklanmaması şartıyla, yetkili kuruluşlar
1095/2010 (AB) sayılı Tüzük m. 19 ile yetkili kılınan ESMA’ya başvurabilir.
BÖLÜM VI
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 26
1. Komisyona verilen yetki devrine dayalı tasarruf çıkarma yetkisi işbu
maddede düzenlenen şartlarla sınırlıdır.
2. [İşbu Tüzük] m. 3/2, 9/5, 10/2 ve 14/4’te anılan yetki devrine dayalı
tasarruf çıkarma yetkisi 15 Mayıs 2013 tarihinden başlayan dört yıllık bir
dönem için Komisyon’a verilmiştir. Komisyon dört yıllık dönemin bitmesinden en fazla dokuz ay önce yetki devrine ilişkin bir rapor hazırlar. Avrupa Parlamentosu veya Konseyin her bir dönemin sona ermesinden en fazla
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üç ay öncesine kadar uzatmaya karşı çıkmaması şartıyla, yetki devri aynı
süreyi kapsayan dönemler hâlinde zımni olarak uzar.
3. [İşbu Tüzük] m. 3/, 9/5, 10/2 ve 14/4’te öngörülen yetki devri Avrupa
Parlamentosu veya Konsey tarafından her zaman geri alınabilir. Geri alma
kararı, kararda belirtilen konudaki yetki devrini sona erdirir. Geri alma, kararın Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayınlanmasının ertesi gününden
veya kararda belirtilen daha sonraki bir tarihten itibaren sonuç doğurur. Bu
karar, yetki devrinin cari olduğu dönemde yapılan işlemlerin geçerliliğini
etkilemez.
4. Komisyon yetki devrine daayalı tasarruf çıkarır çıkarmaz Avrupa Parlamentosu ve Konseye aynı anda bildirir.
5. [İşbu Tüzük] m. 3/2, 9/5, 10/2 veya 14/4 kapsamında yapılan bir yetki
devrine dayanan tasarruf, düzenlemeye ilişkin bildirimin yapılmasından itibaren üç ay içinde Avrupa Parlamentosu ya da Konseyin itiraz etmemesi veya
bu süre sona ermeden Avrupa Parlamentosu ve Konseyin itiraz etmek niyetinde olmadıklarını Komisyon’a bildirmeleri şartıyla yürürlüğe girer. Bu süre
Avrupa Parlamentosu veya Konseyin inisiyatifiyle üç ay daha uzatılabilir.
Madde 27
1. Komisyon, ikinci fıkraya uygun olarak işbu Tüzük’ü gözden geçirir.
Bu gözden geçirme işbu Tüzük’te yer alan kuralların işlerliğinin genel bir
analizini ve uygulanmaları suretiyle edinilen tecrübeyi, özellikle;
a) “EuSEF” ibaresinin ulusal pazarlarda ve sınır aşan bir şekilde farklı
üye devletlerde nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri tarafından ne
ölçüde kullanıldığını,
b) nitelikli sosyal girişimcilik fonları tarafından yapılan yatırımların coğrafi ve sektörel dağılımını,
c) m. 14 kapsamında edinilen bilgilerin uygunluğunu, özellikle bunların
yatırımcıların bilgilendirilmiş bir şekilde yatırım yapma kararı almalarına
izin verecek yeterlilikte olup olmadığını,
d) nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticilerince farklı nitelikli yatırımların kullanımını ve bunun Birlik genelinde sosyal işletmelerin gelişimini
nasıl etkilediğini
e) “sosyal işletmeler” şeklinde bir Avrupa Birliği unvanı oluşturmanın
uygunluğunu,
f) Komisyon’un üçüncü ülkelerin vergi alanında iyi yönetime ilişkin asgari normları uygulamalarını cesaretlendirmeye yönelik tavsiye kararının
uygulanmasından edinilen tecrübe dikkate alınarak, “EuSEF” ibaresinin
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üçüncü ülkelerde kurulan sosyal girişimcilik fonlarınca kullanılmasına izin
verilmesini,
g) nitelikli portföy işletmelerini tanımlamak için öngörülen kriterlerin
pratik uygulamasını, bunun Birlik çapında sosyal işletmelerin gelişimine
etkisini ve olumlu sosyal etkilerini,
h) m. 10’da düzenlenen nitelikli portföy işletmelerince üretilen sosyal etkinin ölçülmesine yönelik olarak nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticilerince uygulanan yöntemlerin analizini ve Birliğin sosyal politikalarıyla
tutarlı bir şekilde Birlik düzeyinde uyumlu kurallar belirleme ihtimaline
ilişkin değerlendirmeyi,
i) nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının pazarlanmasının bireysel yatırımcılara kadar genişletilmesi ihtimalini,
j) 2009/65/AT sayılı Yönerge’de düzenlenen nitelikli varlıklara nitelikli
sosyal girişimcilik fonlarını dâhil etmenin uygunluğunu,
k) işbu Tüzük’ün bir saklama rejimi ile tamamlanmasının uygunluğunu,
l) sosyal girişimcilik fonlarının önündeki muhtemel vergisel engellere
ilişkin araştırmayı ve Birlik bünyesinde sosyal girişimciliği özendirmeye
yönelik olası vergi teşviklerine dair değerlendirmeyi,
m) kurumsal yatırımcılar için, onlara uygulanan diğer Avrupa Birliği hukuku hükümlerinin etkisi de dâhil olmak üzere, “EuSEF” ibaresi taşıyan
fonlara yatırım yapmanın önündeki engellere ilişkin değerlendirmeyi,
içerir.
2. Birinci fıkradaki değerlendirme,
a) a) ilâ e) bentleri ile g) ve m) bentlerine ilişkin olarak en geç 2 Mart
2022 tarihine kadar,
b) f) bendine ilişkin olarak en geç 22 Temmuz 2015 tarihine kadar
yapılır.
3. Birinci fıkradaki değerlendirmenin ve ESMA’ya danışılmasının ardından Komisyon Avrupa Parlamentosu ve Konseye gerektiğinde bir yasal
düzenleme önerisini de içeren bir rapor sunar.
4. 2011/61/AB sayılı Yönerge m. 69’daki değerlendirmeye paralel bir şekilde, özellikle anılan Yönerge m. 3/2-b’de zikredilen tescilli yöneticilerle
ilgili olarak, Komisyon;
a) nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının yönetimini ve yönetim pasaportu
da dâhil olmak üzere hukuki anlamda yapılabilecek değişikliklerin yerindeliğini, ve
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b) nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının pazarlanmasına ilişkin tanımın
uygunluğu ile bu tanımın ve buna ilişkin ulusal yorumlardaki farklılıkların
nitelikli sosyal girişimcilik fonlarının işleyişi ve sürdürülebilirliği ile bu
fonların sınır aşan dağılımı üzerindeki etkisini,
analiz eder.
Bu değerlendirmenin ardından Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseye duruma göre bir yasa teklifini de içeren bir rapor sunar.58
Madde 28
1. En geç 22 Temmuz 2017 tarihinde Komisyon işbu Tüzük ile özellikle
2011/61/AB sayılı Yönerge’de yer alan, kolektif yatırım kuruluşlarını ve
onların yöneticilerini düzenleyen diğer kurallar arasındaki etkileşimi ele
alan bir araştırma yapmalıdır. Bu araştırma işbu Tüzük’ün uygulama alanı
ile ilgilidir. Araştırma, uygulama alanının, yönettiği malvarlığı toplamı m.
2/1’de öngörülen eşiği aşan sosyal girişimcilik fonu yöneticilerinin işbu
Tüzük anlamında nitelikli sosyal girişimcilik fonu yöneticileri hâline gelmelerine izin verecek şekilde genişletilmesinin gerekli olup olmadığına
ilişkin verileri toplar.
2. Birinci fıkradaki araştırmanın ve ESMA’ya danışılmasının ardından
Komisyon Avrupa Parlamentosu ve Konseye gerektiğinde bir yasal düzenleme önerisini de içeren bir rapor sunar.
Madde 29
İşbu Tüzük Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayınlandığı günü takip
eden yirminci gün yürürlüğe girer.
Tüzük, 15 Mayıs 2013’ten itibaren uygulanabilir olan m. 3/2, 9/5, 10/2 ve
14/4 haricinde, 22 Temmuz 2013’ten itibaren uygulanır.
İşbu Tüzük bütünüyle bağlayıcıdır ve bütün üye devletlerde doğrudan uygulanır.
Strazburg, 17 Nisan 2013.
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Başkan
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2017/1991 (AB) sayılı Tüzük m. 1 ile ekli.
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Öz
AB’de piyasa bozucu eylemler 2003 yılında yürürlüğe konan Piyasa Bozucu Eylemler Yönergesi ile düzenlenmişti. 2014 senesinde Yönerge yürürlükten kaldırılarak yerine Piyasa Bozucu Eylemler Tüzüğü (Market Abuse
Regulation – MAR) yürürlüğe konulmuştur. Piyasa Bozucu Eylemler Tüzüğü ile düzenleme alanı tüm finansal
işlemleri kapsayacak şekilde genişletilerek, finansal piyasalarda gözetim ve denetim bakımından bütünlüğün
sağlanması ve nihaî olarak yatırımcının korunması hedeflenmiştir. Türk hukukunda konuyla ilgili temel kurallar SerPK’da yer almakta olup, 101 ilâ 108. maddeler büyük ölçüde piyasa bozucu eylemlerle ilgilidir. SPK
tarafından çıkarılan Tebliğler ise bu hükümlerin tamamlayıcısıdır. Yönerge’deki temel esasların Tüzük’te de
korunduğu dikkate alındığında, Yönerge ile uyum gözetilerek hazırlanan ülkemiz mevzuatının, Tüzük hükümleri ile de temelde uyumluluk gösterdiği söylenebilir. Piyasa bozucu işlemlere dair mevzuatımızın, suç olarak
düzenlenen kısımlar dışında, Tebliğ değişiklikleri ile güncellenmesi mümkün olup gerekli uyumun sağlanması
zor olmayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sermaye piyasası, Piyasa bozucu işlemler, Sermaye piyasası araçları, Manipulasyon, Borsa
Abstract
Market abuses had been regulated by Directive 2002/06/EC on insider dealing and market manipulation (market
abuse). The directive has been repealed by market abuse regulation of 2014/596. The scope of market abuse
rules has been widened by regulation in order to safeguard the integrity of supervision and audit of financial
markets and to protect investors. Regarding Turkish Law, Capital Market Law article 101 to 108 have been
mainly allocated to the rules for market abuse. Also, directives are published by Capital Market Board to
complete the provisions of Capital Market Law. Since basic rules in the EU Market Abuse Directive have been
kept in regulation, we can safely state that Turkish rules on the topic are in harmony with the provisions of the
regulation. Our legislation on market abuse practices can be easily updated.
Keywords: Capital market, Market abuse practices, Securities, Manipulation, Stock market
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 16 Nisan 2014
tarih ve 596/2014 (AB) sayılı piyasa bozucu işlemlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2003/6/AT sayılı Yönergesi ile 2003/124/AT,
2003/125/AT and 2004/72/AT sayılı Komisyon
Yönergelerini yürürlükten kaldıran Tüzüğü (“Piyasa Bozucu İşlemler Tüzüğü”)

Kabul Tarihi

: 16 Nisan 2014

Sayısı

: 2014/596

Yayın Yeri

: ABRG 12.6.2014, L 173, s. 1-61

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK), ayrıca bu Kanun’a dayalı olarak çıkarılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliğleri

Kabul Tarihi

: 6 Aralık 2012

Sayısı

: 6362

Yayın Yeri

: RG 30.12.2012, 28513

II. Açıklamalar
A. Genel Açıklamalar
AB’de piyasa bozucu eylemler 2003 yılında yürürlüğe konan Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2003/6/AT sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Yönergesi
(kısaca Market Abuse Directive/MAD) ile düzenlenmişti. Yönerge kapsamında
düzenlenen başlıca konular -Türk öğretisindeki ifadesiyle- içerden öğrenenlerin
ticareti, bilgiye ve işleme dayalı manipülasyon fiilleri ile şüpheli işlemlerdir.
Mevzuatımızda 6362 sayılı SerPK yürürlüğe girmeden önce, mülga SerPK’da
içerden öğrenenlerin ticareti ile bilgiye ve işleme dayalı manipülasyon fiilleri
suç olarak düzenlenmiş, şüpheli işlemlere ilişkinse herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. 6362 sayılı Kanun hükümleri hazırlanırken, Kanun’un gerekçesinde de
ifade edildiği gibi, AB mevzuatına uyum gözetilmiş, bu çerçevede Piyasa Bozucu
Eylemler Yönergesi büyük ölçüde Kanun’a yansıtılmıştır. Bu bağlamda içerden
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öğrenenlerin ticareti, bilgi suistimali adıyla; bilgiye ve işleme dayalı manipülasyon fiilleri de, piyasa dolandırıcılığı adıyla suç olarak düzenlenmiş, yine Yönerge
kapsamındaki -suç oluşturacak düzeyde olmamakla birlikte- piyasanın düzenli
işleyişini bozan fiiller idari yaptırıma konu fiiller olarak “piyasa bozucu eylemler” adıyla Kanun’da düzenlenmiştir. Öte yandan, piyasa bozucu eylemlere ilişkin kanuni düzenlemenin uygulama esaslarını belirlemek üzere SPK tarafından
VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, yine bu Tebliğ’i tamamlayıcı
olmak üzere V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği ile V-102.1 sayılı Bilgi Suistimali veya
Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği (kısaca
Bildirim Yükümlülüğü Tebliği) yayınlanmıştır. Ayrıca yine konuyla bağlantılı
VI-103.1 sayılı Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri
Hakkında Tebliğ yürürlüğe konmuştur. Bunlar dışında II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğinde
de bağlantılı hükümler mevcuttur. Söz konusu Tebliğlerde AB mevzuatına uyum
amacı gözetilmiş, bu mevzuatta aranan gerekliliklerin yerine getirilmesi ön planda olmuştur.
Öte yandan, 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz, 2012 yılında yaşanan LIBOR skandalı, Yönerge hükümlerinin üye ülkeler tarafından iç hukuklarına aktarılmasında (transposition) farklılıkların görülmesi, finansal suçlar için
öngörülen yaptırımların caydırıcı olmaması, spot ve tezgâhüstü piyasalarda işlem
gören emtianın Yönerge kapsamında olmayışı ve gelişen teknoloji ile birlikte alternatif işlem platformlarından gerçekleştirilen işlemlerle bu piyasalarda da manipülatif işlemler yapılabilmesinin mümkün hâle gelmesi gibi sebeplere dayalı
olarak Yönerge hükümlerinde değişikliğe gidilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir.
Başlatılan çalışmalar sonucunda, 2014 senesinde Yönerge yürürlükten kaldırılarak yerine 2014/596 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tüzüğü (Market Abuse Regulation – MAR) yürürlüğe konulmuştur. Bunun yanında Tüzük kapsamına giren
ihlallere uygulanacak yaptırımlar konusunda 2014/57/AB sayılı Piyasa Bozuculuğuna Karşı Yaptırımlar Yönergesi yürürlüğe konulmuştur.
Piyasa Bozucu Eylemler Tüzüğü ile düzenleme alanı tüm finansal işlemleri
kapsayacak şekilde genişletilerek, finansal piyasalarda gözetim ve denetim bakımından bütünlüğün sağlanması ve nihaî olarak yatırımcının korunması hedeflenmiş, aynı zamanda yatırımcı kuruluşlarının da faaliyet ve hizmetlerinde uymaları
gereken esasları belirleyen MiFID düzenlemesinde yapılan güncelleme sebebiyle
yürürlüğe konan MiFID II (2014/65/EU) ile uyum sağlanması da amaçlanmıştır.
Tüzük ile düzenleme yapılmasının sebebi de düzenleme konularının üye ülke
iç hukuklarına aktarılmasındaki farklılıklara son verilmesi ve doğrudan uygulamanın sağlanmasıdır.
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Tüzük’te, -Yönerge’de olduğu gibi- üst başlık olarak piyasa bozucu eylemler
kapsamına giren bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı, şüpheli işlemler ve çıkar
çatışmaları düzenleme konusu edilmektedir.
Mevzuatımızdaki düzenlemeler (6362 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri ve çıkarılan Tebliğler) mülga Yönerge (MAD) gözetilerek hazırlanmış olmasına rağmen Yönerge’yi ilga eden MAR hükümlerinin Kanun ve Tebliğ hükümlerimizde
karşılığının olup olmadığı ve bu kapsamda uyumluluğun mevcut olup olmadığı
değerlendirilmelidir.
B. AB Hukuku
Tüzük, Yönerge’ye nazaran uygulama alanı genişletilerek piyasa bozucu işlemlerin kapsamını yeni piyasalara ve işlem stratejilerine teşmil etmekte ve yeni
yükümlülükler getirmektedir. Tüzük, gerçek ve tüzel kişilerin; borsada, çok taraflı işlem platformlarında (multilateral trading facilities- MTF) ve tezgâhüstü piyasalarda gerçekleştirdikleri tüm işlemlere uygulanır. Tüzük, türev piyasalardaki
piyasa bozucu işlemlerle mücadeleyi de amaçlamaktadır. Tüzük’ün hazırlanmasında LIBOR skandalı itici etkenlerden biri olduğu için, Tüzük bu gibi referans
değerlerin manipüle edilmesini de yasaklamaktadır.
Tüzük’te soruşturma ve yaptırıma uğramadan işlem yapılabilecek muafiyet
alanları da belirlenmiş, bu alanlarda işlem yapabilmenin kural ve kriterleri de
-Tüzük’ten ayrı olarak çıkarılan- düzenleyici teknik standartlar (Regulatory Technical Standarts-RTS) ile uygulamaya dönük teknik standartlarda (Implementing Technical Standarts-ITS) gösterilmiştir. Geri alma programları, fiyat istikrarını sağlamaya dönük işlemler ve yetkili kurumlar tarafından kabul gören piyasa
uygulamaları gibi..
Tüzük, şüpheli işlemlerin kapsamını genişletmekte, piyasa işleticileri ve yatırım kuruluşlarının bilgi suistimali, manipülasyon ya da bunlara teşebbüsü içeren
gerçekleşmemiş, değiştirilmiş ya da iptal edilmiş emirlerini bildirme yükümlülüğü getirmektedir.
Tüzük içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenebilmesinin koşullarını da
düzenlemiştir.
Tüzük’te içsel bilgiye sahip olanların listesi, Yönerge’den çok farklı olmamakla beraber KOBİ büyüme piyasası (SME Growth market) için özel kurallar
getirilmiştir.
Tüzük’te, Yönerge’den farklı olarak, yöneticilerin işlemlerinin kamuya açıklanması süresi 5 günden 3 güne düşürülmüş, öte yandan ara dönem ve yıllık finansal tabloların ilanından önceki 1 ay için de işlem yasağı öngörülmüştür.
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Tüzük yatırım tavsiyelerinin kapsamını, yatırım tavsiyeleri ve stratejileri üreten herkesi kapsayacak şekilde genişletmiştir. Görevlerinin icabı olarak haber
sunan gazeteciler için oluşturulan güvenli alanlar, kazanç elde etmek amacıyla
hareket edilmesi ya da kasıtlı olarak piyasanın yanlış yönlendirilmesi hâllerinde
sınırlandırılmıştır.
Tüzük, muhtemel ihlallere ilişkin bilgi sağlayan kişileri, kamuyu aydınlatmanın kısıtlanmasının ihlalinden soruşturulmaktan korumakta ve yetkili kurumlara
bu hususta profesyonel gizliliği sağlama görevi yüklemektedir. Tüzük somut olayın özelliklerine göre, üçüncü ülke yetkili kurumları (örneğin bilgi suistimali ya
da piyasa dolandırıcılığı yapıldığı şüphesi bulunan spot piyasaların düzenleyicileri ve bilgi akışı sağlama kabiliyeti sağlayabilecek kurumlar gibi) ile işbirliği ve
bilgi alışverişi yapılmasını da öngörmekedir.
Tüzük, yetkili kurumların gözetim, denetim ve idari yaptırım uygulama yetkilerini güçlendirmektedir. Örneğin, onlara yerinde denetim ve inceleme yapabilme ve malvarlığının dondurulması ya da müsadere edilmesini isteme yetkilerini
tanımaktadır.
Denetimin engellenmesi, Tüzük’te, cezai müeyyide gerektiren bir durum olarak değerlendirilmektedir. Yetkili kurum ile işbirliği yapılmaması ya da istenen
hususların reddedilmesi söz konusu hükümlerin ihlali olarak değerlendirilmiştir.
Tüzük idari yaptırımların derecesini tespit etme kriterleri ve yaptırım miktarı
konusunda da yenilikler getirmektedir. Tüzük bu konuda üye devletlere bir aralık (marj) tanımaktadır. Buna göre, Tüzük parasal cezaları AB ülkelerinde tüzel
kişiler için maksimum 1.000.000 ilâ 15.000.000 (Euro) arasında bir rakam ya da
toplam cironun %15’i, gerçek kişiler için de 500.000 ilâ 5.000.000 Euro arasında
bir rakam olarak belirlemektedir.
İdari önlemler ve yaptırımlar konusunda Tüzük hükümlerinin tamamlayıcısı,
cezai yaptırımlara ilişkin 2014/57 sayılı Yönergedir (Market Abuse Directive/
MAD 2). MAD 2 tüm üye devletlerin bilgi suistimaline ve piyasa dolandırıcılığına karşı yeknesak cezaları uygulamasını şart koşarak Tüzüğü tamamlamaktadır.
Piyasa işleticileri ve yatırım kuruluşlarının 16. maddedeki bildirim ödevlerinin ötesinde, Tüzük ihlallerin raporlanması konusunda daha genel bir mekanizma
kurmaktadır. 2015/2392 sayılı Komisyonun Uygulama Yönergesi, gerçek ya da
potansiyel ihlalleri yetkili kuruma herkesin rapor edebileceği bir hukuk dışılığı
ifşa rejimi (yabancı literatürde kabul gören deyimle whistleblowing) kurmaktadır. Yönerge, gizli bilgi ifşa edeni koruyucu prosedürleri tanımlamaktadır.
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C. Türk Hukuku ile Karşılaştırma
Türk hukukunda konuyla ilgili temel kurallar SerPK’da yer almakta olup, 101
ilâ 108. maddeler büyük ölçüde piyasa bozucu eylemlerle ilgilidir. SPK tarafından çıkarılan Tebliğler ise bu hükümlerin tamamlayıcısıdır. Kurul tarafından doğrudan kanun hükümlerini tamamlamak üzere çıkarılmış Tebliğler bulunmaktadır.
Ayrıca farklı konular hakkında çıkarılmış diğer Tebliğler içerisinde de bağlantılı
hükümler yer almaktadır.
Doğrudan Kanun’un ilgili hükümlerinin uygulama esaslarını belirlemek üzere
çıkarılan Tebliğler: i) Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, ii) Bilgi Suistimali veya
Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği, iii) Bilgi
Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği, ve iv) VI-103.1 sayılı Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliği’dir. Bunun dışında Özel Durumlar, Geri Alınan
Paylar ve Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğlerde de konuya temas eden hükümler bulunmaktadır.
Gerek Kanun gerek Tebliğlerdeki hükümlerinin hazırlanışında meri AB mevzuatı dikkate alındığından, piyasa bozucu eylemler mevzuatımızın büyük ölçüde
AB mevzuatı ile uyumlu olduğu söylenebilir. Fakat AB mevzuatı da durağan olmayıp güncellendiğinden (nitekim piyasa bozucu eylemlerle ilgili Yönerge’nin
yürürlükten kaldırılıp Tüzük’ün yürürlüğe konması gibi), gelinen aşamada Tüzük
hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatımızdaki hükümleri karşılaştırmakta yarar vardır. Sonraki bölümde Tüzük’ün birebir her hükmünü değil, fakat önemli
gördüğümüz düzenlemelerinin Türk hukukunda da olup olmadığını değerlendirdiğimiz genel bir karşılaştırma yapacağız.
1. Uygulama Alanı ve Kapsam
Tüzük, adındaki açıklamadan anlaşılacağı gibi (market abuse regulation) piyasa bozucu eylemleri düzenlemektedir. Esasen piyasa bozucu eylemler (market
abuse) bir çatı kavram olup, bunun kapsamına içsel bilginin haksız kullanımı ile
piyasayı manipüle edici işlemler girmektedir. Bu çerçevede, Tüzük’teki sistematik incelendiğinde, temel olarak içsel bilgi (insider information), içsel bilginin
kamuya açıklanmadan önce bir kimse tarafından kendi veya üçüncü kişi yararına
kullanılması (insider dealing – bilgi suistimali), içsel bilginin hukuka aykırı surette açıklanması (unlawful disclosure of inside information) ve piyasa dolandırıcılığı (market manipulation) ile kamuyu aydınlatmaya ilişkin kuralların düzenlendiği
görülmektedir. Konu maddesinde (m. 1) Tüzük’ün bilgi suistimali, içsel bilginin
hukuka aykırı surette açıklanması ve piyasa dolandırıcılığı hakkında; bunların engellenmesi, yatırımcıların korunması ve piyasalarda güvenin tesisi için alınacak
önlemler konusunda ortak bir düzenleyici çerçeve sunduğu belirtilmektedir.
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Sermaye piyasası mevzuatımızda piyasa bozucu eylemler daha dar anlamda
ele alınmış olup, Kanun’un 104. maddesinde verilen tanımla, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozan, fakat Kanun’un 106
ve 107. maddesinde tanımlanan suçlar kapsamına dâhil edilemeyen, bu itibarla
sadece idari yaptırıma tabi kılınan eylem ve işlemler olarak tanımlanmıştır. Tüzük ile sermaye piyasa mevzuatımızdaki hükümleri karşılaştırırken bu farklılığa
dikkat etmek gerekir.
Tüzük’ün 2. maddesinde, finansal araçların işlem gördüğü piyasaların ayrı
ayrı zikredilerek, finansal enstrümanların işlem gördüğü tüm piyasaların kapsama dâhil edilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz. Sermaye piyasası mevzuatımızda
ise, Kanun’un kapsam maddesinde, çerçevenin geniş tutularak tüm sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası
faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının
işlem gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, piyasa işleticileri gibi hususların
Kanun hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Sermaye piyasası araçları
ise yine tanımlar maddesinde menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları şeklinde tanımlanarak kapsamın geniş tutulduğunu gözlemliyoruz. SerPK m.106 ve 107’de suç tanımlarında, merkez kavramın yine “sermaye
piyasası aracı” olduğunu görmekteyiz. Piyasa bozucu eylemlerin çerçevesi ise,
104. maddede “borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar
içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler” olarak çizilmiştir.
Yine Kanun’un 66. maddesinde, 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
esasların, Kurulca çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği, Kurulun, bunların
gözetim ve denetim mercii olduğu hükme bağlanmıştır.
Sonuç olarak, mevzuat hükümlerimizin kapsam bakımından Tüzük ile uyumlu olduğu söylenebilir.
2. Bildirim Yükümlülüğü
Tüzük m. 4’te, piyasa işleticileri ve yatırım kuruluşlarına, şüpheli işlemleri
yetkili kuruma bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Tüzük ile birlikte piyasa bozucu eylemlere ilişkin düzenlemelerin uygulama alanı, yeni piyasaları ve işlem
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platformlarını kapsayacak şekilde genişletildiğinden, 4. maddedeki bildirim yükümlülüğü de bu çerçevede ele alınmıştır.
SerPK m. 102’de; bir işlemin Kanun’un 106 ve 107. maddelerinde sayılan
suçları oluşturduğuna ilişkin herhangi bir bilgi veya şüpheyi gerektirecek bir
hususun bulunması hâlinde, (öncelikle) yatırım kuruluşlarına, bunlar dışında
Kurulca belirlenecek diğer sermaye piyasası kurumlarına, durumu, Kurula veya
Kurulca belirlenecek diğer kurum ve kuruluşlara bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Yine Kanun hükmünü tamamlayıcı şekilde V-102.1 sayılı Bilgi Suistimali
veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği’nin
5. maddesinde, Kanun’un 102. maddesi kapsamında ve bu Tebliğ’in uygulanmasında şüpheli işlemlerle karşılaştıklarında bildirimde bulunması gerekenlerin
yatırım kuruluşları olduğu hükme bağlanmış; bildirimin ne şekilde yapılacağına
ilişkin esaslar ise 6. maddede gösterilmiştir.
Kanun’un anılan hükmü ile birlikte Tebliğ’in 6. Maddesinin, mevzuatımızın
Tüzük ile uyumlu olmasını sağladığı söylenebilir.
3. Muafiyetler
Tüzük m. 5 ve 6’da, Tüzük’ün uygulama alanından çıkarılan (muaf kılınan)
işlem ve uygulamalar düzenlenmiştir. Bu bağlamda geri alım programları, fiyat
istikrarını (stabilizasyon) sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemler, para, döviz kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması muafiyet kapsamındadır. Benzer düzenleme SerPK m. 108’de de yer almakta olup, uyumluluk vardır.
4. İçsel Bilgi Tanımı
Tüzük’ün 7. maddesi içsel bilginin tanım ve unsurlarını düzenlemektedir. Tüzük’ün uygulama alanındaki genişlemeye bağlı olarak içsel bilgi tanımı da değiştirilmiştir. Bu anlamda spot emtia piyasaları ve türev piyasalarda fiyata etki eden
hususlara diğer bentlerde yer verilmiştir.
Sermaye piyasası mevzuatımızda içsel bilgi, sade bir şekilde fakat geniş kapsamlı olarak tanımlanmıştır. Gerek Piyasa Bozucu İşlemler Tebliği’nde gerek
Özel Durumlar Tebliği’nde içsel bilginin tanımı “Sermaye piyasası araçlarının
değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz
kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeler” şeklinde verilmiştir. Görüldüğü
üzere verilen tanımda iki unsur ön plana çıkmaktadır: i) bilginin henüz kamuya açıklanmamış olması, ii) bilginin sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını
veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olmasıdır. Mevzuatımızdaki içsel bilgi tanımının Tüzükle uyumlu olduğu söylenebilir. Tüzük’te
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m.7/1-a bendindeki tanıma bakıldığında, “information of a precise nature, which
has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more issuers
or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would
be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments
or on the price of related derivative financial instruments; ifadeleri kullanılmıştır.
Sonuç olarak Tüzük’ün içsel bilgi tanımı ile mevzuatımız mukayese edildiğinde, Tüzükte bilginin “precise” olmasına, yani kesinliğine, bunun yanında fiyat
üzerinde etkisinin önemli (significant) olmasına vurgu yapıldığı; bunun dışında
spot emtia ile türev piyasaların tanıma bentlerle eklendiği, bu çerçevede Tüzükteki tanımın daha ayrıntı içerdiği söylenebilir.
5. Bilgi Suistimali
Tüzük’ün 8. maddesinde “insider dealing”, yani öğretide (daha önce) içerden öğrenenlerin ticareti olarak adlandırılan, yeni düzenlememizde (SerPK 106)
“bilgi suistimali” olarak adlandırılan fiil düzenlenmektedir. İncelendiğinde Tüzük hükmü ile Kanunumuzdaki düzenlemenin temelde örtüşmekle birlikte bazı
farklılıkların bulunduğu görülmektedir.
Tüzükteki düzenlemeye bakıldığında, bilgi suistimalinin, içsel bilgiye sahip
olan bir kişinin bu bilgiyi kendisi ya da üçüncü bir kişi yararına kullanması olarak
tanımlandığını görmekteyiz. Bizdeki düzenleme de bu şekilde olmakla birlikte,
SerPK m. 106’da, bu kullanım sonucunda menfaat elde edilmesi şartına yer verilmiştir. Bu anlamda bir farklılık bulunduğuna işaret edilebilir.
Gerçekleşmemiş, değiştirilmiş ya da iptal edilmiş emirlerin de bilgi suistimalinin kapsamına girmesi konusunda mevzuatımız Tüzük ile örtüşmektedir.
Tüzük’te, içsel bilginin başkasını yönlendirmek üzere kullanılması, böylece
bilgi suistimalinin başka bir kişiyi yönlendirme suretiyle işlenmesi de düzenlenmektedir (m. 8/2). Bu düzenlemeye, mevzuatımızda yer verilmemiştir.
6. İçsel Bilginin Hukuka Aykırı Olarak Açıklanması
Tüzük‘ün 10. maddesi içsel bilginin hukuka aykırı surette açıklanmasını düzenlemekte olup, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiye sahip olan bir kişinin
işi ve görevi dışında bu bilgiyi üçüncü bir kişiye açıklamasının içsel bilginin
hukuka aykırı surette açıklanmasını oluşturacağı belirtilmektedir.
Mevzuatımızda Piyasa Bozucu İşlemler Tebliği’nin 4/1 maddesinde, “mevzuata uygun şekilde kamuya gerekli açıklamalar yapılmadan önce içsel bilgi veya
sürekli bilgilere sahip olan kişilerin bu bilgilerin gizliliğini korumaları esas oldu-
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ğu” hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde ise, içsel
bilgi veya sürekli bilgileri, bu bilgiler mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmadan önce bu bilgilere sahip olan kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak alan
kişiler tarafından ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapılması durumunda;
içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin bu bilgileri diğer kişilere
vermeleri piyasa bozucu işlem sayılmıştır.
Bu çerçevede içsel bilginin hukuka aykırı surette açıklanmasının hukukumuzda da düzenlenmiş olduğunu söylemek mümkündür.
7. Piyasa Dolandırıcılığı
Tüzük işlem bazlı (alım veya satım yapma, emir verme, emir iptal etme, emir
değiştirme veya hesap hareketleri vs yollarla) ve bilgi bazlı (yalan haber yayma
vs yollarla) piyasanın manipüle edilmesini 12. maddede bir arada düzenlemiştir.
Söz konusu fiiller mevzuatımızda suç olarak SerPK’nın 107/1 ve 2’de, piyasa
dolandırıcılığı adıyla düzenlenmiştir. İncelendiğinde suç unsurlarının Tüzük ile
uyumlu söylenebilir.
Tüzük’ün kabul edilmesindeki amillerden biri olan LIBOR skandalı nedeniyle, 12. maddede referans değerlere (benchmark) dayalı manipülasyon yapılmasının yasak olduğu özellikle belirtilmiştir. Mevzuatımızda bu yönde özel bir düzenleme olmamakla birlikte, Türkiye’de de benzer şekilde gerçekleştirilecek fiilin
(bir referans değer hakkında manipülatif amaçlı yanıltıcı haber yayılması) SerPK
m.107/2’deki düzenleme kapsamına girecektir. Özetle, sırf bununla ilgili özel bir
düzenleme bulunmamasının eksiklik doğurması söz konusu değildir.
Tüzük’ün 1 no’lu ekinde manipülatif davranış kalıplarına ilişkin göstergeleri
belirten bir rehber bulunmaktadır. Böyle bir rehbere hukukumuzda da yer verilebilir.
8. Kabul Edilmiş Piyasa Uygulamaları
Mevzuatımızda doğrudan kabul edilmiş piyasa uygulamalarına gönderme yapan bir hüküm bulunmamakla beraber bu hususta borsanın kabul ettiği kurallar
geçerli kabul edilmektedir.
9. Bilgi Suistimalinin ve İçsel Bilginin Hukuka Aykırı Surette
Açıklanmasının Yasak Olması
Tüzük’ün 14. maddesi, özetle içsel bilgiye sahip olan kişinin bu bilgiyi kendi
ya da üçüncü kişi yararına kullanması olarak özetleyebileceğimiz bilgi suistimali
ile yine içsel bilgiye sahip olan kişinin bu bilgiyi görev ve sorumluluklarının
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dışında başka bir kişiye açıklaması olarak özetleyebileceğimiz içsel bilginin hukuka aykırı açıklanmasını yasaklamaktadır.
Mevzuatımızda Tüzük’teki hükme benzer şekilde ayrı bir yasaklama hükmüne yer verilmeyip doğrudan bu fiillerin işlenmesi hâlinde doğacak sonuçlara yer
verilmiştir; içsel bilginin hukuka aykırı surette açıklanmasının piyasa bozucu
eylem sayılacağı belirtilmiştir (bkz. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği m.4). Bu
kapsamda eylem, SerPK m. 104 uyarınca idari yaptırıma tabi olacaktır.
Bilgi suistimali ise mevzuatımızda suç kapsamında cezai yaptırıma bağlanmıştır (SerPK 106).
10. Manipülasyonun Yasak Olması
Tüzük’ün 15. maddesinde, 14. maddeye benzer şekilde, manipülasyonun yasak olduğu belirtilmiştir.
Mevzuatımızda manipülasyon, piyasa dolandırıcılığı adıyla suç olarak düzenlenmiş ve hapisle birlikte adli para cezası yaptırımına bağlanmıştır (SerPK m.
107/1). Bununla birlikte, suç düzeyine gelmeyen fakat piyasanın işleyişini bozan
işlemler ise piyasa bozucu işlem kapsamında idari para cezası yaptırımına bağlanmıştır (SerPK m. 104).
11. Piyasa Bozucu Eylemlerin Tespiti ve Engellenmesi
Tüzük m. 16; piyasa işleticileri, yatırım kuruluşları ve profesyonel olarak işlemleri aranje eden ve gerçekleştiren kişilere; piyasa bozucu eylemlerin tespiti ve
engellenmesi için etkili kurallar, sistemler ve prosedürler kurma ve bunları sürdürme yükümlülüğü yüklemektedir. Maddede aynı zamanda, 4. maddeyle benzer
şekilde, bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı veya bunlara teşebbüs edilmesini
oluşturan emir ve gerçekleşen işlemlerin, yetkili kuruma gecikmeksizin bildirilmesi yükümlülüğü öngörülmüştür.
Yatırım kuruluşlarının bildirim yükümlülüklerine Tüzük’ün 4. maddesine ilişkin değerlendirmemizde temas etmiş, V-102.1 sayılı Bildirim Yükümlülüğü Tebliği’nin 6. maddesinde söz konusu esasların düzenlendiğini izah etmiştik.
Bunun dışında borsaların ve işlem platformlarının etkin bir gözetim sistemi
kurma ödevleri ile ilgili olarak; SerPK m. 66 ve 67’de, Kurulun söz konusu piyasa ve platformların gözetim ve denetim mercii olduğu, bunların çalışma esas ve
ilkelerinin (bu bağlamda uyarı mekanizmalarının da) Kurulca çıkarılacak ya da
onaylanacak yönetmeliklerle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
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12. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri
Tüzük’ün 17. maddesi içsel bilginin ihraççı tarafından kamuya açıklanmasını
düzenlemektedir. Buna göre ihraççı kendisiyle doğrudan ilgili içsel bilgiyi mümkün olan en kısa zamanda kamuya duyurur.
Hukukumuzda da bu esas geçerli olup, SerPK’nın “Kamunun aydınlatılmasında özel durumlar” başlıklı 15. maddesinde, “Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki
bilgi, olay ve gelişmeler, ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuya açıklanır”
hükmü yer almaktadır. Aynı şekilde II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5/1
maddesi, “İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde ihraççılar tarafından
açıklama yapılır” hükmünü havidir. Aynı Tebliğin 9. maddesinde de ihraççılar
hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer
iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş
bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı hâlinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda ihraaçı tarafından açıklama yapılması
gerektiği hükme bağlanmıştır.
Yine Tüzük’ün aynı maddesinde içsel bilginin açıklanmasının hangi şartlarda
ertelenebileceği hükme bağlanmış olup, Özel Durumlar Tebliği m. 6’da bu hususa yer verilmiştir. Uyumluluk söz konusudur.
Yine açıklamaların kapsam ve özelliklerini düzenleyen Tebliğ m. 24’ün, Tüzük ile temelde uyumlu olduğundan söz edilebilir.
13. İçsel Bilgilere Sahip Olanların Listesi
Tüzük m. 18’de, ihraççı tarafından içsel bilgilere erişimi olanların bir listesinin hazırlanması, listenin güncel vaziyette tutulması ve talep hâlinde yetkili kuruma sunulması yükümlülüğüne yer verilmiştir. Benzer düzenleme Özel Durumlar
Tebliği m. 7 de yer almakta olup, Tüzük ile temelde uyumludur. Şu kadar ki,
Tüzükte, diğer hükümlerde olduğu gibi, çok taraflı işlem platformları ve piyasa
işleticileri ile ilgili ilave bazı hususlar öngörülmekte olup, bunlar Tebliğe yansıtılmış değildir.
14. Yöneticilerin İşlemleri
Tüzük m. 19’da, yönetimde sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakın
ilişki içindeki kişilerin; ihraççının çıkardığı sermaye piyasası araçlarına ilişkin
işlemlerinin toplam miktarı, bir takvim yılı içinde 5.000 Euro’yu (üye devlet yet-
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kili kurumlarına bu miktarı 20.000 Euro’ya kadar çıkarma yetkisi tanınmıştır)
geçtiği takdirde, derhâl ve en geç 3 işgünü içinde, ihraççıya ve yetkili kuruma bildirmeleri yükümlülüğü getirilmektedir. Ayrıca, yine ara dönem ve yıllık finansal
tabloların kamuya açıklandığı tarihe nazaran son 30 otuz gün içinde, ihraççının
idari sorumluluğu olan yöneticilerinin, ihraççının sermaye piyasası araçlarında
işlem yapamayacakları hükme bağlanmıştır.
Hukukumuzdaki muadil düzenleme, Özel Durumlar Tebliğimizin 11. maddesinde yer almakta olup, tüzük hükmü ile bazı farklılıklar olmakla birlikte temelde
uyumludur. Farklılık teşkil eden hususlara ilişkin olarak; Tebliğ düzenlemesinde
açıklama yapma yükümlülüğü sadece idari sorumluluğu olan yöneticileri değil,
ana ortağı da kapsamaktadır. Yöneticiler tarafından işlem yapılamayacak dönem
de farklıdır. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği m.4/3)’te bu dönem, finansal tabloların hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden kamuya duyurulmasına kadar geçen zaman aralığı olarak belirlenmiştir. Bir diğer farklılık bildirime
tâbi işlemler için yılda ulaşılması gereken tutar mevzuatımızda 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Nihayet ülkemiz düzenlemesinde işlemlerin ihraççı ve yetkili
kuruma değil, kamuya duyurulması esası benimsenmiştir.
15. Yatırım Tavsiyeleri ve İstatistikler
Tüzük’ün 20. maddesi, yatırım tavsiyeleri ya da bir yatırım stratejisini öneren
bilgi üreten ya da yayan kişilerin, bilginin objektif bir şekilde sunulması için gerekli özeni göstermesi gereğini ve bilginin içerdiği finansal araçla ilgili kendi çıkarını ya da çıkar çatışmasını açıklaması gerektiğini düzenleme konusu etmiştir.
Finansal piyasalar üzerinde önemli bir etki oluşturabilecek istatistiki ve öngörülere dayalı bilgiler paylaşan kamu kurumları, bunları objektif ve şeffaf bir
şekilde yaymalıdır.
Mevzuatımızda Tüzük’ün bu hükmünü karşılayan hükümler şu şekildedir:
Öncelikle, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinin 6. maddesinde, iletişim ve haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler düzenlenmiştir. Hükme göre,
sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine ilişkin
olarak yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, söylenti çıkarılması, haber verilmesi, özel durum açıklaması yapılması, yorum yapılması veya rapor hazırlanması, bu fiilleri gerçekleştirenler tarafından söz konusu fiillerin gerçekleştirilmesinden önce veya sonra ilgili sermaye piyasası aracında her türlü emir verilmesi
ve/veya işlem yapılması hâlinde piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir. Bu
noktada Kanun’un 106. maddesinin ne zaman, Tebliğ hükmünün hangi şartlarda
uygulama alanı bulacağı sorusu akla gelebilir. Hatırlanacağı gibi, bilgi suistimali

604

Fatih AYDOĞAN

suçunun oluşması için menfaat şartı getirilmiştir. Bu itibarla somut olayda özellikle menfaate ilişkin bir tespit bulunamadığında, ayrıca içsel bilginin kullanımına dair tespitler de söz konusu değilse, Tebliğ hükmü işletilmektedir.
Öte yandan, Kanunumuzun 38. maddesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel
tavsiyede bulunulması (c bendi), sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması (a bendi) yatırım hizmetleri altında yan hizmetler sınıfında değerlendirilmiştir.
SPK’nın III-371.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği’nde yan hizmetlerin sunulmasında uyulacak esaslar
71 vd. maddelerde düzenlenmiş, 71 ve 73. maddelerde sermaye piyasalarında
danışmanlık hizmeti sunulması ile genel yatırım tavsiyesinde bulunmanın tabi
olduğu kurallar belirtilmiş, bilhassa genel yatırım tavsiyesi sunmadan uyulacak
esaslar konusunda yatırım danışmalığı hizmetinin tabi olduğu ilke ve esasları
düzenleyen 48. maddenin ilgili bentleri ile, finansal ilişki ve çıkar çatışmaları
ile ilgili olarak 50. maddeye atıf yapılmıştır. 50. madde incelendiğinde, yetkili
kuruluşlar yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin
objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşulları, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal
çıkarlarını veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını müşteriye açıklamakla
yükümlü olduğu belirtilmektedir.
Görüldüğü üzere mevzuatımız Tüzük hükümlerinde öngörülen gereklilikleri
karşılar durumdadır.
Tüzük’ün diğer maddeleri yetkili kurumlara verilen yetkiler ve ESMA ile ilgili hükümler olup, sermaye piyasası mevzuatımızda Kurula piyasanın denetimi
ve gözetimi ile ilgili tek yetkili kurum olarak ilgili yetkiler tanınmış olup, yetki
bakımından bir eksiklik söz konusu değildir. ESMA ile ilgili düzenlemeler şu
aşamada ülkemiz açısından zaten uygulanabilir değildir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Tüzük’ün amacı piyasaların entegrasyonu ve yatırımcıların korunmasıdır. Belirtilen amaca uygun olarak, Tüzük, Yönerge’deki genel düzenlemeyi güncellemekte ve güçlendirmekte, piyasa bozucu eylemlerle ilgili yükümlülük ve yasakları yeni piyasalara ve uygulamalara teşmil etmektedir. Tüzük hükümleri incelendiğinde, Yönerge’ye nazaran ayrıntılı hükümler içerdiği söylenebilir. Özellikle
gelişen teknolojiye bağlı olarak finansal piyasalardaki gelişmeler sonucu ortaya
çıkan yeni finansal araçların ve işlem platformlarının Tüzüğe yansıtıldığı görülmektedir.
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Yönerge’deki temel esasların Tüzük’te de korunduğu dikkate alındığında, Yönerge ile uyum gözetilerek hazırlanan ülkemiz mevzuatının, Tüzük hükümleri ile
de temelde uyumluluk gösterdiği söylenebilir. Tüzük’ün geneline yansıyan yeni
finansal araç ve işlem kanallarının tüm ilgili hükümlere işlenmesi yaklaşımının,
SerPK m. 66’da Kurula tanınan yetkinin kullanılması yoluyla mevzuatımıza yansıtılabileceğini ifade edelim. Anılan maddede, organize piyasalar dışındaki piyasalar ve işlem platformları ve buralarda işlem görecek araçlar bakımından gerekli
düzenleme, gözetim ve denetim yetkilerinin Kurulda olduğu hükme bağlanmaktadır. Ancak gerekli görülürse bir mevzuat yenileme çalışmasında OTFs ve karbon emisyonları gibi yeni araç ve işlem kanalları mevzuatımıza dâhil edilebilir.
Yeni işlem kanalları ve platformlarında, işlemler, internet üzerinden gerçekleştirildiği için internet ve diğer telekomünikasyon trafiğini takip ve denetim
amacıyla gerekli yetkilerin Kurula tanınmasında fayda bulunmaktadır.
Tüzük’te, yasaklanan piyasa bozucu eylemler sayılmakta hemen akabinde de
“bunlara teşebbüs edilmesi” ifadesi kullanılmaktadır. Mevzuatımız açısından değerlendirilmelidir.
Gizli bilgiyi ifşa edenlerin korunması hususunda eksikliklerimiz olduğu söylenebilir. Bildirim Yükümlülüğü Tebliği’nin m. 5, 6 ve 7. maddeleri gizli bilgiyi
ifşa edenlerden ziyade yatırım kuruluşunun bildirimde bulunmasına ilişkin hükümleri sevketmektedir. Tebliğ m. 8’deki, bildirimde bulunanların korunmasına
dair hükümlerin de yetersiz olduğu, ayrıca bilgi ifşasını teşvik edici olmadığı
görülmektedir. Özellikle ihraççı ve yatırım kuruluşu çalışanlarının teşvik edilmesi ve gereğinde korunması gerekir. MAD 2 Uygulama Yönergesi hükümlerinden
yararlanılabilir.
Son olarak, piyasa bozucu işlemlere dair mevzuatımızın, suç olarak düzenlenen kısımlar dışında, Tebliğ değişiklikleri ile güncellenmesinin mümkün olduğunu, dolayısıyla gerekli uyumun sağlanmasının zor olmayacağını ilave edelim.
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Öz
Avrupa Birliği’nde üye devletlerin marka hukuku mevzuatlarının yakınlaştırılmasına ilişkin 89/104/AET sayılı ve 21 Aralık 1988 tarihli Birinci Konsey Yönergesi, yürürlüğü süresince pek çok değişikliğe uğramıştır.
Açıklığın sağlanması ve değişikliklerin konsolide edilmesi amacıyla 22 Ekim 2008 tarihinde 2008/95/AT sayılı
Yönerge kabul edilmiştir. Sonraki yıllarda Komisyon, Birlik seviyesinde marka hukukunun uyumlaştırılmasına
ilişkin çalışmalarını sürdürmüş, 2013 yılında Marka Yönergesi ve AB Markası Tüzüğü’nde değişiklik teklifi
içeren reform paketini yayınlamıştır. Marka Yönergesi teklifinde, AB’deki ulusal marka kayıt usullerinin daha
da uyumlu hâle getirilmesi amaçlanmış ve işletmelerin bunlara erişiminin kolaylaştırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür. Bu doğrultuda 2008/95/AT sayılı
Yönerge’yi yürürlükten kaldıran ve pek çok yenilik getiren 2015/2436 (AB) sayılı Yönerge, 16 Aralık 2015
tarihinde kabul edilmiştir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na kaynaklık etmiş olması sebebiyle Türk hukuku açısından da önem teşkil eden 2015/2436 (AB) sayılı Yönerge’nin nihai hâlinin Türkçe tercümesi aşağıda
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sınai mülkiyet hukuku, Marka hukuku, Marka sicili
Abstract
First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988, to approximate the laws of the Member States
relating to trademarks, had been amended many times during its validity period. In the interests of clarity and
in order to consolidate these amendments, Directive 2008/95/EC had been accepted on 22 October 2008. Later,
the Commission continued to work on the harmonization of trademark law in EU level and presented its reform
package for the amendment of the EU Trademark Regulation and the Trademark Directive in 2013. Trademark
Directive proposal aimed further alignment of national registration procedures in the EU and to make these
procedures more accessible and efficient for businesses in terms of lowering costs and accelerating procedures.
Accordingly, Directive No 2015/2436 (EU), which brought many changes and repealed Directive No 2008/95,
was accepted on 16 December 2015. The Turkish translation of the final version of the Directive 2015/2436
(EU), which is also important for Turkish law since it is the source of the Industrial Property Law No. 6769,
has been presented below.
Keywords: Industrial property law, Trademark law, Trademark registry
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı		

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında 16 Aralık 2015 tarihli ve 2015/2436
(AB) sayılı Yönerge

Kabul Tarihi

: 16 Aralık 2015

Sayısı

: 2015/2436/AB

Yayın Yeri

: ABRG 23.12.2015, L 336, s. 1-26

B. Türk Mevzuatı
4. Adı

: Sınai Mülkiyet Kanunu

Kabul Tarihi

: 22 Aralık 2016

Sayısı

: 6769

Yayın Yeri

: RG 10.01.2017, 29944
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Yayın Yeri

: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelik
: RG 24.04.2017, 30047

II. Yönerge’nin Türkçe Tercümesi1
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Üye Devletlerin Markalara
İlişkin Mevzuatlarının Yaklaştırılması Hakkında 16 Aralık 2015
tarih ve 2015/2436 (AB) sayılı Yönergesi
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi,
Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşmayı ve özellikle (Antlaşmanın)
114 (1) nci maddesini,
Avrupa Komisyonunun teklifini göz önünde bulundurarak,
Düzenlemeye ilişkin tasarıyı ulusal meclislere sunduktan sonra,
1

Yönerge’nin tercümesinde İngilizce metin esas alınmış, Almanca ve İngilizce dillerindeki metinler üzerinden kontrol edilerek terimler yeknesaklaştırılmıştır. Yazarlar yardımlarından ötürü
Araş. Gör. Batuhan Oyal’a teşekkür eder.
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Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin2 görüşünü göz önünde bulundurarak,
Olağan yasama usulüne uygun olarak3,
İzleyen hususları göz önünde tutarak:
(1) Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2008/95/AT sayılı Yönergesi’nde4
birkaç hususla ilgili olarak değişiklik yapılması gerekmiştir. Açıklık sağlanması adına bu Yönerge’nin yeniden kaleme alınması önerilmiştir.
(2) 2008/95/AT sayılı Yönerge, kabul edildiği dönemde Birlik içinde malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını engelleyerek iç pazarın işleyişine
doğrudan etkili olduğu kabul edilen marka hukukunun önemli maddi hükümlerini uyumlaştırmıştır.
(3) Üye Devletlerde markalara sağlanan hukuki koruma, mevcut 207/2009
sayılı Konsey Tüzüğü5 uyarınca Birlik genelinde yeknesak şekilde geçerli
olan Avrupa Birliği markaları (“AB markaları”) ile sağlanan Birlik düzeyinde sağlanan hukuki korumanın yanında varlığını sürdürmektedir. Marka hukuku sistemlerinin ulusal düzeyde ve Birlik düzeyinde bir arada ve
dengede bulunması, aslında Birliğin sınai mülkiyet korumasına yaklaşımının temel taşlarından birini oluşturmaktadır.
(4) Komisyon’un 16 Temmuz 2008 tarihli Avrupa için sınai mülkiyet hakları stratejisi hakkında bildirisini takiben, Komisyon, Avrupa’daki marka
sistemlerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüterek bunların Birlik düzeyinde ve ulusal düzeyde genel işleyişini ve bu ikisinin birbiriyle ilişkisini
değerlendirmiştir.
(5) Avrupa Birliği’ndeki marka sisteminin gelecekteki revizyonu hakkında 25 Mayıs 2010 tarihli sonuçlarında Konsey, Komisyonu 207/2009 (AT)
sayılı Tüzük’ün ve 2008/95/AT sayılı Yönerge’nin yenilenmesi için teklif
sunmaya çağırmıştır. Yönerge değişikliğinin 207/2009 (AT) sayılı Tüzük
ile daha uyumlu olmasına ilişkin önlemleri içermesi ve bu uyumun Avrupa’da marka sistemindeki farklılıkları azaltması ve aynı zamanda ulusal
marka korumasının başvurucular için cazip bir seçenek olarak devamını
2
3

4

5

ABRG 12.11.2013, C 327, s. 42.
25 Şubat 2014 tarihli Avrupa Parlamentosu görüşü (henüz Resmî Gazete’de yayımlanmamıştır)
ve 10 Kasım 2015 tarihli Konseyin ilk okumasında görüşü (henüz Resmî Gazete’de yayımlanmamıştır). 15 Aralık 2015 tarihinde Avrupa Parlamentosu görüşü.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 22 Ekim 2008 tarihli Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması hakkında 2008/95/AT sayılı Yönergesi (ABRG L 299,
8.11.2008, p. 25).
Konseyin 26 Şubat 2009 tarihli 2007/2009 (AT) sayılı Topluluk markası Tüzüğü (ABRG L 78,
24.3.2009, p.1).
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sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, AB marka sistemi ile ulusal marka
sistemleri arasındaki tamamlayıcı ilişkinin sağlanması gerekmektedir.
(6) Komisyon, 24 Mayıs 2011 tarihli “Fikri Mülkiyet Hakları için Tek
Pazar” bildirisinde; menfaat sahibi paydaşların artan hızlı, yüksek kaliteli
ve modernleştirilmiş, aynı zamanda daha tutarlı, kullanıcı dostu, kamuya açık ve teknolojik olarak güncel olan bir marka kayıt sistemi talebinin
karşılanması amacıyla, Birlik içerisindeki marka sisteminin bütün olarak
modernleştirilmesi ve internet çağına uyum sağlaması gerektiği sonucuna
varmıştır.
(7) Bu Yönerge’nin amacına yönelik istişare ve değerlendirmeler, ulusal
marka hukuku düzenlemelerinin önceden kısmen uyumlaştırılmış olmalarına rağmen, halen daha fazla uyumun rekabet gücü ve büyüme üzerinde
olumlu etkiye sahip olabileceği alanlar bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.
(8) İyi işleyen bir iç pazarın yaratılması ve teşviki ile özellikle küçük ve
orta ölçekli işletmeler olmak üzere Avrupa işletmelerinin büyümesi ve
rekabet gücünün geliştirilmesi için, Birlik içinde markaların edinilmesinin ve korunmasının kolaylaştırılması amaçlarına hizmet edebilmek için,
2008/95/AT sayılı Yönerge ile başlatılan hukukların sınırlı yaklaşımının
ötesine gidilmesi ve yaklaştırmanın 207/2009 (AT) Sayılı Tüzük uyarınca
tescil yoluyla korunan markaların tabi olduğu marka maddi hukukunun
diğer yönlerini de kapsayarak şekilde genişletilmesi gereklidir.
(9) Birlik çapında marka tescillerinin yapılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırmak amacıyla, yalnızca maddi hukuk hükümlerinin değil, aynı zamanda usul kurallarının da yakınlaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle,
Üye Devletlerdeki marka tescili alanındaki temel usul kuralları ve AB marka sistemi ile uyumlu hâle getirilmelidir. Ulusal hukuka tabi usul işlemleri
hakkında, Üye Devletleri daha özel kurallar oluşturmada serbest bırakarak
genel ilkelerin belirlenmesi yeterli görülmüştür.
(10) Üye devletlerin hukuk sistemlerinde markanın aynı korumadan yararlanabilmesi sağlamak önemlidir. Birlik nezdinde itibarı bulunan AB markalarına sağlanan kapsamlı korumaya uygun olarak, ilgili Üye Devlette itibara sahip olan tüm tescilli markalara da ulusal düzeyde kapsamlı koruma
sağlanması gerekmektedir.
(11) Bu Yönerge, Üye Devletleri kullanım yoluyla iktisap edilen markaları
korumaya devam etme hakkından mahrum etmez, ancak bunları yalnızca
tescil yoluyla edinilen markalarla ilişkileri açısından dikkate almaktadır.
(12) Hukukların birbirine yakınlaştırılması amacına ulaşılması için tescilli
bir markayı edinme ve bulundurmaya devam etme koşullarının genel olarak tüm Üye Devletlerde özdeş olması gerekmektedir.
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(13) Bu amaçla, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerinkilerden ayırt edebilmesine elverişli ve bu suretle marka olabilecek işaret
örneklerini listelemek gerekmektedir. Marka tescil süreciyle hedeflenen
amaçları gerçekleştirmek, özellikle hukuki belirliliği ve güvenilir bir yönetimi sağlamak için, işaretin açık, kesin, müstakil, kolayca ulaşılabilir,
anlaşılır, sürekli ve objektif olarak gösterilmesinin zorunlu kılınması gerekmektedir. Bu nedenle, bir işaretin, genel olarak mevcut teknoloji kullanılarak uygun olacak herhangi biçimde temsil edilmesine izin verilmesi ve
böylece, temsili bu etkiye yeterli garantiler sunduğu sürece, temsilin grafik
araçlarla olmasının zorunlu tutulmaması gerekmektedir.
(14) Bununla birlikte, işaretin kendisinden kaynaklanan, herhangi bir
ayırt edici karakterin bulunmaması veya önceki haklarla çatışmalar dâhil
ret veya hükümsüzlük dayanaklarının, bu dayanaklardan bazılarının Üye
Devletler için ihtiyari olması nedeniyle Üye Devletlerin kendi mevzuatlarında bunları tutma ya da düzenleme hususunda serbest olmasına rağmen,
tahdidi şekilde listelenmesi gerekmektedir.
(15) Birlik mevzuatı ve ulusal hukuk tarafından coğrafi işaretlere tanınan
koruma düzeylerinin Birlik genelinde mutlak ve nispi ret nedenlerinin incelenmesinde tek tip ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için,
bu Yönerge’nin 207/2009 (AT) sayılı Tüzük’te yer alan coğrafi işaretlere
ilişkin hükümlerle aynı hükümleri içermesi gerekmektedir. Ayrıca, mutlak
ret nedenlerinin kapsamı şarap için geleneksel terimlerin ve taahhüt edilen
geleneksel özellikleri garanti edilen ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
(16) Tescilli markanın sağladığı korumanın, özellikle menşe göstergesi
olarak markanın garanti işlevinin bulunduğu durumlarda, marka ve ilişkili
işaret ile mal veya hizmetler arasında bir özdeşlik olması hâlinde mutlak
olması gerekmektedir. Korumanın, marka ile işaret ve mal veya hizmetler arasında benzerlik olması durumunu da kapsaması gerekir. Benzerlik
kavramının karıştırılma ihtimali ölçütüne göre yorumlanması emredicidir.
Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi özellikle markanın pazardaki
tanınırlığı, kullanılan ya da tescil edilmiş bir işaret ile kurulabilecek ilişkilendirme, marka ile işaret ya da mal veya hizmetler arasındaki benzerliğin
tespiti olmak üzere birkaç unsura bağlı olup bu tür bir korumanın özel
koşulunu oluşturmaktadır. Özellikle ispat yükümlülüğü gibi karıştırılma
ihtimalinin tespit edilebilmesi için söz konusu olabilecek yollar bu Yönerge ile saklı tutulan ulusal usul hükümlerinin konusunu oluşturmaktadır.
(17) Hukuki belirliliğin ve rüçhan ilkesiyle tam tutarlılığın sağlanması
adına, daha önceki tarihli tescilli bir markanın daha sonraki tarihli tescilli
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markalara göre rüçhanlı olduğu durumlarda, markadan doğan hakların tescil veya rüçhan tarihinden önceki marka sahiplerinin haklarına halel getirmeksizin uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım,
15 Nisan 1994 tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’nın
(bundan böyle “TRIPS Anlaşması” olarak anılacaktır) 16(1) maddesi ile
uyumlu olacaktır.
(18) Bir markaya tecavüzün önkoşulu olarak mütecaviz marka veya işaretin ticaret esnasında mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş olmalıdır. İşaretin mal veya hizmetlerin ayırt edilmesi
dışında başka amaçlarla kullanılması ulusal hukuk hükümlerine tabidir.
(19) İşaretin ticaret unvanı veya ticaret hayatında kullanılan başka bir ad
veya işaret olarak kullanımı da, bu kullanım mal veya hizmetlerin ayırt
edilmesi amacına hizmet ettiği takdirde, markaya tecavüz olarak kabul
edilmelidir.
(20) Hukuki belirliliğin ve belirli Birlik mevzuatıyla tam uyumun sağlanması adına, marka sahibinin, üçüncü kişileri karşılaştırmalı reklamcılıkta
bir işareti kullanmaktan, bu tür bir karşılaştırmalı reklamcılığın Avrupa
Parlamentosu ve Konseyin 2006/114/AT sayılı Yönergesi’ne6 aykırı olması hâlinde, men etme hakkına sahip olması uygun olacaktır.
(21) Markanın korunmasını güçlendirmek ve ürün sahteciliğiyle daha etkili bir şekilde mücadele etmek için ve özellikle de transit geçiş serbestisine
ilişkin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının V. maddesi ve
jenerik ilaçlarla ilgili olarak Doha DTÖ Bakanlar Konferansı tarafından
14 Kasım 2001 tarihinde kabul edilen “TRIPS Anlaşması ve halk sağlığı
Bildirgesi” gibi Üye Devletlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesi
kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, marka sahibi,
markasının tescilli olduğu Üye Devlet içerisinde dolaşımını serbest bırakmadığı hâllerde, üçüncü ülkelerden gelen ve bu tür mallar için tescilli markası ile özdeş ya da temel olarak özdeş olan yetkisiz şekilde tescilli marka
taşıyan malların üçüncü kişiler tarafından aynı ticaret alanında getirmesini
engellemeye yetkilidir.
(22) Bu bağlamda marka sahiplerinin ihlal konusunu oluşturan malların girişini ve özellikle transit geçiş, yeniden yükleme, depolama, serbest bölge,
geçici saklama, dâhilde işleme ve geçici izin de dâhil olmak üzere gümrük
süreçlerinde yer almasını söz konusu malların ilgili Üye Devlette arzına
ilişkin bir girişim olmasa dahi önlemesine izin verilmesi gerekmektedir.
6

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/114/AT sayılı yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklamcılık Yönergesi (ABRG L 376, 27.12.2006, s. 2)

§ 1. Marka Yönergesi

615

Gümrük kontrolleri yapılırken gümrük yetkilileri özellikle hak sahiplerinin
talebi üzerine, yetkilerini Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 608/2013 sayılı Tüzüğü7 kapsamında kullanmalı ve usulleri yine bu kapsamda işletmelidir. Gümrük yetkilileri ilgili kontrolleri özellikle risk analizi kriterlerine
dayalı olarak yürütmelidir.
(23) Marka sahibinin yetkisinin sona erdiği hâllerde marka haklarının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlama ihtiyacı ile meşru mallarda serbest
ticaret akışının engellenmesinin önlenmesi gerekliliğini dengelemek adına
tescilli markanın ihlal edilip edilmediğine dair esasa ilişkin karar vermeye
yetkili adli merciler veya diğer makamlar nezdinde başlatılan müteakip işlemler sırasında, beyan sahibi veya malları elinde bulunduran kişi, tescilli
marka sahibinin söz konusu malların pazara arz edileceği nihai ülkede arzı
men etmeye yetkili olmadığını ispat edebilir.
(24) 608/2013 sayılı Tüzük’ün 28. maddesi uyarınca hak sahipleri, diğerlerinin yanı sıra, söz konusu malların daha sonradan bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğinin tespit edilmesi hâlinde malları elinde bulunduranın
uğradığı zarardan sorumludur.
(25) Jenerik ilaçların rahatça transit geçişini sağlamaya yönelik uygun tedbirlerin dikkate alınması gerekmektedir. Farmatolojik hazırlıklardaki aktif
maddeler için küresel olarak tanınan jenerik isimler gibi uluslararası olan
ve mülkiyete konu edilemeyen isim (INN) ile ilgili olarak marka haklarının etkisine ilişkin mevcut sınırlamaların dikkate alınması büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle, marka sahibinin ilaçların etken maddesine ilişkin INN ile markası arasındaki benzerliğe dayanarak dolaşımını serbest
bırakmadan tescil etmiş olduğu Üye Devlette üçüncü kişilerin malları getirmesini engelleme hakkı bulunmamaktadır.
(26) Tescilli marka sahiplerinin ürün sahteciliği daha etkin bir şekilde mücadele etmelerini sağlamak adına, hak sahiplerinin hak ihlaline neden olan
bir markanın mallara eklenmesini ve bu eklemeden önce gerçekleştirilen
bazı hazırlık faaliyetlerini men etme yetkisine sahip olmaları gerekmektedir.
(27) Markaya dayalı münhasır haklar, hak sahibine işaretlerin ya da göstergelerin adil ve dolayısıyla sınai ya da ticari konularda dürüstçe kullanımını menetme yetkisini vermemelidir. Arkaplanda daha sonraki markalara
karşı düzenli olarak sınırsız koruma sağlanan ticaret unvanları ve markalar
için eşit koşulların yaratılması adına anılan kullanım ancak üçüncü tarafın
7

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 12 Haziran 2013 tarih ve 608/2013 (AB) sayılı 1383/2003
(AT) sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran fikri mülkiyet haklarının gümrük uygulamaları hakkında Tüzük (ABRG L 181, 29.6.2013, p. 15)
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kişisel adının kullanıldığı hâlleri içerir. Bu kullanımın genel olarak tasviri veya ayırt edici olmayan işaretlerin veya göstergelerin kullanımına da
izin verilmesini gerektirmektedir. Ayrıca, hak sahibi, mal ve hizmetlerin
hak sahibine ait olduğunun belirtilmesi ya da referans verilmesi amacı ile
markanın adil ve dürüst kullanılmasını menetmeye yetkili değildir. Üçüncü kişiler tarafından markanın tüketicilerin dikkatini, Birlik içinde orijinal
olarak satılmış gerçek malların marka sahibi tarafından ya da onun muvafakatiyle yeniden satışına çekmek amacıyla kullanımı; aynı zamanda sınai
ve ticari konularda dürüst kullanıma uygun olduğu sürece adil kabul edilir.
Markanın üçüncü kişiler tarafından sanatsal ifade amaçlı kullanımı aynı
zamanda sınai ve ticari konularda dürüst kullanıma uygun olduğu sürece
adil kabul edilir. Buna ek olarak bu Yönerge başta ifade özgürlüğü olmak
üzere temel hak ve özgürlüklere riayet edecek şekilde uygulanmalıdır.
(28) Malların serbest dolaşımı ilkesinden, marka sahibinin kendisi ya da
muvafakati uyarınca malların Birlik içerisinde dolaşıma sokulmuş olması hâlinde üçüncü kişilerin bu malları kullanımının hak sahibi tarafından
men edilememesi anlaşılır, meğerki hak sahibinin malların sonraki ticari
faaliyetlere konu olmasına karşı çıkmasını gerektirecek meşru gerekçeleri
olsun.
(29) Hukuki belirlilik gereğince, önceki marka hakkı sahibinin menfaatlerine halel getirmeksizin, önceki marka sahibinin önemli bir süre boyunca
sonraki markanın kullanımını bilerek sessiz kalmışsa sonraki markanın
hükümsüz olduğunun ilanını isteyemez ya da sonraki markanın kullanımına karşı çıkamaz, meğerki sonraki marka başvurusu kötü niyetle yapılmış
olsun.
(30) Hukuki belirliliğin sağlanması ve meşru olarak kazanılan marka haklarının korunması adına, sonraki markaya dayanılarak önceki markaya
yaptırım uygulanamaması ilkesine halel getirmeksizin, sonraki markanın
iktisap edildiği tarihte önceki markanın örneğin kullanım yolu ile henüz
ayırt edicilik kazanmaması sebebiyle hükümsüz kılındığı ya da iptal edildiği hâllerde yahut örneğin önceki markanın henüz tanınırlığının olmamasından dolayı gerekli koşulların uygulanamaması sebebiyle önceki markaya dayanılarak sonraki markaya yaptırım uygulamayan hâllerde önceki
marka sahibinin sonraki markanın reddedilmesini ya da hükümsüzlüğünü
talep etme veya kullanımına karşı çıkma hakkına sahip olmaması uygun ve
gereklidir.
(31) Markaların malların ve hizmetlerin ayırt edilmesi, tüketicilerin bilgilendirilmiş olarak tercih yapmasına elverişli olması amaçlarını pazarda
gerçekten kullanıldıkları müddetçe karşılamaları gerekmektedir. Kullanma
gerekliliği ayrıca Birlik içinde tescilli ve korunan marka sayısının ve böy-
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lelikle bunlar arasında çıkan çatışmaların azaltılması bakımından gereklidir. Ayrıca tescilli markaların tescil edilmiş oldukları mal ve hizmetlerle
bağlantılı olarak kullanılması yahut tescil sürecinin tamamlanmasından
itibaren beş yıl boyunca bağlantılı olarak kullanılmaması hâlinde iptal edilmesi önemli bir gerekliliktir.
(32) Bu nedenle tescilli bir markanın ancak gerçekten kullanıldığı ölçüde
korunması gerekmekte, gerçekte ciddi bir kullanımı bulunmayan önceki
tescilli marka, hak sahibine sonraki markaya itiraz etme ya da hükümsüzlüğünü talep etme imkânı vermemelidir. Buna ek olarak Üye Devletler tecavüz davasında, defi olarak markanın kullanılmama nedeniyle iptal edilebileceği veya sonraki markanın tecavüz davasına konu olması hâlinde
sonraki markanın iktisap edildiği tarihte önceki markanın [kullanılmama
nedeniyle] iptal edilebileceğini öngörmelidir.
(33) Ulusal bir markanın ya da üye devlette yürürlükte bulunan bir uluslararası anlaşma uyarınca tescilli bir markanın kıdeminin, AB markasına
karşı ileri sürüldüğü ve kıdem iddiasına dayanılan markadan daha sonra
feragat edildiği ya da sonradan koruma süresinin yenilememe sonucu dolduğu hâllerde de markanın hükümsüzlüğü istenebilir. Bu istem, markanın
sicilden kaldırıldığı sırada hükümsüz kılındığı ya da iptal edildiği hâllerle
sınırlıdır.
(34) Uyumun sağlanması ve Birlik içerisinde markalardan ticari olarak yararlanılmasını kolaylaştırmak amacıyla markaların mülkiyete konu olmasına ilişkin uygulanacak kuralların hâlihazırda AB markası için yürürlükte
olanlarla uygun olduğu ölçüde uyumlu hâle getirilmesi ve bunların intikal,
devir, lisans, ayni haklar ve cebri icraya ilişkin kuralları içermesi gerekmektedir.
(35) Ortak markaların belirli ortak özelliklere sahip mal ve hizmetlerin tanıtılması için yararlı bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle ulusal ortak
markaların Avrupa Birliği ortak markalarına uygulanan kurallara benzer
kurallara tabi tutulması uygundur.
(36) Marka korumasına erişimin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hukuki
belirlilik ile öngörülebilirliğin artırılması adına Üye Devletlerde marka
tesciline ilişkin usul işlemlerinin etkili ve şeffaf olması ve AB markası için
uygulananlara benzer kuralların izlemesi gerekmektedir.
(37) Marka hakları kapsamına ilişkin hukuki belirliliği sağmak ve marka korumasına erişimin iyileştirilmesi adına marka başvurularındaki mal
ve hizmetlerin belirlenmesi ve sınıflandırılmasının tüm Üye Devletlerde
aynı kurallara tabi olması ve AB markası için uygulananlarla uyumlu olması gerekmektedir. Yetkili mercilerin ve ekonomik işletmecilerin talep
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edilen marka koruması kapsamını yalnızca başvuru temelinde belirleyebilmeleri için mal ve hizmetlerin yeterince açık ve kesin olarak belirlenmiş
olması gerekmektedir. Genel ifadelerin kullanılması bu ifadenin sadece
kelime anlamı tarafından kapsanan mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde
yorumlanmasını gerektirmektedir. Açıklık ve hukuki belirlilik açısından,
Üye Devletlerin merkezi sınai mülkiyet ofisleri ve Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi işbirliği içerisinde mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin
kendi idari uygulamalarını yansıtan bir liste oluşturmaya çalışmalıdırlar.
(38) Etkili marka korumasının sağlanması amacıyla, Üye Devletlerin, en
azından önceki marka sahibinin ve ilgili hukuk kapsamında yetkili herhangi bir kişinin marka başvurusuna itiraz etmek için korunan bir menşei adı
veya mahreç işaretinden doğan haklarını kullanabilmesine izin veren etkin
bir idari itiraz sürecini ulaşılabilir kılması gerekmektedir. Buna ek olarak
marka iptalinin ya da hükümsüzlük talebinin etkili olarak sunulması adına
bu Yönerge yürürlüğe girdikten sonraki yedi yıllık en uzun iç hukuka aktarma süresi içinde Üye Devletlerin iptal ve hükümsüzlüğün ilanı için idari
süreçleri öngörmesi gerekmektedir.
(39) Üye Devletlerin merkezi sınai mülkiyet ofisleri ile Benelüks Fikri
Mülkiyet Ofisinin, birbiriyle ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ile ortak ve bağlantılı veri tabanları ve danışma ve araştırma amaçlı portalların
kurulması ve güncellenmesi gibi marka tescili ve yönetimine ilişkin bütün alanlarda uygulamanın ve araçların yakınlaştırılması amacıyla işbirliği
yapmaları arzu edilmektedir. Üye Devletler ayrıca ofislerinin birbirleriyle
ve Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi ile markaların Birlik içerisinde korunmasına ilişkin bütün faaliyetlerine ilişkin diğer bütün alanlarda işbirliği yapmalarını sağlamalıdır.
(40) Bu Yönerge, Üye Devletlerin marka kanunu dışındaki haksız rekabet, hukuki sorumluluk ya da tüketicinin korunması ile ilgili hükümler gibi
markaya ilişkin hükümler koyan diğer kanunlarının markalara uygulanmasını engellemez.
(41) Üye Devletler Sınai Mülkiyetin Himayesine İlişkin Paris İttihadı
Mukavelenamesi (“Paris Sözleşmesi”) ve TRIPS Anlaşması ile bağlıdır.
Bu Yönerge’nin bütün olarak bu Sözleşme ve Anlaşma iyi uyumlu olması
gerekmektedir. Üye Devletlerin Sözleşme ve Anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bu Yönerge’den etkilenmemesi gerekmektedir. Uygun düştüğü ölçüde Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 351. maddesi
uygulanır.
(42) Bu Yönerge’nin amaçları uyarınca, diğer bir deyişle Birlik içerisinde
iyi işleyen bir iç pazarın tesisi ve teşviki ile büyüme ve rekabet gücü yara-
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rına markaların tescilini, yönetimini ve korunmasını kolaylaştırma amaçlarının Üye Devletler tarafından yeterli ölçüde gerçekleştirilememesi ancak Birlik ölçeği ve etkileri sebebi ile Birlik düzeyinde bu amaçların daha
iyi gerçekleştirilebilecek olması hâlinde, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 5.
maddesinde düzenlenen ikincillik ilkesine uygun olarak önlemler kabul
edebilir. Aynı maddede düzenlenen ölçülülük ilkesi uyarınca bu Yönerge
anılan amaçlara ulaşmak için gerekli olanın ötesine geçilemez.
(43) Bu Yönerge ile bağlantılı olarak Üye Devletlerde kişisel verilerin işlenmesi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 95/46/AT sayılı Yönergesi8
uyarınca gerçekleştirilir.
(44) Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 45/2001 (AT) sayılı Tüzüğü’nün9
28(2) maddesi uyarınca Avrupa Veri Koruma Denetçisine danışılmış ve 11
Temmuz 2013 tarihinde görüş alınmıştır.
(45) Bu Yönerge’yi ulusal hukuka aktarma yükümlülüğü, önceki Yönerge
ile karşılaştırıldığında içerik itibarıyla değiştirilen hükümlerle sınırlıdır.
İçeriği değiştirilmemiş hükümlerin iç hukuka aktarılması yükümlülüğü
daha önceki Yönerge’den kaynaklanmaktadır.
(46) Bu Yönerge, Üye Devletlerin 2008/95/AT Yönergesi Ek I Bölüm
B’de belirtilen şekilde 89/104/AET10 sayılı Konsey Yönergesi’nin ulusal
hukuka aktarılması için zaman sınırına ilişkin 2008/95/AT Yönergesi kapsamındaki yükümlülüklerine halel getirmez.
İşbu Yönerge’yi kabul etmiştir:
BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Uygulama Alanı
Bu Yönerge; mal veya hizmetlere ilişkin münferiden marka, garanti markası ya da sertifika markası ya da ortak marka olarak bir Üye Devlette
8

9

10

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/AT sayılı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bireylerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkında Yönerge (ABRG
L 281, 23.11.1995, p. 31)
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 18 Aralık 2009 tarih ve 45/2001 (AT) sayılı Topluluk kurumları ve organları tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bireylerin korunması ve bu
verilerin serbest dolaşımı hakkında Tüzük (ABRG L 8, 12.1.2001, p. 1)
21 Aralık 1988 tarihli ve 89/104/AET sayılı üye devletlerin marka hukuklarının yakınlaştırılması hakkında Birinci Konsey Yönergesi (ABRG L 40, 11.2.1989, p. 1)
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tescile veya tescil başvurusuna konu olan yahut Benelüks Fikri Mülkiyet
Ofisinde tescile ya da tescil başvurusuna konu olan veya bir Üye Devlette
etki doğuran bir uluslararası tescile konu olan tüm markalara uygulanır.
Madde 2
Tanımlar
Bu Yönerge’nin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki tanımlar uygulanır:
(a) “O/ofis” marka tescili ile görevlendirilmiş Üye Devletin merkezi sınai
mülkiyet ofisini ya da Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi’ni ifade eder.
(b) “S/sicil” ofis tarafından tutulan marka sicilini ifade eder
BÖLÜM 2
MARKALARA İLİŞKİN MADDİ HUKUK
KISIM 1
Marka Olabilecek İşaretler/Marka Biçimleri
Madde 3
Markaların Teşekkülü
Marka, (a) bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal
veya hizmetlerinden ayırt etmesi, (b) marka sahibine sağlanan korumanın
konusunun açık ve kesin olarak yetkili makamlar ve kamu tarafından belirlenebilmesine elverişli şekilde sicilde gösterilebilir olması (asgari) koşullarını sağlamak şartıyla kişi adları da dâhil olmak üzere özellikle kelimeler
ya da şekiller, harfler, sayılar, renkler, malların veya ambalajlarının şekli
ya da sesler gibi her türlü işaretten oluşabilir.
KISIM 2
Ret ya da Hükümsüzlük Sebepleri
Madde 4
Mutlak Ret Engelleri ya da Hükümsüzlük Sebepleri
1. Aşağıdakiler (“Aşağıdaki işaretler”) marka olarak tescil edilmezler, şayet tescil edilmişlerse bile hükümsüzle maluldürler:
(a) marka olamayacak işaretler;
(b) herhangi bir ayırt edici niteliği haiz olmayan markalar;
(c) ticarette türü, niteliği, miktarı, kullanım amacı, değeri, coğrafi menşei ya da malların üretim veya hizmetlerin sunum zamanını veya malların
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veya hizmetlerin diğer özelliklerini belirtmeye hizmet eden işaretler ya da
göstergeleri münhasıran içeren markalar;
(d) günlük dilde ya da iyi niyetli ve yerleşik ticari uygulamalarda mutad
hâle gelmiş olan işaretler ya da göstergeleri münhasıran içeren markalar;
(e) münhasıran; (i) malların mahiyetine ilişkin yapısından ortaya çıkan
şeklinden ya da bir diğer özelliğinden, (ii) malların teknik bir sonuç elde
etmek için gerekli olan şeklinden ya da bir diğer özelliğinden, (iii) mala
asli değerini veren karakteristik şeklinden ya da bir diğer özelliğinde oluşan işaretler;
(f) kamu düzenine ya da genel ahlak ilkelerine aykırı olan markalar;
(g) malların veya hizmetlerin örneğin mahiyeti, niteliği ya da coğrafi menşei gibi hususlarda halkı yanıltabilecek mahiyette markalar;
(h) yetkili makamlarca izin verilmemiş ve Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesi (ikinci mükerrer) uyarınca reddedilmesi ya da hükümsüz kılınması
gereken markalar;
(i) Menşei adı ve mahreç işareti korunmasını sağlama amaçlı Birlik mevzuatı, ilgili Üye Devletin iç hukuku veya Birliğin ya da ilgili Üye Devletin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar uyarınca tescilden hariç tutulmuş
markalar;
(j) Şarap için geleneksel terimlerin korunmasını sağlama amaçlı Birlik
mevzuatı veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca tescili mümkün olmayan markalar;
(k) Geleneksel özellikleri garanti edilen ürünlerin korunmasını sağlama
amaçlı Birlik mevzuatı veya Birliğin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar
uyarınca tescili mümkün olmayan markalar;
(l) Bitki çeşitliliği haklarının korunması ve aynı veya yakın ilişkili türlerin
bitki çeşitliliğinin korunması amacı ile Birlik mevzuatı, ilgili Üye Devletin
iç hukuku veya Birliğin ya da ilgili Üye Devletin taraf olduğu uluslararası
antlaşmalar uyarınca daha önceden tescil edilmiş olan bir bitki çeşidi cinsinden veya bunlara ait temel unsurlarından türetilen markalar.
2. Başvuranın marka tescil başvurusunun kötüniyetli olarak yapması hâlinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. Üye Devletler ayrıca, böyle
bir markanın tescilinin mümkün olmadığı yönünde bir düzenleme öngörebilirler/yapabilirler
3. Her Üye Devlet aşağıdaki koşullarda ve kapsamda bir markanın tescil
edilmeyeceğini ya da eğer edilmişse hükümsüzlüğüne karar verilebileceğini öngörebilir:
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(a) ilgili Üye Devletin ya da Birliğin marka mevzuatının dışında kalan bir
mevzuatın hükümleri uyarınca o markanın kullanımının yasaklanması;
(b) markanın yüksek (toplumsal/kamusal) sembolik değeri olan bir işaret,
özellikle bir dini sembol içermesi;
(c) Üye Devletin mevzuatına uygun olarak yetkili makamların tesciline
izin verdikleri durumlar haricinde, markanın Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesi (ikinci mükerrer) kapsamına giren rozet, amblem ve armaların dışında
olması ve kamu yararı içermesi.
4. Bir marka, birinci paragrafın (b), (c) ya da (d) alt paragraflarına uygun
olarak, tescil başvurusu tarihinden önce ve kullanımı sonucunda ayırt edici
nitelik elde etmişse bu markanın tescili reddedilmez. Markanın hükümsüz
olduğunun ilanı için yapılan başvuru tarihinden önce ve kullanımı sonucunda ayırt edici bir nitelik elde etmişse aynı sebeple hükümsüz olduğu
ilan edilemez.
5. Üye Devletler ayırt edici niteliğin tescil başvurusundan sonra fakat tescilden önce elde edildiği durumlarda da dördüncü fıkranın uygulanacağı
yönünde düzenleme yapabilirler.
Madde 5
Nispi Tescil Engelleri veya Hükümsüzlük Sebepleri
1. Bir marka; (a) önceki markayla aynıysa ve marka başvurusunun yapıldığı ya da tescil edildiği ilgili mallar veya hizmetler önceki marka kapsamında korunan mallar veya hizmetlerle aynıysa, (b) eğer önceki markaya
benzer ya da aynı olmasından dolayı ve her iki markanın kapsadığı malların veya hizmetlerin benzerliği ya da aynılığından dolayı halk tarafından
karıştırılma ihtimali ortaya çıkarsa ve bu karıştırılma ihtimali önceki marka ile ilişkilendirilme ihtimalini de kapsıyorsa.
2. Birinci paragraf kapsamında “önceki markalar” aşağıdakileri ifade eder:
(a) bu markalarla ilgili olarak uygun hâllerde öncelik iddialarının da dikkate alınması suretiyle, markanın tescil başvurusu tarihinden öncesine ait
tescil başvurusu tarihine sahip aşağıdaki türlerde markalar;
(i) AB markaları;
(ii) ilgili Üye Devlette ya da Belçika, Lüksemburg veya Hollanda söz
konusu olduğunda, Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi’nde tescil edilmiş
markalar;
(iii) ilgili Üye Devlette yürürlükte olan uluslararası düzenlemeler kapsamında tescil edilmiş markalar;
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(b) 207/2009 sayılı Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak, (a) (ii) ve (iii)’te belirtilen markalar için, bu markalardan feragat edilmiş ya da bu markanın
sona ermesine izin verilmiş olsa bile11, geçerli olarak öncelik iddia eden
AB markaları;
(c) Tescil edilmiş olmak kaydı ile (a) ve (b)’de sözü edilen markalarla ilgili başvurular;
(d) marka tescil başvurusu tarihinde ya da uygun olduğu hâllerde marka
tescil başvurusuyla ilgili rüçhan hakkı ileri sürülen tarihte, ilgili Üye Devlette, Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesinde (birinci mükerrer) geçen “tanınmış” ifadesi çerçevesinde, tanınmış olan markalar.
3. Buna ilaveten, aşağıdaki hâllerde marka tescil edilmez ya da tescil edilmişse bile hükümsüz ilan edilir:
(a) Önceki markanın AB markası olması hâlinde Birlik; ulusal marka
olması hâlinde ilgili Üye Devlet nezdinde tanınmışlığınınbulunduğu ve
sonraki markanın kullanımının önceki markanın ayırt edici özelliği veya
itibarından geçerli bir sebep olmaksızın haksız kazanç elde ettiği veya
markanın itibarı veya ayırt edici özelliğine zarar verdiği hâllerde marka
başvursunun yapıldığı ya da markanın tescil edildiği mal ve hizmetler ile
önceki markanın tescil edilmiş olduğu mal veya hizmetlerin aynı ya da
benzer olup olmadığına bakılmaksızın önceki marka ile aynı ya da benzer
olması;
(b) marka hakkı sahibinin vekili veya temsilcisinin, eylemini haklı çıkaracak bir sebep olmaksızın sahibinin muvafakati olmadan markayı kendi
adına tescil ettirmek için başvurması;
(c) ve menşei adlar ve mahreç işaretinin belirtilmesinin korunmasını sağlayan Birlik mevzuatı veya ilgili Üye Devlet hukukuna uygun olarak:
(i) bir menşei adı veya mahreç işareti için başvurunun Birlik mevzuatı
ya da ilgili Üye Devlet hukuku uyarınca hâli hazırda tescil başvurusu
tarihinden ya da rüçhan hakkı tarihinden önce yapılmış olması hâlinde
sonraki tesciline tabi olması;
(ii) bu menşei adlar ve mahreç işaretin, ilgili kanun uyarınca doğan hakları kullanmaya yetkili kişiye sonraki markanın kullanımını yasaklama
hakkını vermesi.
4. Üye Devletler aşağıdaki koşullarda ve ölçüde bir markanın tescil edilmeyeceğini ya da eğer edilmişse hükümsüz ilan edileceğini öngörebilir:
11

Örneğin markanın yenilenmemesi sebebi ile marka hakkı sona ermiş olabilecektir.
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(a) ticaret alanında kullanılan tescil edilmemiş bir markanın ya da başka
bir işaretin haklarının sonraki markanın tescil başvurusu tarihinden ya da
tescil başvurusu için ileri sürülen rüçhan hakkı tarihinden önce elde edilmesi ve tescil edilmemiş markanın ya da diğer işaretin sahibine sonraki
markanın kullanımını yasaklama hakkını vermesi;
(b) ikinci paragrafta ve bu paragrafın (a) bendinde sözü edilenlerin dışında
ve özellikle aşağıda sayılan önceki bir hakka dayanarak markanın kullanımının yasaklanması:
(i) isim hakkı;
(ii) kişisel resim ve portre üzerindeki haklar; kişinin imaj hakkı
(iii) telif hakkı;
(iv) sınai mülkiyet hakkı;
(c) Başvuru tarihinde başvurucunun kötüniyetli olarak hareket etmesi hâlinde markanın yurtdışında korunan önceki marka ile karıştırılma ihtimalinin bulunması
5. Önceki markanın ya da önceki hakların sahibinin sonraki markanın tesciline muvafakat vermesi hâlinde, Üye Devletler uygun koşullarda tescilin
red yükümlülüğünün bulunmamasını ya da markanın hükümsüz ilan edilmemesini sağlamak durumundadır.
6. Bir Üye Devlet, 89/104/AET sayılı Yönerge’ye uyum için gerekli olan
hükümlerinin yürürlüğe girme tarihinden önce o devlette geçerli olan tescilin reddi ya da hükümsüzlüğüne ilişkin sebeplerin o tarihten önce yapılmış
marka başvurularına uygulanması konusunda bir ila beşinci paragraflardan
ayrıksı düzenlemeler öngörebilir.
Madde 6
Markanın İptali ya da Hükümsüzlüğünün ‘A Posteriori’
Oluşması (Sonradan Tespiti)
Bir AB markasına karşı; daha önce feragate veya sona ermeye konu olmuş
ulusal bir markanın veya ilgili Üye Devlette yürürlükte bulunan uluslararası bir antlaşmaya istinaden tescil edilmiş bir markanın önceliği ileri
sürülüyorsa, önceliği ileri sürülen markanın feragat veya sona erme anında
hükümsüzlüğüne veya iptaline karar verilebilecektiyse (verilebilecek idiyse), sonradan (a posteriori) da bu markanın hükümsüzlüğüne veya iptaline
karar verilebilir12.
12

Örnek olarak yenilememe sebebi ile tescilsiz markanın sonraki marka başvurularında ileri sürülmesi hâlinde bu markanın geçersiz olduğu ya da iptal edilebilir olduğu hususu yenilememe
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Madde 7
Malların veya Hizmetlerin Yalnızca Bir Kısmıyla İlgili Olarak Ret
ya da Hükümsüzlük Sebepleri
Markanın tescil edildiği veya başvurusunun yapıldığı malların veya hizmetlerin yalnızca bir kısmıyla ilgili olarak bu markanın tescilinin reddi
ya da hükümsüzlüğüne ilişkin sebeplerin mevcut olması hâlinde, tescilin
reddi ya da markanın hükümsüz kılınması sadece söz konusu mallar veya
hizmetleri kapsar.
Madde 8
Önceki Markanın Ayırt Edicilikten veya İtibardan
(Tanınmışlıktan) Yoksunluğunun Tescilli Bir Markanın Hüküm
Doğurmasına Sebep Teşkil Etmesi
Önceki markaya dayanan hükümsüzlük talebi, hükümsüzlüğün ilanına ilişkin başvuru tarihinde veya daha sonraki markaya ait rüçhan hakkı tarihinde aşağıdaki hâllerin mevcudiyetinde kabul edilmez:
(a) Önceki markanın madde 4(1)(b), (c) ya da (d) uyarınca hükümsüz kılınmış olması, madde 4(4) uyarınca ayırt edici niteliği kazanmamış olması;
(b) Hükümsüz olduğunun ilanı başvurusunun madde 5(1)(b)’ye dayanması durumda ve önceki markanın madde 5(1)(b) anlamında karıştırılma
ihtimalini ortaya koyucu nitelikte ayırt edici niteliğinin henüz yeterli olmaması;
(c) Hükümsüz olduğunun ilanı başvurunun madde 5(3)(a)’ya dayanması
durumunda ve önceki markanın madde 5(3)(a) anlamında henüz itibar kazanmamış olması.
Madde 9
Sessiz Kalma (=Göz Yumma) Sebebi ile Hükümsüzlüğün İlanının
İstenememesi
1. Bir Üye Devlette madde 5(2) ya da madde 5(3)(a)’da belirtildiği şekilde
önceki bir marka sahibinin üst üste beş yıllık bir süreyle, o kullanımdan
haberdar olarak o Üye Devlette sonraki bir markanın kullanımına sessiz
kalması (göz yumması) hâlinde, sonraki marka tescil başvurusu kötü niyetle yapılmadıkça, önceki marka sahibi önceki markaya dayanarak sonraki
markanın kullanıldığı mal veya hizmetler için hükümsüzlüğünün ilanını
isteyemez.
tarihinden önceki bir sebebe dayanıyor ise bu hâlde marka geçmişte hükümsüz/iptal edilebilir
olduğundan bahisle sonraki başvuru bakımından ileri sürülemeyecektir.
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2. Üye Devletler bu maddenin birinci paragrafının, madde 5(4)(a) veya
(b)’de belirtilen herhangi bir hakkın önceki sahibine uygulanmasını öngörebilir.
3. Birinci ve ikinci paragrafta sözü edilen durumlarda daha sonra tescil
edilen marka sahibi, her ne kadar önceki hakkın sahibi bu hakkı kendisine
karşı ileri süremese de önceki hakkın kullanımına itiraz edemez.
KISIM 3
Markadan Kaynaklı Haklar ve Kısıtlamaları
Madde 10
Markadan Doğan Haklar
1. Markanın tescili, sahibine münhasır haklar verir.
2. Tescilli bir markanın başvuru tarihinden ya da tescilli markanın rüçhan hakkı tarihinden önce kazanılmış haklara halel getirmeksizin, tescilli
marka sahibinin, muvafakat vermediği bütün üçüncü kişilerin ilgili mal ve
hizmetlerde ticari alanda e aşağıdaki işaretlerin kullanmasını engelleme
hakkı bulunur:
(a) marka ile aynı olan işaretlerin, tescilli markanın tescili kapsamındaki
mallar veya hizmetlerle aynı olan mallar veya hizmetler için kullanımı;
(b) marka ile aynı ya da benzer olan işaretlerin, işaret ile markanın ilişkilendirilme ihtimali dâhil halk tarafından karıştırılma ihtimalinin olması
hâlinde tescilli markanın tescili kapsamındaki mallar veya hizmetlerle aynı
ya da benzer olan mallar veya hizmetler için kullanımı;
(c) tescilli markanın kapsamındaki aynı ya da benzer mal ve hizmetler için
kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın marka ile aynı ya da benzer olan
işaretlerin, sonraki markanın Üye Devlette tanınmış olduğu ( itibara sahip
olduğu) hâllerde ve o işaretin kullanımının haklı (meşru) neden olmaksızın
haksız yarar sağladığı ve markanın itibarına ya da ayırt edici niteliğine
sakınca yaratacak şekilde kullanımı
3. Bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartların mevcut olması hâlinde, özellikle aşağıdakiler yasaklanabilir:
(a) işareti mallara ya da bunların ambalajlarına eklemek;
(b) işaret altında malları arz etmek ya da piyasaya sürmek ya da bu amaçlarla bunları stoklamak veya bu işaret altında hizmet sunmak ya da sağlamak;
(c) işaret altında malların ithalatını ya da ihracatını yapmak;
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(d) işareti ticaret unvanı ya da şirket unvanı olarak kullanmak ya da ticaretin ya da şirket adının bir parçası olarak kullanmak;
(e) işareti iş evrakı ya da reklamda kullanmak;
(f) işareti 2006/114/AT sayılı Yönerge’ye aykırı olarak karşılaştırmalı reklamlarda kullanmak.
4. Tescilli bir markanın başvuru tarihinden ya da tescilli markanın rüçhan
hakkı tarihinden önce kazanılmış haklara halel getirmeksizin, tescilli marka sahibi tescilli olduğu Üye Devlet içerisinde markasının dolaşımı serbest
bırakılmaksızın, bütün üçüncü kişileri, ambalajları da dâhil olmak üzere,
üçüncü ülkelerden gelen ve yetkisiz şekilde tescilli marka ile aynı veya asli
yönleri bakımından bu markadan ayırt edilemeyecek bir markayı taşıyan
malların, ticarette Üye Devlete getirmesini de engelleyebilir.
İlk alt fıkra uyarınca marka sahibinin hakkı, 608/2013 sayılı AB Tüzüğüne
uygun olarak başlatılan tescilli markanın ihlal edilip edilmediğinin tespit
edilmesi sürecinde, bildirimde bulunan ya da malları elinde bulunduran
kimse tarafından tescilli marka sahibinin malların varış ülkesinde piyasaya
sürülmesini engelleme hakkı olmadığını ispatlaması hâlinde düşer.
5. İlgili Üye Devlette 89/104/AET sayılı Yönerge’ye uyum sağlamak için
gerekli olan hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce bir Üye Devletin
mevzuatı kapsamında, ikinci paragrafın (b) ve (c) alt paragrafında belirtilen koşullar dâhilinde bir işaretin kullanılmasının yasaklanamadığı hâllerde, marka ile verilen haklar bu işaretin kullanımının devam ettirilmesini
engellemeye imkân tanımaz.
6. 1, 2, 3 ve 5. paragraflar, hiçbir Üye Devlette, işaretin haklı (meşru) neden
olmaksızın kullanımının haksız yarara yol açtığı ya da markanın itibarına
ya da ayırt edici niteliğine zarar verdiği hâllerde, bu işaretin malların veya
hizmetlerin ayırt edilmesinin sağlanması dışında bir amaçla kullanılmasına
karşı korumayla ilgili hükümlere halel getirmez.
Madde 11
Ambalaj ya da Başka Yollarla Kullanıma İlişkin Hazırlık
Faaliyetlerinin Yasaklanması Hakkı
Markanın eklenebileceği ambalaj, isimler, etiketler, güvenlik veya orijinallik özellikleri veya emareler ya da etiketleme/markalama araçlarının, mal
veya hizmetlerle ilgili olarak kullanıldığı ve bu kullanımın madde 10(2) ve
(3) uyarınca marka sahibi haklarının ihlali riskini taşıması hâlinde marka
hakkı sahibinin, ticarette gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetleri yasaklama
hakkı bulunur:
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(a) marka ile aynı ya da benzer işareti ambalaja, isimlere, etiketlere, güvenlik veya orijinallik özelliklerine veya emarelere ya da markanın eklenebileceği herhangi bir araca ekleme;
(b) ambalaj, isimlendirmeler, etiketler, güvenlik ya da orijinallik özellikleri veya cihazlar ya da markanın eklenebileceği herhangi bir aracı, işaret
altında arz etme ya da piyasaya sürme veya bu amaçla stoklama, ihraç ya
da ithal etme.
Madde 12
Markanın Sözlüklerde Çoğaltılması
Bir markanın sözlük, ansiklopedi veya benzeri bir başvuru eserinde, basılı
veya elektronik biçimde çoğaltılması, markanın tescilli olduğu mal veya
hizmetlerin genel adını teşkil ettiği izlenimini veriyorsa, eserin yayıncısı,
marka sahibinin talebi üzerine, gecikmeksizin ve basılı eserlerin söz konusu olduğu durumlarda, en geç yayının bir sonraki baskısında, markanın
tescilli bir marka olduğuna ilişkin ibareyle birlikte sunulmasını sağlar.
Madde 13
Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markanın Kullanımının
Yasaklanması
1. Markanın, marka sahibinin muvafakati olmaksızın marka sahibinin vekili ya da temsilcisi adına tescil edilmiş olması hâlinde, gerçek hak sahibi
aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini de yapma yetkisine sahiptir:
(a) markanın vekili ya da temsilci tarafından kullanılmasına karşı çıkmak;
(b) markanın kendisine devrini talep etmek.
2. Vekili ya da temsilcinin haklılığını ispat etmesi hâlinde birinci paragraf
uygulanmaz.
Madde 14
Markanın Etkilerinin Sınırlandırılması
1. Marka, sahibine, üçüncü bir kişinin ticari alanda aşağıdaki kullanımlarını yasaklama talebi hakkını vermez:
(a) üçüncü kişinin gerçek bir kişi olması hâlinde kendi adı ya da adresi;
(b) malların üretilmesinin veya hizmetlerin sunulmasının zamanı, türü, niteliği, miktarı, kullanım amacı, değeri, coğrafi menşei veya bunların diğer
özellikleriyle ilgili ayırt edici olmayan işaret ve göstergeler;
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(c) özellikle aksesuarlar ya da yedek parçalar gibi bir mal veya hizmetlerin
kullanım amacının gösterilmesinin gerekli olduğu hâllerde marka sahibinin mal ve hizmetleri olarak gösterilmesi ya da referans verilmesi amacı ile
marka.
2. Birinci paragraf, yalnızca üçüncü kişinin kullanımının sınai ya da ticari
konularda dürüst kullanım koşuluyla uygulanır.
3. Marka, sahibine, özellikle belirli bir yerde uygulanan önceki bir hakkın
Üye Devletin yasaları tarafından tanınmış olması ve kullanımın hakkın tanındığı sınır dâhilinde olması koşuluyla, üçüncü bir kişinin ticarette kullanımını yasaklama yetkisi vermez.
Madde 15
Marka ile Verilen Hakların Tüketilmesi
1. Marka, sahibine Birlik dâhilinde o marka altında marka sahibi tarafından ya da marka sahibinin muvafakatiyle piyasaya sunulmuş mallarla ilgili
olarak markanın kullanımını yasaklama yetkisini vermez.
2. Özellikle piyasaya sunulduktan sonra malların durumunun değiştirildiği
ya da bozulduğu hâllerde, marka sahibinin malların daha fazla pazarlanmasına karşı çıkması için haklı nedenlerin olduğu durumda, birinci paragraf uygulanmaz.
Madde 16
Markanın Kullanımı
1. Tescil sürecinin tamamlandığı tarihi müteakip beş yıllık bir süre içinde,
eğer marka sahibi markayı tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak Üye Devlette ciddi kullanıma sokmamışsa ya da bu kullanıma aralıksız
olarak beş yıl boyunca ara verilmişse, kullanmamaya ilişkin haklı sebepler
olmadıkça, marka madde 17, madde 19(1), madde 44(1) ve (2) ve madde
46(3) ve (4)’te düzenlenen sınırlama ve yaptırımlara konu olur.
2. Bir Üye Devletin tescilden itibaren itiraz süreci öngörmesi hâlinde birinci paragrafta anılan beş yıllık süre markaya ilişkin hak düşürücü itiraz
süresinin dolmasından itibaren ya da itiraz edilmiş olması hâlinde itiraz
sürecinin sonlandırılmasına ilişkin nihai karar tarihinden ya da itirazın geri
çekildiği tarihten itibaren hesaplanır.
3. Uluslararası anlaşma altında tescilli olan ve Üye Devlette geçerli olan
marka için birinci paragrafta anılan beş yıllık süre markanın redde ya da
itiraza konu edilemeyeceği tarihten itibaren hesaplanır. İtiraz edilmesi veya
mutlak ya da nispi ret sebeplerinin ileri sürülmesi hâlinde süre itiraz süre-
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cinin sonlandırılması ya da mutlak ya da nispi ret sebeplerine ilişkin nihai
karar tarihinden ya da itirazın geri çekildiği tarihten itibaren hesaplanır.
4. Birinci ve ikinci paragrafta anılan beş yıllık sürecin başlangıç tarihi sicile kaydedilir.
5. Aşağıdaki hususlar da birinci paragraf anlamında kullanımı oluşturur:
(a) markanın, kullanılan şeklinin ayrıca sahibinin adına tescilli olup olmadığına bakılmaksızın, markanın tescil edildiği şeklin ayırt edici niteliğini
etkilemeksizin markanın unsurları bakımından farklı şekilde kullanılması;
(b) Üye Devlette yalnızca ihracat amacıyla markanın, mallara ya da bunların ambalajlarına eklenmesi.
6. Markanın, sahibinin muvafakatiyle kullanımı, marka sahibi tarafından
kullanım gibi kabul edilir.
Madde 17
Tecavüz Davalarında Kullanmama Defi
Marka sahibi, tecavüz davasında bir işaretin kullanılmasının ancak hakları
19. madde uyarınca iptale tabi olmadığı sürece yasaklanmasını istemeye
yetkilidir. Davalı tarafından talep edilmesi hâlinde marka hakkı sahibi, davanın açılmasından önceki beş yıllık süreçte markanın tescilli olduğu ve
davasına gerekçe gösterdiği mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak 16. madde
uyarınca ciddi kullanımının olduğunu veya tescil sürecinin davanın açıldığı tarihten en az beş yıl önce tamamlanmış olması hâlinde kullanmamaya
ilişkin haklı sebeplerin varlığını ispatlamak zorundadır.
Madde 18
Tecavüz Davalarında Defi Olarak Sonraki Tarihli Marka
Sahibinin Araya Giren Hakkı
1. Tecavüz davalarında marka hakkı sahibi, sonraki markanın madde 8,
madde 9(1) ya da (2) ya da madde 46(3) uyarınca hükümsüzlüğünün ileri
sürülmesi mümkün değilse, sonraki tescilli markanın kullanımını men yetkisine sahip değildir.
2. Tecavüz davalarında marka hakkı sahibi, sonraki marka 207/2009 sayılı
AB Tüzüğü madde 53(1), (3) ya da (4), madde 54(1) ya da (2) ya da madde
57(2) uyarınca hükümsüz kılınması mümkün değil ise sonraki tescilli AB
markasının kullanımını yasaklama yetkisine sahip değildir.
3. Marka sahibinin birinci ve ikinci paragraf uyarınca sonraki tescilli markanın kullanımını yasaklama yetkisine sahip olmadığı hâlde daha sonra
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tescil edilmiş markanın sahibi tecavüz davasında, sonraki markaya karşı
önceki marka hakkına artık başvurulamıyor olsa bile önceki marka sahibinin kullanımını yasaklama yetkisine sahip değildir.
KISIM 4
Marka Hakkının İptali
Madde 19
Gerçekte Ciddi Kullanım Olmaması Sebebiyle İptal
1. Eğer bir marka, aralıksız beş yıllık bir süre dâhilinde, tescil edildiği mallar veya hizmetlerle bağlantılı olarak Üye Devlette ciddi kullanıma sokulmamışsa ve kullanılmamaya ilişkin haklı sebepler yoksa iptale konu olur.
2. İptale ilişkin davanın açılması ile beş yıllık sürenin sona ermesi arasındaki zaman aralığında markanın ciddi kullanımına başlanmışsa ya da bu
kullanıma yeniden başlanmışsa, marka sahibinin marka üzerindeki haklarının iptali talep edilemez.
3. Beş yıllık aralıksız kullanmama süresinin sona ermesinden sonraki en
erken aşamada başlayan iptal davasının açılmasından önceki üç aylık süre
içinde kullanımın başlaması ya da yeniden kullanıma başlanması, başlama
ya da yeniden başlama hazırlıklarının marka sahibinin iptal davası açılabileceğinin farkına varmasından hemen sonra yapılması hâlinde dikkate
alınmaz.
Madde 20
Markanın Genel Ad ya da Yanıltıcı Gösterge Hâline Gelmesi
Sebebiyle İptali
1. Bir marka tescil edildiği tarihten sonra aşağıdaki hâllerde iptale konu
olur:
(a) marka sahibinin fiilleri ya da eylemsizliğinin sonucu olarak, tescil edildiği bir mal veya hizmetle ilgili ticaret alanında ortak bir isim hâline gelmişse;
(b) markanın tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak marka sahibi tarafından veya onun muvafakatiyle, markanın kullanımının sonucu
olarak, malların veya hizmetlerin özellikle mahiyeti, niteliği ya da coğrafi
menşei ilgili olarak halkı yanıltmaya elverişliyse.
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Madde 21
Sadece İlgili Mal ve Hizmetlerin Bir Kısmı İçin İptali
Tescilli bir markanın iptaline ilişkin sebepler markanın tescilli mal ve hizmetlerin bir kısmı için mevcut ise iptal sadece bu mal ve hizmetleri kapsar.
KISIM 5
Mülkiyete Konu Eşya Olarak Marka
Madde 22
Tescilli Markanın İntikali
1. Marka, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı ile
ilgili olarak, ticari işletmeden ayrı olarak intikale konu olabilir.
2. Anlaşmada aksi açıkça belirtilmediği müddetçe ya da şartlar açıkça aksini işaret etmedikçe işletmenin bir bütün olarak devri markanın devrini de
içerir. Bu hüküm, işletmenin devrinin taahhüt edildiği sözleşmeler bakımından da geçerlidir.
3. Üye Devletler devrin kendi sicillerine kaydedilmesine izin verilmesine
ilişkin usuller öngörebilir.
Madde 23
Ayni Haklar
1. Marka teşebbüsten ayrı olarak rehin verilebilir ya da ayni hakka konu
edilebilir.
2. Üye Devletler ayni hakların kendi sicillerine kaydedilmesine izin verilmesine ilişkin usuller öngörebilir.
Madde 24
Cebri İcra
1. Marka cebri icraya konu olabilir.
2. Üye Devletler cebri icra işlemlerinin kendi sicillerine kaydedilmesine
izin veren usuller öngörebilir.
Madde 25
Lisans Verme
1. Marka, tescilli olduğu malların bazıları ya da tamamı için ve ilgili Üye
Devletin tamamı ya da bir kısmında lisans verebilir. Lisans, inhisari ya da
inhisari olmayan şekilde verilebilir.
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2. Marka sahibi, lisans sözleşmesinin aşağıda sayılan hususlardan birine
ilişkin herhangi bir hükmünü ihlal eden lisans alana karşı markanın kendisine sağladığı hakları ileri sürebilir;
(a) lisans süresi;
(b) markanın kullanılmak üzere tescil edildiği şekli;
(c) lisansın verildiği mal veya hizmetlerin kapsamı;
(d) markanın kullanılabileceği bölge; veya
(e) lisans alanın üreteceği malların veya sunacağı hizmetlerin niteliği
3. Lisans sözleşmesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, lisans alan yalnızca marka sahibinin izni ile tecavüz davası açabilir. Ancak inhisarı lisans
sahibi, marka sahibine resmî bildirime rağmen marka sahibi uygun sürede
tecavüz davası açmazsa, inhisari lisans sahibi bu davayı açabilir.
4. Her lisans sahibi, kendi uğradığı zararın tazmini amacıyla marka sahibi
tarafından açılmış bir davaya müdahil olabilir.
5. Üye Devletler lisansların kendi sicillerine kaydedilmesine izin verilmesine ilişkin usuller öngörebilir.
Madde 26
Mülkiyete Konu Eşya Olarak Marka Başvuruları
Madde 22 ila 25 marka başvuruları için uygulanır.
KISIM 6
Garanti ya da Sertifika Markası ve Ortak Marka
Madde 27
Tanımlar
Bu Yönerge’nin uygulanmasında aşağıdaki tanımlar uygulanır:
(a) “garanti ya da sertifika markası” marka sahibi tarafından sertifikalanmış malların üretildiği materyal, üretim şekli ya da hizmetlerin sunumu,
niteliği, hassasiyeti ve diğer özellikleri ile sertifikalanmamış mal ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlamaya elverişli ve bunun için başvurulan
işaret olarak tanımlanan markayı ifade eder.
(b) “ortak marka” marka sahibi olan meslek odasına üye olanların mallarının ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt
edilmesini sağlayan ve bunun için başvurulan işaret olarak tanımlanan
markayı ifade eder.
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Madde 28
Garanti ya da Sertifika Markaları
1. Üye Devletler garanti ya da sertifika markalarının tescilini öngörebilir.
2. Kamu kurumları, yetkili merciler, kamu kurumları dâhil olmak üzere
her bir gerçek ve tüzel kişi sertifikalanan mal veya hizmetlerin tedarikine
ilişkin bir faaliyet yürütmediği sürece garanti ya da sertifika markası için
başvurabilir.
Üye Devletler, başvuru sahibinin işaretinin tescil edileceği mal veya hizmetleri sertifikalandırmaya yetkili olmaması hâlinde garanti ya da sertifika
markasının tescil edilmemesini öngörebilir.
3. Üye Devletler garanti ya da sertifika markalarının bu markaların işlevinin bunu gerektirdiği durumlarda madde 4, 19 ve 20’de belirtilenler dışında sebeplerle tescil edilmemesini ya da iptal edilmesini ya da hükümsüz
kılınmasını öngörebilir.
4. Madde 4(1)(c) hükmünden farklı olarak Üye Devletler ticarette mal ve
hizmetlerin coğrafi menşeini belirtmeye hizmet eden işaret ya da göstergelerin garanti ve sertifika markasını oluşturmasını öngörebilir. Bu garanti ve
sertifika markaları hak sahibine bu işaret ve göstergelerin üçüncü kişinin
kullanımının, sınai ya da ticari konularda dürüst uygulamalara uygun olduğu hâllerde ticari hayatın olağan akışı içerisinde kullanılmasını engelleme
yetkisi vermez. Özellikle coğrafi isim olarak kullanmaya yetkili üçüncü
kişilere karşı bu markaya başvurulamaz.
5. Madde 16’da düzenlenen gereklilikler, 16. madde uyarınca garanti ve
sertifika markalarının ciddi kullanımı gerçekleştirecek bunları kullanmaya
yetkili kişiler tarafından sağlanmalıdır.
Madde 29
Ortak Marka
1. Üye Devletler ortak markalarının tescilini öngörebilir.
2. Düzenlendikleri kanunlar uyarınca kendi adlarına hak ve yükümlülüklere sahip olma, sözleşme yapma veya diğer yasal işlemleri yapma ve dava
açabilme ve kabul yetkisine sahip olan imalatçı, üretici, hizmet sağlayıcı
veya tacir meslek birlikleri ile kamu hukuku tüzel kişileri de ortak markalar için başvuruda bulunabilir.
3. Madde 4(1)(c) hükmünden farklı olarak Üye Devletler ticarette mal ve
hizmetlerin coğrafi menşeini belirtmeye hizmet eden işaret ya da göster-
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gelerin ortak marka oluşturmasını öngörebilir. Bu ortak marka hak sahibine bu işaret ve göstergelerin üçüncü kişinin kullanımının, sınai ya da
ticari konularda dürüst uygulamalara uygun olduğu hâllerde ticari hayatın
olağan akışı içerisinde kullanılmasını engelleme yetkisi vermez. Özellikle
coğrafi isim olarak kullanmaya yetkili üçüncü kişilere karşı bu marka ileri
sürülemez.
Madde 30
Ortak Markanın Kullanımına İlişkin Teknik Şartname
1. Ortak marka başvuru sahibi kullanıma ilişkin teknik şartnameleri ofise
sunar.
2. Kullanımla ilgili teknik şartnameler, asgari olarak, işareti kullanma yetkisi olan kişileri, meslek birliğinin üyelik şartlarını ve yaptırımlar dâhil olmak üzere markanın kullanım şartlarını belirler. Madde 29(3)’te belirtilen
bir markanın kullanılmasına ilişkin teknik şartnameleri, malları veya hizmetlerinin menşei ilgili coğrafi alan olan her kişinin, teknik şartnamelerdeki diğer koşulları sağlaması kaydı ile marka sahibi olan meslek birliğine
üye olmasına izin verir.
Madde 31
Başvurunun Reddi
1. Gerekli durumlarda ticarette malların ve hizmetlerin coğrafi menşeini
belirtme amacına hizmet eden işaret ve göstergelere ilişkin madde 4(1)(c)
istisna olmak üzere madde 4 ve madde 5’te düzenlenen marka başvurusunun reddedilmesine ilişkin sebeplere ek olarak ve ofisin nispi sebeplerine
dayalı olarak re’sen inceleme yapmama hakkına halel getirmeksizin, ortak
marka, madde 27(b), madde 29 ya da madde 30 hükümlerini karşılamadığı takdirde ya da ortak markanın kullanımına ilişkin teknik şartnamelerin
kamu düzeni ya da kabul edilen genel ahlak ilkelerine aykırılık teşkil etmesi hâlinde reddedilebilir.
2. Ortak marka başvurusu ayrıca özellikle ortak markadan farklı olarak değerlendirilmesinin muhtemel olması hâlinde markanın özelliği ve önemine
ilişkin olarak halkı yanıltıcı nitelikte ise reddedilir.
3. Başvuru sahibinin birinci ve ikinci paragrafta yer alan gerekliliklere uygun olarak ortak markanın kullanımına ilişkin teknik şartnameleri değiştirmesi hâlinde başvuru reddedilmez.
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Madde 32
Ortak Markanın Kullanımı
Madde 16’da düzenlenen gereklilikler, bu madde uyarınca ortak markanın
ciddi kullanımı bunu kullanmaya yetkili olan herhangi bir kişi tarafından
gerçekleştirildiği durumda yerine getirilmiş olacaktır.
Madde 33
Ortak Markanın Kullanımına İlişkin Teknik Şartnamelerin
Değiştirilmesi
1. Ortak marka sahibi kullanıma ilişkin teknik şartnamelere dair değişiklikleri ofise sunar.
2. Teknik şartname değişikliğinin madde 31’de anılan ret sebeplerinden
birine dâhil olmaması ve madde 30’da öngörülen gereklilikleri karşılaması
kaydı ile ortak markanın kullanımına ilişkin teknik şartnamelerin değiştirilmesi sicilde gösterilir.
3. Yönerge’nin amacı doğrultusunda ortak markanın kullanımına ilişkin
teknik şartnamelerdeki değişiklikler bu değişliklerin sadece sicilde gösterildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
Madde 34
Tecavüz Davası Açmaya Yetkili Kişiler
1. Madde 25(3) ve (4) ortak markayı kullanmaya yetkili herkese karşı uygulanır.
2. Ortak marka sahibi, markanın yetkisiz kullanımı sonucunda markayı
kullanmaya yetkili kişilerin sürekli zarara uğraması hâlinde bunlar adına
tazminat davası açmaya yetkilidir.
Madde 35
Ek (Diğer) İptal Sebepleri
Ortak marka sahibinin hakları madde 19 ve 20’de düzenlenen iptal sebeplerine ek olarak aşağıdaki sebeplere dayanılarak iptal edilebilir:
(a) Marka sahibinin sicilde gösterilen değişiklikler dâhil markanın kullanıma ilişkin teknik şartnamelerde yer alan koşullara aykırı olarak kullanımı önlemek için makul tedbirleri almaması;
(b) Markanın yetkili kişiler tarafından kullanımının madde 31(2)’de belirtilen şekilde halkı yanıltıcı nitelikte olma tehlikesi doğurması
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(c) Marka sahibinin sonraki değişikliklerle kullanıma ilişkin teknik şartnameleri madde gerekliliklerine uygun hâle getirmemesi durumunda sicilde
gösterilen markanın kullanımına ilişkin teknik şartnamelerde yapılan değişikliklerin madde 33(2)’yi ihlal etmesi.
Madde 36
Diğer Hükümsüzlük Sebepleri
Gerekli durumlarda ticarette malların ve hizmetlerin coğrafi menşeini belirtme amacına hizmet eden işaret ve göstergelere ilişkin madde 4(1)(c)
istisna olmak üzere madde 4 ve madde 5’te düzenlenen hükümsüzlük sebeplerine ek olarak madde 31’i ihlal ederek tescil edilen ortak marka, marka sahibinin ortak markanın kullanımına ilişkin teknik şartnameleri madde
31 gerekliliklerine uygun olarak değiştirmemesi hâlinde hükümsüz olduğu
ilan edilir.
BÖLÜM 3
USULİ İŞLEMLER
KISIM 1
Başvuru ve Tescil
Madde 37
Başvuru Koşulları
1. Marka tescil başvurusu asgari olarak aşağıdaki hususların tümünü içerir:
(a) tescil talebi;
(b) başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler;
(c) tescil talebine konu malların ve hizmetlerin listesi
(d) madde 3(b)’deki koşulları karşılayan şekilde markanın gösterilmesi
2. Marka başvurusu ilgili Üye Devlet tarafından belirlenecek bir ücretin
ödenmesine tâbi olur.
Madde 38
Başvuru Tarihi
1. Marka başvurusunun kayıt tarihi madde 37(1)’de belirtilen bilgileri içeren belgelerin ofise başvuru sahibi tarafından ibraz edildiği tarihtir.
2. Üye Devletler ayrıca kayıt tarihinin madde 37(2)’de bahsedilen ücretin
ödenmesine tâbi kılınmasını düzenleyebilir.
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Madde 39
Malların ve Hizmetlerin İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması
1. Marka tescil için başvurulan mal ve hizmetler 15 Haziran 1957 tarihli
Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması uyarınca kurulan sınıf sistemine (“Nis Sınıflandırması”) uygun olarak sınıflandırılır.
2. Korumanın talep edildiği mal ve hizmetler, başvuru sahibi tarafından,
yetkili makamların ve ekonomik operatörlerin, sadece bu çerçevede, talep
edilen korumanın kapsamını belirlemesi için yeterli netlik ve kesinlikle
belirlenmelidir.
3. İkinci paragrafın amacına uygun olarak bu maddede belirtilen netlik ve
kesinlik zorunlu standartlarına uygun olması koşuluyla Nis Sınıflandırmasının sınıf başlıkları da dâhil genel göstergeler ya da diğer genel koşullar
ile kullanılabilir.
4. Başvuru sahibinin ofis tarafından belirlenen süre içerisinde kabul edilebilir ifadelerle ileri sürmemesi hâlinde ofis net ve kesin olmayan kavramlar
içeren başvuruları reddedebilir.
5. Nis Sınıflandırması sınıf başlıklarının genel göstergeleri de dâhil genel
ibarelerin kullanımı gösterge ya da kelimenin tam anlamıyla açıkça kapsadığı tüm mal veya hizmetleri içerdiği şeklinde yorumlanacaktır. Bu ibarelerin ve göstergelerin talepten kullanımı anlaşılmayan mal veya hizmetlere
ilişkin bir talep içerdiği şeklinde yorumlanmaz.
6. Başvuru sahibinin birden fazla sınıf için tescil talebinin bulunması hâlinde başvuru sahibi mal ve hizmetleri Nis Sınıflandırmasındaki sınıflara
uygun olarak gruplandırır, her bir grup mal ve hizmetlerin ait olduğu sınıf
numarasına göre belirtilir ve sınıf sırasına uygun olarak sunulur.
7. Mal ve hizmetler, Nis Sınıflandırması altında aynı sınıfta yer aldıkları
sebebiyle birbirlerine benzer olarak kabul edilmeyecektir. Mal ve hizmetler, Nis Sınıflandırması altında farklı sınıflarda yer alması sebebiyle birbirinden farklı olarak kabul edilmeyecektir.
Madde 40
Üçüncü Kişi Görüşleri
1. Üye Devletler markanın tescilinden önce herhangi bir gerçek veya tüzel
kişi ve imalatçıları, üreticileri, hizmet sağlayıcıları, tacirleri ya da tüketicileri temsilen herhangi bir grup ya da organının ofise yazılı olarak markanın
re’sen tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin görüş ve açıklamaları sunmalarını öngörebilir.
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Birinci alt paragrafta anılan kişiler ve grup ya da organlar ofis nezdinde
işlemlere taraf olamazlar.
2. Birinci paragrafta belirtilen sebeplere ek olarak herhangi bir gerçek veya
tüzel kişi ve imalatçıları, üreticileri, hizmet sağlayıcıları, tacirleri ya da
tüketicileri temsilen herhangi bir grup ya da organ ortak marka başvurusunun madde 31(1) ve (2) kapsamında reddedilmesi gerektiğine ilişkin olarak
özel sebepleri ofise yazılı görüş olarak sunabilir. Üye Devletler tarafından
düzenlenmesi hâlinde bu hüküm sertifika ve garanti markaları bakımından
da uygulama alanı bulur.
Madde 41
Başvuru ve Tescilin Bölünmesi
Başvuru sahibi ya da ulusal marka sahibi ofise beyan göndererek ve her
bir bölünme başvurusu veya tescil için mal ve hizmetlerden hangilerinin
asıl başvuru ya da tescil kapsamında hangilerinin bölünme başvurusu veya
tescili kapsamında olacağı belirtilerek ulusal marka başvurusunu ya da tescilini iki ya da daha fazla başvuru ya da tescil olarak bölebilir.
Madde 42
Sınıf Ücretleri
Üye Devletler marka başvurusu ve yenilemesinin ilk sınıftan sonraki her
mal ve hizmet sınıfı için ek bir ücrete tabi olmasını öngörebilir.
KISIM 2
İtiraz, İptal ve Hükümsüzlük Süreçleri
Madde 43
İtiraz Süreçleri
1. Üye Devletler, 5. maddede belirtilen sebeplerle marka başvurusu tesciline itiraz için ofisleri nezdinde etkin ve hızlı bir idari süreç öngörecektir.
2. Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen idari süreç, asgari olarak
madde 5(2) ve 5(3)(a)’da belirtilen önceki markanın sahibinin ve madde
5(3)(c)’de belirtilen korunan bir menşei veya mahreç işaretinden doğan
hakların ilgili yasa uyarınca kullanılmasına yetkili kişinin itiraz bildirimini
iletme hakkını kullanmasını sağlayacaktır. İtiraz bildirimi hepsinin aynı
marka sahibine ait olması ve korunan ya da başvurulmuş olan önceki hakkın uygulandığı mal ve hizmetlerin bir kısmı ya da tamamına ilişkin olması
kaydıyla bir ya da daha fazla önceki hakka dayanarak ve başvurusuna itiraz
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edilen markanın uygulanacağı mal ve hizmetlerin doğrudan tamamı ya da
bir kısmına karşı yapılabilir
3. Birlikte talep etmeleri hâlinde, itiraz eden ile başvuran arasında uzlaşma
yoluyla bir çözüm bulunmasına olanak sağlamak için taraflara itiraz süreçlerinde en az iki ay süre verilir.
Madde 44
İtiraz Süreçlerinde Kullanmama Defi
1. Madde 43’deki itiraz süreçlerinde, sonraki markanın başvuru ya da
rüçhan hakkı tarihinin önceki marka sahibinin madde 16 uyarınca önceki
markayı ciddi bir şekilde kullanması için gerekli olan beş yıllık sürenin
dolmasından sonra olması hâlinde, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz
bildiriminde bulunan önceki hak sahibi, sonraki markanın başvuru ya da
rüçhan hakkı tarihinin madde 16 uyarınca önceki markayı ciddi bir şekilde
kullanması için öngörülen beş yıllık süre içerisinde kullandığını ya da kullanmamaya ilişkin haklı sebeplerin varlığını ispatlamak zorundadır. Bunun
ispatlanamaması hâlinde itiraz reddedilir.
2. Önceki markanın sadece tescilli olduğu bir kısım mal veya hizmetler
bakımından kullanımın olması hâlinde birinci paragrafta öngörülen itiraza
ilişkin değerlendirmenin amacı bakımından sadece bu mal ve hizmetler
için tescilin olduğu kabul edilir.
3. Bu maddenin birinci ve ikinci paragrafı ayrıca önceki markanın AB markası olması hâlinde de uygulanır. Bu durumda AB markasının ciddi kullanımı 207/2009 sayılı Tüzük’ün 15. maddesine göre belirlenir.
Madde 45
İptal ya da Hükümsüzlüğün İlanı Süreçleri
1. Üye Devletler, tarafların mahkemeye başvurma hakkına halel getirmeksizin markanın iptali ve hükümsüzlüğünün ilanına ilişkin ofisleri nezdinde
etkin ve hızlı bir idari süreç öngörecektir.
2. İptal süreçleri için öngörülecek olan idari süreç markanın madde 19 ve
20’de yer alan sebepler uyarınca iptalini sağlayacaktır.
3. Hükümsüzlüğün ilanı için öngörülecek idari süreç aşağıdakilerden en az
birinin olması hâlinde markanın hükümsüzlüğünün ilanını sağlayacaktır:
(a) Madde 4’te belirtilen şartlara uygun olmaması sebebi ile markanın tescil edilmemiş olmasının gerekmesi,
(b) Madde 5(1) ila (3) anlamında önceki hakkın varlığı sebebi ile markanın
tescil edilmemiş olmasının gerekmesi,
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4. İdari süreç kapsamında en azından aşağıdakilerin iptal veya hükümsüzlüğün ilanı için başvuruda bulunma hakkına sahip olmalarını sağlayacaktır:
(a) Paragraf 2 ve paragraf 3(a) hükmünün söz konusu olduğu durumlarda,
adına dava açmaya ve kabule yetkili herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi
ve kendilerini düzenleyen kanun uyarınca imalatçılar, üreticiler, hizmet
sağlayıcılar, tacirler ya da tüketiciler menfaatlerini temsil etme amacı ile
kurulmuş herhangi bir grup ya da organ;
(b) Bu maddenin paragraf 3(b) hükmünün söz konusu olduğu durumlarda,
madde 5(2) ila (3)(a)’da anılan önceki marka sahibi ve madde 5(3)(c)’de
belirtilen şekilde korunan bir menşei veya mahreç işaretinden doğan hakları kullanma konusunda ilgili yasaya göre yetkilendirilmiş kişi.
5. Markanın iptali veya hükümsüzlüğünün ilanına ilişkin başvuru itiraz konusu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı
ile ilgili yapılabilir.
6. Markanın iptali ve hükümsüzlüğünün ilanına ilişkin başvuru aynı marka
sahibine ait olmak üzere bir ya da birden fazla önceki hakka dayanılarak
yapılabilir.
Madde 46
Hükümsüzlüğün İlanının Talep Edildiği Hâllerde Kullanmama Defi
1. Hükümsüzlüğün ilanı süreçlerinin önceki tarihli ya da rüçhan tarihli tescilli bir markaya dayanması hâlinde, sonraki marka sahibi tarafından talep
edilmesi hâlinde, önceki marka hakkı sahibi, hükümsüzlüğün ilanı başvurusundan önceki beş yıllık süreçte markanın tescilli olduğu ve başvurusuna
gerekçe gösterdiği mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak 16. madde uyarınca ciddi kullanımının olduğunu veya tescil sürecinin hükümsüzlüğün ilanı
başvurusu tarihinden en az beş yıl önce tamamlanmış olması hâlinde kullanmamaya ilişkin haklı sebeplerin varlığını ispatlamak zorundadır.
2. Sonraki markanın kayıt ya da rüçhan tarihinin önceki marka sahibinin
madde 16 uyarınca önceki markayı ciddi bir şekilde kullanması için gerekli olan beş yıllık sürenin dolmasından sonra olması hâlinde, önceki marka
sahibi maddenin birinci paragrafındaki ispat yüküne ek olarak önceki markanın başvuru ya da rüçhan tarihinden itibaren beş yıllık süre içerisinde
ciddi bir şekilde kullanımda bulunduğunu ya da kullanmamaya ilişkin haklı sebeplerin varlığını ispatlamak zorundadır.
3. Birinci ve ikinci paragrafta anılan delillerin olmaması hâlinde önceki
marka hakkına dayanılarak yapılan hükümsüzlüğün ilanı başvurusu reddedilir.
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4. Önceki markanın madde 16’ya uygun kullanımının sadece tescilli olduğu bir kısım mal veya hizmetler bakımından olması hâlinde hükümsüzlüğün ilanı başvurusunun değerlendirmesi amacı bakımından sadece bu mal
ve hizmetler için tescilin olduğu kabul edilir.
5. Bu maddenin birinci ve dördüncü paragrafı ayrıca önceki markanın AB
markası olması hâlinde de uygulanır. Bu durumda AB markasının ciddi
kullanımı 207/2009 sayılı Tüzük’ün 15. maddesine göre belirlenir.
Madde 47
İptal ve Hükümsüzlüğün Etkileri
1. Tescilli markanın, iptal başvurusu tarihinden marka sahibinin hakları
iptal edilene kadar bu Yönerge’de belirtilen etkilere sahip olmadığı kabul
edilir. Taraflardan birinin talebi üzerine, iptal sebeplerinden birinin gerçekleştiği daha önceki bir tarih, iptal başvurusu kararında belirlenebilir.
2. Tescilli markanın, en başından itibaren markanın hükümsüz olduğu ilan
edilene kadar bu Yönerge’de belirtilen etkilere sahip olmadığı kabul edilir.
KISIM 3
Tescil Süresi ve Yenileme Süresi
Madde 48
Tescil Süresi
1. Marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre için tescillenir.
2. Tescil, madde 49 uyarınca sonraki 10 yıllık süreler için yenilenebilir.
Madde 49
Yenileme
1. Yenileme ücretinin ödenmesi şartı ile marka sahibi veya kanun ya da
sözleşme uyarınca yetkili kişiler marka tescilinin yenilenmesini talep edebilir. Üye Devletler, yenileme ücreti ödeme teyidinin böyle bir talebi teşkil
ettiğini öngörebilirler.
2. Ofis marka sahibini marka tescil süresinin dolmasından en az altı ay
önce bilgilendirir. Ofis bu tür bir bilginin verilmemesi hâlinde sorumlu
tutulamaz.
3. Tescil süresinin dolmasından hemen önce, en az altı ay içinde yenileme
talebi sunulmalı ve yenileme ücretleri ödenmelidir. Aksi takdirde, talep,
tescil süresinin veya sonraki yenileme süresinin bitiminden sonra hemen
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altı ay içinde gönderilebilir. Yenileme ücretleri ve ek ücret bu süre içinde
ödenir.
4. Sadece markanın tescilli olduğu bir kısım mal ve hizmetler için talebin
sunulması ya da ücretin ödenmesi hâlinde tescil bu mal ve hizmetler için
yenilenir.
5. Yenileme mevcut tescilin süresinin dolduğu günü takip eden günden itibaren etkili olur. Yenileme sicile kaydedilir.
KISIM 4
Ofis ile İletişim
Madde 50
Ofis ile İletişim
İşlemin tarafları ya da atanmış olmaları hâlinde temsilcileri ofisle resmî
iletişim için resmî bir adres belirler. Üye Devletler, bu resmî adresin Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde yer almasını isteme hakkına sahiptir.
BÖLÜM 4
İDARİ İŞBİRLİĞİ
Madde 51
Marka Tescili ve İdaresi Alanında İşbirliği
Ofisler, markaların incelenmesi ve tescili ile ilgili uygulamaların ve araçların uyumlaştırılmasını teşvik etmek için birbirleriyle ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ile etkili bir şekilde işbirliği yapmakta serbest olacaktır.
Madde 52
Diğer Alanlarda İşbirliği
Ofisler, madde 51’de anılanlar dışında markanın Birlik nezdinde korunması için önemli faaliyetlerine ilişkin bütün alanlarda birbirleriyle ve Avrupa
Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ile etkili bir şekilde işbirliği yapmakta serbest
olacaktır.
BÖLÜM 5
NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 53
Veri Koruma
Bu Yönerge kapsamında Üye Devletler nezdinde gerçekleştirilecek olan
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bütün kişisel veri işleme faaliyetleri 95/46/EC sayılı Yönerge’nin ulusal
hukuk uygulamasına tâbi olacaktır.
Madde 54
İç Hukuka Aktarma
1. Üye Devletler madde 3 ila 6, madde 8 ila 14, madde 16, 17 ve 18, madde
22 ila 39, madde 41, madde 43 ila 50 hükümlerine uyum sağlamak için gerekli hukuki ve idari hükümleri 14 Ocak 2019’a kadar yürürlüğe koyacaktır. Üye Devletler madde 45 hükmüne uyum sağlamak için gerekli kanun,
düzenleme ve idari hükümleri 14 Ocak 2023’ten önce yürürlüğe koyacaktır. Üye Devletler bu tedbirlere ilişkin metinleri derhâl Komisyona iletir.
Üye Devletler, söz konusu tedbirleri kabul ettiklerinde, tedbirlerde bu
Yönerge’ye atıf yapılır veya bu tedbirler resmî olarak yayımlanırken bu
yönde bir atfa yer verilir. Ayrıca mevcut kanunlara, düzenlemeler ve idari
hükümlerde bu Yönerge ile yürürlükten kaldırılan Yönerge’ye yapılan atıfların bu Yönerge’ye yapılmış sayılacağına ilişkin açıklamayı da içerir. Üye
devletler söz konusu atfın nasıl yapılacağını ve açıklamanın nasıl ifade
edileceğini belirlerler.
2. Üye Devletler bu Yönerge’nin kapsadığı alanlarda kabul edecekleri ulusal düzenlemelerin ana hükümlerine ilişkin metinleri Komisyon’a iletir.
Madde 55
Yürürlükten Kaldırma
2008/95/AT Yönergesi, Üye Devletlerin 2008/95/AT Yönergesi Ek 1, Kısım B’de belirtilen, 89/104/AET sayılı Yönerge’nin ulusal hukuka aktarılması için tanınan süreyle ilgili yükümlülüklerine halel gelmeksizin 15
Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılan Yönerge’ye yapılan atıflar bu Yönerge’ye yapılmış
sayılır ve Ek’te yer alan korelasyon tablosuna uygun olarak yorumlanır.
Madde 56
Yürürlük
Bu Yönerge, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmasını takip
eden yirminci günde yürürlüğe girer.
Madde 1, 7, 15, 19, 20, 21 ve 54 ile 57, 15 Ocak 2019’da yürürlüğe girer.
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Madde 57
Muhataplar
Bu Yönerge’nin muhatabı Üye Devletlerdir.
Strazburg’da 16 Aralık 2015 tarihinde düzenlenmiştir.
Avrupa Parlamentosunu temsilen
Başkan
M. SCHULZ
Konseyi temsilen
Başkan
N. SCHMIT
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§ 2. Önceki Marka Sahibinin Tescile Muvafakati
The Previous Trademark Owner’s Consent to the Registration
Buket GÜN1
1 Araştırma
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Öz
Marka hukukunda teklik ilkesi, her bir markanın ilgili mal ve hizmetlerde tek olmasını ifade eder. Günümüzde ise globalleşen ticari hayatın etkisiyle markaların tekliği ilkesi yıkılmaya başlamıştır. Önceki marka/hak
sahibinin sunacağı rızasını gösterir bir muvafakatname çerçevesinde, sonraki aynı veya benzer işaretlerden
müteşekkil aynı veya benzer mal ve hizmetlere yönelmiş markaların da sicile tescil edilebileceğinin kabul
edilmeye başlanması da bu yıkımın sonuçlarından birisidir. AB Yönergelerinde muvafakatnameye yer verilmesini takiben, Türk hukukunda da 2017 yılı itibariyle; önceki marka sahibinin, sonraki markaların tesciline
muvafakat vermesi hâlinde markaların birlikte var olabileceği kabul edilmiştir. Ancak (başta önceki markanın,
sonraki marka tescili için mutlak ret nedeni teşkil etmesi olmak üzere) Türk hukuku ile AB hukuku arasındaki
diğer farklılıklar, AB düzenlemeleri çerçevesinde getirilen muvafakatnamenin amacının ve uygulamasının da
farklılaşmasına neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Birlikte var olma, Muvafakatname, Birlikte var olma anlaşması, Markanın tekliği ilkesi,
Marka
Abstract
The principle of uniqueness in the trademark law means that each trademark is the only in the relevant goods
and services. Nowadays, with the effect of the globalized commercial life, the principle of uniqueness of the
trademark has started to collapse. One of the accepted consequences of this collapse is that the same or similar
trademarks can be registered by providing a letter of consent of the previous trademarks/rights holder. After
adoption of the letter of consent clause in the EUTMD; it’s also been admitted in Turkish law that trademarks
may coexist if the owner of the last trademarks consented to the registration of subsequent trademarks. However, the differences between Turkish law and EU law (in particular, when the previous brand constitutes to
an absolute rejection reason for the latter trademark registration) also cause differentiation of the purpose and
application of the consent brought under the EU regulations.
Keywords: Coexistence, Consents, Letter of consents, Principle of uniqueness, Trademark
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran
2017 tarih ve 2017/1001 (AB) sayılı AB Markası
Hakkında Tüzüğü (“Tüzük”)

Kabul Tarihi

: 14 Haziran 2017

Sayısı

: 2017/1001 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 16.06.2017, L 154, s. 1-99

2. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 16 Aralık 2015
tarih ve 2015/2436 sayılı Markalara İlişkin Mevzuatlarının Uyumlulaştırılması Hakkında Yönergesi
(“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 16 Aralık 2015

Sayısı

: 2015/2436 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 23.12.2015, L 336, s. 1–26

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Sınai Mülkiyet Kanunu

Kabul Tarihi

: 22 Aralık 2016

Sayısı

: 6769

Yayın Yeri

: RG 10. 01.2017, 29944

2. Adı
Yayın Yeri

: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelik (“Yönetmelik”)
: RG 24.04.2017, 30047

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Marka hukukunun temel ilkelerinden birisi olan “markanın tekliği ilkesi”, bir
markanın ilgili olduğu mal ve hizmetlerde tek olmasını ifade eder1. Markanın
1

Markanın tekliği ilkesinin; yalnızca aynı mal ve hizmetlere yönelmiş aynı işaret için tekliği
ifade edeceği kabul edilebilir ise de kanaatimizce ilkenin yöneldiği amaç doğrultusunda marka-
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tekliği ilkesi çerçevesinde; marka üzerinde gerçek hak sahibi olan kimse, karıştırılma tehlikesinin bulunması kaydıyla markası ile aynı veya benzer mal ve
hizmetlere yönelmiş, aynı veya benzer işaretlerden müteşekkil markaların tescil
edilmesini ve kullanılmasını önleme hakkını haizdir2. Markada teklik ilkesi, globalleşen dünyadaki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, kendi istisnalarını oluşturmuştur3. Bu istisnalardan bir tanesi de önceki marka sahibinin, sonraki aynı veya
benzer markaların da tesciline yönelik olarak muvafakatname sunabilmesidir.
EUTMD ve 2008 tarihli EUTMD; önceki marka hakkı sahibinin, markası ile
aynı veya benzer olması sebebiyle tescili engellenebilecek nitelikteki sonraki
marka başvurusunun kabul edilerek marka olarak tescil edilmesi veya hükümsüz
kılınacak bir markanın hükümsüz kılınmaması için muvafakatname verilmesini
düzenlemektedir. Muvafakatname sunulması imkânı, yalnızca Yönerge’de düzenlenmiştir. Tüzükte muvafakatnameye ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
Bu doğrultuda muvafakatnamenin, Avrupa Marka Topluluğu Sicili nezdinde marka tesciline ilişkin olmadığı; yalnızca birliğe üye devletlerin mevzuatlarının şekillendirilmesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Her iki Yönerge’de de düzenlenmiş
olan, buna karşın Tüzükte (mevcut ve eski) bulunmayan muvafakatname hükmü;
markada teklik ilkesinin istisnasını teşkil ederek, markaların birlikte var olması
noktasında yeni bir imkân sunmaktadır.
Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde muvafakatname; önceki marka
sahibinin ya da marka üzerinde başkaca hak sahibi olan kimselerin, sahip olduğu hakka dayanarak gerçekleştireceği itiraz üzerine sonraki marka başvurusunun
reddedilebileceği ya da sonraki tescilli markanın hükümsüz kılınabileceği hâller-

2

3

nın tekliği ilkesi; aynı veya benzer mal ve hizmetlere yönelmiş, aynı veya benzer işaretlerden
müteşekkil ve aralarında karıştırılma tehlikesinin gündeme gelebileceği birden fazla markanın
bir arada bulunmamasını ifade eder.
Markanın gerçek hak sahibi olmayan ancak markayı sicile tescil ettirmek suretiyle şekli anlamda hak sahibi görünen kimseler de markada teklik ilkesinin normatif görünüm şekilleri olan
hükümlere başvurmak suretiyle markalarını koruyabilirler. Şekli hak sahiplerinin böyle bir korumadan faydalanması, davaların taraflar arasında görülmesinden ve şekli olarak hak sahibi
pozisyonundaki kimsenin markayı sicile tescil ettirmek suretiyle hak sahipliği karinesinden
faydalanmasından kaynaklanmaktadır. Ancak günün sonunda gerçek hak sahibi ile karşı karşıya gelen şekli hak sahibi de -kural olarak- markada teklik ilkesi çerçevesinde markasının
sicilden terkinine katlanmak zorunda kalacaktır.
Marka hukukunda markanın teklik ilkesi esas olmakla birlikte; sonraki markanın tesciline muvafakat verilmesi, markaların birlikte var olması için anlaşma yapılması, marka iptal davası
açılmaksızın kullanmama def’inin ileri sürülmesi suretiyle sonraki markanın tescilinin sağlanması, sessiz kalma suretiyle hak kaybı yaşanması, SMK 155 hükmüne bağlı olarak markanın
hükümsüzlüğü talep edilmeksizin yalnızca tecavüz davası açılması suretiyle kullanımın engellenmeye çalışılması, barışçıl birlikte var olma, öncelikli ve üstün hak sahibine eşit mesafede
bulunulması gibi durumlarda da markanın tekliği ilkesi aşılarak, markaların birlikte var olması
gündeme gelebilmektedir. Bu konuda kapsamlı bilgi için bkz. Buket Gün, Marka Hukukunda
Birlikte Var Olma (On İki Levha Yayıncılık, 2019) 38 vd.
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de, sonraki markanın da tescil edilmesine/tescilli kalmasına yönelik -yazılı- rıza
beyanını ifade eder.
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 288. maddesi uyarınca
AB tüzükleri, devletler tarafından bütünüyle bağlayıcı ve doğrudan uygulanması
zorunlu olan düzenlemeler iken; AB yönergeleri devletlerce doğrudan uygulanmak zorunda olmayan, hukukların uyumlaştırılması çabası kapsamında dikkate
alınması gereken düzenlemelerdir. Ancak AB yönergeleri de AB tüzükleri gibi
bağlayıcıdır. AB hukukunda muvafakatname, 2015/2436 EUTMD’nin 5/5 hükmünde düzenlenmektedir. Muvafakatnamenin AB tüzüklerinde hiç yer almadığı,
yalnızca AB yönergelerinde yer aldığı dikkate alındığında; ülkeler, bu düzenlemeyi doğrudan uygulamak zorunda değildir. Bir başka ifade ile muvafakatname,
2008 tarihli EUTMD 4/5 ve bu Yönerge’nin güncel hâli olan EUTMD 5/5 hükmünde düzenlendiği, EUTMR kapsamında muvafakatnameye yer verilmediği
için; muvafakatname verilmesine ilişkin hüküm, Birliğe üye devletler tarafından
doğrudan uygulanması gereken bir düzenleme teşkil etmemektedir. Bu nedenle
muvafakatname verilmesi ancak üye devletlerin bu hususta bir düzenleme yapması hâlinde ilgili devlette pozitif bir dayanak bulacaktır.
Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde muvafakatnamenin ilk düzenlendiği yer
2008 tarihli EUTMD 4 hükmüdür. “Further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights (Önceki haklarla çatışmaya ilişkin diğer ret
ya da hükümsüzlük nedenleri)” başlıklı 4/5 hükmünün orjinali;
“The Member States may permit that in appropriate circumstances registration need not be refused or the trade mark need not be declared invalid where the
proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.”
şeklindedir. İşbu hüküm Türkçe olarak;
“Üye Devletler; önceki marka ya da başkaca önceki hak sahibinin, sonraki
marka tesciline muvafakat vermesi hâlinde, uygun koşullar altında, tescil başvurusunun reddedilmemesine ya da markanın hükümsüz ilan edilmemesine müsaade edebilir.”
şeklinde ifade edilebilir. 2008 tarihli EUTMD’nin yürürlükte bulunduğu süre
zarfı boyunca muvafakatnameye ilişkin olarak işbu hüküm esas alınmıştır. Takiben 2015/2436 EUTMD’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte muvafakatnameye
ilişkin güncel düzenleme, 2015/2436 EUTMD’nin “Relative grounds for refusal
or invalidity (Nispi ret ya da hükümsüzlük nedenleri)” başlıklı 5. maddenin 5.
paragrafı hâline gelmiştir. EUTMD 5/5;
“The Member States shall ensure that in appropriate circumstances there is
no obligation to refuse registration or to declare a trade mark invalid where the
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proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration of the later trade mark.”
şeklindedir. Hüküm Türkçe olarak;
“Üye devletler, önceki marka ya da başkaca önceki hak sahibinin, sonraki
marka tesciline muvafakat vermesi için uygun koşullar altında, marka tescil başvurusunun reddedilmesi ya da markanın hükümsüz kılınması hususunda bir zorunluluğun bulunmamasını temin ederler.”
biçiminde ifade edilebilir.
Düzenlemeler incelediğinde de görüleceği üzere; EUTMD 5/5 hükmü, 2008
tarihli EUTMD 4/5 hükmünün tamamen aynısı değildir. Hükümler arasındaki
nüans farkı, muvafakatnameye ilişkin düzenlemenin bir imkân mı yoksa bir yükümlülük mü olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Şöyle ki 22 Ekim 2008
tarihli ve EUTMD 4/5; “The Member States may permit that …” şeklinde iken;
2015/2436 EUTMD’nin 5. maddesinin 5. paragrafı; “The Member States shall
ensure that ...” biçiminde düzenlenmiştir. Önceki düzenlemede bir imkân bildiren
“may” ifadesine karşın yeni düzenlemede zorlama içeren “shall” ifadesinin tercih edilmesi sonucunda; EUTMD ile muvafakatname sunulması hâlinde sonraki
tescil başvurusunun reddedilmemesi ya da markanın hükümsüz kılınmaması bir
yükümlülük hâline gelmiştir4.
Hükümde muvafakatname düzenlemelerinin iç hukuka aktarılmasından ziyade; muvafakatnamenin iç hukuka alındığı hâllerde, marka tescil başvurusunun
resen reddi ya da markanın hükümsüz kılınması noktasında bir zorunluluğun da
bulundurulmaması gerektiği kaleme alınmıştır. Kanaatimizce; EUTMD 5/5 hükmünde yer alan “... shall ensure that ... there is no obligation to refuse registration
or to declare a trade mark invalid...” ifadesi doğrultusunda; muvafakatname ile
sonraki markanın tescilinin engellenmemesi ve/veya sonraki markanın hükümsüz kılınmaması hususunda bir yükümlülük söz konusu ise de işbu düzenleme
çerçevesinde muvafakatname sunulmasının sonraki marka tescil başvurusunun
kabulünün ya da markanın hükümsüz hâle gelmemesinin zorunlu kılınmadığı da
belirtilmelidir. 2015/2436 EUTMD’nin 5/5 hükmünde yer alan “... shall ensure that ... there is no obligation to refuse...” ifadesi ile ortaya koyulduğu üzere,
marka başvurusu için muvafakatname verilebilmesi, önceki marka sahibinin rızasını taşıyan marka başvurusunun reddedilmesinin zorunlu olmadığı hâller için
söz konusudur. Şöyle ki muvafakatname, yalnızca muvafakatname veren kimsenin markasının/markalarının tescil başvurusunda ya da hükümsüzlük davasında
4

Ali Dural, Sınai Mülkiyet Kanunu m. 5/3 Düzenlemesi (Coexistence). Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Bir Yıllık Uygulaması, İstanbul Barosu Sempozyumu [Video Kaydı] (2018, Nisan).
https://www.youtube.com/ watch?v=28cctjJiXXM, dk. 24-25.
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-önceki markadan doğan haklar bağlamında- ileri sürülmesini engellemektedir.
Yine EUTMD 5/5 hükmünde yer alan “appropriate circumstances” ifadesi de bu
tespiti onaylar niteliktedir. Kaldı ki bu noktada ‘uygun durum’ ibaresi ile ifade
edilmeye çalışılan husus, ilgili ülkenin mevcut marka hukuku sistemi ve mevzuat
yapısı göz önüne alınarak belirlenmelidir5.
Her ne kadar önceki marka sahibinin muvafakatnamesi, ilgili ülkelerin yapacağı normatif düzenlemeler ile hüküm ifade edecek ise de gerek 2008 tarihli
EUTMD 4/5 gerek EUTMD 5/5, önceki marka sahibinin muvafakatnamesine
ilişkin belirli unsurlara yer vermektedir. Bunlardan ilki, muvafakatname vermeye
yetkili kişinin “önceki markanın sahibi” ya da “başkaca önceki hakların sahibi”
olması gerektiğidir6.
İkinci husus, muvafakatnamenin hangi koşullar altında verilebileceğidir. Önceki marka ya da başkaca önceki hak sahibinin muvafakatnamesi ile sonraki tescil başvurusunun reddedilmemesi ya da markanın hükümsüz kılınması engellenebilmektedir. Gerek 2017/1001 EUTMR’nin “nispi ret nedenleri (relative grounds
for refusal)” başlıklı 8/1 hükmü gerek EUTMD 5/1 [2008 tarihli EUTMD 4/1]
hükmü incelendiğinde, muvafakatnamenin verilebileceği iki durumun bulunduğu
sonucuna varılır. Bunlardan ilki 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve EUTMD 5/1-(a)
[2008 tarihli EUTMD 4/1-(a)] hükmünde belirtilen “daha önce tescil edilmiş ya
da başvurusu yapılmış bir marka ile aynı işaretten müteşekkil olan ve aynı mal ve
hizmetlere yönelmiş sonraki marka başvuruları”dır. İkincisi ise 2017/1001 EUTMR 8/1-(b) ve EUTMD 5/1-(b) [2008 tarihli EUTMD 4/1-(b)] hükmünde belirtilen ‘daha önce tescil edilmiş ya da başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya
benzer işaretlerden müteşekkil ve aynı veya benzer mal ve hizmetlere yönelmiş
olmasına bağlı olarak (önceki markanın korunduğu bölgede7) halk nezdinde ilişkilendirilme ihtimali de dâhil olmak üzere karıştırılma tehlikesi doğuran marka
başvuruları’dır. Bu hâllerde muvafakatname verilmesi suretiyle sonraki markanın
5
6
7

Bu ifade özellikle Türk hukuku gibi önceki markanın, sonraki markanın tesciline mutlak olarak
engel olduğu hâllerde önem arz eder. Bkz. Gün (n. 3) 135-136.
“Önceki marka” ibaresinin neyi ifade ettiği 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve EUTMD 5/1-(a)
[2008 tarihli EUTMD 4/1-(a)] hükümleri kapsamında açıklanmıştır.
EUIPO’nun bu düzenlemesi önceki tüzük ve yönergelerde yer almasına karşın 8/1-(b) hükmünde yer alan karıştırılma ihtimalinin “önceki markanın korunduğu bölge (in the territory
in which the earlier trade mark is protected)” kapsamında değerlendirilmesine ilişkin ibareye
yönergelerde yer verilmemiştir. Düzenlemenin son döneme ait diğer tüzük ve yönergelerdeki
karşılığı için bkz. EUTMD 5/1; 2008 tarihli EUTMD 4/1; 26 Şubat 2009 tarihli ve 207/2009
sayılı Tüzük 8/1. Bkz. Regulation 207/2009/EC of the Council Regulation on the Community
trade mark [2009], OJ L78/1, 24.03.2009 (Tüzük). Ayrıca inc. EUIPO, ‘Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks, Part C - Opposition, Section 2 Double Identity
And Likelihood Of Confusion, Chapter 6 Other Factors, 3 Coexistence of Conflicting Marks
on the Market in the Same Territory’ (01.02.2020), <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/1803468/2000170000> erişim 02 Temmuz 2020, 945-947.
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tescili sağlanabilmektedir. Bu kapsamda gerek aynı mal ve hizmetlere ilişkin aynı
işaretten oluşan işaretlerin gerek karıştırılma tehlikesi yaratacak ölçüde benzer
mal ve hizmetlere yönelmiş, benzer işaretlerden müteşekkil markaların tescili,
nispi ret nedeni olarak öngörülmüştür. Her iki hususun da nispi ret nedeni olarak
öngörülmesi dolayısıyla marka tescil kurumu markaların benzerliğini ya da karıştırılma tehlikesi arz edip etmediğini resen incelemez. İtiraz söz konusu olmadıkça
aynı mal ve hizmetlere ilişkin aynı markalar dahi tescil edilebilir ve işbu markalardan birisi aleyhine hükümsüzlük davası açılmadığı müddetçe de işbu markalar
piyasada birlikte var olabilirler.
Muvafakatname, yukarıda da belirtildiği üzere 2017/1001 EUTMR 8/1 ve
EUTMD 5/1 [2008 tarihli EUTMD 4/1] hükümleri çerçevesinde nispi ret nedenlerinin ileri sürülmeyeceği, nispi ret nedenleri marka sahibi tarafından ileri sürülse dahi marka sahibinin işbu nispi ret nedenleri üzerinde tasarruf edilebileceği ve
önceki marka sahibinin bu alanda takdir yetkisinin bulunduğu gözetilerek oluşturulmuştur. AB nezdinde muvafakatname düzenlemesini makul kılan nedenlerden
bir tanesi, AB’ye üye devletlerin hâlihazırda mevcut ülkesel sicillerinin yanı sıra
-teorik olarak- bağımsız bir marka sicilinin getirilmiş olmasıdır. Muvafakatname verilmesi suretiyle her iki taraf da bağımsız markalara sahip olabilecek ve
diğer devletler nezdinde tutulan ülkesel sicillere tescil gerçekleştirilebilecektir.
Bu bağlamda AB hukukunda muvafakatname, bağımsız ülkesel sicillere tescili
kolaylaştırmaya ve markalar arası uyuşmazlıkları sona erdirmeye elverişli bir kurumu ifade etmektedir.
2015/2436 EUTMD’nin 5/5 hükmünde muvafakatnamenin şekli yapısına ilişkin bir zorunluluk öngörülmemiştir. Bu noktada dünyada benimsenen iki farklı
sistem bulunmaktadır. Şöyle ki bazı ülkeler sabit bir formun doldurulması suretiyle muvafakatname verilebileceğini kabul ederken; bazı ülkeler ise muvafakatnamenin şekli ve/veya içeriği hususunda bir sınırlama öngörmemekte, tarafların
muvafakatnamenin içeriğini ve cümlelerini serbestçe belirleyebileceğini kabul etmektedir. 2015/2436 EUTMD’de de muvafakatnamenin içermesi gereken hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmemekte; muvafakatnamenin şeklen yapılandırılması,
ülkelerin inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu bağlamda ülkeler iç hukuklarında bu
hususları daha ayrıntılı olarak düzenlemeyi tercih etmektedir. Örneğin İngiltere’de
muvafakatnamenin adi yazılı şekilde verilmesi yeterli görülmektedir8. Yani marka
başvurusunda bulunulurken sabit bir form kullanılmamakta, tarafların açık muvafakatini gösterir, dosyada muhafaza edilebilir nitelikteki başvurular yeterli görülmektedir. İngiltere’de muvafakatnamenin asgari olarak; eski marka sahibinin/
8

Bkz. United Kingdom Intellectual Property Office, ‘Options following an objection to a trade
mark examination- Letters of consent from earlier rights holders’ (08.05.2014), <https://www.
gov.uk/guidance/options-following-an-objection-to-a-trade-mark-examination#letters-of-consent-from-earlier-rights-holders> erişim 2 Temmuz 2020.
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şirketin adı, lehine muvafakatname verilen markanın başvuru numarası, önceki
markanın bir başkası adına tescilinin kabul edildiğini gösterir beyanı, muvafakatnamenin bir şirket adına verildiği hâllerde, muvafakatnamenin şirketteki sorumlu
kişi tarafından imzalanması, buna ek olarak imzayı atan sorumlu kişinin şirket
içindeki pozisyonunun ve kendi adını içermesi gerektiği kabul edilmektedir9.
EUTMR ya da EUTMD kapsamında muvafakatnameye kayıt ve şart koyulması hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte Avrupa Adalet
Divanı kararları uyarınca; tarafların yaptıkları birlikte var olma anlaşmalarına
kayıt ve şart koyabilmektedir. Yapılan birlikte var olma anlaşmasının, bir muvafakati de içerdiği ve şekli bir zorunluluk içermeyen muvafakatnamenin koşullarını da taşıdığı göz önüne alındığında; önceki marka sahibinin muvafakatini içerir
anlaşma ve beyanların da çeşitli kayıt ve şartları içerebileceği, mevcut düzenlemeleri ihlal eder nitelikte olmadığı sürece de işbu kayıt ve şartların geçerli olduğu
sonucuna varılmaktadır. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın önüne gelen uyuşmazlıkların önemli bir kısmı da yapılan anlaşmaların rekabet hukukuna aykırılığından kaynaklanmakta; ilgili kayıt ve şartlar kanuna aykırılık teşkil etmediği sürece
de işbu anlaşmalar geçerli kabul edilmektedir10.
EUTMD 5/5 kapsamında muvafakatname, madde lafzı itibarıyla tescil aşamasında sunulabilecek bir evrak olarak düzenlenmiş gibi görünmektedir. Buna
karşın EUTMD 5/5 hükmünün atıfta bulunduğu EUTMD 5/1 hükmü, ancak ilgililerin itirazı hâlinde tescil kurumu tarafından dikkate alınabilecek hususları
düzenlemektedir. Yani tarafların anlaşması ve bir muvafakatname/sözleşme hazırlaması hâlinde, yaptıkları bu anlaşma çerçevesinde tescil başvurusuna sessiz
kalarak bu muvafakatnameyi aralarında çıkan başkaca bir uyuşmazlık için kullanmaları ya da muvafakatnamenin tescil aşaması sona erdikten sonra yeni başlayacak veya mevcut kullanımlar için verilmesi de mümkündür. Sonuç itibarıyla,
EUTMD 5/5 hükmünde zikredilen muvafakatnamenin (“letter of consent”) yalnızca tescil aşamasına ilişkin değildir; tescilden sonraki süreçte önceki markaya
benzerlik hasebiyle doğan ve doğması muhtemel olan uyuşmazlıklar bağlamında
da muvafakatname verilebilir ya da muvafakati de içerir bir birlikte var olma
anlaşması yapılabilir.
9

10

Bkz. United Kingdom Intellectual Property Office, ‘Options following an objection to a trade
mark examination- Letters of consent from earlier rights holders’ (08.05.2014), <https://www.
gov.uk/guidance/options-following-an-objection-to-a-trade-mark-examination#letters-of-consent-from-earlier-rights-holders> erişim 02 Temmuz 2020.
Bkz. 4 CMLR 343, EEC v. Syntex Corp [1990]; 75/297 Sirdar v Phildar [1975]; 82/897 Toltecs
v. Dorcet [1982]; 78/193/EEC Penneys [1997]; 1 C.M.L.R. 395 Percil [1978]; C-35/83 BAT
Cigaretten-Fabriken GmbH v Commision of the European Communuties ECR 363 [1985].
Ayrıca BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v Commision of the European Communuties kararının
incelemesi için bkz. Alexander von Mühlendahl/Dimitris Botis/Spyros Maniatis/Imogen Wiseman, Trade Marks and Competition Law (3rd edition 2016) 740-741.
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EUTMD 5/5 hükmünde muvafakatnamenin verilmesinden sonraki sürece ilişkin olarak, özel bir düzenlemeye yer verilmemektedir. Bu kapsamda muvafakatnamenin tescil kurumuna sunulmasından sonra geri alınmasının mümkün olup
olmadığı noktasında da bir düzenleme bulunmadığı belirtilmelidir. Aslında bu
noktada EUTMD, belirli hususlarda ayrıntılı düzenleme yapmayarak üye devletlere bu alanda serbesti tanımıştır.
B. Türk Hukuku
Sınai Mülkiyet Kanunu, 10.01.2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmakla yürürlüğe girmiş ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yi yürürlükten kaldırmıştır. SMK’nın hazırlanması esnasına
“Marka” bölümü için yapılacak değişikliklerde EUTMD esas alınmıştır11. Bu
kapsamda yapılan değişikliklerden bir tanesi de SMK 5/3 hükmü doğrultusunda
önceki marka sahibinin verdiği muvafakatname ile önceki markaya benzer sonraki markanın tescil edilmesinin mümkün hâle gelmesidir. SMK 5/3 hükmü;
“Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça
muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.”
şeklinde olup, mutlak ret nedenleri arasında sayılan,
“Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:
...
ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da
daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler...”
SMK 5/1-(ç) hükmüne atıf yapmaktadır.
Türk hukukundaki muvafakatname düzenlemesi yalnızca “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte
tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer
işaretler”e yönelik bir düzenleme içermektedir. Hükmün SMK 5/1-(ç) düzenlemesine yaptığı açık atıf çerçevesinde; SMK 6/1 hükmü kapsamına giren, ilişkilendirilme ihtimali de dâhil olmak üzere karıştırılma tehlikesi içerebilecek aynı
veya benzer işaretlerden müteşekkil aynı veya benzer markalar için muvafakatname verilemez. Kanaatimizce bu hâllerde sözleşme serbestisi kapsamında şe11

Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Sınai Mülkiyet Kanunu (Vedat Kitapçılık, 2017) XV.
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killenen birlikte var olma anlaşmaları (“coexistence agreements”) yapılmalıdır12.
SMK 5/1-(ç) ile SMK 6/1 hükümleri arasındaki uygulamada çok ince bir çizgiye
karşılık gelmektedir. Öyle ki bazı hâllerde somut olaya konu markalar arasındaki
benzerlik derecesinin SMK 5/1-(ç)’yi aşarak SMK 6/1 hükmünün kapsama alanına girip girmediği noktasında uzlaşılamamaktadır. SMK 5/3 hükmü, kapsama
alanının sınırını SMK 5/1-(ç) ile çizerek, SMK 6/1’i bu kapsama dâhil etmemektedir. Bu sınırın yorum yoluyla genişletilmesi ise hukuk tekniği ile bağdaşmamaktadır. Bu bağlamda SMK 5/3 hükmü, SMK 5/1-(ç) ve SMK 6/1 hükümlerinin
içerdiği benzerlik bağlamında tehlike arz etmektedir ve de lege feranda SMK 6/1
hükmü de SMK 5/3 hükmünün kapsama alanına dâhil edilmelidir.
Sonraki markanın tescili için muvafakatname verilmesi; bir zorunluluğu değil, SMK 5/1-(ç) kapsamında çatışma riski yaratacak markaların tescil edilerek
bir arada bulunmaları için getirilmiş bir imkânı ifade eder. SMK 5/3 hükmünün
yalnızca mutlak bir ret nedeni olan SMK 5/1-(ç)’yi aşmaya yönelmiş olması da
bu hususa işaret etmektedir. Bir başka ifadeyle, önceki bir markanın, sahibinin
rızasından bağımsız olarak sonraki aynı veya benzer bir başka markanın varlığına resen engel olmasının önüne geçebilmesi imkânı getirilmiştir. Önceki marka/
başvuru sahibinin vereceği muvafakatname ile sonraki markanın tescil edilebilecek olması, hukukumuza getirilmiş büyük bir yeniliktir. Getirilen bu yenilik
ile önceki marka sahibinin tasarrufu, bir mutlak ret nedeninin uygulanması noktasında önem arz etmeye başlamıştır. Önceki marka sahibine verilen bu yetki
bağlamında; Türk hukukunda önceki marka sahibinin gerçekleştirdiği itirazdan
vazgeçebilmesi de mümkün hâle gelmiştir.
Muvafakatname, SMK 5/3 hükmü uyarınca önceki marka sahibi tarafından
sunulan bir rıza beyanıdır. Muvafakatname, önceki marka sahibi yani tescilli
önceki markaya sahip olan kimse tarafından verilir13. Bununla birlikte önceki
markanın kullanılmasına yönelik olarak lisans anlaşmalarının yapıldığı ve işbu
anlaşmaların sicile tescil edildiği hâllerde; sonraki markanın muvafakatnameye
binaen tescili için inhisari lisans sahiplerinin de yazılı izinlerinin bulunması gerekir. İnhisari olmayan lisans sahiplerinin rıza vermesi gerekmez. Lisans anlaşmalarının sicile tescil edilmediği hâllerde, sonraki marka sahibinin inhisari lisans
sahiplerini bilmesi ya da yazılı izinlerini alması beklenmez. İnhisari lisans sahiplerinin verdiği yazılı izin, SMK anlamında muvafakatname değildir.

12
13

Gün (n. 3) 94-96.
SMK 5/3 hükmünün SMK 5/1-(ç) hükmüne atıf yapması ve SMK 5/1-(ç) hükmünün tescilli önceki marka sahibinin ileri sürebileceği ya da Kurum tarafından ancak tescilli önceki markaların
SMK 5/1-(ç) kapsamında esas alınabileceği açıktır. Öyle ki tescilsiz önceki markalar ve ticaret
sırasında kullanılan işaretler SMK 5/1-(ç) kapsamında değil; SMK 6/3 hükmü çerçevesinde
himaye görmektedir.
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Muvafakatnameye ilişkin ayrıntılı düzenleme ise Sınai Mülkiyet Kanunu’nun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in “Muvafakatname” başlıklı 10. maddesinde
yer almaktadır. İlgili hüküm aşağıdaki gibidir:
“(1) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli
kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması
zorunludur:
a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması hâlinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması hâlinde muvafakata
konu başvuru numarası.
c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve
iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait
başvuru veya tescil numaraları.
ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.
d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu
vekâletnamenin noter onaylı örneği.
(2) Muvafakat formunun birinci fıkrada belirtilen unsurları içermemesi hâlinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir.
Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi hâlinde talep yapılmamış
sayılır.
(3) Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz hâlinde
itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması hâlinde herhangi bir
eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.
(4) Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması hâlinde bunların
yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.
(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz.
(6) Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.”
Yönetmelik uyarınca geçerli bir muvafakatname; TürkPatent tarafından kabul edilmiş muvafakatname talep formlarının doldurulması, önceki marka sahi-
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bi tarafından imzalanması ve noter tarafından onaylanması ile meydana gelir14.
Muvafakatname talep formları; muvafakat veren ve muvafakat verilen başvuru
sahibinin/sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgilerini, muvafakate konu önceki tarihli marka başvurusunun veya tescilli markanın başvuru veya tescil numaralarını, muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaralarını, muvafakatnamenin başvuru aşamasında sunulması hâlinde muvafakatnameye konu
marka örneğini, muvafakatnamenin karara itiraz aşamasında sunulması hâlinde
ise muvafakatnameye konu başvuru numarasını içermelidir. Bunların yanı sıra
muvafakat formunun başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalandığı hâllerde, muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneği de sunulmalıdır. Sayılan unsurlar, muvafakatnamenin geçerliliği için şart olup; eksikliklerinin bildirilmesine rağmen 2
ay içerisinde tamamlanmaması, muvafakatname talebinin yapılmamış sayılması
sonucunu doğurur.
SMKY 10/5 uyarınca her bir yeni marka için yeni bir muvafakatname sunulmalıdır. Muvafakatname talep formunda, muvafakatnamenin başvuru aşamasında sunulması hâlinde muvafakatnameye konu marka örneğini, muvafakatnamenin karara itiraz aşamasında sunulması hâlinde ise muvafakatnameye konu
başvuru numarasını içermesi gerektiği için bu unsurlar yeni markalar için yeni bir
muvafakatname verilmesini de gerekli kılmaktadır.
Muvafakatnamenin başvuru aşamasında verilmesi hâlinde, muvafakatname
verilen markaya ilişkin olarak sadece marka örneğinin ve markanın tescil edileceği sınıfların belirtilmesi gerekir. Bu kapsamda örneğin belirli evrakların süresi
içinde tamamlanamamış olması hasebiyle reddedilen bir marka başvurusu için
verilen muvafakatname, sonrasında aynı işaretten müteşekkil, aynı mal ve hizmetlere yönelik yeni bir marka başvurusu yapıldığı hâlde, önceki başvuru için
verilen muvafakatname kullanılabilir mi sorusu gündeme gelebilecektir. Bu hâlde muvafakatnamede marka başvuru numarası yer almadığı için şekli olarak da
bir problem bulunmayacaktır. İradi bağlamda da işbu markalara konu işaretler
ile mal ve hizmetler birebir aynı ise önceki muvafakatname ile beyan edilen rıza,
böylesi bir markanın tescil edilmesi olduğu için işbu muvafakatnamenin kullanılması mümkündür.
SMK kapsamında muvafakatname, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. SMK’ya sunulacak muvafakatname başvuru formları da kayıt ve şart eklemeye uygun olmayacak şekilde düzenlenmiştir. Buna rağmen muvafakatnameye kayıt ve şartlar
eklenmesi hâlinde; bunun yaptırımının ne olacağı ise düzenlenmemiştir. Kana14

TürkPatent muvafakatname talep formları düzenlemiştir. Muvafakatname talep formları için
bkz. <https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/forms/informationDetail?id=100> erişim
2 Temmuz 2020.
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atimizce açık hükme rağmen koyulan kayıt ve şartlar tüm muvafakatnamenin
geçersiz olması sonucunu doğurur. Bu noktada önceki marka sahibinin iradesi de
şarta bağlı olduğu için yalnızca kayıt ve şartın geçersiz olacağı, muvafakatnamenin geçerli olacağı kabulü kanaatimizce yerinde olmayacaktır.
Muvafakatname formu, marka tescil başvurusu anından, karara itiraz edilmesi
hâlinde YİDK’nın karara itiraz hakkında karar vereceği ana kadar sunulabilir.
Muvafakatname sunulacağı yönünde beyanda bulunulması, marka tescil prosedürüne etki etmez. Muvafakatname sunulacağı beyanına rağmen ilgili şartları
taşıyan bir muvafakatnamenin sunulmaması hâlinde, eksiklik bildiriminde bulunulmaksızın muvafakatname sunulması yönündeki talep yapılmamış sayılır.
SMKY 10/5 uyarınca Türk hukukunda muvafakatname, TürkPatent’e ibraz edildikten sonra geri alınamaz.
III. Değerlendirme
Gerek Avrupa Birliği hukukundaki gerek Türk hukukundaki normatif düzenlemelerde önceki marka sahibinin sonraki marka başvurularını engelleyebilmesini sağlamak üzere ihdas edilen iki düzenleme bulunmaktadır. SMK 5/1-(ç),
2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve EUTMD 5/1-(a) hükümlerine karşılık gelen düzenlemeler; SMK 6/1, 2017/1001 EUTMR 8/1-(b) ve EUTMD 5/1-(b) hükümlerine karşılık gelen düzenlemelerden çok daha yüksek bir benzerlik eşiği aramaktadır. İşbu benzerlik eşiğini ifade etmek adına Türk hukukunda “aynı”, “ayırt edilemeyecek kadar benzer”, “aynı tür” kavramları tercih edilirken, AB hukukunda
“ayniyet” kavramı esas alınmıştır15. Bununla birlikte doktrinde bizim de katıldığımız görüşe göre; SMK 5/1-(ç), 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve EUTMD 5/1-(a)
hükümleri, çizdikleri benzerlik eşiği ile SMK 6/1, 2017/1001 EUTMR 8/1-(b)
ve EUTMD 5/1-(b) hükümlerinde yer verilen “karıştırılma tehlikesi” unsurunu
hâlihazırda bünyelerinde barındırmaktadır16. AB hukukunda tek bir yaptırım
çerçevesinde şekillendirilmiş bu hâller, Türk hukukunda birisi mutlak ret nedeni
diğeri ise nispi ret nedeni olmak üzere iki farklı kategori altında ele alınmaktadır. Doktrinde Türk hukukundaki ikili yaklaşımı eleştirenler bulunmaktaysa da
kanaatimizce bu husus kanun koyucunun bilinçli tercihi olarak kabul edilmelidir.
Önceki marka ya da marka başvurusu ile aynı veya aynı tür mal ve hizmetlere yönelmiş, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden müteşekkil
sonraki tescil başvurusunun bir mutlak ret nedeni olarak öngörülerek resen ince15
16

Sami Özgür Memişoğlu, Marka Hukukunda Mutlak Ret Sebepleri (Seçkin, 2019) 467-468.
SMK 5/1-(ç), 2017/1001 EUTMR 8/1-(a) ve/veya EUTMD 5/1-(a) hükümlerinin “karıştırılma
tehlikesi” unsurunu hâli hazırda bünyelerinde barındırdığı yönünde bkz. Catherine Seville, EU
Intellectual Property Law and Policy (2th edition, 2016) 313-314; Sabih Arkan, Marka Hukuku
II (1997) 75; ECR I-2799 Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA [2003]
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lemeye tabi tutulması, takiben Türk hukukundaki muvafakatname düzenlemesinin de bu kapsamda şekillendirilmesi, AB düzenlemeleri ile uyumlu değildir. Bu
nedenle SMK 5/3 hükmü, 2015/2436 EUTMD’nin 5. maddesinin 5. fıkrasıyla
uyumlu değildir. AB Marka Tüzük ve Yönergeleri, önceki markayı her hâlükârda
nispi ret nedenleri bağlamında değerlendirmekte ve muvafakatname için bunun
mutlak ret nedeni olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Üye devletlerin de bu sistemi benimsediği gözetildiğinde, Türkiye’deki gibi belirli koşullar
altında önceki markanın sonraki marka başvurusu için mutlak ret nedeni olarak
öngörüldüğü hâllerde muvafakat verilmesinin doğrudan AB düzenlemelerine
konu teşkil etmediği anlaşılmaktadır.
AB düzenlemelerindeki muvafakatname ile Türk hukukundaki muvafakatname, yöntem bakımından da farklılaşmaktadır. EUTMD 5/5 ile SMK 5/3 hükümlerinin verdiği yetkiye konu tasarruf alanları farklıdır. EUTMD 5/5 hükmü çerçevesinde muvafakatname; önceki marka sahibinin, önceki markası bağlamında
ileri sürebileceği nispi ret nedenlerinin artık ileri sürülemeyeceğinin beyan edilmesidir. Buna karşın SMK 5/3 hükmü çerçevesinde muvafakatname; mutlak bir
ret nedeni teşkil eden, gerek -önceki marka sahibi başta olmak üzere- ilgili kişiler
tarafından ileri sürülmesi üzerine gerek TürkPatent’in resen incelemesi üzerine
tescil edilmesi engellenebilecek markaların, önceki markaya bağlı olarak tescil
başvurusunun reddedilmesini önleyebilecek nitelikteki önceki marka sahibi beyanıdır. Buna bağlı olarak EUTMD çerçevesinde düzenlenecek muvafakatnamenin herhâlde marka tescil kurumuna sunulması zorunlu değilken17; Türk hukuku
kapsamında düzenlenecek muvafakatname, -TürkPatent’in inceleme yapmasını
engelleyeceği için- TürkPatent’e sunulmadığı müddetçe anlam ifade etmeyecektir.
Muvafakatnameye yüklenen anlam çerçevesinde SMK 5/3 bağlamında muvafakatnamenin, EUTMD 5/5 bağlamında muvafakatnameden farklılaştığı bir diğer
nokta ise muvafakatnamenin sunulacağı zamandır. SMK 5/3 anlamında muvafakatname en geç tescile ilişkin karar verilene kadar, karara itiraz edildiği hâllerde ise itiraz hakkında karar verilene kadar TürkPatent’e sunulabilir. Sonrasında
TürkPatent’e muvafakatname sunulamaz. Çünkü Türk hukukunda mevcut düzenlemeler çerçevesinde muvafakatname yalnızca tescil aşamasına ilişkin bir belgedir. Buna karşın EUTMD 5/5 anlamında muvafakatname hazırlandıktan sonra
taraflar kuruma hiç sunmayabilir ya da istediği zaman sunulabilir. Bu çerçevede
EUTMD 5/5 anlamında muvafakatnamenin -SMK’daki muvafakatnameden fark17

Fransa’da da sonraki marka tescil başvurusunun, önceki marka ile benzerliği çerçevesinde tescil kurumu tarafından resen reddedilmesi gibi bir zorunluluk bulunmadığı için, tarafların - bu
tür bir incelemeyi geçmek için- muvafakatname sunması da gerekmemektedir. Bkz. Olivia Maria Baratta/Theodore H. Davis Jr., ‘Trademarks’ (Lexology, 26.07.2019). <https://gettingthedealthrough.com/area/ 40/jurisdiction/28/trademarks-france/> erişim 2 Temmuz 2020.
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lı olarak- sonraki markanın tescili gerçekleştikten sonra markanın hükümsüzlüğünün talep edilmemesi adına akdedilmesi ve sunulması da mümkündür.
IV. Öneriler
SMK 5/3 ve takiben SMKY 10 çerçevesinde muvafakatname; SMK’nın genel
yapısı ile uyuşmamaktadır. Bu uyumsuzluğun uzun vadede pek çok soruna yol
açması muhtemeldir. Önceki marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden müteşekkil, önceki marka ile aynı veya aynı tür mal ve hizmetlere
yönelik sonraki marka başvurularının reddedileceğine yönelik düzenlemenin bir
mutlak ret nedeni olarak benimsenmesi gerekip gerekmediği hususu tartışmalıdır.
Bu durumun Kanun’da bir nispi ret nedeni olarak öngörülmesi hâlinde, tasarruf imkânının tamamen önceki marka/başvuru sahibinde olduğu kabul edileceği
için, -ilgili diğer SMK hükümlerinin de uyumlaştırılması hâlinde- önceki marka/
başvuru sahibinin sonraki başvuruya muvafakatname vermesinde de bir sakınca
bulunmayacaktır. Bu kapsamda muvafakatnamenin geri alınabileceği, kayıt ve
şart eklenebileceği gibi düzeltmeler ile verilecek muvafakatnameye nitelik kazandırılması da mümkündür.
Muvafakatnamenin bir kurum olarak varlığını devam ettirmesi gerektiğinde
ısrar edildiği hâllerde dahi SMK 5/1-(ç) hükmünün yanı sıra benzerlik eşikleri
bir hayli yakın olan SMK 6/1 hükmünün de muvafakatnamenin kapsamı içerisine alınması, hükümlerin arasındaki çizginin belirsizliği bağlamında önem arz
etmektedir. Bununla birlikte mevcut uygulamada muvafakatnamenin bulunması
hâlinde inceleme yapılmaksızın markanın tescil edildiği gözetildiğinde; bu durumun ileride yaratabileceği sıkıntıların göz ardı edilmemesi ve yalnızca aralarında
karıştırılma tehlikesi bulunmayan markaların muvafakatnameye dayanılarak tescil edilebilmesi gerekmektedir.
Tüm bu açıklamalara karşın Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, kültürel ve yargısal koşullar dikkate alındığında, marka ticaretinin Türkiye için kronikleşmeye başlamış bir sorun hâline geldiği ve önüne geçilemediği gözetildiğinde;
kanaatimizce kanun koyucunun aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerden müteşekkil, önceki marka ile aynı veya aynı tür mal ve hizmetlere yönelik sonraki marka başvurularının reddedileceğine yönelik düzenlemenin mutlak
ret nedeni olması ve TürkPatent’in resen inceleme yapması gerektiğine ilişkin
düzenlemesi bilinçli ve yerinde bir tercihtir. Böylesi bir tercih, süreç içerisinde
tüketicileri de etkilemiştir. Bugün gelinen aşamada bir mutlak ret nedenini aşmak
üzere muvafakatname verilmesi ve karıştırılma tehlikesine yol açacak, bağımsız
markaların piyasada varlığının devam ettirilmesi sorun teşkil etmektedir. TürkPatent’in gerçekleştireceği incelemeyi aşmaya yönelik olarak sunulacak muvafakatname; kayıtsız şartsız, süresiz, geri alınamaz bir irade beyanı içerdiği için, ticari
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hayatın olağan akışı içerisinde gündeme gelebilecek kötüye kullanımların da önünü açmaktadır. Öyle ki SMK 5/3 hükmünün yalnızca mutlak ret nedenini aşmaya
yönelmesi, hükmün kapsama alanını SMK 5/1-(ç) ile sınırlandırmakta, SMK 6/1
düzenlemesinin de kapsama dâhil edilmesini engellemekte, yalnızca bu durum
dahi Türk hukukundaki uygulamanın düzenlemeden bağımsız biçimde şekillenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kanaatimizce yapılabilecek en iyi hamle,
muvafakatnameye ilişkin düzenlemenin tamamen kaldırılmasıdır. Muvafakatname verilmesi ile sağlanmaya çalışılan düzen, SMK 5/1-(ç) ile uyuşmamaktadır.
İşbu önerinin kabul edilmemesi hâlinde ise kanun koyucunun en azından SMK
5/1-(ç) kapsamında zikredilen hükmü nispi ret nedeni hâline getirilmesi ve AB
hükümleri ile uyumlu bir şekilde, hükmün işlerliğini de sağlamak adına SMK 6/1
hükmünü SMK 5/3 hükmünün kapsama alanına dâhil edilmesi gerekmektedir.
Kanun koyucu, uygulamanın mevzuattan bağımsızlaşmasını engellemek adına
bu iki seçenekten birisini tercih ederek, daha tutarlı bir yapı kurmalıdır.
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Öz
Biyoteknolojik buluşların patent hukukundaki yeri Avrupa Birliği’nde doksanlı yıllardan itibaren tartışılmaya
başlanmış ve gelişen teknolojinin de bir sonucu olarak, biyoteknoloji alanına giren buluşların hangi koşullarda patentlenebileceğini/patentlenemeyeceğini, korumanın kapsamını, biyoteknolojik buluşlara ilişkin zorunlu
lisans hâllerini belirlemek ve biyolojik materyalin tevdi usulünü düzenlemek bir zorunluluk hâlini almıştır. Bunun sonucu olarak 06.07.1998’de, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 98/44/AT sayılı Biyoteknolojik Buluşların
Korunmasına İlişkin Yönergesi imzalanmıştır. Söz konusu Yönerge, Avrupa Birliği patent hukuku bağlamında
(henüz nihayete ermemiş bir girişim olan) “Topluluk Patenti” ile birlikte en önemli kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde hazırlanan ulusal eylem planlarına
fikrî mülkiyet hukuku üst başlığı altında sıkça konu olan Yönerge hükümlerinin, 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe
giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na ve sair mevzuata da önemli etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmayla,
Yönerge hükümlerinin Türk hukukuna olan etkilerinin tespit edilmesi ve iktibas edilen/edilmeyen düzenlemelerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Patent hukuku, Biyoteknolojik buluşlar, Biyolojik materyal, Zorunlu lisans
Abstract
The place of biotechnological inventions in the patent law had became debatable in the 1990s and as a
consequence of the developing technology, need for regulation on the topics of conditions for the patentablity
of biotechnological inventions, scope of the mentioned protection, grounds for compulsory licencing thereof
and deposit of biological materials have arised. As a result, Directive 98/44/EC of the European Parliament
and of the Council was signed on 6 July 1998. The directive, alongside the initiative of “Community Patent”
(which has not yet been codified), serves as the essential source of EU patent law. Provisions of the directive
have frequently been reffered under the title of intellectual property law of Turkey’s national action plan for
accession to the EU and therefore had a strong influence on Industrial Property Code and other statutes. With
this study, we aim to determine the effects of relative directive provisions on Turkish law and to estimate the
regulations that were/were not adapted.
Keywords: Patent law, Biotechnological inventions, Biological material, Compulsory licensing
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 06 Temmuz
1998 tarih ve 98/44/AT sayılı Biyoteknolojik Buluşların Korunmasına İlişkin Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 06 Temmuz 1998

Sayısı

: 1998/44/AT

Yayın Yeri

: ABRG 30.7.1998, L 213, s. 13–21

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”)

Kabul Tarihi

: 22 Aralık 2016

Sayısı

: 6769

Yayın Yeri

: RG 10.01.2017, 29944

2. Adı
Yayın Yeri
3. Adı

: Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmelik (“Yönetmelik”)
: RG, 24.04.2017, 30047
: Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

Kabul Tarihi

: 08 Ocak 2004

Sayısı

: 5042

Yayın Yeri

: RG 15.01.2004, 25347

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
1. Genel Açıklamalar
18 maddeden oluşan Yönerge’nin, “Gerekçe” olarak ifade edilebilecek Recitals kısmı 56 paragraftan teşekkül etmektedir. Söz konusu kısımda özetle: biyoteknolojinin ve genetik mühendisliğinin AB’nin sınai kalkınması bakımından
önemli rol oynadığı; bu bağlamda ilgili alanlara ilişkin yatırımların taşıdığı risk-
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lerin ve maliyetinin yüksek olmasından dolayı karşılığının alınabilmesi için hukuki korumanın elzem bulunduğu; yine bu alanlara yönelik üye devletler arasında bir uyum bulunmamasının iç pazarının işlerliği açısından menfi bir etkisinin
olduğu ve bu suretle üye devletler arasında bir uyumlaştırmanın yapılması gerekliliği; biyoteknolojideki gelişmelerin bu suretle geliştirilen ilaçlar için büyük
önem taşır hâle geldiği ve bu sebeple biyoteknolojinin kamu sağlığı açısından
müspet etkilerinin bulunduğu ifade edilmiş ve Yönerge hükümlerinin ne saikle
ve hangi hususlar gözetilerek düzenlendiği açıklığa kavuşturulmuştur. Yönerge,
“I-Patentlenebilirik (m. 1-7)”, “II-Korumanın kapsamı (m. 8-11)”, “III-Zorunlu
çapraz lisanslama (m. 12)”, “IV- Biyolojik materyalin tevdi edilmesi, açıklanması ve yeniden tevdi edilmesi (m. 13-14)” ve “V-Son hükümler (m. 15-18)” olmak
üzere beş bölümden oluşmaktadır.
İşbu çalışma kapsamında öncelikle, Yönerge’nin Türk hukukuna olan etkisinin tespitinde sağlıklı bir yöntem izleyebilmek için ve yine bu bağlamda değerlendirme ve önerilerimize esas teşkil etmesi bakımından söz konusu Yönerge’nin
İngilizce metninden işlenerek tarafımızca hazırlanan Türkçe tercümesine yer verilecektir:
2. Yönerge Maddelerinin Tercümesi
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 06 Temmuz 1998 tarih ve
98/44/AT sayılı Biyoteknolojik Buluşların Korunmasına İlişkin
Yönergesi
BÖLÜM I
Patentlenebilirlik
Madde 1
1. Üye Devletler ulusal patent mevzuatları çerçevesinde biyoteknolojik
buluşlara koruma sağlayacaktır. Üye Devletler, gerekli olması hâlinde,
işbu Yönerge hükümleri göz önünde bulundurularak ulusal patent mevzuatlarını uyumlaştıracaktır.
2. İşbu Yönerge, Üye Devletlerin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar
ve özellikle TRIPS ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde doğan
yükümlülüklere halel getirmez.
Madde 2
1. Bu Yönergenin uygulanmasında:
(a) Biyolojik materyal: Genetik bilgi içeren ve kendi kendine üreyebilen
ya da bir biyolojik sistemde üretilebilen herhangi bir maddeyi;

666

Mehmet Akif ÖZSOY

(b) Mikrobiyolojik işlem: Mikrobiyolojik materyal içeren, mikrobiyolojik
materyalle gerçekleşen veya sonucunda mikrobiyolojik materyal oluşan
her türlü işlemi,
ifade eder.
2. Bitki veya hayvan üretimi için gerçekleştirilen bir işlem, melezleme
veya seleksiyon gibi tamamıyla bir doğa olayından meydana geliyorsa esas
olarak biyolojik işlemdir.
3. “Bitki çeşidi” 2100/94 sayılı Tüzük (AT) m. 5’te tanımlanmıştır.
Madde 3
1. Bu Yönerge uyarınca; yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar; biyolojik materyalden oluşsa veya biyolojik materyal içerse ya da biyolojik materyali yaratan, işleyen veya kullanan herhangi bir işlemden meydana gelse dahi patentlenebilir kabul edilir.
2. Doğal ortamından izole edilmiş ya da teknik bir işlem sonucu üretilmiş
biyolojik materyal daha önce doğada mevcut olsa dahi buluş konusu olabilir.
Madde 4
1. Aşağıda belirtilenler patentlenemez:
(a) bitki ve hayvan çeşitleri;
(b) bitki veya hayvan üretimi için esas olarak biyolojik işlemler.
2. Bitki veya hayvanlara ilişkin buluşlar, buluşun teknik uygulanabilirliği
belirli bir bitki ya da hayvan çeşidiyle sınırlandırılmamışsa patentlenebilecektir.
3. Birinci fıkra’nın (b) bendi mikrobiyolojik veya diğer bir teknik işleme
yönelik olan ya da böyle bir işlem sonucunda elde edilen ürünlere ilişkin
buluşların patentlenebilirliğine halel getirmez.
Madde 5
1. Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir
gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin unsurlarından birinin tek başına keşfi patentlenebilir buluşların dışında kalır.
2. Bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere, insan bedeninden izole edilmiş olan ya da başka bir teknik işlem sonucu üretilen bir
unsur, yapısı doğal olanıyla aynı olsa dahi patentlenebilir bir buluş olarak
kabul edilebilir.
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3. Bir gen dizisi veya kısmi gen dizisinin sanayiye uygulanabilirliği patent başvurusunda açıklanmalıdır.
Madde 6
1. Ticari kullanımları kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan buluşlara patent verilmez. Ancak buluşun kullanımın kanun veya diğer düzenlemelerce yasaklanmış olması tek başına aykırılık manasına gelmez.
2. Birinci fıkra hükmü uyarınca, özellikle şu sayılanlara patent verilemez:
(a) insan klonlama işlemleri;
(b) insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri;
(c) insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması;
(d) insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler
sonucu elde edilen hayvanlar.
Madde 7
Komisyonun Bilim ve Yeni Teknolojilerde Etik Hakkında Avrupa Grubu
biyoteknolojinin bütün etik yönlerini değerlendirir.
BÖLÜM II
Korumanın kapsamı
Madde 8
1. Buluşun bir sonucu olarak belirli nitelikleri haiz biyolojik materyalle
sağlanan patent koruması, söz konusu biyolojik materyalden özdeş veya
farklı bir biçimdeki üretme ya da türetme yoluyla elde edilen ve aynı nitelikleri haiz biyolojik materyalleri de kapsar.
2. Buluşun bir sonucu olarak belirli nitelikleri haiz bir biyolojik materyalin üretilmesine imkân tanıyan bir usule sağlanan patent koruması, doğrudan bu usul yoluyla elde edilen biyolojik materyali ve biyolojik materyalden özdeş veya farklı bir biçimdeki üretme ya da türetme yoluyla elde
edilen ve aynı niteliklere sahip olan bir diğer biyolojik materyali de kapsar.
Madde 9
Genetik bilgiyi içeren veya genetik bilgiden oluşan bir ürüne sağlanan patent koruması, m. 5/1 saklı kalmak kaydıyla, ürünün içinde oluşan, ürünün
içerdiği genetik bilgiye ilişkin olan ve ürünün işlevini yerine getirmesini
sağlayan tüm materyalleri kapsar.
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Madde 10
Madde 8 ve 9’da düzenlenen koruma, üretme veya türetmenin biyolojik
materyalin piyasaya sürülmesine yönelik uygulamanın zorunlu bir sonucu
olduğu durumlarda, elde edilen materyal daha sonradan bir başka üretme
veya türetme işleminde kullanılmış olmadıkça, patent sahibi tarafından
veya onun rızasıyla bir Üye Devlet’in sınırları içerisinde piyasaya sürülen
biyolojik materyalin üretilmesi veya türetilmesinden elde edilen biyolojik
materyalleri kapsamaz.
Madde 11
1. Madde 8 ve 9 hükümlerine istisnaen; bir çiftçinin, tarım amaçlı kullanımı için kendisine patent sahibi tarafından ya da onun izniyle satılan ya
da başka bir ticari yolla sağlanan bitki üretim materyaliyle yaptığı üretim
sonucunda ortaya çıkan üründen elde edeceği materyali, kendi arazisinde
yapacağı üretim veya türetimlerde kullanma yetkisi vardır. Söz konusu istisnanın kapsam ve koşulları 2100/94 sayılı Tüzük’ün (AT) 14. maddesi
uyarınca belirlenecektir.
2. Madde 8 ve 9 hükümlerine istisnaen; çiftçinin patent sahibi veya onun
rızasıyla satılan damızlık veya diğer hayvan üreme materyalini tarım
amaçlı kullanma yetkisi vardır. Bu yetki çiftçinin hayvan ya da hayvan
üretme materyalinin kendi tarım etkinliğini sürdürmesi için kullanımını
kapsarken; bunların ticari satış amacıyla üretim faaliyetlerini kapsamaz.
3. İkinci fıkradaki istisnanın kapsam ve koşulları ulusal kanunlar, düzenlemeler ve içtihatla belirlenir.
BÖLÜM III
Zorunlu çapraz lisanslama
Madde 12
1. Önceki bir patentten doğan hakka tecavüz edilmeksizin bir bitki çeşidi
geliştirememesi veya ıslahçı hakkını kullanamaması durumunda ıslahçı,
uygun lisans bedelinin ödenmesi şartıyla, koruma konusu olacak bitki çeşidinin kullanılması için zorunlu olan patentli buluşa ilişkin inhisari olmayan
zorunlu lisans başvurusunda bulunabilir. Üye Devletler, böyle bir lisansın
verilmesi durumunda patent sahibinin de korunan bitki çeşidinin kullanımı
için uygun şartlar altında çapraz lisans elde etmesine imkân sağlamalıdır.
2. Biyoteknolojik buluş üzerindeki patent hakkı sahibinin, önceki bir
bitki çeşidine ait ıslahçı hakkına tecavüz etmeden buluşu kullanamaması
durumunda patent hakkı sahibi, uygun lisans bedelinin ödenmesi şartıyla,
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korunan bitki çeşidinin kullanılması için inhisari olmayan zorunlu lisans
başvurusunda bulunabilir. Üye Devletler, böyle bir lisansın verilmesi durumunda ıslahçı hakkı sahibinin de korunan buluşun kullanımı için uygun
şartlar altında çapraz lisans elde etmesine imkân sağlamalıdır.
3. Fıkra 1 ve 2 uyarınca lisans başvurusunda bulunanlar:
(a) Patent hakkı sahibine veya ıslahçı hakkı sahibine sözleşmeye dayalı bir
lisans elde etmek için başvurduğunu ancak sonuç alamadığını;
(b) Korunan bitki çeşidiyle veya patentli buluşla kıyaslandığında, buluşun
veya bitki çeşidinin, önemli ölçüde ekonomik yarar sağlayan kayda değer
bir teknik ilerleme gösterdiğini;
ispat etmek zorundadır.
4. Her Üye Devlet lisans vermeye yetkili otorite ya da otoriteleri belirlemekle yükümlüdür. Bitki çeşidine ilişkin lisansın yalnızca Topluluk Bitki
Çeşitleri Ofisi tarafından verilebileceği durumlarda 2100/94 sayılı Tüzük’ün (AT) 29. maddesi uygulanır.
BÖLÜM IV
Biyolojik materyalin tevdi edilmesi, açıklanması ve yeniden tevdi
edilmesi
Madde 13
1. Biyolojik materyale ilişkin veya bu materyalin kullanımını içeren bir
buluş, kamunun erişimine açık değilse ve patent başvurusunda ilgili teknik alandaki bir uzman tarafından çoğaltılmasına olanak verecek şekilde
açıklanamamışsa açıklama, ancak aşağıdaki koşulların sağlanması hâlinde
patent hukuku anlamında yeterli kabul edilir:
(a) biyolojik materyalin patent başvurusundan sonra olmayacak bir tarihte, Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin
Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması’nın 7. maddesi uyarınca onaylanmış bir tevdi kurumuna tevdi edilmiş olması;
(b) başvurunun, tevdi edilen biyolojik materyalin karakteristik özelliklerine ilişkin olarak başvuru sahibinin sağlayabileceği bilgileri içermesi;
(c) tevdi kuruluşunun adının ve erişim numarasının patent başvurusunda
belirtilmesi.
2. Tevdi edilen biyolojik materyale, materyalin bir örneğinin temini yoluyla şu sayılanlarca erişim sağlanabilir:
(a) patent başvurusunun yayınlanmasına kadar ulusal patent mevzuatı çerçevesinde yetki verilmiş kişilerce;
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(b) başvurunun yayınlanmasıyla patent verilmesi arasındaki sürede, başvuru sahibi yalnızca bağımsız bir uzmanla sınırlandırmadığı müddetçe talep üzerine herkesçe;
(c) patent verildikten sonra, patent hakkından vazgeçilmesine veya patentin hükümsüzlüğüne bağlı olmaksızın talep üzerine herkesçe.
3. Başvuru ya da patent sahibi feragat ettiğini açıkça belirtmedikçe, patent korumasının devamı süresince materyalin örneğine erişim imkânı, talepte bulunan kişiye ancak;
(a) örneğe ya da bundan türetilen herhangi bir materyale üçüncü kişilerin
erişemeyeceğini ve;
(b) örneği veya bundan türetilen herhangi bir materyali deneysel amaçlar
dışında kullanmayacağını taahhüt etmesi koşuluyla verilir.
4. Başvuru reddedildiğinde ya da geri çekildiğinde, tevdi edilen materyale erişim imkânı başvuru sahibinin talebiyle, başvurunun yapıldığı tarihten
itibaren yirmi yıl boyunca bağımsız bir uzmanın erişimiyle sınırlı tutulacaktır. Bu durumda üçüncü fıkra uygulanır.
5. İkinci fıkranın (b) bendi ve dördüncü fıkra uyarınca talepte bulunulması, patent başvurusunun yayınlanması için gerekli teknik hazırlıkların
tamamlanmış sayılacağı tarihe kadar gerçekleştirilebilir.
Madde 14
1. Madde 13 uyarınca tevdi edilen biyolojik materyal, kabul edilmiş tevdi
kuruluşu tarafından sağlanamaz hâle gelirse materyalin yeniden tevdiine
Budapeşte Antlaşması’ndaki kurallar uyarınca, aynı şekilde izin verilir.
2. Yeninden tevdi, yeniden tevdi edilen biyolojik materyalin tevdi edilmiş
olan orijinaliyle aynı olduğuna dair tevdi makamınca onaylanan ve bir beyanla birlikte yapılır.
BÖLÜM V
Son hükümler
Madde 15
1. Üye Devletler işbu Yönerge hükümlerine uygun olan kanunları, sair
mevzuatı ve idari düzenlemeleri en geç 30 Temmuz 2000 tarihine kadar
yürürlüğe koyacak ve bu durumu Komisyona derhâl bildirecektir.
Üye Devletler bu düzenlemeleri iktibas ettiğinde işbu Yönerge’ye atıfta
bulunacak veya böylesi bir atfa ilgili resmî gazetelerinde yer verecektir.
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Atfın hangi usullere göre yapılacağı Üye Devletler tarafından belirlenecektir.
2. Üye Devletler işbu Yönerge kapsamındaki hususlara yönelik olarak
yapmış oldukları ulusal düzenlemelerin metinlerini Komisyona ulaştıracaktır.
Madde 16
Komisyon, Avrupa Parlamentosuna ve Konseye:
(a) madde 15/1’de öngörülen süreden itibaren her beş yılda bir, işbu Yönerge’yle Üye Devletlerin taraf olduğu insan haklarının korunmasına ilişkin uluslararası antlaşmalar arasındaki ilişki hususunda karşılaşılan sorunlara yönelik bir rapor;
(b) işbu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, patentlenebilecek konulara ilişkin yayınların yayımlanamaması veya geç yayımlanmasının temel genetik mühendisliği araştırmalarına olan etkilerini
değerlendiren bir rapor;
(c) madde 15/1’de öngörülen süreden itibaren yıllık olarak, biyoteknolojik
buluşlar ve genetik mühendisliği bağlamında patent hukukunun gelişimi
ve etkilerine ilişkin bir rapor
gönderecektir.
Madde 17
İşbu Yönerge Avrupa Toplulukları Resmî Gazetesi’nde yayınlandığı gün
yürürlüğe girer.
Madde 18
İşbu Yönerge Üye Devletlere yönelik olarak 6 Temmuz 1998’de Brüksel’de hazırlanmıştır.
B. Türk Hukuku
1. Genel Açıklamalar
Türk hukukunda biyoteknolojik buluşların korunmasına ilişkin olarak, 551 sayılı mülga Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(= “mülga PatKHK”) dönemindeki düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarih olan
14/06/1995 itibarıyla 06/07/1998 tarihli Yönerge henüz mevcut olmadığından,
Yönerge’nin mülga PatKHK bakımından Türk hukukuna doğrudan bir etkisinin
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olması söz konusu değildi. Bu anlamda Türk öğretisinde biyoteknolojik buluşlara
ilişkin değerlendirmeler, sınırlı PatKHK düzenlemeleri çerçevesinde ve/veya Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Anlaşması (= “TRIPS”) ve giderek Yönerge hükümleri bağlamında yapılagelmiştir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Sınai
Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’le biyoteknolojik buluşlara
yönelik getirilen düzenlemelerde ise Yönerge’nin belirleyici bir etkisinin bulunduğu söylenebilecektir1. Aşağıda görüleceği üzere bu hususa bazı maddelerin
gerekçelerinde açıkça yer verilmiştir. Yine ilgili Yönerge’nin etkisini taşıyan bir
diğer düzenleme olarak 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının
Korunmasına İlişkin Kanun ifade edilmelidir.
Bu başlık altında öncelikle, konuya ilişkin Türk öğretisindeki kaynakların
sınırlı olduğu göz önünde bulundurularak, seçilmiş kaynakça mahiyetinde, şu
eserleri zikretmekte fayda görmekteyiz: Falcıoğlu Mete Özgür, “Biyoteknolojik
Buluşların Avrupa Patent Sözleşmesi Sisteminde Patentlenmesi”, Ankara Barosu
Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C. 5, S. 4, 2005, s. 15-36; Karaturp
Nüket Evrim, Biyoteknolojik Buluşların Korunması (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), 2018; Memiş Tekin, “Türkiye’de Biyoteknolojik Patent Düzenlemeleri”,
Güncel Hukuk, S. 10, 2006, s. 16-18; Odman-Boztosun Ayşe, Islahçı Hakkı, 2006;
Öztürk Özgür, Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları, 2008; Öztürk Özgür, “Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Patent ve Faydalı Modellere İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10
Mart 2017), Ed. Feyzan Hayal Şehirali-Çelik, 2017, s. 345 vd.; Soysal Tamer,
Tarımda Biyoteknoloji Uygulamaları ve Patent Hakları, 2019; Tekinalp Ünal,
Fikrî Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 799-816; Tekinalp Ünal, “Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri”, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu
(9-10 Mart 2017), Ed. Feyzan Hayal Şehirali-Çelik, 2017, s. 50-55; Yusufoğlu
Fülürya, Patent Verilebilirlik Şartları, 2014; Yusufoğlu Fülürya, “Genlerin Korunması ile İlgili Olarak AB Yönergesinin Diğer Hukuk Sistemlerine Yansıması
ve Türkiye’deki Hukukî Düzenleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr.
Fırat Öztan’a Armağan, C. 2, 2010, s. 2361-2403.
1

Biyoteknolojik buluşlara ilişkin SMK’daki düzenlemelere Yönerge’yle birlikte etkisi olan bir
diğer düzenleme de Avrupa Patent Sözleşmesi’nin (=European Patent Convention/EPC) Uygulama Tüzüğü’nün (=Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European
Patents/EPCReg) 26-34 maddeleridir. EPC’deki düzenlemeler SMK’yla benzer şekilde biyoteknolojik buluşları patentlenebilirliğin istisnaları bağlamında ele almışken (EPC m. 52 -53),
EPCReg’de konu daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu manada EPO bünyesinde yayınlanan
EPCReg işbu çalışma bakımından inceleme konusuna dâhil değildir; zira Avrupa Patent Organizasyonu bir Avrupa Birliği kurumu değildir ve Türkiye dâhil birçok Avrupa Birliği üyesi
olmayan ülke de Organizasyon’un mensubudur. Ancak şunu da eklemeliyiz ki, EPCReg’deki
düzenlemeler de Yönerge’den bağımsız düşünülmemelidir. Nitekim açıkça ifade edildiği üzere
EPCReg’in yorumlanmasında da Yönerge esas alınmaktadır (EPCReg m. 26/1).
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Türk Hukuku bakımından yapılacacak açıklamalar bağlamında, öncelikle
SMK’daki, Yönetmelik’teki ve 5042 sayılı Kanun’daki, Yönerge’yle ilişkilendirilebilecek düzenlemeler yalnızca sayılmakla yetinilecektir. Söz konusu düzenlemelerle Yönerge arasındaki ilişkinin değerlendirilmesine ve bu bağlamdaki
önerilere ise bir sonraki başlık altında yer verilecektir.
2. Mevzuat
Biyoteknolojik buluşların korunması hususu esas itibarıyla patentlenebilirliğin istisnaları ve bu istisnanın istisnası olarak biyoteknolojik buluşların hangi
hâllerde patent konusu teşkil edebileceği bağlamında düzenlenmektedir. Yine bununla beraber zorunlu lisans, patent korumasının kapsamına ilişkin olarak “çiftçi
istisnası” müessesesi ve patent başvurusu bağlamında biyolojik materyal içeren
buluşun açıklanması ve biyolojik materyalin tevdi edilmesi hususları da düzenleme konusu yapılmaktadır. Her şeyden önce şunu belirtmeliyiz ki, biyoteknolojik
buluşların faydalı model korumasından yararlanması imkânı yoktur. Bu husus
SMK m. 142/3’te açıkça düzenlenmektedir.
Biyoteknolojik buluşlara ilişkin olarak Türk mevzuatındaki düzenlemelere işaret edecek olursak, ilk önce SMK’daki ilgili hükümleri ifade etmek gerekir. Bu
manada SMK’nın “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde “Bitki çeşidi” ve “Biyolojik
materyal” kavramları tanımlanmaktadır [SMK m. 2/1-(b-c)]. Bitki çeşidine yönelik
bir diğer kavram olarak “Çeşit” ifadesi ayrıca 5042 sayılı Kanun’un 2/(e) maddesinde SMK’daki hükümle bire bir aynı olmasa da benzer bir şekilde tanımlanmıştır.
Mikrobiyolojik işlemler ve bu işlemler sonucu elde edilen ürünlerin patentlenebilir olduklarının açıkça düzenlenmesinin [SMK m. 82/3-(b)] PatKHK ile
kıyaslandığında SMK’yla getirilen bir yenilik olduğu ifade edilmelidir. Söz konusu hüküm esas itibarıyla bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik biyolojik işlemlerin patentlenemeyeceğine ilişkin olmakla
beraber, mikrobiyolojik işlemlerin ve bu işlemler sonucu elde edilen ürünlerin
bunun istisnası olduğuna işaret etmektedir. Bu husus ilgili hükmün gerekçesinde, “Biyoteknoloji alanındaki çalışmalar yüksek maliyetli ve uzun solukludur. Bu
nedenle, biyoteknolojik buluşların patentle korunarak desteklenmesi gerekir. Ancak, bu alanda ortaya çıkan gelişmelerin her zaman buluş niteliği taşımaması,
örneğin buluş basamağını içermemesi ya da keşif olması, patent kapsamı dışında
bırakılmasını gerektirmektedir. Bitki çeşitleri, modern biyoteknolojik yöntemlerin
yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de elde edilebilmekte ve ülkemizde 08/01/2004
tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına
İlişkin Kanun ile korunmaktadır. Hayvan ırkları için de 4631 sayılı Hayvan Islahı
Kanunu yürürlüktedir. Bu nedenlerle, buluş niteliği taşımasına karşın geliştirilen
bir bitki çeşidi ya da hayvan ırkı, çifte koruma sağlanmaması amacıyla patent
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kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca, bunların üretiminde kullanılan esas olarak
biyolojik işlemler, yani melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulü, buluş niteliği taşımadığından patent
kapsamının dışındadır. Öte yandan, TRIPS’in 27nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine uygun olarak mikrobiyolojik işlemler ve bunun sonucunda elde
edilen ürünlere bir istisna getirilmiş; bu konudaki gelişmelere patent koruması
sağlanmıştır.” şeklinde açıklanmaktadır2.
SMK m. 82/3-(b) hükmüyle ilgili olarak değinilmesi gereken bir diğer husus ise hükümde zikredilen “mikrobiyolojik işlem” ve “esas olarak biyolojik işlemler” ifadesinin neye karşılık geldiğidir. Söz konusu ifadeler SMK m. 82/5’te
tanımlanmaktadır. Buna göre “mikrobiyolojik işlem, mikrobiyolojik materyal
içeren, mikrobiyolojik bir materyalle gerçekleştirilen veya sonucunda mikrobiyolojik materyal oluşan herhangi bir işlemi; esas olarak biyolojik işlem, melezleme
ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim
usulünü ifade eder.”.
Patentlenebilirliğin istisnalarına yönelik SMK m. 82/3 hükmünün (ç) bendinde ise “Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen
dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden
birinin sadece keşfi”nin patent konusu olamayacağı düzenlenmiştir. İlgili fıkranın uzun ve detaylı olarak kaleme alınmış olan gerekçesi ise gerekçeden ziyade
hükmün uygulama alanına da işaret eden adeta bir şerh niteliğindedir: “Üçüncü
fıkranın (ç) bendinde, insan bedeni ve öğelerinin patentlenebilirliği hakkında sınırlar belirlenmiştir. Buna göre, eşey hücreleri dahil olmak üzere, oluşumunun
ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni patentlenebilir bir buluş olarak
kabul edilmemiştir. Bununla beraber, bir gen dizisi veya kısmi dizisi de dahil
olmak üzere, insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi de patentlenebilir
bir buluş değildir. Sadece keşiften kastedilen; sanayiye uygulanabilirliği açıklanmadan, insan bedeninin öğelerinin rutin, bilinen ve basit tekniklerin kullanımıyla
doğal ortamından sadece izole edilmesi ya da üretilmesidir. Bu tür uygulamalar
basit bir keşif olarak değerlendirilecektir. İnsan bedeninin öğelerinin, bu şekilde
herhangi teknik bir bilgi eklenmeden, sadece doğal ortamdan izole edilmesi ya
da üretilmesi, doğada var olanın sadece ortaya çıkarılması olarak nitelendirileceğinden, bu durum doğada var olanın keşfinden öteye geçemeyecektir. Bu tür bir
uygulama ile elde edilen öğeler, örneğin bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi patentlenebilir buluşların kapsamı dışında kalacaktır. Bununla birlikte, doğal orta2

Söz konusu gerekçeyle ilgili olarak ifade edilmesi gereken bir husus, atıfta bulunulan 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu m. 47/6 ile yürürlükten kaldırıldığının gözden kaçırılmış olmasıdır. Bu manada
11/06/2010 tarihi itibarıyla hayvan ırklarına ilişkin yürürlükteki düzenleme 5996 sayılı Kanun’dur.
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mından izole edilen insan bedeninin öğelerinin, örneğin bir gen dizisi ya da kısmı
gen dizisinin fonksiyonunun bulunması, patentlenebilirlik kriterlerinden biri olan
sanayide uygulanabilirliğin sağlanması durumunda, artık doğada olanın sadece
keşfedilmesi kapsamından çıkılarak, bir buluşun ortaya çıkarıldığı kabul edilecektir. Bu tür buluşlara ilişkin patent başvurularında gen dizisinin veya kısmı
gen dizisinin sanayiye uygulanabilirliğinin yani fonksiyonun açıklanması gerekecektir. İnsan bedeninden ya da doğal ortamından izole edilen veya diğer şekilde
üretilen unsurlar, örneğin tanımlama, saflaştırma veya sınıflandırma ya da insan bedeni dışında üretilme gibi, doğada kendiliğinden ortaya çıkmayan, sadece
insan müdahalesiyle uygulamaya konulabilecek nitelikte teknikler neticesinde
ortaya çıkacağından, patentlenebilir buluşlar arasında değerlendirilecektir. Bu
kapsamda, bir gen dizisi veya kısmi dizisi de dahil olmak üzere, yapısı doğal olanından farklı olan ve insan bedeninden izole edilen ya da başka bir teknik işlem
sonucunda üretilen bir öğe, doğal olanıyla aynı olsa dahi, patentlenebilir bir
buluş olabilecektir. Ancak, doğal ortamından izole edilen insan bedeninin öğelerinin sanayide uygulanabilirliğinin bulunması hâlinde, bu buluşlara patentlenebilirlik şartlarını sağlaması şartıyla patent verilebilecektir. Bu durumda, patente
sağlanan korumanın kapsamı da buluşun patentte açıklanan sanayiye uygulama
alanıyla sınırlı olacaktır, patente sağlanan hak, doğal onamındaki insan bedeninin öğelerini kapsamayacaktır. Örneğin gen dizisi ya da kısmı gen dizisinin fonksiyonunun bulunması ile ortaya çıkarılan buluşa sağlanan patent koruması, gen
dizisinin patentte açıklanan fonksiyonu ile sınırlı olacaktır. Böylece, fonksiyonu
belirtilmeksizin, bir gen dizisi ya da kısmı gen dizisinin sadece doğal ortamından
izole edilmesi ya da üretilmesi, teknik bir bilgi içermediğinden patentlenebilir bir
buluş olarak kabul edilemeyecektir. Sanayiye uygulanabilirliğin sağlanabilmesi
için, gen dizisi ya da kısmi gen dizisinin bir protein ya da protein parçasının üretilmesi için kullanılması durumunda, bu proteinin ya da protein parçasının veya
hangi fonksiyonu yerine getirdiğinin tanımlanması gereklidir.”.
SMK m. 82/3-(d) düzenlemesi ise gerekçede de açıkça ifade edildiği üzere,
esas itibarıyla kamu düzeni ve genel ahlak çerçevesinde patentlenebilirliğin istisnasını teşkil eden biyoteknolojik buluşlara ilişkindir. Şöyle ki, kamu düzenine
ve genel ahlaka aykırı olan buluşların patentlenemeyecek olduğu açıkça düzenlenmiş olmakla beraber [SMK m. 82/3-(a)], hükmün (d) bendinde bu aykırılığın
biyoteknolojik buluşlar bağlamında karşımıza nasıl çıkabileceği düzenlenmektedir. Buna göre “İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini
değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara
acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde
edilen hayvanlar.” patent korumasından yararlanamayacaktır. Hükmün gerekçesinde de bu husus, “Patentlenebilirlik şartlarını sağlasa dahi bazı biyoteknolojik
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buluşların patent koruması kapsamı dışında bırakılması öngörülmüştür. Bu istisnai durumların temelinde bu buluşların kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı bulunması yatmaktadır. Bu nedenle maddede insan klonlama işlemleri, insan
eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya
da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da ayvanlara önemli bir tıbbi fayda
sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri
ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlarla ilgili buluşlar patent koruması
dışında tutulmuştur.” şeklinde ifade edilmektedir.
“Çiftçi istisnası” olarak ifade edilegelen düzenlemeler ise SMK m. 85/4-5
hükümlerinde patentin sağladığı hak kapsamının sınırlarına yönelik olarak getirilmiştir. PatKHK’da mevcut bulunmayan düzenlemelerle, gerekçedeki ifadeyle
“tarımsal üretimin korunması ve kollanması” amacı gözetilmektedir. Buna göre,
bitki çeşidine ilişkin buluşlara yönelik çiftçiye tanınan kullanım hakkının kapsamı SMK m. 85/4’te düzenlenmiş ve kullanım hakkının 5042 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğu açıkça ifade edilmişken; SMK m. 85/5’te yer alan damızlık
veya diğer hayvan üreme materyaline yönelik kullanım hakkının usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemelere,
5042 sayılı Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yapacağımız açıklamalar bağlamında tekrar değineceğimize işaret etmekle yetiniyoruz. Bu düzenlemelerle ilgili
önemle vurgulamamız gereken son husus, patent hakkının istisnalarına yönelik
olarak getirilmiş ilgili hükümlerin TRIPS m. 30 ve Yönerge m. 11/1-2’ye dayandığının gerekçede açıkça zikredilmiş olmasıdır.
SMK’da, patent başvurusunda buluşun açıklanması, tarifname, istemler ve
özet hususu 92. maddede düzenlenmektedir. Burada, biyoteknolojik buluşlara
ilişkin olarak, buluşun toplum tarafından erişilemeyen ve patent başvurusunda
ilgili teknik alandaki uzman tarafından buluşun uygulanmasına yeterli olacak şekilde tanımlanamayan bir biyolojik materyalle ilgili olması veya bu materyalin
kullanımını içermesi hâlinde bu materyalin tevdi edilmesiyle, buluşun yasada öngörülen şekilde açıklandığının kabul edileceği ifade edilmiştir (SMK 92/2). İlgili
hükmün üçüncü fıkrası ise biyolojik materyalin tevdi kuruluşundaki erişiminin
sürekliliğine ilişkindir. Mezkûr fıkrada, Yönerge m. 13’te olduğu gibi Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü
Konusunda Budapeşte Anlaşması’na atıfta bulunan hükümle, tevdi edilen biyolojik materyalin tevdi kuruluşunda erişilebilir olmaktan çıkması hâlinde erişimin
kesintiye uğramamış sayılması için gereken şartlar düzenlenmektedir. Böylesi bir
düzenlemenin gerekliliği bakımından ise hükmün gerekçesinde isabetli açıklamalara yer verilmiştir: “Maddenin üçüncü fıkrasında, biyolojik materyale erişimin
sürekliliği ile ilgili hüküm düzenlenmiştir. Biyolojik materyal çoğunlukla canlı
veya kolaylıkla bozulabilir organik materyallerden oluşmaktadır. Özellikle canlı
materyali saklama süresince çeşitli nedenlerle canlılığını yitirebilir veya özellik-
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lerini kaybedebilir. Bu durumda tevdi edilen materyal, kamunun erişimine açık
olmaktan çıkar. Bu materyalin tevdi kuruluşuna Budapeşte Anlaşmasına göre tekrar tevdiinin yapılarak erişimin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir…”
SMK’daki, biyoteknolojik buluşlara ilişkin olarak ifade edilebilecek bir diğer
husus ise Kanunun “Zorunlu Lisans” başlıklı ikinci bölümünde düzenlenen m.
129 hükmüdür. Zorunlu lisansın verilmesi şartlarını düzenleyen hükümde ıslahçının önceki bir patent hakkına tecavüz etmeden yeni bir bitki çeşidi geliştirememesi [SMK m. 129/1-(d)] ve patent sahibinin önceki bir bitki çeşidine ait ıslahçı
hakkına tecavüz etmeden patent hakkını kullanamaması (SMK m.129/6) hâllerinde zorunlu lisans verilebileceği düzenlenmiştir. İkinci ihtimalde verilecek olan
zorunlu lisansla ilgili olarak ise 5042 sayılı Kanun’un uygulanacağı ayrıca ifade
edilmektedir. Buna karşın zorunlu lisans verilmesi durumunda karşılıklı lisans
talebinde bulunulabilmesi SMK m. 129/7’de, zorunlu lisans verilmesinin mahkemeden hangi şartlarda talep edilebileceği ise SMK m. 129/8’de her iki ihtimal
için ortak olarak düzenlenmektedir.
Biyoteknolojik buluşlara ilişkin önemli hükümleri içermesi itibarıyla gündeme gelecek olan bir diğer yasal düzenleme ise Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’tir. SMK’da, yönetmelikle düzenleneceği açıkça
belirtilmiş olan (SMK m. 92/6) biyolojik materyalin tevdii hususu Yönetmelik m.
81’de detaylı olarak açıklanmıştır. İlgili hükümde, biyolojik materyal içeren buluşun patent başvurusunda açıklanamaması durumunda hangi hâllerde açıklanmış
sayılacağı, biyolojik materyalin tevdi usulü ve tevdi kuruluşundan kastedilenin ne
olduğu, tevdi edilen biyolojik materyalin örneğine erişim imkân ve şartları ve biyolojik materyalin yeniden tevdii düzenlenmiştir. Yine SMK m. 85/5’te düzenlenmiş olan “çiftçi istisnası”nın ayrıntıları da Yönetmelik m. 118’de yer almaktadır.
Yukarıda işaret etmiş olduğumuz ve son olarak değineceğimiz bir diğer düzenleme ise 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun’dur. Bu bağlamda, Yönerge hükümleriyle ilişkili olarak ifade
edilebilecek düzenlemeler, ıslahçı hakkına ilişkin zorunlu lisans verilmesi usulü
(5042 sayılı Kanun m. 18 vd.) ve ıslahçı hakkının sınırları kapsamında değerlendirilebilecek olan “çiftçi istisnası”na yönelik hüküm (5042 sayılı Kanun m. 17)
olarak sayılabilecektir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Bu başlık altında Yönerge hükümlerinin sırasıyla ülkemiz mevzuatındaki etkilerine işaret edilecek; bu suretle iktibas edilen hükümler, düzenlemelerin iktibasında ortaya çıkan sorunlar ve Yönerge’de mevcut olmasına rağmen mevzuatımızda düzenlenmeyen; fakat düzenlenmesinde fayda olan hükümlere işaret
edilecektir.
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Yönerge’nin konuya ilişkin kavramları tanımlayan 2. maddesine ilişkin olarak; fıkra 1-(a)’da tanımlanan “Biyolojik materyal”, SMK m. 2/1-(c)’de; Yönerge m. 2/1-(b)’de tanımlanan “Mikrobiyolojik işlem” ise SMK m. 82/5’de bire
bir aynı şekilde düzenlenmiştir. Kanaatimizce “biyolojik materyal”in, SMK’nın
“Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde düzenlenmesine karşın, aynı şekilde “mikrobiyolojik işlem” ve “esas olarak biyolojik işlem” kavramlarını tanımlayan hükmün
tanımlara yönelik düzenlemede değil de doğrudan konusuna ilişkin maddede yer
almasının makul bir gerekçesi yoktur. Bu farklılık, kanun yapma tekniği bakımından eleştiriye açık bir durum yaratmaktadır.
Temel kavramlar aynı şekilde tanımlanmakla beraber SMK ve Yönerge arasındaki fark, konunun düzenlenme biçiminden kaynaklanmaktadır. Yönerge’deki
patentlenebilirlik şartlarına yönelik olan m. 3 hükmünde: “1. Bu Yönerge uyarınca; yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar;
biyolojik materyalden oluşsa veya biyolojik materyal içerse ya da biyolojik materyali yaratan, işleyen veya kullanan herhangi bir işlemden meydana gelse dahi
patentlenebilir kabul edilir. 2. Doğal ortamından izole edilmiş ya da teknik bir
işlem sonucu üretilmiş biyolojik materyal daha önce doğada mevcut olsa dahi
buluş konusu olabilir.” denilmektedir. Görüldüğü üzere ilk fıkrayla biyoteknolojik buluşların patentlenebilirliğine ilişkin genel kural konmuş, ikinci fıkrayla
da biyolojik materyallerin buluş sayılıp sayılmayacağına ilişkin potansiyel bir
tartışmanın önüne geçilmiştir.
Türk hukukunda konuya ilişkin tercih edilen düzenleme biçimi ise EPC ve
TRIPS’le benzer şekilde, biyoteknolojik buluşların patentlenebilirliğin istisnalarında, “istisnanın istisnası” şeklinde düzenlenmesi yöntemidir. Kanaatimizce söz
konusu farklılık anlaşılabilir ve kabul edilebilir niteliktedir. Şöyle ki, Yönerge
en nihayetinde müstakil olarak biyoteknolojik buluşlara ilişkin olmak suretiyle
bunlara yönelik temel kuralı da düzenlemek durumundadır. Ancak SMK bağlamında, bir buluşun hangi özellikleri taşıması hâlinde patentlenebileceğine ilişkin
temel kural zaten m. 82/1’le düzenlenmektedir. Hâl böyleyken, biyoteknolojik bir
buluşun hangi durumlarda patentlenemeyeceğini ifade etmek; ancak nelerin bu
kapsama girmeyeceğini de belirtmek makul bir yoldur.
Yönerge m. 2/2’deki “Bitki veya hayvan üretimi için gerçekleştirilen bir işlem,
melezleme veya seleksiyon gibi tamamıyla bir doğa olayından meydana geliyorsa
esas olarak biyolojik işlemdir.” düzenlemesinin iktibası ise maalesef yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde kaleme alınmıştır. Şöyle ki, SMK m. 82/5’te bu husus “esas olarak biyolojik işlem, melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal
bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulünü ifade eder.” şeklinde ifade
edilmiştir. Burada göze çarpan eksiklik, Yönerge’deki “natural phenomena” kavramının SMK hükmünde “doğal bir olay” şeklinde tercüme edilmiş olmasıdır.
Buna karşın kavram, esas itibarıyla “bir doğa olayı”na karşılık gelmektedir. Bu
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suretle, yanlış tercüme intibaı yaratan ve esas itibarıyla “doğal bir olay” şeklinde,
neye karşılık geldiği kestirilemeyen bu ifadenin Yönerge’ye uygun olarak “bir
doğa olayı” olarak değiştirilmesinin isabetli olacağı kanaatindeyiz.
Yönerge m. 4-5-6 hükümlerinde patentlenebilirliğin dışında kalan buluşlar sıralanmıştır. Buna göre buluşun teknik uygulanabilirliğinin belirli bir bitki veya
hayvan çeşidiyle sınırlandırılmadığı durumlar hariç olmak üzere bitki ve hayvan
çeşitleri ile bitki veya hayvan üretimi için esas olarak biyolojik işlemler patentlenemeyecektir (Yönerge m. 4/1-2). Mezkûr düzenleme SMK m. 82/3-(b)’de bire
bir iktibas edilmiştir. SMK m. 82/3-(ç) ise Yönerge m. 5/1 bağlamında getirilmiş,
kanun bakımından yenilik mahiyetinde bir düzenlemedir. Buna göre “Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi
gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.”
patentlenemeyecektir. Burada eksiklik olarak ifade edilebilecek olan husus, Yönerge’nin aynı hükmünün ikinci fıkrasının göz ardı edilmiş olmasıdır. “Bir gen
dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere, insan bedeninden izole edilmiş
olan ya da başka bir teknik işlem sonucu üretilen bir unsur, yapısı doğal olanıyla aynı olsa dahi, patentlenebilir bir buluş olarak kabul edilebilir.” şeklindeki
Yönerge m. 5/2’nin SMK’da düzenlenmemiş olması Türkiye’deki kök hücre ile
ilgili araştırmaların olumsuz etkileneceği gerekçesiyle öğretide de eleştiri konusu olmuştur3. Gerçekten de, Yönerge’nin ilgili hükmü iktibas edilirken, patent
verilemeyecek olan alan bu kadar geniş çizilmişken, bunun istisnası olarak bir
gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere, insan bedeninden izole
edilmiş olan ya da başka bir teknik işlem sonucu üretilen bir unsurun patent verilemezliğin dışında bırakılmamış olması isabetsiz bir hâl yaratmaktadır. Esasında
Gerekçe’de bu durumun üzerinde durulmuş ve adeta Yönerge m. 5/2’ye yer verilmiştir: “Üçüncü fıkranın (ç) bendinde, insan bedeni ve öğelerinin patentlenebilirliği hakkında sınırlar belirlenmiştir. Buna göre, eşey hücreleri dahil olmak
üzere, oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni patentlenebilir bir buluş olarak kabul edilmemiştir. Bununla beraber, bir gen dizisi veya
kısmi dizisi de dahil olmak üzere, insan bedeninin öğelerinden birinin sadece
keşfi de patentlenebilir bir buluş değildir. …Bununla birlikte, doğal ortamından izole edilen insan bedeninin öğelerinin, örneğin bir gen dizisi ya da kısmı
gen dizisinin fonksiyonunun bulunması, patentlenebilirlik kriterlerinden biri
3

Ünal Tekinalp, ‘Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri’ Feyzan Hayal Şehirali-Çelik (ed), 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017) (Banka ve Ticaret
Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2017) 52. Tekinalp, kanuna alınmamasının büyük bir
eksiklik olduğunu ifade ettiği Yönerge m. 5/2 hükmünü “Bir gen dizisi veya ksımi gen dizisi de
dâhil olmak üzere, insan bedeninden izole edilen yahut başka bir teknik usul sonucunda üretilen
bir eleman, yapısı bu elemanın doğal olanıyla aynı olduğu takdirde patentlenebilir.” şeklinde
tercüme etmiştir. Bu hususta tarafımızca yapılan tercümeyle karşılaştırma için bkz. yuk. II/A/2.
Yönerge Maddelerinin Tercümesi m. 5/2.
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olan sanayide uygulanabilirliğin sağlanması durumunda, artık doğada olanın
sadece keşfedilmesi kapsamından çıkılarak, bir buluşun ortaya çıkarıldığı kabul edilecektir. … Bu kapsamda, bir gen dizisi veya kısmi dizisi de dahil olmak üzere, yapısı doğal olanından farklı olan ve insan bedeninden izole edilen
ya da başka bir teknik işlem sonucunda üretilen bir öğe, doğal olanıyla aynı
olsa dahi, patentlenebilir bir buluş olabilecektir…”4. Görüldüğü üzere, hükmün
gerekçesinde Yönerge’de öngörülen hâl göz önünde bulundurulmuş olsa da, bu
yaklaşım kanun metnine yansımamıştır. Kanaatimizce SMK m. 82/3-(ç) hükmü
de adeta SMK m. 82/3-(b)’de olduğu gibi patentlenebilirliğin istisnasını, “istisnanın istisnası” ile birlikte düzenlese, Gerekçe’de de işaret edilen amaca daha
uygun bir yaklaşım sergilenmiş olabilecekti. Bu suretle, bize göre de SMK m.
82/3-(ç)’de Yönerge m. 5/2 de göz önünde bulundurulmalı ve mezkûr SMK hükmü şu şekilde değiştirilmelidir:
Öneri:
Yapısı doğal olanıyla aynı olsa dahi, bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de
dâhil, insan bedeninden izole edilmiş olan ya da başka bir teknik işlem sonucu üretilen öğeler hariç olmak üzere, oluşumunun ve gelişiminin çeşitli
aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil
olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
Yine gen dizisi veya kısmi gen dizisinin sanayiye uygulanabilirliğinin patent
başvurusunda açıklanması gerektiğine ilişkin Yönerge m. 5/3 hükmü, Yönetmelik’te m. 80’le düzenlenmiştir.
Patentlenebilirliğe ilişkin Yönerge m. 6 hükmü de öncelikle ticari kullanımları kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan buluşların patentlenemeyeceğine
ilişkin genel kuralı koymuş (Yönerge m. 6/1-c.1), kullanımın mevzuatla yasaklanmış olmasının tek başına aykırılık teşkil etmeyeceğini düzenlemiş (Yönerge
m. 6/1-c.2) ve bu aykırılığın özel görünümü şeklinde ifade edilebilecek birtakım
hususları saymıştır (Yönerge m. 6/2).
SMK’da da ticari kullanımın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı hususundaki kurallar aynı şekilde korunmuş [SMK m. 82/3-(a), 82/4]; aykırılığın
özel görünümü olarak ifade ettiğimiz hususlar ise Yönerge m. 6/2’yle aynı olacak
şekilde m. 82/3-(d)’de sıralanmıştır. Buna göre, “insan klonlama işlemleri, insan
eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya
da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda
sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri
ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar” patent konusu yapılamayacaktır.
4

Mezkûr gerekçenin tamamı için bkz. yuk. II/B/2.
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Yönerge m. 8-10 hükümleri patent korumasının kapsamına ilişkindir. Bu suretle Yönerge m. 8’de biyolojik materyalle sağlanan patent korumasının kapsamı detaylı olarak düzenlenmiştir. Türk hukuku açısından, biyolojik materyallere
yönelik olarak patentlenebilirlik bağlamında düzenleme bulunsa da [SMK m.
82/3-(b), 5] patent korumasının kapsamı düzenlenmemiştir. SMK bağlamında bu
bakımdan bir eksiklik bulunduğu söylenebilir5. Yine patent korumasının kapsamıyla ilgili olarak ifade edilmesi gereken bir diğer husus, genetik bilgiyi içeren
veya genetik bilgiden oluşan bir ürüne sağlanan patent korumasının kapsamına
ilişkin Yönerge m. 9’a da SMK’da yer verilmemiş olmasıdır. Söz konusu hâl
de bir eksiklik olmakla beraber bu eksikliğin giderilmesi için öncelikle yukarıda
işaret ettiğimiz, Yönerge m. 5’in iktibasına yönelik eksikliğin giderilmesi gerekir.
Zira Yönerge m. 9’da düzenlenen “kapsam”, SMK’da göz önünde bulundurulmamış olan Yönerge m. 5/2 bağlamında verilen patentin kapsamına dairdir.
Yönerge m. 11’de düzenlenen “çiftçi istisnası”nın mevzuatımızda farklı farklı
yerlerde düzenleme konusu yapıldığına yukarıda da değinmiştik (SMK m. 85/45, Yönetmelik m. 118, 5042 sayılı Kanun m. 17). SMK’da bu hususa, patent
hakkına bitki ve hayvan ıslahçıları lehine getirilen sınırlamalar bağlamında yer
verilmiştir (SMK m. 85/4-5). Bunlardan bitki ıslahçıları lehine getirilen çifti istisnası (SMK m. 85/4), Yönerge’den (Yönerge m. 11/1) farklı olarak “çiftçi”ye
değil de “küçük çiftçiye”6 tanınmak suretiyle istisnadan yararlanacak olanların
çevresini daraltacak şekilde kaleme alınmıştır7. SMK m. 85/4 bu farklılık dışında
Yönerge m. 11/1 ile paraleldir.
İkinci olarak üzerinde durmak istediğimiz husus, Yönerge m. 11/2’deki çiftçinin patent sahibi veya onun rızasıyla satılan damızlık veya diğer hayvan üreme
materyalini tarım amaçlı kullanma yetkisine ilişkin olarak, bu yetkinin çiftçinin
kendi tarım etkinliğini sürdürmesi için kullanımını kapsarken; ticari satış amacıyla üretim faaliyetlerini kapsamayacağı düzenlemesidir. Bu husus SMK m.
85/5’te “Çiftçinin, patent sahibi tarafından veya onun izniyle satılan ya da başka
bir ticari yolla sağlanan patentli damızlık veya diğer hayvan üreme materyalini,
tarım amaçlı kullanma hakkı vardır. Bu hak, çiftçinin kendi tarım etkinliğini sürdürme amacıyla hayvan ya da diğer hayvan üreme materyalinin kullanılmasını
5

6
7

Nitekim Türk öğretisinde söz konusu eksikliğe işaret eden Öztürk, Yönerge m. 8’e yönelik bir
hükme SMK m. 85’te ayrı bir fıkra olarak yer verilebileceğini savunmaktadır [Özgür Öztürk
‘Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Patent ve Faydalı Modellere İlişkin Düzenlemeler ve Yenilikler’
Feyzan Hayal Şehirali-Çelik (ed), 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart
2017) (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2017) 352].
Küçük çiftinin kimlere karşılık geldiğine ilişkin olarak bkz. 5042 sayılı Kanun m. 17/3-(b).
Söz konusu farklılığın Türkiye’deki çiftçiler aleyhine sonuç yaratacağı; küçük çiftçi sayılmayan çiftçiler bakımından bu istisnadan yararlanmanın imkân dâhilinde olmayacağı tespiti ve bu
durumun eleştirisi için bkz. Öztürk (n 5) 355.
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kapsar. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
şeklinde düzenlenmektedir. Görüldüğü üzere buradaki farklılık (ve kanaatimizce
eksiklik) kullanım yetkisinin ticari satış amaçlı olamayacağının ifade edilmemiş
olmasıdır. Gerçi söz konusu eksiklik, Yönetmelik m. 118/2’de “Birinci fıkra uyarınca çiftçiye sağlanan kullanma hakkı, çiftçinin patente konu olan damızlık ya
da hayvan üreme materyalini kullanarak, kendi tarımsal faaliyetini sürdürmek
amacıyla patente konu hayvanların çoğaltılmasını kapsar. Ancak bu hak, patente
konu hayvan üreme materyalinin ticari satış amacıyla çoğaltmasını kapsamaz.”
denilmek suretiyle, yönetmelik düzeyinde giderilmeye çalışılmıştır. Ancak, istisnanın kapsamının “çiftçinin kendi tarım amaçlı kullanımı” olduğunun SMK
düzeyinde düzenlenmesine karşılık, kapsama yönelik sınırlandırma niteliğindeki
ifadenin yönetmelikte düzenlenmiş olması, kanun yapma sistematiği açısından
isabetsiz görünmektedir8. Bu suretle, kanaatimizce ilgili SMK hükmünde ticari
kullanımın yetkinin kapsamı dışında kaldığı açıkça vurgulanmalıdır. Bunun sonucu olarak SMK m. 85/5 şu şekilde değiştirilmelidir:
Öneri:
Çiftçinin, patent sahibi tarafından veya onun izniyle satılan ya da başka bir
ticari yolla sağlanan patentli damızlık veya diğer hayvan üreme materyalini, tarım amaçlı kullanma hakkı vardır. Bu hak, hayvan ya da diğer hayvan
üreme materyalinin çiftçinin kendi tarım etkinliğini sürdürmesi amacıyla
kullanılmasını kapsarken; bunların ticari satış amacıyla üretilmesi faaliyetlerini kapsamaz. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Yönerge’nin “Biyolojik materyalin tevdi edilmesi, açıklanması ve yeniden
tevdi edilmesi” başlıklı dördüncü bölümü (m. 14-15) bağlamındaki hususlar hukukumuzda Yönetmelik m. 81’de detaylı olarak düzenlenmektedir. Kanaatimizce
bu kadar detaylı olarak düzenlenen hükümlere SMK’da değil de yönetmelik düzeyinde yer verilmiş olması isabetli bir tercihtir.
Kaynakça/References
Tekinalp Ü, ‘Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Öne Çıkan Yenilikleri’ Feyzan Hayal Şehirali-Çelik
(ed), 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017) (Banka ve Ticaret
Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları 2017).
Öztürk Ö, ‘Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Patent ve Faydalı Modellere İlişkin Düzenlemeler ve
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Öz
Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı Yönergesi Avrupa Birliği mevzuat tarihinin kamuoyunda en çok yankı uyandıran metinlerinden birisi olarak şimdiden kendisine özel bir yer edinmiştir. Yönerge kapsamında temel olarak; (i)
fikrî hakların kullanımına ilişkin yeni bazı istisna ve sınırlamalar düzenlenmiş; (ii) lisanslama uygulamalarının
kolaylaştırılmasına yönelik önlemlere yer verilmiş ve (iii) fikrî mülkiyet hakları bakımından tüm ilgililerin
menfaatlerini dengelemeye ve iyi işleyen bir dijital tek pazarın tesisine yönelik önemli yenilikler getirilmiştir. Yönerge’nin her bir başlığının altında bir kısmı üye devletlerin takdirine bırakılan bir kısmı ise bağlayıcı
olan çok sayıda yeni düzenleme ve müessese yer almaktadır. Ancak Yönerge’nin medya yayınlarının internet
ortamında kullanımı ile ilgili 15. ve Çevrimiçi İçerik Paylaşımı Hizmet Sağlayıcılarının kullanıcıları tarafından yüklenen eserler dolayısıyla sorumluluklarını düzenleyen 17. maddeleri hem getirdikleri radikal yenilikler,
hem etkiledikleri çevrenin genişliği, hem de sebebiyet verdikleri tartışmalar bakımından ayrıca anılmayı hak
etmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Dijital tek pazar, Telif hakları, Medya yayınlarının internet ortamında kullanımı, Çevrimiçi
içerik paylaşımı hizmeti sağlayıcıları, Kültürel miras kuruluşları
Abstract
Directive on Copyright in the Digital Single Market has already taken a special place by the public opinion as
one of the most influential texts in the history of European Union legislation. Within the scope of the Directive; (i) some new exceptions and restrictions have been accepted on the exercise of copyright; (ii) measures
to facilitate licensing have been included, and (iii) significant reforms have been adopted to balance interests
of all concerned and establish a well-functioning digital single market in terms of intellectual property rights.
Under each heading of the Directive, there are many new regulations and institutions, and some of them have
been left to the discretion of the member states. However, Article 15 regarding the use of press publications on
the internet, and Article 17, that regulates the responsibilities of Online Content-Sharing Service Providers due
to the works uploaded by their users deserve further remarks in terms of the radical innovations they bring, the
extent of the environment they affect and the discussions they cause.
Keywords: Digital single market, Copyright, Online uses of press publications, Online content-sharing service
providers, Cultural heritage institutions
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan
2019 tarih ve 2019/790 (AB) sayılı ve 96/9/AT ve
2001/29/AT Yönergelerini Değiştiren Dijital Tek
Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklara İlişkin
Yönergesi (“Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı Yönergesi”)

Kabul Tarihi

: 17 Nisan 2019

Sayısı

: 2019/790 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 17.05.2019, L 130, s. 92-125

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)

Kabul Tarihi

: 5 Aralık 1951

Sayısı

: 5846

Yayın Yeri

: RG 13.12.1951, 7981

II. Açıklamalar
A. Yönerge’nin Amacı ve Sistematiği
Tam adı ile “Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2019 Tarihli Dijital
Tek Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklara İlişkin ve 96/9/AT ve 2001/29/
AT Yönergelerini Değiştiren 2019/790 (AB) Sayılı Yönergesi”, kamuoyunda
kullanılan kısa adı ile “Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı Yönergesi” (bundan böyle kısaca “Yönerge” olarak anılacaktır), 17.05.2019 tarih ve L 130 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmasının ardından 07.06.2019’da yürürlüğe girmiştir. Yönerge, düzenlediği alana ilişkin en yeni ve taze metin olmasının yanı sıra, özellikle
yürürlüğe girme aşamasındaki macerası ve AB kamuoyunda sebebiyet verdiği
tartışmalar bakımından da oldukça dikkat çekici bir düzenlemedir.
Yönerge’nin Giriş kısmında AB Antlaşması’nın bir iç pazar ve bu pazarda
bozulmamış rekabeti tesis edecek bir sistemin kurulmasına yönelik hedefi vurgulandıktan sonra üye devletlerin telif hakkı ve bağlantılı haklara ilişkin hukuki
düzenlemelerinin uyumlaştırılmasının bu hedefe katkı sunacağı, geçmişten bu-

§ 4. Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar

685

güne telif hakları alanında kabul edilen yönergelerin bu amacı göz önünde bulundurduğu, teknolojinin hızlı gelişiminin fikrî mülkiyet alanında da yenilikleri
beraberinde getirdiği, bu hızlı değişimin doğal olarak hukuki belirsizlik alanları
doğurduğu vurgulanmış; Yönerge’nin ortaya çıkan bu belirsizlikleri gidermek ve
üye devletlerin hukuk sistemleri arasında uyumu artırmak amacıyla üç temel başlıkta yeni düzenlemeler getirdiği ifade edilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda
m. 1’de Yönerge’nin amacının iç pazar çerçevesinde fikrî mülkiyet hakları ve
bağlantılı haklara uygulanacak Birlik hukukunun, özellikle koruma konusu içeriğin dijital ve sınır aşan kullanım hâlleri dikkate alınmak suretiyle, daha fazla
uyumlaştırılması olduğu belirtilmiş, Yönerge’nin 24. maddesinde belirtilen hâller
dışında bu alanda yürürlükte olan, özellikle de 96/9/AT, 2000/31/AT, 2001/29/
AT, 2006/115/AT, 2009/24/AT, 2012/28/AB ve 2014/26/AB sayılı Yönergeler ile
getirilen kurallar da saklı tutulmuştur.
Bu çerçevede Yönerge kapsamında; (i) fikrî hakların kullanımına ilişkin yeni
bazı istisna ve sınırlamalar düzenlenmiş; (ii) bazı lisanslama uygulamalarının kolaylaştırılmasına yönelik önlemlere yer verilmiş ve (iii) özellikle fikrî mülkiyet
hakları bakımından tüm ilgililerin menfaatlerini dengelemeyi ve iyi işleyen bir
dijital tek pazarın tesisini hedefleyen yeni bir sistem benimsenmiştir. Bu plana
uygun olarak Yönerge “Genel Hükümler” şeklindeki Birinci Başlık’ı (Title I) takiben, yukarıdaki üç ana konuyu düzenleyen üç başlık (Title II, Title III, Title IV)
ve “Son Hükümler” şeklindeki V. Başlık’tan (Title V) ibarettir.
B. Yönerge’nin İçeriği
1. Fikrî Mülkiyet Hukukunda Eser Sahipliğinden Doğan Haklara
İlişkin Yeni Sınırlamalar
Yönerge, eser sahipliğinden kaynaklanan haklara ilişkin, daha önce fikrî mülkiyet alanında çıkarılmış olan yönergelerde açıkça düzenlenmemiş olan, yeni
sınırlama ve istisnalar getirmektedir. Dijital teknolojiler ile ortaya çıkan, eserlerden yararlanma konusundaki yeni yöntemler karşısında, 96/9/AT, 2001/29/AT
ve 2009/24/AT sayılı Yönergelerde yer alan ve üye devletler bakımından ihtiyari
nitelikte olan sınırlama ve istisnaların yeterli olmayacağı, özellikle sınır aşan kullanım biçimlerinde üye devletlerin hukuki düzenlemeleri arasındaki farklılıkların
sorun oluşturabileceği yönündeki mülahazalar, Yönerge ile zorunlu bir takım sınırlama ve istisnalar ihdas edilmesinin gerekçesini teşkil etmiştir1.
Yönerge’nin İkinci Başlığı “Dijital ve Sınır Aşan Mecraya Uyum Sağlamaya
Yönelik İstisna ve Sınırlamalar” şeklindedir. Bu bölümde yer verilen ve böylece
1

Giriş, 5. par.
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AB Fikrî Mülkiyet hukukuna dâhil edilen istisnalar; “Eserlerin Metin ve Veri Madenciliği İçin Kullanılması”, “Eserlerin Dijital ve Sınır Aşan Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılması” ve “Kültürel Mirasın Korunması Amaçlı Çoğaltma” şeklinde
üç başlık altında toplanabilir.
a. Eserlerin metin ve veri madenciliği için kullanılması
Dijital teknolojilerin imkân tanıdığı metin ve veri madenciliği (text and data
mining) uygulamaları giderek yaygınlaşmakta, buna karşılık bu yeni kullanım
biçimi aynı zamanda eser sahipliğinden kaynaklanan hakların koruma alanının
sınırlarında dolaşan veya bunlara tecavüz anlamına gelebilecek eylemleri içermektedir. Hâlbuki verilerin bu şekilde işlenmesi, özellikle bilimsel araştırma faaliyetleri için önemli bir imkân sunmaktadır.
Bu sebeple, bir yandan eser sahiplerinin, diğer yandan ise bilimsel faaliyetleri esnasında veri madenciliği uygulamalarından faydalanan araştırmacıların
ve kuruluşların menfaatlerinin dengelenmesi ve bu konuda oluşan hukuki belirsizliğin giderilmesi adına Yönerge’nin 3. maddesi kaleme alınmıştır. Buna göre
üye devletler, “araştırma kuruluşları” ve “kültürel miras kuruluşları”nın, bilimsel
araştırma amacıyla, hukuka uygun olarak erişim hakları bulunan eserler ve diğer
materyaller üzerinde metin ve veri madenciliği yapabilmeleri için, eser sahiplerinin 96/9/AT sayılı Yönerge m. 5(a)2 ve 7/13, 2001/29/AT sayılı Yönerge m. 24 ve
Yönerge m. 15/15 uyarınca sahip oldukları çoğaltma (reproduction) ve aktarma
(extraction)6 hakları bakımından zorunlu bir sınırlama/istisna getireceklerdir.
Yönerge m. 3’ün getirdiği istisnadan faydalanacak olan süjeler “araştırma kuruluşları” ve “kültürel miras kuruluşları” şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır. Yönerge m. 2/1’e göre araştırma kuruluşu;
2
3
4
5
6

Veri tabanı yapımcısının veri tabanının geçici veya kalıcı olarak herhangi bir yolla ve herhangi
bir şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılması konusundaki münhasır hakkı.
Veri tabanı yapımcısının veri tabanının içeriği üzerindeki aktarma hakkı. Bu hakla ilgili olarak
bkz. aşağıda dpn. 6.
Eser sahibinin çoğaltma hakkı.
Medya yayıncısının çoğaltma hakkı.
“Aktarma hakkı” veri tabanları ile ilgili olarak Veri Tabanlarının Hukuken Korunmasına İlişkin
96/9/AT sayılı Yönerge ile veri tabanını oluşturana tanınan sui generis hakkın bir görünümüdür.
Bahsi geçen Yönerge’nin 7/2-(a) maddesinde “extraction” terimi “bir veri tabanının içeriğinin
tamamının veya önemli bir bölümünün herhangi bir araç veya herhangi bir şekilde bir başka
ortama sürekli veya geçici olarak aktarılması” şeklinde tanımlanmıştır. Bu madde esas alınarak
kaleme alınmış olan FSEK Ek Madde 8’de bu terim “aktarma” şeklinde çevrilmiştir. Biz de
çalışmamızda hem terim kullanımında yeknesaklığın sağlanması hem de karşılaştırma kolaylığı
sağlaması bakımından FSEK’teki bu tercihe uygun olarak “aktarma hakkı” tabirini kullanacağız.
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(i) kâr amacı gütmeyecek veya elde ettiği tüm kârı bilimsel çalışmalarına yatıracak şekilde yahut;
(ii) bir üye devlet tarafından kabul görmüş olan bir kamu menfaati
misyonu çerçevesinde
öncelikli amacı bilimsel araştırma çalışmaları veya ayrıca bilimsel araştırmaların
yürütülmesini de kapsayacak şekilde eğitim faaliyetleri yürütmek olan üniversite
(ve bu kapsamda üniversite kütüphaneleri), araştırma enstitüsü veya diğer bir
kurumdur. Maddede ayrıca, araştırma kuruluşu üzerinde belirleyici etki sahibi
olan bir teşebbüsün, araştırma kuruluşunun yürüttüğü bilimsel araştırmanın sonuçlarından öncelikli/ayrıcalıklı olarak faydalanabildiği durumlarda söz konusu
araştırma kuruluşunun Yönerge kapsamına girmediği de düzenlenmiştir.
Kültürel miras kuruluşu da yine m. 2/3’te, kamunun erişimine açık kütüphane
veya müze, arşiv veya film yahut ses mirası kuruluşu olarak tanımlanmıştır. Bu
arada bu kuruluşlara tanınan istisnadan bu kuruluşlara bağlı olarak faaliyet gösteren kimselerin de yararlanacağı Yönerge’nin girişinde açıkça ifade edilmiştir7.
İstisnanın şartları arasında “hukuka uygun erişim” şartı da sayılmıştır. Yönerge’nin girişinde erişimin, açık erişim politikası veya hak sahipleri ile araştırma
veya kültürel miras kuruluşu arasındaki bir sözleşme çerçevesinde (örneğin abonelik) sağlanmış olması hâlinde hukuka uygun bir erişimden bahsedileceği ve
bu durumda söz konusu kuruluşlara bağlı olan ve aboneliğin kapsamında kalan
kimselerin içeriğe erişiminin hukuka uygun erişim olacağı belirtilmektedir8.
Yönerge m. 3/2 uyarınca aynı maddenin ilk fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilen bir faaliyet kapsamında ortaya çıkan kopyalar güvenli bir ortamda olması
koşuluyla depolanabilecek ve örneğin araştırma sonuçlarının doğrulanması gibi
bilimsel amaçlarla muhafaza edilebilecektir.
Bu arada hak sahipleri de veri madenciliğine konu edilen eserlerin veya ilgili materyalin yer aldığı ağların veya veri tabanlarının güvenliğini korumak için
gerekli önlemleri alabilecek ancak bu önlemler söz konusu amaca ulaşmak için
gerekli olanın ötesine geçmeyecektir (Yönerge m. 3/3).
Yönerge m. 4, metin ve veri madenciliği faaliyetlerinin hem kamu hem de
özel sektör tarafından çeşitli amaçlarla giderek daha yoğun bir biçimde kullanılması karşısında, 3. maddedeki istisnadan faydalanamayacak olanlar bakımından
da hukuki belirliliğin sağlanmasına yönelik bir hüküm niteliğindedir. Buna göre
metin veya veri madenciliğine konu edilmesi söz konusu olan eser veya ilgili materyalin kullanımının hak sahipleri tarafından açık bir biçimde saklı tutulmamış
7
8

Giriş, 14. par.
Giriş, 14. par.
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olduğu ihtimaller bakımından da üye devletler metin veya veri madenciliği faaliyeti dolayısıyla gerçekleşebilecek çoğaltma veya aktarma eylemleri için zorunlu
bir istisna/sınırlama öngöreceklerdir.
b. Eser veya ilgili materyallerin dijital ve sınır aşan öğretim
faaliyetlerinde kullanılması
Yönerge’nin giriş kısmında, AB’nin fikrî mülkiyet hukukuna ilişkin daha önceki düzenlemeleri kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerine özgü zorunlu veya
ihtiyari istisnalar/sınırlamalar öngörülmüş ise de bunların dijital kullanımlarda
ne kapsamda uygulanabileceğinin ve özellikle öğretim faaliyetinin çevrimiçi ve
mesafeli yapılması hâlinde de uygulama alanı bulup bulamayacağının belirsiz olduğu; ayrıca mevcut hukuki çerçevenin sınır aşan bir etkisinin de olmadığı ifade
edilmiştir9.
Bu kaygılar dolayısıyla Yönerge m. 5’te üye devletlere salt eğitim/öğretim
faaliyetleri için örnekleme/açıklama amacıyla ve gayri ticari olan amacın elde
edilmesi için gerektiği ölçüde, eserlerin ve ilgili materyallerin dijital kullanımını
mümkün kılacak şekilde, eser sahiplerinin 96/9/AT sayılı Yönerge m. 5 (a), (b),
(d), (e)10 ve m. 7/111; 2001/29/AT sayılı Yönerge m. 212 ve 313; 2009/24/AT sayılı
Yönerge m. 4/114; ve nihayet Yönerge m. 15/1 kapsamındaki haklarına yönelik
istisna veya sınırlama getirme görevi yüklenmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesi için söz konusu kullanımın (i) eğitim kurumunun sorumluluğu altında ve onun
faaliyet gösterdiği mekânda veya yalnızca eğitim kurumunun öğrencileri ve öğretim kadrosu tarafından erişilebilen güvenli bir elektronik ortamda ve (ii) -bunun
mümkün olmadığının anlaşıldığı hâller dışında- eser sahibinin adı da dâhil olmak
üzere kaynak belirtilerek gerçekleşiyor olması gerekir.
Yönerge m. 5 ile getirilen sınırlama, öğretim faaliyetinin gayri ticari amacının meşru kıldığı kullanımlar bakımından söz konusu olacaktır. Hükmün “ör9
10

11
12
13

14

Giriş, 19. par.
Veri tabanlarında eser sahibinin veri tabanı üzerindeki çoğaltma; işleme (tercüme, uyarlama,
düzenleme ve her türlü değiştirme); umuma iletim ve temsil hakları ile eserin işlenmesi neticesinde ortaya çıkan ürünü çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakları.
Veri tabanı sahibine tanınan sui generis haklar [aktarma (extraction) ve yeniden yararlanma
(re-utilization) hakları].
Eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin (icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, film
yapımcıları, yayın kuruluşları) çoğaltma hakları.
Eser sahiplerinin umuma iletim hakkı ile eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin (icracı
sanatçılar, fonogram yapımcıları, film yapımcıları, yayın kuruluşları), (dijital ortamda) umuma
erişimi sağlama hakları.
Bilgisayar programlarında eser sahibinin çoğaltma; işleme (tercüme, uyarlama, düzenleme ve
değiştirme) ve işleme sonucu ortaya çıkan ürünü çoğaltma; yayma hakları.
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nekleme/açıklama” (illustration) kavramına yaptığı vurgu, işin doğası gereği bu
sınırlama kapsamında gerçekleşecek kullanımın açıklama ve örnekleme amacını
gerçekleştirecek ölçüde olması gerektiği anlamını da içinde barındırır. Bu arada
Yönerge m. 5/2 üye devletlere, bazı kullanım türlerini veya eser tiplerini aynı
maddenin birinci fıkrasında düzenlenen sınırlamadan muaf tutabilme yetkisi tanımıştır. Yönerge’nin bu bağlamda verdiği örnekler öncelikli olarak eğitim-öğretim
pazarı için üretilmiş olan materyaller ve müzik eserlerinin notalarıdır. Ancak bu
şekildeki bir “sınırlamanın istisnası”nın kabul edilebilmesi için, birinci fıkrayla
istisna kapsamına alınan eylemler konusunda kullanıcıları yetkilendiren ve eğitim kurumlarının ihtiyaç ve özelliklerine uygun olan lisanslara piyasada kolayca ulaşılabilir olması şart koşulmuştur. Bu bakımdan m. 5/2’nin verdiği yetkiyi
kullanmak isteyen üye devletlerin, eğitim kurumlarının bu tür lisanslara kolayca
ulaşmalarını sağlayacak somut önlemleri alması gerektiği de ayrıca düzenlenmiştir.
Nihayet Yönerge m. 5/4’te, metin ve veri madenciliği istisnasından farklı
olarak, üye devletlerin beşinci madde istisnası kapsamında yapılan kullanımlar
dolayısıyla hak sahipleri için adil bir karşılık/denkleştirme (fair compensation)
öngörebileceği de hüküm altına alınmıştır. Yönerge’nin giriş kısmında, adil karşılığın seviyesi belirlenirken diğer faktörlerin yanı sıra üye devletlerin eğitime
ilişkin hedeflerinin ve hak sahiplerinin uğradığı zararın gözetilmesi gerektiği ifade edilmiştir15.
c. Kültürel mirasın korunması
Yönerge ile getirilen yeni sınırlamalardan sonuncusu m. 6’da yer almıştır. Bu
sınırlama uyarınca üye devletler, kültürel miras kuruluşlarının kendi koleksiyonlarında sürekli olarak bulunan eserleri ve ilgili materyalleri koruma amacıyla ve
böyle bir korumanın gerektirdiği ölçüde herhangi bir format veya ortamda kopyalamalarına imkân verecek bir istisna vazedeceklerdir.
Hükmün arka planında, dijital teknolojilerin kültürel mirasın korunması konusunda yeni imkânlar ve aynı zamanda yeni meseleler ortaya çıkarması gerçeği
yatmaktadır16. Kültürel miras kapsamındaki eserlerin korunması, çok defa bunların eskimesi, orijinal taşıyıcının kötüleşmesi veya eserin sigorta ettirilecek olması
gibi sebeplerle, aslında eser sahibine ait olan çoğaltma hakkının kullanılmasını gerektirmektedir. Getirilen sınırlama ile kültürel miras kuruluşlarının, daimî
koleksiyonlarında yer alan eserlerden, koruma amacıyla sınırlı olarak ve uygun
bir koruma aracı veya teknolojisi kullanılarak herhangi bir format veya ortamda,
15
16

Giriş, 24. par.
Giriş, 25. par.
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gerekli olduğu sayıda ve eserin ömrünün herhangi bir aşamasında kopyalar çıkarmasına imkân tanınmaktadır17. Gerekli teknik araçlara veya yeterli uzmanlığa
sahip olmayan kültürel miras kuruluşlarının, koruma amaçlı çoğaltma faaliyeti
kapsamında üçüncü kişilerin yardımına başvurabilmesinin de mümkün olduğu
kabul edilmektedir18.
2. Ticaret Dışı Kalmış Eserler ve Lisanslama Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması
Yönerge’nin “Lisanslama Uygulamalarının Geliştirilmesine ve İçeriğe Daha
Yaygın Erişimin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler” şeklindeki 3. başlığında, dört
bölüm altında (i) ticaret dışı kalmış eserler ve bunların kullanımı; (ii) toplu lisanslamanın (collective licensing) kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler; (iii) talebe
bağlı video (video-on-demand) platformlarında görsel-işitsel eserlere (audiovisual works) erişim ve (iv) görsel sanat eserlerinin kamuya mal olması konuları
düzenlenmektedir.
a. Ticaret dışı eserler
Yönerge fikrî mülkiyet hukukunda yeni bir kavram olan “ticaret dışı eserler”
kavramını tanımakta ve bu kapsamdaki eserlerin kültürel miras kuruluşları tarafından kullanılmasını kolaylaştırıcı birtakım mekanizmaların tesisini öngörmektedir.
Yönerge m. 8/5’te bir eserin, bu hususun tespiti için makul bir çaba sarf edildikten sonra, ticaretin geleneksel yolları kapsamında kamunun ulaşımına açık
olmadığının iyi niyetle kabul edilebileceği hâllerde ticaret dışı eser sayılacağı
ifade edilmiştir. Yönerge m. 8/1’e göre üye devletler, bir toplu hak yönetim kuruluşunun (collective management organisation), hak sahiplerinin kendisine verdiği yetki çerçevesinde bir kültürel miras kuruluşu ile kültürel miras kuruluşunun
kalıcı koleksiyonunda yer alan ticaret dışı eserlerin çoğaltılması, yayılması ve
umuma iletilmesi veya umumun erişimine hazır bulundurulması (making available to the public) konusunda, lisansın kapsamında olan tüm hak sahiplerinin
toplu hak yönetimi kuruluşunu yetkilendirmiş olup olmadığına bakılmaksızın
münhasır olmayan ve ticari amaç taşımayan bir lisans sözleşmesi yapabilmesini
sağlayacaktır. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için (i) toplu hak yönetimi kuruluşunun sahip olduğu vekâletnameler kapsamında ilgili eser türleri ve lisansa
konu haklarla ilgili olarak yeterli ölçüde temsil kabiliyetini haiz olması ve (ii) li17
18

Giriş, 27. par.
Giriş, 28. par.
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sansın şartları bakımından tüm hak sahiplerinin eşit muamele görmelerinin temin
edilmesi şarttır.
Yönerge m. 8/2’de ayrıca üye devletlerin, haklarında Yönerge m. 8/1’in aradığı şartları taşıyan bir toplu hak yönetimi kuruluşunun mevcut olmadığı ticaret dışı
eserler bakımından kültürel miras kuruluşları lehine tanıması gereken zorunlu bir
sınırlamaya/istisnaya yer verilmiştir. Buna göre üye devletler, eser sahiplerinin
96/9/AT sayılı Yönerge m. 5 (a), (b), (d), (e)19 ve m. 7/120; 2001/29/AT sayılı
Yönerge m. 221 ve 322; 2009/24/AT sayılı Yönerge m. 4/123; ve nihayet Yönerge
m. 15/1 kapsamındaki haklarına yönelik olarak kültürel miras kuruluşları lehine,
bunların kalıcı koleksiyonlarında yer alan ticaret dışı eserlere gayri ticari amaçlarla umumun erişimini sağlamalarını mümkün kılacak bir istisna veya sınırlama
getirmekle yükümlüdürler. Ancak yine aynı fıkrada, bu sınırlamanın uygulama
alanı bulabilmesi için (i) -bunun mümkün olmadığının anlaşıldığı hâller hariç
olmak üzere- eser sahibinin veya tespit/teşhis edilebilen diğer bir hak sahibinin
isminin zikredilmesi ve (ii) söz konusu eserlerin ticari olmayan internet sitelerinde umumun erişimine sunulması şeklinde iki şartın varlığının aranması gerektiği
düzenlenmiştir. Bu sınırlamanın/istisnanın ancak haklarında Yönerge m. 8/1’in
aradığı şartları taşıyan bir toplu hak yönetimi kuruluşunun mevcut olmadığı eserler bakımından uygulama alanı bulacağı tekrar belirtilmelidir (Yönerge m. 8/3).
Kültürel miras kuruluşlarının ticaret dışı eserlerden daha geniş bir kapsamda
faydalanmasına imkân tanıyacak toplu lisans sözleşmelerinin yaygınlaştırılması,
ticaret dışı eser koleksiyonlarının içerdiği eserlerin sayıca çok fazla olması karşısında her bir hak sahibi ile ayrı ayrı lisans sözleşmesi yapılmasının getireceği
yükün önüne geçmeyi amaçlayan bir önlemdir. Ayrıca bu lisans sözleşmelerinin
geçerliliği için lisans kapsamındaki tüm hak sahiplerinin yetkilendirmesine ihtiyaç bulunmaması da söz konusu lisansları oldukça pratik hâle getirmektedir. Yönerge’deki bu düzenleme ile hukuk politikası tercihinin kültürel miras kuruluşları
ve dolayısıyla kamunun esere erişim konusundaki menfaati lehine kullanılmış olduğu söylenebilir. Buna karşılık Yönerge’de ticaret dışı eserlerin sahiplerinin ira19
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Veri tabanlarında eser sahibinin veri tabanı üzerindeki çoğaltma; işleme (tercüme, uyarlama,
düzenleme ve her türlü değiştirme); umuma iletim ve temsil hakları ile eserin işlenmesi neticesinde ortaya çıkan ürünü çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakları.
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deleri de bütünüyle yok sayılmamıştır. Bu bakımdan örneğin Yönerge m. 8/4’te
üye devletlere, hak sahiplerinin kendi eserlerini gerek Yönerge m. 8/1’deki lisansın kapsamından, gerekse m. 8/2’deki sınırlama/istisnadan her zaman kolayca
ve etkin bir biçimde hariç tutmalarına imkân tanıyacak bir mekanizma sağlama
görevi yüklenmiştir.
Yönerge m. 8’in altıncı ve yedinci fıkraları, düzenlemenin yer itibarıyla uygulanmasına ilişkin hükümler içermektedir. Altıncı fıkraya göre üye devletler aynı
maddenin birinci fıkrasındaki lisansların kültürel miras kuruluşunun yerleşik
bulunduğu üye devlet bakımından temsil kabiliyeti olan bir toplu hak yönetimi kuruluşundan edinilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca yedinci fıkra
ticaret dışı eserlerin asıl olarak üçüncü ülkeler ile bağlantılı olduğu sonucuna
varılması gereken hâlleri sayarak bu durumlarda 8. maddenin uygulanmayacağını düzenlemektedir. Buna göre aynı maddenin beşinci fıkrası uyarınca makul
çaba temelinde yapılan araştırma neticesinde; (i) sinema eserleri ve görsel-işitsel
eserler dışındaki eserlerin ilk basıldıkları veya bunun mevcut olmaması hâlinde
ilk yayımlandıkları yerin üçüncü bir ülke olduğunun; (ii) sinema eserleri ve görsel-işitsel eserlerde yapımcının ticari veya medeni ikametgâhının üçüncü bir ülkede bulunduğunun veya (iii) eser sahibinin üçüncü bir ülke vatandaşı olduğunun
ve yapılan araştırma neticesinde ilk iki hâl kapsamında üye devlet veya üçüncü
ülkenin tespit edilemediğinin anlaşılması durumunda maddede düzenlenen toplu
lisans veya istisna/sınırlama uygulama alanı bulamayacaktır. Buna karşılık toplu
hak yönetimi kuruluşunun m. 8/1-(a) anlamında söz konusu üçüncü ülkedeki hak
sahiplerini yeterli ölçüde temsil ettiği durumlarda 8. madde yine uygulama kabiliyeti kazanacaktır.
Yönerge m. 9 uyarınca 8. madde kapsamındaki lisansların coğrafi kapsamı
taraflar arasında serbestçe belirlenebilmelidir; dolayısıyla söz konusu lisansların
icabında ticaret dışı eserlerin kültürel miras kuruluşu tarafından herhangi bir üye
devlette kullanılmasına imkân verebilecek şekilde düzenlenmesine üye devlet
hukukları müsaade edecektir. Buna karşılık Yönerge m. 8/2’deki istisna kapsamında kalan kullanımlar, kullanımı gerçekleştiren kültürel miras kuruluşunun
yerleşik bulunduğu ülke ile sınırlı olacaktır.
Yönerge m. 10 ve 11, 8. maddenin kurduğu sistemin işlerliğini sağlamaya
matuf tedbirler içermektedir. Bu kapsamda bir yandan m. 8/1 uyarınca sağlanan
lisans çerçevesinde veya m. 8/2’deki istisna kapsamında kullanılan ticaret dışı
eserlerin teşhisi amacıyla kültürel miras kuruluşlarından, toplu hak yönetimi kuruluşlarından veya ilgili kamu otoritelerinden sağlanacak verilerin paylaşılacağı
çevrimiçi bir portalın oluşturulması ve bunun AB Fikrî Mülkiyet Ofisi tarafından
kurulup yönetilmesi öngörülmüş (Yönerge m. 10); diğer yandan da sistemin sağlıklı işleyebilmesi amacıyla ticaret dışı eserlerin belirlenmesine ilişkin kriterler
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konusunda ilgili taraflar ile üye devletler arasında diyalog ve işbirliğinin tesisine
vurgu yapılmıştır (Yönerge m. 11).
b. Toplu lisanslamanın kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler:
genişletilmiş etkili toplu lisanslama
Yönerge’nin 12. maddesi, fikrî mülkiyet hukukunda eser sahiplerinin hakları
ile kamunun esere ulaşma hakkı arasındaki dengeyi tesis etmede oldukça elverişli
bir araç olarak görülen ve giderek daha yaygın olarak kullanılan toplu lisanslama
faaliyetini bir adım ileriye götürecek bir düzenleme içermektedir. Madde ile üye
devletlere, 8. maddede ticaret dışı eserler bakımından verilecek toplu lisanslar
bakımından emredici bir şekilde kabul edilen “genişletilmiş etki”yi, farklı eser
türleri için verilecek lisanslar bakımından da düzenleme imkânı getirilmiştir.
Buna göre üye devletler isterlerse kendi bölgelerindeki kullanımlar bakımından 2014/26/AB sayılı Yönerge hükümlerinin uygulanması için vazedilmiş milli
hukuklarına tabi bir toplu hak yönetimi kuruluşunun hak sahiplerinden aldığı yetkilere dayanarak eserlerin kullanımına yönelik bir lisans sözleşmesi akdettiği durumlarda (a) bu sözleşmenin etkisinin söz konusu toplu hak yönetimi kuruluşunu
bu konuda yetkilendirmemiş olan hak sahiplerinin haklarını da kapsayacak şekilde genişlemesini; (b) veya toplu hak yönetimi kuruluşunun bu lisans sözleşmesi
bakımından kanuni bir yetkiye sahip olmasını veya kuruluşu yetkilendirmemiş
hak sahiplerini de temsil ettiğinin farz edilmesini öngören düzenlemeler vazedebileceklerdir (Yönerge m. 12/1).
Yönerge m. 12/2 uyarınca genişletilmiş etkili toplu lisanslama imkânı ancak,
kullanımın mahiyeti veya eserlerin türü itibarıyla hak sahiplerinden bireysel olarak yetki almanın ihtiyaç duyulan lisans sözleşmesinin yapılmasını ihtimal dışı
kılacak ölçüde zahmetli ve kullanışsız olduğu, sınırları iyi belirlenmiş alanlarda
kullanılmalı ve söz konusu lisanslama mekanizması hak sahiplerinin meşru menfaatlerini koruyacak nitelikte olmalıdır.
Bu kapsamda üye devletlerin tesis etmesi gereken koruyucu düzenlemeler
Yönerge m. 12/3’te belirtilmiştir. Buna göre üye devletler m. 12/1’in amaçları
bakımından;
a) toplu hak yönetimi kuruluşunun, kendisine verilmiş yetki belgeleri uyarınca ilgili eser türünde ve lisans konusu haklar bakımından ilgili
üye devlette hak sahiplerini yeterli derecede temsil kabiliyetini haiz bulunmasını;
b) tüm hak sahiplerine, lisans sözleşmesinin hükümleri bakımından
da olmak üzere, eşit muamelenin temin edilmesini;
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c) toplu hak yönetimi kuruluşunu lisans verme konusunda yetkilendirmemiş olan hak sahiplerinin her zaman kolayca ve etkin bir biçimde
kendi eserlerini bu madde kapsamında kurulmuş lisanslama mekanizmasından hariç tutabilmelerini;
d) eserlerin lisans kapsamında kullanılmasından önceki makul bir
süreden başlamak üzere hak sahiplerinin, toplu hak yönetimi kuruluşunun eserleri lisanslama yetkisi, madde kapsamında gerçekleşen lisanslama ve hak sahiplerinin (c) bendi uyarınca sahip oldukları seçenekler
hakkında bilgilendirilmeleri konusunda gerekli aydınlatma tedbirlerinin
alınmasını
sağlamakla yükümlüdürler.
Nihayet Yönerge m. 12/5 ile üye devletlere bu madde kapsamında bir lisanslama mekanizması öngörmeleri hâlinde AB Komisyonunu bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiş, m. 12/6’da Komisyonun da kendisine iletilen bu bilgiler çerçevesinde 10.04.2021 tarihine kadar Avrupa Parlamentosu ve Konseye, Birlik içerisinde Yönerge m. 12/1 kapsamındaki lisanslama mekanizmalarının kullanımı
hakkında bir rapor sunacağı düzenlenmiştir.
c. Görsel-işitsel eserlerin (audiovisual works) talebe bağlı video
platformlarında (video-on-demand platforms) kullanıma
sunulmasının kolaylaştırılması
Yönerge m. 13 uyarınca üye devletler, görsel-işitsel eserlerin talebe bağlı video servislerinde kullanıma sunulması amacıyla sözleşme yapmak isterken hakların lisanslanması konusunda zorluk yaşayan tarafların, tarafsız bir kurumun
veya arabulucuların desteğinden faydalanmasını sağlamakla yükümlüdürler.
Yönerge’nin bu hükmünün arka planında talebe bağlı video platformlarında AB
menşeli görsel-işitsel eserlerin nispi azlığı ve bunların bu platformlarda yer almak konusunda yaşadıkları sıkıntılar yatmaktadır24.
Madde uyarınca faaliyet gösterecek tarafsız kurum veya arabulucular taraflara görüşmeler sırasında destek sağlayacaklar ve gerektiğinde onlara teklifler
sunmak suretiyle anlaşmaya varmaları konusunda yardım edeceklerdir. Maddede
üye devletlerin bu konuda tercih ettikleri sistemi en geç 07.06.2021 tarihine kadar
Komisyona bildirmeleri gerektiği de ayrıca düzenlenmiştir.

24
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d. Koruma süresi dolan görsel sanat eserlerinin durumu
Yönerge m. 14 görsel sanat eserleri konusunda uygulamada yaşanan bir sıkıntıya cevap vermeyi amaçlamaktadır. Buna göre üye devletler, bir görsel sanat
eserinin koruma süresi sona erdiğinde, bu eserin çoğaltılması suretiyle oluşacak
herhangi bir materyalin de, söz konusu materyal onu meydana getirenin zihinsel
yaratımı niteliği taşımak itibarıyla orijinal olmadığı sürece, telif hakkı veya bağlantılı haklara konu olmamasını sağlayacaktır.
Yönerge’nin giriş kısmında koruma süresi dolmuş görsel sanat eserlerinin aslına sadık reprodüksiyonlarının serbest dolaşımda olmasının kültürel mirasa erişim ve kültür hayatının gelişimi bakımından önemli olduğu, bu nitelikteki eserlerin dijital ortamda telif hakları ve bağlantılı haklar ile korunmasının bu koruma
süresinin geçmiş olduğu gerçeği ile çeliştiği, bu tür çoğaltmaların korunması
hususunda ulusal mevzuatlardaki farklılıkların hukuki belirsizliğe yol açtığı ve
görsel sanat eserlerinin sınır ötesi yayılımını etkilediği, netice itibarıyla bu mahiyetteki reprodüksiyonların telif hakkı veya bağlantılı haklar ile korunmaması
gerektiği ifade edilmiştir. Aynı yerde bu durumun kültürel miras kuruluşlarının
kartpostal gibi reprodüksiyonları satışa sunmalarını engellememesi gerektiği de
ayrıca ifade edilmiştir25.
3. İyi İşleyen Bir Telif Hakkı Pazarının Tesisine Yönelik Tedbirler
Yönerge’nin “İyi İşleyen Bir Telif Hakkı Pazarının Tesisine Yönelik Tedbirler” şeklindeki 4. başlığı aynı zamanda kamuoyunda en çok tartışılan kısmıdır.
Gerçekten de bu başlık altında yer alan özellikle 15 ve 17. maddeler, Yönerge’nin
kabulü aşamasında akademiden medyaya ve hatta genel internet kullanıcılarına
kadar pek çok seviyede tartışılmış ve bir hukuk metni için az rastlanır ölçüde “ses
getirmiş”tir. Düzenlemelerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecek olan/
etkileneceğini düşünen çevrelerin genişliği kadar, burada ele alınan konuların dijital dünyanın günlük işleyişinin birer parçası olmasının da bunda rol oynadığı
söylenebilir.
a. Fikrî mülkiyet hukukunda yeni hak sahiplikleri ve gelir paylaşım
imkânları
Yönerge’nin 15. ve 16. maddelerinde fikrî mülkiyet hukukunun hareketli dünyasının geldiği noktada, özellikle dijital teknolojinin etkisiyle, yeni hak sahiplerinin veya eser sahipliğinden kaynaklanan hakların mali getirilerinden faydalanacak yeni grupların ihdas edilmiş olduğunu söylemek mümkündür.
25
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i. Medya yayıncıları için hak sahipliği
Bu noktada getirilen ilk yenilik, 15. madde ile medya kuruluşlarına internet
ortamındaki kullanımlarla ilgili olarak sağlanan yeni hak sahipliği rejimidir.
Yönerge m. 15/1’e göre üye devletler, üye bir devlette kurulmuş olan medya
yayıncılarını (publishers of press publications), bunların yayınlarının bilgi toplumu hizmeti sağlayıcıları26 (information society service providers) tarafından
çevrimiçi (online) kullanımı ile ilgili olarak, 2001/29/AT sayılı Yönerge m. 2 ve
3/2’de tanınan haklar ile donatacaklardır. Bahsi geçen 2001/29/AT sayılı “Bilgi
Toplumunda Telif Hakkı ve Bağlantılı Hakların Bazı Yönlerinin Uyumlaştırılması Hakkında Yönerge”nin 2. maddesinde eser sahiplerinin çoğaltma hakkı, 3.
maddesinin ikinci fıkrasında ise umumun erişimine hazır bulundurma hakkı düzenlenmektedir.
Böylece Yönerge’nin 15. maddesi ile bir yandan, esasen çok defa eser niteliğini dahi haiz olmayan medya içerikleri üzerinde medya yayıncısına eser sahipliğine ilişkin haklar tanındığı gibi, eser niteliğine sahip içerikler bakımından da
normal olarak eser sahibine ait olması ve onun tarafından kullanılması gereken
birtakım hakların bazı durumlarda medya yayıncısı tarafından kullanılması sonucunu doğuracak bir tercihte bulunulmuştur. Bu çerçevede normal şartlarda bir
eserden kaynaklanması ve eser sahibine ait olması gereken çoğaltma ve umumun
erişimine hazır bulundurma hakları, medya yayınının bilgi toplumu hizmeti sağlayıcıları tarafından internet ortamında kullanımı ihtimaline özgü olarak, söz konusu yayının eser niteliğinde olup olmadığına bakılmaksızın ve bu niteliğe sahip
olsa bile eser sahibinin haklarını devretmesine veya bunlar üzerinde lisans tesis
etmesine gerek kalmaksızın medya yayıncısına sağlanmış olmaktadır.
Yönerge’nin Giriş bölümünde medya yayıncılarının yayınlarının çevrimiçi
kullanımını lisanslamak konusunda zorluklar yaşadıkları ve bu durumun yayıncıların yaptıkları yatırımın karşılığını almalarını zorlaştırdığı; medya yayıncılarının hak sahibi olarak kabul edilmemeleri hâlinde medya yayınlarının bilgi
toplumu hizmeti sağlayıcıları tarafından çevrimiçi kullanımına ilişkin hakların
lisanslanması ve icrasının çoğunlukla karmaşık ve etkisiz olacağı ifade edilmiştir27. Yönerge’nin bu düzenlemesinin gerekçesi, internet ortamında haber alma
faaliyetinin giderek doğrudan medya yayıncılarından değil, bunların haberlerini
derleyen ve bunları yalnızca başlık veya hem içerik hem başlık hâlinde internet
kullanıcılarına sunan haber toplama siteleri (news aggregators) veya medya iz26

27

Yönerge m. 2/5’te, “bilgi toplumu hizmeti” kavramının 2015/1535/AB sayılı Yönerge m.
1/1-(b)’de yapılan “hizmet” tanımına karşılık geldiği belirtilmiştir. Yollama yapılan maddede
“hizmet” kavramının, normal şartlarda bir bedel karşılığında, mesafeli olarak, elektronik vasıtalarla ve hizmet alıcısının bireysel talebi üzerine sağlanan her türlü hizmeti (bilgi toplumu
hizmeti) ifade ettiği belirtilmiştir.
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leme hizmetleri (media monitoring services) üzerinden gerçekleşmesi şeklindeki
uygulamadır. Yönerge’nin bakış açısı, bu uygulamanın bir sonucu olarak haber
toplama konusunda yatırım yapan medya yayıncılarının, kendilerinin yatırımlarıyla elde edilip kullanıma hazır hâle getirilmiş bu haberlerin, kendilerinin devre
dışı bırakılması suretiyle kullanıcılara ulaşması neticesinde bu faaliyetten bekledikleri maddi karşılığı alamadıkları yönündedir. Yönerge bu açıdan medya yayıncılarının konumunu bahsi geçen haber toplama siteleri ve medya izleme hizmeti
sağlayıcılarına karşı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Medya yayını (press publication) kavramı Yönerge m. 2/4’te tanımlanmıştır.
Buna göre medya yayını, çoğunlukla habercilik faaliyeti niteliği ağır basan yazılı
eserlerden oluşan, ancak başka eserleri veya materyalleri de bünyesinde barındırması muhtemel olan (örneğin fotoğraf ve video) ve ayrıca (i) tek bir başlık altında periyodik veya düzenli olarak güncellenen bir yayın içinde bireysel/tek/başlı
başına bir öge teşkil eden; (ii) kamuyu haberler ve diğer konularda bilgilendirme
amacı taşıyan ve (iii) bir hizmet sağlayıcısının girişimi, editöryal sorumluluğu ve
kontrolü altında28 herhangi bir ortamda29 yayımlanan bir derlemeyi ifade etmektedir. Aynı fıkrada ayrıca bilimsel dergiler gibi, bilimsel veya akademik amaçlarla
yayınlanan mevkutelerin bu Yönerge’nin amaçları bakımından “medya yayını”
niteliğinde olmadığı da ifade edilmiştir.
15. maddenin hazırlık aşamasında kamuoyunda yol açtığı tartışmalar, Yönerge metnine çeşitli istisnalar şeklinde yansımıştır. Bu kapsamda birinci fıkra hükmünün medya yayınlarının özel veya ticari olmayan kullanımlarına, hyperlinking
(köprü bağlantısı/yönlendirme) faaliyetlerine ve tekil kelimelerin kullanımına
veya bir medya yayınından yapılacak çok kısa alıntılara/aktarımlara uygulanmayacağı açıkça düzenlenmiştir (m. 15/1). Yine maddenin uygulanması, içeriğin bir
bilgi toplumu hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılması şartına bağlandığı için,
medya yayınlarının bireysel kullanıcılar tarafından özel veya gayri ticari amaçla
kullanılmaları, bu kullanım medya yayınının çevrimiçi ortamda paylaşımı şeklinde olsa dahi Yönerge m. 15 kapsamında değildir30.
Yönerge m. 15/2’de eser sahipleri veya diğer hak sahipleri ile medya yayıncıları arasındaki olası menfaat çatışmalarını düzenlemeye dönük bir hüküm de yer
28

29

30

Nitekim Yönerge’nin Giriş bölümünde, bilgiyi haber yayıncısı gibi bir hizmet sağlayıcısının girişimi, editöryal sorumluluğu ve kontrolü altında yürütülmeyen bir faaliyet kapsamında
sunan internet sitelerinin, örneğin blogların, madde kapsamında olmadıkları ifade edilmiştir
(par. 56).
Yönerge’nin Giriş bölümünde de Yönerge anlamında medya yayını herhangi bir ortamda yayımlanmış olabilir. Bu bakımdan kâğıda basılı yayınlar da diğer şartları sağlamak kaydıyla bu
kapsamdadır. Aynı yerde Yönerge anlamında medya yayını örnekleri olarak günlük gazeteler,
haftalık veya aylık dergiler ve haber (internet) siteleri sayılmıştır (par. 56).
Giriş, 55. par.
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almıştır. Buna göre, birinci fıkra ile medya yayıncılarına sağlanan haklar, birlik
hukukunun eserleri bir medya yayınında yer alan eser sahiplerine veya diğer hak
sahiplerine sağladığı hakları etkilemeyecek, fıkrada düzenlenen haklar eser sahiplerine karşı ileri sürülemeyecek ve bu eser sahiplerinin eserlerini söz konusu
medya yayınından ayrı olarak kullanma hakları saklı olacaktır. Öte yandan bir
eserin medya yayınında basit lisans çerçevesinde yer alması hâlinde, medya yayıncısının birinci fıkra ile kendisine sağlanan haklara diğer yetkili kullanıcıların
kullanımlarını veya koruma süresi dolmuş eserlerden istifadeyi engellemek için
müracaat edemeyeceği düzenlenmiştir (m. 15/2).
Nihayet aynı maddede birinci fıkra ile medya yayıncılarına sağlanan hakların
medya yayınının yayımlanmasından itibaren iki yıl sonra tükeneceği ve bu sürenin söz konusu yayının yayımlandığı tarihi takip eden 1 Ocak’tan itibaren hesaplanacağı hükme bağlanmış (f. 4); ayrıca üye devletlerin, bir medya yayınında
yer alan eserlerin sahiplerinin, medya yayıncılarının söz konusu yayınların bilgi
toplumu hizmeti sağlayıcıları tarafından kullanılması dolayısıyla elde edecekleri
gelirden uygun bir pay almalarını sağlayacakları da ifade edilmiştir (f. 5).
ii. Yayıncılar ile eser sahipleri arasında yeni gelir paylaşımı imkânları
Yönerge’nin 16. maddesinde üye devletlere, eser sahipliğinden kaynaklanan
bazı mali getirilerin eser sahipleri ile yayıncılar arasında paylaştırılmasına yönelik düzenleme yapma imkânı tanınmıştır. Buna göre üye devletler, eser sahibinin
bir hakkını yayıncıya devrettiği veya hakkı üzerinde lisans sağladığı durumlarda,
şayet eser sahibi devre veya lisansa konu hakka ilişkin bir istisna ya da sınırlama
kapsamında gerçekleşen kullanım dolayısıyla bir maddi karşılık elde ediyorsa,
yayıncının da bu karşılıktan adil bir pay alması bakımından devir veya lisansın
gerekli hukuki temeli teşkil etmesini sağlayabileceklerdir. Bu madde ile yazarların, eserlerinin kütüphanelerce ödünç verilmesi veya özel amaçlarla çoğaltılması gibi istisnalara karşılık olarak yapılan ödemelerden [örn. “kütüphane primi”
(public lending right), “fotokopi primi” (reproduction right) vb.], bu yayınlara
yatırım yapmış olan yayıncıların da pay almasına ve böylece söz konusu gelirlerin menfaat sahipleri arasında daha adil bir biçimde paylaşılmasına yönelik altyapının hazırlanması amaçlanmaktadır.
b. Çevrimiçi içerik paylaşımı hizmet sağlayıcılarının sorumluluğu
Yukarıda da bahsedildiği üzere Yönerge’nin kamuoyunun ilgisine en çok
mazhar olan maddesi Çevrimiçi İçerik Paylaşımı Hizmet Sağlayıcılarının (online
content-sharing service providers) (“ÇİPHS”), kullanıcıları tarafından yüklenen
eserler veya fikrî mülkiyet korumasına mazhar diğer materyaller dolayısıyla sorumluluklarını düzenleyen 17. maddedir.

§ 4. Dijital Tek Pazarda Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklar

699

Yönerge m. 17/1 uyarınca ÇİPHS’in kullanıcıları tarafından yüklenmiş olan
fikrî mülkiyet korumasına tabi eserler veya diğer materyalleri kamunun erişimine
sunması, fikrî mülkiyet hukuku anlamında umuma iletim veya umumun erişimine hazır bulundurma eylemi olarak nitelendirilecektir. Böylece bu tür faaliyetlerin hukuki niteliği konusunda Yönerge öncesi kamuoyunda oluşmuş bulunan
tereddüt ortadan kaldırılmıştır. Bunun doğal sonucu, ÇİPHS’in söz konusu materyalleri paylaşabilmesi için hak sahipleri tarafından yetkilendirilmiş olmasının
gerekmesidir (m. 17/1). Üye devletler ÇİPHS’e tanınacak bu yetkilendirmenin,
ÇİPHS’in sunduğu hizmeti kullananların ticari maksatlı olmayan veya kayda değer gelir getirici nitelikte bulunmayan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkacak umuma iletim veya umumun erişimine hazır bulundurma eylemlerini de kapsayacak
nitelikte olmasını sağlayacaklardır (m. 17/2).
ÇİPHS kavramı Yönerge m. 2/6’da, asli amacı veya asli amaçlarından birisi, kullanıcıları tarafından yüklenen çok sayıdaki fikrî mülkiyet korumasına tabi
materyalin depolanması ve kamunun erişimine sunulması olan ve kâr elde etme
amacı ile bu materyali düzenleyerek tanıtımını yapan bilgi toplumu hizmetleri
sağlayıcısı olarak tanımlanmıştır. Aynı maddede kâr amacı gütmeyen çevrimiçi
ansiklopediler, yine kâr amacı gütmeyen eğitim veya bilimsel amaçlı veri havuzları, açık kaynak yazılım geliştirme ve paylaşım platformları, 2018/1972/AB sayılı Yönerge’de tanımlandığı şekliyle elektronik iletişim sağlayıcıları, çevrimiçi
pazar yerleri, işyerinden işyerine bulut servisleri ve kullanıcılara kendi ihtiyaçları
için kullanmak üzere sağlanan bulut hizmetleri gibi hizmetlerin sağlayıcılarının
bu Yönerge anlamında ÇİPHS niteliği taşımadığı hükme bağlanmıştır.
Belirtildiği üzere, Yönerge ÇİPHS bünyesindeki paylaşımların hak sahiplerinin yetkilendirmesine dayalı olarak gerçekleşmesi gerektiği kuralını vazetmiştir. Böyle bir yetkilendirme bulunmaması durumunda ÇİPHS’in, kullanıcılarının
bu kapsamdaki paylaşımları dolayısıyla sorumlu olacağı da Yönerge m. 17/4’te
hükme bağlanmıştır. Bu sorumluluktan kurtulmanın şartları ise yine aynı fıkrada
düzenlenmiştir. Buna göre ÇİPHS;
a) yetkilendirmeyi temin etmek için azami çabayı gösterdiğini ve;
b) profesyonel bir özen yükümlülüğüne ilişkin yüksek endüstri
standartları çerçevesinde hak sahiplerinin ilgili ve gerekli bilgileri kendisine ilettiği eserler veya diğer materyallerin paylaşılmamasını sağlamak bakımından azami çabayı gösterdiğini;
c) hak sahiplerinden kendisine ulaşan ve yeterli ispatı içeren bir
bildirimi almasını takiben bildirim konusu esere veya diğer materyale
erişimin engellenmesi veya internet sitesinden kaldırılması konusunda
süratle harekete geçtiğini ve bunların gelecekte yeniden yüklenmesini
engellemek için (b) bendine uygun olarak azami çabayı gösterdiğini
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ortaya koymak suretiyle sorumluluktan kurtulabilecektir. ÇİPHS’in m. 17/4’teki
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği değerlendirilirken ölçülülük ilkesi
çerçevesinde, hizmetin türü, boyutu, hedef kitle, kullanıcılar tarafından yüklenen
eser veya materyallerin türü, ÇİPHS’in bu konuda yararlanabileceği uygun ve
etkili araçların varlığı ve bunların maliyeti gibi hususlar da dikkate alınacaktır
(m. 17/5). Tüm bunlarla birlikte m. 17’nin ÇİPHS bakımından herhangi bir genel
gözetim/izleme yükümlülüğü getirmediği m. 17/8’de ayrıca ifade edilmiştir.
Yönerge m. 17’de ayrıca hükmün uygulanmasından istisna tutulacak ÇİPHS’lere ilişkin bir düzenleme de yer almaktadır. Bu kapsamda m. 17/6 ile AB
bünyesinde üç yıldan daha az bir geçmişi olan start-up niteliğindeki ÇİPHS’ler bakımından, bunların yıllık cirosunun 10 milyon Avro’yu aşmaması kaydıyla kısmi
bir istisna tanınmıştır. Buna göre söz konusu ÇİPHS’ler Yönerge m. 17/4-a’deki
yükümlülüğe ve ayrıca kısmen m. 17/4-c’deki yükümlülüğe tabidirler; bu çerçevede kendilerine bildirilen ve hak sahipleri tarafından haklarında ilgili ve gerekli
bilgiler sağlanmış olan materyallere erişimin engellenmesi ve internet sitesinden
kaldırılması ile yükümlü iseler de bunların gelecekte yeniden yüklenmesini engellemek için azami çabayı göstermek konusunda bir sorumlulukları yoktur. Bununla birlikte aynı fıkrada, söz konusu ÇİPHS’lerden bir önceki takvim yılında
aylık ortalama ziyaretçi sayısı 5 milyonu aşanların, ayrıca m. 17/4-c kapsamında
kendilerine bildirilen ve hak sahipleri tarafından haklarında ilgili ve gerekli bilgiler sağlanmış olan eserlerin gelecekte yeniden yüklenmesini engellemek için
azami çabayı göstermekle de yükümlü olacakları ifade edilmiştir.
Yönerge m. 17’nin fikrî mülkiyet haklarının ihlali niteliğinde olmayan kullanımların dahi önüne geçecek şekilde uygulanması ihtimali, Yönerge’nin hazırlık
aşamasında üzerinde durulan hususlardan birisi olmuştur. Bu konudaki tartışmaların bir yansıması olarak m. 17/7’de üye devletlere, kullanıcıların alıntı, eleştiri,
değerlendirme niteliğindeki veya karikatür, parodi, pastiş şeklindeki paylaşımlarının maddenin kapsamı dışında tutulmasını sağlama yükümlülüğü yüklenmiştir.
Bu düzenlemenin arka planında özellikle ifade hürriyeti ve sanat hürriyeti mülahazalarının yattığı, Yönerge’nin giriş kısmında ifade edilmiştir31.
Yönerge m. 17/9’da ÇİPHS’in kullanıcılara etkin ve seri bir şikâyet ve telafi
mekanizması sağlamasının üye devletlerin yükümlülüğünde olduğu ifade edildikten sonra, olası anlaşmazlıkların çözümü konusundaki temel ilkeler belirlenmiş;
bu kapsamda içeriğe erişimin engellenmesi veya içeriğin kaldırılmasına ilişkin
kararların her hâlükarda insan denetimine tabi kılınması gerektiği, üye devletlerin
uyuşmazlıkların halli bakımından mahkeme dışı ve tarafsız telafi mekanizmalarını temin etmekle yükümlü oldukları, ancak bu mekanizmaların kullanıcıları
31

Giriş, 70. par.
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ulusal hukuklar tarafından sağlanan hukuki korumadan mahrum bırakmaması gerektiği düzenlenmiştir.
c. Eser sahipleri ve icracı sanatçıların konumlarının güçlendirilmesine
yönelik önlemler
Yönerge m. 18-23 hükümlerinin yer aldığı kısım “Eser Sahipleri ve İcracı Sanatçıların Faydalanma Sözleşmelerinde Adil Karşılık” başlığını taşımaktadır. Bu
kısım altında eser sahipleri ve icracı sanatçıların eserleri ile ilgili olarak yaptıkları
sözleşmelerde genellikle zayıf durumda bulunmalarından kaynaklanan birtakım
problemlerin çözümüne ve bu kişilerin konumlarının güçlendirilmesine yönelik
düzenlemeler öngörülmüştür.
Yönerge m. 18’de üye devletlere, son derece genel bir şekilde, eser sahipleri
veya icracıların eserlerinden yararlanmak amacıyla haklarını devretmeleri veya
bunlar üzerinde lisans tesis etmeleri hâlinde, bunların uygun ve orantılı bir karşılık elde etmelerini sağlayacak önlemleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Maddede ayrıca üye devletlerin bu sonuca ulaşmak üzere farklı mekanizmaları kullanabilecekleri ve her hâlükârda sözleşme özgürlüğü ilkesinin ve karşılıklı hak ve
menfaatlerin adil dengesinin gözetilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Buna karşılık Yönerge m. 19 daha somut bir biçimde eser sahipleri ve icracıların eserlerinin kullanılması/değerlendirilmesi konusunda bilgilenmelerini sağlayacak tedbirler öngörmüştür. Buna göre üye devletler eser sahipleri ve icracıların
düzenli olarak ve en azından yılda bir defa, her sektörün özellikleri de gözetilmek
suretiyle eserlerinin veya icralarının kullanımı hakkında haklarını devrettikleri
veya lisans verdikleri kişilerden veya bunların haleflerinden özellikle kullanım
türleri, bu kullanımlardan elde edilen gelirler ve bunlar dolayısıyla kendilerine
ödenen karşılık konusunda güncel, amaca uygun ve kapsamlı bilgi almalarını
sağlamakla yükümlüdürler (m. 19/1). Yönerge m. 19/2 söz konusu haklar üzerinde alt lisans sağlanmış olması durumunda, ihtiyaç duyulan bilgilerin tamamının
eser sahiplerinin haklarını devrettikleri veya lisans verdikleri kimsenin uhdesinde
bulunmaması hâlinde, alt lisans alanlardan da bu bilgilerin talep edilebilmesi gerektiğini düzenlemiştir. Bu ihtimalde alt lisans veren, alt lisans alanın kimliği konusunda da bilgi vermekle yükümlüdür. Bununla birlikte üye devletler, alt lisans
alanlara yönelik bilgi alma taleplerinin ilk sözleşmenin karşı tarafını oluşturan alt
lisans verenler aracılığıyla yapılması gerekliliğini öngörebileceklerdir.
Maddede düzenlenen şeffaflık yükümlülüğünün sınırlarının çizilmesi noktasında üye devletlere belirli bir manevra alanı bırakılmıştır. Bu kapsamda üye
devletler söz konusu düzenlemeleri yaparken her bir sektörün özelliklerini dikkate alacaklar, eserin kullanımından elde edilen gelirle şeffaflık yükümlülüğünün
yerine getirilmesi için katlanılan idari yük arasında fahiş bir dengesizliğin ortaya
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çıkacağı hâllerde söz konusu yükümlülüğün sınırlarını daraltabilecekler, hatta ilgili eser sahibi veya icracı sanatçının esere katkısının kayda değer olmadığı hâllerde bu yükümlülüğün hiç doğmayacağını da öngörebileceklerdir (m. 19/3-4).
Yönerge m. 19/6’da, 2014/26/AB sayılı Yönerge’nin32 18. maddesinin uygulanabildiği durumlarda, aynı Yönerge’nin 3-a ve 3-b maddelerinde tanımlanan
toplu hak yönetimi kuruluşları ve bağımsız hak yönetimi teşekkülleri (independent management entity) tarafından akdedilen sözleşmeler bakımından Yönerge m. 19’daki yükümlülüğün uygulama alanı bulmayacağı hükme bağlanmıştır.
2014/26/AB sayılı Yönerge m. 18 ile eser sahiplerinin haklarının toplu olarak yönetildiği durumlarda eser sahiplerine zaten oldukça kapsamlı bir aydınlanma hakkı tanınmış olması karşısında, Yönerge’nin sağladığı koruma yalnızca 2014/26/
AB sayılı Yönerge’nin kapsamı dışında kalan hâllere özgülenmiştir.
Yönerge m. 20 eser sahiplerinin akdettikleri -özellikle uzun döneme yayılmışsözleşmelerin değişen şartlara uyarlanmasına ve böylece başlangıçta ekonomik
değerleri tam olarak öngörülememiş eserler dolayısıyla sonradan elde edilen gelirlerden eser sahiplerinin de adil bir pay alabilmesine yönelik önemli bir hüküm niteliğindedir. Bu hüküm uyarınca üye devletler bu maddedekine muadil
bir mekanizmayı içeren bir toplu pazarlık sözleşmesinin (collective bargaining
agreement) varlığı hâli müstesna, eser sahipleri ve icracıların, başlangıçta kararlaştırılan bedelin sonradan eserin kullanımı neticesinde elde edilen gelirler ile
kıyaslandığında orantısız biçimde düşük olduğunun ortaya çıkması durumunda
hakların kullanımı ile ilgili sözleşme yaptıkları taraftan uygun ve adil ek bir bedel talep edebilmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Yönerge m. 20/2’de, yine
2014/26/AB sayılı Yönerge’nin 3-a ve 3-b maddelerinde tanımlanan toplu hak
yönetimi kuruluşları tarafından akdedilen sözleşmeler bakımından Yönerge m.
20/1’in uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Yönerge m. 21 uyarınca üye devletler m. 19 ve 20’den kaynaklanacak uyuşmazlıkların ihtiyari olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları çerçevesinde hallini sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca bu kapsamdaki yargılama prosedürlerinin
eser sahipleri ve icracıların talebi üzerine bunları temsil eden kuruluşlar tarafından başlatılabilmesi de temin edilecektir.
Yönerge m. 22 “cayma/geri alma hakkı” başlığını taşımaktadır. Buna göre üye
devletler eser sahibi veya icracının eserden kaynaklanan haklarını devretmiş veya
inhisari olarak lisanslamış olduğu durumlarda, devralanın (yahut lisans alanın)
söz konusu eserden faydalanmayı ihmal etmesi hâline özgü olarak eser sahibine
32
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veya icracıya mezkûr işlemlerden kısmen veya tamamen cayma hakkı tanıyacaklardır (m. 22/1).
Üye devletler bu yöndeki düzenlemeleri kapsamında farklı sektörlerin özelliklerini veya farklı türdeki eser yahut icraları ve birden fazla kimsenin katkısıyla meydana gelen eserlerde bireysel katkıların görece önemini ve tüm eser
sahiplerinin haklı menfaatlerini dikkate alarak cayma mekanizmasına ilişkin özel
düzenlemeler getirebileceklerdir (m. 22/2). Yine bu kapsamda üye devletlere genellikle çok sayıda eser sahibi veya icracı tarafından meydana getirilen bazı eser
türlerini istisna kapsamına alma; sektörün özellikleri veya eserin türü itibarıyla
haklı görülebildiği ölçüde cayma mekanizmasının uygulanmasını belirli bir süre
ile sınırlama şeklindeki düzenlemeleri yapmak konusunda imkân tanınmıştır. Bu
arada üye devletler eser sahiplerine ve icracılara hakların veya lisansın geri alınmasının alternatifi olarak sözleşmenin inhisari niteliğini sona erdirme seçeneğini
de sunabileceklerdir (m. 22/2).
Cayma hakkı her hâlükârda hakkın devrinin veya lisansın tanınmasının üzerinden makul bir zaman geçtikten sonra kullanılabilecek şekilde tanınmalıdır. Ayrıca bu hakkı kullanmak isteyen eser sahibi veya icracı, önce muhatabı durumdan
haberdar edecek ve hakların kullanılması için bir mehil tayin edecek, bu mehilin
sona ermesini takiben hakkın veya lisansın yahut tanınan hakkın inhisari niteliğinin geri alınması yönündeki tercihini kullanabilecektir (m. 22/3).
Kullanımın gerçekleşmemiş olması, giderilmesi büyük ölçüde eser sahibi
veya icracıdan beklenebilecek şartlardan kaynaklanıyor ise cayma hakkı gündeme gelmeyecektir (m. 22/4).
Yönerge’nin 19, 20 ve 21. maddelerinin üye devlet mevzuatlarına eser sahipleri ve icracılar lehine emredici düzenlemeler olarak aktarılması gerektiği Yönerge m. 23/1’de düzenlenmiştir. Buna karşılık Yönerge m. 22/5’te üye devletlerin,
cayma mekanizmasını hükümsüz kılacak sözleşme düzenlemelerinin ancak toplu
pazarlık sözleşmeleri bünyesinde yer almak şartıyla icra edilebilir olması şeklinde
bir tercihte bulunabilecekleri ifade edilmiştir. Bu bakımdan Yönerge’de öngörülen
cayma hakkı Yönerge m. 19, 20 ve 21’de düzenlenen haklardan farklı olarak, kural
olarak sözleşme ile bertaraf edilebilecek nitelikte bir hak olarak düşünülmüştür.
Nihayet Yönerge m. 23/2’de bu Yönerge’nin 18 ila 22. maddelerinin 2009/24/
AB sayılı Yönerge’nin 2. maddesi anlamında bilgisayar programlarının eser sahipleri bakımından uygulanmayacağı belirtilmiştir.
4. Yönerge’nin Yürürlüğü ve Kapsamı
Yönerge 07.06.2021 tarihinde veya bu tarihten sonra milli hukuklarca fikrî
mülkiyet hukuku kapsamında korunan tüm eserler ve diğer koruma konusu ma-
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teryaller bakımından uygulanacak (m. 26/1); bu uygulama 07.06.2021 tarihinden önce tamamlanan eylemler veya kazanılan haklara halel getirmeyecektir (m.
26/2).
Eser sahipleri veya icracılar tarafından haklarının devrine veya bunlar üzerinde lisans tanınmasına ilişkin sözleşmeler, 07.06.2022 tarihinden itibaren Yönerge
m. 19’daki şeffaflık yükümlülüğüne tabi olacaklardır (m. 27).
Nihayet üye devletlerin Yönerge ile uyum sağlamak üzere gerekli olan düzenlemeleri 07.06.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuş olmaları gerekmektedir
(m. 29/1).
III. Değerlendirme ve Öneriler
1. Eser Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara İlişkin Yeni Sınırlamalar
Yukarıda ilgili kısımda paylaşıldığı üzere Yönerge ile AB fikrî mülkiyet hukuku alanında eser sahiplerinin hakları bakımından, özellikle teknolojik gelişmelerin doğurduğu ihtiyaçlardan kaynaklanan yeni sınırlamalar/istisnalar getirilmiştir.
Hemen belirtelim ki bahsi geçen bu sınırlamalara karşılık gelecek düzenlemeler FSEK’te mevcut değildir. Metin ve veri madenciliği faaliyetleri lehine
sağlanan yeni sınırlama eser sahiplerinin ve özellikle de veri tabanı sahiplerinin
çoğaltma ve aktarma haklarını ihlal edecek niteliktedir. Metin ve veri madenciliği
faaliyetlerinin hızlı bir artış göstermesi ve giderek daha yoğun bir biçimde kullanım alanı bulması karşısında bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin ve bu faaliyetlere
ilişkin kamunun menfaati ile bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında eserlerinden faydalanılan eser sahiplerinin haklarının dengelenmesi açısından kanuni
bir çerçevenin er geç çizilmesi gerekeceği açıktır.
Yönerge’nin fikrî mülkiyet hukukuna tabi eserlerin eğitim amaçlı dijital kullanımı konusunda öngördüğü yeni istisna, AB fikrî mülkiyet hukukunda bu alanda
yaşanan tereddütlerin izalesini amaçlamıştır. Benzer bir durumun Türk hukuku
bakımından da var olduğundan veya gündeme gelmesinin muhtemel olduğundan
bahsedilebilir. Hâlihazırda FSEK m. 33’te eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bir
sınırlama mevcuttur. Ancak bu sınırlama eserlerin eğitim öğretim amacıyla dijital
ortamda kullanımını sağlamaya elverişli bir içerikte değildir. Maddede yayımlanmış bir eserin eğitim ve öğretim kurumlarında kullanımı serbest kılınmışsa da
bu serbesti “yüzyüze eğitim öğretim maksadıyla” ve eserin “temsili” ile sınırlı
olarak tanınmıştır. Bu maddedeki şartların Yönerge m. 5 ile getirilen sınırlama
ile gözetilen menfaati korumaya elverişli olmadığı açıktır. Hâlbuki Yönerge m.
5 düzenlemesinin ele aldığı ihtimaller Türkiye açısından da giderek yaygınlaşmaktadır; uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin hızla artması ve çeşitlenmesi
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ve hatta kısa bir süre önce yaşanan COVID-19 salgını tecrübesi, eğitim öğretim
faaliyetlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi olgusunun bundan böyle daha da
süratle hayatımızın bir parçası olacağını göstermiştir.
Yeni teknolojiler kültürel miras kuruluşları bünyesinde muhafaza edilen eserlerin korunması bakımından yeni imkânlar sağlamıştır. Bununla birlikte bu imkânlardan faydalanmak, mevcut sistemde münhasıran eser sahiplerine ait olan
çoğaltma hakkının bu kuruluşlar tarafından kullanılmasını gerektirmektedir. Yönerge m. 6’nın bu amaçla kültürel miras kuruluşları lehine getirdiği sınırlama
kanımızca FSEK’e yabancıdır. Bir an için FSEK m. 38’deki “şahsen kullanma”
istisnasının Yönerge m. 6’da öngörülen ihtimalleri kapsayacak şekilde yorumlanmasının mümkün olup olmadığı sorusu akla gelebilirse de hâlihazırda FSEK m.
38’in aradığı “şahsen kullanma” kavramının kapsamı, tüzel kişilerin bu sınırlamadan yararlanıp yararlanamayacağı, çoğaltmanın niceliksel sınırının ne olacağı
gibi konularda yaşanan tartışmalar düşünüldüğünde, FSEK m. 38’in bu konuda
asgari hukuki belirliliği sağlayacak nitelikte bir hüküm olmadığı tespit edilebilir. Kaldı ki istisnaların dar yorumlanmasına ilişkin genel ilke karşısında, FSEK
m. 38’in uygulanma alanının bu şekilde genişletilmesinin yerinde olmayacağı da
söylenmelidir. Öte yandan konuyla bir ölçüde bağlantılı görülebilecek olan FSEK
m. 46 ve 47 bakımından ise, hem bu maddelerin uygulanmalarının son derece sıkı
şartlara bağlanmış bulunduğu, hem de uygulandıkları durumlarda dahi eserlerden
yararlanmak isteyen kimselere Yönerge m. 6’nın sağladığı imkânları sağlamaktan uzak oldukları belirtilmelidir. Kısacası, Yönerge m. 6’nın korumaya çalıştığı
menfaat, ülkemiz bakımından da caridir ve bu açıdan aynı menfaate yönelik bir
düzenlemenin FSEK’te de yer alması faydalı olacaktır. Ayrıca madde ile getirilen istisnanın eserlerin korunması amacıyla ve ancak bu kapsamla sınırlı olarak
tanınmış olması karşısında, hukukumuza aktarılacak bu yöndeki bir düzenlemenin eser sahiplerinin haklarına esasen son derece sınırlı bir müdahale içereceğini
söylemek gerekir.
2. Ticaret Dışı Kalmış Eserler ve Lisanslama Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması Bakımından
a. Ticaret dışı eser kavramı bakımından
“Ticaret dışı eser” (“out-of-commerce works”) kavramı AB fikrî mülkiyet
hukukuna pozitif hukuk düzeyinde ilk defa Yönerge ile giren ve genel olarak
fikrî mülkiyet hukukunda da son derece yeni bir kavramdır. Bu açıdan konunun
FSEK’te düzenlenmemiş olması yadırgatıcı değildir. Bununla birlikte kavramın
doğuşu yine teknolojik gelişmelerle bağlantılıdır ve bu gelişmelerin olağanüstü
hızı karşısında Türk hukukunun da bir meselesi hâline gelmesi kaçınılmazdır.
Gerçekten de ticaret dışı eserler kavramı –tıpkı öksüz eserler (“orphan works”)
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bakımından olduğu gibi-, eserlerin dijital ortamda umumun erişimine sunulmasının kolaylaşmasını ve giderek yaygınlaşmasını takiben doğmuş kavramlardır. Bu
kavram ile hem bilgiye erişimin kolaylaşması hem eser sahiplerinin kaybolmaktan kurtulması hem de kültürel miras kuruluşlarının koleksiyonlarındaki eserleri
azami ölçüde kullanıma sunmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Eserlerin dijitalleştirilmesinin son derece kolay ve sıradan hâle geldiği bir dünyada mevcut
düzenleme biçiminin gerçekçi olmadığı açıktır.
Bu bakımdan eser sahiplerinin haklarının sınırlarına ilişkin FSEK düzenlemelerinin bu gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ancak
olası bir yeniden düzenleme tercihi hâlinde asıl önemli olan bu yöndeki değişikliklerin bütüncül bir şekilde yapılmasıdır. Bu bakımdan, örneğin tek başına ticaret dışı eserlere ilişkin bir düzenlemenin Türk hukukunda benimsenmesi eksik
kalacaktır. Mesele tekil olarak ticaret dışı eserler meselesi değil, bütüncül olarak
yeni teknolojiler ve imkânlar karşısında eser sahiplerinin, kamunun ve kültürel
miras kuruluşlarının menfaatlerini hep birlikte gözeten ve gerçekliğe gözlerini
kapamayan yeni bir koruma rejiminin tesisidir. Bu kapsamda başta koruma süreleri olmak üzere, öksüz eserler ve ticaret dışı eserler ile ilgili gelişmeler de elbette
dikkate alınmalı, yine kamuya ödünç vermeden yahut reprografik faaliyetlerden
kaynaklanan haklar (kütüphane primi, çoğaltma primi), genişletilmiş etkili toplu
lisanslama gibi bağlantılı konular da bu bütün içerisinde değerlendirilmelidir.
b. Genişletilmiş etkili toplu lisanslama
Yukarıda vurgu yapılan konular arası bağlantı bakımından önemli bir örnek,
genişletilmiş etkili toplu lisanslama meselesidir. Yönerge ile ticaret dışı eserler
bakımından önemli bir işlev üstlenen bu yeni müessesenin AB üyesi ülkelerin
ihtiyarına bağlı olarak ticaret dışı eserler dışında da kullanım alanının genişletilmesine yönelik bir politika tercihi yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu müessese de
oldukça yenidir ve en azından bazı eser sahiplerinin iradelerinin bir ölçüde dışlanması sonucunu doğurması bakımından dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir. Yönerge’nin 12. maddesi ile üye devletlere bir zorunluluk değil bir seçenek
sunulmuş olması da bu çekinceden kaynaklanmaktadır.
Bu itibarla FSEK bakımından meslek birliklerine genişletilmiş etkili toplu
lisanslama yetkileri tanınması konusunda acele edilmesinin yarardan çok zarar
getirmesi söz konusu olabilir. Türkiye’de meslek birliklerinin geleneksel faaliyet
alanları bakımından dahi henüz yeterince istikrarlı ve iyi işleyen bir uygulamaya kavuşamamış oldukları, bu faaliyet alanlarına ilişkin sorunların çözümünde
dahi istenen seviyeye ulaşılamamış olduğu gibi gerçekler dikkate alındığında,
bu alanda “yeni bir cephe” açılmasının kısa vadede yerinde bir hukuk politikası
tercihi olmayacağı söylenebilir. Bununla birlikte dünyadaki genişletilmiş etkili
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toplu lisanslama uygulamalarının yakından takibi ve böylece olası bir mevzuat
değişikliğinde dikkat edilmesi gereken hususların tespiti şüphesiz elzemdir.
3. İyi İşleyen Bir Telif Hakkı Pazarının Tesisine Yönelik Tedbirler
a. Medya yayıncıları için hak sahipliği
FSEK bakımından medya yayınları bünyesinde yer alan içeriğe ilişkin hak
sahipliği konusunda genel kurallara istisna teşkil eden bir düzenleme yoktur. Bu
bakımdan medya yayınlarında yer alan haber, yorum, makale vb. parçaların öncelikle FSEK anlamında eser niteliği taşıyıp taşımadığı değerlendirilecek, özellikle
hususiyet unsurunun varlığı durumunda eser sahipliğine ilişkin kurallar uygulanacaktır. Bu bakımdan bilhassa Yönerge m. 15’in ilgilendiği “haber” içerikleri
esasen çok defa hususiyetten yoksun olmaları bakımından FSEK manasında eser
olarak nitelendirilemeyecektir.
Öte yandan FSEK m. 36’da basın tarafından yayınlanmış haberler bakımından oldukça geniş bir iktibas serbestisi getirilmiştir. Bu itibarla Yönerge m. 15
anlamında “medya yayınları”nda yayımlanan “haber” içerikleri FSEK m. 36
kapsamında kaynak belirtilmek şartıyla ve herhangi bir iktibas ölçüsüne de tabi
olmaksızın, icabında bütün olarak serbestçe iktibas edilebilecektir. Esasen haber
şeklindeki içeriklerin yukarıda belirtildiği üzere hususiyet vasfından yoksun olması karşısında, burada gerçek manada eser sahipliğinden kaynaklanan haklara
ilişkin bir sınırlamadan da bahsedilemeyeceği, zira ortada çok defa bir eser bulunmadığı da ifade edilmektedir33.
Dahası FSEK m. 36/2 uyarınca gazete ve dergilerde yayınlanan “içtimai, siyasi veya iktisadi günlük meselelere müteallik makale ve fıkralar” da şayet bunların
iktibas hakları açıkça saklı tutulmamışsa aynen yahut işlenmiş şekilde iktibas
edilebilecektir. Hatta iktibas hakkının mahfuz tutulduğu hâllerde dahi bu makale ve fıkraların kısaltılarak basın özetleri şeklinde alınmasının caiz olduğu, aynı
yerde ifade edilmiştir. Şu hâlde yine Yönerge m. 15 anlamında “medya yayınları”
içerisinde yer alan eser niteliğini haiz olabilecek kısımlar da FSEK m. 36/2 uyarınca büyük ölçüde iktibas serbestisine tabi kılınmışlardır.
Bu kısa değerlendirme, Yönerge m. 15’te yer alan düzenleme ile FSEK’in
konuya bakış açısı arasında temel bir uyuşmazlık olduğunu ortaya koymaktadır.
Doğrusu Yönerge’nin yaklaşımının genel olarak AB üyesi ülkelerin fikrî mülkiyet hukukları bakımından da yeni ve sıra dışı olduğu ifade edilmelidir34. Zira
33
34

Eser niteliği taşıyan haber metinlerindeki bazı parçaların bir başka haber metninde kullanılması
durumunda ayrıca FSEK m. 37’de düzenlenen sınırlama da göz önünde bulundurulmak gerekir.
Bununla birlikte Yönerge öncesinde, ilk olarak Almanya ve takiben İspanya’da gerçekleşen ve
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yukarıda aktarılan FSEK düzenlemeleri esas itibarıyla Bern Anlaşması’nın 2/8
ve 10/1 maddelerinin hukukumuza yansımasından ibarettir ve bu düzenleme biçimi Avrupa ülkeleri bakımından da asıldır. Nitekim henüz hazırlık çalışmalarından itibaren Yönerge m. 15 düzenlemesine yöneltilen eleştirilerden birisi de bu
düzenlemenin, uluslararası fikrî mülkiyet hukukunda benimsenmiş olan, haber
niteliğindeki bilgilerin (Bern Anlaşması’nın tabiriyle “günlük haberler ve muhtelif vakalar”ın) telif hakkı korumasına tabi olmayacağı yönündeki temel ilke ile
uyumsuz olduğu yönündedir.
Yönerge’nin bu bakımdan fikrî mülkiyet hukukunda kök salmış bir yaklaşım
tarzının terk edilmesi anlamına geldiği açıktır. İlgili kısımda da ifade edildiği
üzere bu radikal adımın arkasında, medya yayıncılarının yatırımları neticesinde
ortaya çıkan ve dijital ortamda sunulan haberlerin, çoğu defa bunları devre dışı
bırakan haber toplayıcı siteler gibi üçüncü taraflar eliyle kullanıcılara ulaştığı ve
dolayısıyla yayıncıların yatırımlarının ekonomik karşılığını alamadığı düşüncesi
yatmaktadır. Düzenleme ile amaçlanan, bu durumu değiştirmek ve medya yayıncılarının konumunu güçlendirmektir. Bu itibarla Yönerge m. 15’in sadece FSEK
değil, genel olarak fikrî mülkiyet hukuku bakımından “hazmı zor” bir düzenleme
olduğunu kabul etmek gerekir.
Açıktır ki Yönerge m. 15’e muadil bir düzenlemenin Türk hukukunda kabulü,
FSEK’in konuya ilişkin genel yaklaşımına önemli bir istisna getirmek anlamını
taşıyacaktır. Böylece öncelikle esasen çok defa eser niteliği taşımayan birtakım
içerikler dolayısıyla ortada bir eser sahibi bulunmamasına rağmen bir hak sahibi (medya yayıncısı) ihdas edilmiş olacaktır ki böyle bir tercih hakkın varlığını
(ister eser sahipliğinden kaynaklanan haklar, isterse bağlantılı haklar bakımından
olsun) her hâlükârda eserin varlığına bağlayan mevcut sistemimizde ciddi bir kırılma teşkil edecek, belki yeni bir hak kategorisi ihdası anlamına gelecektir. Daha
da önemlisi böyle bir tercih, FSEK’in haber alma amacıyla getirdiği temel bir
sınırlamanın internet ortamındaki iktibaslar bakımından bertaraf edilmesi sonucunu doğuracaktır ki haber alma eyleminin çok büyük oranda internet üzerinden
gerçekleştiği bir çağda bu durum pratikte FSEK m. 36’yı büyük oranda kadük bir
hüküm hâline getirecektir.
Tüm bu sebeplerle Yönerge’nin bu düzenlemesinin hukukumuza aktarılması konusunda çekingen davranılmasında fayda olduğu kanaatindeyiz. Şüphesiz
bu konuda yapılacak bir değerlendirme bakımından Yönerge m. 15’in uygulama
aşamasında nasıl sonuçlar doğuracağının takip edilmesi önem taşımaktadır. Bu
noktada söz konusu maddenin yerindeliğinin yanı sıra, beyan ettiği amaca ulaşmak bakımından elverişli olup olmadığı konusunda da ciddi eleştirilerin bulunYönerge’nin bu düzenlemesine giden ilk adımlar olarak de değerlendirilebilecek olan, tabiri
caizse “deneysel” nitelikteki mevzuat değişikliklerine işaret etmek gerekir.
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duğu göz ardı edilmemelidir. Ek olarak Yönerge’nin bu düzenlemesinden önce
Almanya ve İspanya’da aynı amaçla yürürlüğe konulan iç hukuk düzenlemelerine ilişkin nispeten olumsuz yahut bu düzenlemelerin amaçlanan sonuca ulaştırmak bakımından yetersiz olduğunu gösteren tecrübelerin incelenmesi de faydalı
olacaktır.
b. Yayıncılar ile eser sahipleri arasında yeni gelir paylaşımı imkânları
Yönerge m. 16 ile, 15. maddede medya yayıncılarının korunmasına dönük
olarak kullanılan tercihe benzer bir biçimde, bu defa da genel olarak yayıncılık
sektörünü gözeten bir düzenleme imkânı üye devletlere tanınmıştır. Bu kapsamda
Avrupa ölçeğinde yaygın haklar olan ve telif haklarına ilişkin birtakım sınırlamaların bir anlamda telafisi niteliği taşıyan, ayrıca geleneksel olarak münhasıran
eser sahiplerinin yararlandığı kütüphane primi ve çoğaltma primi gibi uygulamaların giderek büyüyen ekonomik hacminden yayıncıların da belirli bir pay alabilmesine imkân tanıyacak yeni bir rejime geçiş öngörülmektedir.
Hukukumuzda eser sahipleri kütüphane primi yahut çoğaltma primi gibi ekonomik haklara henüz sahip değildir. Olası bir değişiklik çerçevesinde bu hakların
eser sahiplerine tanınması hâlinde, başlangıç aşamasından itibaren yayınevlerinin
de bu kazanca ortak edilmesi şeklindeki bir yasama politikasının doğru olmayacağı söylenebilir. Nitekim Yönerge m. 16, bu hakların hatırı sayılır bir süredir
münhasıran eser sahipleri tarafından kullanıldığı ve belirli bir süreç sonunda anlamlı bir ekonomik değerin ortaya çıktığı ülkeler için öngörülmüş bir “tercih”ten
ibarettir. Söz konusu hakların bu şekilde kayda değer bir ekonomik büyüklüğe
ulaşmasından önce benzer bir tercihin kullanılmasının neler getirip neler götüreceği değerlendirilmelidir; bu noktada Türkiye’de yayıncılık sektörünün durumu,
yazarlar ile yayıncılar arasında mevcut gelir kalemlerinin paylaşılma biçimi ve
oranı, yayın sektörünün farklı alanlarında farklı ihtiyaçların söz konusu olup olmadığı gibi hususların dikkatle incelenmesinde fayda vardır.
c. Çevrimiçi içerik paylaşımı servis sağlayıcılarının sorumluluğu
Yönerge m. 17, dijital dünya ile fikrî mülkiyet hukukunun belki de en canlı
ve güncel kesişim noktasını ele alıyor olması itibarıyla bilhassa önemli bir hükümdür. Fikrî mülkiyet ihlallerinin giderek daha yoğun ve kapsamlı biçimde
gerçekleştiği dijital ortamların, Yönerge’nin kullandığı tabirle ÇİPHS tarafından
sağlanan ortamlar olduğu söylenebilir. Bu mecralardaki eylemlerin fikrî mülkiyet
hukuku bakımından neye tekabül ettiği meselesi bir yana, söz konusu mecraların
içerdikleri materyalin sayıca ve kapsamca büyüklüğü dolayısıyla, bu mecralarda gerçekleşen ihlallerin önlenmesi, durdurulması ve nihayet oluşan zararların
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tazmini konusunda acilen bu yeni ortamın doğasına uygun hukuki çözüm yolları
bulunması zarureti, belki de Yönerge’nin ortaya çıkmasının başlıca amilidir.
Şüphesiz konu Türkiye bakımından da günceldir. Bununla birlikte hâlihazırda
Türk hukukunda özel olarak dijital ortamda gerçekleşen fikrî mülkiyet ihlallerini ve bu ihlallere ilişkin sorumluluk rejimini ele alan hükümler son derece sınırlıdır. FSEK’te doğrudan bu konuya değinen bir düzenleme ek madde 4/3’tür.
Anılan düzenlemeye göre “Dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından
eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının
ihlâli hâlinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle
bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister.
İhlâlin devamı hâlinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine,
üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına
verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması hâlinde bilgi içerik
sağlayıcısına yeniden servis sağlanır”. Buna göre FSEK’in dijital ortamda fikrî
mülkiyet ihlalleri bakımından öngördüğü sistem, “uyar-kaldır” yöntemi olarak
anılan sistemdir. Dijital ortamda hak ihlali hâlinde hak sahibi önce “bilgi içerik
sağlayıcısı”na başvurarak ihlale konu içeriğin kaldırılmasını talep edecek, sonuç
alamaması durumunda bu defa cumhuriyet savcısı aracılığıyla “servis sağlayıcı”dan “bilgi içerik sağlayıcısı”na verilen hizmetin durdurulmasını isteyecektir35.
Görüldüğü üzere bu düzenlemenin temelindeki düşünce “bilgi içerik sağlayıcısı”nın kendi aracılığıyla gerçekleşen ihlallerden kural olarak sorumlu olmadığı
ve bu ihlalleri araştırmak yahut tespit etmekle mükellef bulunmadığıdır. “Bilgi
içerik sağlayıcısı”na yüklenen görev, ihlalin kendisine bildirilmesi durumunda
ihlal teşkil eden içeriği kaldırmaktan ibarettir36.
Bu temel fikir, Türkiye’de dijital ortamın hukuken tanzimi konusundaki başlıca metin olan ve 2007 yılında kabul edilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun”da da esasen korunmuştur. Bu Kanun’da “yer sağlayıcı”nın “yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz
konusu olup olmadığını araştırmakla” yükümlü olmadığı düzenlendiği gibi (5651
sayılı Kanun m. 5/1), “erişim sağlayıcı”nın da “kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip
gerektirmediğini kontrol etmekle” yükümlü bulunmadığı (5651 sayılı Kanun m.
35
36

Belirtelim ki ne “bilgi içerik sağlayıcısı” ne de “servis sağlayıcısı” kavramı FSEK’te tanımlanmış değildir.
“Bilgi içerik sağlayıcısı” ve “servis sağlayıcısı”na ilişkin bu özel düzenleme dışında dijital
ortamda gerçekleşen fikrî mülkiyet ihlalleri ve sorumluluk rejimi bakımından FSEK’in genel
hükümlerinin uygulanacağı şüphesizdir.
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6/2) açıkça hükme bağlanmıştır37. “Yer sağlayıcı” ve “erişim sağlayıcı” bakımından getirilen sorumluluk esasen yine “uyar-kaldır” sistemi çerçevesindedir (bkz.
5651 sayılı Kanun m. 5/2, 6/1-a).
Hâlbuki Yönerge’nin bu konuda getirdiği sistem, öteden beri dijital ortamda
gerçekleşen fikrî mülkiyet ihlalleri bakımından yerleşmiş olan bakış açısından
esaslı bir kopuşu temsil etmektedir. Yukarıda daha detaylı olarak aktarıldığı üzere, öncelikle Yönerge m. 17/1 ile bir ÇİPHS’in kullanıcıları tarafından yüklenmiş olan materyali salt kamunun erişimine sunmuş olması, fikrî mülkiyet hukuku bakımından “umuma iletim” veya “umumun erişimine hazır bulundurma”
eylemi olarak nitelendirilmiştir. Böylece kullanıcı tarafından yüklenen içeriğin
fikrî mülkiyet ihlali teşkil etmesi durumunda, ÇİPHS münhasıran eser sahibine
ait olan hakları kullanmış ve dolayısıyla –şayet bu konuda hak sahibi tarafından yetkilendirilmiş değilse- “haklara tecavüz eden kimse” konumuna gelmiş
olmaktadır. Kısacası bu yeni sistemde ÇİPHS, salt içeriğin kullanıcı tarafından
yüklendiği, kendisinin sadece “yer sağlayıcı38” olduğu şeklindeki bir savunma
ile sorumluluktan kurtulma imkânına sahip değildir. Nitekim tam da bu farklı
bakış açısı sebebiyle Yönerge m. 17/4’te ÇİPHS’in, kullanıcılarının ihlal teşkil
37

38

5651 sayılı Kanun uygulamasında “yer sağlayıcı”, “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri
sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri” (m. 2-m), “erişim sağlayıcı” ise “Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri” (m. 2-e) ifade
etmektedir. Bu tanımlar çerçevesinde FSEK ek madde 4/3’te kullanılan “bilgi içerik sağlayıcısı” kavramının 5651 sayılı Kanun anlamında “yer sağlayıcı” kavramına, “servis sağlayıcısı”
kavramının ise yine 5651 sayılı Kanun anlamında “erişim sağlayıcı” kavramına tekabül ettiği
anlaşılmaktadır. FSEK m. 4/3’ün yürürlüğe girdiği tarihte dijital ortama ilişkin temel bir hukuki
metnin bulunmadığı düşünüldüğünde, kavram kullanımı arasındaki bu farklılık mazur görülebilir. Bununla birlikte tereddütleri gidermek adına olası bir kanun değişikliğinde FSEK’te de
5651 sayılı Kanun’da kullanılan kavramların tercih edilmesi şüphesiz faydalı ve gereklidir.
Yönerge’de kullanılan ÇİPHS kavramının 5651 sayılı Kanun’da kullanılan hangi kavram altında değerlendirilebileceği çok açık değildir. Zira bu noktada başlıca iki ihtimal olarak ortaya
çıkan “yer sağlayıcı” ve “içerik sağlayıcı” kavramlarına ilişkin olarak 5651 sayılı Kanun’da yer
verilen tanımların hangisinin Yönerge’de tanımlanan ÇİPHS kapsamındaki faaliyetlere tekabül
edeceği tartışmaya açıktır. Nitekim internet jargonunda “ikinci nesil internet siteleri/web 2.0”
olarak adlandırılan ve içeriğin daha ziyade kullanıcılar tarafından oluşturulduğu internet sitelerinin, 5651 sayılı Kanun anlamında hangi kavrama karşılık geldiği tartışılmaktadır. Biz bu
çalışmada bu tartışmaya girecek değiliz. Ancak Yargıtay’ın muhtelif kararlarında (örnek olarak
bkz. Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 09.02.2015 tarih ve 2014/18327 E., 2015/2130 K. sayılı;
01.12.2014 tarih ve 2014/7409 E., 2014/24197 K. sayılı; 09.06.2014 tarih ve 2013/26590 E.,
2014/14164 K. sayılı kararları ve aynı yöndeki muhtelif kararlar) ÇİPHS kavramının kapsamında olan çeşitli internet sitelerini “yer sağlayıcı” olarak kabul etmiş olması dolayısıyla ve salt
işbu çalışma bakımından karşılaştırma imkânı sağlamak amacıyla ÇİPHS ile “yer sağlayıcı”
kavramları arasında bir ilgi kurduk. Bununla birlikte her hâlükârda ÇİPHS kavramı ile 5651
sayılı Kanun anlamında “yer sağlayıcı” kavramının özdeş olamayacağına dikkat edilmelidir.
Bu bakımdan “yer sağlayıcı” kavramı –Yargıtay’ın benimsediği anlamıyla-, ÇİPHS’i de içine
alacak nitelikte daha geniş bir kavramdır. Ancak Yönerge’nin yaptığı tanım uyarınca her ÇİPHS 5651 sayılı Kanun kapsamında bir “yer sağlayıcı” sayılmak durumundadır. Dolayısıyla Yönerge m. 17’deki düzenleme biçimi ile hukukumuzdaki düzenleme karşılaştırılırken mecburen
“yer sağlayıcı” kavramının temel alınması gerekmiştir.
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eden paylaşımları dolayısıyla sorumlu olacağı düzenlenmiş, bununla birlikte yine
aynı fıkrada “kurtuluş beyyinesi”ne de yer verilmiştir. Bu kapsamda ÇİPHS’e,
Yönerge m. 17/4-c’de düzenlenen “uyar-kaldır” sistemine ek olarak, söz konusu
eserlere ilişkin hak sahiplerinden gereken kullanım yetkisini almak (m. 17/4-a)
ve hak sahiplerinin ÇİPHS’e gerekli bilgileri verdiği eserlerin paylaşılmamasını sağlamak (m. 17/4-b) hususlarında azami çabayı gösterme yükümlülükleri de
yüklenmiştir39.
Kısacası Yönerge’nin düzenleme biçimi, Türk hukukunda dijital ortamda
gerçekleşen fikrî mülkiyet ihlallerine uygulanan mevcut sorumluluk rejiminden
önemli ölçüde farklıdır. Dahası bu düzenleme biçiminin AB üyesi ülkeler bakımından dahi radikal bir yaklaşım farklılığı ifade ettiği ve nitekim bu sebeple
yasama süreci boyunca –ve hatta sonrasında- çok hararetli tartışmalara sebebiyet
verdiği ifade edilmelidir40. Bu bakımdan Yönerge m. 17’nin öngördüğü sorumluluk rejiminin hukukumuza aktarılmasının mevcut sistemden ÇİPHS özelinde
esaslı biçimde ayrılmak anlamına geleceği her hâlükârda göz önünde bulundurulmalıdır. Haddizatında bu yöndeki bir düzenlemenin Türkiye bakımından da
benimsenmesi bir hukuk politikası tercihidir; ancak bu yapılırken mevzuatımızın
genel yaklaşımı ile bu düzenleme arasındaki bağlantının gözetilmesi ve söz konusu Yönerge hükmünün AB üyesi ülkelerin iç hukuklarına aktarılması sonrasında nasıl sonuçlar doğuracağının takip edilmesi mutlaka yararlı olacaktır.
d. Eser sahipleri ve icracı sanatçıların konumlarının güçlendirilmesine
yönelik önlemler
Yönerge’nin 18-23. maddeleri kapsamında, eser sahiplerinin eserlerinin ekonomik getirisinden gereği gibi faydalanmalarını mümkün kılacak önlemler üzerinde durulmuştur. 18 ilâ 21. maddeler uyarınca üye devletlerin iç hukuklarında
yapmaları gereken düzenlemelere karşılık gelecek hükümler FSEK’te de mevcut
değildir. Bu arada TBK m. 138 ile sağlanan uyarlama imkânının da şartları bakımından Yönerge m. 20’deki uyarlama mekanizmasının bir alternatifi olarak değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir. Tüm bu Yönerge düzenlemelerinin,
39

40

Bununla birlikte Yönerge m. 17’deki sistemin ÇİPHS bakımından bir genel gözetim/izleme
yükümlülüğü ihdas edildiği anlamına gelmeyeceği de yine aynı maddede vurgulanmıştır (Yönerge m. 17/8). Ancak özellikle Yönerge m. 17/4-a ve 17/4-b düzenlemeleri karşısında bu vurgunun nasıl bir işlevi olacağı tartışılabilir.
Nitekim Yönerge’nin kabulünün hemen ardından Yönerge m. 17/4-b’nin ve m. 17/4-c’nin m.
17/4-b’ye atıf yapan son kısmının (“…ve bunların gelecekte yeniden yüklenmesini engellemek için (b) bendine uygun olarak azami çabayı gösterdiğini”) Avrupa Birliği Temel Haklar
Şartı’nın 11. maddesinde düzenlenen ifade ve bilgi alma hakkına aykırılığı gerekçesiyle iptali
talebiyle Polonya Cumhuriyeti tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde 24.05.2019
tarihinde açılmış olan dava (Case C-401/19) halen derdesttir.
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ülkemizde de eser sahiplerinin yaşadığı benzer sıkıntıların giderilmesi bakımından iç hukuka aktarılması faydalı olacaktır.
Bununla birlikte Yönerge m. 22 ile öngörülen geri alma hakkı, esas itibarıyla
FSEK m. 58’de “cayma hakkı” kenar başlığı altında düzenlenmiş olan müesseseye karşılık gelmektedir. Bununla birlikte iki düzenleme arasındaki farkların mevcudiyetine işaret etmek gerekir: Yönerge’nin sadece devir ve inhisari lisans bakımından geri alma hakkını öngörmüş olmasına mukabil FSEK m. 58’de cayma
hakkı bakımından böyle bir ayrım yapılmamıştır41. Ayrıca Yönerge’de geri alma
hakkının sahipleri olarak eser sahipleri ve icracı sanatçılar sayılmışken FSEK m.
58’de icracı sanatçılar açısından açık bir düzenleme yer almamıştır.
Yine FSEK m. 58/1’deki cayma hakkının kullanılabilmesi açısından “eser
sahibinin menfaatlerinin esaslı surette ihlal edilmesi” şartı aranmıştır; hâlbuki
Yönerge sadece devre konu hakların kullanılmaması şartı ile yetinmiştir. Bununla
birlikte bu lafız farklılığının, bütüncül olarak değerlendirildiğinde hakkın kullanılma şartları bakımından büyük bir farklılık yaratmayacağı söylenebilir. Gerçekten de devre konu hakların gereği gibi kullanılmaması -devir ve inhisari lisans
hâllerinde- esasen FSEK’in aradığı “esaslı surette ihlal” sonucunu çok defa doğurur; bununla birlikte “esaslı surette ihlal” şartı asıl olarak eser sahibinin caymadaki menfaatinin, hakkı devralanın menfaati ve hatta eser üzerinde hak sahibi olan
diğer kimselerin menfaatleri ile kıyaslandığında çok az veya önemsiz görünmesi
hâlinde bu hakkın kullanılamaması sonucunu doğuracak bir işlev taşımaktadır ki
Yönerge m. 22/2’de aynı sonuca yönelik düzenlemelerin üye devletler tarafından
da yapılabileceği öngörülmüştür.
Öte yandan Yönerge’de yararlanmama olgusunun, giderilmesi büyük ölçüde
eser sahibi veya icracıdan beklenebilecek şartlardan kaynaklanması durumunda
geri alma hakkının kullanılamayacağı düzenlenmişken (Yönerge m. 22/4), FSEK
m. 58’de eser sahibinin kullanacağı cayma hakkı yenilik doğurucu bir hak olarak kurgulanmış ve dolayısıyla bu hakka inşai bir etki tanınmıştır. Bu sebeple
şartların gerçekleşmesi hâlinde cayma hakkı kullanıldıktan sonra, hakları iktisap
eden kimsenin kullanmama konusunda bir kusuru olmasa veya eser sahibinin
kusuru daha ağır olsa bile cayma sonuçlarını doğurmuş olacaktır. Nitekim FSEK
m. 58/4’te “İktisap edenin mali hakkı kullanmamakta kusuru yoksa veya eser sahibinin kusuru daha ağır ise hakkaniyet gerektiği hâllerde iktisap eden, münasip
bir tazminat isteyebilir” denilerek bu hâllerde sadece eser sahibi bakımından bir
tazminat yükümlülüğü öngörülmüştür.
41

Bununla birlikte FSEK m. 58’in cayma hakkının doğumu bakımından aradığı “esaslı surette
ihlal” şartı ile birlikte değerlendirildiğinde, bir mali hak üzerinde basit lisans tanınması hâlinde
eser sahibinin kullanma yetkisi devam ettiği gibi aynı hakla ilgili olarak başkalarına lisans
vermesi de mümkün olduğuna göre, bu ihtimalde lisans alanın haklardan gereği gibi faydalanmamasının eser sahibinin menfaatlerini esaslı surette ihlal ettiğini söylemek zorlaşacaktır.
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FSEK m. 58/5’in cayma hakkından önceden vazgeçilemeyeceğine ilişkin düzenlemesi ile Yönerge m. 22’nin bu konuyu ele alan beşinci fıkrası da farklı yaklaşımları benimsemiştir. Yönerge’de geri alma hakkı temelde sözleşme ile bertaraf edilebilecek bir hak olarak düşünülmüşken, FSEK m. 58/5 cayma hakkının
önceden bertaraf edilmesini mutlak olarak yasaklamış, sadece aynı fıkrada bu
hakkın kullanılmasını azami 2 yıla kadar ertelemeye yönelik sözleşmelere izin
vermiştir.
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Öz
Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde 1994 yılında kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, özellikle 1/2003 sayılı Tüzükle yapılan değişikliklerin gerisinde kalmıştır. Her ne kadar Kanunun
uygulanmasında Kurulca çıkartılan tebliğlerle bu konuda önemli adımlar atılmışsa da, idari düzenlemelerin kanun sınırlarını aşamaması, bazı eksiklikleri hissettirmektedir. AB mevzuatına uyum sağlamak adına RKHK’nın
birçok maddesinde, 7246 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler; muafiyet
rejiminde, de minimis ilkesine dayanak oluşturmada, ihlalde yapısal değişiklikler getirilmesinde, soruşturma
aşamasında uzlaşma ve taahhüt verilmesi konusunda önemli düzenlemeler getirmiştir. Bununla birlikte Kurulla
mahkemeler arasındaki ilişki, yerinde incelemenin kapsamı, teşebbüs birlikleri üyelerine cezaların uygulanması
konularında hâlâ Kanunla Tüzük arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bunun haricinde ceza zamanaşımı konusunda eksiklikler bulunsa da, Kabahatler Kanunu ile bu konu doldurulmaktadır. İşbu çalışmamızda, kısaca
bahsedilen bu konular ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kartel, Rekabet hukuku, Avrupa Birliği, 1/2003 sayılı Tüzük, De minimis ilkesi
Abstract
Law No 4054 on the Protection of Competition, which was accepted in 1994 during the process of approximation of laws with EU acquis, fell behind of the changes in the EU competition law especially after the enactment
of Regulation No 1/2003. Despite the steps have been taken by the communiques from the Turkish Competition
Board in order to keep up with these changes, administrative regulations were not able to fill the absence of
statutory regulations. Law No 7246 has amended several provisions of the Law No 4054 so that harmonization with the current EU law can be established. These amendments set forth important provisions regarding
exemption, allowed Turkish Competition Board to apply de minimis principle, settlement and commitment
mechanisms during the phase of investigation and impose structural remedies in case of infringement. On the
other hand, further approximation with the Regulation is required regarding the relationship between the Board
and courts, the scope of on-site investigation and imposing fines on the association of undertakings. Although
there is a lack of provision on the limitation rules on criminal matters, Misdemaor Law fills this gap. This study
examines these briefly mentioned topics.
Keywords: Cartels, Competition Law, European Union, Regulation No 1/2003, De minimis principle
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı
Yayın Yeri
2. Adı

: Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma m.
101
: ABRG 7.6.2016, C 202, s. 1–388 (Konsolide metin)
: 16 Aralık 2002 tarih ve 1/2003 sayılı Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nın 81 ve 82. Maddelerinin (ABİHA 101-102) Uygulanmasına Dair
Konsey Tüzüğü (“1/2003 sayılı Tüzük”)

Kabul Tarihi

: 16 Aralık 2002

Sayısı

: 1/2003 (AT)

Yayın Yeri

: ABRG 4.1.2003, L 1, s. 1–25

3. Adı

: ABİHA 101 (1) Uyarınca Rekabeti Hissedilir Derecede Etkilemeyen Önemsiz Nitelikteki Anlaşmalara İlişkin Komisyon Bildiri (“De Minimis Bildirisi”)

Sayısı

: 2014/C 291/01

Yayın Yeri

: ABRG C 291, 30.8.2014, s. 1–4

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Kabul Tarihi

: 7 Aralık 1994

Sayısı

: 4054

Yayın Yeri

: RG 13.12.1994, 22140

2. Adı
Yayın Yeri

: Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik
: RG 15.02.2009, 27142

II. Açıklamalar
A. Genel Olarak
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da “kartel” kavramı geçmemektedir. Kartel kavramı, 15 Şubat 2009 tarih ve 27142 sayılı Resmî Gazetede
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yayınlanan Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İş birliği Yapılmasına
Dair Yönetmelikte yer almaktadır. Yönetmelik m. 3/1-c’ye göre kartel; “fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket
konularında, rakipler arasında gerçekleşen, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya
uyumlu eylemler” şeklinde tanımlanmıştır.
Görüldüğü üzere kartel, rakipler arasında rekabeti sınırlayıcı anlaşma veya
uyumlu eylemlerdir. Buradaki vurgu, rekabeti kısıtlayan danışıklı ilişkilerin rakipler arasında yapılmasıdır.
RKHK m. 4’te rekabeti engelleyen, sınırlayan, ortadan kaldıran teşebbüsler
arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasak olarak kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere maddede, anlaşmaların veya uyumlu eylemlerin rakipler veya rakip olmayıp da dikey
ilişkide bulunan veya tamamen başka bir piyasada yer alan teşebbüsler arasında
olup olmadığı belirtilmemiş, tamamını kapsayacak içerikte düzenlenmiştir. Hemen belirtelim ki, üretim zincirinin farklı halkalarında bulunan teşebbüsler arasındaki dikey anlaşmalar, Rekabet Kurulunun 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara
İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile RKHK m. 4’teki yasaktan, belli şartlar dâhilinde muaf tutulmuşlardır. 2002/2 sayılı Tebliğ m. 2’deki üretim zincirinin farklı
seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arası anlaşmalar dikey anlaşma olarak
tanımlanmıştır.
Buradan da yola çıkıldığında, üretim zincirinin aynı seviyesinde bulunan rakipler arasında yapılan ve rekabeti kısıtlama amacı taşıyan yahut bu etkiyi doğuran anlaşmalara veya uyumlu eylemlere kartel denilir.
B. Karşılaştırma Yapılırken İzlenecek Yol
Belirtelim ki, 1/2003 sayılı ABİHA’nın 101 ve 102. (eski 81, 82) Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Kuralları Konsey Tüzüğü, ABİHA 101 ve 102’de bulunmayan birçok düzenlemeyi ABİHA 103’ten hareketle getirmiştir. RKHK’daki
düzenlemeler hem ABİHA hem de 1/2003 sayılı Tüzükle hemen hemen uyumludur. Ancak, bazı noktalarda farklılıklar bulunmaktadır. 1/2003 sayılı Tüzükle
oluşan farklılıkları gidermek adına, 7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 16.06.2020 tarihinde TBMM’de
kabul edilmiş, 24.06.2020 tarih ve 31165 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır1.
1

Belirtmek isterim ki, işbu çalışmamızın ilk, yani 16.06.2020 tarihinden önceki hâlinde söz konusu farklılıklara değinilmiş ve öneriler getirilmişti. Bu önerilerimizin çoğunun 7246 sayılı
Kanunla yapılan değişikliklerde yer aldığını tespit etmiş bulunmaktayım. Kanun koyucunun,
meselelere doğru bir şekilde yaklaştığını görmek, beni ayrıca memnun etmiştir.
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7246 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin temelinde, 1/2003 sayılı Tüzük başta
olmak üzere, AB mevzuatında yapılan düzenlemelere uyum sağlamaktır.
Anılan nedenle, gelinen süreç bakımından, Avrupa Birliğindeki kartele ilişkin
düzenlemelerin ve ülkemiz rekabet hukukunun karşılaştırmasını yapmak, işbu
çalışmanın konusunu teşkil edecektir. Kartellerle ilgili AB hukukunda çokça sektörel düzenlemeler bulunmakla birlikte, temel düzenlemelerin ABİHA 101 ve
1/2003 sayılı Tüzük olduğu söylenebilecektir2. Ayrıca bağlayıcı niteliği bulunmasa da yatay anlaşmalarla ilgili Komisyon uygulamasına kaynaklık teşkil eden
diğer bir önemli kaynak De Minimis Bildirisi’dir. Çalışmada da AB mevzuatı bu
kapsamda incelenecek, ülkemiz rekabet hukuku mevzuatının AB rekabet hukuku
düzeninden ayrılan yönleri ele alınacaktır.
C. AB Mevzuatı ve Türk Hukukundaki Karşılıkları
1. ABİHA 101
RKHK m. 4/1’e göre; “belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya
dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya
bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka
aykırı ve yasaktır”.
RKHK m. 4/2’de ise “bu hâller özellikle şunlardır” denilerek, en çok karşılaşılan rekabet ihlalleri sınırlayıcı olmayacak şekilde sayılmıştır.
ABİHA m. 101’de ise, “teşebbüsler arasında üye ülkelerdeki ticareti etkileyen
ve amacı yahut etkisi itibarıyla rekabeti engelleyen, sınırlandıran veya ortadan
kaldıran bütün anlaşmaların, teşebbüs birliği kararlarının ve uyumlu eylemlerin
yasak ve iç pazarla bağdaşmaz olduğu” düzenlenmiştir. Anlaşmanın 101. maddesinde de rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların sıklıkla görülenleri, örnek kabilinden
sayılmıştır.
Görüldüğü üzere her iki maddede ortaya çıkan fark; ABİHA 101’de “üye ülkeler arasındaki ticaretin etkilenmesi” kriterine yer verilmemesidir.
ABİHA m. 101’de üye ülkeler arasındaki ticaretin etkilenmesi kriterine yer
verilmesi, bizatihi düzenlemenin ortak pazarın/birliğin kurulmasında bir araç olması nedeniyle yerindedir. Elbette Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kendi iç mevzuatlarını, ABİHA m. 101’i ve buna ilişkin Konsey ve Komisyonun tüzük ve
direktiflerini gözeterek belirleyebileceklerdir. Ancak Komisyon, sadece üye ül2

Yatay Anlaşmalarla ilgili AB hukukundaki diğer düzenlemelerle ilgili bilgi için bkz. < https://
ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html > erişim 19.09.2020.
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kenin kendi iç piyasasında gerçekleşen rekabet ihlâlleri ile ilgilenmeyecektir. Bir
rekabet ihlali, ortak pazarda üye ülkeler arasındaki ticareti etkiliyorsa ABİHA m.
101 ve ilgili alt düzenlemelerin uygulanması söz konusu olacaktır.
Ancak, ABİHA m. 101’de yer alan “ticaretin etkilenmesi” kriteri, sadece ortak
pazar açısından ele alınmamalıdır. Bu kriter, aynı zamanda, ölçeği çok küçük boyutta kalan, piyasanın geneli bakımından herhangi bir etkisi bulunmayan anlaşma
ve uyumlu eylemlerin de yasak kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile de alakalıdır.
Kanaatimizce, RKHK m. 4’te “ticaretin etkilenmesi” kriterine yer verilmesi
doğru değildir. RKHK m. 4’te rekabetin engellenmesi, sınırlanması veya ortadan
kaldırılması kavramları kullanılmış, ancak bunun ilgili piyasanın tamamında mı
yahut belli bir kısmında mı olması gerekliliğine değinilmemiştir. Bu durum karşısında, çok küçük ölçekli teşebbüsler arasında yapılan bu nitelikteki danışıklı
ilişkiler de hukuka aykırı ve yasak olarak kabul edileceklerdir. RKHK m. 1 ve 2
de anılan sonucu destekleyicidir. Oysa ki rekabeti sınırlamakla birlikte piyasada
hissedilir veya fark edilebilir bir etkisi olmayan yahut çok küçük düzeyde hissedilir etkisi olan danışıklı ilişkilerle Kurulun ilgilenmemesi gerektiği söylenebilir.
Rekabet Kurulu gibi bir düzenleyici otoritenin, bu nitelikteki danışıklı ilişkilerle
uğraşmaması, meşgul edilmemesi yönünde gerekçe ileri sürülebilir.
7246 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce “de minimis” ilkesinin
RKHK’da dayanak bulunmadığı gerekçesiyle Türk hukukunda uygulanmayacağı
yönünde yargı kararları bulunmaktadır. Avrupa Birliği hukukuna uyumlaştırmayı
sağlamak adına da “ilgili piyasanın hissedilebilir derecede etkilenmesi” şeklindeki kritere RKHK m. 4’te yer verilmesi kanaatimizce doğru değildir. Ancak, böyle
bir kritere yer verilecekse de rekabet hukukunda ilgili piyasa kavramı asıl ve yerleşmiş olduğundan, onun yerine “ilgili piyasanın hissedilir derecede etkilenmesi”
şeklinde kullanımı tercih etmek gerekir diye düşünmekteyiz.
Bununla birlikte RKHK m. 4’te böyle bir kritere yer verilmemesi gerektiği
düşüncesindeyiz. Evvela, RKHK m. 4, hukuka aykırı ve yasak olan davranışları
ele almaktadır ki bunlar rekabeti engelleyen, kısıtlayan ya da ortadan kaldıran
danışıklı ilişkilerdir. Eğer “ticaretin etkilenmesi” ya da “ilgili piyasanın hissedilir
derecede etkilenmesi” kriterlerine yer verildiğinde, bu etkiyi doğurmayan, ancak
rekabeti sınırlayan eylemlerin, anlaşmaların “hukuka aykırı ve yasak” kapsamında olup olmadığı sorunu ortaya çıkacaktır. RKHK m. 4’ün bu öneriler çerçevesinde ortaya çıkacak düzenlemesi metni dikkate alınırsa, küçük ölçekli aykırılıkların
hukuka aykırı olmadığı, yasak kapsamında düşünülmediği gibi sonuca da varılabilecektir. Hâlbuki bu kabul edilmemeli, bu tür etki doğurmayan aykırılıklar da
hukuka aykırı ve yasak olarak değerlendirilmelidir.
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Rekabet Kurulunun bu tür sınırlı etki doğuran eylemlerle ilgilenmemesi,
enerjisini daha büyük işlere yöneltmesi gereği de kanımca bu tür düzenlemenin
RKHK m. 4’te getirilmesi yönünde haklı bir gerekçe oluşturmaz.
ABİHA m. 101’de yer alan düzenleme, “ticaretin etkilenmesi” değil, “üye
ülkeler arasındaki ticaretin etkilenmesidir”. Bu tür bir anlayış, Birlik hukukuna
da uygundur.
7246 sayılı Kanun da konuya değindiğimiz şekliyle yaklaşmıştır. Söz konusu
Kanunla, RKHK’nın ön araştırmanın sonuçlanması kenar başlıklı 41. maddesine, “Kurul; pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat
tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve
ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma
konusu yapmayabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul
tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir” şeklinde ikinci fıkra eklenmiştir.
Görüldüğü üzere kanun koyucu da meselenin hukuka aykırı ve yasak ile ilişkisini kurmamış, sadece Kurulun soruşturma açıp açmama bakımından rekabete
aykırılığın piyasa üzerindeki etkisi üzerinde durmuştur.
Söz konusu değişikliğe ilişkin gerekçede, “2005-2019 yılları arası Avrupa
Birliği İlerleme Raporları Rekabet Politikası Faslında, piyasada rekabeti kayda
değer ölçüde kısıtlamayan uygulamalara ilişkin Avrupa Birliği mevzuatına uyum
sağlanması beklendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği mevzuatı
dikkate alınarak yapılan bu düzenlemeyle; rakipler arasında fiyat tespiti, bölge
veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak
üzere, Kurulca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma,
uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması
öngörülmektedir. Böylece Kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi mümkün olacaktır. Diğer yandan, fıkranın uygulanmasına
yönelik nesnel ölçütlerin Kurul tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenmesi öngörülmektedir” denilmektedir3.
Yapılan değişiklikle, “de minimis” ilkesinin dayanağı artık RKHK’da vardır;
ilkenin uygulanması da Kurul tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecektir. İşbu
çalışmanın kaleme alındığı dönem itibarıyla Kurul, bu yönde herhangi bir düzenleme getirmemiştir.
Kanaatimizce getirilen düzenleme, yeri bakımından doğrudur. Sorun, rekabeti
sınırlama, hukuka aykırılık bağlamında değildir. Konu, Kurulun piyasada reka3

Gerekçe için bkz.< https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss215.pdf > erişim
19.09.2020.
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beti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği
kararları için soruşturma açıp açmayacağı ile alakalıdır. Dolayısıyla, RKHK m. 4
bağlamında bir anlaşma hukuka aykırıdır; ancak Kurul, çıkaracağı tebliğde belirtilen kriterler kapsamı sınırları içinde kalanlar bakımından soruşturmaya başlatmayabilecek ve ihlal konusunda karar almayabilecektir. Bu arada yeri gelmişken
değinmekte fayda vardır ki, çıkarılacak tebliğin içeriği bu kapsamda belirlenmeli;
hukuka uygunluk bağlamında ele alınmamalıdır.
Rekabet ihlallerini önlemenin iki ayağı bulunmaktadır; bunlar, rekabet otoritelerince alınacak yaptırımlar ve verilecek kararlar ile zarara uğrayanların özel
hukuka tâbi tazminat davalarıdır. RKHK m. 41/2, ilgili piyasada rekabeti kayda
değer ölçüde kısıtlamayan ihlaller bakımından, bundan zarar görenlerin tazminat
davaları açmalarına engellemeyecektir. Zira, bu yönde bir değişiklik RKHK m.
4’te yapılmadığı gibi tazminat hakkını düzenleyen RKHK m. 57’de böyle bir kritere yer verilmiş değildir. RKHK m. 41/2’deki “piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan” ifadesi, rekabetin kısıtlanmadığı anlamına da gelmemektedir.
Özetle, RKHK m. 4 ile ABİHA m. 101 arasındaki “üye ülkeler arasındaki
ticaretin etkilenmesi” kriterinden doğan farklılık, RKHK m. 41/2 ile artık giderilmiş kabul edilmelidir. Dolayısıyla 7246 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin son
derece doğru olduğunu, konuya isabetli bir şekilde RKHK m. 4 açısından değil
de Kurulun yetkileri bağlamında yaklaşıldığını kabul etmekteyiz. Böylelikle, “de
minimis” ilkesinin 4054 sayılı Kanunda dayanağı oluştuğu gibi bu ilkeye, hukuka uygunluk nedenleri arasında yer verenlerin yaklaşımının yanlışlığı da ortaya
konulmuştur.
2. 1/2003 Sayılı Konsey Tüzüğü
Konsey, 1/2003 sayılı ABİHA’nın 101 ve 102. (eski 81, 82) Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Kuralları Tüzüğü’nü yürürlüğe koymuştur. Tüzük’ün dayanağı ise ABİHA 103’tür. ABİHA 103 uyarınca Konsey, Komisyonun önerileri ve
Avrupa Parlamentosundan geçtikten sonra ABİHA 101 ve 102’nin uygulanması
bakımından Tüzük ve Yönergeler çıkarmaya yetkilidir.
Avrupa Birliği rekabet hukukunda, bir modernizasyon süreci gerçekleştirilmiştir. 1/2003 sayılı Tüzük yürürlüğe girene kadar, ABİHA 101/3 (eski 81/3) çerçevesinde muafiyet tanıma yetkisi münhasıran Komisyon’a aitti. Böylece muafiyet bakımından “merkezî bir bildirim ve izin sistemi” uygulanmıştır. Bu sistemde,
ulusal rekabet otoritelerinin ve mahkemelerin, muafiyet rejimini kendiliğinden
uygulamaları mümkün değildi. Söz konusu uygulama, rekabet ihlâllerine dayalı
olarak açılan soruşturmaları ve tazminat davalarını uzatma veya sürüncemede
bırakma amacıyla Komisyon’a başvuru olanağını ilgili teşebbüslere vermekteydi.
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Ancak sonradan kabul edilen 1/2003 sayılı Tüzük ile Komisyon’un bu münhasır
yetkisine son verilmiş ve ulusal rekabet otoritelerinin ve mahkemelerin muafiyet
kurallarını doğrudan uygulayabilmeleri esasına geçilmiştir.
Yukarıda ifade edildiği üzere, Avrupa Birliği rekabet hukukunda 1/2003 sayılı
Tüzük ile önemli değişiklikler yapılmış ve ulusal rekabet otoriteleri ile ulusal
mahkemeler, ABİHA 101’i tam olarak uygulamak noktasında yetki sahibi olmuşlardır. Bununla birlikte ulusal mahkemelerle Komisyon ve ulusal rekabet otoriteleri arasındaki ilişkiye de önem verilmiş ve bu konuda düzenlemeler getirilmiştir.
Bu hükümler iki yönlüdür; birincisi ulusal mahkemelerle rekabet otoriteleri ve
Komisyon arasındaki iş birliğinin düzenlenmesi iken ikincisi ulusal mahkemelerin karar verirken Komisyon ve ABAD’ın kararlarıyla bağlı olup olmadığı noktasındadır.
İlgili Tüzük’ün, üye ülkeler rekabet otoriteleri ile ulusal mahkemeler ve ayrıca
Komisyon arasında uyum sağlamayı hedeflediği göz önüne alındığında, bütün
maddelerinin Türk rekabet hukuku açısından incelenmesi gerekmemektedir. Ülkemiz, henüz Avrupa Birliği üyesi olmadığından, üye ülkeler rekabet otoriteleri
veya mahkemeleri ile Komisyon arasındaki iş birliği, bilgi paylaşımı ve bekletici
sorun yapma gibi düzenlemeler (Tüzük m. 11, 12, 13, 14, 15) konumuz kapsamı
dışındadır.
a. Mahkemeler ile rekabet otoritelerinin yetkileri
Tüzük’ün, İlkeler başlıklı birinci bölümünün 1/1 ve 1/2 maddelerinde, ABİHA 101/1’i ihlal edip de 101/3’teki şartları taşımayan teşebbüsler arası anlaşma,
uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının hukuka aykırı ve yasak olduğu;
101/3’teki şartları taşıyanların ise hukuka aykırı olarak kabul edilemeyeceği
düzenlenmiştir. Tüzük’ün 1/3. maddesinde ise hukuka aykırı olup olmamak bakımından, bu konuda önceden verilmiş bir kararın varlığı da gerekmemektedir;
yani, rekabeti ihlal ediyorsa yasaktır, muafiyet şartlarını taşıyorsa yasak kapsamında değildir. Bunun için Komisyonun veya diğer herhangi bir rekabet otoritesinin önceden bir karar alması lazım değildir.
3. maddesiyle Tüzük, ulusal mevzuatın uygulanmasının üye devletler arasında
ticareti etkileyebilecek ancak rekabeti sınırlandırmayan yahut rekabeti sınırlamakla birlikte muafiyet koşullarını taşıyan danışıklı ilişkilerin yasaklanması sonucunu doğuramayacağını; ancak rekabet otoriteleri veya ulusal mahkemelerin,
kendi ülkelerinde rekabet ihlallerine karşı mevzuatlarında yer alan daha ağır kuralları içeren yasaklamaları uygulayabileceğini düzenlemektedir.
Ulusal mahkemeler, ABİHA 101’i bütünüyle uygulama yetkisine de sahiptirler (Tüzük m. 6). Bu hükümle, önceki maddeler de göz önünde bulunduruldu-
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ğunda, ulusal mahkemeler rekabet ihlalinin varlığını tespit etme ve yasaklama
yanında muafiyet şartlarını değerlendirerek ilgili danışıklı ilişkiye muafiyet tanıyarak yasak kapsamından çıkarma hususunda da yetkili olacaklardır. Bununla
birlikte Tüzük m. 16 uyarınca ulusal mahkemeler, Komisyonun aldığı kararlara
veya alması muhtemel kararlarla çelişen kararlar veremezler. Yani ulusal mahkemeler, Komisyonun rekabet ihlaline ve muafiyete yönelik vermiş olduğu kararların aleyhine karar veremeyecekler ve hatta Komisyonca kabul edilmiş kararlar
olduğu durumlarda, kendi takdir ve değerlendirmeleri sonucunda, davanın reddine dahi karar verebileceklerdir.
Konu, RKHK m. 4, 5 ve 27/b ile ilgilidir.
RKHK m. 4’te rekabeti sınırlayan, ortadan kaldıran veya engelleyen yahut bu
etkiyi doğuracak nitelikte olan danışıklı ilişkiler, uyumlu eylemler ve teşebbüs
birliği kararları hukuka aykırı olarak kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. Bu açıdan
bakıldığında, ABİHA 101 ve 1/2003 sayılı Tüzük m. 1 ile RKHK m. 4 arasında
herhangi bir farklılık bulunmadığı sonucuna varılabilecektir.
Her ne kadar ABİHA 101/3’ün “may, however, be declared” ifadesi, muafiyet
için bir karar alınması sürecini de ifade etmekte ise de ABİHA 103’ün verdiği yetkiye dayalı olarak Konsey, 1/2003 sayılı Tüzükle muafiyette karar verme
ve bildirim sistemini kaldırmıştır. 1/2003 sayılı Tüzüğe göre, rekabeti sınırlayıcı
danışıklı ilişkilerin yasak kapsamından çıkabilmeleri için muafiyet şartlarını tek
başına taşımaları yeterlidir; bunun için ayrıca bir karar alınması gerekmemektedir. Önceki 17 sayılı Tüzük döneminde geçerli olan Komisyon’a bildirim sistemi, muafiyet açısından kaldırılmıştır. Bunun gerekçesi ise, bildirim sisteminin
rekabet kurallarının efektif olarak uygulanmasını engellediği ve aynı zamanda
idari süreci artırdığı şeklinde ifade edilmiştir. Şöyle ki başvuru sürecinin doğurduğu zaman kaybı, rekabet kurallarının da etkin bir şekilde uygulanmasını etkilemektedir. Oysa ki ABİHA 103/2-b’ye göre Konsey, rekabet kurallarının etkin bir
şekilde uygulanması bakımından çıkaracağı tüzük veya direktiflerde, mümkün
olduğu kadar idari süreçleri azaltmayı ve basitleştirmeyi de gözetmelidir. Ayrıca
önceki sistem, Komisyonun çok daha önemli olaylarla ilgilenmesini de engelleyici mahiyette kabul edilmiştir. Bu amaçlarla yeni sistemde, ulusal rekabet otoriteleri veya mahkemeler, Komisyonun muafiyet konusunda karar almasını beklemeksizin, ABİHA 101’i bütünüyle uygulama konusunda yetkilendirilmişlerdir
(Tüzük, Giriş Kısmı, par. 2, 3, 4).
RKHK m. 5’te de 7246 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. Değişiklik,
RKHK m. 5’in birinci fıkrasının yeniden düzenlenmesi ve ikinci fıkra eklenmesi
yönündedir. Yapılan değişikliğin gerekçesi, “kendi kendine değerlendirme” yönteminin netleştirilmesi ve 2005 yılında RKHK m. 10’daki bildirim zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen belirliliğin sağlanması olarak ifade edilmiştir.

726

İlhan YİĞİT

Önceki hâliyle RKHK m. 5, her ne kadar RKHK m. 10’da Kurula bildirim
zorunluluğu kaldırılmış olsa da, muafiyet kararları bakımından yine de Kurul
kararının gerekliliğini arıyordu. Dolayısıyla bireysel muafiyet açısından Kurul
kararı her zaman gerekecekti. Kurul kararı olmaksızın RKHK m. 4’ten muafiyet
sağlanamayacağı gibi adli mahkemelerin muafiyet değerlendirmesi yapmaları da
mümkün olmayacaktı. Zira değişiklikten önce RKHK m. 5/1’in ifadesi, Kurulun
şartları sağlayan anlaşmalara muafiyet verebileceği şeklindeydi. Bunun tazminat
davaları bakımından sonucu ise, adli mahkemelerin muafiyet şartlarını değerlendirememeleri, muafiyet alabilme imkânı bakımından ise davalı tarafa (ihlalde
bulunanlara) süre vermeleri, Kurulun bu yöndeki kararını bekletici mesele yapabilmeleri idi.
RKHK m. 5/1 ve 5/2’nin yeni hâli aşağıdaki gibidir:
“Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı hâlinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde hükümlerinin
uygulanmasından muaftır:
a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve
iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,
b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu
olandan fazla sınırlanmaması.
İlgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, 4 üncü madde kapsamındaki anlaşma,
uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararının muafiyet şartlarını taşıdığının
Kurul tarafından tespit edilmesi amacıyla Kuruma başvuruda bulunabilir”.
Görüldüğü üzere birinci fıkradaki Kurulun kurucu ve yenilik doğurucu şekilde
muafiyet kararı verebilme yetkisi kaldırılmıştır. Böylelikle, RKHK m. 5/1’deki
şartları taşıyan teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları, Kurulun herhangi bir kararı olmaksızın, kendiliğinden RKHK m. 4’ten
muaf olacaklardır. Kurulun bu yöndeki kararı, sadece muafiyet şartlarının tespiti
noktasındadır.
Yeri gelmişken RKHK m. 5/3’e fayda görmekteyiz. Düzenlemeye göre; “Muafiyet belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir. Muafiyet
kararları anlaşmanın ya da uyumlu eylemin yapıldığı veya teşebbüs birliği kararının alındığı yahut bir koşula bağlanmışsa koşulun yerine getirildiği tarihten
itibaren geçerlidir”. Söz konusu düzenlemenin, muafiyet kararlarının Kurulca
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verildiği dönemdeki düzenlemelerle uyumlu olduğu söylenebilir. Yani önceki
sistemde Kurul, muafiyet kararı vermezden evvel, muafiyet şartları bakımından uyumlu görmediği noktalarda teşebbüslere yükümlülükler getirebilir veya
muafiyeti koşula tabi tutabilirdi. Ancak Kanunun yeni hâlinde Kurul, muafiyet
şartlarının taşıdığını tespit yönünde bir karar verebilecektir. RKHK m. 27/1-b ve
c’nin “ilgililerin muafiyet ve menfi tespit taleplerini değerlendirerek, uygun olan
anlaşmalara muafiyet ve menfi tespit belgesi vermek” “verilen muafiyet kararları ve menfi tespit belgelerinin ilgili olduğu piyasaları sürekli takip ederek, bu
piyasalarda ya da tarafların durumlarında değişiklikler tespit edilmesi hâlinde
ilgililerin başvurularını yeniden değerlendirmek” şeklindeki hükümleri de bu
değerlendirmede herhangi bir farklılık doğurmayacaktır. Bu durum karşısında,
Kurulca yapılan değerlendirmede, şart veya yükümlülük getirilecekse, böyle bir
kararın anlamı, başvurunun muafiyet şartlarının taşımadığının, ancak yükümlülük veya şartların getirilmesi hâlinde muafiyet koşullarının taşıdığının tespiti
olacaktır. Diğer bir deyişle, başvurunun muafiyet şartlarını taşımadığının tespiti
yönünde bir kararla karşılaşılacaktır. Bu nedenlerle, RKHK m. 5/3’ün RKHK m.
5/2 ile uyumlu olmadığını düşünmekteyiz.
RKHK m. 5/2 uyarınca ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri, 4’üncü madde
kapsamındaki anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararının muafiyet
şartlarını taşıdığının Kurul tarafından tespit edilmesi amacıyla Kuruma başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda Kurul, hem bu madde hem RKHK m. 27/b
hükmü gereğince muafiyet belgesi verebilecektir. Muafiyet için Kurul kararının
aranmamasının iki sonucu olacaktır:
1. Değişiklik gerekçesinde de belirtldiği üzere teşebbüsler, artık muafiyet koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını kendileri değerlendireceklerdir. “Kendi
kendine değerlendirme” sistemi, bu yönüyle uygulanacaktır. Kurula başvuruda bulunulması da sonucu değiştirmeyecektir. RKHK m. 5/2 uyarınca
Kurulun bu yöndeki kararı, yenilik doğuran nitelikte değil, sadece tespit
mahiyetinde olacaktır.
2. Bu hâliyle artık, tazminat davalarına bakan mahkemeler de, muafiyet değerlendirmeleri yapabilecektir. Dolayısıyla Kurula başvuru, bekletici mesele
yapılma gibi süreci uzatacak işlemlere artık gerek kalmayacaktır. Elbetteki
muafiyet şartlarının varlığını, davalılar (ihlâlde bulunanlar) ispatlayacaklar, mahkeme nezdinde bu kanaatin oluşmasını sağlayan bütün delilleri
sunacaklardır. Hemen belirtelim ki mahkemelerin burada fonskiyonu, rekabet ihlaline muafiyet vermek değil, muafiyet şartlarını sağladığını tespit
etmek noktasındadır. Artık, kanuni dayanağı kalmadığı için mahkemeler,
kendiliğinden Kurula muafiyet kararı alınması konusunda başvuru yapılması için davalıya süre vermek hususunda yetkili olmayacaklardır.

728

İlhan YİĞİT

Ancak, dava sürecinde veya öncesinde davalıların muafiyet başvurusunu Kurula yapmış olmaları veya Kurul tarafından muafiyetin tespiti yönünde bir karar
verilmesi yahut Kurulca bir soruşturma başlatılması ya da ihlal hakkında karar
verilmesi durumunda mahkemelerce nasıl hareket edilmesi gerekliliği de değerlendirilmelidir. Mahkemeler denildiğinde, adli yargı ve idari yargı gündeme
gelecektir. İdari yargı, ancak idarenin bir işlemi veya eylemi üzerine harekete
geçtiğinden konu daha açık adli yargıdaki tazminat davaları yahut sözleşmelerin
geçersizliğinin tespiti açısından ele alınmalıdır.
Tüzük m. 6’da ulusal mahkemelerin, ABİHA 101’i tam olarak uygulama yetkisine sahip oldukları belirtilse de doğru kararların verilmesini sağlamak ve çelişkili kararların çıkmasını engellemek bakımından düzenlemelere yer verilmiştir.
Bu açıdan bakıldığında Tüzük m. 15’te ulusal yargı organları ile Komisyonun
iş birliği ele alınmış, m. 16’da ise mahkemelerin Komisyonun kararları ile çelişik kararlar veremeyeceği düzenlenmiştir. Tüzük m. 15 uyarınca Komisyon veya
ulusal rekabet otoriteleri, ihlal hakkında karar verecek mahkemenin talebi üzerine ABİHA 101 hakkındaki görüşlerini, yazılı olarak bildirebileceklerdir. Tüzük
m. 16 uyarınca da ulusal mahkemeler, ihlal hakkında Komisyon tarafından soruşturma başlatıldığında veya Komisyonun daha önce verilmiş bir kararı bulunduğunda, bu kararlara aykırı bir şekilde sonuca varamayacaktır. Çelişkili kararların
çıkmasının önlenmesi bakımından da Komisyon kararını bekleyip beklememe
konusunda mahkemeler karar vereceklerdir.
Görüldüğü üzere 1/2003 sayılı Tüzük, Komisyonun ihlal hakkındaki kararına
bir üstünlük sağlamaktadır.
Tüzük’teki bu yaklaşımın, Türk rekabet hukukuna yansıması kanaatimizce şu
şekilde olmalıdır:
Evvela, mahkemelerin Rekabet Kurulu kararları ile çelişen bir karar vermeleri
söz konusu olmamalıdır. Yani, Rekabet Kurulunun ihlalin varlığı ya da yokluğu
noktasında verdiği kararlar, adli yargıyı bağlamalıdır.
Saniyen mahkemeler, Kurul tarafından bir soruşturma başlatıldığında, davada
ileri sürülen iddialarla soruşturmaya konu olay hakkında bir değerlendirme yapmalı; bu değerlendirme sonucunda ihtilafın, soruşturmaya konu olayla doğrudan
bağlantılı olduğu sonucuna vardıklarında bunu bekletici mesele yapmalıdırlar.
Yeri gelmişken 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 165 de dikkate
alınmalıdır. Buna göre:
“Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına
kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya
idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.
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Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari
makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya
idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli
mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir”.
Görüldüğü üzere HMK m. 165 uyarınca, Yargıtay uygulaması da bu yönde
olduğundan mahkemeler, Kurul tarafından bir soruşturma açılmışsa onun kesinleşmesini yahut henüz soruşturma açılmamışsa bu konuda tarafların başvuruda
bulunmalarını isteme imkânına sahiptirler. Böylelikle çelişkili kararların çıkması
önlenecektir. Ancak HMK m. 165’te geçen “bağlı olma” şartı, rekabet ihlalleri
bakımından gerçekleşmemektedir. Zira mahkemeler, ihlalin varlığı yahut muafiyet şartlarının varlığını, Kurul kararı aranmaksızın yapabileceklerdir.
Unutulmaması gereken nokta, Rekabet Kurulunun değerlendirmesi ile mahkemelerin değerlendirmesinin farklı olacağıdır. Yani Kurulun rekabet ihlalinin
varlığı değerlendirmesini mahkemeler, haksız fiil hukuku potasında ele almalıdırlar. Kurulun kararı ihlalin varlığının tespiti; mahkemenin değerlendirmesi ise
haksız rekabet hukukuna göre tazminat sorumluluğunun oluşup oluşmadığı noktasındadır. Bu durumda Kurulun ihlalin varlığı ya da yokluğu yönündeki kararı,
sadece haksız fiil sorumluluğunun şartlarından olan hukuka aykırı fiil yönünden
etkili olacaktır. Yoksa zarar, uygun nedensellik bağı konularında mahkemeler,
ayrıca ihtilafı ele alacaklardır.
Salisen, Kurul tarafından bir soruşturma başlatılmadığında mahkeme, somut
olay hakkında Rekabet Kurulunun görüşünü sorabilmelidir. Bu noktada mahkeme dosyasında yer alan beyanların ve delillerin, Kurula gönderilmesi mümkün
olmalıdır.
Nihayet ve belki de rekabet hukuku açısından önemli olan nokta ise mahkemeye yansıyan ihtilafın muafiyet şartları altında değerlendirilmesidir. Değinildiği üzere Kurulun muafiyet kararları, sadece tespit mahiyetindedir. Kurucu veya
yenilik doğurucu niteliği haiz değildir. Mahkemeler, RKHK m. 5’teki şartların
varlığını kendileri değerlendirebilirler. Bununla birlikte, Rekabet Kurulunun
konuya ilişkin muafiyet kararlarını görmemezlik, dikkate almamazlık, çelişkili
sonuçların ortaya çıkması bakımından uygun değildir. Dolayısıyla karşımıza üç
seçenek çıkmaktadır:
- İlki Kurulun muafiyetin varlığının tespit eden kararının bulunmasıdır. Kanaatimizce mahkeme, Kurulun tespit kararını değerlendirmeli, kendi değerlemesi açısından uygun görüldüğünde bu karar yönünde karar vermelidir.
- İkincisi ise, Kurula muafiyet için başvuru yapılmasıdır. Bu ahvalde mahkemelerin, ihlal iddialarını ve başvurunun ciddiyeti konusunda yaptığı
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değerlendirmede, muafiyetin tespiti kararının alınmasını imkân dâhilinde
görüyorsa, bunu HMK m. 165 uyarınca tespit etmelidir.
- Üçüncü ihtimal, Kurula henüz bir başvurunun yapılmamasıdır. Bu durumda kanımızca, Kuruldan görüş sorabilmelidir. Ancak kanaatimizce, HMK
m. 165 burada işletilmemelidir; zira, değindiğimiz üzere rekabet hukuku
ihlâllerinde “bağlı olma” şartı söz konusu değildir. Ayrıca yeni sistemde
artık Kurul, muafiyet kararı vermeye yetkili değildir; verilecek karar muafiyetin tespiti noktasındadır.
Kanaatimizce, mevcut düzenlemeler çerçevesinde bu uygulamanın yürütülmesi mümkündür ki zaten mahkemelerin genel yaklaşımı da bu yöndedir. Ancak
meseleye daha işlerlik kazandırmak adına RKHK m. 27/1-b’ye ekleme yapılabilir. Şöyle ki:
Önerimiz:
RKHK m. 27/1-b yukarıdaki gerekçeler anlamında,
“İlgililerin muafiyet ve menfi tespit taleplerini değerlendirerek, uygun olan
anlaşmalara muafiyet ve menfi tespit belgeleri vermek; mahkemelerin yazısı
üzerine uyuşmazlıkla ilgili muafiyet değerlendirmeleri yaparak görüş bildirmek”
şeklinde bir değişiklik yapmak uygun olacaktır.
b. İhlalin varlığının ve muafiyet şartlarının sağlandığının ispat yükü
Tüzük’ün 2. maddesinde rekabet ihlalinin bunu ileri sürenler, yani rekabet
otoriteleri veya tazminat davasının davacılarınca; muafiyet şartlarının tamamının
sağlandığının ise ilgili teşebbüslerce ispatlanması gerektiği ifade edilmiştir.
İşbu çalışmanın konusu, sadece karteller ve kartele ilişkin düzenlemeler olduğundan, tazminat davaları incelememiz dışındadır. Bu nedenle konu kartel düzenlemeleri bakımından ele alınacaktır.
Bu açıdan bakıldığında RKHK’da kartellerin ortaya çıkarılmasına veya muafiyet şartlarının varlığına ilişkin bir ispat yüküne açıkça yer verilmediği görülmektedir.
i. İhlalin varlığının ispatı açısından
Kanunda yer alan düzenlemelere bakıldığında ihlalin varlığı konusundaki ispat yükünün, Kurul üzerinde olduğu açıktır. RKHK m. 27/1-a’nın “bu Kanunda
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yasaklanan faaliyetler ve hukuki işlemler hakkında, başvuru üzerine veya resen
inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; bu Kanunda düzenlenen hükümlerin
ihlal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli
tedbirleri alıp bundan sorumlu olanlara idari para cezaları uygulamak” şeklindeki
ifadesi, ispat yükünün Kurul üzerinde olduğunu göstermektedir.
İlgili hükümlerde teşebbüslerin, ihlalin yokluğu konusunda özel bir ispat yükü
altında olmadıkları açıktır. Bu kapsamda Kurula, bilgi isteme (RKHK m. 14),
yerinde inceleme (RKHK m. 15) yetkileri tanınmış, bu yetkilerin soruşturma safhasında kullanım şekli RKHK m. 44’te ele alınmıştır. Her ne kadar, soruşturma
safhasında soruşturulan teşebbüslere cevap ve sözlü savunma toplantılarına katılma hakkı verilmişse de (RKHK m. 45, 46), bunlar Kurulun ihlalin varlığını
ispat etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır; aksine ispat sürecinde delil
etkisine sahiptirler.
Ancak uyumlu eylem bakımından Kanun m. 4/3’te bir karine getirilmiştir.
Buna göre “bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki
fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet
bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı piyasalardakine
benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder”. İşte bu karinenin aksinin ispatı yükümlülüğü teşebbüslere yüklenmiştir. RKHK m. 4/4’e göre “ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla
taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan
kurtulabilir”.
Sonuç olarak, ihlalin varlığının ispatı bakımından, uyumlu eylem karinesinin
aksinin ispatı hariç tutulduğunda, ispat yükünün Kurul üzerinde olduğu ortadadır.
ii. Muafiyet şartlarının ispatı açısından
Muafiyet şartları; ABİHA 101/3 ve RKHK m. 5’te muafiyet şartları, hemen
hemen aynı yöndedir. Buna göre;
a) malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve
iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,
b) tüketicinin bundan yarar sağlaması,
c) ilgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,
d) rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması
şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde danışıklı ilişkiye muafiyet verilebilecektir.
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İşte Tüzük m. 2’ye göre bu şartların varlığının ispatı, soruşturulan teşebbüse
veya hakkında dava açılan davalıya aittir.
RKHK m. 5’te konuya ilişkin herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. 2020
yılında yapılan değişiklikle, belirttiğimiz üzere, Kurul sadece muafiyet şartlarının
varlığının tespitine karar verecektir. RKHK m. 5/2’nin ifadesi aynen “ilgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, 4 üncü madde kapsamındaki anlaşma, uyumlu eylem
veya teşebbüs birliği kararının muafiyet şartlarını taşıdığının Kurul tarafından
tespit edilmesi amacıyla Kuruma başvuruda bulunabilir” şeklindedir. RKHK m.
27/1-b ise “ilgililerin muafiyet ve menfi tespit taleplerini değerlendirerek, uygun olan anlaşmalara muafiyet ve menfi tespit belgesi vermek” düzenlemesini
içermektedir. Hemen belirtelim ki RKHK m. 14 ve 15’te yer alan bilgi alma ve
yerinde inceleme yetkileri, sadece ihlalin varlığı bakımından değildir; muafiyetin
tespiti değerlendirmesi açısından da geçerlidir.
Rekabet Kurulunun Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz’da bildirimin, istenen tüm bilgi ve
belgeleri tam ve doğru olarak içermeleri gerektiğinden bahsedilmiştir (par. 12).
Yine Kurulun Muafiyet Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz’da ispat yükü bakımından bazı ifadeler yer almaktadır. Örneğin “4. madde kapsamına giren tüm
anlaşma türleri, 5. madde kapsamında muafiyet değerlendirmesine tabi tutulabilir. Ancak herhangi bir grup muafiyeti tebliği ile getirilen korumadan faydalanan anlaşmanın, 5. maddede düzenlenen koşulları sağladığı varsayıldığından
taraflar ayrıca bu koşulların sağlandığını değerlendirmek ve kanıtlamak yükümlülüğünü taşımazlar. Anlaşmanın grup muafiyeti kapsamında olduğunu yeterli bilgi ve belge ile ispat etme yükümlülüğü ise yine anlaşma taraflarına aittir.
Aynı nedenle bir anlaşmanın 5. madde koşullarını sağlamadığı ortaya konulursa
grup muafiyeti değerlendirmesi yapma gerekliliği ortadan kalkmaktadır” (par.
18) açıklaması, bireysel muafiyet bakımından ispat yükünün sanki teşebbüslerde olduğunu dolaylı yoldan ifade edebilecek niteliktedir. Aynı şekilde Kılavuz
par. 37’nin “anlaşma ile ortaya çıkacak maliyet etkinliklerinin belirlenmesi ve
net bir şekilde hesaplanmasına yeterli veri bulunmaması hâlinde tahminde bulunulması anlaşma taraflarının yükümlülüğündedir. Taraflar anlaşmaya ilişkin
kendi muafiyet değerlendirmeleri veya Kurulun yapacağı muafiyet değerlendirmesi kapsamında maliyet etkinliğinin ortaya çıkacağını iddia ediyorlar ise, söz
konusu maliyet etkinliğinin ne şekilde ve ne büyüklükte olacağını da açıkça ortaya koymalıdırlar” şeklindeki ifadesi de bazı konularda ispat yükümlülüğünün
başvuran teşebbüslerde olduğunu göstermektedir. Hemen belirtelim ki Kılavuz,
2020 yılındaki değişiklikten önceki hâliyle Kurulun yaklaşımını ele almakta, Kurulun muafiyet değerlendirmelerinde hangi kıstasları nasıl uyguladığına dair yön
göstermek ve böylelikle kısmen de olsa açıklık getirmek adına hazırlanmıştır.
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Kanaatimizce, RKHK m. 5/2’deki “Kurul tarafından tespit edilmesi amacıyla” ifadesi, yön gösterici niteliktedir. Muafiyet, işin esasında piyasanın gelişmesi,
tüketicinin yararı, rekabetin gereğinden fazla kısıtlanmaması, rekabetin devam
ettiği ile ilgili olduğundan kamu menfaatini ilgilendirmektedir. 7246 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin gerekçesinde ifade edilen “kendi kendine değerlendirme ilkesi”, bu yönde herhangi bir sonuca götürmemektedir. Elbette ki bunun
yansıması da söz konusu olmalıdır ki Kurula muafiyetin tespiti için başvuran
taraf, evvela muafiyet şartlarının varlığı konusunda delilleri sunmalıdır. Ancak
Kurulun bu sunulanlarla iktifa etmesi düşünülmemelidir. Bu durumda Kurul,
Kanunda sayılan yetkilerini kullanarak teşebbüslerden bilgi ve belge talep edebilmelidir. Üstelik RKHK m. 5/3, şartlara ve yükümlülüklere yer verdiğinden,
Kurul kanaatimizce bu yönde bir yola gidebilmelidir.
Ayrıca, herhangi bir soruşturmada da Kurul, eğer şartları varsa muafiyet değerlendirmesi yapabilmeli, eğer olumlu sonuca ulaşıyorsa RKHK m. 4’e dayalı
olarak karar verememelidir. RKHK m. 5/2’den hareketle, ilgililerin muafiyet yönünde bir iddia yahut başvuruları bulunmadığı için Kurulun muafiyet değerlendirmesi yapamayacağı yönündeki bir yaklaşım da doğru değildir. Zira, Kanun bir
bütündür ve RKHK m. 4, RKHK m. 5 ile birlikte ele alınmalıdır.
Anılan gerekçelerle, muafiyetin tespiti başvurularında yahut ihlale ilişkin soruşturmalarda bir ispat yükünden bahsetmek anlamsızdır. Bu nedenle, Tüzük m. 2’deki
gibi bir düzenlemenin getirilmemesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz.
Bu konuda asıl mesele, mahkemeler nezdinde muafiyet yönündeki savunmalarıdır ki, MK m. 6 ve HMK m. 190 uyarınca ispat yükü davalılar nezdindedir.
Her ne kadar Kurul soruşturmalarında muafiyet değerlendirmesi, taraflar ileri
sürmese de yapılabilecek nitelikte ise de davalarda taraflarca getirilme, taleple
bağlılık ilkeleri uyarınca (HMK m. 25, 26), mahkemeler ileri sürülmediği sürece
muafiyet açısından bir karar da veremezler.
Anılan gerekçelerle, hukukumuzda bu konuda yeterli ve uygun düzenlemeler
bulunduğundan, 1/2003 sayılı Tüzük’teki gibi bir düzenlemeye gidilmesine gerek
yoktur.
c. İhlalin sonlandırılması bakımından teşebbüslere getirilebilecek
yükümlülükler ve geçici tedbirler
İhlalin sonlandırılması için Komisyon, ilgili teşebbüslere davranışsal yapma
yükümlülüklerinin yanında veya ondan ayrı olarak yapısal bazı değişiklikleri de
getirebilir. Ancak öncelik, davranış yükümlülükleridir; bunların yetersiz veya eş
değerde sonuç sağlamadığı yahut teşebbüsler için tahammül edilemez sonuçlar
doğurduğu durumlarda yapısal değişiklikler emredilebilir. Ayrıca bu konularda
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soruşturulan teşebbüslerden bağlayıcı taahhütler de alınabilir ki şartlarda değişiklikler olduğu, taahhütlere uyulmadığı veya yanlış bilgi sunulduğu durumlarda
Komisyon, bunları tekrardan gözden geçirebilir (Tüzük m. 7 ve ayrıca m. 9).
Keza, rekabetin yeniden tesisine ciddi ve onarılmaz zararlar verilebilecek aciliyet
arz eden durumlarda Komisyon, belli bir zaman aralığıyla sınırlı olmak kaydıyla
geçici tedbirlere de kendiliğinden karar verebilir (Tüzük m. 8).
7246 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hâliyle “İhlale son verme” kenar başlıklı RKHK m. 9 aynen; “Kurul, ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi
üzerine veya resen bu Kanunun 4, 6 ve 7’nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit
ederse ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine bu Kanunun Dördüncü kısmında
belirtilen hükümler çerçevesinde, rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları kapsayan
bir kararı bildirir. … Kurul, birinci fıkraya göre bir karar almadan önce ilgili
teşebbüs veya teşebbüs birliklerine ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirir. Kurul, nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden
önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde
geçici tedbirler alabilir”.
Görüldüğü üzere maddenin ilk hâlinde, yapısal değişikliklere yer verilmemiştir. Kanun koyucu da bu eksikliği görerek; “4054 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Rekabet Kurulunun nihai kararlarında yapısal tedbirler getirebileceği hususu açıkça belirtilmek suretiyle, rekabet
ihlalleriyle etkili mücadele bakımından Kurulun sahip olduğu araçlara önemli
bir ilave yapılmaktadır. Bununla birlikte yapısal tedbirlerin, ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hâllerde başvurulabilecek istisnai
bir yetki tanıdığı hüküm altına alınmak suretiyle teşebbüslere hukuki güvence de
tanınmaktadır.” gerekçesiyle, RKHK m. 9’d değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikten sonraki hâliyle RKHK m. 9 aynen şu şekildedir:
“Kurul; ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya resen bu Kanunun
4 üncü, 6 ncı veya 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da
kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut
ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirir. Davranışsal ve yapısal tedbirler, ihlalle orantılı ve ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olmalıdır. Yapısal
tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği
hâllerde başvurulur. Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi hâlinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilir.”.
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Bu durumda Kurul, rekabetin tesisi için, öncelikle davranışsal yükümlülüklerin yerine getirilmesini isteyecektir. Ancak davranışsal yükümlülüklerin, tedbirlerin sonuç vermemesi hâlinde, yapısal değişikliklere de karar verilebilecektir.
Yapısal değişiklikler ise, belirli faaliyetlerin, ortaklık paylarının veya malvarlıklarının devri şeklinde sayılmıştır. Hemen belirtelim ki, her ne kadar madde metni
bu saymanın sınırlı sayıda olduğu izlenimini oluşturuyorsa da maddenin bütününe bakıldığında, belirtilen yapısal değişikliklerin örnek kabilinden sıralandığı
söylenebilir. Dolayısıyla burada sınırlı sayı ilkesinin kabulü doğru değildir.
Yapısal değişiklikler, aynı zamanda RKHK m. 11’de de ele alınmıştır. RKHK
m. 9’daki değişiklikler, bu durumda daha çok RKHK m. 4 ve 6 anlamında sonuç
doğurabilecek niteliktedir. Yine belirtmek gerekir ki karteller bakımından bu tür
yapısal yükümlülükler, işin mahiyetine uygun düşmeyebilir. Belki daha çok hâkim durumun kötüye kullanılması ve birleşme ve devralmalar için söz konusu
olabilir.
Tüzük m. 7’de yer alan, teşebbüslerden bağlayıcı taahhütler alınması hususu
RKHK’da bulunmamaktaydı. 7246 sayılı Kanunla bu konu, RKHK m. 43’te ele
alınmıştır. Yapılan değişiklikle “Kurulun soruşturmaya başlaması” olan madde
kenar başlığı, “Soruşturmaya Başlanması, Taahhüt ve Uzlaşma” şeklinde değiştirilmiş, maddenin 3. fıkrası tadil edilmiş ve altı yeni fıkra eklenmiştir. Değişiklikten sonraki hâliyle RKHK m. 43’ün ilgili kısımları, aynen şu şekildedir:
“Yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturma sürecinde 4 üncü veya
6 ncı madde kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerince taahhüt sunulabilir.
Kurul söz konusu taahhütler yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine
kanaat getirirse bu taahhütleri ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri açısından bağlayıcı hâle getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan
soruşturmaya son verilmesine karar verebilir. Rakipler arasında fiyat tespiti,
bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve
ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.
Kurul, üçüncü fıkraya göre bir karar verdikten sonra aşağıdaki hâllerde tekrar soruşturma açabilir:
a) Kararın alınmasına temel teşkil eden herhangi bir unsurda esaslı değişiklik
olması,
b) İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları,
c) Kararın taraflarca sunulan eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiye dayanılarak
verilmiş olması.
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Soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya
resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve
ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilir. Kurul, hakkında soruşturma başlatılan ve
ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile
soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir.
Bu çerçevede Kurul, hakkında soruşturma açılan taraflara, ihlalin varlığını
ve kapsamını kabul ettikleri bir uzlaşma metni sunmaları için kesin bir süre
verir. Verilen süre geçirildikten sonra yapılan bildirimler dikkate alınmaz. İhlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma
sonlandırılır.
Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilir. Bu madde uyarınca idari para cezası tutarlarında indirim
uygulanmış olması 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında indirim yapılmasına engel teşkil etmez.
Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi hâlinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamaz.
Uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik
ile belirlenir.”.
Görüldüğü üzere, RKHK m. 9 ve 43’te yapılan değişikliklerle Türk rekabet
hukuku, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu hâle getirilmiştir.
d. Mahkemeler ile rekabet otoriteleri arasındaki iş birliği
Tüzük m. 15’te mahkemeler ile rekabet otoriteleri arasındaki iş birliği ele
alınmıştır. Buna göre mahkemeler, önlerindeki uyuşmazlık bakımından Komisyondan konuyla ilgili bilgilerin ve belgelerin gönderilmesini isteyebilir. Hatta
mahkemeler, Komisyondan rekabet ihlalleri hakkındaki görüşlerini sunmasını da
isteyebilir. Bu durumda olay hakkında yorumda bulunması, kendi yazılı görüşünü sunabilmesi için gerekli belgelerin ve olay hakkındaki bilgilerin Komisyona
gönderilmesi gerekecektir.
Konu RKHK’da düzenlenmemektedir. Ancak HMK’nın “Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi” kenar başlıklı 221/1. maddesi uyarınca mahkeme, üçüncü
kişi veya kurumun elinde bulunan bir belgenin taraflarca ileri sürülen hususun
ispatı için zorunlu olduğuna karar verirse, bu belgenin ibrazını emredebilir. Dolayısıyla mahkemeler, Rekabet Kurulundan konuyla ilgili belgelerin kendilerine
gönderilmesini isteyebilir. Bu noktada herhangi bir aksaklık söz konusu bulunmamaktadır.
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Yeri gelmişken HMK m. 165 de dikkate alınmalıdır. HMK m. 165, Rekabet
Kurulunun ihlal yahut muafiyet kararları bakımından etkili olacaktır. Belge istenmesi, daha çok HMK m. 221, yani tahkikatla ilgilidir.
RKHK m. 41 ile “de minimis ilkesine” kanuni dayanak getirildiğinden, Kurulca yapılacak düzenlemede öngörülecek sınırlar altında kalan danışıklı ilişkiler,
RKHK m. 4 anlamında yasak kapsamında kalmaya devam edecek, ancak bunlarla Rekabet Kurulu ilgilenmeyecektir. İşte bu tür uyuşmazlıkları mahkemeler,
HMK m. 165 işletilmeksizin görmeye devam edebileceklerdir.
Bu noktada, Tüzük m. 15’teki Komisyondan yazılı görüş istenmesi meselesi
gündeme gelebilecektir.
Mevcut hukuk düzenimizde buna uygun olacak bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak 4054 sayılı Kanuna bu yönde yeni bir madde getirilebileceği gibi,
Kurulun görevlerinin sayıldığı maddeye ek bir bent eklenmesi şeklinde de gerçekleştirilebilir. Kanaatimizce RKHK m. 27’ye konu ek yapılması daha uygun
olabilecektir. Ayrıca konu tazminat davaları bakımından da önem arz ettiğinden
RKHK m. 59’a bir ek fıkra getirilmesi söz konusu olabilir.
Önerimiz:
Bu durumda RKHK m. 27’ye ek olarak önerdiğimiz bent şu şekildedir:
“Kurul, mahkemelerin gördüğü uyuşmazlıklar için ihlalin varlığı konusundaki
yönelttiği sorulara, bağlayıcı olmayan yazılı görüş vermek zorundadır. Bunun
için gerekli ise, mahkemeden uyuşmazlıkla ilgili belgelerin gönderilmesi istenebilir. Uyuşmazlığa konu rekabet ihlali hakkında Kurul tarafından daha
önceden verilmiş kararlar bulunmakta ise, kararlar mahkemeye bir ön bilgilendirme yazısı ile birlikte gönderilir. Konu hakkında Kurul bir ön araştırma
yahut soruşturma başlatmışsa, RKHK m. 59 gözetilmek kaydıyla elde edilen
deliller ve bulgularla birlikte gelinen süreç hakkında bir yazı hazırlanıp mahkemeye gönderilir”.
RKHK m. 59’a eklenmesi gereken düzenlemeler konusundaki önerimiz ise,
“Kurul, soruşturmanın etkinliğini sağlamak, ticari sırların gizliliğini gözetmek kaydıyla soruşturma veya ön araştırma dosyası içeriğindeki belgeleri,
bilgileri, talimatı üzerine mahkemelere göndermek zorundadır. Soruşturma
devam ettiği sürece, pişmanlık başvurularına, taraflarına, içeriklerine ilişkin
yazışmalar, durum belirtilmek kaydıyla mahkemelere gönderilmez. Kurul kararının kesinleşmesi hâlinde, sadece ticari sırlar gözetilir.
“Kurulun, bu Kanunda düzenlenen rekabetin ihlaline ilişkin kesinleşen kararları, tazminat davasına bakan mahkemelerce kesin delil olarak kabul edilir.
Kurulca henüz karar verilmemiş yahut karar kesinleşmemişse, davanın soruş-
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turmaya veya ön araştırmaya konu rekabet ihlali ile ilgisi gözetilerek mahkemelerce HMK m. 165 hükmü uyarınca Kurul kararının kesinleşmesi bekletici
mesele yapılır”
şeklinde olacaktır.
e. Komisyonun yetkileri
Komisyonun ve ulusal rekabet otoritelerinin bilgi talep etme ve inceleme yetkileri Tüzük m. 17-22 arasında düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerde Komisyonun, teşebbüslerden, teşebbüslerin yöneticilerinden kamu otoritelerinden ve
ulusal rekabet otoritelerinden bilgi talep edebileceği (m. 18); gerekli görülürse
teşebbüsler veya yöneticileriyle görüşme yapabileceği (m. 19), teşebbüslerle ilgili bütün mekânlarda yerinde inceleme yapabileceği, buradaki bütün belge ve
bilgilere bakabileceği, çalışanlardan bilgi ve belgeler hakkında açıklama isteyebileceği, elde edilen bilgi ve belgelerin kopyalarını alabileceği (m. 20); hatta teşebbüs yöneticilerinin, sahiplerinin evlerinde veya diğer ilgili yerlerde de arama
yapabileceği ve belgelere el koyabileceği düzenlenmiştir. Bu son hâlde, arama
kararının ancak ulusal yetkili mahkeme kararıyla yapılabileceği de belirtilmiştir
(m. 21). Tüm bu süreçleri yürütürken, ilgililere, Komisyonun taleplerini yerine
getirmemeleri veya süresinde bu gerekliliklere uymamaları hâlinde karşılaşabilecekleri cezaların da yazılması gerekliliği ifade edilmiştir.
Konu RKHK m. 14, 15 ve 44’te hemen hemen Tüzük düzenlemeleriyle uyumlu olarak ele alınmıştır. Ancak RKHK’nın ilgili düzenlemelerinde, Tüzük m.
21’deki şekliyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Yani Kurul uzman ve uzman
yardımcılarının, teşebbüs veya teşebbüs birliğine ait yerler haricinde yerinde inceleme yapacağı noktası açık değildir. Tüzük m. 21 uyarınca eğer rekabet ihlalleri ile ilgili bilgilerin, belgelerin farklı alanlarda, yerlerde, ki bunlar arasında yöneticilerin, müdürlerin veya teşebbüs birliği üyesi teşebbüsler ve personelinin evleri
de bulunmaktadır, olduğu konusunda kabul edilebilir şüphelerin varlığı hâlinde,
burada da mahkeme kararı ile izin alınmak şartıyla inceleme yapılabilmektedir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 119 uyarınca hâkim kararı üzerine
veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet
savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler.
Görüldüğü üzere aramayı kolluk görevlileri yapacak olup, Rekabet Kurumu
uzman ve yardımcıları bu kapsamda değildirler. Dolayısıyla uzmanların ve yardımcıların bu yerlerde arama ve el koyma yapabilmeleri için Kanunda bu konuda
düzenleme yapılması ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun yeri ise RKHK m. 15’e bir
fıkra ekleyerek yapılabilir.
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Önerimiz:
RKHK m. 15’e, yukarıda anlatılanlar kapsamında, son fıkradan önce gelmek
kaydıyla aşağıdaki gibi bir ek fıkra getirilmesi düşünülebilir:
“Yerinde inceleme, bilgilerin, belgelerin farklı yerlerde ya da teşebbüs veya
teşebbüs birliğinin yahut birlik üyesi teşebbüslerin yöneticilerinin, müdürlerinin veya diğer çalışanlarının evlerinde olduğu konusunda kabul edilebilir
ciddi şüphelerin bulunması hâlinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun
119. maddesi uyarınca hâkimin veya cumhuriyet başsavcılığının yazılı emri
ile Kurul uzmanları tarafından yerine getirilebilir”.
f. İdari para cezaları
Tüzük m. 23, 24’te verilebilecek para cezaları düzenlenmiştir. Buna göre Komisyonun bilgi alma talebini yerine getirmeyen, gecikmeli yerine getiren veya
yanlış yahut yanıltıcı bilgi veren; yerinde incelemeyi engelleyen, geciktiren;
yapılan görüşmelerde yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi veren teşebbüslere veya
teşebbüs birliklerine bir önceki mali yıl toplam cirosunun %1’i oranında para
cezası verebilir (Tüzük m. 23/1).
ABİHA 101 veya 102’nin ihlali, Komisyonun önleyici tedbirlerine aykırılık,
Komisyon tarafından da kabul edilen taahhütlere uyulmadığı takdirde, teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin bir önceki mali yılda oluşan toplam cirolarının
%10’una kadar cezalar verilebilecektir. Cezaların verilmesinde ihlalin ağırlığı ve
süresi hesaba katılmalıdır. 23. maddede, teşebbüs birliğinin verilen cezayı ödeyemeyeceği durumlarda, aktif olarak yer alan üyelerinden bu cezanın ödenmesi
noktasında bir talepte bulunacağı, bu talep karşılanmadığı takdirde Komisyonun
bunlardan, kendilerinin bir önceki mali yılda oluşan toplam cirolarının %10’unu
aşmamak kaydıyla ödemeyi emredebileceği düzenlenmiştir. Bununla birlikte üye
teşebbüsler; kendilerinin teşebbüs birliğinin karar verici mekanizmalarında yer
almadıklarını, ihlalin varlığından haberdar olmadıklarını veya Komisyonun soruşturmayı başlatması üzerine hemen rekabet ihlali oluşturabilecek uygulamalardan uzak durduklarını ispatladıklarında, kendilerinden para cezasının ödenmesi
istenemeyecektir (Tüzük m. 23/2).
RKHK m. 16’da teşebbüs birliği yanında teşebbüs birliği üyelerine de idari
para ceza verilmesi konusu, 16/1’de düzenlenen, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi yahut hiç bilgi verilmemesi, birleşme ve devralmanın izinsiz olarak gerçekleştirilmesi, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması bakımından
ele alınmıştır. Ancak RKHK m. 16/3’te, rekabet ihlalleri bakımından verilecek,
bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrı safi gelirin %10’una kadar para cezası verilmesi konusunda ise “yasaklanmış davranışlarda bulunanlara” şeklinde
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bir ifade kullanılmıştır. RKHK m. 16/4’te ise ihlalde etkisi bulunan yöneticilere
veya çalışanlara ilişkin cezalara değinilirken, “Teşebbüs veya teşebbüs birliklerine üçüncü fıkrada belirtilen idari para cezaları verilmesi hâlinde” ifadesi kullanılmıştır.
Dolayısıyla, RKHK m. 16/3 ve 4 birlikte ele alındığında rekabet ihlali bakımından verilecek para cezalarının muhatabının teşebbüs veya teşebbüs birlikleri
olduğu, teşebbüs birliği üyelerinin belirtilmediği söylenebilir. Bununla birlikte
doktrinde, teşebbüs birliği üyelerine de doğrudan ceza kesilebileceği ifade edilmektedir. Bu son ihtimal, teşebbüs birliğinin tüzel kişiliğinin bulunmadığı hâllerde söz konusu olabilir.
Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Hâlinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik m. 1’de teşebbüs birliği üyelerine de ceza verilebileceği düzenlenmektedir.
Yönetmelik hükümlerine bakıldığında, RKHK m. 4 ve 6’nın ihlali durumunda
teşebbüs birliği üyelerine de ceza kesilebilecektir. Ancak kanaatimce RKHK m.
16, bu konuda açık değildir; dolayısıyla Yönetmelik’in teşebbüs birliği üyeleri
bakımından kanuni dayanağı tartışılır.
İşte teşebbüs birliğinin ödeme gücünün olmadığı durumlarda, bunun teşebbüs
birliği üyelerine nasıl yansıtılacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Yani, her ihtimali
dikkate aldığımızda, teşebbüs birliğinin tüzel kişiliğinin olduğu bir ahvalde, ceza
birliğe kesilmişse, bunun teşebbüs birliği üyelerinden tahsili mümkün müdür
sorunu ortaya çıkacaktır. Kanaatimizce, bu konuda, Avrupa Birliği mevzuatına
uyum sağlamak bakımından RKHK m. 16’ya ek yapılması gerekmektedir.
Önerimiz:
RKHK m. 16/3’ten sonra gelmek üzere RKHK m. 16’ya, aşağıdaki şekilde ek
fıkra eklenmesi düşünülebilir:
“Teşebbüs birliklerine üçüncü fıkrada belirtilen idari para cezası verilmesi hâlinde, ödeme gücü olmayan teşebbüs birliği, üyelerinden cezanın ödenmesini
katılmasını istemek zorundadır. Her bir üye, teşebbüs birliğine kesilen idari
para cezasını, kendisinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan
veya bunun tespitinin mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl
sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirine oranlanması suretiyle ödeme yükümlülüğü altındadır. Teşebbüs birliğince süre en fazla bir ay olacak şekilde belirlenir. Bu süre içerisinde üyeler tarafından teşebbüs birliğine ödeme yapılmadığı takdirde durum derhâl Kurula bildirilir. Bu takdirde Kurul, bu maddede
belirtilen oranlarla sınırlı olmak kaydıyla teşebbüs birliği üyelerine idari para
cezası verir. Bununla birlikte, rekabet ihlali teşkil eden teşebbüs birliği kararını ve eylemini uygulamadığını yahut bunlardan haberdar olmadığını veya
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Kurulun soruşturma başlatmasından sonra bunlara son verdiğini ispatlayan
teşebbüs birliği üyelerine idari para cezası verilemez”.
g. İdari para cezalarında soruşturma ve yerine getirme zamanaşımı
süreleri
Tüzük m. 25 ve 26’da para cezaları için soruşturma ve yerine getirme zamanaşımı süreleri düzenlenmiştir.
Buna göre soruşturma zamanaşımı süresi, bilgi isteme ve yerinde incelemeler
bakımından üç (3), diğer tüm ihlaller bakımından ise beş (5) yıldır (m. 25/1). Bu
süreler ise ihlalin gerçekleştiği, ihlal süreklilik arz ediyorsa son bulduğu tarihten
itibaren başlayacaktır (m. 25/2). Ancak soruşturma zamanaşımı süreleri, Komisyonun, ulusal rekabet otoritelerinin ihlali soruşturmak veya araştırmak için teşebbüslerden veya teşebbüs birliklerinden herhangi birisine yaptığı yazılı bildirimle,
tümü için geçerli olmak kaydıyla kesilecek; böylelikle zamanaşımı süresi yeniden başlayacaktır (m. 25/3, 4, 5). Bununla birlikte zamanaşımı kesilmesi sebepleri, beş (5) veya üç (3) yıllık süreyi yeniden başlatacaksa da hiçbir şekilde on (10)
yılı aşamayacaktır. Yani, ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren azami 10 yıllık süreç içerisinde soruşturma tamamlanıp ceza verilmelidir. Ancak, zamanaşımının
durduğu süre kadar, 10 yıllık süreye ekleme yapılmalıdır (m. 25/5). Zamanaşımının durması ise, Komisyon kararına karşı ABAD nezdinde dava açılması hâlinde
söz konusu olur ve karar verilinceye kadar geçerlidir. Yani ABAD nezdinde dava
açılmasından karar verilmesi aşamasına kadar zamanaşımı süreleri duracak, soruşturma zamanaşımı işlemeyecektir.
Tüzük’te verilen idari para cezalarının yerine getirilmesi ise, Komisyon kararının kesinleşmesinden itibaren beş (5) yıl olarak belirlenmiştir (m. 26/1, 2). Bu
yerine getirme zamanaşımı ise, cezanın bildirilmesi ve tahsili için yapılacak Komisyonun veya ulusal rekabet otoritesinin her bir işleminden itibaren kesilecek
ve süre yeniden başlayacaktır (m. 26/3, 4). Yerine getirme zamanaşımı, ödeme
için süre istenilip de kabul edildiğinde veya ABAD tarafından ödeme durdurulduğunda, işlemeyecek, duracaktır (m. 26/5).
RKHK’da önceden para cezaları ve nisbi para cezalarında zamanaşımı m.
19’da düzenlenmekteydi. Ancak 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla bu hüküm, yürürlükten kaldırılmıştır. Zira idari para cezaları, aynı zamanda kabahat
oluşturduklarından, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen soruşturma ve
yerine getirme zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.
Kabahatler Kanunu m. 20/3 uyarınca nispi idari para cezalarını gerektiren hâllerde soruşturma zamanaşımı süresi sekiz (8) yıl olup, bu süre fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle başlar (m. 20/4). Yerine getirme zamanaşımı
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süresi ise, verilen para cezasının miktarına bağlı olarak üç ila yedi yıldır ki bu
süre de kararın kesinleşmesini takip eden takvim yılının başından itibaren başlamaktadır (Kabahatler Kanunu m. 21/2, 4). Soruşturma zamanaşımı için zamanaşımını kesen veya durduran sebepler belirtilmemiş, yerine getirme zamanaşımı
bakımından ise kanun hükmü gereği olarak idarî yaptırımın yerine getirilmesine
başlanamaması veya yerine getirilememesi hâlinde zamanaşımı işlemez şeklinde
düzenleme getirilmiştir (Kabahatler Kanunu m. 21/5).
1/2003 sayılı Tüzük hükümleri bakımından zamanaşımı konusunda düzenleme yapılması düşünülebilecekse de, kanun koyucunun tercihi, özel sürelerin
RKHK’da düzenlenmemesi olduğundan, kanaatimizce Kanunda bu yönde ayrı
bir düzenlemeye gidilmesi gerekmemektedir.
3. De Minimis Bildirisi
ABİHA 101 anlamında rekabeti kısıtlamakla birlikte üyeler arasındaki ticareti hissedilir derecede etkilemeyen danışıklı ilişkilerin, yasak kapsamında yer
almayacağı düşüncesinden hareketle bu kural, önce ABAD nezdinde getirilmiş,
sonrasında ise Komisyon bu konuda bildiri yayımlamıştır. Şu an yürürlükte olan
bildiri, 30.08.2014 tarihli De Minimis Bildirisidir. ABİHA 101/1 Anlamında Rekabeti Hissedilir Derecede Etkilemeyen Önemsiz Nitelikteki Anlaşmalara İlişkin
Bildiri olarak tercüme edilebilir.
Bildiriye bakıldığında ticareti etkilemeyen ile ticareti etkilemekle birlikte rekabeti etkilemek bakımından ihmal edilebilir nitelikteki rekabete aykırılıkları ele
almıştır.
Bildiri uyarınca %5 piyasa payı veya 40 milyon Euro ciro eşiği altında kalan
anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliği kararları amaçları bakımından
rekabeti sınırlayıcı olsalar da, üye ülkeler arasındaki rekabeti (ticareti) etkilemezler4. Bu durumda Komisyon, herhangi bir soruşturma, inceleme başlatmaz ve
para cezası uygulamaz (par. 4, 5, 6).
Komisyona göre, aktüel veya potansiyel olarak rakip olan teşebbüslerin, ilgili
piyasadaki toplam pazar payları %10’u; birbirine aktüel veya potansiyel olarak
rakip olmayanların toplam pazar payları %15’i geçmiyorsa, ticareti etkilemeleri söz konusu olsa dahi, bunlar arasında yapılmış anlaşmalar, ABİHA 101 anlamında rekabeti sınırlıyor olarak kabul edilmeyecektir (par. 8). Tarafların rakip
olup olmadıklarının tespit edilemediği veya anlaşmayı rakip olanlar veya rakip
olmayanlar arasında sınıflandırmanın zor olduğu durumlarda %10’luk sınır uygulanacaktır (par. 9). Bununla birlikte, benzer nitelikteki anlaşmaların oluşturdu4

De Minimis Bildirisinde de söylendiği üzere, bu eşikler Komisyonun 81 ve 82. maddelerde Yer
Alan Ticarete Etki Kavramı Hakkındaki Kılavuzu par. 52 vd.da geçmektedir.
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ğu paralel ağlar, rekabetin sınırlandırılması sonucunu doğuruyorsa, bu durumda
rakip olanlar ve olmayanlar fark etmeksizin %5’lik kriter uygulanacaktır. %30’un
altında kalan paralel ağların, piyasada topluca rekabeti sınırlandırdığı, engellediği sonucuna varılamayacağı da belirtilmiştir (par. 10).
De minimis bildirisinde, rekabetin etkilenmeyeceğine ilişkin 8, 9, 10. paragrafların amacı itibarıyla kısıtlayan, rekabete aykırılıkları noktasında tereddüt uyandırmayan anlaşmalara uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buna göre özellikle rakipler arasında tarafların üçüncü kişilere satış fiyatlarının belirlenmesi, satışların veya
arzın kısıtlanması, piyasanın veya müşterilerin paylaşılması sonucunu doğuran
anlaşmalar yine ABİHA 101/ I kapsamında yasak olarak değerlendirilecektir. Aynı
şekilde anlaşmaları, uyumlu eylemleri grup muafiyeti tebliğleri kapsamından çıkaran anlaşmalara da De minimis Bildirisi tatbik edilmeyecektir (par. 13).
Ancak grup muafiyetinden yararlanan anlaşmalar için zaten Bildiri kapsamında bir inceleme yapılması gerekmeyecektir (par. 14).
RKHK’nın değişiklikten önceki hâlinde, ABİHA 101’de olduğu üzere ticaretin etkilenmesi kriteri yer almadığından, de minimis kuralı çerçevesinde bir düzenleme getirilmemiştir. Danıştay 13. Dairesi, RKHK 4’te de minimis kuralına,
bir başka deyişle bu maddenin uygulanmasına yönelik bir pazar payı eşiğine yer
verilmediğinden, anlaşma, eylem veya kararın bu madde kapsamına girip girmediğinin tespitinde taraf teşebbüslerin pazar gücüne bakılmasına gerek bulunmadığına hükmetmiştir5. Kurulun bazı kararlarında, Kanun’un 4. maddesinde,
rekabeti “önemli ölçüde” ve/veya “hissedilir derecede” etkileyen ifadesinin bulunmaması nedeniyle, anılan kuralın uygulanmayacağı belirtilmiştir6.
Kanunun 7246 sayılı Kanunla değişik 41. maddesinde de minimis ilkesinin
dayanağı bulunmaktadır. Kurula aynı zamanda bu maddenin uygulanması bakımından tebliğ çıkarma yükümlülüğü de getirilmiştir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Rekabet hukuku, piyasa ekonomisi üzerine kurgulanmış, rekabetin tesisi ve
bozulmaması amaçlanmıştır. Rekabet, piyasa, ekonomik ilişkiler kavramlarının
gri, yani belirliliği tartışmalı alanlar olmasından rekabet hukuku da etkilenmektedir. İşte bu noktada, bu belirsizliği gidermek bakımından rekabet otoritelerinin
varlığı önem arz eder. Ancak rekabet otoritelerini tek belirleyici güç hâline geti5
6

Danıştay 13. Dairesi’nin 25.11.2008 tarih ve 2006/ 4724 E., 2008/ 7418; 25.11.2008 tarih ve
2006/ 5324 E., 2008/7419 sayılı kararları için bkz. www.rekabet.gov.tr.
Örnek olarak 18.03.2010 tarih ve 10-24/338-122; 16.06.2009 tarih ve 09-28/600-141;
05.04.2007 tarih ve 07-30/297-113; 30.05.2006 tarih ve 06-37/ 477-129 sayılı kararları için
bkz. www.rekabet.gov.tr.
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rip, teşebbüsleri pasifleştirmek, piyasanın işleyişi bakımından da elverişli değildir; bilakis olumsuz yönde etkisi söz konusu olabilir.
Bu sebeple Tüzük’e bakıldığında; bir denge oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu dengede, Komisyonun yetkileri dağıtılırken, teşebbüs veya teşebbüs
birliklerine de etkinlik kazandırılmıştır. 4054 sayılı RKHK’da ise bu konularda
eksiklikler söz konusuydu. Ancak 7246 sayılı Kanunla RKHK’da önemli değişiklikler yapılmıştır. Konumuz açısından bunlar; muafiyet kararının gerekmemesi, Kurulun piyasada rekabeti kayda değer kısıtlamayan ihlallerde soruşturma
başlatmayabileceği, soruşturmalarda ilgili teşebbüslerden taahhüt alınabilmesi,
uzlaşma prosedürü gibi değişikliklerdir. RKHK m. 5, 9, 41 ve 43’te yapılan bu
değişikliklerin AB mevzuatıyla uyumlu olduğu söylenebilecektir.
Bununla birlikte, idari para cezaları, Kurulun mahkemelerle ilişkileri bağlamında gerekli düzenlemelerin yapılmadığı görülmektedir.
Kanaatimizce Tüzükteki rekabet otoriteleri ile mahkemeler arasındaki işbirliği düzenlemeleri, HMK hükümleri bağlamında çözüme kavuşturulabilir. Bununla birlikte, konuya açıklık getirmek adına RKHK’da özel düzenlemelerin yer
almasında da fayda görmekteyiz. Keza, Kurulun ihlal değerlendirmeleri bakımından daha geniş imkânlara sahip olması, özel hukuk mahkemelerinin ise mevzuat
gereğince daha kısıtlı ispat vasıtalarıyla sorunu çözme zorunluluğu gerekçeleriyle, Kurulun mahkemelerle işbirliği de önem arz etmektedir. Bu konuda, her ne
kadar Yargıtay kararlarıyla Kurul kararının mahkemelerce bağlayıcılığı yönünde
içtihat gelişmişse de, Tüzük’te yer alan düzenlemelere uygun olarak çelişkili kararların önlenmesi mekanizmasının da Kanuna getirilmesinde fayda mülahaza
etmekteyiz.
Teşebbüs birliği üyelerine uygulanacak cezalar konusunda RKHK, Tüzükle
tam olarak uyuşmamaktadır. Bu eksiklik dolayısıyla doktrinde farklı görüşler de
ileri sürülmektedir. Ancak AB mevzuatına uyum bakımından bu konuda da ek
düzenlemeler ihtiyacı vardır.
Bu bağlamda Kanunda değişiklik yapılması gereken maddelere ilişkin önerilerimiz aşağıdaki madde numaraları ile yer almıştır. Altı çizili yerler, değişiklik
önerilerimizdir.
1. Kurulla Mahkemeler Arasındaki İşbirliği Konusunda Madde
Önerilerimiz
RKHK m. 27/1-b:
“İlgililerin muafiyet ve menfi tespit taleplerini değerlendirerek, uygun olan
anlaşmalara muafiyet ve menfi tespit belgeleri vermek; mahkemelerin yazısı üzerine uyuşmazlıkla ilgili muafiyet değerlendirmeleri yaparak görüş bildirmek”.
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RKHK m. 27’ye ek fıkra:
“Kurul, mahkemelerin gördüğü uyuşmazlıklar için ihlalin varlığı konusundaki
yönelttiği sorulara, bağlayıcı olmayan yazılı görüş vermek zorundadır. Bunun
için gerekli ise, mahkemeden uyuşmazlıkla ilgili belgelerin gönderilmesi istenebilir. Uyuşmazlığa konu rekabet ihlali hakkında Kurul tarafından daha önceden
verilmiş kararlar bulunmakta ise, kararlar mahkemeye bir ön bilgilendirme yazısı
ile birlikte gönderilir. Konu hakkında Kurul bir ön araştırma yahut soruşturma
başlatmışsa, RKHK m. 59 gözetilmek kaydıyla elde edilen deliller ve bulgularla
birlikte gelinen süreç hakkında bir yazı hazırlanıp mahkemeye gönderilir”.
RKHK m. 59’a ek fıkra:
“Kurul, soruşturmanın etkinliğini sağlamak, ticari sırların gizliliğini gözetmek kaydıyla soruşturma veya ön araştırma dosyası içeriğindeki belgeleri, bilgileri, talimatı üzerine mahkemelere göndermek zorundadır. Soruşturma devam
ettiği sürece, pişmanlık başvurularına, taraflarına, içeriklerine ilişkin yazışmalar,
durum belirtilmek kaydıyla mahkemelere gönderilmez. Kurul kararının kesinleşmesi hâlinde, sadece ticari sırlar gözetilir.
“Kurulun, bu Kanunda düzenlenen rekabetin ihlaline ilişkin kesinleşen kararları, tazminat davasına bakan mahkemelerce kesin delil olarak kabul edilir.
Kurulca henüz karar verilmemiş yahut karar kesinleşmemişse, davanın soruşturmaya veya ön araştırmaya konu rekabet ihlali ile ilgisi gözetilerek mahkemelerce HMK m. 165 hükmü uyarınca Kurul kararının kesinleşmesi bekletici mesele
yapılır”.
2. Yerinde İnceleme Konusunda Madde Önerimiz
RKHK m. 15’e ek fıkra:
“Yerinde inceleme, bilgilerin, belgelerin farklı yerlerde ya da teşebbüs veya
teşebbüs birliğinin yahut birlik üyesi teşebbüslerin yöneticilerinin, müdürlerinin
veya diğer çalışanlarının evlerinde olduğu konusunda kabul edilebilir ciddi şüphelerin bulunması hâlinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 119. maddesi
uyarınca hâkimin veya cumhuriyet başsavcılığının yazılı emri ile Kurul uzmanları tarafından yerine getirilebilir”.
3. İdari Para Cezası Konusunda Önerimiz
RKHK m. 16’ya ek fıkra:
“Teşebbüs birliklerine üçüncü fıkrada belirtilen idari para cezası verilmesi
hâlinde, ödeme gücü olmayan teşebbüs birliği, üyelerinden cezanın ödenmesini
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katılmasını istemek zorundadır. Her bir üye, teşebbüs birliğine kesilen idari para
cezasını, kendisinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun tespitinin mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda
oluşan yıllık gayri safi gelirine oranlanması suretiyle ödeme yükümlülüğü altındadır. Teşebbüs birliğince süre en fazla bir ay olacak şekilde belirlenir. Bu süre
içerisinde üyeler tarafından teşebbüs birliğine ödeme yapılmadığı takdirde durum
derhâl Kurula bildirilir. Bu takdirde Kurul, bu maddede belirtilen oranlarla sınırlı
olmak kaydıyla teşebbüs birliği üyelerine idari para cezası verir. Bununla birlikte,
rekabet ihlali teşkil eden teşebbüs birliği kararını ve eylemini uygulamadığını
yahut bunlardan haberdar olmadığını veya Kurulun soruşturma başlatmasından
sonra bunlara son verdiğini ispatlayan teşebbüs birliği üyelerine idari para cezası
verilemez”.
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§ 2. Dışlayıcı Eylemler Marifetiyle Hâkim Durumun
Kötüye Kullanılması
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Öz
Hâkim durumun kötüye kullanılması, rekabet hukukundaki kategorik üç ihlal tipinden biri olup; tüketici refahının himayesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu ihlal tipinde geleneksel olarak pazar tanımı ile başlayan,
ardından hâkim durum tespiti ile devam eden ve kötüye kullanmanın var olup olmadığı ile sonlanan üç aşamalı
bir analiz yapılmaktadır. Özellikle global ölçekte ticaretin formunun değişmeye başlaması ve elektronik ticaret
ile platformların ticaret hayatında daha fazla rol üstlenmesi; pazar tanımının gerekliliği, pazar gücüne olan
bakış açısı, yeni kötüye kullanma türleri, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, veri hukuku ve benzer diğer disiplinler ile rekabet hukukunun ilişkisi gibi muhtelif tartışmaların öneminin artmasına zemin hazırlamıştır. İşte bu
kısa çalışmada, sömürücü eylemlerle kötüye kullanma halleri bilinçli bir tercihin ürünü olarak kapsam dışında
bırakılarak, dışlayıcı eylemlerle hâkim durumun kötüye kullanılması inceleme konusu haline getirilmiştir. Bu
yapılırken; Avrupa Birliği rekabet hukuku ve Türk rekabet hukukundaki temel yasal düzenlemeler dikkate alınarak, rekabet hukukunun içtihadi bir alan olduğu göz önünde bulundurulmak suretiyle iki hukuk sistemi rekabet
otoritelerinin ilkesel uygulamaları ışığında konuya ilişkin genel bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pazar tanımı, Hâkim durum, Hâkim durumun kötüye kullanılması, Dışlayıcı uygulamalar
Abstract
Abuse of dominant position is one of three categorical infringements in competition law that has great importance for the protection of consumer welfare. In this type of infringement a three-phase assessment is applied
which begins with the definition of market, then continues with determination of dominance and finally analyses the existence of abuse. Meanwhile the form of trade changes and trade flow is getting based on e-commerce
and platforms especially on the global scale. That has established a ground for increasing importance of various
debates such as necessity of definition of market, concept of market power, new types of abuse and the relationship between competition law and other disciplines such as intellectual and industry property and data law.
In this brief study, exploitative practices excluded from the scope and exclusionary practices will be discussed.
By doing this, the legal regulations in the European Union competition law and Turkish competition law are
exemplified by the principal practices of the competition authorities and an overall perspective on the subject
is taken into consideration.
Keywords: Definition of market, Dominance, Abuse of dominant position, Exclusionary practices
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı
Yayın Yeri
2. Adı

Sayısı
Yayın Yeri
B. Türk Mevzuatı
1. Adı
Kabul Tarihi
Sayısı
Yayın Yeri
2. Adı

Kabul Tarihi
Karar Sayısı
Yayın Yeri

: Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma m.
102
: ABRG 7.6.2016, C 202, s. 1-388 (Konsolide Metin)
: Avrupa Komisyonu’nun Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanımlarına Dair
Avrupa Topluluğu Anlaşmasının 82. Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Öncelikleri Hakkındaki Kılavuzu (“Kılavuz”)
: 2009/C 45/02
: ABRG 24.2.2009, C 45, s. 7–20

: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Rekabet
Kanunu” veya “RKHK”)
: 07.12.1994
: 4054
: 13.12.1994 tarih ve 22140 sayılı Resmî Gazete
(Tertip: 5, Cilt: 34)
: Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye
Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz (“Dışlayıcı Eylem Kılavuzu” veya “DEK”)
: 29.01.2014
: 14-05/97-RM (1)
: Rekabet Kurumu Resmî İnternet Sitesi

II. Açıklamalar
A. Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Dışlayıcı Eylemlerle Hâkim
Durumun Kötüye Kullanılması
1. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Başlıca Hukukî
Düzenlemeler
Avrupa Birliği rekabet mevzuatının dayanağını oluşturan Avrupa Birliğinin
İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın 102. maddesinde, hâkim durumun kötüye kulla-
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nılmasına ilişkin temel hukukî düzenlemeye yer verilmiştir1. Maddenin İngilizce
metni ile Türkçe karşılığı2 aynen şu şekildedir3:
İngilizce Metin
Article 102
Any abuse by one or more undertakings
of a dominant position within the internal
market or in a substantial part of it shall be
prohibited as incompatible with the internal
market in so far as it may affect trade between Member States.
Such abuse may, in particular, consist in:
(a) directly or indirectly imposing unfair
purchase or selling prices or other unfair
trading conditions;
(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
(c) applying dissimilar conditions to
equivalent transactions with other trading
parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
(d) making the conclusion of contracts
subject to acceptance by the other parties of
supplementary obligations which, by their
nature or according to commercial usage,
have no connection with the subject of such
contracts.
1

2

3

Türkçe Metin
Madde 102
Bir veya birden fazla teşebbüsün, iç pazardaki veya iç pazarın önemli bir bölümündeki hâkim durumunu kötüye kullanması,
üye devletler arasındaki ticareti etkilediği
ölçüde, iç pazarla bağdaşmaz ve yasaktır.
Söz konusu kötüye kullanma özellikle
aşağıdakileri içerir:
a) adil olmayan alış veya satış fiyatları veya diğer adil olmayan ticari şartların,
doğrudan veya dolaylı olarak dayatılması,
b) üretimin, piyasaların veya teknik gelişmenin tüketicilerin zararına olacak şekilde sınırlandırılması,
c) ticari ilişkinin diğer taraflarına eş değer işlemler için farklı koşullar uygulanması suretiyle, onların rekabet edebilirlik açısından dezavantajlı duruma sokulmaları,
d) sözleşmelerin yapılmasının, nitelikleri gereği veya ticari teamüllere göre bu tür
sözleşmelerin konusuyla ilgisi olmayan ek
yükümlülüklerin taraflarca kabulü şartına
bağlanması.

Avrupa Birliği rekabet hukuku bağlamında dışlayıcı eylemler marifetiyle hâkim durumun kötüye kullanılması hakkında bilgi ve seçilmiş kaynakça için bkz. (alfabetik sıra ile) Akman, P., The
Concept of Abuse in EU Competition Law: Law and Economics Approaches (Hart Publishing,
2012); Bailey, D. (ed.)/John, L. E. (ed.), Bellamy&Child: European Union Law of Competition
(8th Edition, Oxford University Press, 2018); Colino, S. M., Competition Law of the EU and
UK (8th Edition, Oxford University Press, 2019); Craig, P./De Burca, G., EU Law: Text, Cases and Materials (7th Edition, Oxford University Press, 2020); Ezrachi, A., EU Competition
Law: An Analytical Guide to the Leading Cases (6th Edition, Hart Publishing, 2018); Jones,
A./Sufrin, B./Dunne, N., Jones and Sufrin’s EU Competition Law: Text, Cases and Materials
(7th Edition, Oxford University Press, 2019); Marinova, M., Fidelity Rebates in Competition
Law (Wolters Kluwer, 2019); Monti, G., EC Competition Law (Cambridge University Press,
2007); O’Donoghue, R./Padilla, J., The Law and Economics of Article 102 TFEU (2nd Edition,
Hart Publishing, 2013); Slot, P.J./Farley, M., An Introduction to Competition Law (2nd Edition,
Bloomsbury, 2017); Van Bael, I/Bellis, J. F., Competition Law of the European Community (5th
Edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2010); Whish, R./Bailey, D., Competition Law (9th
Edition, Oxford University Press, 2018).
Anılan maddenin Türkçe çevirisi, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı internet sitesinde yer alan “Avrupa Birliği Anlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma” başlıklı çeviriden
alınmıştır. Söz konusu metin için bkz. <https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf> erişim, 25.08.2020.
Metindeki vurgular, anılan ifadelere dikkat çekebilmek amacıyla, tarafımızca eklenmiştir.
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Görüldüğü gibi, ABİHA 102’de bir veya birden fazla teşebbüsün birlikte sahip
olduğu, belirli bir pazardaki hâkim durumun kötüye kullanılması yasaklanmış,
belirli kötüye kullanma hallerine de -sınırlayıcı olmamak kaydıyla- özellikle yer
verilmiştir. Anılan madde dışında, ABİHA’da doğrudan hâkim durumun kötüye
kullanılmasını düzenleyen farklı bir hüküm mevcut değildir. Bu konudaki ayrıntılı düzenlemeler çoğunlukla mahkemeler için bağlayıcı nitelikte olmayan ancak
ulusal rekabet otoriteleriyle de fikir alışverişinde bulunularak çıkarılan ve uygulamada uyumluluğun sağlanmasını hedefleyen, özellikle Avrupa Birliği Komisyonu’nun uygulama önceliklerini ortaya koyan metinlerde karşımıza çıkmaktadır.
Avrupa Konseyi ve Komisyon tarafından hazırlanan, yalnızca ve doğrudan
ABİHA 102’ye dair olmasa da yine bu maddenin uygulanması açısından önem
arz eden, usule yönelik olanlar dışındaki temel metinler şu şekilde sıralanabilir4:
- Komisyon’un Topluluk Rekabet Hukuku Bakımından İlgili Pazarın Tanımlanmasına Dair 97/C 372/03 Sayılı ve 09.12.1997 Tarihli Bildirisi5;
- Anlaşmanın 81. ve 82. Maddelerinde Yer Verilen Rekabet Kurallarının Uygulanmasına Dair 1/2003 Sayılı ve 16.12.2002 Tarihli Konsey Tüzüğü6;
- AB Anlaşmasının 81. ve 82. Maddeleri Doğrultusunda Komisyon’un Usulî
İşlemlerine Dair 773/2004 Sayılı ve 07.04.2004 Tarihli Komisyon Tüzüğü7;
- Komisyon’un Anlaşmanın 81 ve 82. Maddelerinde Yer Alan Ticareti Etkileme Kavramına Dair 2004/C 101/07 Sayılı ve 27.04.2004 Tarihli Kılavuz
Bildirisi8;
- Komisyon’un 1/2003/EC Tüzüğüne Göre Uygulanacak Cezalarda Yönteme Dair C 210/2 Sayılı 01.09.2006 Tarihli Kılavuzu9;
- Komisyon’un Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanımlarına Dair AT Anlaşmasının 82. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin
4

5
6
7
8
9

Burada yer verilen metinler dışında ABİHA 102’yi ilgilendirebilecek diğer metinler için
bkz. <https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/handbook_vol_1_en.pdf> erişim
25.08.2020.
Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law [1997] OJ C 372/5.
Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules
on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty [2003] OJ L 1/1.
Commission Regulation 773/2004/EC of 7 April 2004 Relating to the Conduct of Proceedings
by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty [2004] OJ L 123/18.
Commission Notice - Guidelines on the Effect on Trade Concept contained in Articles 81 and
82 of the Treaty [2004] OJ C 101/81.
Guidelines on the Method of Setting Fines Imposed pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation
1/2003/EC [2006] OJ C 210/2.
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Öncelikleri Hakkındaki 2009/C 45/02 Sayılı ve 24.02.2009 Tarihli Kılavuzu10;
- AB Anlaşmasının 101. ve 102. Maddelerini İlgilendiren Usulî İşlemler
İçin En İyi Uygulamalara Dair Komisyon’un C 308/6 Sayılı ve 20.10.2011
Tarihli Bildirisi11.
Yukarıda başlıklarına yer verilen temel nitelikteki metinler, hâkim durumun
kötüye kullanılmasını ilgilendiren düzenlemeler ihtiva etmektedir. Bunun yanında sektör özelinde yapılmış veya usulî işlemlere dair farklı düzenlemeler de
mevcut olmakla birlikte, çalışmamızın kapsamı dikkate alınarak, söz konusu düzenlemelere yer verilmeyecektir. Devam eden başlıklar altında inceleme konumuz ile alakalı Komisyon tarafından çıkarılan en temel düzenleme olan 2009/C
45/02 sayılı ve 24.02.2009 tarihli Kılavuz esas alınacaktır. Zira son derece benzer
bir Kılavuz, aşağıda ana hatlarıyla ortaya konulacağı üzere, Türk hukukunda da
bulunmaktadır. Dolayısıyla Türk hukuku ile AB hukuku arasındaki karşılaştırma,
her iki hukuktaki kanuni düzenlemeler, Kılavuzlar ve Komisyon ile Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) ilkesel uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecektir.
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, AB rekabet hukuku uygulaması zikredilen metinlerle sınırlı olarak ilerlememektedir. Belki de anılan metinlerden daha
önemlisi, bu kuralları uygulayan, yorumlayan, gerektiğinde üye devlet mahkemelerinin soruları karşısında yol gösterici karaktere bürünen AB Mahkemeleri’nin kararlarıdır. Gerçekten de ABİHA 102 çerçevesinde özellikle Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (“ABAD”) vermiş olduğu birçok önemli karar bulunmaktadır. Aşağıda incelenecek konularda, yeri geldikçe konunun anlaşılması açısından
önem arz eden kararlara da atıfta bulunulacaktır.
2. Hâkim Durumun Tespitine İlişkin Temel Kavramlar
a. Pazar Tanımı
Hemen belirtelim ki hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin bir belirlemede bulunulabilmesi için, doğal olarak öncelikle “hâkim durumun” tespit
edilmesi gerekir. Eğer bir teşebbüsün hâkim durumda olmadığı anlaşılırsa, bu
teşebbüs hakkında ABİHA 102 kapsamında cezai müeyyide uygulanması mümkün değildir. Bu bağlamda ilk adım olarak ilgili pazar tanımının yapılması ge10
11

Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in applying Article 82 of the EC Treaty
to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings [2009] OJ C 45/7.
Commission Notice on the Best Practices for the Conduct of Proceedings concerning Articles
101 and 102 TFEU [2011] OJ C 308/6.
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rekmektedir. Ancak ilgili pazar tanımlandıktan sonra inceleme konusu eylemleri
gerçekleştiren teşebbüsün hâkim durumda olup olmadığı anlaşılabilecektir.
Burada ilgili pazar tanımı konusunun detaylarına yer verilmeyecektir. Zira
“ilgili pazar tanımı” yalnız ABİHA 102 değil, diğer rekabet ihlallerinin tespitinde
de ilk koşullardan olan, oldukça kapsamlı ve ayrı bir çalışmada değerlendirilmesi
gereken bir kurumdur. Bu nedenle ve ayrıca konumuzun kapsamının da hâkim
durumun kötüye kullanılmasından ibaret olduğu düşünülerek, çerçeveyi aşmamak adına, pazar tanımı ile ilgili temel düzenlemeye değinilmekle yetinilecektir.
İlgili pazar tanımı, rekabet hukukunun en temel ve önemli kavramlarından
birisi olup, AB rekabet hukuku uygulamasında çeşitli düzenlemelerde kendisine
yer bulmaktadır. Bu bağlamda en önemli düzenlemelerden birisi, Komisyon’un
97/C 372/03 sayılı ve 09.12.1997 tarihli Bildirisi’dir (“Bildiri”). Bildiri; “I. Giriş”, “II. İlgili Pazarın Tanımlanması”, “III. İlgili Pazar Tanımı İçin Dayanılan
Kanıtlar”, “IV. Pazar Payının Hesaplanması” ve “V. Ek Düşünceler” olmak üzere
beş başlıktan oluşmaktadır. Rekabet hukuku uygulaması bakımından Bildiri’nin
bir bağlayıcılığı olmasa da, rekabet hukukunu ilk elden uygulayan Komisyon’un
pazar tanımı ile pazar payını belirlerken dikkate aldığı hususları göstermesi bakımından yol göstericidir.
b. Hâkim Durumun Tespiti
İlgili pazar tanımı yapıldıktan sonra, davranışı incelenen teşebbüsün hâkim
durumda olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Hâkim durumun tespiti
bakımından hem yukarıda yer verdiğimiz Bildiri hem de Kılavuz çeşitli açıklamalar ihtiva etmektedir. Komisyon Kılavuz’da özellikle “III. Dışlayıcı Davranışa
Yönelik Genel Yaklaşım / A. Pazar Gücü” başlığı altında hâkim durumun tespitinde dikkate alınması gereken hususlara detaylı olarak yer vermektedir.
Bildiri’de hâkim durum; bir veya birden fazla teşebbüsün, rakiplerinden,
müşterilerinden ve tüketicilerden kayda değer derecede bağımsız olarak hareket
edebilmesini sağlayan konumu şeklinde tanımlanmaktadır (Bildiri, par. 10)12. Nitekim Kılavuz’da da aynı tanım tekrar edilerek ayrıca ABAD kararlarında olduğu
gibi, ilgili teşebbüsün bu bağımsızlığı sayesinde ilgili pazarda etkin rekabetin
sürdürülmesini engelleyecek konumda bulunacağına da işaret edilmektedir (Kılavuz, par. 10).
12

Söz konusu tespit esasında 13.02.1979 tarih ve 85/76 sayılı Hofmann-La Roche [1979] ECR
461 kararında yapılan (par. 38) tanımla aynıdır. Ancak Mahkeme kararındaki tanımda ek olarak, söz konusu bağımsızlık sayesinde teşebbüsün ilgili pazarda etkin rekabeti engelleme kabiliyetini haiz olacağı da ifade edilmiştir. Aynı tanım, 14.02.1978 tarih ve 27/76 sayılı United
Brands Company and United Brands Continentaal v Commission [1978] ECR 207 kararında da
(par. 65) yer almaktadır.
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Hâkim durumun teorik olarak tanımı bu şekilde olmakla birlikte, uygulamada
bir teşebbüsün hâkim durumda olup olmadığının belirlenmesi kolay değildir. Zira
hâkim durumun oluşabilmesi için ilgili teşebbüsün, tanımda yer alan bağımsızlığı
kendisine sağlayacak derecede bir “pazar gücüne” sahip olması gerekir. Pazar
gücünün belirlenmesi noktasında Kılavuz önemli bazı parametrelere yer vermektedir. Öncelikle bir teşebbüsün sunduğu mal ve hizmetlerin fiyatlarını önemli bir
süre boyunca13 rekabetçi seviyenin üzerine kârlı bir şekilde yükseltebiliyor olması (veya -örneğin üretim kapasitesi gibi- diğer rekabeti etkileyecek parametrelere
müdahale edebilmesi), bu teşebbüsün etkin rekabetçi baskıya maruz kalmadığının, dolayısıyla hâkim durumda olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir
(Kılavuz, par. 11).
Tam da bu aşamada belirtmek gerekir ki, pazar gücünün, dolayısıyla hâkim
durumun belirlenebilmesi bakımından üç ayrı etkenin dikkate alınacağı ifade
edilmektedir. Bunlar; (i) ilgili teşebbüs ve rakiplerinin pazardaki konumları, (ii)
halihazırdaki rakiplerin büyümesi veya muhtemel rakiplerin pazara girmesinin
ilgili teşebbüs üzerinde yaratacağı baskı, baskı ve son olarak da (iii) ilgili teşebbüsün müşterilerinin sahip oldukları dengeleyici güçtür (Kılavuz, par. 12).
İlgili teşebbüs ve rakiplerinin pazardaki konumları esas olarak bu teşebbüslerin pazar paylarına bakılarak yapılacak bir tespiti ifade eder. %40’ın altında pazar
payına sahip olan bir teşebbüsün, rakiplerin kapasite sınırlamaları vb. sebeplerle
ilgili teşebbüs üzerinde önemli bir baskı oluşturamaması gibi haller dışında, kural
olarak hâkim durumda olmadığı kabul edilmektedir (Kılavuz, par. 14). Yine, pazar payı yükseldikçe ve bu paya ilgili teşebbüs daha uzun bir süre sahip oldukça,
teşebbüsün ilgili pazarda hâkim durumda bulunması olasılığı artacaktır14 (Kılavuz, par. 15).
Rakiplerin büyümesi veya muhtemel rakiplerin pazara girişi de ilgili teşebbüs
üzerinde baskı oluşturabilecek, dolayısıyla hâkimiyetin tespitinde etkili olabilecek bir diğer etkendir. Böyle bir rekabetçi baskının mevcut olabilmesi için, ilgili
teşebbüsün eylemi karşısında mevcut rakiplerin büyümesi veya yeni rakiplerin
pazara girmesinin muhtemel, zamanında ve yeterli seviyede olması gerekir15 (Kılavuz, par. 16). Burada rakipler açısından önem arz eden husus, ilgili pazardaki
büyüme ve giriş engelleridir. Bu tip engellerin varlığı, -rakiplerin büyümesini
13
14

15

Kılavuz par. 11 dn. 6’da genel olarak iki yıllık bir sürenin yeterli olacağı ifade edilmiştir.
Nitekim pazar payının hâkim durumun tespitinde önemi bakımından bkz. 13.02.1979 tarih ve
85/76 sayılı Hofmann-La Roche (n 12) par. 39-41. Yine, 03.07.1991 tarih ve 62/86 sayılı AKZO
Chemie BV v Commission [1991] ECR I-3359 kararında %50 pazar payının hâkimiyet için
gösterge olduğuna (par. 60) dikkat çekilmektedir. Benzer şekilde, 12.12.1991 tarih ve T-30/89
sayılı Hilti v Commission [1991] ECR II-1439 kararında, %70-80 oranındaki pazar payının tek
başına hâkimiyetin varlığının delili olabileceğine hükmedilmiştir (par. 92).
Muhtemel, zamanında ve yeterli seviyede büyüme veya girişin ne anlam ifade ettiği hususunda
bkz. Kılavuz, par. 16.
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veya girişini engellemesi bakımından- hâkim durumun belirleyici göstergelerinden birisidir16(Kılavuz, par. 17).
Bunun yanında, ilgili teşebbüsün müşterilerinin sahip olduğu dengeleyici güç,
yani alıcı gücünün varlığı da hâkim durumun tespiti açısından önemlidir (Kılavuz, par. 18). Zira özellikle yüksek miktarda alım yapan müşterilerin, ilgili teşebbüsün eylemi karşısında ihtiyacını rakip teşebbüslerden karşılama gücü veya
bizatihi müşterinin varlığının potansiyel rakiplerin pazara girişlerini cezbedebilmesi, ilgili teşebbüsün pazar gücünü azaltacaktır. Ancak bunun için müşterinin
karşı gücünün, yalnız kendini ilgili teşebbüsün eylemlerinden korumaya yetecek
seviyenin ötesinde olması gerekir. Yani bir müşterinin karşıt gücü sayesinde ilgili
teşebbüsün rekabet karşıtı eyleminden yalnızca kendini koruyabiliyor ve kendisine karşı girişilecek böylesine eylemlerde bir caydırıcılık sağlıyor olması, ilgili
teşebbüsün diğer müşteriler nezdinde bağımsızlığını ve rekabet parametrelerini
etkileyebilme gücünü azaltmadığından, bu teşebbüsün hâkim durumda olmasını
da etkilemeyecek; diğer bir ifadeyle böyle bir müşterinin varlığı ilgili teşebbüsü
hâkim durumda olmaktan çıkarmayacaktır.
Kollektif/birlikte hâkimiyet kavramı ise, Kılavuz’un kapsamı dışındadır. Ancak ABİHA 102’nin açık ifadesinde, yalnızca tek başına hâkim durumda bulunan
teşebbüslerin değil, birlikte hâkim durumda olan teşebbüslerin faaliyetlerinin de
hükmün kapsamına dâhil olduğu düzenlenmektedir. Zira hükümde, “bir veya birden fazla teşebbüsün … hâkim durumunu kötüye kullanması … yasaktır” denilerek bu durum ifade edilmiştir. O halde birlikte hâkimiyet kavramının da kısaca
açıklanması yerinde olacaktır.
Hemen belirtelim ki, (şirketler topluluğu ve iştirakler bağlamında) teşebbüslerin birinin hâkim, diğerinin bağlı teşebbüs olması gibi durumlarda, farklı teşebbüslerin birlikte hâkimiyetinden söz edilemeyecektir. Zira böyle durumlarda
iki ayrı teşebbüsten ziyade, tek ekonomik bütünlük doktrininden hareketle, tek
bir teşebbüsün var olduğu kabul edilir. Pek tabii ki bu durumda da tek bir bütünlük olarak kabul edilen ilgili iktisadi varlığın faaliyetinin ABİHA 102 kapsamına
girip girmediği ayrıca araştırılacak ve rekabet hukuku ihlâlleri bu tek teşebbüs
üzerinden cezalandırılabilecektir. Ancak böyle durumlarda birlikte hâkimiyet
kavramından bahsedilemeyecektir.
Birlikte hâkimiyet kavramı, mevzuatta yer almasının yanı sıra, ABAD kararlarına da konu edilmiştir17. Bu kararlara göre; ilgili teşebbüslerin davranışlarını
16

17

Kılavuz par. 17’ye göre büyüme veya pazara giriş engelleri hukukî, ekonomik, teknolojik formlarda veya müşterilerle uzun süreli sözleşmeler imzalanması gibi bizatihi teşebbüsün fiillerinden kaynaklanıyor olabilir. Kotalar, ölçek ekonomileri, önemli teknolojiler, ağır yatırımlar vb.
durumlar büyüme ve giriş engeli oluşturabilir. Nihayet bir teşebbüsün kalıcı şekilde yüksek
pazar payına sahip olması da giriş ve büyüme engellerinin varlığının göstergesidir.
Bu konuda aynı grup yapısındaki şirketlerin hâkim durumu ile ilgili olarak bkz. 04.05.1988 ta-
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birbirleri ile uyumlu şekilde sürdürebilecekleri bağlantıların bulunması halinde,
bu teşebbüsler birlikte hâkimiyet sahibi kabul edilebilirler. Daha açık ifadeyle,
birlikte hâkimiyetten bahsedilebilmesi için teşebbüsler arasında sözleşmesel,
yapısal, iktisadi bağlantılar bulunması veya pazar koşulları çerçevesinde bu tip
bir birlikteliğin tespit edilebilir olması gerekmektedir. Bir ABAD kararına göre;
taraflar (teşebbüsler) arasında bir anlaşma bulunması durumunda, her ne kadar
ABİHA 101’e göre rekabet karşıtı etkisi değerlendirilecek olan bir anlaşmanın
mevcudiyeti doğrudan anlaşmanın tarafları açısından birlikte hâkimiyet oluşturmasa da, eğer bu anlaşmanın koşulları çerçevesinde teşebbüsler ilgili pazarda
rakiplerine, ticaret ortaklarına ve tüketicilere karşı müşterek bir teşekkül olarak
hareket ediyorlarsa, aynı zamanda birlikte hâkimiyet konumuna da sahip olabilirler18. Birleşme ile alakalı diğer bir kararda ise ABAD, taraflar arasında açık bir
anlaşma, yapısal veya sözleşmesel bağlantı olmasa dahi, ilgili pazarın koşulları
değerlendirilerek tarafların birlikte hâkimiyet durumunda olup olmadıklarının
tespit edilebileceğini ifade etmiş, bunun tespiti için aranması gereken koşulları
belirlemiştir19.
Görüleceği üzere hâkimiyet ve birlikte hâkimiyet için Kılavuz ve ABAD kararları, her ne kadar tüketildiği iddia edilemese de, birtakım kriterlere yer vermiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, Kılavuz’da yer verilen düzenlemeler, herhangi
bir bağlayıcılıkları bulunmamakla birlikte, Komisyon’un pazar gücü ve hâkim
durumun varlığının belirlenmesinde gözeteceği unsurları içermesi bakımından
dikkate değer hükümlerdir. ABAD kararları ise bir yandan Kılavuz’da yer verilen
unsurları detaylandırmakta, diğer yandan Komisyon için de yol gösterici olacak
ilkeleri belirlemektedir. Nitekim Komisyon da Kılavuz’da birçok noktada ABAD
kararlarını referans alarak, mahkeme kararları ile Komisyon’un politikası arasında uyum yaratmaktadır.

18
19

rih ve 30/87 sayılı Bodson v Pompes funèbres des régions libérées SA kararı, [1988] ECR 2479,
par. 27 vd. Ayrıca bkz. 10.03.1992 tarih ve T-68/89, T-77/89, T-78/89 sayılı Società Italiana
Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA, PPG Vernante Pennitalia SpA v Commission kararı, [1992]
ECR II-1403, par. 358 vd. ile 27.04.1994 tarih ve C-393/92 sayılı Gemeente Almelo and Others
v Energiebedrijf IJsselmij NV kararı, [1994] ECR I-1477, par. 41 vd.
16.03.2000 tarih ve C-395-396/96 sayılı Compagnie maritime belge transports SA v Commission kararı, [2000] ECR I-1365, par. 36 vd., özellikle bkz. 43 vd.
06.06.2002 tarih ve T-342/99 sayılı Airtours plc. v Commission kararı, [2002] ECR II-02585,
par. 62. Genel olarak bahsetmek gerekirse bu şartlar; (i) her bir teşebbüsün diğer teşebbüslerin
davranışları ve ortak politikaya uygun hareket edip etmedikleri hakkında bilgi sahibi olması, (ii)
teşebbüsler arasında birlikte hareketin belirli bir süre devam etmesi ve ortak politikadan sapma
yönünde bir iradelerinin bulunmaması ve nihayet (iii) mevcut veya muhtemel rakip teşebbüsler ile müşterilerin öngörülebilir tepkilerinin birlikte hâkimiyet oluşturan teşebbüslerin ortak
politikadan bekledikleri sonuçları tehlikeye sokmamasıdır. ABAD tarafından başka bir kararda
birlikte hâkimiyet için aranacak faktörler tekrar açıklanmıştır. Bu açıdan bkz. 10.07.2008 tarih
ve C-413/06P sayılı Bertelsmann and Sony v Independent Music Publishers kararı, [2008] ECR
I-4951, par. 121 vd.
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3. Rekabet Karşıtı - Tüketici Zararına Yol Açan Kapamalar
ABİHA 102 ile birlikte hâkim durumdaki teşebbüslerin tüm davranışları veya
doğrudan bir teşebbüsün hâkim durumda olması yasaklanmamıştır. Yasaklanan,
ilgili teşebbüsün sahip olduğu bu özel pozisyonu kötüye kullanmasıdır. Hâkim
durumdaki teşebbüsün eylemlerinin rekabet düzenine zarar vermemesi yönünde
özel bir sorumluluğu bulunmaktadır (Kılavuz, par. 1). Rekabet düzeninde oluşabilecek bu zarar, Kılavuz çerçevesinde dışlayıcı eylemler bakımından, “rekabet
karşıtı - tüketici zararına yol açan kapama” şeklinde somutlaşır.
Rekabet karşıtı kapama; gerçek veya muhtemel rakiplerin pazara veya kaynaklara etkin şekilde erişiminin hâkim durumdaki teşebbüsün eylemleri neticesinde
engellenmesi, böylelikle ilgili teşebbüsün kârlı bir şekilde tüketicinin zararına
olacak surette fiyatlarını yükseltebilmesini (veya diğer rekabet parametrelerine
kendi menfaatine olacak şekilde müdahale etmesini) ifade eder (Kılavuz, par. 19).
Rekabet karşıtı kapamanın tespitinde; (i) hâkim durumdaki teşebbüsün konumu (hâkim durum ne kadar güçlüyse, bu konumun korunması için yapılan eylemler de o kadar rekabeti kısıtlayıcı olacaktır); (ii) pazarın güncel koşulları (pazara giriş ve büyüme engelleri, ölçek ve kapsam ekonomileri ve şebeke etkisinin
mevcudiyeti); (iii) hâkim durumdaki teşebbüsün rakiplerinin konumları (örneğin
rakiplerin yenilikçiliği, fiyat indirimine gidebilmeleri, rakiplerin zamanında ve
etkin reaksiyonları); (iv) girdi sağlayıcılarının veya müşterilerin konumu; (v)
iddia olunan kötüye kullanma durumunun boyutu, satılan ürünlerin ne kadarını
kapsadığı, ne kadar uzun sürdüğü; (vi) gerçekleşmiş rekabet karşıtı etkilere yönelik muhtemel deliller (bir süredir devam eden bir eylem varsa bu eylemin somut
sonuçları, hâkim duruma sahip teşebbüsün veya rakiplerin pazar paylarındaki değişim, pazara girişlerin bu süreçte mümkün olup olmadığı vb. yönünde deliller)
ve (vii) dışlayıcı stratejinin somut delilleri (iç yazışmalar, plânlar gibi deliller)
incelenecektir (Kılavuz, par. 20).
Sonuç olarak, tüm bu etkenlerin gözetilmesi suretiyle, hâkim durumdaki teşebbüsün eyleminin rekabet karşıtı kapama etkisi yaratıp yaratmadığı, kötüye
kullanma teşkil edip etmediği saptanacak ve bu tespit neticesinde Komisyon ilgili
teşebbüs üzerinde çeşitli müeyyidelere başvurabilecektir. Bunun yanında aşağıda
izah edileceği üzere, Komisyon Kılavuz’da yer alan her bir ihlal türü bakımından
rekabet karşıtı kapama etkisinin belirlenmesinde bazı özel koşulları da gözetecektir.
4. Haklı Gerekçe: Nesnel Gereklilik ve Etkinlik Savunması
Hâkim durumdaki teşebbüsün eylemleri rekabet karşıtı kapama etkisi yaratsa
dahi, yalnızca bu etki, ilgili teşebbüse ceza uygulanması için yeterli değildir. Zira
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teşebbüs, söz konusu eylemin haklı gerekçelere dayandığı, rekabet karşıtı etkileri
dengeleyecek olumlu sonuçlara da yol açtığı savunmasında bulunabilir. Böyle bir
savunma neticesinde eylem yaptırıma tâbi olmayabilir.
Teşebbüs, eyleminin nesnel olarak gerekli olduğunu veya rekabet karşıtı etkileri dengeleyecek esaslı etkinliklere sebebiyet verdiğini göstererek olası müeyyidelerden kurtulabilir (Kılavuz, par. 28). Komisyon burada gerçekleşen eylemin, ileri sürülen haklı gerekçeler için kaçınılmaz ve orantılı olup olmadığını
değerlendirecektir. Savunmayla alakalı tüm delilleri şüpheli teşebbüsün sunması
gerekir (Kılavuz, par. 31).
Eylemin nesnel olarak gerekliliği ve orantılılığı hâkim durumdaki teşebbüs dışındaki olgulara bakılarak değerlendirilir (Kılavuz, par. 29). Örneğin teşebbüsün
eyleminin ürünün doğasından kaynaklanan sağlık veya güvenlik gerekçelerine
dayanması, savunma için teşebbüs dışında nesnel gereklilik yaratan bir olgu yaratabilir.
Teşebbüsün kendi eyleminin rekabet karşıtı kapama etkilerini dengeleyen ve
tüketicilere zarar vermeyen etkinliklerinin de bulunduğunu ispat ederek eylemle
ilgili haklı gerekçeleri ileri sürebilmesi için; (i) etkinliklerin incelenen eylemin
bir sonucu olarak halihazırda ortaya çıkması veya ortaya çıkmasının muhtemel
olması; (ii) incelenen eylemin bu etkinliklerin elde edilmesi için kaçınılmaz olması, diğer bir ifadeyle, aynı etkinliği elde etmek için rekabet karşıtı olmayan
farklı davranış alternatiflerinin bulunmaması; (iii) eylemin sağladığı etkinliklerin ilgili pazarlardaki rekabete ve tüketicilere karşı olası zararları dengeleyecek
düzeyde olması; (iv) eylemin bu etkinliği sağlarken, mevcut veya muhtemel rekabet kaynaklarını tamamen veya büyük oranda ortadan kaldırmaması koşullarının kümülatif olarak somut olayda gerçekleşmiş olması gerekmektedir (Kılavuz,
par. 30). Şayet eylem neticesinde rekabet tamamen ortadan kalkacak ve pazara
muhtemel giriş de gerçekleşemeyecekse, bu durumda etkinlik/haklı gerekçe savunması ile rekabet karşıtı etkinin dengelendiğinden söz edilemez. Bu kapsamda
Komisyon tekel durumuna yaklaştıracak seviyede pazar payını yaratan, koruyan
ve güçlendiren eylemlerin kural olarak haklı gerekçelerle savunulamayacağını
değerlendirmektedir.
5. Kılavuz’da Yer Verilen Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halleri
ABİHA 102’de belirli örnekler ile birlikte kaleme alınan hâkim durumun kötüye kullanılması başlığı altında, birçok farklı eylemle ilgili teşebbüse ceza verilmesi mümkün olabilecektir. Gerçekten de hangi eylemlerin hâkim durumun kötüye kullanılması oluşturacağı yönünde sınırlayıcı bir liste öngören herhangi bir
hukukî düzenleme veya mahkeme kararı mevcut değildir. Komisyon önündeki
olay ve deliller kapsamında farklı eylemleri yasaklayıp ceza uygulayabilmekte,
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mahkemeler de söz konusu eylemlerin ABİHA 102 kapsamına girip girmediği
hususunda farklı yönde kararlar verebilmektedir. Örneğin ilk başta herhangi bir
düzenlemeye konu edilmeyen ve mahkeme kararlarına da konu olmayan, hâkim
durumdaki teşebbüsün sahip olduğu fikrî mülkiyet haklarını kullanmasının, özellikle patent ihlali gerekçesiyle rakip teşebbüslere karşı fikrî mülkiyet temelli davalar açmasının, ABİHA 102’ye aykırı olup olmadığı sorunu, sonraki dönemlerde tartışılmış ve kararlara konu edilmiştir. Dolayısıyla ne incelediğimiz mevzuat
açısından ne de bu çalışmanın kapsamı bakımından tahdidi bir kötüye kullanma
halleri listesi sunulabilmesi mümkün değildir.
Bu ve benzer gerekçeler ekseninde Kılavuz’da belirli eylemlere yer verilerek
bunların hangi koşullarda ABİHA 102’ye aykırı, dolayısıyla bir yaptırıma konu
olacağı açıklanmakta, teşebbüsler ve uygulayıcılar için öngörülebilirlik sağlanmaktadır.
Kılavuz’da yer alan düzenlemelere geçmeden önce, genel olarak hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin yapılan ikili ayrımdan bahsetmemiz gerekmektedir. ABİHA 102’de böyle bir ayrım bulunmasa da temel olarak bir teşebbüsün sömürücü veya dışlayıcı uygulamalar ile hâkim durumunu kötüye kullanması mümkündür. Sömürücü uygulamalarda ilgili teşebbüs, doğrudan tüketiciye yansıyan
aşırı fiyatlandırma gibi eylemler ile diğer teşebbüslerin sahip olamayacağı avantajlar elde etmektedir20. Dışlayıcı uygulamalarda ise doğrudan tüketicilerden fayda20

Çalışmamız dışlayıcı eylemler özelinde mevzuat temelindeki bir karşılaştırmayı konu aldığından sömürücü uygulamalar ile ilgili açıklamalara kapsamlı bir başlık altında yer verilmemiştir.
Ancak burada mevzuat dışında ABAD kararlarına, özellikle aşırı fiyatlandırma çerçevesinde
yansıyan bazı somut uyuşmazlıklara yer verilmesi herhalde uygun olur. Örneğin bir kararda
(13.11.1975 tarih ve 26/75 sayılı General Motors Continental v Commission kararı, [1975]
ECR 1367); bir teşebbüsün sunduğu hizmetlerin iktisadi değerini (aşırı derecede) aşan seviyede
fiyatlandırmada bulunması durumunda hâkim durumunu kötüye kullanmış olabileceği belirtilmiş (par. 11-12), somut olayda teşebbüsün bu davranışının sınırlı işlemlere yönelik olduğu,
süreklilik taşımadığı ve sonrasında ortadan kaldırıldığı ifade edilerek, Komisyon’un hâkim durumun kötüye kullanıldığı yönündeki tespiti yerinde bulunmamıştır (par. 16-22). Yine bir diğer
olayda [United Brands v Commission (n 12)], ürünün iktisadi değeri ile herhangi bir makul
ilişkisi bulunmayan aşırı fiyatlandırma politikasının hâkim durumun kötüye kullanılması hali
oluşturacağı (par. 248-250), bunun -eğer mümkünse- ürünün satış fiyatı ile üretim maliyetinin
kıyaslanması ile ortaya çıkarılabileceği, maliyet ile fiyat arasında aşırı fark bulunması halinde
kendiliğinden veya diğer rakiplerin ürünlerine kıyasla adil olmayan bir durum mevcudiyetinin
tespit edilmesi gerektiği (par. 251-252), farklı bölgelerde uygulanan farklı fiyat politikalarının
da belirli koşullar altında bu bakımdan gösterge olabileceği (par. 258 vd.) karara bağlanmıştır.
Son olarak daha güncel bir karara değinmek gerekirse (14.09.2017 tarih ve C-177/16 sayılı Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība v Konkurences
padome kararı); bir meslek kuruluşunun telif ücreti uygulamasının aşırı fiyatlandırma teşkil
ettiği iddiası ile ilgili olarak belirli kriterlere göre değerlendirme yapılması gerektiğine hükmedilmiş; bu bakımdan öncelikle gerçek maliyet ile fiyat arasındaki aşırı farkın bizatihi veya
rakip ürünler ile karşılaştırıldığında adil olmadığının tespit edilmesi gerektiği (par. 36), bir üye
ülkede uygulanan fiyat ile diğer ülkedeki arasında tutarlı bir değerlendirme neticesinde kayda
değer farklılık bulunmasının kötüye kullanma bakımından bir diğer gösterge olabileceği (par.
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lanılmasından ziyade, etkin rekabet ortamının bozulması, rakiplerin engellenmesi
gibi dolaylı yoldan tüketici refahına yansıyacak eylemler gündeme gelmektedir.
Çalışmamız kapsamında AB ve Türk mevzuatının uyumu incelendiğinden biz
de -her ne kadar pozitif açıdan bağlayıcılığı bulunmasa da- Kılavuz’da yer verilen düzenlemeleri, dolayısıyla dışlayıcı kötüye kullanma hallerini aşağıda ele
alacağız. Nitekim Türk hukukunda da hem kanun hem de ikincil mevzuatta benzer bir durum karşımıza çıktığından, mevzuatın karşılaştırılabilmesi açısından bu
yöntem herhalde daha yerinde olacaktır.
a. Fiyatlandırma Stratejisine Dayalı Dışlayıcı Eylemlere İlişkin Genel
Bilgiler
Kılavuz’da belirli dışlayıcı eylemlerin ayrı ayrı incelenmesine geçilmeden
önce, fiyat bazlı dışlayıcı eylemler ile ilgili belirli ön açıklamalarda bulunulmaktadır (Kılavuz, par. 23-27). Bu kapsamda ancak ilgili teşebbüsün eylemlerinin
eşit etkinlikteki rakip teşebbüsleri rekabetten engellemesi (eşit etkin rakip testi
olarak da anılabilmektedir) durumunda eyleme müdahil olunacağı belirtilmektedir (Kılavuz, par. 23).
ABİHA 102 ve Kılavuz’un amacı doğrudan rakipleri korumak değil, rekabet
düzenini ve tüketici refahını korumaktır. Bu nedenle eşit etkinlikte olmayan rakiplerin hâkim durumdaki teşebbüsün eylemleri karşısında korunması ihtiyacı
bulunmamaktadır. Ancak daha az etkin teşebbüsler bakımından da eğer dışlayıcı
eylem olmasaydı bu teşebbüsler etkinliğini artırabileceklerse, yine dışlayıcı eyleme müdahale edilebilecektir (Kılavuz, par. 24).
Eşit etkin teşebbüsün hâkim durumdaki teşebbüsün eylemleri neticesinde rekabet edip edemeyeceğinin belirlenmesi bakımından, fiyat bazlı dışlayıcı uygulamalarda, ilgili ürün veya hizmetle ilgili fiyat ve maliyet esas alınacak, özellikle
fiyatın maliyet altında olup olmadığı değerlendirilecektir (Kılavuz, par. 25).
Maliyet incelemesi yapılırken Komisyon tarafından kullanılan Ortalama Kaçınılabilir Maliyet (“AAC”- Average Avoidable Cost) ve Uzun Dönem Ortalama
Artan Maliyet (“LRAIC”- Long-Run Average Incremental Cost) şeklinde iki maliyet analizi bulunmaktadır (Kılavuz, par. 26). Eğer teşebbüsün uyguladığı fiyat
ürünle ilgili AAC’nin altında ise, hâkim durumdaki teşebbüs kârından fedakarlıkta bulunmaktadır ve diğer rakipler zarar etmeden bu fiyatlarda rekabet edemeyeceklerdir. LRAIC ise AAC’den daha yukarıda olacaktır, zira LRAIC kötüye
38 vd., 53 vd.), ayrıca incelemede farklı kullanıcı kesimleri ile aşırı fiyatlandırma arasındaki
bağlantının da dikkate alınması gerektiği (par. 47-51), son olarak üye devletler arasındaki fiyat farklılıklarının ilgili teşebbüs bakımından haklı neden gösterilerek izah edilebilmesinin de
mümkün olduğu ifade edilmiştir (par. 57 vd.).
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kullanma eyleminden önce ortaya çıkan ürün özelindeki sabit maliyeti de içinde
barındırır. Eğer LRAIC altında bir fiyat varsa, bu ilgili teşebbüsün tüm sabit giderlerini karşılamadığı ve eşit etkinlikteki rakiplerin pazardan dışlanacağı anlamına gelebilir.
Son olarak hâkim durumdaki teşebbüsün fiyat politikası ile eşit etkinlikteki
rakip teşebbüslerin rekabet edip edemeyeceği önem arz etmektedir. Eğer rekabet
sürdürülebiliyorsa ilgili eyleme müdahale edilmeyecekse de aksi durumda, diğer
rekabet karşıtı kapama kıstasları ile birlikte bir değerlendirme yapılacaktır (Kılavuz, par. 27).
b. Münhasırlık İçeren Eylemler
i. Münhasır (tek elden) satın alma anlaşması
Münhasır satın alma anlaşması, müşterinin alımının tamamı veya büyük kısmını yalnızca ilgili teşebbüsten yapmasını öngören anlaşmalardır (Kılavuz, par.
33). Hâkim durumdaki bir teşebbüs, müşterisinin bu münhasırlıktan kaynaklanan
olası zararını giderecek belirli imkânlar tanısa ve bu durum müşteri açısından
faydalı olarak görülse de, Komisyon anılan uygulamanın yalnız ilgili müşteri için
değil, tüketicilerin genel olarak menfaatine uygun olup olmadığını gözetecektir
(Kılavuz, par. 34). Bu tip hallerde öncelikle Kılavuz par. 20’de yer alan koşullar
dikkate alınacaktır.
Münhasır satın alma anlaşmalarının rekabet karşıtı kapama etkisi kendisini,
münhasırlık koşulu olmadığı takdirde henüz pazarda olmayan bir rakibin pazara
girebilmesi veya halihazırdaki rakiplerin kapasitelerini artırabilmeleri, bu nedenle teşebbüs üzerinde bir rekabetçi baskının mevcut olması durumunda gösterir21
(Kılavuz, par. 36). Eğer diğer rakipler müşterinin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ise, münhasır satın alma anlaşmasının rekabeti engelleyici etki göstermesi pek muhtemel değildir, meğer ki uzun süreli sözleşmeler yapılarak, müşterinin farklı rakipten ihtiyacını tedarik etmesi zorlaştırılsın. Dolayısıyla anlaşmanın
süresi uzadıkça kapama etkisi de artacaktır. Eğer hâkim durumdaki teşebbüs, bütün müşteriler veya çoğunluğu için kaçınılmaz bir ticari ortak ise bu halde kısa
süreli sözleşmelerde dahi kapama etkisi ortaya çıkabilir.
ii. Şartlı indirimler
Şartlı indirimler, müşterinin belirli alım koşulları altında indirime kavuştuğu
hallerdir. Belirli bir eşiği geçen alımlarda indirim tüm ürünler veya barajı geçen
21

Münhasır satım anlaşması ile ilgili olarak bkz. 23.10.2003 tarih ve T-65/98 sayılı Van den Bergh
Foods v Commission [2003] ECR II-4653 kararı.
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kısım için kullanılabilir (Kılavuz, par. 37). Yine öncelikle Kılavuz par. 20’de yer
alan koşullar mevcut ise Komisyon aşağıda yer verilecek ek faktörleri de göz
önünde bulundurarak hâkim durumun kötüye kullanılması bakımından bir değerlendirme yapacaktır22.
Rekabet karşıtı kapama etkisi, rakiplerin müşterilerin tüm talebini eşit koşullarda karşılayabilmelerine imkân bulunmadığı hallerde gündeme gelir (Kılavuz,
par. 39). Şartlı indirimde hâkim durumdaki teşebbüs, müşterilerin (bir şarta bağlı
indirim olmasaydı da) her hâlükârda kendisinden alacağı talep kısmını, rekabet
edilebilir olan (yani müşterinin başka teşebbüslerden de tedarik etmeyi düşüneceği) diğer kısımda fiyatları indirmek ve avantaj sağlamak için koz olarak kullanabilmektedir23.
Hemen ekleyelim ki söz konusu indirimler geriye dönük olarak da gerçekleştirilebilir. Eğer müşteriler kalan talebini bir rakipten karşıladığında geriye dönük
indirimini kaybedecekse, daha isteksiz davranacak ve pazarda kapama etkisi görülecektir24 (Kılavuz, par. 40). Ancak burada, yalnızca eşiği aşan ve indirimi
sağlayan ürün için yapılan rekabet üzerinde oluşan etki değil, sistemin genel
olarak tüm gerçek veya muhtemel rakipler üzerindeki kapama etkisi dikkate alınacaktır. İndirim miktarı ve indirim eşiği yükseldikçe kapama etkisi ihtimali de
artacaktır.
Kılavuz par. 23-27 doğrultusunda, indirimlerin yarattığı sonuçlardan eşit etkinlikteki rakiplerin müşterilerin talebini karşılamak için karşılaşacağı zorluk,
büyüme ve pazara giriş engelleri dikkate alınacaktır (Kılavuz, par. 41).
Bu bağlamda müşterinin talebinin kalanını farklı yerlerden karşılaması durumunda indirimde yaşadığı kaybı telafi etmesi için rakiplerin bu müşteriye ne
kadarlık bir fiyat önermesi gerektiği tahmininde bulunulur. Bu fiyat hâkim durumdaki teşebbüsün ortalama fiyatı altına düştükçe, yapılan indirimin müşteriyi
bağlayıcı etkisi de artar (Kılavuz, par. 43). Ancak ilgili teşebbüsün yüklendiği
22

23
24

İndirimler ile ilgili olarak son dönemde en dikkat çekici hadiselerden biri, Komisyon tarafından
2009 yılında, Intel’in ana bilgisayar üreticilerine CPU alımlarının tamamı veya büyük çoğunluğunu kendisinden almaları halinde uyguladığı indirimlerin de dâhil olduğu gerekçelerle, Intel’e yönelik 1.06 milyar Euro tutarında cezai yaptırım uygulanmasıdır. Intel söz konusu cezayı
yargısal denetime taşımış, Genel Mahkeme 12.06.2014 tarihinde aldığı karar ile Komisyon’un
vermiş olduğu cezayı onamıştır. Ancak bu karara karşı yapılan itiraz neticesinde, ABAD söz
konusu sadakat indirimlerinin kendiliğinden rekabeti kısıtladığı yönündeki yaklaşımı doğru
bulmamış, burada da eşit etkin rakip analizinin uygulanması gerektiğine karar vermiştir. Bkz.
06.09.2017 tarih ve C-413/14 P sayılı Intel Corp. v European Commission kararı, par. 139 vd.
özellikle par. 142.
Bu hususta bkz. 30.09.2003 tarih ve T-203/01 sayılı Michelin v Commission (Michelin II)
[2003] ECR II-4071 kararı, özellikle par. 163.
Bu konuda bkz. 09.11.1983 tarih ve 322/81 sayılı Nederlandsche Banden Industrie Michelin v
Commission (Michelin I) [1983] ECR 3461 kararı, özellikle bkz. par. 70-73.
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LRAIC altına düşmeyen fiyat seviyesinde eşit etkinlikteki rakibin de rekabet edeceği kabul edilebilecektir. Öte yandan fiyat AAC’nin altına düşerse, bu durumda
eşit etkinlikteki rakipler üzerinde kapama etkisinin olduğu kabul edilir (Kılavuz,
par. 44). Fiyat, LRAIC ile AAC arasında ise rakiplerin stratejileri dikkate alınarak
kapama etkisinin bulunup bulunmadığı değerlendirilecektir.
İndirimin uygulanacağı eşik standart değil de müşteri özelinde belirlenmekte
ise indirimin o müşteri üzerinde sadakat etkisi yaratması, müşterinin diğer rakipleri seçememesi daha muhtemeldir25 (Kılavuz, par. 45). Ancak eşik standart
olmakla birlikte, ciddi bir müşteri kitlesinin ortalama ihtiyaçlarına yanıt verir nitelikte ise yine kapama etkisi kendisini gösterebilir.
Yine hem münhasır satın alma anlaşmaları hem de şartlı indirimler yönünden,
yukarıda etkinliklerle ilgili yapılan açıklamalar çerçevesinde Komisyon etkinlik
iddialarını, özellikle tüketicilere yansıtılan maliyet bazlı avantajlar veya diğer
avantajları, müşteri özelinde yapılması gereken yatırım vb. gerekçeleri inceleyecektir.
c. Bağlama ve Paket Satış
Bağlama, müşterinin bir ürünü (bağlayan ürün) aldığı takdirde bu teşebbüsten
diğer bir ürünü de (bağlanan ürün) alması gerektiği hallerde gündeme gelir (Kılavuz, par. 48). Bu durum teknik veya sözleşmesel sebeplerden kaynaklanabilir.
Paket satışta ise ürünlerin birlikte satışı söz konusu olur. Saf paketlemede her iki
ürün de münhasır olarak alınamamakta, yalnızca birlikte sunulmaktadır. Karışık
paketlemede ise her iki ürün münhasır olarak alınabilse de iki ürünü ayrı almanın
fiyatı birlikte almaktan daha yüksek tutulmaktadır.
Böyle bir durumla yapılacak değerlendirmede, bağlayan ürünün pazarında ilgili teşebbüsün hâkim durumda olmasının yanı sıra; bağlayan ve bağlanan ürünlerin ayrışmış ürünler olması ve bağlama eyleminin rekabet karşıtı kapamaya yol
açması koşullarının da gerçekleşmesi aranacaktır (Kılavuz, par. 50).
Yine Kılavuz’da yer alan etkinlik savunmasına ilişkin koşulların karşılanması
kaydıyla, Komisyon etkinlik gerekçelerini, özellikle üretim ve dağıtımdaki avantajlar gibi hususları da değerlendirmesinde dikkate alacaktır.
i. Ayrışmış ürünlerin mevcudiyeti
Ürünlerin ayrışmış olup olmadıkları müşteriler bakımından değerlendirilecektir (Kılavuz, par. 51). Bunun anlamı şudur: Müşterilerin önemli bir kısmı bağ25

Bu hususta bkz. Hofmann-La Roche (n 12) par. 89-90.
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lama olmadığı bir ihtimalde, bağlayan ürünü alıp diğer ürünü almayabiliyorsa,
ürünler ayrışmıştır26.
ii. Rekabet karşıtı kapama etkisi
Kılavuz’da, par. 20’deki koşulların yanında, bağlama ve paket satışlarla ilgili
kapama etkisi bakımından incelenecek ek bazı faktörlere, gündeme gelebilecek
farklı kaygılara da yer verilmektedir. Teknik bağlamalarda iki ürünün tekrar ayrı
ayrı sunulmasının bir maliyet gerektirmesi sebebiyle rekabet karşıtı etki yaşanabileceği gibi, eğer bağlama uzun süreli etki gösterecek şekilde yapılmışsa rekabet
karşıtı etki gösterme ihtimali yükselecektir (Kılavuz, par. 53). Diğer taraftan, paket satışlarda teşebbüsün pakete dâhil olan ürünlerle ilgili hâkim durumda olduğu
pazar sayısı artarsa, rekabet karşıtı kapama etkisinin yükseleceğini de belirtmek
gerekir (Kılavuz, par. 54).
Bağlanan ürünleri talep eden ancak bağlayan ürünle ilgilenmeyen müşteriler
bakımından, özellikle bağlanan ürün için farklı rakipler açısından sürdürülebilir
seviyede müşteri bulunmadığı sürece rekabet azalacaktır (Kılavuz, par. 55). Kılavuz’da yer verilen farklı bir ihtimale göre, özellikle iki ürünün birbiri ile değişken
olarak üretim sürecinde birlikte kullanıldıkları hallerde, müşterilerin bir üründeki
fiyat artışı nedeniyle diğer ürüne yönelmelerini engellemek için teşebbüsler her
iki ürünü birlikte sunarak bağlama yapabilmektedir (Kılavuz, par. 56). Benzer şekilde şayet bağlayan ürünün bulunduğu pazara ilişkin düzenleme varsa, teşebbüs,
bağlama ile regülasyon sebebiyle mahrum kaldığı kazancı bağlanan pazardan telafi etme yoluna gidebilir (Kılavuz, par. 57). Son olarak bağlanan ürün bağlayan
ürünün önemli bir tamamlayıcısı ise bağlanan ürün pazarındaki alternatifin azalması, bağlayan pazara giriş engeli yaratabilir (Kılavuz, par. 58). Tüm bu hususlar
Komisyon’un yapacağı değerlendirmede esas alınacaktır.
iii. Çoklu ürün indirimleri
Eğer birlikte satılan ürünleri ayrı ayrı satan eşit etkin rakipler, ilgili bir ürünü
içeren ürün grubundaki indirimli çoklu satış fiyatlarına karşı rekabet edemiyorsa,
çoklu ürün indirimleri rekabet karşıtı olabilir (Kılavuz, par. 59). Burada kıstas
olarak yine fiyat-maliyet karşılaştırması kullanılır. Şayet çoklu indirime dâhil
olanlardan bir ürünün indirimdeki satış fiyatı, hâkim durumdaki teşebbüsün bu
ürünle ilgili üstlendiği LRAIC’in üstünde ise eyleme müdahil olunmayacaktır
(Kılavuz, par. 60). Eğer hâkim durumdaki teşebbüsün rakipleri de aynı çoklu
26

Bununla ilgili olarak bkz. 17.09.2007 tarih ve T-201/04 sayılı Microsoft v Commission [2007]
ECR II-3601 kararı, par. 917, 921 ve 922; ayrıca bkz. Hilti v Commission (n 14) par. 67. Her iki
karar da bağlama ile ilgili örnek kararları teşkil etmektedir.
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ürün grubunu satışa sunabiliyorsa veya halihazırda sunmasa da caydırıcı düzeyde
bir maliyete katlanmadan zamanlı bir şekilde aynı ürün grubunu satışa sunma
imkânı varsa; burada ürünlerin münhasır fiyatları ve maliyetlerinin incelenmesi
yerine, oluşturulan/oluşması muhtemel ürün gruplarının rekabeti göz önünde bulundurularak, bu gruplar arasında yıkıcı fiyatlandırmanın mevcut olup olmadığı
incelenecektir.
d. Yıkıcı Fiyatlandırma
Eğer hâkim durumdaki teşebbüs bilinçli bir şekilde zarara kısa bir süre katlanarak (feragat), gerçek veya muhtemel rakiplerine karşı kapama etkisi yaratmayı
ve hâkim durumunu koruma veya güçlendirmeyi amaçlıyorsa, söz konusu eyleme müdahale edilecektir (Kılavuz, par. 63).
Hemen ifade edelim ki Kılavuz’da, yıkıcı eylemlerin etkinlik yaratmasının
pek muhtemel olmadığı ifade edilmekte, ancak ölçek ekonomilerinin yaratılması
gibi bazı hallerde Kılavuz’daki etkinlik koşullarının sağlanması ile haklı gerekçelerin ileri sürülebileceği belirtilmektedir (Kılavuz, par. 74).
i. Feragat
Hâkim durumdaki teşebbüsün, ilgili eylem ile ilgili zaman aralığında, ürünlerinin tamamı veya bir kısmı için düşük fiyatlar belirlemesi veya ürün arzını
artırması, böylece aslında kaçınabileceği zararlara katlanması söz konusuysa,
ilgili teşebbüsün feragatte bulunduğu sonucuna varılacaktır (Kılavuz, par. 64).
Teşebbüsün ürün için üstlendiği AAC burada önemlidir, zira eğer ürünün satıldığı
fiyat AAC altında ise teşebbüs bu ürünü hiç üretmeden daha kârlı durumda bulunacaktır27. Dolayısıyla bu ihtimalde teşebbüsün aslında kaçınabileceği zarara
katlandığı, yani feragatte bulunduğu anlaşılacaktır.
Bununla birlikte, yalnız AAC ile karşılaştırma yeterli olmayabilir (Kılavuz,
par. 65). Satış fiyatları AAC’nin üzerinde olsa dahi, teşebbüs mantıklı şekilde
hareket etse kaçınabileceği bir zarara, örneğin daha düşük gelire katlanıyorsa,
27

Nitekim ABAD AKZO Chemie kararında, AVC (Average Variable Cost - Ortalama Değişken
Maliyet) altında bir fiyatlandırmada bulunan hâkim durumdaki teşebbüsün, rakiplerini saf dışı
bırakma ve sonrasında tekelci pozisyonu sayesinde fiyatları tekrar artırma dışında bir niyeti
olamayacağı kanaatinde bulunmuştur; bkz. AKZO Chemie v Commission (n 14), par. 71. Ayrıca
bkz. 27.03.2012 tarih ve C-209/10 sayılı Post Danmark A/S v Konkurrenceradet kararı, par. 44.
Burada Mahkeme, fiyatın ATC (Average Total Cost - Ortalama Toplam Maliyet) altında ancak
AIC (Average Incremental Cost - Ortalama Artan Maliyet) üzerinde olması halinde, bunun tek
başına kötüye kullanma teşkil etmeyeceğini, söz konusu fiyat politikasının haklı gerekçe bulunmaksızın, gerçek veya muhtemel bir dışlayıcı etkiye yol açıp açmadığının değerlendirilmesi
gerektiğini belirtmiştir.
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yine feragatte bulunmaktadır. Ancak bu durumda feragatin varlığını incelenirken,
varsayımsal rakibin olası hareketleri ile teşebbüsün hareketleri arasında kıyaslama yapılmayacak, mevcut ticari koşullar altında iktisadi açıdan rasyonel ve pratik
olan teşebbüsten umulabilen farklı davranış alternatifleri dikkate alınacaktır.
ii. Rekabet karşıtı kapama etkisi
Yapılacak değerlendirmede öncelikle, eşit etkin rakip analizi kullanılacak, fiyatların LRAIC karşısındaki durumu ölçülecektir. Kural olarak yalnız LRAIC
altındaki fiyatların eşit etkinlikteki rakiplere kapama etkisi yaratacağı kabul edilmektedir (Kılavuz, par. 67).
Kılavuz par. 20’de yer alan koşulların yanı sıra, şüpheli eylemin rakiplerin
rekabet edebilmesine etkisi ölçülecektir (Kılavuz, par. 68). Örneğin hâkim durumdaki teşebbüs maliyetler veya diğer pazar koşulları hakkında daha bilgili ise
veya kârlılıkla ilgili pazar göstergelerini etkileyebiliyorsa, muhtemel rakipleri etkilemek ve caydırmak için yıkıcı fiyatlandırmaya girişebilecektir. Hatta teşebbüs,
bu eylemi ile (caydırıcı) bir şöhret elde etmeyi dahi amaçlayabilir.
Kapama etkisinin görülebilmesi için, rakibin tamamen pazardan ayrılmış olması gerekmez (Kılavuz, par. 69). Fiyat politikası ile rakiplerin etkin rekabetten
vazgeçirilmesi, tabir caizse rakiplerin disipline edilmesi de yeterli olacaktır.
Tüketici zararı açısından yaklaşıldığında ise, hâkim durumdaki teşebbüsün
pazardaki konumunun eylem sonrasında daha güçleneceği kanaatine varıldığı
takdirde tüketicilerin de zarar görmesi muhtemeldir (Kılavuz, par. 70). Ancak
ilgili teşebbüsün eylemden sonra doğrudan fiyatlarını yükselterek kâr edebilmesi
mutlak koşul değildir28, teşebbüs örneğin fiyatların kalıcı olarak düşmesi gibi
farklı zararlardan kaçınarak veya giriş engelleri yaratarak tüketici refahını etkiliyor da olabilir (Kılavuz, par. 71).
İlaveten, hâkim durumdaki teşebbüsün eylemini yalnız belirli müşterilere
yönelik gerçekleştirmesi halinde zararı daha azalacağından, yıkıcı fiyatlandırma
gerçekleştirmesi de daha kolay olacaktır (Kılavuz, par. 72). Nihayet belirtelim
ki eğer eylem uzun süre devam ediyor ve fiyatların genel olarak (belki de kalıcı
şekilde) düşmesini sağlıyorsa, bu durumda teşebbüsün yıkıcı fiyatlandırmaya girişmesi daha az olasıdır (Kılavuz, par. 73).

28

Nitekim bu yönde bkz. 06.10.1994 tarih ve T-83/91 sayılı Tetra Pak International v Commission (Tetra Pak II) [1994] ECR II-755 kararı, par. 150.
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e. Tedarik Etmeyi (Sözleşme Yapmayı) Reddetme ve Marj Sıkıştırması
Tedarik etmeyi (burada genel olarak anacağımız şekilde sözleşme yapmayı)
reddetme ve sözleşme akdetme zorunluluğu kurumları, rekabet hukuku enstrümanlarıyla özel hukukun en temel ilkelerinden birisi olan sözleşme yapma özgürlüğünün sınırlandırıldığı hallerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşme
yapma özgürlüğü kapsamında bir teşebbüsün, istediği kişi ile emredici kurallara
aykırılık teşkil etmeksizin, istediği koşullarda sözleşme akdetme özgürlüğü bulunduğu gibi, bir sözleşme akdetmek istememesi de söz konusu özgürlüğe dâhildir. Rekabet hukukunda da teşebbüslerin bu özgürlüğüne saygı duyulmakta;
dahası, teşebbüsleri sözleşme yapmaya zorlamanın teşebbüs üzerinde yaratacağı
yenilik ve yatırım yapma güdüsünün zedelenmesi gibi sonuçları da göz önünde
bulundurulmaktadır29 (Kılavuz, par. 75).
Hâkim durumdaki teşebbüslerin sözleşme yapmayı reddetmeleri halinde ise
belirli koşulların mevcut olması kaydıyla, ilgili teşebbüsün sözleşme yapma zorunluluğu gündeme gelmektedir. Böylesine bir zorunluluk, hâkim durumdaki teşebbüsün rakiplerinin bu teşebbüsün halihazırdaki yatırımlardan serbestçe yararlanabilmesi gibi tüketici bakımından da zarara yol açabilecek çeşitli ihtimalleri
gündeme getirebilecektir. Rekabet hukuku bakımından bu kaygı özellikle, hâkim
durumdaki teşebbüsün, aynı zamanda sözleşme yapmayı reddettiği kişilerle alt
pazarda da rekabet ediyor olması durumunda ortaya çıkar (Kılavuz, par. 76). Alt
pazar, sözleşme yapılmayarak tedarik edilmesi reddedilen ürünün, bu pazarda
üretim yapmak veya hizmet sunmak için ihtiyaç duyulduğu ikinci pazardır.
Sözleşme yapmayı reddetme mevcut veya yeni müşterilere ürün tedarik etmemek30, fikri mülkiyet haklarını lisanslamayı reddetmek31, arayüz bilgileri için
29

30
31

Bazı özel durumlarda, sözleşme yapma zorunluluğu öngörmek, işletme sahibi veya diğer işletmecilerin yatırım ve yenilik yapmasına herhangi bir zarar vermeyebilir. Özellikle bir regülasyonun varlığı dâhilinde hâkim durumdaki teşebbüse tedarik etme zorunluluğu getirilmesi halinde,
zaten düzenleyici kurumun yaratılan zorunluluk sonucundaki olumsuz sonuçları dengeleyici
menfaatleri sağladığı ve Kılavuz’da anılan kaygıları gözettiği düşünülür. Yine, üst pazardaki
hâkim durumun devlet koruması veya kaynakları ile elde edilmesinde de bu durum söz konusu
olabilir. Böyle durumlarda, Kılavuz par. 81’deki üç koşulun gerçekleştiği gözetilmese de eylemin rekabet karşıtı kapama etkilerini gösterme yönündeki genel yaklaşımdan sapılmayacaktır
(Kılavuz, par. 82).
Bununla ilgili olarak bkz. 06.03.1974 tarih ve 6/73 ve 7/73 sayılı Istituto Chemioterapico Italiano and Commercial Solvents v Commission [1974] ECR 223 kararı.
Bu hususta bkz. 06.04.1995 tarih ve C-241/91 P ve C-242/91 P sayılı Radio Telefis Eireann
(RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission (Magill) [1995] ECR
743; 29.04.2004 tarih ve C-418/01 sayılı IMS Health v NDC Health [2004] ECR I-5039 kararları. Nihayet güncel bir kararda ABAD, SEP’in (Standart Essential Patents - Standarda Esas
Patentler) belirli koşullar altında lisanslamanın reddinin hâkim durumun kötüye kullanılması teşkil edebileceğini belirtmiştir; bkz. 16.07.2015 tarih ve C-170/13 sayılı Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH kararı, par. 53. Son olarak ayrıca
bkz. 06.12.2012 tarih ve C-457/10 P sayılı AstraZeneca AB and AstraZeneca plc v European
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gerekli lisans sözleşmesini yapmamak32, zorunlu unsur veya ağa erişimi engellemek ve benzeri şekillerde gerçekleşebilmektedir (Kılavuz, par. 78).
Sözleşme yapmanın reddinden bahsedilebilmesi için mutlaka ilgili ürünün
halihazırda dolaşımda olması gerekmez, muhtemel müşterilerde oluşan talebe
yönelik ret nedeniyle muhtemel pazarın etkilenmesi de davranışa müdahale edilmesi için yeterlidir (Kılavuz, par. 79). Ayrıca mutlaka sözleşme yapmanın gerçek
anlamıyla reddedilmesi de aranmaz, ertelemeler, ürün arzını düşürme, mantıksız
koşullar dayatma gibi durumlar da ret sayılır.
Bunun yanı sıra, hâkim durumdaki teşebbüs doğrudan sözleşme yapmayı reddetmese de üst pazarda uyguladığı fiyat politikası alt pazardaki rakiplere rekabet
etme imkânı tanımayan düzeye çıkabilir (marj sıkıştırması)33 (Kılavuz, par. 80).
Bu ihtimalde fiyatlar arasında yapılacak kıyaslamada kıstas olarak, üst pazardaki
fiyatlar ile ilgili teşebbüsün alt pazardaki ürünlerde üstlendiği LRAIC esas alınır.
Ret fiilinin alt pazarda etkin rekabet için nesnel olarak gerekli olan bir ürüne
veya hizmete ilişkin olması, alt pazardaki etkin rekabeti ortadan kaldırması ve
son olarak muhtemel tüketici zararına yol açması koşullarının kümülatif olarak
gerçekleşmesi halinde zikredilen uygulamalara Komisyon tarafından öncelikli
olarak yaptırım uygulanacaktır (Kılavuz, par. 81).
Etkinlik savunmasıyla ilgili olarak, hâkim durumdaki bir teşebbüsün eyleminin, üst pazardaki yatırımlarını karşılama ve yatırımları sürdürme amacı taşıdığı
iddiası değerlendirilecektir (Kılavuz, par. 89). Komisyon aynı zamanda tedarik
zorunluluğunun, ayrıca bu zorunluluğun sebebiyet vereceği pazar yapısındaki
değişikliklerin, diğer rakiplerin takip ettikleri yenilikler de dâhil olmak üzere,
ilgili teşebbüsün yenilikçiliğini zedeleyeceği iddiasını da gözetir. Nihayet bu iddialar dinlenirken daha önce yer verilen etkinlik savunmasına ilişkin koşulların
karşılanmış olması aranacaktır (Kılavuz, par. 90). Burada etkinlikleri ispat yükü
hâkim durumdaki teşebbüse aittir.

32

33

Commission kararı. Bu konuda özellikle Huawei davası ile alakalı olarak bkz. Sönmez N. S.,
‘Standart Essential Patent (SEP) Issue Under the Article 102 of the TFEU’, (2015) 47 Annales
de la Faculté de Droit d’Istanbul 63.
Bu konuda bkz. Microsoft v Commission (n 26). Bu kararda par. 331 vd. yapılan açıklamalar
ayrı bir önem taşımaktadır. Zira burada Mahkeme fikri mülkiyet haklarının lisanslanmamasının
tek başına bir kötüye kullanım teşkil etmeyeceğini belirttikten sonra böyle bir ihlal için hangi
şartların mevcut olması gerektiğini, diğer bir ifadeyle, hâkim durumdaki teşebbüsün hangi şartlar altında lisans verme zorunluluğu bulunduğunu ortaya koymuştur.
Marj sıkıştırması ile ilgili sorunlar genelde telekomünikasyon sektöründe, üst pazarda sonradan
özelleşen ortaklıkların alt yapının hâkimi olması sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Marj sıkıştırması
ile ilgili özellikle bkz. 14.10.2010 tarih ve C-280/08 P sayılı Deutsche Telekom AG v European
Commission, 2010 ECR I-9555; 17.02.2011 tarih ve C-52/09 sayılı Konkurrensverket v TeliaSonera Sverige AB, 2011 ECR I-527 kararları. Özellikle TeliaSonera kararında par. 74’te Mahkemenin marjın pozitif olması durumunda kötüye kullanıma dair açıklamaları dikkat çekicidir.
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i. Tedariki reddedilen girdinin nesnel gerekliliği
Yukarıda da yer verildiği üzere, Komisyon’un uygulama öncelikleri arasında, tedariki reddedilen girdinin teşebbüsler için alt pazarda etkin şekilde rekabet
edilmesinde nesnel olarak gerekli bir ürün olması durumu yer almaktadır. Anılan
koşulun gerçekleşmesi için, alt pazardaki teşebbüslerin en azından uzun dönemde
sürdürülebilir olan, ret fiilinin zararını giderebilecek, farklı bir gerçek veya olası
kaynak alternatifinin bulunmaması yeterlidir; yani mutlaka ilgili ürün olmaksızın rekabetin tamamen ortadan kalkması veya sürdürülememesi gerekmez34. Alt
pazardaki teşebbüslerin, ret durumunun etkilerini -en azından uzun dönemdeortadan kaldırmak için kullanabilecekleri, halihazırda mevcut olan veya muhtemel bir alternatiflerinin olmaması, ilgili girdinin kaçınılmaz/zorunlu olması için
yeterlidir35. Bu bağlamda teşebbüslerin tedariki reddedilen ürünün/girdinin bir
eşini öngörülebilir bir gelecekte etkin bir şekilde ortaya çıkarıp çıkaramamalarına dikkat edilir. Burada girdinin eşinin çıkarılmasıyla kastedilen, alt pazardaki
teşebbüslerin hâkim durumdaki teşebbüs üzerinde rekabetçi bir baskı yaratmalarına yetecek derecede farklı bir arz kaynağı yaratmalarıdır36 (Kılavuz, par. 83 ve
orada yer alan detaylı açıklamalar).
Kılavuz par. 81’deki koşullar hem halihazırdaki tedarikin kesilmesi hem de
yeni tedarik edilecek ürün ve hizmetler bakımından uygulanır (Kılavuz, par. 84).
Ancak halihazırdaki tedarikin kesilmesi, yeni alıcılara tedarik etmemeye oranla
daha yüksek olasılıkla kötüye kullanma teşkil edecektir. Nitekim böyle ürünlerde
hâkim durumdaki teşebbüsün haklı bir gerekçesinin bulunması düşük ihtimaldir.
Daha önce tedarik edilegelen bir ürün varsa, bunun tedarik edilmesinin zaten
ürünün sahibi bakımından kârlı olduğu, dolayısıyla ürün sahibinin yatırımlarının
karşılığını aldığı düşünülecektir. Burada koşulların değiştiğini ve reddin haklılığını ispat etmesi gereken hâkim durumdaki teşebbüs olacaktır. Son olarak belirtelim ki alt pazardaki rakip daha önceden ulaşabildiği ancak sonradan tedariki
kesilen girdiler özelinde bir yatırım yapmışsa, Komisyon nazarında tedarik edilmeyen girdi, kaçınılmaz bir girdi olarak kabul edilir.
ii. Etkin rekabetin ortadan kaldırılması
Yukarıda izah ettiğimiz par. 83 ve 84’te yer alan koşullar mevcutsa, alt pazardaki etkin rekabetin derhal veya bir süre içinde ortadan kalktığı varsayılır (Kılavuz, par. 85). Ayrıca hâkim durumdaki teşebbüsün alt pazardaki pazar payının
yüksek olması, rekabetin ortadan kalkması ihtimalini artıracaktır.
34
35

36

Bu yönde bkz. Microsoft v Commission (n 26), par. 428 ve 560-563.
Bununla ilgili olarak bkz. 26.11.1998 tarih ve 7/97 sayılı Oscar Bronner v Mediaprint Zeitungsund Zeitschriftenverlag, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft and Mediaprint Anzeigengesellschaft [1998] ECR I-7791 kararı, par. 44 ve 45; Microsoft v Commission (n 26), par. 421.
Bu konuda bkz. Oscar Bronner (n 35), par. 46; IMS Health (n 31) par. 29.
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iii. Tüketici zararı
Sözleşme yapmayı reddetme hallerinde bu durumun tüketici üzerinde yarattığı zarar ile sözleşme yapma yükümlülüğü getirilmesinin yaratacağı genel zarar
karşılaştırılacaktır (Kılavuz, par. 86). Hâkim teşebbüsün kapasite kısıtlamaları alt
pazardaki rakiplerine göre ne kadar az olursa ve alt pazardaki rakipler ile hâkim
teşebbüsün ürünleri arasındaki ikame edilebilirlik ne kadar yakın olursa, alt pazarda rakiplerin daha büyük kısmı etkilenecek, hâkim teşebbüsün lehine olacak
şekilde engellenen rakiplerin karşılayabilecekleri taleplerden mahrum kalma ihtimali yükselecektir.
Örneğin ret nedeniyle alt pazardaki rakiplerin yenilikçi ürün ve servis sunmalarının engellendiği veya yenilikçiliğin tıkandığı hallerde tüketici zararının
varlığına kanaat getirilebilir37 (Kılavuz, par. 87). Şayet alt pazardaki rakip yenilikçi ürünleri muhtemel müşterilere sunmayı hedefliyorsa, tüketici zararı ortaya
çıkabilecektir38.
Yine üst pazarda fiyatın düzenlendiği hallerde eğer hâkim durumdaki teşebbüs alt pazarda sözleşme yapmayı reddederek alt pazardaki rakiplerini engelliyor
ve daha fazla kâr ediyorsa, tüketici zararının varlığına kanaat getirilecektir (Kılavuz, par. 88).
B. Türk Rekabet Hukukunda Dışlayıcı Eylemlerle Hâkim Durumun
Kötüye Kullanılması
1. Genel Bakış: İlgili Mevzuat ve Uygulama Alanı
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesinde hâkim
durumun tanımına yer verilmesini takiben hâkim durumun kötüye kullanılması,
Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinde hukukî zemine kavuşturulmuştur39 40. Bu37
38
39

Bu yönde bkz. Microsoft v Commission (n 26) par. 643, 647, 648, 649, 652, 653 ve 656.
Bu konuda bkz. IMS Health (n 31) par. 49; Microsoft v Commission (n 26), par. 658.
Türk rekabet hukuku bağlamında dışlayıcı eylemler marifetiyle hâkim durumun kötüye kullanılması hakkında bilgi ve seçilmiş kaynakça için bkz. (alfabetik sıra ile) Arı, M. H., ‘Dışlayıcı Uygulamalara Dair Yaklaşımlar Çerçevesinde İndirim Sistemlerine İlişkin Son Dönem
Kurul Kararlarının Değerlendirilmesi’, Kerem Cem Sanlı (ed.), Uygulamalı Rekabet Hukuku
Seminerleri 2018 (On İki Levha, 2019); Aslan, İ. Y., Rekabet Hukuku: Teori-Uygulama-Mevzuat (Güncellenmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Ekin, 2017); Aşçıoğlu Öz, G., Avrupa Topluluğu
ve Türk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması (Rekabet Kurumu, 2000);
Çeçen, H., Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Fiyat Uygulamaları
ile Kötüye Kullanılması (2. Baskı, Legal, 2018); Gündüz, R., Tek Taraflı Davranışlarda Haklı
Gerekçe: AB, ABD Hukuku Uygulamaları ve Türk Hukuku İçin Çıkarımlar (Rekabet Kurumu, 2012); Gürzumar, O. B., Zorunlu Unsur Doktrinine Dayalı Sözleşme Yapma Yükümlülüğü
(Seçkin, 2006); Güven, P., Rekabet Hukuku (Genişletilmiş 2. Baskı, Yetkin, 2008); Karakılıç,
H., ‘Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Hâkim Durumda Olmayan Teşebbüslerin Tek Yanlı
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nunla birlikte, bir kötüye kullanma türü olarak dışlayıcı eylemler tahtında her
somut olayın kendine özgü şartları ekseninde ele alınması gereken ve Rekabet
Kurumu (“Kurum”) tarafından konuyla ilgili Kurulca göz önünde bulundurulacak hususların açıklanması amacıyla, 14-05/97-RM (1) sayılı “Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz” 29.01.2014 tarihinde kabul edilmiştir 41.

40

41

Uygulamaları’ (2013) 14 Rekabet Dergisi 3; Karakılıç, H., Rekabet Hukukunda Bağlama Uygulamaları (On İki Levha, 2013); Özdemir, Ü. N., Fiyatlamaya İlişkin Tek Taraflı Davranışların Değerlendirilmesinde Kullanılan Maliyet Ölçütleri (Rekabet Kurumu, 2009); Özkan, A. F.,
‘Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının
Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Taslağı’nın Eleştirisel Bir Değerlendirmesi’, (2013) 4 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 311; Madan, Z., ABD ve AB Perspektifinden Dışlayıcı
Uygulamaların Tespitine Yönelik Standart Tartışmaları (Rekabet Kurumu, 2008); Öztunalı, A.,
Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması (Seçkin, 2014); Sanlı, K. C., Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere
Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği (Rekabet Kurumu, 2000); Sanlı,
K. C., (ed.) Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (On İki Levha, 2011); Su, T. K., Rekabet Hukukunda Teşebbüslerin Hâkim Durumunun
Belirlenmesinde Pazar Gücünün Ölçülmesi (Rekabet Kurumu, 2003); Yavuz, H., Tek Taraflı
Davranışların Değerlendirilmesinde Niyet Unsuru (Rekabet Kurumu, 2012); Rekabet Kurulu
kararlarını istatiksel olarak inceleyen özel çalışmalar için bkz. Gündüz, H., ‘Rekabet Kurulu’nun 20 Yıllık Uygulaması Işığında 2018 ve 2019 Yıllarına Bakış’, Kerem Cem Sanlı/Dilan
Alma (eds.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri 2019 (On İki Levha, 2020); Gündüz,
H., Rekabet İhlallerine İlişkin Soruşturmalar ve Para Cezaları: Rekabet Kurulu’nun 20 Yılının
Bilançosu (On İki Levha, 2018).
Hemen ekleyelim ki bu çalışma kaleme alınmaktayken 7246 sayılı kanun ile yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Rekabet Kanunu’nda yapılan en köklü değişiklik hayata geçirilmiştir
(24.06.2020 tarih ve 31165 sayılı RG). Her ne kadar Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinde doğrudan bir değişiklik öngörülmemiş olsa da AB rekabet hukuku mevzuatına uyum ve Rekabet
Kanunu’nun 6. maddesinin tatbiki açısından önemli kurumların Türk hukuk mevzuatına kazandırıldığını belirtmek gerekir. Rekabet hukuku ihlallerinin özel hukuk tatbikatını da yakından
ilgilendiren bu değişikliklerin başında; mahkemelere bireysel muafiyet değerlendirmesinde
bulunma yetkisinin tanınması (RKHK 5), birleşme ve devralmaların kontrolünde rekabetin
önemli ölçüde azaltılması testinin kabulü (RKHK 7), Rekabet Kurulu’na Rekabet Kanunu’nun
4, 6 ve 7. maddelerinin ihlali halinde yapısal tedbir uygulama yetkisi verilmesi (RKHK 9), yerinde inceleme yetkisinin kapsamının netleştirilmesi (RKHK 15), de minimis’in sisteme dâhil
edilmesi (RKHK 41), taahhüt ve uzlaşma rejiminin kabulü (RKHK 43) ile usule ve Kurum’un
işleyişine ilişkin muhtelif değişiklikler gelmektedir (RKHK 3, 20, 34, 36, 45, Geçici 6 ve 7).
Bahsi geçen değişikliklerin önemli bir bölümü Kurul tarafından de facto uygulanmakta ise de
AB rekabet hukukunda pozitif dayanağı bulunan bu değişikliklerden özellikle Kurul’un yapısal
tedbir uygulama yetkisi ile taahhüt ve uzlaşmanın Rekabet Kanunu’nun 6. maddesine ilişkin
uygulamayı doğrudan ilgilendirdiği söylenebilir.
Şurasını belirtelim ki doğrudan hâkim durumun kötüye kullanılması ile ilgili olmasa da Türk
hukukunda dolaylı olarak hâkim durumun kötüye kullanılmasına sonuç bağlayan çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Bu açılım öncelikle kanun, ardından ikincil mevzuat ekseninde yapılabilir. Rekabet Kanunu özelinde bir ihlal tipi olması itibariyle Kanun’un amaç, kapsam ve tanım
hükümlerinden (RKHK 1, 2 ve 3), yaptırım uygulama yetkisi başta gelmek üzere Rekabet Kurulu’na tanınan özel yetkilere (RKHK 14-16) ve giderek geçersizlik ile tazminat sorumluluğuna
ilişkin özel hükümlere (RKHK 56-59), ikincil mevzuat özelinde ise Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik (5/1-b) ve ilgili olduğu ölçüde diğer Kılavuzlara temasta bulunulabilmesi mümkündür.
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Klasikleşen ifadesiyle bahsi geçen düzenleme, hâkim durumdaki teşebbüsün
omuzlarına Rekabet Kanunu’ndan kaynaklanan özel bir sorumluluk yüklemektedir. Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin ilk fıkrası aynen şu şekildedir:
“Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına
yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile
kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır”.
Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi ile yaptırıma bağlanan, hâkim durumda olmak
ya da hâkim duruma gelmek değil, bu vasfın kötüye kullanılmasıdır42. Bu tip bir
düzenlemeye yer verilmesindeki temel gerekçe, teşebbüslerin kendi iç etkinlikleri
sonucu rekabette ön plâna çıkmalarına olanak tanınması ve hâkim durumdaki teşebbüslerin sahip oldukları pazar gücünün avantajından istifade ederek gerçekleştirdikleri tüketici refahını azaltıcı eylemlerin yasaklanmasıdır (DEK, par. 2). Böylelikle
işletmelerin ve tüketicilerin de menfaatine olacak şekilde piyasaların ve rekabet sürecinin daha sağlıklı şekilde işlemesine yardımcı olunmaktadır (DEK, par. 3).
Rekabet Kanunu’nun 4. maddesinden farklı olarak, 6. maddenin uygulama
alanı bulabilmesi için birden fazla teşebbüse ve bunlar arasındaki koordinasyonun bir unsuru olarak anlaşmanın veya uyumlu eylemin ya da teşebbüs birliği
kararının varlığına ihtiyaç yoktur. Öte yandan, muafiyet rejimi temelinde yapılan
iki aşamalı analiz Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi açısından mevcut değildir.
Hâkim durumdaki bir teşebbüsün davranışının bazı etkinliklere yol açtığı yönündeki savunma, ancak kötüye kullanmanın içeriği değerlendirilirken dikkate
alınabilir43. Önemli olan, davranışı incelenen teşebbüsün ilgili piyasada hâkim
durumda olmasıdır. Dikkat edilecek olursa, hâkim durum tespiti söz konusu olmaksızın Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin uygulama alanı bulabilmesi mümkün değildir. Bu gibi bir durumda şayet koşulları mevcutsa Rekabet Kanunu’nun
4. maddesinin uygulanma kabiliyeti bulunup bulunmadığı değerlendirilebilir.
Şurasını söyleyelim ki iktisadi analiz en yoğun şekilde hâkim durumun kötüye kullanılması ile ilgili uyuşmazlıklar özelinde yapılmakta olup; yerleşmiş hale
geldiği söylenebilecek bir kötüye kullanma teorisinin bulunmaması dolayısıyla bu
konu, tartışmalı meselelerin sıklıkla rastlandığı bir konu başlığıdır. Hükmün uygu42
43

Bkz. Rekabet Kanunu’nun 6. maddesine ilişkin Madde Gerekçesi.
Yeri gelmişken Rekabet Kanunu’nun 4. maddesi ile 6. maddesi arasında özel hüküm – genel
hüküm ilişkisi bulunmadığının vurgulanmasında fayda bulunmaktadır. Bir eylemin aynı zamanda hem 4. hem de 6. maddeyi ihlal edebilmesi mümkündür. Bu durum her iki hükmün
uygulanması önünde engel teşkil etmemekle birlikte, yaptırım rejimi açısından önem arz eder
(birlikte hâkimiyet açısından bkz. yukarıda dpn. 18 ve 19). Birleşme ve devralmaların kontrolü
rejimi açısından yaklaşıldığında ise, Rekabet Kanunu’nun 7. maddesi ile yasaklanan ve hukuken sonuç bağlanan davranış birlikte dikkate alındığında, 6. madde ile arasında sıkı bir ilişki
bulunduğunun belirtilmesi kaçınılmazdır.
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lama alanı bulabilmesi için hâkim durumdaki teşebbüsün kötüye kullanma oluşturan bir davranışının mevcut olması gerekir44. Bu davranış, herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmaksızın, anlaşma, tek yanlı bir eylem veya bazı hallerde eylemsizlik
şeklinde dahi ortaya çıkabilir. Odaklanılması gereken, pazar gücünün avantajından
faydalanılarak uygulanan eylemin piyasadaki rekabet parametreleri ve son tahlilde
tüketici refahı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmasıdır. Açıktır ki bahsi geçen
düzenleme rakip teşebbüsleri değil, bizatihi rekabetin kendisini koruma amacını
taşımaktadır. Nitekim Kurul da kural olarak etki temelli bir denetim mekanizması
öngörerek, bu çerçevede yorum faaliyetinde bulunmaktadır45.
Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin 2. fıkrasında -tıpkı 4. maddede olduğu
gibi- kötüye kullanma sayılacak davranışların sınırlayıcı olmayan örneklerinden
oluşan geniş bir listeye yer verilmiştir. Hangi davranışların kötüye kullanma sayılacağı ile ilgili olan bu liste, mutlak şekilde bağlayıcı olmayıp; sınırlayıcı bir
niteliğe sahip olmaması dolayısıyla Kurul’un listede yer almayan davranışları kötüye kullanma şeklinde değerlendirmesi önünde bir engel yoktur46. İkinci fıkrada
sayılan örnek kötüye kullanma halleri sırasıyla şunlardır47:
44

45

46

47

Türk öğretisinde ihlalde bulunan teşebbüsün subjektif durumu ve amacının ihlal nitelendirmesinde bulunulurken dikkate alınmadığı ifade edilmekte ve Kurul uygulamasından da buna
örnekler verilmektedir. Şurasını belirtelim ki ihlal tespiti açısından kusur tartışması rekabet
hukuku ihlalinin temelde bir kabahat niteliğinde olması ve ceza hukukuna ilişkin temel prensiplerin uygulama alanı bulacak olması dolayısıyla kanaatimizce tartışmaya açıktır. Bu gibi
bir durumda genel prensipler karşısında ihmal dahi olmaksızın teşebbüslerin idari açıdan sorumlu kılınamayacağının kabulü gerekir. Tazminat sorumluluğu açısından yaklaşıldığında ise
kusur, sorumluluğun kurucu bir unsuru niteliğindedir. Nitekim özellikle üç kat tazminat talebi
açısından bu duruma RKHK 58/2’de açıkça işaret edilmektedir [sorumluluğun hukukî niteliği
başta gelmek üzere, özellikle kusur unsuru hakkında değerlendirme için bkz. Kesici, B., Rekabet Hukukunun İhlâlinden Kaynaklanan Haksız Fiil Sorumluluğu (On İki Levha, 2017) 14-23,
190-211]. Ekleyelim ki bahsi geçen tartışma bağlamında konu daha ziyade yeni ihlal türleri
açısından önem arz edebilir. Yeni ihlal türlerinde hukuka aykırılığın varlığı değil, daha ziyade
kusur unsuru tartışma konusu haline getirilebilir, ancak birçok senaryoda basiretli tacir niteliğinde olan teşebbüsler açısından ihmal seviyesinde bir kusur kabulünün beraberinde geleceği
de açıktır (nitekim bkz. Kesici, 198-201). İşte buradaki tartışma, ihmalen dahi hareket etmeyen
teşebbüslerin her koşulda sorumluluğundan söz edilemeyecek olması noktasında kendisini göstermektedir. Ekleyelim ki niyet unsuru açısından yaklaşıldığında yıkıcı veya seçici fiyatlandırma gibi belirli ihlal tipleri açısından niyet de “ihlalin” zorunlu bir unsuru olabilir.
Örnek kabilinden bkz. Kurul’un 06.04.2006 tarih ve 06-24/304-71 sayılı Frito Lay; 04.03.2010
tarih ve 10-21/271-100 sayılı Turkcell ve 30.03.2011 tarih ve 11-18/341-103 sayılı Doğan Medya Grubu kararları.
Zikredilen örnekler incelendiğinde, kötüye kullanma kavramının birbirinden farklı tipteki davranışları kapsamına aldığı ve oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğu söylenebilir. Bu durum
aslında aşağıda yapılan sömürücü ve dışlayıcı eylemlerle hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin ayrıma da açıkça kapı aralar niteliktedir. Gerçekten RKHK 6/2-(a) ve (d) bentlerinde
zikredilen eylemler rekabeti bozucu ve rakipleri dışlayıcı eylemleri; RKHK 6/2-(e)’deki düzenleme, müşterileri ve alıcıları sömürücü eylemleri kapsamına alır. RKHK 6/2-(b) ve (c)’de yer
verilen düzenlemeler ise, müşterileri sömürücü eylemleri kapsamına alabileceği gibi, rekabeti
bozucu davranışlar da pekâlâ bu kapsama girebilir.
Metindeki vurgular, anılan ifadelere dikkat çekebilmek amacıyla, tarafımızca eklenmiştir.
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“a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,
b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapılması,
c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın
alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı
tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın
belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım
satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,
e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması”.
Tekrar pahasına vurgulayalım ki bir teşebbüs hakkında Rekabet Kanunu’nun
6. maddesinin uygulama alanı bulabilmesi için iki koşulun birlikte mevcut olması
gerekmektedir. Bunlar: (i) ilgili piyasada hâkim durumda olmak ve (ii) kötüye
kullanma teşkil eden bir eylemin varlığıdır. Kurul iki unsurdan birinin bulunmadığının açıkça gösterilebildiği hallerde diğer unsura ilişkin analize yer vermeyebilir
(DEK, par. 7 ve dpn. 2). Bunun anlamı açıktır: Hâkim durum ya da kötüye kullanma şeklinde nitelendirilebilecek bir eylem yoksa, ikisinden birinin yokluğu gerekçe gösterilerek, prensip olarak, diğer unsur ayrıntılı şekilde değerlendirilmez.
Aşağıda öncelikle ana hatlarıyla hâkim durum ve tespitine ilişkin ölçütlere
yer verecek, takiben kötüye kullanma tasnifine temas ederek, DEK ve nitelendirmedeki belirleyici etkisi dolayısıyla Kurul’un örnek uygulamaları ışığında ana
hatlarıyla dışlayıcı eylemler marifetiyle kötüye kullanma hallerini ele alacağız.
2. Hâkim Durum ve Tespitinde Belirleyici Olan Temel Ölçütler
Yukarıda da belirtildiği üzere, Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi açısından
davranışı incelenen teşebbüsün öncelikle ilgili pazarda hâkim durumda olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Hâkim durum veya pazar hâkimiyeti temelde
yüksek derecede “pazar gücüne” işaret etmektedir. Dolayısıyla kilit kavramın pazar gücü olduğu söylenebilir. Rekabet Kanunu’nun 3. maddesinde hâkim durum
kavramı aynen şu şekilde tarif edilmiştir:
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“belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve
dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü”.
Anlaşılabileceği gibi, RKHK 3’de yer verilen bu tanım son derece geniş bir
kapsama sahiptir. Burada söz konusu olan, davranışı incelenen teşebbüsün rekabetçi baskılardan ne ölçüde bağımsız hareket edebildiği yönündeki soruya cevap
aranması faaliyetidir. Bununla birlikte, hâkim durumun tespiti her zaman için
kolay olmayabilir. Bunun temel sebebi, bir teşebbüsün rakiplerinden bağımsız
davranması veya müşterilerin tercihlerini yeteri derecede dikkate almamasının
bir derecelendirme meselesi olmasına dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, farklı açılardan yaklaşıldığında hâkim durum tespiti ile ilgili muhtelif ve çelişkili
sonuçlara ulaşılabilmesi olasıdır. Bu gerekçeyle hâkim durumun tespitinde bazı
göstergelerden istifade edilmesi kaçınılmazdır.
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda bu durumun göstergesi olarak ele alınan haller
üç başlık altında kategorize edilmiştir. Bunlar: Davranışı incelenen teşebbüsün
ve rakiplerinin ilgili pazardaki konumu, pazara giriş ve pazarda büyüme engelleri
ve alıcıların gücüdür. Bahsi geçen ölçütler hâkim durum tanımında yer verilen,
davranışı incelenen teşebbüsün rakiplerinden bağımsız hareket edebilme iktidarı
ile ilgilidir (DEK, par. 10). İşte tam da bu sebeple hâkim durum tespiti ile ilgili
sağlıklı bir değerlendirmede bulunulabilmesi için anılan ölçütlerden birlikte istifade edilmesi büyük öneme sahiptir. Zira pazar payına göre bağımsız hareket
edebileceği kabul edilen bir teşebbüs, örneğin pazarda yoğunlaşmış alıcı gücü
dolayısıyla bağımsız hareket etme kabiliyetinden yoksun olabilir. Bu da değerlendirmede bulunurken anılan ölçütlerden birlikte istifade edilmesi gerekliliğini
ortaya koymaktadır.
Hâkim durumun tespitindeki ilk ölçüt, pazar payıdır (DEK, par. 11). Pazar
payının tespiti, öncelikle ilgili pazarın tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Çalışmamızın kapsamı dikkate alınarak ilgili ürün ve coğrafi pazarın tespitine dair
detaylara girilmeyecektir48.
48

Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi ile ilgili olarak yapılacak değerlendirmelerde pazar tanımının
kural olarak meselenin temelini oluşturduğunu hatırlatmak gerekir. Bunun sebebi basittir: İlgili
piyasanın gereğinden dar veya geniş şekilde tanımlanması hâkim durum tespitine doğrudan
etki eder. Bu konudaki temel kavramlar; özellikle talep ve arz ikamesi hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz. İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz; ilgili pazarın tanımlanması noktasında
Kurul tarafından yararlanılan testler hakkında açıklama için bkz. Rekabet Kurulu Kararlarında
Kullanılan İktisadi Analizlere Yönelik El Kitabı, 7 vd.
Önemle belirtelim ki pazar tanımı ve pazar gücü özellikle ihlal iddiasında bulunulan endüstri,
ihlali gerçekleştiren oyuncuların niteliği ve somut olayın özelliği doğrultusunda özellik arz edebilir. Son yıllarda elektronik ticaret ve platforma dayalı modellerin ticaret hayatındaki rolünün
artmasıyla birlikte pazarın tanımlanmasına olan yaklaşım, keza örneğin hâkim durum tespiti
açısından pazar payı düşük olmasına rağmen pazar gücünden hareketle farklı sonuçlara ula-
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Pazar payının belirlenmesinde değerlendirmeye esas alınan, davranışı incelenen teşebbüsün cirosudur. Bu kapsamda ilgili pazarın ciro açısından büyüklüğü
belirlenerek, teşebbüsün yaptığı ciroya göre pazar payı tespit edilir. Bunu takiben
rakip teşebbüslerin sayısı ve pazar payı incelenir. Burada ölçülen teşebbüs üzerinde rekabetçi baskının mevcut olup olmadığıdır. Ekleyelim ki hâkim durum
tespiti için yüksek pazar payının -kural olarak- geçici olmayacak bir süre devam
etmesi aranır. Bu yönüyle pazar paylarındaki sürekli ve esaslı geçişler hâkim durum tespitine engel oluşturabilir49 (DEK, par. 8, dpn. 3 ve par. 14).
Hâkim durum tespitinde bulunabilmek açısından kesin bir pazar payı eşiği
bulunduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bununla birlikte, aksini gösterebilecek bir durum söz konusu değilse, Kurul uygulamasında prensip olarak %40
ve üzeri pazar payına sahip olunması hâkim durumun göstergesi olarak kabul
edilmektedir (DEK, par. 12, dpn. 5). Bu oranın %60 ve üzerine çıkması ihtimalinde “hâkimiyet karinesinin” mevcut olduğu şeklinde değerlendirmede bulunulmaktadır. Bu tespitte bulunurken davranışı incelenen teşebbüs dışındaki diğer
teşebbüslerin pazar payları kuşkusuz ki büyük bir öneme sahiptir. Örneğin; %40
veya %50 pazar payı, rakip teşebbüsün de bu orana yakın bir pazar payına sahip
olduğu bir ihtimalde tek başına hâkim durumun varlığına işaret etmez50.
İkinci ölçüt, pazara giriş ve pazarda büyüme engelleridir. Şayet pazara giriş
kolay olursa, piyasada faaliyet göstermeyen teşebbüsler pazar payını bir pazar
sinyali (fırsatı) şeklinde değerlendirerek, pazara girmek suretiyle ilgili teşebbüs
üzerinde rekabet baskısı oluşturabilir. Rekabet baskısının mevcut olduğu pazarlarda teşebbüsün rakiplerinden bağımsız davranamayacağı kabul edilir (DEK,
par. 15). Bu tip bir baskıdan söz edilebilmesi için büyümenin ya da pazara girişin
muhtemel, uygun zamanda gerçekleşebilecek ve yeterli olması gerekmektedir
(DEK, par. 15). Giriş ve büyüme engeli kavramının tam anlamıyla neyi içerdi-

49

50

şılabilmesi de imkân dâhilindedir. Kuşkusuz ki sağlıklı sonuca ulaşılabilmesi açısından pazar
gücünün tespitindeki ölçütlerin belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Burada hukuk güvenliği ile
ilgili endişeler önemli birer çekince olarak dile getirilecek olmakla birlikte, klasik rekabet hukuku araçlarının özellik arz eden bu tip vakıalara uygulanmasında ısrarcı davranılacak olursa,
rekabet hukuku kurallarının uygulanamaması ya da etkin şekilde uygulanamaması riski ile karşılaşılabilir. Diğer taraftan, bazı ihtimallerde sonuç değişmeyeceği için pazar tanımı yapılması
da gerekliliğini yitirebilir.
Hâkim durum tespiti bakımından genellikle iki yıllık sürenin yeterli olacağı şeklinde verilen
bir referans için bkz. DEK, s. 2 ve orada dpn. 3’de yer verilen açıklama; süre açısından ürün
ve pazar koşullarına bağlı olarak tespitte bulunulacak olmakla birlikte, iki yıllık sürenin yeterli
olacağı yönünde ayrıca bkz. AB Kılavuzu par. 11, dpn. 6.
Örnek olarak bkz. Kurul’un 17.10.2000 tarih ve 00-39/436-242 sayılı Arçelik ve 11.06.2009 tarih ve 09-27/594-139 sayılı Panel kararı. Künyesi zikredilen ilk kararda Arçelik’in %53, rakibi
olan Bosch’un ise %47 oranında, takip eden yılda ise anılan teşebbüslerin sırasıyla %54 ve %46
olmak üzere pazar payına sahip olduğu, bu sebeple Arçelik’in rakiplerinden bağımsız hareket
edemediği gerekçesiyle hâkim durumda bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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ği ve hangi unsurları bünyesinde barındırdığı tartışmalıdır (DEK, par. 15-20).
Bununla birlikte bu kavram oldukça geniş bir şekilde yorumlanmakta ve pazara
girmek isteyen bir teşebbüsün önündeki her türlü güçlük bu kapsamda mütalâa
edilmektedir. Bu konuda Kurul uygulamasından hareketle kapsamlı bir liste oluşturulabilir. İlk etapta ele alınması gereken, yasal giriş engelleridir: Lisanslar, yetkilendirme ve izin alma yükümlülükleri, fikri mülkiyet hakları ve pazara giriş
ile çıkışı düzenleyen regülasyonlar giriş engeli olarak değerlendirilebilir. Keza
somut olayın özelliğine göre idari engeller, pazar koşulları da (örneğin ölçek
ekonomisi, yüksek batık maliyet, şebeke dışsallıkları gibi) teşebbüsün pazardaki konumunu korumasına ve pazara girişi caydırmasına yardımcı olabilir. Diğer
taraftan önemli pazar gücüne sahip olan bir teşebbüsün (örneğin güçlü bir dağıtım sistemi, reklam harcamaları, marka tanınmışlığı, yüksek kaliteli ürünler gibi)
davranışları veya performansı da pazara girişi diğer teşebbüsler açısından güç
kılabilir51.
Üçüncü ve son ölçüt ise, alıcıların gücüdür. Davranışı incelenen teşebbüsün
müşterileri görece büyük, alternatif temin kaynakları hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi ve makul bir süre içerisinde başka bir sağlayıcıya geçmek ya da kendi
arzını oluşturmak şeklinde bir güce sahipse, müşterilerin alıcı gücüne sahip olduğundan söz edilebilir (DEK, par. 21). Dikkat edilecek olursa bu gibi bir durumda
alıcı gücü, teşebbüsün rakiplerinden bağımsız hareket etmesini tamamen etkisiz
hale getiren bir faktör olarak tezahür etmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da
davranışı incelenen teşebbüsün hâkim durumda olduğu söylenemez (DEK, par.
21). Hiç şüphesiz ki alıcı gücünün hâkim durumdaki teşebbüs üzerinde oluşturduğu iddia edilen rekabet baskısının her somut olay özelinde değerlendirilmesi
gerekir.
Yeri gelmişken ekleyelim ki Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi, birden fazla
teşebbüsün birlikte hâkim durumda olması halinde de uygulanabilir. Nitekim
maddenin lafzında “bir veya birden fazla teşebbüsün” ifadesi zikredilmek suretiyle açıkça buna vurguda bulunulmaktadır (RKHK 3, 6). Her ne kadar Dışlayıcı
Eylem Kılavuzu’nda yer verilmemişse de birlikte hâkimiyet, iki veya daha fazla
teşebbüsün aralarındaki ekonomik bağlantılar dolayısıyla rakiplerinden ve müşterilerinden bağımsız hareket edebildikleri halleri kapsamına almaktadır. Dikkat
edilecek olursa birlikte hâkimiyet de tek başına yasaklanan bir durum değildir.
Bu kavramla birden fazla teşebbüsün hâkim durumlarını kötüye kullanmalarının
hukukî denetimi sağlanmıştır. Önemli olan, birlikte hâkim durumda olan teşebbüslerin aralarındaki koordinasyon dolayısıyla tek bir ekonomik bütünlük gibi
51

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Kurul, herhangi bir koşulu giriş engeli olarak nitelendirme
noktasında isteksiz değildir. Bu sebeple giriş engelleri konusunda sınırlayıcı bir liste çıkartılabilmesi mümkün görünmemektedir. Fikir verebilmesi açısından örnek olarak bkz. Kurul’un
29.12.2005 tarih ve 05-88/1221-353 sayılı Başarı Elektronik kararı.
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hareket etmesidir. Anılan ekonomik bağlantı, hükmün lafzına göre, anlaşmalarla
veya birlikte davranışlarla söz konusu olabilir (karş. RKHK 4). Buradaki birliktelik, pazar yapısı sebebiyle pazar koşulları tahtında dahi tesis edilebilir.
Birlikte hâkimiyetin kötüye kullanılması çeşitli şekillerde gündeme gelebilir.
Örneğin, kötüye kullanma müştereken yapılabileceği gibi, bireysel olarak da gerçekleşebilir. Diğer taraftan, birlikte hâkimiyet dışlayıcı veya sömürücü eylemlere
de konu olabilir. Yine, kolaylaştırılmış eylemler de birlikte hâkim durumun kötüye kullanılmasının sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir. Kurul kararlarına bakıldığında bu kavramın sıklıkla kullanıldığı ve uygulamada önemli bir yere sahip
olduğu akla gelebilirse de kararlar dikkatli bir şekilde incelendiğinde, ihlale konu
davranışın aslında Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi değil, 4. maddesi kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır52.
3. Kötüye Kullanma ve Tasnifi
Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin öngördüğü hukuka aykırılık ölçütü, kötüye kullanmadır. Kanun’da kötüye kullanma tanımlanmamış, yalnızca sınırlayıcı olmaksızın örneklerle bazı hallere işaret edilmekle yetinilmiştir. Bu sebeple
kavramın içeriğinin doldurulmasının Kurul ve mahkeme uygulaması ile öğretiye
bırakıldığı söylenebilir. Nitekim Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda kötüye kullanma;
“hâkim durumdaki teşebbüslerin sahip oldukları pazar gücünün avantajından
faydalanarak, doğrudan ya da dolaylı olarak tüketici refahını azaltması muhtemel davranışlarda bulunmaları” şeklinde tarif edilmiştir53 (DEK, par. 22). Dikkat edilecek olursa Dışlayıcı Eylem Kılavuzu, kötüye kullanma açısından anahtar
kavram olarak tüketici refahına olan etkiyi temeline almıştır.
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda yer verilen tanım bir kenara bırakıldığında,
Kanun koyucunun tercihi hukuk politikası açısından isabetli olmakla birlikte, Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinde örnek olarak zikredilen hallerin tam anlamıyla
yol gösterici bir içeriğe sahip olduğunu söyleyebilmek güçtür. Bu durum, diğer
bir ifadeyle hangi tür eylem ve/veya eylemlerin yaptırıma tâbi olduğunun bilinmemesi, hukuk güvenliği sorununu beraberinde getirmektedir. Ne var ki bunun
52

53

Bkz. Kurul’un 09.06.2003 tarih ve 03-40/432-186 sayılı Roaming kararı. Kurul, bu kararla ekonomik bağlantıların yalnızca pazar koşulları temelinde oluşabileceği görüşünü benimseyerek,
birlikte hâkimiyetin oligopol problemiyle yapılan savaşta silah olarak kullanılabileceğini ortaya
koymuştur. Kararda ekonomik bağlantıların tespiti için kullanılabilecek bazı koşullar örnek
kabilinden sıralanmıştır. Ana hatları itibariyle bunlar: (i) pazarda az sayıda oyuncu olması, (ii)
olgunlaşmış pazar yapısı, (iii) talepte durgun ve orta seviyede bir artış olması, (iv) düşük talep
esnekliği, (v) yakın pazar payları ve (vi) pazar yapısının şeffaf olmasıdır. Birlikte hâkim durum
bağlamında yapılan bir tasnif için örnek olarak ayrıca bkz. Kurul’un 25.03.2004 tarih ve 0422/231-48 sayılı Yemeksepeti kararı.
Metindeki vurgular, anılan ifadelere dikkat çekebilmek amacıyla, tarafımızca eklenmiştir.
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Türk hukukuna özgü bir sorun olduğu söylenemez. Benzer sorun, yukarıda işaret
edildiği gibi, AB rekabet hukuku açısından da söz konusudur. Nitekim Dışlayıcı
Eylem Kılavuzu da şeffaflığın tesisi ile hukukî güvenlik ve belirlilik sorununu bir
ölçüde olsa hafifletebilmek adına hazırlanmıştır (DEK, par. 3).
Türk rekabet hukukunda her ne kadar Rekabet Kanunu’nda bu yönde açık ve
pozitif bir ayrım yapılmamış olsa da kötüye kullanma, eylemlerin etkileri dikkate
alınarak, prensip olarak iki alt tasnif altında ele alınmaktadır. Bunlar: Sömürücü
ve dışlayıcı eylemlerdir (karş. DEK, par. 5). Bu tasnif, kötüye kullanma ve etkilerinin anlaşılabilmesi açısından da son derece önemlidir. Zira iki tip kötüye
kullanma da birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bununla birlikte bazı hallerde
incelenen davranışın hangi kötüye kullanma tipi içerisine girdiğini tespit etmek
güç olabileceği gibi, davranışın her iki tip içerisinde ya da aynı tip içerisinde
birden fazla ihlal tipi dâhilinde değerlendirilebilmesi de mümkün olabilir54. Bu
sebeple anılan tasnifi mutlak ve kesin bir şekilde değerlendirmemek ve meselenin
yukarıda ortaya konulan genel esas ve somut olay ekseninde ele alınarak ihlalin
mevcut olup olmadığına odaklanmak gerekir55 (DEK, par. 5 ve 22).
Şurasını belirtelim ki hâkim durumdaki teşebbüsün sömürücü eylemlerinin
iktisadi açıdan etkinsizliğe yol açtığı ve rekabet hukuku aracılığıyla müdahaleyi
gerekli kılan çok sayıda haklı sebebin mevcut olduğu söylenebilir. Zira rekabet
hukukunun önlemeyi hedeflediği kamusal zararın ve tüketici refahına olumsuz
etkide bulunduğu sabit olan sömürücü eylemlerin bu kapsamda olduğu noktasında duraksama yoktur. Anılan eylemlere müdahale edilmesi ile birlikte etkinsizliğe yol açan uygulamalar caydırılacak ve tüketici refahı da himaye edilmiş
olacaktır56. Bununla birlikte rekabet hukukunda sömürücü kötüye kullanmaya
konu olan eylemlere nasıl ve ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği ve bir adım
54

55

56

Durum bu yönde olmakla birlikte eylemin hukuken nitelendirilmesi faaliyetinin önemine dikkat çekilmesi gerektiği her türlü tartışmanın üzerindedir. Bazı ihtimallerde birden fazla ihlal tipi
iç içe geçebilir ve ihlal sonucuna ulaşılabilmesi bakımından hukukî vasıflandırmanın niteliği
önemsiz görünebilir. Hatta öyle ki bazı ihlal tipleri -birden fazla nitelendirmede bulunulmasına
rağmen- temelde aynı ihlal senaryosunun farklı bir türü niteliğinde de olabilir. Diğer bir ifadeyle, bu ihtimalde ihlalin hukukî temeli aynıdır. Bununla birlikte ihlalin vasıflandırılmasının
önem arz edebileceği senaryolarla karşılaşılması mümkündür. Zira kötüye kullanmaya konu
oluşturan davranışın farklı şekilde nitelendirilmesi, eylemin unsurlarının/koşullarının ve etkilerinin birbirinden farklılaşması dolayısıyla -ispat faaliyeti de dikkate alınarak- sonuca doğrudan
etki eden bir faktör görünümündedir. Örneğin yapılan şikâyet üzerine Kurul tarafından iddia
konusu haline getirilenden farklı bir nitelendirmede bulunulması, soruşturma açılmamasına ya
da açılan bir soruşturmada yaptırım uygulanmamasına sebebiyet verebilir.
Nitekim Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda yer verilen ilke ve esasların tahdidi olmalarının amaçlanmadığı ve burada yer verilen hususların somut olayın kendisine has özellikleri dikkate alınarak uygulanacağına açıkça vurguda bulunulduğunu da eklemek gerekir. Bkz. DEK, par. 6.
RKHK 6/2’deki örnekleyici hallere bakıldığında da bu sonuca rahatlıkla ulaşılabilir. Bkz. ve
karş. RKHK 6/2-(b), RKHK 6/2-(c) ve RKHK 6/2-(e).
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daha ileri gidilerek, yasaklanmasının gerekli olup olmadığı dahi oldukça tartışmalıdır57. Hemen söyleyelim ki bu sorun, Türk hukukuna özgü bir sorun niteliğinde olmayıp, birçok ülkede sömürücü uygulamalara müdahalenin gerekli olup
olmadığı ve müdahale esaslarına ilişkin yaklaşım farklılıkları ve buna ilişkin tartışmalar varlığını sürdürmektedir. Dışlayıcı eylemlerle mukayese edildiğinde, her
ne kadar şikâyet sayısı epey fazla olsa da ihlal tespitiyle sonuçlanan kararların
sayısı oldukça azdır58.
Çalışmamızın mevzuat karşılaştırmasını temeline alması sebebiyle aşağıda
57

58

Bu durumun temel sebebi, serbest piyasa ekonomisi ile ilintilidir. Örneğin hâkim durumdaki
bir teşebbüsün yüksek fiyatla ancak düşük kalitede mal veya hizmet sunması, diğer teşebbüsler
açısından piyasa sinyali olarak pazara girişi cezbedecek, bu da rekabeti artıran bir faktör olarak
tezahür edecektir. Bu açıdan aksaklık şeklinde nitelendirilecek bu durumun müdahaleye gerek
dahi kalmaksızın kendi kendine düzeleceği veya düzelmesi gerektiği düşünülebilir. Ne var ki
mesele bu kadar basit değildir. Bir kere, sömürücü uygulamaların ihlali sonucuna ulaşmak kolay değildir. Üstelik, sömürücü uygulamalara müdahale ve bu müdahalenin etkinliği ile ilgili de
pratik yönü ağır basan önemli soru işaretleri mevcuttur. Mesela fiyat stratejisi ile ilgili ihlaller
bakımından ürünün ekonomik değerine kıyasla fiyatının ne zaman aşırı ya da ürün kalitesinin
ne zaman düşük olduğuna dair soruların tatmin edici bir cevabı bulunduğunu söyleyebilmek ne
yazık ki güçtür. Bu durum Kurul tarafından yapılacak müdahalenin esaslarını belirleme noktasında ciddi bir güçlükle karşı karşıya kalınmasına zemin hazırlayabilir. Dahası, Kurul’un bir
fiyat denetim otoritesi olmaması ve yapılacak müdahalenin -prensip olarak- bir kereye özgü bir
nitelik arz edecek olması dolayısıyla müdahalenin etkinliği de tartışmaya açık hale gelmektedir. Kurul’un somut olayın özelliğine göre sergilediği yaklaşımın farklılık arz edebilmesi de
bu sonuçta etken olarak gösterilebilir. Bugün için bir ölçüde geride bırakılan bu gibi muhtelif
tereddütler bir kenara konulduğunda, çalışmamızın kapsamı dikkate alınarak burada sınırlayıcı
şekilde sıralanmayan argümanlardan hareketle konunun; müdahalenin gerekliliği ile yöntemi
(şekli) ve etkinliği olmak üzere temel iki boyutu bulunduğu söylenebilir.
Sömürücü eylemler açısından da sınırlayıcı bir ihlal listesi hazırlanabilmesi mümkün değildir.
Sömürücü uygulamalara ilişkin olarak en sık karşılaşılabilecek örnekler; başta aşırı fiyatlandırma gelmek üzere, hâkim durumdaki teşebbüs tarafından sözleşmelerde kullanılan haksız şartlar
ve yeniliğin engellenmesidir. Aşırı fiyatlandırma dışında kalan bahsi geçen ihlal tipleri Kurul
uygulamasında kayda değer bir yere sahip değildir (fiyat dışı unsurların tek yanlı olarak belirlenmesi bağlamında tespit edebildiğimiz kadarıyla incelenebilecek tek karar için bkz. Kurul’un
08.01.2009 tarih ve 09-01/2-2 sayılı İzmirgaz kararı). Aşırı fiyatlandırma ise temelde malın
veya hizmetin maliyetinin oldukça üzerinde satılması anlamına gelen, bünyesinde müdahalenin nasıl ve ne şekilde yapılabileceği ile ilgili çok sayıda tartışmayı barındıran bir ihlal tipidir.
Aşırı fiyatlandırmadan söz edilebilmesi için tekele yakın seviyede oldukça yüksek bir pazar
gücü, Kurul’un müdahalesine imkân tanıyacak bir regülasyonun mevcut olmaması ve -haklı bir
sebebi olmaksızın- maliyetin oldukça üzerinde olan bir fiyatın söz konusu olması gerekir. Aşırı
fiyat analizi açısından önem arz eden, fiyat ve maliyet analizi tahtında yapılan karşılaştırma
doğrultusunda aşırı fiyatın nasıl ve neye göre takdir edileceğidir. Buradaki güçlük, hangi tip
fiyatlandırmanın aşırı olacağı ve bu konuda yapılacak analizin somut olayın özelliklerine bağlı
olması dolayısıyla net bir oran/eşik ve süre verilememesi ile ilgilidir. Aşırı fiyatlandırma ile
ilgili çok sayıda şikâyet ve değerlendirme bulunmakla birlikte, halihazırda aşırı fiyatlandırma
dolayısıyla Kurul’un yaptırım uyguladığı ve tartışmaları beraberinde getiren yalnızca üç (ve
kesinleşen tek) ihlal kararı mevcuttur (bkz. Kurul’un 06.04.2001 tarih ve 01-17/150-39 sayılı
Belko; 17.01.2014 tarih ve 14-03/60-24 sayılı Tüpraş ve 01.10.2018 tarih ve 18-36/584-285
sayılı Sahibinden kararları. Ekleyelim ki zikredilen son karar, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin
18.12.2019 tarih ve 2019/946 E. 2019/2625 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir).
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konu, dışlayıcı eylemlerle hâkim durumun kötüye kullanılmasına dair somut bir
bakış açısı oluşturulabilmesi gayesiyle ele alınmaktadır59.
4. Dışlayıcı Kötüye Kullanma Halleri ile İlgili Genel Esaslar
Hâkim durumunu kötüye kullanacak bir teşebbüsün temel amacı, mevcut
ve potansiyel rakipleri dışlayarak veya büyümelerini engelleyerek, pazar payını korumak ve giderek artırmaktır. Sömürücü kötüye kullanmadan farklı olarak,
dışlayıcı kötüye kullanma hallerinde, genellikle ilk bakışta doğrudan tüketici
refahında olumsuz bir etki gerçekleşmez. Hatta aşağıda değinilecek olan yıkıcı
fiyatlandırma şeklindeki bazı uygulamalarda en azından kısa vadede tüketicinin
bundan yarar sağlayacağı dahi söylenebilir. Ne var ki bu tip davranışlar rakiplerin
veya alt pazardaki teşebbüslerin rekabetçi güdülerini olumsuz etkileyerek, orta ve
uzun vadede piyasa dışına çıkmalarına ya da piyasaya yeni girişlerin engellenmesine sebep olarak piyasanın yoğunlaşmasına neden olabilir. Bu şekilde tüketici
refahı da olumsuz etkilenmektedir. İşte bu sebepler dışlayıcı uygulamaların rekabet hukukunun kapsamına girmelerinin temel gerekçelerini oluşturmaktadır60
(DEK, par. 8 ve 22 vd.).
Hemen ekleyelim ki Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin dışlayıcı eylemlere
tatbiki açısından birtakım ön sorunlarla karşılaşılması mümkündür: İlk akla gelen, rekabetçi ve rekabet karşıtı dışlayıcı eylemlerin birbirinden ayırt edilmesindeki güçlüktür. Hâkim durumda da olsa davranışı incelenen teşebbüsün rekabetçi
davranması ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması rekabet hukukunun gerçekleşmesini arzu ettiği bir kurgudur. Zira ancak bu şekilde yoğunlaşmış piyasaların performansı arzu edilen seviyelere ulaşabilir. Ancak rekabetçi davranışlar
da özleri itibariyle rakiplerine zarar verebilir ve piyasa dışına çıkmalarına yol
açabilir. Bu sorun rekabetçi ve rekabet karşıtı eylemlerin birbirinden ayırt edil59

60

Hemen ekleyelim ki COVID-19 salgınının da etkisiyle yaşanılan fiyat artışları ile ilgili -rekabet hukukunun uygulama alanını da dolaylı olarak ilgilendiren- farklı pozitif düzenlemeler de
devreye girmiştir. Bu kapsamda Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Ek
1. maddesi ile fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun hukukî
zemine kavuşturulduğunu, takiben bahsi geçen düzenleme ile anılan Kurul’un karar verme mekanizması ve yetkileri ile birlikte Ek 1. maddenin zaman ve konu itibariyle uygulanma alanını
belirleyen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nin (özellikle bkz. m. 1 ve 3), yürürlüğe girdiğini eklemek gerekir. Çalışmamızın kapsamında ele alınmaması dolayısıyla bahsi geçen düzenlemelerle fahiş fiyat “artışı” ve stokçuluk eylemlerinin yaptırıma bağlandığını
belirtmekle yetinelim. COVID-19 döneminde yaşanılan fiyat artışlarına müdahalenin hukukî
çerçevesi ve Ek 1. madde hakkında genel değerlendirme için bkz. Kesici, B./Sorkun, A. F.,
‘COVID-19 Salgını Döneminde Gerçekleşen Fiyat Artışlarına Rekabet ve Haksız Rekabet Hukuku Enstrümanları ile Ne Şekilde Müdahale Edilebilir?’, (Lexpera Blog, 08.05.2020) <https://
blog.lexpera.com.tr/covid-19-salgini-doneminde-gerceklesen-fiyat-artislarina-rekabet-ve-haksiz-rekabet-hukuku-enstrumanlari-ile-ne-sekilde-mudahale-edilebilir/> erişim 25.08.2020.
Örneğin en çok kayrılan müşteri şartı (“MFC”) marifetiyle dışlayıcı etki özelinde verilen bir
karar için bkz. Kurul’un 09.06.2016 tarih ve 16-20/347-156 sayılı Yemeksepeti kararı.
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mesi gerektiğini göstermektedir. Aksi halde hâkim durumdaki teşebbüslere ait
olan hareket alanının amaca aykırı şekilde daraltılması ve bilakis tüketici refahını
artıran davranışların yasaklanması şeklinde bir sonuç ortaya çıkar ki bunun rekabet hukukunun ratio legis’i ile bağdaşır bir yönü bulunduğu söylenemez. Anılan
davranışların birbirinden ayırt edilmesi noktasındaki temel prensip ise, yapılan
maliyet analizi tahtında, hâkim durumda olan teşebbüs kadar verimli ve etkin
şekilde işletilen rakip teşebbüsleri dışlayıcı davranışların kötüye kullanma olarak
kabul edilmesidir. Şayet rakip verimli değilse, dışlayıcı eylemler kural olarak rekabetçi kabul edilmeli ve yasaklanmamalıdır. Nitekim Kurul da dışlayıcı eylemleri bu şekilde değerlendirmekte ve tesis ettiği kararlarda Rekabet Kanunu’nun 6.
maddesinin rakipleri değil, bizatihi rekabetin kendisini koruduğunu vurgulamaktadır61 (DEK, par. 27 ve 28, istisnai karakterdeki muhtemel etki değerlendirmesi
hakkında bkz. DEK, par. 29).
Dışlayıcı eylemler açısından temelde incelenen, davranışın kendine özgü
koşulları ile pazardaki fiili ve muhtemel etkileridir. Bu etki, teşebbüsün hâkim
durumda olduğu pazarda ortaya çıkabileceği gibi bu pazarla ilişkili başka bir pazarda da söz konusu olabilir. Değerlendirmenin esasını, teşebbüsün davranışının
fiili veya muhtemel rekabet karşıtı piyasa kapamaya yol açıp açmadığı oluşturur.
Davranış neticesinde tüketicinin zararına olacak şekilde mevcut ya da potansiyel rakiplerin arz kaynaklarına veya pazarlara ulaşımının zorlaştırılması veya
engellenmesi şeklinde bir durum söz konusu ise rekabet karşıtı piyasa kapamanın mevcudiyetinden söz edilir. Tüketici zararı; fiyat artışı, ürün kalitesi veya
yenilikteki düşüş ya da mal ve hizmet çeşitliliğindeki azalma şeklinde tezahür
edebilir. Somut olayın özelliği ve incelenen davranışın niteliğine göre atfedilebilecek önem değişebilecek olmakla birlikte, Kurul, rekabet karşıtı piyasa kapamanın mevcut olup olmadığını ele alırken genel olarak; (i) hâkim durumdaki
teşebbüsün ve rakiplerinin konumu, (ii) ilgili pazardaki koşullar ile müşterilerin
ya da sağlayıcıların konumu, (iii) incelenen davranışın kapsamı ve süresi, (iv) fiili
piyasa kapamayla ilgili olası deliller ve (v) dışlayıcı stratejiye dair doğrudan veya
dolaylı delilleri dikkate almaktadır (nitelendirme açısından büyük önem taşıyan
genel esaslar hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. DEK, par. 24 vd.).
Kurul’un hâkim durumdaki teşebbüsün incelenen davranışına ilişkin olarak
sunduğu “haklı gerekçe” iddialarını da dikkate aldığını önemle belirtmek gerekir.
Dikkate alınacak haklı gerekçe savunmaları, nesnel gereklilik ve etkinlik başlıkları altında tasnif edilebilir:
61

Kurul’un yapılan maliyet analizi sonrasında rakibin hâkim durumdaki teşebbüsle etkin şekilde
rekabet edebileceğini tespit etmesi halinde, prensip olarak, davranışın rekabet ve tüketiciler
üzerinde olumsuz etkide bulunmadığı kabulüyle müdahalede bulunmadığı, bununla birlikte rakibin pazardan dışlanma potansiyeli bulunduğunu tespit etmesi halinde ise diğer niceliksel ve/
veya niteliksel delilleri göz önünde bulundurarak tespitlerini rekabet karşıtı piyasa kapamaya
ilişkin genel değerlendirmesine dâhil ettiği yönünde bkz. DEK, par. 28.
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Nesnel gereklilik analizinde ilk etapta davranış ile korunan meşru bir menfaatinin var olup olmadığı ve davranışın korumaya çalıştığı menfaatin ortaya
çıkması için vazgeçilmez olup olmadığı değerlendirilmektedir (DEK, par. 31).
Diğer taraftan, davranışın nesnel olarak gerekli kabul edilebilmesi için hâkim
durumdaki teşebbüsün bu davranışı kendisi dışındaki sebeplerden kaynaklanmalı
ve teşebbüs anılan menfaati korurken rekabeti zorunlu olandan fazla sınırlamamalıdır. Davranışın meşru bir menfaati korumak için vazgeçilmez olduğunu ispat
yükü hâkim durumdaki teşebbüse aittir (DEK, par. 31).
Etkinlik gerekçesi değerlendirilirken ise Kurul, hâkim durumdaki teşebbüsten
dört koşulun birlikte sağlandığını ispat etmesini beklemektedir. Buna göre: (i)
etkinlikler davranışın sonucu olarak gerçekleşmeli ya da gerçekleşmesi muhtemel olmalı, (ii) davranış etkinliklerin gerçekleşmesi için vazgeçilmez olmalı, (iii)
davranış neticesinde ortaya çıkması muhtemel etkinlikler, davranışın etkilenen
pazarda rekabet ve tüketici refahı üzerindeki olası olumsuz etkilerini telafi etmeli
ve (iv) davranış, fiili ve potansiyel rekabetin kaynaklarının tamamını ya da çoğunu devre dışı bırakarak etkin rekabeti ortadan kaldırmamalıdır62 (DEK, par. 32).
Rekabet hukuku uygulamasında çok sayıda davranış dışlayıcı eylem kapsamında kabul edilmektedir. Bu kapsamda her bir eylem özelinde farklı analizlerin
yapılması gündeme gelmektedir. Dışlayıcı eylemlerin ekseriyeti fiyatlamaya ilişkin uygulamalardır. Nitekim Kurul tarafından verilen kararların çoğunluğunun
ana rekabet parametresi olan fiyatlama stratejileri ile ilgili olması da bu durumu
açıkça tevsik etmektedir. Ayrımcı fiyatlandırma63, yıkıcı fiyatlandırma ve söz62

63

Haklı gerekçe kavramı hakkında bilgi için bkz. DEK, par. 30-33; DEK’de yer verilen her bir
kötüye kullanma hali açısından haklı gerekçe örnekleri için bkz. DEK, par. 48-49, 60, 63, 68 ve
81.
Rekabet Kanunu’nda düzenlenen bir diğer ihlal tipi olarak ayrımcılığın; “eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya
dolaylı olarak ayrımcılık yapılması” şeklinde tarif edildiğini ekleyelim [RKHK 6/2-(b); alt pazara vurgu içeren bir ifade için bkz. DEK, par. 23; karş. par. 42]. Bahsi geçen tanım göz önüne
alındığında, ayrımcı fiyatlandırmanın sömürücü uygulamalar da bu kapsamda olmak üzere,
sözleşme yapmayı reddetme, fiyat sıkıştırması ve salt ayrımcılık gibi farklı şekillerde tezahür
ettiği söylenebilir. Diğer taraftan, ayrımcılık konusunda genel bir yasağın ve tümüne dair yeknesak prensiplerin mevcut olduğundan söz edilemez (örnek olarak bkz. Kurul’un 20.04.2009
tarih ve 09-16/374-88 sayılı Sanofi Aventis ve 23.02.2017 tarih ve 17-08/99-42 sayılı Luxottica
kararı). Uygulama açısından rakiplerden en az birini diğer rakipler karşısında rekabette dezavantajlı duruma getirmesi şartının, dolayısıyla eylemin pazarda olumsuz bir etki doğurmasının
arandığı örnek kararlar için bkz. Kurul’un 11.10.1999 tarih ve 99-46/500-316 sayılı Cine 5
ve 26.05.2005 tarih ve 05-36/453-106 sayılı Coca Cola kararları. Bununla birlikte rekabetçi
bir zarar oluşmamış olmasına rağmen RKHK 6’nın uygulanmasına ilişkin kararlar için karş.
Kurul’un 23.09.2005 tarih ve 05-60/893-242 sayılı IBOIAŞ ve 11.01.2007 tarih ve 07-01/1-1
sayılı İZOTAŞ kararları). Kısaca değinelim ki ayrımcı fiyatlandırma; öğretide farklı tasnifler yapılmakla birlikte, temelde birinci seviye ve ikinci seviye olmak üzere iki farklı şekilde gündeme
gelebilir. Birinci seviye ayrımcılıkta hâkim durumdaki teşebbüs doğrudan rakiplerini dışlamak
amacıyla onların müşterilerine ayrımcı fiyatlandırma yapmaktadır. İkinci seviye ayrımcılıkta
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leşme yapmayı reddetme en fazla kararın verildiği ihlal tipleri şeklinde tezahür
etmektedir64. Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda karşılaşılan tüm ihlal tipleri ile ilgili
ayrıntılı açıklamaya yer verilmemiş, genel esaslar bir kenara bırakılacak olursa,
sık karşılaşılan ihlaller özelinde temel açıklamalarda bulunulmuştur (DEK, par.
34). Çalışmamızın pozitif eksende yapılan bir karşılaştırmayı konu alması dolayısıyla aşağıda yalnızca Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda yer verilen ihlal türleri
doğrultusunda açıklamada bulunulmaktadır.
5. Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda Yer Verilen İhlal Tipleri
a. Sözleşme Yapmayı Reddetme
Sözleşme yapmayı reddetme, hukukumuzda sözleşme özgürlüğünün; zorunlu
unsur doktrini çerçevesinde rekabet hukukuna dayanılarak sınırlandırılabileceği
hallerden biridir. Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda yer verilen ilk ve en sık karşılaşılan ihlal türlerinden olan bu eylem ile hâkim durumdaki teşebbüslerin sözleşme
yapmayı reddetmeleri rekabeti kısıtlayıcı bir davranış şeklinde değerlendirilebil-

64

ise, hâkim durumdaki teşebbüs haklı bir neden olmaksızın müşterileri arasında muhtelif sebeplerle ayrımcı fiyatlandırma yaparak, alt pazardaki rekabeti kısıtlamaktadır. Kurul’un her
iki ayrımcı uygulama kapsamında da tesis ettiği farklı kararlar mevcuttur. Bunların önemli bir
bölümü ikinci seviye fiyat ayrımcılığı ile ilgilidir. Yine, kararların hâkim durumdaki teşebbüsün
alt piyasada faaliyet gösterip göstermediğine göre kendi içerisinde de ikiye ayrıldığı söylenebilir. Ayrımcılık kapsamında dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta, Rekabet Kanunu’nun 4.
maddesinde yer verilen “münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler
için eşit durumdaki kişilere farklı şartların uygulanması” şeklinde tasvir edilen ayrımcılığın,
uygulama alanının çok daha sınırlı olmasıdır [karş. RKHK 4/1-(e)]. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bahsi geçen ihlal tipiyle ilgili Türk öğretisindeki genel eğilim, ayrımcılığın, genellikle
kartel anlaşmaları ya da hâkim durumun varlığına bağlı bir kötüye kullanma tipi olarak uygulanması gerektiği yönündedir. Bunun bir diğer sebebi, hâkim durumda olmayan bir teşebbüsün
tek taraflı olarak belirlediği ticari politikasının Rekabet Kanunu’nun kapsamında kabul edilmemesi şeklinde ifade edilebilir. Bu sebeple Kanun’un 4. maddesi bağlamında ayrımcılığın
uygulama alanı oldukça sınırlı kalmıştır. Kurul tarafından tesis edilen karar sayısının az olması
da bu durumu açıkça desteklemektedir.
Çalışmamız kapsamında yalnızca Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda yer verilen ihlal tipleri ile sınırlı bir inceleme yapıldığı için bu noktada kısaca da olsa seçici fiyatlandırma kavramından söz
edilebilir. Peşinen söyleyelim ki seçici fiyatlandırma ve ihlal niteliği, az sayıda Kurul kararının
mevcudiyeti ve bu sebeple kesin bir yaklaşımın varlığından söz edilemeyeceği de eklendiğinde,
rekabet hukukunda epey münakaşalı bir ihlal tipidir. Bununla birlikte Kurul uygulamasında seçici fiyatlandırmanın ihlal olarak nitelendirilebilmesi için ana hatlarıyla dile getirilebilecek dört
ayrı koşulun varlığının gerekli olduğu söylenebilir. Bunlar: (i) teşebbüsün ilgili pazarda hâkim
durumda olması, (ii) hâkim durumdaki teşebbüsün rakiplerinin faaliyetlerini maliyetlerden bağımsız stratejik davranışlarla zorlaştırabilme olanağına sahip bulunması, (iii) pazarda yalnızca
tek bir rakibin mevcut olması ve (iv) hâkim durumdaki teşebbüsün dışlayıcı bir amaçla hareket
ettiği yönünde açık deliller bulunmasıdır (seçici fiyatlandırma bağlamında ceza tesis edilen
tek karar için bkz. Kurul’un 06.08.2009 tarih ve 09-35/877-206 sayılı Anadolu Cam kararı;
ayrıca bkz. 08.02.2010 tarih ve 10-14/175-66 sayılı İzocam ve Kurul’un 17.11.2011 tarih ve
11-57/1477-533 sayılı Trakya Cam kararları).
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mektedir65 (DEK, par. 36). Bu yapılırken, teşebbüslerin yatırım ve yenilik yapma
güdülerinde meydana gelebilecek azalma ve uzun vadede tüketicilerin aleyhinde
sonuç ortaya çıkma riski dikkate alınarak, sözleşme yapmayı reddetme şeklindeki
davranış Kurul tarafından özellikle kısa ve uzun vadeli etkileri birlikte değerlendirilmek suretiyle sonuca ulaşılmaktadır (DEK, par. 37).
Bir teşebbüsün ürettiği mal ya da hizmetlerle sahibi olduğu maddi ya da gayri
maddi işletme unsurlarını diğer teşebbüslere sağlamaması ya da bunların diğer teşebbüsler tarafından kullanılmasına doğrudan veya dolaylı olarak izin vermemesi, sözleşme yapmayı reddetme şeklinde tanımlanmaktadır (DEK, par. 38). Sözleşme yapmayı reddetme şeklindeki bu davranış, mal, hizmet ya da unsura ilişkin
bir sözleşme ilişkisinin kesilmesi şeklinde söz konusu olabileceği gibi, potansiyel
müşterilerin sözleşme taleplerinin reddi şeklinde de gündeme gelebilir (DEK,
par. 39). Dolayısıyla sözleşme yapmayı reddetme ile mal/hizmet vermeyi kesme
özü itibariyle aynı hukukî temele dayanmaktadır. Buradan hareketle -ihlalin nitelendirilmesinin önemi göz önünde bulundurulmak suretiyle- sözleşme yapmayı
reddetmenin diğer ihlal tipleri ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı ve hatta
özünde ayniyet ilişkisi içerisinde bulunabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Diğer taraftan, sözleşme yapmayı reddetme şeklindeki davranış muhtelif
şekillerde gündeme gelebilir. Bunlar; koşulsuz ya da koşullu reddetme, doğrudan
reddetme ya da makul olmayan ertelemeler veya ürün arzının azaltılması ve makul olmayan şartlar ileri sürülmesi şeklindeki dolaylı davranışlarla reddetme ve
hâkim durumdaki teşebbüsün alt pazardaki rakipleri veya kendisiyle rekabet etmeyen müşterilerine yönelik olmak üzere söz konusu olabilir (DEK, par. 40-42).
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda ihlal tespiti için üç koşulun birlikte var olması
gerektiği ifade edilmektedir66. Bu kapsamda hâkim durumun mevcudiyetine ilâ65

66

Türk hukukunda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) patentler ile ilgili özel bir
düzenlemeye yer verilerek, zorunlu lisans kurumu temelinde patent sahibinin, patent kullanırken rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunmasına yönelik olarak
Rekabet Kurumu’ndan talepte bulunulabileceği hukukî zemine kavuşturulmuştur [SMK 129/1(e), 129/2 vd.]. Bahsi geçen düzenlemenin kanunla Kuruma tanınan yetkiler arasında zikredilebilmesi mümkündür (RKHK 27). Bununla birlikte, anılan düzenlemenin başvuru sahibi tarafından ne şekilde işletilebileceği ve Kurum’un bu konudaki yetkisi (ve bu yetkinin ne şekilde
kullanılması gerektiği) birçok açıdan tartışmaya açıktır. Anılan tartışmalar hakkında bilgi ve
değerlendirme için bkz. Oğuz, E., ‘Patent Sahibinin Rekabeti Sınırlayıcı Faaliyetleri Sebebiyle
Zorunlu Lisans’, Abuzer Kendigelen, Saibe Oktay Özdemir (eds.), Prof. Dr. Feyzi Necmeddin
Feyzioğlu’nun Anısına Armağan (On İki Levha, 2020).
Bunun yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet hukuku ile olan ilişkisi dolayısıyla özel bir sorun olarak
SEP özelinde Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin ihlali ile ilgili olarak verilen güncel bir karar
için bkz. Kurul’un 26.12.2019 tarih ve 19-46/790-344 sayılı Philips kararı.
Sözleşme yapmanın reddi suretiyle hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin ihlal koşulların sıralandığı önemli kararlardan örnek olarak bkz. Kurul’un 09.06.2003 tarih ve 03-40/432186 sayılı Roaming; 10.02.2005 tarih ve 05-10/81-30 sayılı Kablo TV; 22.12.2005 tarih ve
05-87/1199-348 sayılı UMTH; 05.01.2006 tarih ve 06-02/47-8 sayılı Türk Telekom/Tissad;

§ 2. Dışlayıcı Eylemler

785

veten; ilk olarak, reddetme, alt pazarda rekabet etmek için vazgeçilmez bir ürüne
ya da hizmete ilişkin olmalı, ikinci olarak, reddetmenin, alt pazarda etkin rekabeti ortadan kaldırması muhtemel olmalı ve üçüncü olarak, reddetmenin tüketici
zararına yol açması muhtemel bulunmalıdır (DEK, par. 43). Bahsi geçen unsurlar
hem sözleşme yapmanın reddinde hem de mevcut sözleşme ilişkisinin kesilmesi
halinde aranır. Bununla birlikte halihazırda var olan bir ilişkinin kesilmesinde
ihlal tespitinde bulunulması daha muhtemel görünmektedir. Bunun sebebi, mal
veya hizmeti tedarik eden teşebbüsün buna özgü yatırım yapma ihtimali ve bu
durumun vazgeçilmezlik değerlendirmesinde etken olarak dikkate alınabilmesidir (DEK, par. 45).
Önemle belirtelim ki Kurul, vazgeçilmezlik koşulunu ele alırken reddetmeye konu unsurun alt pazarda etkin şekilde rekabet edebilmek için nesnel olarak
gerekliliğini değerlendirmektedir. Bu yapılırken hâkim durumdaki teşebbüsün
rakiplerinin öngörülebilir bir gelecekte anılan unsuru etkin şekilde tekrar oluşturup oluşturmayacaklarını dikkate almaktadır. İlaveten Kurul, her dosya özelinde
pazarın dinamik yapısını ve unsurun sağladığı pazar gücünün sürdürülebilirliğini
de göz önünde bulundurmaktadır (DEK, par. 44). Diğer taraftan, hâkim durumdaki teşebbüsün alt pazardaki payı arttıkça sözleşme yapmayı reddetme sonucunda alt pazardaki etkin rekabetin ortadan kalkma olasılığı artmaktadır. Hâkim
durumdaki teşebbüsün alt pazardaki rakiplerine kıyasla daha az kapasite kısıtı
bulunması ve ürettiği mal veya hizmetlerin rakiplerinin ürettiği mal ya da hizmetlerle yakın ikame olması durumunda alt pazardaki etkin rekabetin kısıtlanmasının
daha yüksek bir olasılık olduğu değerlendirilmektedir. Zira bu ihtimalde sözleşme yapmayı reddetme sonucunda etkilenen rakiplerin oranı ve bu davranış sonucunda pazarın kapatıldığı rakiplere yönelik talebin hâkim durumdaki teşebbüse
kayma düzeyi yükselmektedir (DEK, par. 46). Tüketici zararının muhtemel olup
olmadığı açısından yapılan değerlendirmede ise tüketiciler bakımından sözleşme yapmayı reddetmenin ilgili pazardaki olumsuz sonuçlarının, sözleşme yapma
yükümlülüğü getirilmesinin zaman içinde yaratacağı olumsuz sonuçlardan daha
fazla olup olmadığı ele alınmaktadır67 (DEK, par. 47).

67

05.06.2007 tarih ve 07-47/506-181 sayılı Solmaz Mercan; 19.09.2007 tarih ve 07-74/896-333
sayılı CNR/NTSR; 02.12.2013 tarih ve 13-67/928-390 sayılı Edirne Otogarı ve 27.10.2016 tarih
ve 16-35/604-269 sayılı CNR-II kararları.
Sözleşme yapma talebinde bulunan teşebbüsün ticari kredibilitesinin bulunmaması, arzın kapasite sınırlarına bağlı olarak geçici olarak ya da tamamen durdurulması, çeşitli güvenlik gerekliliklerinin karşılanamaması, nesnel gereklilik; hâkim durumdaki teşebbüsün rakipleriyle
sözleşme yapması halinde yaptığı yatırımları karşılamaya yetecek bir getiri elde edememesi,
yatırımlarını devam ettirmek için redde konu unsurdan belirli bir süre yalnızca kendisinin yararlanmasının gerekmesi, aksi halde yatırım güdüsünün olumsuz şekilde etkilenecek olması
şeklindeki iddiaların etkinlik savunması bağlamında değerlendirilebileceği yönünde bkz. DEK,
par. 48-49.
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b. Yıkıcı Fiyatlandırma
Yıkıcı fiyatlandırma, hâkim durumdaki bir teşebbüsün pazar gücünü korumak
veya artırmak üzere mevcut veya potansiyel rakiplerinden birini veya daha fazlasını piyasa dışına çıkarmak, disipline etmek ya da rakibin rekabetçi davranışlarını
engellemek için kısa vadede maliyetinin altında satış fiyatı belirleyerek, zarar
etmeyi göze aldığı rekabet karşıtı bir fiyatlandırma stratejisidir. Bu yönüyle kısa
vadede tüketici lehine olsa da orta veya uzun dönemde yüksek fiyat, düşük kalite
ve tüketici tercihlerinin azalması gibi tüketici refahını olumsuz etkileyen yönlerinin mevcut olduğundan söz edilebilir (DEK, par. 50).
Yıkıcı fiyatlandırmada karşılaştırmaya konu olan, uygulanan fiyat ile maliyettir. Karşılaştırma sonucunda eşit etkinlikteki rakip teşebbüse piyasanın kapanmasının muhtemel olup olmadığı değerlendirme konusu haline getirilmektedir68
(DEK, par. 51). Yıkıcı fiyatlandırmadaki analizin ilk aşamasını hâkim durumdaki
teşebbüsün fiyatlama davranışı ile kısa dönemde feragatte bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Buna göre, hâkim durumdaki teşebbüsün
ilgili zaman diliminde üretim miktarının tamamı veya belirli bir kısmı için düşük fiyat uygulayarak aslında kaçınılabilecek olmasına rağmen zarar etmiş veya
ediyor olması, feragatte bulunma şeklinde değerlendirilmektedir (DEK, par. 52).
Zarar tespitinde ortalama kaçınılabilir maliyet (“OKM”) ölçütü kullanılabilmektedir. Bu bağlamda Kurul, hâkim durumdaki teşebbüs tarafından OKM’nin altında fiyatlandırma yapıldığını tespit etmesi halinde, diğer unsurların da varlığı kaydıyla, yıkıcı fiyatlandırma nitelendirmesinde bulunabilir. Üretimin tamamı veya
bir kısmı için OKM’nin altında bir fiyat uygulandığı takdirde hâkim durumdaki
teşebbüsün kaçınabileceği bir zarara katlanması söz konusu olmakta, dolayısıyla
kısa vadede feragatte bulunarak, eşit etkinlikteki bir rakibin zarar etmeden müşterilere hizmet edemeyeceği belirlenmektedir (DEK, par. 53).
Bazı istisnai hallerde, özellikle pazarın koşullarından kaynaklanan durumlarda Kurul tarafından uzun dönem ortalama artan maliyet (“UDOAM”) dikkate
alınarak da değerlendirme yapılabilmektedir. UDOAM’ı karşılayamamak, hâkim
durumdaki teşebbüsün söz konusu mal ve hizmetin üretilmesine ilişkin tüm maliyetleri geri almadığını ve pazarın eşit etkinlikteki bir rakibe kapatılabileceğini
göstermektedir. Şayet fiyat UDOAM’ın üzerinde ise eşit etkinlikteki rakipler zarara katlanmadan faaliyetlerine devam edebileceklerinden yıkıcı fiyatlandırma
şeklinde nitelendirilebilecek bir davranış yoktur69 (DEK, par. 54).
68

69

Yıkıcı fiyatlandırma ile ilgili çok sayıda şikâyet bulunmasının bir sonucu olarak Kurul tarafından tesis edilen çok sayıda karar mevcuttur. Soruşturulan teşebbüs hakkında idari para cezası
uygulanmasına hükmedilen örnek bir karar için bkz. Kurul’un 01.10.2012 tarih ve 12-47/1413474 sayılı UN Ro-Ro kararı. Ayrıntılı değerlendirme içeren güncel nitelikteki bir diğer karar için
bkz. Kurul’un 08.03.2018 tarih ve 18-07/111-58 sayılı Çiçeksepeti kararı.
Bkz. yukarıda II/E/4 altında yapılan açıklamalar; ortalama kaçınılabilir maliyet, ortalama de-
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Hâkim durumdaki teşebbüsün feragatte bulunup bulunmadığının tespitinde
dışlama niyeti de dikkate alınmaktadır. Rakibin pazar dışına itilmesi, pazara girmesinin engellenmesi veya yeni bir pazarın ortaya çıkmasının önüne geçilmesi
için feragatte bulunulduğuna ilişkin ayrıntılı plân gibi doğrudan delillerden yararlanılabilmesi mümkündür (DEK, par. 55). Bu kapsamda eklenmesi gereken bir
diğer husus, düşük fiyatlandırmanın belli bir süre için kalıcı nitelikte olmasının
gerekmesidir. Buna göre kısa dönemli düşük fiyatlandırmalar hâkim durumdaki
teşebbüsün dışlayıcılıktan farklı bir amacı bulunduğunu gösterebilir. Bu kapsamda peşinen belirli ve kesin bir süre verilebilmesi mümkün olmamakla birlikte,
somut olayın ve ilgili pazarın niteliğine göre değerlendirmede bulunulması gerektiği kaçınılmazdır. İşte bu kapsamda yapılan değerlendirme ekseninde Kurul,
hâkim durumdaki teşebbüs tarafından gerçekleştirilen eylemin farklı bir rasyonalitesi bulunmadığını değerlendirerek, niyet unsuru açısından vasıflandırmada
bulunabilmektedir.
Ekleyelim ki yıkıcı fiyatlandırmaya bağlı olarak rakip teşebbüs veya teşebbüslerin fiilen pazar dışında kalması şart değildir. Hâkim durumdaki teşebbüsün
rakibinin kendisiyle etkin şekilde rekabet etmesini engellemeyi ve bu şekilde
rakibini tamamen piyasa dışına itmek yerine onun da kendi fiyat uygulamasını
takip etmesini sağlamayı tercih etmesi de ihtimal dâhilindedir (DEK, par. 57).
Yıkıcı fiyatlandırma neticesinde hâkim durumdaki teşebbüsün yıkıcı davranışına son verdiği dönemdeki pazar gücünün söz konusu davranıştan önceki pazar
gücünden fazla olacağı bekleniyorsa teşebbüsün feragatten yarar elde edebilecek bir durumda olabileceği ve böylelikle tüketici zararının ortaya çıkmasının
muhtemel olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu durum Kurul’un yalnızca hâkim
durumdaki teşebbüsün fiyatlarını anılan davranıştan önce geçerli olan seviyenin
üzerine çıkarabilecek hale gelmesi durumunda müdahale edeceği anlamına gelmemektedir (DEK, par. 58).
Hâkim durumdaki teşebbüsün geçmişte yaptığı feragatin karşılığını oluşturmak üzere, eylemin bir diğer aşamasını oluşturan ve hâkim durumdaki teşebbüsün bu kez aşırı fiyatlandırma evresini betimleyen hasadın, yıkıcı fiyatlandırmanın zorunlu bir koşulu olup olmadığı tartışmalıdır. Kurul’un farklı şekilde tesis
ettiği kararlar mevcuttur70. Burada yapılacak olan nitelendirme önemlidir. Zira

70

ğişken maliyet ve uzun dönem ortalama artan maliyet kavramları hakkında bilgi için ayrıca bkz.
DEK, par. 53-54, özellikle dpn. 11 ve 12.
Kurul kararları incelendiğinde temelde her üç ihtimale göre de karar tesis edildiği anlaşılmaktadır: Hasat koşuluna yer verilmeyen bir karar için örnek olarak bkz. Kurul’un 24.06.2010 tarih
ve 10-45/801-264 sayılı Denizcilik İşletmeleri; hasadın aranması gerektiği yönünde örnek kabilinden bkz. Kurul’un 29.03.2007 tarih ve 07-29/259-90 sayılı Goldaş ve 16.12.2009 tarih ve
09-59/1441-376 sayılı Knauf; hasadın kendisinin değil, önemli ölçüde gerçekleşme ihtimalinin
ele alındığı bir diğer örnek karar için bkz. Kurul’un 04.03.2010 tarih ve 10-21/271-100 sayılı
Turkcell kararları.
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hasat, yıkıcı fiyatlandırmanın zorunlu bir koşulu olarak değerlendirilecek olursa,
tüketicilerin ihlalden orta veya uzun vadede zarar görmediği, ancak rakiplerin
pazar dışında kaldığı ihlallerin yaptırıma tâbi olmaması şeklinde bir durum ortaya çıkacaktır. Çalışmamızın kapsamını dikkate alarak ve bu noktada ayrıntıya
inmeksizin, yıkıcı fiyatlandırma bakımından hasadın yapılıp yapılmadığının değil, AB içtihadı paralelinde71, önemli ölçüde gerçekleşme ihtimalinin varlığının
yıkıcı fiyatlandırma tespiti açısından yeterli olacağını belirtmek gerekir72.
c. Fiyat (Marj) Sıkıştırması
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda bağımsız bir ihlal türü olarak ele alınan fiyat
(marj) sıkıştırması, dikey ilişkili pazarlarda faaliyet gösteren ve üst pazarda hâkim durumda olan bir teşebbüsün, üst pazar ürünü fiyatı ile alt pazar ürünü fiyatı
arasındaki marjı, alt pazarda eşit derecede etkin bir rakibin dahi kârlı bir şekilde
kalıcı olarak faaliyette bulunmasına imkân vermeyecek seviyede belirlemesi anlamına gelmektedir. Anlaşılabileceği gibi, fiyat sıkıştırmasıyla; üst pazarda hâkim durumda olan teşebbüs, üst pazar ürününün fiyatını yükselterek, alt pazar
ürününün fiyatını düşürerek veya her ikisini aynı anda tatbik ederek, üst pazardaki ürün üzerinde sahip olduğu pazar gücünü alt pazara aktarmak suretiyle rekabetin kısıtlanmasına sebebiyet vermektedir (DEK, par. 61).
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’na göre fiyat sıkıştırmasının varlığını tespit açısından dört koşulun mevcudiyeti gereklidir73. Genel esaslara ilâveten ilk olarak,
teşebbüs bir üretim zincirinde birbiriyle bağlantılı üst ve alt pazarlarda faaliyet
göstermeli, ikinci olarak, üst pazar ürünü alt pazarda faaliyet gösterebilmek için
vazgeçilmez olmalı, üçüncü olarak, teşebbüs üst pazarda hâkim durumda olmalı74, dördüncü olarak ise, üst ve alt pazar ürünleri arasındaki marj, üst pazarda
hâkim durumda olan teşebbüs kadar etkin bir rakibin alt pazarda kâr elde edemeyecek ve kalıcı şekilde faaliyet gösteremeyecek kadar düşük olmalıdır. Bu son
koşul özelinde Kurul’un genellikle kullanacağı ölçüt, üst pazarda hâkim durumda
71
72

73

74

Nitekim bkz. yukarıda dpn. 28’de zikredilen karar.
Yıkıcı fiyatlandırmanın etkinlik sağlaması pek muhtemel değildir. Bununla birlikte Kurul,
hâkim durumdaki teşebbüsün düşük fiyatlandırma sayesinde ölçek ekonomileri elde ettiği ve
pazarın büyümesiyle ilişkili etkinlikler sağladığı yönündeki iddiaları dikkate almaktadır. Bkz.
DEK, par. 60.
Özellikle telekomünikasyon sektöründe fiyat sıkıştırması konusunda çok sayıda şikâyet yapılmıştır. Önemli bazı Kurul kararları için örnek olarak bkz. Kurul’un 27.06.2008 tarih ve
08-41/556-209; 04.03.2010 tarih ve 10-21/271-100; 09.05.2012 tarih ve 12-25/728-208 sayılı
Turkcell kararları. Ayrıca bkz. Kurul’un 03.07.2017 tarih ve 17-20/314-137 sayılı Türk Telekom
kararı.
Üst pazarda hâkim durumda olan teşebbüsün alt pazarda hâkim durumda olması zorunlu değildir. Bununla birlikte bu husus fiyat sıkıştırması davranışının rekabeti kısıtlayıcı etkilerini artıran
bir özellik olarak dikkate alınmaktadır. Bkz. DEK, par. 62.
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bulunan teşebbüsün, alt pazar ürünü için hesaplanan UDOAM’ıdır75 (DEK, par.
62).
d. Münhasırlık (Tek Marka) Anlaşmaları
Münhasırlık anlaşmaları, bir alıcının belirli bir ürün veya ürün grubuna ilişkin
talebinin tamamını veya önemli bir kısmını tek bir sağlayıcıdan karşılaması koşulunu ihtiva eden sözleşmeleri ifade eder (DEK, par. 64). Dikkat edilecek olursa
münhasırlığın hukukî temelinde rekabet etmeme yükümlülüğü yer almaktadır. Bu
sebeple münhasırlığın, özellikle dikey anlaşmalar özelinde ciddi bir uygulaması
bulunmaktadır (RKHK 4). Bununla birlikte sağlayıcı konumundaki teşebbüsün
hâkim durumda olması halinde Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin uygulama
alanı bulması önünde de bir engel yoktur76 77.
Önemle belirtelim ki hâkim durumdaki teşebbüsle alıcı arasında münhasırlık
hükmü içeren yazılı bir sözleşme bulunması zorunlu değildir. Sözlü anlaşmalar
veya fiilen münhasırlık yaratabilecek hâkim durumdaki teşebbüs davranışları da
bu kapsamda değerlendirilmektedir (DEK, par. 64). Münhasırlığın rekabet üzerinde olumlu etkileri (bedavacılığı önlemek, alıcıya düzenli ürün akışı ve sağlayıcıya düzenli bir satış kanalı sunmak, sağlayıcının ticari ilişkiye özgü yatırımda
bulunma olasılığını artırmak ve markalar arası rekabete olumlu katkıda bulunmak vb.) bulunduğu gibi, olumsuz etkileri (rakiplerin gerekli kanallara erişimini
engellemek ve hâkim durumdaki teşebbüse karşı etkin rakip olarak ortaya çıkma
olanağını kısıtlamak vb.) de bulunmaktadır (DEK, par. 65-66).
Kurul, münhasırlık koşulu içeren anlaşmalarla ilgili olarak münhasırlığın pazarın kapatılması sonucunu doğurması halinde kötüye kullanma şeklinde değerlendirilebileceğine ilişkin bir yaklaşıma sahiptir78. Bu “etkinin” belirlenmesinde
genel esaslara ilâveten Kurul tarafından hâkim durumdaki teşebbüsün ve rakiplerinin konumu ile incelenen davranışın süresi gibi hususlarla birlikte; (i) incelenen
75

76

77

78

Pazar koşullarının iddia konusu stratejiye sebep olduğu, üst pazar arzı ve alt pazar talebinde
yaşanan değişimlerden dolayı marjın daraldığı ve/veya düşük fiyatla sunulan ürünün piyasaya
yeni sunulduğu gibi hususlar haklı gerekçe olarak dikkate alınabilmektedir. Bkz. DEK, par. 63.
Rekabet Kanunu’nun 4. maddesi bağlamında ele alınan kararlar için örnek olarak bkz. Kurul’un
04.05.2004 tarih ve 04-32/377-95 sayılı Frito Lay; 22.04.2005 tarih ve 05-27/9317-80 sayılı
Efes; 10.09.2007 tarih ve 07-70/864-327 sayılı Coca Cola; 15.05.2008 tarih ve 08-33/421-147
sayılı Algida kararları.
Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi bağlamında ele alınan kararlar için örnek olarak bkz. Kurul’un
23.08.2002 tarih ve 02-49/634-257 sayılı Karbogaz; 08.02.2010 tarih ve 10-14/175-66 sayılı
İzocam; 06.06.2011 tarih ve 11-34/742-230 sayılı Mavi Nokta ve 16.02.2017 tarih ve 17-07/8434 sayılı Mey İçki kararları.
Münhasır anlaşmaların pazar kapayıcı etkisi olup olmadığının belirlenmesi bağlamında ortaya
konulan ölçütler hakkında bkz. Kurul’un 05.11.2013 tarih ve 13-61/851-359 sayılı Biletix kararı.
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davranışın kapsamı, (ii) ticaretin seviyesi, (iii) pazara giriş engelleri ve (iv) hâkim
durumdaki teşebbüsün müşteriler açısından önemi ve münhasırlık süresi de dikkate alınmaktadır79 (DEK, par. 67).
e. İndirim Sistemleri
İndirim sistemleri, müşterilere belirli bir satın alma davranışında bulunmaları
karşılığında sunulan fiyat indirimlerini ifade etmekte olup; ticari hayatın dinamik
koşulları altında farklı görünümlerde ortaya çıkabilmekte ve yapıları, işleyişleri
ve etkileri bakımından çeşitlilik göstermektedir (DEK, par. 69). Bu bağlamda
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda bağımsız bir ihlal türü olarak düzenlenen indirim
sistemleri ile ilgili en temel ayrım, tek ürün indirimleri ile paket ürün indirimleri açısından yapılmaktadır. Buna göre herhangi bir indirim sisteminde indirimin
kazanılabilmesi, tek bir ürünün satın alınması koşuluna bağlanmışsa tek ürün indirimlerinden; bahsi geçen satın alma koşulu birden çok ürünü veya pazarı kapsıyorsa, paket indirimlerinden söz edilmektedir. Yine, indirimin kapsamına ve
yöneldiği kişiye yönelik olarak; geriye yönelik indirimler ile üst dilim indirimleri
ve tüm müşteriler için geçerli standart satın alma hedefleri ile her bir müşterinin talebine göre kişiselleştirilmiş satın alma hedefleri söz konusu olabilmektedir
(DEK, par. 70-71). İndirim sistemlerinin muhtelif olumlu yönleri (fiyatların düşmesi, çıktı düzeyi ve ürün çeşitliliğini artırmak, işlem maliyetlerini düşürmek,
bedavacılığı önlemek gibi) mevcut olmakla birlikte, rekabet karşıtı piyasa kapama etkisine yol açabilmesi de ihtimal dâhilindedir80 (DEK, par. 72).
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’na göre tek ürün indirimleri açısından Kurul, belirli
bir satın alma koşulu içeren ancak bu koşulun yerine getirilmesinin belirli bir
referans dönemle sınırlandırılmadığı indirim uygulamalarını yıkıcı fiyatlandırma
temelinde değerlendirecektir (DEK, par. 74). Geriye yönelik indirimlerin rekabet karşıtı piyasa kapamaya yol açması ise indirim hedeflerinin kişiselleştirilmiş
olduğu, indirim oranı ve hedefinin tüketicinin ilgili referans dönemdeki toplam
talebi içerisinde önemli yer tuttuğu ve özellikle de hâkim durumdaki teşebbüsün
79

80

Münhasırlık bağlamında ticari ilişkiye özgü yatırımların varlığı, münhasır düzenlemelerin maliyetler üzerindeki azaltıcı etkisi veya yeniliklere olan olumlu katkısı şeklindeki hususlar haklı
gerekçe iddiaları kapsamında dikkate alınabilmektedir. Bkz. DEK, par. 68.
Toplu bir bakış için bkz. Kurul’un 04.05.2004 tarih ve 04-32/377-98 sayılı Frito Lay;
02.06.2005 tarih ve 05-38/487-116 sayılı Ülker; 01.09.2005 tarih ve 05-53/809-219 sayılı
Microsoft I; 03.01.2008 tarih ve 08-01/6-5 sayılı Amadeus; 23.12.2009 tarih ve 09-60/1490379 sayılı Turkcell; 08.02.2010 tarih ve 10-14/175-66 sayılı İzocam; 14.10.2010 tarih ve 1065/1363-505 sayılı Coca Cola; 12.01.2011 tarih ve 11-03/42-14 sayılı Seramik Yapıştırıcıları;
30.03.2011 tarih ve 11-18/341-103 sayılı Doğan Medya Grubu; 13.06.2013 tarih ve 13-36/481211 sayılı Microsoft II; 12.06.2014 tarih ve 14-21/410-178 sayılı Mey İçki I; 09.07.2015 tarih ve
15-29/427-13 sayılı THY; 23.02.2017 tarih ve 17-08/99-42 sayılı Luxottica ve 16.02.2017 tarih
ve 17-07/84-34 sayılı Mey İçki II kararları.
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rakiplerinin, her bir müşteri talebinin tamamı için kendisiyle eşit koşullarda rekabet edemedikleri durumlarda daha muhtemeldir (DEK, par. 75).
Hâkim durumdaki teşebbüs tarafından sunulan geriye dönük bir indirim karşısında rakiplerin müşterilerin talebinin rekabete açık kısmını kendilerine yönlendirebilmek için sunmaları gereken fiyatın UDOAM’ın üstünde olduğunun tespiti
halinde, anılan müşteriler için eşit etkinlikteki rakiplerin hâkim durumdaki teşebbüsle etkin şekilde rekabet etmelerinin mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Etkin fiyat, OKM’nin altındaysa uygulanan indirim sisteminin, eşit etkinlikteki
rakipleri söz konusu müşterilere yönelik rekabetten dışladığı sonucu meydana
gelmektedir. Bir diğer ihtimal olarak etkin fiyat, OKM ile UDOAM arasındaysa
eşit etkinlikteki rakiplerin pazara girişinin veya pazarda büyümesinin indirim sisteminden olumsuz etkilenip etkilendiği araştırılmaktadır. Bu bağlamda rakiplerin
uygulanan indirim sistemine karşı koyabilecekleri gerçekçi ve etkili karşı stratejilerinin bulunup bulunmadığı incelenmektedir (DEK, par. 76-78).
Paket indirimleri açısından yapılan analize gelindiğinde, burada yapılan değerlendirme, hâkim durumdaki teşebbüsün sunduğu pakete, rakiplerinin makul
bir alternatif paket sunarak rekabet edebilmesinin mümkün olup olmamasına
göre farklılık arz etmektedir. Paketler arası rekabetin mümkün olduğu durumlarda ortaya çıkması muhtemel rekabeti kısıtlayıcı etkiler, yıkıcı fiyatlandırma
ile benzer niteliğe sahip olacaktır (DEK, par. 79). Paketin tamamı için yapılan
indirimin, paket içerisindeki ürünlerden herhangi birisine atfedilmesi durumunda
söz konusu ürün için elde edilen etkin fiyat, ilgili ürüne ilişkin UDOAM’dan
daha düşükse, eşit etkinlikteki rakiplerin indirim uygulaması karşısında rekabetten dışlandığı sonucuna ulaşılmaktadır81 (DEK, par. 80).
f. Bağlama
Bağlama şeklinde nitelendirilen ihlal türü ile genellikle bir ürünü (bağlayan
ürün) hâkim durumdaki teşebbüsten satın alan müşterilerin bir başka ürünü (bağlı/bağlanan ürün) de aynı teşebbüsten almasını gerektiren durumlar kastedilmektedir (DEK, par. 82) [RKHK 6/2-(c); karş. RKHK 4/1-(f)]. Bahsi geçen bu
uygulamalar, iki ayrı ürün olarak kabul edilebilecek ürünlerin entegre edilmesi
suretiyle teknolojik bağlama şeklinde yapılabileceği gibi, sözleşmeler marifetiyle
de gerçekleştirilebilir (DEK, par. 82). Uygulamada Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinin ihlal edilip edilmediği değerlendirilirken Kurul tarafından özellikle; bağlayan ve bağlı/bağlanan ürünün iki farklı ürün olması ve bağlama uygulamasının
81

İndirim sistemleri özelinde fiyatların düşmesi, çıktı düzeyinin ve ürün çeşitliliğinin artması,
işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve bedavacılığın önlenmesi şeklindeki haklı gerekçe iddiaları
dikkate alınmaktadır. Bkz. DEK, par. 81.
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rekabet karşıtı piyasa kapamaya sebebiyet vermesinin muhtemel olması dikkate
alınmaktadır82 (DEK, par. 86).
Şurasını belirtelim ki bağlama uygulamasının yokluğunda müşterilerin önemli
bir kısmı bağlı/bağlanan ürünü almaksızın bağlayan ürünü almış ya da alacak durumdaysa Kurul, bu ürünlerin iki ayrı ürün olduğunu kabul etmektedir. Dışlayıcı
Eylem Kılavuzu’na göre, bağlı/bağlanan ürün ve bağlayan ürünün iki ayrı ürün
olup olmadığının tespitinde, tercih hakkı olduğunda tüketicilerin ürünleri ayrı
ayrı aldığına yönelik doğrudan kanıtlar ya da pazarda bağlayan ürün olmaksızın
bağlı/bağlanan ürünün üretilmesinde ya da satışında uzmanlaşmış teşebbüslerin
varlığı gibi dolaylı kanıtlardan istifade edilebilmektedir (DEK, par. 87).
Rekabet karşıtı piyasa kapama riskinin değerlendirmesi genel olarak varlığı
aranılan ölçütlere ilaveten; (i) hâkim durumdaki teşebbüsün söz konusu stratejiyi
kalıcı hale getirdiği durumlar, (ii) teşebbüsün birden fazla ürün pazarında hâkim
durumda olması, (iii) bağlı/bağlanan ürünün üretiminin ölçek ekonomisi niteliği
taşıması, (iv) hâkim durumdaki teşebbüsün bağlayan piyasada uygulayabileceği fiyatların düzenlenmesi ve (v) bağlı/bağlanan ürünün bağlayan ürün müşterileri için önemli bir tamamlayıcı ürün niteliğinde olması dikkate alınmaktadır83
(DEK, par. 88-93).
III. Değerlendirme
Dışlayıcı eylemler marifetiyle hâkim durumun kötüye kullanılmasına özgülediğimiz bu kısa çalışmada; Rekabet Kanunu ve ABİHA, rekabet otoriteleri
tarafından hazırlanan Kılavuzlar ve her iki hukuk rekabet otoriteleri ile mahkemelerinin ana hatlarıyla yansıtmaya çalıştığımız ilkesel uygulamaları ekseninde
yaptığımız karşılaştırma neticesinde ulaştığımız sonuçları sırasıyla aşağıdaki şekilde takdim edebiliriz:
1. ABİHA 102 ve RKHK 6, birer çerçeve hükümdür. Bu sebeple, karşı karşıya kalınan uyuşmazlıklarda ve özellikle teknolojik gelişmeler dolayısıyla
geleneksel rekabet hukuku enstrümanlarının yetersiz kalabileceği izleniminin oluştuğu hallerde, hukuk güvenliği çekincesi saklı kalmak kaydıyla,
farklı bir pozitif düzenleme yapılmasına ihtiyaç olmaksızın, prensip olarak, hükmün esnek yorumuyla sorunların büyük ölçüde çözümlenebilme82
83

Bağlama uygulamaları hakkında tesis edilen güncel tarihli örnek bir karar için bkz. Kurul’un
19.09.2018 tarih ve 18-33/555-273 sayılı Google kararı.
Uygulamanın müşterilerin yararına olacak üretim ve dağıtım tasarrufları sağlaması, normalde
pakette yer alan ürünleri ayrı ayrı almak zorunda kalacak olan müşteriler açısından işlem maliyetlerini azaltması, sağlayıcının bağlı/bağlanan üründen büyük miktarda üretmesi veya satın
almasından kaynaklanan etkinliklerin yansıtılmasını sağlaması şeklindeki argümanlar Kurul
tarafından dikkate alınmaktadır. Bkz. DEK, par. 94.
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sinin mümkün olduğu söylenebilir. Nitekim hâkim durumun RKHK 3’de
yer verilen tanımı da buna imkân sağlamaktadır. ABİHA 102 ve RKHK 6
özelinde yorum yapılırken çıkış noktalarından belki de en önemlisi, hükmün amacı göz önünde bulundurularak, geniş (esnek) yorum yapılmasıdır.
2. ABİHA 102 ve RKHK 6 karşılaştırıldığında ilk bakışta dikkat çeken farklılık, RKHK 6’da örnek olarak sayılan kötüye kullanma hallerinin daha
fazla sayıda olmasıdır. Buna ilâveten muhtelif kötüye kullanma hallerinin
maddi esaslarının da farklı şekilde düzenlendiği söylenebilir. Bu çalışmada inceleme konusu haline getirilmeyen bir ihlal türü olarak ayrımcılık,
bu önermenin somut bir örneğidir. Bununla birlikte, dışlayıcı eylemlerin
pozitif görünümü açısından ABİHA 102 ve RKHK 6 hükümleri birbiriyle
büyük ölçüde örtüşmektedir.
3. AB Kılavuzu ile Dışlayıcı Eylem Kılavuzu arasında da muhtelif farklılıklar mevcuttur. Bunların temelde Kılavuzların sistematiği ile ihlallerin düzenlenme şekli ve içeriği olmak üzere iki üst başlık altında ele alınabilmesi
mümkündür. Kılavuzların sistematiği açısından temel farklılık, ihlallerin
düzenleniş şekli özelinde AB Kılavuzu münhasırlık ile başlamaktayken,
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda sözleşme yapmayı reddetme ile başlangıç
yapılmasıdır. Düzenlenme şekli açısından yaklaşıldığında ise ilk etapta
dikkat çeken dört farklılığın mevcut olduğu söylenebilir: İlki, AB Kılavuzu’ndan farklı olarak, Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda fiyat bazlı dışlayıcı
uygulamalarla ilgili genel bir bölüme yer verilmemiş olmasıdır. Dışlayıcı
Eylem Kılavuzu’nda bu tür genel bir bölüme yer verilmesi yerine, her bir
ihlal türü altında buna özel açıklamalarla fiyat bazlı uygulamalarla ilgili
genel bir perspektif oluşturulmaya çalışılmıştır. İkincisi, AB Kılavuzu’nda
münhasır satış ve indirim sistemleri münhasırlık başlığı altında ve birlikte
düzenlenmekteyken, Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda her iki ihlal türü ayrı
başlıklar altında ele alınmıştır. Üçüncüsü ise, paket indirimlerinin AB Kılavuzu’nda bağlama ve paketleme şeklinde birlikte düzenlenmekteyken,
Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda indirim sistemleri başlığı altında değerlendirilmesidir. Nihayet dördüncüsü, sözleşme yapmayı reddetme ve marj sıkıştırmasının AB Kılavuzu’nda farklı olarak, ayrı ayrı düzenlenmesidir. İhlallerin maddi esasları, diğer bir ifadeyle, içeriğinin düzenlenmesi ile ilgili
de muhtelif farklılıklar bulunmaktadır. Bir kere, Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda marj sıkıştırması ve münhasırlığın koşulları daha ayrıntılı düzenlenerek, münhasırlık özelinde fiili uygulamalarla da rekabetin ihlal edileceğine açıkça yer verilmiştir. Diğer taraftan, Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda
yıkıcı fiyat ve indirim sistemleri hakkında daha ayrıntılı değerlendirmede
bulunulmuştur. Yine, dil ve ifade şekli açısından bazı ihlal tiplerinin Dışlayıcı Eylem Kılavuzu’nda daha akıcı şekilde düzenlendiği de eklenebilir.
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Her bir ihlal tipinin düzenlenme şekli ve içeriği ile ilgili ana esasları yukarıda çizilen bu farklılıklara rağmen, Dışlayıcı Eylem Kılavuzu özellikle
rekabet karşıtı piyasa kapama ve haklı gerekçe analizi dâhil olmak üzere,
genel esaslar ve ihlal tipleri özelinde AB Kılavuzu ile uyumlu olup; çok
büyük ölçüde bahsi geçen Kılavuz’un tercümesine dayanmaktadır. Dolayısıyla her iki hukuk sisteminin pozitif açıdan dışlayıcı eylemlerle hâkim
durumun kötüye kullanılmasına olan bakışının aynı eksende olduğu rahatlıkla dile getirilebilir.
4. Her iki metinde düzenlenen ihlal türlerinin sınırlayıcı şekilde sayılmaması
ve rekabet hukukunun içtihadi bir alan karakterinde olduğu dikkate alınarak, Komisyon ve Adalet Divanı uygulamasının takip edilmesinde rekabet
otoritelerinin uygulamalarının yeknesaklaştırılması açısından büyük fayda
bulunmaktadır. Kuşkusuz ki bununla kastedilen AB rekabet hukukundaki her gelişmenin ve geçmişten farklı olarak ortaya konulan yeni yaklaşımların, doğrudan ve peşin bir yaklaşımla Türk hukuk mevzuatına dâhil
edilmesi değil, uygulama öncelikleri dikkate alınarak, olumlu yönlerden
istifade edilmesidir. Bu durum ekonomik analiz ve RKHK 6’nın hukukî
analizindeki fikri takip yanı sıra, özellikle yeni ihlal türlerine olan yaklaşım ve dijital piyasalar açısından rekabet hukuku ihlallerine yönelik kazanılması gerekli olan perspektif bakımından büyük önem arz etmektedir.
Böylelikle mehaz hukuk olarak nitelendirilebilecek AB rekabet hukukundaki farklılıkların, rekabet otoritelerinin uygulamaları ekseninde Türk rekabet hukuku ile tam anlamıyla uyumlu hale gelmesi sağlanabilir. Nitekim
Rekabet Kurulu, kararlarında Komisyon ve Adalet Divanı uygulamasını
takip ettiğinin sinyallerini açıkça vermektedir.
5. Uygulamanın yeknesak hale gelmesini tamamlayabilecek bir diğer husus,
mevzuat hazırlık çalışmalarının takibidir. Mevzuat takibi, bütüncül, diğer
bir ifadeyle Rekabet Kanunu’ndaki diğer yasaklayıcı ve usule ilişkin önemli mekanizmalarla birlikte, sürekli ve sistematik olarak gerçekleştirilmesi
gereken bir faaliyettir. Rekabet Kanunu’nda yapılan son değişiklikler, bu
zincirin son halkasıdır. Bununla birlikte AB rekabet hukukunda teknolojik
gelişmelerin (örneğin yapay zekâ ve algoritma kullanılması gibi) ve dijital
piyasalar ile bu piyasalardaki aktörlere uygulanması gereken rekabet hukuku enstrümanlarının yeterliliğinin tartışılmaya başlandığı bu dönemde,
yeni rekabet hukuku araçlarının ve bu minvalde yürütülmekte olan mevzuat hazırlık materyallerinin takip edilmesindeki fayda her türlü tartışmanın
üzerindedir. Bu sayede Türk mevzuatına uygunluk arz ettiği ölçüde genelde dışlayıcı eylemlerle ilgili temel yaklaşımın, özelde ise dijital piyasalar
kapsamında ortaya konulan bu yeni araçların ya da yaklaşımların yürütülecek yeni regülasyon faaliyetleri veya mevcut düzenlemelerde öngörülecek
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revizyonlar marifetiyle Türk hukuku mevzuatına kazandırılması yolundaki
adımların atılabilmesi mümkün hale gelmiş olur.
6. Mevzuat ve uygulamanın eş zamanlı olarak takibi ile birlikte, Rekabet Kanunu’nun diğer yasaklayıcı hükümlerinde olduğu gibi, ihlalin hukuken nitelendirilmesi ve hukuk güvenliği ile belirliliğin sağlanabilmesi adına, her
bir ihlalin tâbi olacağı koşulların net bir şekilde tespit edilebilmesi sağlanabilir. Bu bağlamda başta AB mevzuatı ve tatbikatının eş zamanlı şekilde
takibi gelmek üzere, sık karşılaşılan dışlayıcı eylemler göz önünde bulundurularak, Rekabet Kurulu’nun ve yargı tatbikatının 20 yılı aşkın birikiminin yansıtıldığı -Kılavuz’un mevcut halinde yer verilmeyen ihlal tiplerini
de ihtiva eden- her bir ihlalin maddi esasları ve Kurul’un yorum şeklini
daha kapsamlı şekilde yansıtan özgün bir mevzuatın yürürlüğe konulması
mümkün olabilir.
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Öz
Gerek AB, gerekse Türk mevzuatı yoğunlaşmaların ya da birleşme ve devralmaların denetiminde, başta ciro
eşikleri olmak üzere, aynı temel ölçütleri kullanmaktadır. Bu nedenle birleşme ve devralmalar alanındaki mevzuat uyumu büyük ölçüde sağlanmıştır. Bununla birlikte, RKHK‘da 16.06.2020 tarihinde 7246 sayılı Kanunla
yapılan değişiklik sayesinde uyum düzeyi daha da artırılmıştır. Özellikle Kanunun 7. maddesinde yapılan değişiklikle birleşmelerin kontrolünde uygulanan ‘hâkim durum testi’ yerini Avrupa Birliği’nde uygulanan ‘etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması’ testine bırakmış; 9. madde hükmü kapsamında yer alan davranışsal tedbirlere
Avrupa Birliği’nde uygulanan yapısal tedbirlerin de eklenmesiyle birleşme ve devralmalar alanındaki mevzuat
uyumu büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ancak, her iki hukuk sistemini de yoğunlaşmaların kontrolüne ilişkin
hukuki düzenlemelerde bir takım değişiklikler yapmaya yönlendirebilecek gelişmeler mevcuttur. Nitekim dijitalleşen dünya ile şekillenen yeni ekonomi, değişen tüketici alışkanlıkları, kişisel verilerin korunmasına yönelik
artan hassasiyetler, hatta tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi ve ekonomik sonuçları, yoğunlaşmaların
kontrolünde ciro eşiklerinin yanında başka faktörlerin de dikkate alınmasını zorunlu kılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Birleşme ve devralmalar, Yoğunlaşmalar, AB rekabet hukuku, Etkin rekabetin önemli
ölçüde azaltılması, Hâkim durum
Abstract
Both the EU and Turkish legislation apply the same criteria to the control of concentrations or mergers and
acquisitions. For this reason, high level of harmonisation had already been achieved in the field of mergers
and acquisitions. Moreover, owing to the amendment on the Turkish Competition Act through the Act dated
16.06.2020 and with number 7246, harmonisation level has been increased to a great extent. Particularly, with
the amendment of Article 7, the ‘significant impediment of competition’ test used by the EU in the control of
concentrations instead of the ‘dominant position’ test existing in the previous text of the provision is accepted.
Secondly, with the introduction of structural remedies applied by the EU in addition to the behavioural remedies
existing also in Article 9, the harmonisation process has almost been completed. However, there are certain developments triggering both systems to change their rules applied in the control of concentrations. In this respect,
new economy shaped by the digitalisation, new trends of consumers, increasing concerns about data protection,
and also Covid-19 pandemic and its economic consequences spreading all over the world may oblige the legal
systems to take them into consideration together with turnover thresholds while controlling concentrations.
Keywords: Mergers and acquisitions, Concentrations, EU competition law, Significant impediment of effective
competition, Dominant position
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı

: 20 Ocak 2004 tarih ve 139/2004 (AT) sayılı Teşebbüsler Arasındaki Yoğunlaşmaların Kontrolüne
İlişkin Konsey Tüzüğü (“AB Birleşme Tüzüğü”)

Kabul Tarihi

: 20 Ocak 2004

Sayısı

: 139/2004

Yayın Yeri

: ABRG 29.01.2004, L 24, s. 1-22

2. Adı

: 21 Nisan 2004 tarih ve 802/2004sayılı Teşebbüsler Arasındaki Yoğunlaşmaların Kontrolüne İlişkin
Konsey Tüzüğü’nün Uygulanması Hakkında Komisyon Tüzüğü

Kabul Tarihi

: 21 Nisan 2004

Sayısı

: 802/2004

Yayın Yeri

: ABRG 30.04.2004, L133, s. 1-39

3. Adı

: Teşebbüsler Arasındaki Yoğunlaşmaların Kontrolüne İlişkin Konsey Tüzüğü Hakkında Komisyon’un Konsolide Edilmiş Yargısal Tebliği

Kabul Tarihi

: 16 Nisan 2008

Sayısı

: 2008/C 95/01

Yayın Yeri

: ABRG 16.4.2008, C 95, s. 1–48

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Kabul Tarihi

: 7 Aralık 1994

Sayısı

: 4054

Yayın Yeri

: RG 13.12.1994, 22140

2. Adı

: Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ

Kabul Tarihi

: 7 Ekim 2010

Sayısı

: 2010/4

Yayın Yeri

: RG 7.10.2010, 27722
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Adı

: Birleşme ve Devralmalarda İlgili Teşebbüs, Ciro ve
Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz

Kabul Tarihi

: 05 Nisan 2018

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
AB rekabet kuralları, teşebbüsler arasındaki serbest rekabeti korumaktadır.
Bunu yaparken de bir yandan teşebbüsler arasındaki kısıtlayıcı anlaşma ve hâkim
durumun kötüye kullanılmasını yasaklamakta, diğer yandan da rekabeti önemli
ölçüde engelleyecek olan teşebbüsler arasındaki yoğunlaşmalara ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bilindiği üzere Avrupa Birliği rekabet hukuku, Türk rekabet
hukukunda olduğu gibi hâkim durumun kendisini değil, kötüye kullanılmasını
yasaklamaktadır. Nitekim ABİHA’nın 102. maddesi uyarınca bir veya birden
fazla teşebbüsün, iç pazardaki veya iç pazarın önemli bir bölümündeki hâkim
durumunu kötüye kullanması, üye devletler arasındaki ticareti etkilediği ölçüde,
iç pazarla bağdaşmaz ve yasaktır. AB mahkemelerinin içtihatlarıyla şekillenen
ve içeriği somutlaşan “kötüye kullanma” ise “piyasadaki mevcudiyeti nedeniyle
rekabet düzeyini zayıflatarak bir piyasanın yapısını etkileyebilecek ve ticari operatörlerin işlemleri çerçevesinde olağan ürün ve hizmet rekabetini şekillendiren
yöntemlerden farklı yöntemlere başvurarak piyasadaki mevcut rekabet seviyesinin sürdürülmesini ya da geliştirilmesini engelleme etkisi olabilecek hâkim durumda bulunan bir teşebbüsün davranışları ile ilgili nesnel bir kavramdır.”1
Avrupa Birliği Birleşme Kontrolünün hukuki temeli, 139/2004 sayılı Konsey
Tüzüğü (AB Birleşme Tüzüğü)’ne dayanmaktadır. Tüzük, “Tek Pazar” içinde
rekabetin ciddi biçimde azalmasına neden olacak, örneğin, hâkim duruma gelerek tüketicilere karşı fiyat yükseltme ihtimali olan şirketlerin ortaya çıkmasını sağlayacak, birleşme ve devralmaları yasaklamaktadır. ABİHA’da yer verilen
amaçlara erişilebilmesi için Antlaşma’nın 3(1)(b) maddesi, Avrupa Birliği’ne iç
pazarın işlemesini sağlayacak rekabet kuralları oluşturmasına yönelik münhasır
yetki vermektedir. Antlaşma’nın 5. maddesi uyarınca ise Üye Devletler, kendi
ekonomi politikalarını Birlik içinde koordine edecekler, Konsey de bu amaçla
gerekli düzenlemeleri yapacak ve geniş kılavuzlar oluşturacaktır.
İç pazar ile ekonomik ve parasal birliğin tamamlanması, Avrupa Birliği’nin
genişlemesi ve ticaret ile yatırımlar önündeki uluslararası engellerin azaltılması,
özellikle de yoğunlaşmalar şeklinde gerçekleşen yeni şirket yapılanmalarına ne1

Case 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission of the European Communities [1979]
ECR 461, par.91.
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den olmaktadır. Bu yapılanmalar, dinamik rekabetin gereklerine uygun olduğu,
Avrupa endüstrisinin rekabetçiliğini arttırdığı ve gelişme şartlarını iyileştirdiği ve
Birlik içindeki hayat standartlarını yükselttiği ölçüde Avrupa Birliği’nde kabul
görmektedir. Bununla birlikte, yeniden yapılanma sürecinin rekabete uzun süreli
zarar vermeyeceğinin garanti altına alınması gerekmektedir. Bu nedenle Birlik
hukuku, ortak pazar veya onun önemli bir kısmında etkin rekabeti ciddi biçimde
engelleyebilecek bu tür yoğunlaşmaları denetim altına almaktadır.
4064/89/AET sayılı Tüzük, Birlik içindeki rekabetin yapısı üzerinde etkilerine
göre yoğunlaşmaların etkin kontrolü için bir Birlik politikası oluşturulmasına izin
vermiştir. Ancak daha fazla entegre olmuş bir pazar ve Avrupa’nın gelecek genişlemesinin zorlukları ile başa çıkabilecek yeni bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç
duyulmuş ve 139/2004 sayılı AB Birleşme Tüzüğü kabul edilmiştir. ABİHA’nın
5. maddesinde düzenlenen subsidiarite ve ölçülülük ilkeleri uyarınca AB Birleşme Tüzüğünün, açık pazar ekonomisi ve serbest rekabet ilkeleri paralelinde
ortak pazarda rekabetin bozulmamasının temini amacına ulaşmak için gerekenin
ötesine geçmeyeceği öngörülmüştür.
ABAD kararlarına göre ABİHA’nın 101 ve 102. maddelerinin de belirli yoğunlaşmalara uygulanması mümkün olsa bile2, söz konusu hükümler Antlaşma’da
öngörülen bozulmamış bir rekabet sistemi ile uyuşmadığı kanıtlanabilecek olan
bütün operasyonları denetlemek için yeterli değildir. Bu nedenle de AB Birleşme
Tüzüğü sadece 103. maddeye değil, aynı zamanda 352. maddeye dayanmaktadır.
Antlaşma’nın 352. maddesi altında Birlik kendisine, amacına ulaşmak için gerekli ilave yetkiler verebilmekte ve bu yetkiler tarım ürünlerine ilişkin pazarlardaki
yoğunlaşmaları denetleme yetkisini de kapsayabilmektedir.
AB Birleşme Tüzüğü’nde yer alan hükümler, ilgili pazar üzerindeki etkisi
herhangi bir Üye Devletin ulusal sınırlarını aşan önemli yapısal değişikliklere
uygulanmaktadır. Bu tür yoğunlaşmaların, kural olarak, “one-stop-shop” sistemi
uygulanarak ve subsidiarite ilkesine uygun olarak münhasıran Birlik düzeyinde
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tüzük kapsamına girmeyen yoğunlaşmalar
prensip olarak Üye Devletlerin yargı yetkisi içinde kalacaktır. Bu tüzüğün uygulama alanı söz konusu teşebbüslerin faaliyet gösterdikleri coğrafi alan ile tanımlanmakta ve Birlik boyutunda olan yoğunlaşmaları kapsamak üzere sayısal ciro
eşikleri ile sınırlandırılmaktadır. İlgili teşebbüslerin toplam ciroları bu tüzükte
öngörülen sınırları aştığında Birlik boyutunda bir yoğunlaşmanın olduğu kabul
edilmektedir. Bu sonuca varırken yoğunlaşma içine giren teşebbüslerin merkezlerinin ya da asıl faaliyet alanlarının Birlik içinde olup olmaması herhangi bir
önem taşımamaktadır, yeter ki Birlik içinde önemli bir faaliyetleri olsun.
2

Case 6-72 Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. v Commission of
the European Communities [1973] ECR 215.
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AB Birleşme Tüzüğü’nde yer alan ciro eşiklerinin altında kalan yoğunlaşmalar, birden çok ülkenin ulusal birleşme denetim sistemleri içinde incelenebileceklerdir. Aynı hukuki işlemin birden çok bildirime tabi tutulması, hukuki
öngörülebilirliği azaltacak, teşebbüslerin çaba ve masraflarını arttıracak ve belki
de birbiriyle çelişen değerlendirmelerin yapılmasına sebep olacaktır. Bu nedenle
yoğunlaşmaların Üye Devletler tarafından Komisyon’a yönlendirildiği sistemin
daha fazla geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bir Üye Devlet, Birlik boyutunda
olmadığı hâlde Üye Devletlerarasındaki ticareti etkileyebilecek ya da kendi içindeki rekabeti etkileme tehdidi oluşturan yoğunlaşmaları Komisyon’a yönlendirebilecektir. Yoğunlaşmayı değerlendirme yetkisine sahip olan diğer Üye Devletler
de bu talebe katılabileceklerdir.
Komisyon, aldığı kararlar ABAD’ın denetimine tabi olmak suretiyle, AB Birleşme Tüzüğü’nü uygulama konusunda münhasır yetkiye sahiptir. Üye Devletler,
kendi ulusal rekabet hukuklarını, Tüzük aksini belirtmedikçe, Birlik boyutu olan
yoğunlaşmalara uygulayamazlar. Ulusal otoritelerin yetkileri, Komisyon’un müdahale etmemesi hâlinde bir Üye Devlet içindeki rekabetin ciddi ölçüde kısıtlanacağı ve bu Üye Devlet’in menfaatlerinin Tüzük’te yer alan hükümlerle yeterince
korunamayacağı durumlar ile sınırlandırılmıştır.
AB Birleşme Tüzüğü’nün 3. maddesi kapsamında yoğunlaşma, teşebbüslerin
kontrolünde ve dolayısıyla pazarın yapısında kalıcı bir değişiklik meydana getiren operasyonlar anlamında kullanılmaktadır. Buna göre teşebbüs üzerindeki
kontrolün kalıcı olarak değiştiği aşağıdaki hâllerde bir yoğunlaşmanın söz konusu olduğu kabul edilmektedir:
a) Daha önce bağımsız olan iki veya daha fazla teşebbüsün ya da bu teşebbüs
bölümlerinin birleşmesi veya
b) Hisselerinin veya mal varlıklarının satın alma veya sözleşme veya herhangi diğer bir yolla en az bir teşebbüsü hâlihazırda kontrol eden kişi veya kişiler
ya da teşebbüs veya teşebbüsler tarafından diğer teşebbüs veya teşebbüslerin
tamamının ya da bölümlerinin doğrudan ya da dolaylı kontrolünün devralınması.
AB Birleşme Tüzüğü kapsamında kontrol, olguları ve hukuku da dikkate almak suretiyle, ayrı ayrı veya birlikte, bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki yaratma imkânı veren haklardan, sözleşmelerden ve diğer araçlardan oluşmaktadır,
özellikle de:
a) Teşebbüsün mal varlıklarının tamamına veya bir bölümünün mülkiyetine
ya da kullanım hakkına sahip olma;
b) Teşebbüsün organlarının oluşumu, oy kullanma ve karar alma süreçleri
üzerinde belirleyici etki sağlayan hak ve sözleşmeler.
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Kontrol aşağıdaki kişi ve teşebbüsler tarafından devralınmış kabul edilir:
a) İlgili sözleşmeler kapsamında hak sahibi olanlar ya da hakkı elinde bulunduranlar veya
b) Elinde hak bulundurmadığı veya sözleşmeler kapsamında hak sahibi olmadıkları hâlde bunlardan doğan hakları kullanma yetkisine sahip olanlar.
Bu bağlamda, bağımsız bir ekonomik varlığın bütün fonksiyonlarını yerine
getiren bütün ortak girişimler (joint-venture) da bu kapsama dâhil olmaktadır.
Birbiriyle yakından bağlantılı öyle ki biri diğerinin koşulunu oluşturan veya hisselerle ilgili ve makul bir zaman dilimi içinde gerçekleşen seri hâlindeki işlemler
de tek bir yoğunlaşma olarak değerlendirilir.
AB Birleşme Tüzüğü, ilgili teşebbüslerin yoğunlaşma ile doğrudan ilgili veya
bunun için gerekli olarak kabul ettikleri kısıtlamalara da uygulanmaktadır. Bu
Tüzük açısından yoğunlaşmanın ortak pazar ile uyumlu olduğu yönündeki Komisyon kararları, münferit davalarda ayrıca değerlendirmeye ihtiyaç kalmadan
bu tip kısıtlamaları otomatik olarak kapsamına almaktadır. Ayrıca, yoğunlaşmaların denetimine ilişkin düzenlemeler ABİHA’nın 106(2) maddesi saklı kalmak
üzere, kamu ve özel sektöre ayrım gözetmeksizin uygulanmaktadır. Kamu sektöründe bir yoğunlaşmaya dâhil olan teşebbüsün cirosu hesaplanırken, sermayesinin hangi yolla tutulduğu veya hangi idari denetim kurallarına tabi olduğuna
bakılmaksızın, ekonomik varlığı oluşturan teşebbüslerin bağımsız karar verme
gücü dikkate alınmaktadır.
AB Birleşme Tüzüğü uyarınca ortak pazarda ya da önemli bir kısmında etkin
rekabetin ciddi biçimde engellenmesine neden olacak herhangi bir yoğunlaşmaya
izin verilmeyecektir. Bu bağlamda Tüzüğün 2. ve 3. maddelerinde geçen ‘etkin
rekabetin ciddi biçimde engellenmesi’ kavramı hâkim durum kavramının ötesine geçerek, normalde ilgili pazarda hâkim durumda bulunmayan teşebbüslerin
koordine edilmemiş davranışlarından kaynaklanan yoğunlaşmanın rekabete aykırı etkilerini de kapsayacak şekilde yorumlanmaktadır. Bununla birlikte, etkin
rekabetin ciddi biçimde engellenmesi genellikle hâkim durum yaratılması veya
güçlendirilmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Bu durumda Birleşme Tüzüğü
uyarınca, ortak pazarda veya önemli bir kısmında etkin rekabetin önemli biçimde
engellenmesine neden olan Birlik boyutlu bir yoğunlaşma, özellikle hâkim durumun yaratılması veya güçlendirilmesi sonucunu doğurması hâlinde ortak pazar
ile uyumsuz kabul edilmektedir.
AB Birleşme Tüzüğü’nün 6. maddesi uyarınca toplam ciro, ilgili teşebbüsler
tarafından bir önceki mali yılda, bu teşebbüslerin sıradan faaliyetleri kapsamında
satılan mallardan ve sağlanan hizmetlerden, satış indirimleri, katma değer vergisi ve ciroyla doğrudan ilgili diğer vergiler düşüldükten sonra elde edilmiş olan
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miktardır. Bu bağlamda ciro, Birlik ya da Üye Devlet içinde teşebbüslere veya
tüketicilere satılan mallar ve sağlanan hizmetlerden oluşmaktadır.
B. Türk Hukuku
Birleşme konusu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un
16.06.2020 tarihli ve 7247 sayılı Kanunla değişik 7. maddesinin birinci fıkrasında, “Birleşme ve Devralma” başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre: “Bir
ya da birden fazla teşebbüsün başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir
hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında
herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya
da kişinin diğer bir teşebbüssün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü
veya bir kısımını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı
ve yasaktır.3
RKHK’nın, 16.06.2020 tarihli ve 7247 sayılı Kanunla değişik “İhlale Son
Verme” başlıklı 9. maddesi ise Kanunun 7. maddesinin ihlal edilmesi hâlinde Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından uygulanabilecek tedbirleri düzenlemektedir. Bu
hükümün birinci fıkrası uyarınca: “Kurul; ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi
üzerine veya resen bu Kanunun 4 üncü, 6 ıncı veya 7 inci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için
yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli
faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da malvarlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirir. Davranışsal ve yapısal tedbirler,
ihlalle orantılı ve ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olmalıdır.
Yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hâllerde başvurulur. Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla
tespit edilmesi hâlinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine, yapısal tedbire
uyması için en az 6 ay süre verilir.”4
3

4

Değiştirilen fıkranın eski şekli: “Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya
hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında
herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün
mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak
sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması
hukuka aykırı ve yasaktır.”
Değiştirilen fıkranın eski şekli: “Kurul, ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya
resen bu Kanunun 4, 6 ve 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs veya
teşebbüs birliklerine bu Kanunun Dördüncü kısmında belirtilen hükümler çerçevesinde, rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması
gereken davranışları kapsayan bir kararı bildirir.”
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Kanunun 9. madde hükmü kapsamında ancak meşru bir menfaati olan gerçek
ve tüzel kişiler şikâyette bulunabilecektir. Kurul, birinci fıkraya göre bir karar
almadan önce ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildirecektir. Nihai karara kadar ciddi
ve telafi olunmayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda
Kurul, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilecektir.
1994 yılında kabul edilmiş olan RKHK’nın 7. ve 9. madde hükümlerinde
yapılan 16.06.2020 tarihli değişiklerde iki önemli yenilik dikkati çekmektedir.
Bunlardan ilki, 7. madde kapsamındaki birleşme ve devralmaların denetiminde
uygulanan ‘hâkim durum testi’nin yerini Avrupa Birliği’nde uygulanan ‘etkin
rekabetin önemli ölçüde azaltılması testine bırakmış olmasıdır. Bilindiği üzere
hâkim durum testinin uygulanmasında ilgili ürün/hizmet pazarının tanımlanması
ve ilgili pazardaki pazar paylarının saptanması büyük önem taşımaktaydı. Ancak
ilgili pazarın tanımlanmasında uygulanan yöntemler zaman zaman tartışmalara
neden olmaktaydı. Bu bağlamda hâkim durum testi, daha yapısal bir yaklaşımın
öne çıktığı dönemin bir ürünü olup pazar yapısının performans üzerinde belirleyici olduğu inancından kaynaklanmaktaydı.
Etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi ise Avrupa Birliği’nde hâlihazırda uygulanmakta olan ve 139/2004 sayılı AB Birleşme Tüzüğü’nün 2. maddesinde düzenlenen “significant impediment of effective competition (SIEC)” testinin karşılığını oluşturmaktadır. Daha ekonomik bir yaklaşımı benimseyen bu test
açısından ilgili ürün/hizmet pazarının tanımlanmasından çok birleşen şirketlerin
pazarda yarattıkları etki önem kazanmaktadır. Söz konusu etkiyi ölçmekte ise
diğer parametrelerin yanında, özellikle birleşme işlemi sonrasında ilgili pazarda
daha yüksek fiyatların ortaya çıkıp çıkmayacağının tespiti dikkate alınmaktadır.
Bu testin kapsamı da hâkim durum testine nazaran çok daha geniştir. Nitekim
hükmün eski hâlinde “[b]ir ya da daha fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya
veya hâkim durumlarını güçlendirmeye yönelik olarak birleşmeleri” yasaklanırken, hükmün yeni hâlinde “başta hâkim durum yaratmak veya mevcut bir hâkim
durumun güçlendirilmesi olmak üzere” denilerek hâkim durum yaratmaya veya
mevcut hâkim durumu güçlendirmeye yönelmemiş olsa da etkin rekabetin önemli
ölçüde azaltılması sonucu doğuracak şekilde yapılacak her tür birleşmenin yasaklandığı ifade edilmiştir. Aslında Kurul, AB uygulamalarından da esinlenerek pek
çok kararında etki bazlı yaklaşımı benimsemiş ve mevzuatta yapılan bu değişlik
bir nevi mevzuatın uygulamaya uydurulması şeklinde tezahür etmiştir.
16.06.2020 tarihli Kanunla yapılan değişiklik ile ortaya çıkan bir diğer önemli
yenilik ise 9. madde çerçevesinde düzenlenen ve hukuka aykırı birleşmeleri de
kapsayan rekabet ihlalleri hakkında uygulanacak davranışsal tedbirlere yapısal
tedbirlerin de eklenmiş olmasıdır. Davranışsal tedbirlerden sonuç alınamadığı ya
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da davranışsal tedbirlerin daha ağır sonuçlara yol açabileceği takdirde yapısal
tedbirlere başvurulabileceği, Antlaşmanın 81. ve 82. maddelerinin uygulanması hakkındaki 1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 7. maddesinde düzenlenmiştir.5
Ancak 1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 7. maddesinden farklı olarak 9. maddede yapısal tedbirler tahdidi olarak sayılmıştır. Bunlar, faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da malvarlıklarını devretme şeklindedir. Kurul burada sayılanlar
dışında herhangi bir yapısal tedbire başvuramayacaktır. Bu da hukuki öngörülebilirlik ilkesiyle uyumlu olup mülkiyet hakkının, idarenin keyfi müdahalesinden
korunması için yeterli güvenceyi sağlamaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi
10.10.2018 tarihli ve 2017/23849 başvuru sayılı kararında6, Anayasa’nın 35.
maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkına yönelik müdahalenin Anayasa’ya uygun olabilmesi için ‘kanuna dayanması, kamu yararı amacı taşıması ve ölçülülük
ilkesi’ gözetilerek yapılması gerekeceği sonucuna varmıştır. Rekabet hukukunun
nihai amacı tüketici yararının gözetilmesi yoluyla toplum refahının sağlanması
olduğundan kamu yararı bakımından fazla sorun yaşanacağı düşünülmemektedir.
Ölçülülük ilkesi bakımından ise 9. madde hükmü, 1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’nde öngörüldüğü üzere, davranışsal ve yapısal tedbirlerin ‘ihlalle orantılı ve
ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olmalı’ ifadesi ile açık bir hukuki teminat içermektedir. Her hâlükârda Kurul tarafından verilecek nihai kararlar yargı denetimine tabii tutulacaktır. RKHK’nın 7. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki geçerlilik kazanabilmesi Kurul’a
bildirilerek izin alınması gerektiği, Kurul tarafından çıkarılacak tebliğler ile ilan
edilecektir. Bu çerçevede, 1.1.2011 tarihinden itibaren 1997/1 sayılı Tebliğin yerine geçmek üzere 7.10.2010 tarih ve 277722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Birleşme Tebliği) çıkarılmıştır. Tebliğ’in izne tabi birleşme
ve devralma işlemlerine ilişkin 7. maddesi, ilk olarak 29.12.2012 tarih ve 28512
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3 Sayılı Tebliğ ile 1.2.2013 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. İlgili maddeye ilişkin son değişiklik
24.02.2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/2 sayılı
Tebliğ ile yapılmış ve Tebliğ’in ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Birleşme
Tebliği’nin, RKHK’da gerçekleştirilen 16.06.2020 tarihli değişiklikler ışığında
yeniden düzenleneceği hususunda şüphe yoktur. Ancak bundan sonraki açıklamalarımız yeni tebliğ ve kılavuzlar yayımlanana kadar yürürlükte kalacak olan
2010/4 sayılı Birleşme Tebliği kapsamında yapılacaktır.
5
6

Antlaşma’nın 81. ve 82. maddelerinin uygulanması hakkında 16 Aralık 2002 tarih ve 1/2003
sayılı Konsey Tüzüğü.
Anayasa Mahkemesi’nin 2017/23849 başvuru sayılı ve 10.10.2018 tarihli Mars Sinema ve
Sportif Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. kararı. Anayasa Mahkemesi bu kararında sermaye piyasası
kurallarına aykırılık nedeniyle idari para cezası verilmesinin mülkiyet hakkını ihlal etmediği
sonucuna varmıştır.
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Birleşme Tebliği ile teşebbüsler için hukuki belirliliğin arttırılması amacıyla,
pazar payı eşiğinden vazgeçilerek ciro esaslı bildirim eşiği sistemine geçilmiştir. Böylece Avrupa Birliği Birleşme Tüzüğü ile de uyum sağlanmıştır. Rekabet
Kurulu, Birleşme Tebliği’nde geçen ilgili teşebbüs ve işlem tarafı kavramları ile
ciro eşiklerinin hesaplanması ve yan sınırlamalara ilişkin olarak açıklamalarda
bulunmak suretiyle Birleşme Tebliği’nin uygulanması bakımından belirliliği ve
öngörülebilirliği artırmak amacıyla bir kılavuz çıkarmıştır. “Birleşme ve Devralmalarda İlgili Teşebbüs, Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz”, Avrupa
Birliği’ndeki 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arasındaki Yoğunlaşmaların Kontrolüne İlişkin Konsey Tüzüğü Hakkında Konsolide Edilmiş Yargısal Komisyon Tebliği ile benzerlikler göstermektedir. Ancak Avrupa Birliği boyutlu yoğunlaşmalar
ile ilgili ulusal otoriteler ile koordineli çalışmalar yapmayı da gerektirdiğinden
Komisyon Tebliği, Avrupa Birliği’ndeki yoğunlaşmalara ilişkin diğer hukuki düzenlemelerde olduğu gibi çok daha geniş kapsamlıdır.
Rekabet hukukuna ilişkin Türk mevzuatı, Avrupa Birliği mevzuatında geçen ‘yoğunlaşma’ kavramı yerine ‘birleşme ve devralma’ kavramını kullanmayı
tercih etmektedir. ‘Birleşme ve devralma’ sayılan hâller Birleşme Tebliği’nin 5.
maddesinde düzenlemiştir. Buna göre, kontrolde kalıcı değişiklik meydana getirecek şekilde;
a) İki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi ya da
b) Bir veya daha fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının doğrudan
veya dolaylı kontrolünün, hisse ya da mal varlığının satın alınmasıyla, sözleşmeyle veya diğer bir yolla bir ya da daha fazla teşebbüs veya hâlihazırda en az
bir teşebbüsü kontrol eden bir ya da daha fazla kişi tarafından devralınması,
Kanunun 7. maddesi kapsamında birleşme veya devralma işlemi sayılmaktadır. Birleşme Tebliği bakımından kontrol, ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan haklar,
sözleşmeler veya başka araçlarla meydana getirilebilir. Bu araçlar özellikle bir
teşebbüsün malvarlığının tamamı ya da bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma hakkı, bir teşebbüsün organlarının oluşumunda ya da
kararları üzerinde belirleyici etki sağlayan haklar veya sözleşmelerdir. Kontrol,
hak sahipleri ya da bir sözleşmeye göre hakları kullanmaya yetkili kılınmış olan
veya böyle bir hak ve yetkisi olmamakla birlikte fiilen bu hakları kullanma gücüne sahip olan kişiler veya teşebbüsler tarafından elde edilebilir. Bağımsız bir
iktisadi varlığın tüm işlevlerini yerine getirecek bir ortak girişimin oluşturulması
da, bu madde kapsamında bir devralma olarak kabul edilmektedir. Şartla bağlanan ya da kısa bir zaman dilimi içerisinde menkul kıymetlerle seri bir şekilde
gerçekleşen yakın ilişkili işlemler, bu madde kapsamında tek bir işlem olarak
kabul edilmektedir.
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Birleşme Tebliği de, Avrupa Birliği’nin Birleşme Tüzüğü’nde olduğu gibi
birleşme ve devralmaların kontrolünde ciro eşiklerini ölçüt olarak almaktadır.
Birleşme Tebliği’nin 8. maddesine göre, bir işlem tarafının cirosunun hesaplanmasında aşağıdaki ciroları toplamı esas alınır:
a) İlgili teşebbüs
b) İlgili teşebbüsün doğrudan ya da dolaylı olarak;
1) Sermayesinin veya ticari varlığının yarıdan fazlasına sahip olduğu
veya
2) Oy haklarının yarıdan fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu veya
3) Denetim kurulu, yönetim kurulu veya teşebbüsü temsile yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama yetkisine sahip olduğu kişi veya ekonomik birimler,
c) İlgili teşebbüs üzerinde (b)’de sayılan hak ve yetkilere sahip olan kişi
veya ekonomik birimler,
d) (c)’de sayılanların, (b)’de sayılan hak ve yetkilere sahip olduğu kişi veya
ekonomik birimler,
e) (a)-(ç)’de sayılanların, (b)’de sayılan hak ve yetkilerle birlikte sahip olduğu kişi veya ekonomik birimler.
Ciro, tek düzen hesap planına göre bildirim tarihinden itibaren bir önceki mali
yıl sonunda veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, bildirim tarihine en yakın mali yılın sonunda oluşan net satışlardan meydana gelir. Ciro hesaplanırken
bu maddenin birinci fıkrasındaki kişi veya ekonomik birimlerin kendi aralarındaki satışlarından doğan ciroları hesaba katılmaz. Ciro hesaplamasında döviz kuru
olarak, cironun gerçekleştiği mali yıldaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
döviz alış kuru ortalaması göz önüne alınır.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Gerek Avrupa Birliği gerekse Türk mevzuatı yoğunlaşmaların, diğer bir deyişle, birleşme ve devralmaların denetiminde aynı temel ölçütleri kullanmaktadır. Bu nedenle birleşme ve devralmalar alanındaki mevzuat uyumu büyük ölçüde sağlanmıştır. Ancak Avrupa Komisyonu, 2019 Türkiye İlerleme Raporu’nda
gerek anti-tröst gerekse birleşmeler alanında AB müktesebatına uyum düzeyini
artırmak için Türk rekabet mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtilmiştir.7 Bu durum RKHK’nın revizyonuna ilişkin uzun süredir devam eden ça7
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lışmalara ivme kazandırmış ve 16.06.2020 tarih ve 7246 sayılı Kanunla yapılan
değişiklik sayesinde uyum düzeyi önemli ölçüde artırılmıştır. Özellikle Kanunun
7. maddesinde yapılan değişiklikle birleşmelerin kontrolünde uygulanan hâkim
durum testi yerini Avrupa Birliği’nde uygulanan ‘etkin rekabetin önemli ölçüde
azaltılması’ testine bırakmış; 9. madde hükmü kapsamında yer alan davranışsal
tedbirlere Avrupa Birliği’nde uygulanan yapısal tedbirlerin de eklenmesiyle birleşmeler alanındaki mevzuat uyumu büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nin hâlihazırda yirmi yedi Üye Devlet’ten
oluşan bir uluslarüstü örgüt olmasından kaynaklanan daha karmaşık bir sisteme
sahip olması işin doğası gereğidir. Ayrıca, her iki hukuk sistemini de yoğunlaşmaların kontrolüne ilişkin hukuki düzenlemelerde bir takım değişikler yapmaya
yönlendirebilecek gelişmeler mevcuttur. Nitekim, dijitalleşen dünya ile şekillenen
yeni ekonomi, değişen tüketici alışkanlıkları, kişisel verilerin korunmasına yönelik artan hassasiyetler, birleşme ve devralmaların değerlendirilmesinde ciro eşiklerinin yanında başka faktörlerin de değerlendirilmesini zorunlu kılabilecektir.
Yine Avrupa Birliği’nde son yıllarda Komisyon’a bildirimi yapılan bazı yoğunlaşmalarda etki odaklı yaklaşımların temelini oluşturan karşı-olgusal analizin
ön plana çıktığı tespit edilmektedir. Özellikle birleşme denetiminde bu analiz,
söz konusu birleşmenin rekabeti sınırlama ihtimalini, eğer planlanan birleşme olmasa pazarın ne şekilde gelişeceğini tahmin ederek mukayeseli bir yoldan tespit
etmeye çalışmaktadır. Pek çok olayda, birleşme sonrası dengenin daha önce gözlemlenmiş birleşme öncesi pazar şartları ile mukayese edilerek yapılması mümkündür. Rekabet Kurumu’nun da kullandığı en yaygın yöntem budur. Bununla
birlikte, eğer pazarda söz konusu birleşme olmasa bile ciddi değişikler meydana
gelmesi bekleniyorsa bu hâlde etki analizi son derece karışık bir hâl alabilecektir.
Dolayısıyla, standart-dışı karşı-olgusal analizin uygulanması çok daha karmaşık
ekonomik değerlendirilmelerin yapılmasına, bu sürecin uzayıp karmaşıklaşması
da tarafların birleşme niyetlerinin ortadan kalkmasına neden olabilecektir. Etki
analizinin uygulanması yargısal denetimi de zorlaştıracaktır. Bu nedenle ileriki
yıllarda rekabet hukuku konusunda uzmanlaşmış hâkimlerin görev yaptığı ihtisas
mahkemelerinin kurulması ihtiyacı doğabilecek, Rekabet Kurumu’nun kapasitesinin de bu yönde geliştirilmesi, iktisadi analiz yapabilen uzman sayısının artırılması gerekebilecektir. Özellikle dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni pazarlarda
gerek ciro eşiği ölçütünün yeterli olup olmayacağı gerekse etki analizlerinin en
efektif şekilde nasıl yapılacağı konularının, yakın gelecekte hem Avrupa Birliği’nde hem de Türkiye’de ilgili mevzuatın şekillenmesinde önemli rol oynayacağı tahmin edilmektedir.
Genişleme Politikasına İlişkin 2019 Bilgilendirmesi Ekindeki 2019 Türkiye Raporu, Brüksel,
29.5.2019 79.
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Öz
Rekabet ihlalleri ile etkin mücadelede, idari süreç kadar özel hukuk davaları da önem taşımaktadır. Rekabet
Kuruluna yansımayan yahut ilgili piyasada rekabeti hissedilir derecede etkilemediği için Kurulun soruşturma başlatmadığı ihlâller bakımından özel hukuk davaları etkili olabileceklerdir. Bu etkinliği sağlamak adına,
tazminat davalarına işlevsellik kazandırmak gerekir. Bu işlevsellik, dava açılmasını, iddiaların ispatlanmasını
kolaylaştırmaktan geçmektedir. ABİHA’da yer almayan özel hukuk hükümleri, Yönerge ile getirilmiş ve davacılara ispat kolaylığı getirmek, zamanaşımı süresini uzun tutmak, uzlaşma kurumunu etkinleştirmek ve bunlara
sonuç bağlamak şeklinde kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiştir. 4054 sayılı Kanunda tazminat sorumluluğu
yer almakla birlikte, bunların içerikleri sınırlı olduğundan, davada karşılaşılaşılabilecek sorunların çoğu, haksız
fiil hukuku hükümlerine göre çözümlenmekte, ispat hususu ise HMK hükümleri çerçevesinde ele alınmaktadır.
Ancak Yönerge’de yer alan düzenlemelerin tamamının Türk hukukuna yansıtılması da zordur. Bu bağlamda, en
azından RKHK m. 57 vd. hükümleri çerçevesinde değişiklik önerileri düşünülebilir. İşbu çalışmamızda da bu
paralelde konular ele alınmış ve öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet ihlali, Tazminat davaları, Tazminat, Medeni ceza, Zamanaşımı
Abstract
Private law actions are equally important as administrative procedures for tackling competition infringements.
Private law actions are especially effective for infringements are neither brought before of the Competition
Board nor occurred as a subject of investigation since they have not appreciably been restricted competition
in the relevant market. In order to ensure this effectiveness, action for damages should be functionalized. This
functionality can be achieved through facilitation of filing the action and proving the claims. Private law action
provisions, that have not been stipulated in TFEU, lays down facilitating rules for claimants under the Directive, such as rules for alleviating the burden of proof, extending the terms of limitation, enabling settlement
mechanism and attributing legal consequences thereof. Even though liability to damages has been regulated
under Law No 4054, because of its limited content, most of the problems encountered regarding the merits of
the case are resolved in accordance with general provisions of tort law; as to questions of burden of proof has
been sorted out within the framework of Civil Procedural Law No 6100. Nevertheless, the reflection of the
Directive provisions in its entirety to Turkish law is also problematic. With this respect, it can be proposed at
least by amending Article 57 ff of the Law No 4054. Our study examines topics in parallel to these subjects and
brings forward suggestions.
Keywords: Infringement of competition, Action for damages, Damages, Civil punishment, Limitation
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı
Yayın Yeri
2. Adı

: Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma m.
103, 114
: ABRG 7.6.2016, C 202, s. 1–388 (Konsolide metin)
: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 26 Kasım 2014
tarihli ve 2014/104/AB sayılı Üye Devletlerin ve
Avrupa Birliği’nin Rekabet Hukuku Hükümlerinin
İhlallerine Dayanılarak Ulusal Hukuk Kapsamında
Açılabilecek Tazminat Davalarına İlişkin Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 26 Kasım 2014

Sayısı

: 2014/104/AB

Yayın Yeri

: ABRG 5.12.2014, L 349, s. 1–19

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Kabul Tarihi

: 7 Aralık 1994

Sayısı

: 4054

Yayın Yeri

: RG 13.12.1994, 22140

II. Açıklamalar
A. Genel Olarak
Rekabet ihlallerinin hem kamu hem de özel hukuk boyutu bulunmaktadır.
Kamu hukuku yönü, rekabet ihlalinden önceki yahut rekabetin olduğu piyasanın
yeniden tesisi ve ihlalde bulunanlara idari para cezalarının verilmesidir. Özel hukuk tarafı ise, rekabet ihlalinden zarar görenlerin zararlarının tazmini ve rekabet
ihlali oluşturan hukuki işlemlerin geçersizlikleri ile bu sözleşmeler uyarınca ifa
edilen edimlerin iadesidir.
Serbest piyasa ekonomisi teorisinde yer alan görünmez elin (invisible hand),
piyasadaki sapmaları düzeltici fonksiyonu icra ettiği söylenmektedir. Ancak, rekabet ihlallerinin vaki olduğu da ortadadır. İşte ülkeler mevzuatı ile oluşturulan

§ 4. Tazminat Davaları

811

rekabet otoriteleri, bu ihlallere engel olmaya yahut bunların sonuçlarını ortadan
kaldırmaya çalışmaktadırlar. Elbette ki rekabet otoritelerinin bütün ihlalleri tespit etmeleri mümkün değildir. İşte bu noktada, özel hukuk yaptırımları (private
enforcement) önem kazanmaktadır. Böylelikle bu tür davalar, aslında rekabetin
bozulmasının doğurduğu sonuçları ortadan kaldırmada da bir araçtırlar.
Hemen belirtelim ki 24.06.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 7246
sayılı Kanunla, 4054 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu
Kanunla, RKHK’nın ön araştırmanın sonuçlanması kenar başlıklı 41. maddesine, “Kurul; pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat
tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve
ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma
konusu yapmayabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul
tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir” şeklinde ikinci fıkra eklenmiştir.
Söz konusu değişikliğe ilişkin gerekçede, “2005-2019 yılları arası Avrupa
Birliği İlerleme Raporları Rekabet Politikası Faslında, piyasada rekabeti kayda
değer ölçüde kısıtlamayan uygulamalara ilişkin Avrupa Birliği mevzuatına uyum
sağlanması beklendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği mevzuatı
dikkate alınarak yapılan bu düzenlemeyle; rakipler arasında fiyat tespiti, bölge
veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi ihlaller hariç olmak
üzere, Kurulca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma,
uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması
öngörülmektedir. Böylece Kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi mümkün olacaktır. Diğer yandan, fıkranın uygulanmasına
yönelik nesnel ölçütlerin Kurul tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenmesi öngörülmektedir” denilmektedir1.
Yapılan değişiklikle, “de minimis” ilkesinin dayanağı artık RKHK’da vardır;
ilkenin uygulanması da Kurul tarafından çıkarılacak tebliğle belirlenecektir. İşbu
çalışmanın kaleme alındığı dönem itibarıyla Kurul, bu yönde herhangi bir düzenleme getirmemiştir.
Tebliğ yayınlandıktan sonra Kurul, artık belli piyasa değerinin altında kalan
ihlaller için soruşturma başlatmayabilecektir. Bu da tazminat davalarının önemini
artıracaktır.
ABİHA m. 101, 102’de rekabet ihlalleri düzenlenmiş olmakla birlikte bunların özel hukuk bakımından sonuçları yer almamıştır. Esasında özel hukuk yaptırımları, daha çok Amerikan rekabet hukuku kaynaklıdır. Avrupa Parlamentosu ve
1

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss215.pdf.
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Konsey ABİHA m. 103 ve 114’den kaynaklanan yetkiye dayanarak, Avrupa Birliğinin ve Üye Devletlerin Rekabet Hukuku Kurallarının İhlali Hâlinde Tazminat
Davalarına İlişkin Kurallar başlıklı 2014/104/AB sayılı ve 05.12.2014 tarihli Yönerge’yi, yürürlüğe koymuştur. 1/2003 sayılı Tüzük ile AB rekabet hukukunun
uygulanmasında Komisyon’un yanı sıra ulusal rekabet otoriteleri ve mahkemelerin de yetkisi tanınması, ulusal mahkemeler nezdinde açılan tazminat davalarına
uygulanacak esasların uyumlulaştırılması ihtiyacını doğurmuştur. Yönerge madde 1’e bakıldığında amacın, rekabet ihlallerinden zarara uğrayanların zararlarının
tam tazmin edilmesi ve böylelikle rekabet ihlâllerinin önlenmesi, ayrıca rekabet
otoriteleriyle mahkemeler arasındaki işbirliğinin ve ilişkinin düzenlenmesi olduğu görülmektedir.
Ülkemizde ise RKHK m. 57 vd. hükümlerinde tazminat davaları ele alınmıştır. RKHK m. 56’da yer alan kanuna aykırı anlaşma ve kararların geçersizliği
düzenlenmiştir.
Ancak işbu çalışmada konumuz, Yönerge ile RKHK m. 57 vd. ile diğer mevzuat hükümlerinin karşılaştırılması ve önerilerimiz olacaktır.
B. AB Hukuku
1. Tazminatın Kapsamı
Yönerge’nin 3/1. maddesi, tazmin edilecek zarar kalemlerini; bütün zararlar
olarak belirlemiştir. Metinde kullanılan “tam tazminat” (full compensation) ifadesiyle de bunun tüm zararların tazmini şeklinde anlaşılması gerektiği belirginleştirilmiştir.
Yönerge m. 3/2’de ise bütün zararların tazmininin, genel bir çerçevesi çizilmiştir. Buna göre tazminat, zarar gören kişiyi ihlal olmasaydı hangi durumda
olacak idiyse o pozisyona koymalı, daha doğru bir ifadeyle ulaştırmalıdır. Bu
manada m. 3/2, tazminatın kapsamını fiilî zarar, yoksun kalınan kâr ve bunlara
işletilecek faiz olarak saymıştır.
Yönerge m. 3/3, zararı aşan bir tazminata izin vermemiştir. Buna göre üç katı
tazminat, iki kat tazminat veya bu anlamda olabilecek diğer tazminat türleri,
zararı aşan tazminat olarak kabul edilmiş ve uygulanmasına izin verilmemiştir.
Böylelikle “medeni ceza”, Avrupa Birliği rekabet hukukunda kabul edilmemiştir.
2. Delillerin Elde Edilmesi
Yönerge’nin geneline bakıldığında, davanın taraflarının veya üçüncü kişilerin yahut rekabet otoritelerinin elinde bulunan belgelerin veya diğer herhangi bir
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bilginin elde edilmesi, açıklanması, dosyaya sunulması konusuna özel önem verildiği görülecektir (Yönerge m. 5, 6, 7). Hatta mahkeme, bu konudaki emirlerini
yerine getirmeyenlere, delilleri yok edenlere, delilleri amacından farklı bir şekilde kullananlara ceza da verebilecektir (m. 8).
a. Davanın taraflarının veya üçüncü kişilerin tasarrufundaki delillere
erişim
Davacı taraf (zarar görenler); rekabet ihlâli dolayısıyla uğradıkları zararları ispat etmek bakımından kabul edilebilir, haklı sebepler ortaya koyduklarında
mahkeme, davalılara (ihlâlde bulunanlara) veya üçüncü kişilere, delilleri mahkemeye sunma, incelemeye açma emri verebilecektir. Aynı hakka, davacıların ya da
üçüncü kişilerin elinde bulunan belge ve bilgiler açısından davalılar da sahiptir
(m. 5/1).
Mahkemenin emredeceği deliller, belirlenmiş bir belge grubu olabileceği gibi,
mümkün olduğu kadar dar olarak belirlenmek kaydıyla sınırlandırılmış bir delil
kategorisi de olabilir (m. 5/2). Mahkeme, bu emrini verirken, bu tür bir isteğin
haklılığının somut olarak ispatlanıp ispatlanmadığını, gizli bilgilerin açıklanmasına yol açıp açmadığını dikkate alacak; hiçbir şekilde davayla ilgisi olmayan,
içeriği, sınırı belirlenmemiş bilgi elde edilmesine yönelik talimat veremeyecektir
(m. 5/3). Mahkemenin talimatı, kabul edilebilir gerçekleri ortaya çıkarmak bakımından mümkün olduğu kadar kesin ve dar tutulacaktır (m. 5/2).
Ayrıca mahkeme, tazminat davasıyla ilgili olan gizli bilgilerin, korunması için
etkin yolları da göstermek kaydıyla, açıklanmasına da karar verebilecektir (m.
5/4).
Ancak tüm bu prosedürler için Yönerge’nin 4. maddesi kesinlikle göz önünde
tutulmalıdır. Buna göre, etkililik ilkesi gereği ulusal hukuk tarafından öngörülen
maddi hukuk ve usul hukuku kuralları, Birlik hukukundan kaynaklanan rekabet
hukukunun ihlalinden kaynaklanan zararın tam olarak tazmini imkânını uygulanmasını imkânsız yahut çok zor kılacak boyuta varmamalıdır. Denklik ilkesi
gereği, ABİHA 101 ve 102’nin ihlalinden kaynaklanan tazminat sorumluluğuna
başvurulması, bu hükümlerin ulusal hukuktaki yansımalarına sağlanan tazminat
imkânınından daha az elverişli olmamalıdır.
b. Rekabet otoritelerinin dosyalarındaki delillere erişim
Rekabet otoritelerinin elinde bulundurdukları belgelerin, ihlale ilişkin dosyanın mahkemeye sunulması bakımından Yönerge m. 5 de dikkate alınmalıdır.
Yönerge m. 5 göz önünde bulundurulmak kaydıyla Yönerge m. 6 hükümleri de
geçerli olacaktır (m. 6/1).
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Mahkeme, rekabet otoritelerinin elde ettiği, soruşturma dosyalarında bulunan
bilgilerin veya belgelerin, amacı veya içeriği yahut doğası gereği tazminat davasıyla ilgili olmak, soruşturmanın etkin bir şekilde sürdürülmesini engellememek
kaydıyla, m. 5’teki sınırlar da gözetilmek kaydıyla, dosyaya sunulmasına karar
verebilecektir (m. 6/4). Yani davaya konu ihlalle ilgisi olmayan yahut ilgisi olmakla birlikte soruşturmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyen bilgilerin yahut belgelerin mahkeme dosyasına sunulması istenemeyecektir.
Ancak, soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili olan teşebbüs yazılarının veya rekabet otoritesinin taraflara gönderdiği yazılarla ihlâlin varlığına ilişkin rekabet
otoritelerini bilgilendiren herhangi bir teşebbüs yazısının dosyaya sunulması, sadece rekabet otoritesinin karar vermek suretiyle dosyayı sonlandırdığı durumlarda istenebilecektir (m. 6/5).
Mahkemeler, taraflardan herhangi birisine yahut üçüncü kişilere, pişmanlık
başvurularını yahut uzlaşma kabullerini içeren belgelerin dosyaya sunulmasını
talep edemeyecektir (m. 6/6).
Bununla birlikte davacı, pişmanlık başvurularıyla ihlâlin varlığına ilişkin teşebbüs başvurularının içeriğindeki belgelerin, beyanların, rekabet ihlâli ile ilişkili
olduğunu kabul edilebilir bir şekilde ispatlarsa, mahkeme bunların da dosyaya
sunulmasını isteyebilecektir. Bu değerlendirme bakımından mahkeme, rekabet
otoritesinin görüşlerine başvurabilir. Ayrıca, pişmanlık başvurusunda bulunan yahut uzlaşma kabulünü sunan üçüncü kişi istediği takdirde mahkemede dinlenebilir. Fakat mahkeme, bu durumda davanın diğer taraflarının veya üçüncü kişilerin
bu belgelere ulaşmasına izin vermeyecektir (m. 6/7). Eğer bu belgelerin sadece
bir kısmı davayla ilgili ise, diğer kısımlarının dosyaya sunulması gerekmeyecektir (m. 6/8).
Rekabet otoritelerinin 6. maddede sayılan kategorilerin haricindeki dosyalarına erişim ise, mahkeme yargılamasının her aşamasında istenebilecektir (m. 6/9).
Yönerge m. 6/10, bu konuda genel bir sınırlayıcı madde getirmiştir. Yani, kural
olarak rekabet otoritesinde bulunan dosyanın ve içeriğindeki belgelerin sunulması, Yönerge m. 6’daki şartlar gözetilmek kaydıyla davanın her aşamasında istenebilecektir. Bununla birlikte mahkemelerin bu yetkisi, davanın taraflarının veya
üçüncü kişilerin istenilen delilleri, sunma olanaklarına sahip olmadıklarında söz
konusu olacaktır. Eğer davanın taraflarından birisinin yahut üçüncü kişinin, davayla ilgili dayanılan delili sunabilmesi, kabul edilebilir hâllerde mümkünse artık
rekabet otoritesinden buna yönelik belgenin talebi kabul edilmeyecektir (m. 6/10).
Dosyaya belgelerin sunulması konusunda haklı sebebe ve davaya ilişkisine
dair rekabet otoriteleri, diledikleri takdirde kendi görüşlerini de mahkemeye sunabileceklerdir (m. 6/11).
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Yönerge m. 7 ise, pişmanlık başvuruları ile ihlâlde bulunduklarını kabul edenlerin yazılarının tazminat davalarında delil olarak kullanılamayacağını veya bunlara kendi mevzuatlarında öngörülenden daha öte bir fonksiyon yüklenemeyeceğini; diğer belgelerin ise sadece tazminat davası bakımından kullanılabileceğini
düzenlemektedir.
3. Rekabet Otoritesinin Kesinleşen Kararlarının Tazminat Davalarına
Etkisi
Rekabet otoritelerinin kararlarının, mahkemeler bakımından bağlayıcılığı,
onların hukuki nitelikleri ile de alakalıdır. Her ne kadar, mahkeme benzeri gibi
değerlendirmeler de yapılsa da en nihayetinde rekabet otoriteleri, birer idari organdırlar.
İdarenin kararlarının mahkemeler için bağlayıcılığı, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde savunulamaz. Bununla birlikte, idarenin kararları da yargı denetiminden geçmektedir. Yargı denetiminden geçmeyenler bakımından ise, ilgililerin
rekabet otoritesi kararını hukuka uygun bulduklarını göstermektedir. İhlalin varlığı konusunda, bu son ihtimalin bir anlamı olsa da ihlalin bulunmadığına ilişkin
kararlar bakımından durum ilgi çekicidir. Zira, tazminat davasının davacısının,
rekabet ihlali soruşturmasında şikâyet eden, müdahil gibi bir sıfatı söz konusu olmayabilir. Rekabet otoritesinin ihlalin bulunmadığına ilişkin kararının idari yargı
incelemesinden geçmeksizin kesinleşmesinin, tazminat davaları bakımından bir
anlamı olmadığı da söylenebilecektir.
Tüm bu hususlara karşın, rekabet otoritelerinin rekabet ihlalini inceleme
noktasında daha geniş imkânlara sahip olması, rekabet ihlallerine ilişkin uzman
personele sahip bulunması gibi hususlar, rekabet otoriteleri kararlarının delil niteliğinin mahkemelerce kabul edilmesi gibi pratik bir zorunluluğu da gündeme
getirmektedir.
İşte bu pratik ihtiyaç, Yönerge’de kendisini bulmuştur.
Yönerge m. 9’da, rekabet ihlâlinin varlığına dair ulusal rekabet otoritelerinin
kesinleşmiş kararların varlığının ihlalin gerçekleştiği hususunda mahkeme nezdinde en aşağısından karine teşkil edeceğini ve uygun düşen hâllerde herhangi
diğer bir delille desteklenebileceğini düzenlemektedir.
4. Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı
Rekabet ihlallerine dayalı özel hukuk davaları bakımından önemli konulardan
birisi de zamanaşımı sorunudur. Zamanaşımının kısa tutulması, tazminat davaları
için büyük engel oluşturacaktır. Bu nedenle Yönerge’de konu ayrıca ele alınmıştır.
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Yönerge m. 10’a göre zamanaşımı süresi; rekabet ihlali sona ermediği ve
davacının davranışın rekabet ihlalini oluşturduğunu, bu ihlâlin zarara sebebiyet
verdiğini bilmediği veya makul olarak bilebilmesinin bekleneceği ve davalıyı tanımlayamadığı sürece işlemeye başlamayacaktır (m. 10/2).
Zamanaşımı süresi ise en az beş (5) yıl olmalıdır (m. 10/3).
Rekabet otoritesi, tazminat davasına konu ihlâller için soruşturma başlattığında zamanaşımı durmalıdır veya ulusal hukuk müsaitse kesilmelidir. Duran zamanaşımı ise, rekabet otoritesinin ihlâlin varlığına ilişkin kesinleşmiş kararından
veya herhangi bir şekilde soruşturmanın nihai hâle gelmesinden itibaren en erken
bir yıl sonra başlamalıdır (m. 10/4).
5. Zarar Verenlerin Müteselsil Sorumlulukları
Yönerge m. 11’de, rekabet ihlâlini birlikte gerçekleştirenlerin zarar görenlere
karşı müteselsil sorumlu oldukları ve bunlardan herhangi birinden zararın tamamının talep edilebileceği düzenlenmiştir (m. 11/1).
Bununla birlikte, Yönerge uyarınca rekabet ihlalinde yer alan küçük veya orta
ölçekli teşebbüs,
- ihlâlin devam ettiği süre zarfında ilgili piyasa payı %5’in altında bulunuyor ve
- tazminat miktarı onun mahvına ve malvarlığının tamamının kaybına sebep
olacak
ise, sadece kendisinin doğrudan veya dolaylı alıcılarına karşı sorumlu olacaktır
(m. 11/2).
Eğer 2. fıkrada belirtilen teşebbüs, ihlâlin gerçekleşmesine sebep olmuş veya
diğerlerini ihlale zorlamış ya da öncesinde rekabeti ihlâl ettiği yönünde hakkında
karar verilmişse sorumluluğun sadece kendisinin doğrudan veya dolaylı müşterileriyle ilgili olacağına yönelik sınırlama uygulanmayacaktır (m. 11/3).
Pişmanlık uygulamasından yararlanması rekabet otoritelerince kabul edilen
teşebbüsler, zarar miktarı kadar kendi doğrudan veya dolaylı alıcılarına yahut
sağlayıcılarına karşı sorumlu olacaklardır. Diğer zarar görenlere karşı sorumlulukları, bunların zararlarını diğer faillerden tazmin etmedikleri hâlde ve tazmin
edilmeyen miktarla sınırlı kalacaktır (m. 11/4).
Zararı tazmin eden fail, kendisinin zarardan sorumlu olduğu kısım düşülmek
kaydıyla bakiyesini, diğer ihlalde bulunanlardan talep edebilecektir. Pişmanlık
uygulamasından yararlananların bu manada sorumluluk miktarı, kendilerinin
doğrudan veya dolaylı alıcılarının uğradıkları zararla sınırlı kalacaktır (11/5, 6).
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6. Aşırı fiyatlandırmanın aktarılması (passing-on of overcharges) ve tam
tazminat hakkı
Rekabet ihlâlinin hedeflediği teşebbüsler, ihlale maruz kalmakla birlikte,
ürünleri bir başkasına satmış olabilirler. Bu durumda, ihlalin muhatabı ile ihlalden nihai olarak etkilenenler farklıdır. Konu rekabet ihlalinin yol açtığı aşırı
fiyatlandırmanın dikey ilişki boyunca aktarılması ve bu kapsamda ara teşebbüs
ve nihai alıcıların tazminat talepleriyle ilgilidir. Ancak zararın tamamının, diğer
alıcılara yahut tüketicilere yansıtılması da mümkün olmayabilir. Anılan ahvalde,
hem ihlale doğrudan maruz kalan teşebbüs hem de bu teşebbüsten mal alan dolaylı alıcılar birlikte zarara uğramaktadırlar. İşte bu ahvalde, tazminat davasının
davacısı kim olacak ve ne kadarlık bir zararın tazmini talep edilecek meselesi
gündeme gelmektedir. İhlalin doğurduğu tüm zararların, doğrudan alıcılara ödenmesi haksızlık oluşturacağı gibi, doğrudan ve dolaylı alıcıların tazminat taleplerinin, toplam zararı aşması da kabul edilemez.
Bu yönüyle Yönerge’de düzenlemeler getirilmiştir.
Yönerge m. 12’ye göre, doğrudan veya dolaylı alıcı olup olmadığı önem taşımaksızın, zarar görenler, bütün zararlarının tazminini talep edebilirler. Ancak
hiçbir şekilde bu uygulama, zarardan fazlasının tazmini sonucunu da doğurmamalıdır (m. 12/1).
Zarardan fazlasının tazminini engellemek bakımından, aşırı fiyatlamanın, tedarik zincirinin ilgili aşamasında sebep olduğu gerçek zararlar dikkate alınmalıdır (m. 12/2).
Ayrıca zarara uğrayan teşebbüs, aşırı fiyatlandırmayı kendi alıcılarına yansıtamadığı oranda kazanç kaybını da talep edebilecektir (m. 12/3). Madde, mahkemeye, aşırı fiyatlandırmanın ne kadarının yansıtıldığını tahmin edebilme noktasında da yetki vermiştir (m. 12/5).
Yönerge m. 13, davalının zararının tamamını veya bir kısmını kendi alıcılarına aktardığını savunma olarak ileri sürebileceğini ve ispat bakımından da davacıdan veya üçüncü kişilerden gerekli belgeleri talep edebileceğini düzenlemektedir.
İspat yükü, davalı üzerinde olacaktır (m. 13).
Dolaylı alıcılar da zararın (aşırı fiyatlandırmanın) kendilerine yansıtıldığı
oranda olmak üzere ve ticari uygulamalar dikkate alınarak bunu ispatlamak şartıyla davacı sıfatına sahip olabileceklerdir. Bu durumda davacı olan dolaylı alıcılar, davalıdan ve üçüncü kişilerden gerekli belgeleri talep edebileceklerdir (m.
14/1).
Dolaylı alıcı, davalının rekabet ihlâline katıldığını, bu ihlâlin davalının doğrudan alıcılarına veya sağlayıcılarına aşırı fiyatlandırma sonucunu doğurduğunu

818

İlhan YİĞİT

ve kendisinin ihlâlin söz konusu olduğu ürünleri yahut hizmetleri satın aldığını
ispatlarsa, aşırı fiyatlandırmanın yansıtıldığı mahkemelerce kabul edilecektir (m.
14/2).
Bununla birlikte davalı taraf, aşırı fiyatlandırmanın bütünüyle yahut bir kısmıyla dolaylı alıcıya (davacıya) yansıtılmadığını, mahkemeye ikna edici bir şekilde ispatlarsa, savunma olarak ileri sürebilecektir (m. 14/2).
Nihayetinde tedarik zincirinin farklı halkalarında yer alan teşebbüsler de rekabet ihlâlinden zarar gördükleri oranda dava açabileceklerdir. Ancak bu imkân,
hiçbir şekilde davalıların zarardan fazla tazminatla sorumlu olmalarına yahut bir
sorumluluğun ortadan kalkmasına sebebiyet vermemelidir (m. 15/1).
Nihayetinde Yönerge, aşırı fiyatlandırmanın dolaylı alıcılara nasıl ve hangi
oranda yansıtıldığını tahmin etmek üzere bir kılavuz çıkarmak hususunda Komisyona görev vermiştir. Komisyon da, 09.08.2019 tarih ve OJ C 267 sayılı Kılavuzu
yayınlamıştır.
7. Zararın Hesaplanması
Yönerge m. 17’ye göre, davacı zarara uğradığını ispatlamakla birlikte zararın
miktarını ispatlamak noktasında güçlükle karşılaşıyorsa, mahkeme, zararın varlığını belirleme (tahmin etme) konusunda yetki sahibidir (m. 17/1).
Kartel uygulamalarının zarara yol açtığının karine olarak kabul edilmesi gerektiği, ancak davalının bu karineyi çürütebileceği de ayrıca düzenleme altına
alınmıştır (m. 17/2).
Mahkemenin talebi üzerine ulusal rekabet otoritesi, kendi değerlendirmesine
göre uygun görürse, ihlalin doğurduğu zararın belirlenmesi konusunda mahkemeye yardım edebilecektir (m. 17/3).
8. Uzlaşma Görüşmelerinin ve Zararın Tazminine İlişkin Yapılan
Anlaşmaların Davaya Etkisi
Yönerge m. 18’e göre, taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri başlamışsa zamanaşımı durur ve bu süre en fazla iki (2) yıl olarak geçerlidir (m. 18/1, 2). Zamanaşımının durması, sadece uzlaşma görüşmelerinin tarafları bakımından söz
konusu olacaktır (m. 18/1).
Taraflar, bu görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varmışlarsa, anlaşmanın tarafı olan davacının, zararın tazmin edilemeyen kısmı bakımından, anlaşmanın
tarafı olmayan diğer ihlâlde yer alan teşebbüslere karşı dava açma hakkı saklıdır
(m. 19/2). Anlaşmada yer almayan teşebbüsler ise, zararın kalan kısmı bakımın-
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dan sorumlu olacaklardır (m. 19/1). Bununla birlikte, anlaşmanın tarafı olmayan
teşebbüsler davacının zararını tazmin edememişler ve anlaşmanın tarafı olan teşebbüs, bu konuda kendisine başvurulamayacağına dair bir istisna hükmü getirmemişse, davacı, bu kısım bakımından da anılan teşebbüsü dava edebilecektir
(m. 19/3).
Uzlaşmaya varılması, uzlaşmada yer alan teşebbüsün, uzlaşmada yer almayan diğer teşebbüslere karşı, sorumluluk oranlarında rücu etmesine mani değildir
(m. 19/3). Bununla birlikte uzlaşmada yer almayan teşebbüsler, zarara uğrayanın
kendilerinden tahsil ettiği zararları için uzlaşmada yer alan teşebbüse rücu edemeyeceklerdir (m. 19/2).
C. Türk Hukuku
1. Tazminatın Kapsamı
Tazminat hakkı kenar başlıklı RKHK m. 57’de, “Her kim bu Kanuna aykırı
olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu kötüye
kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur…”
düzenlemesi yer almaktadır.
Keza zararın tazmini kenar başlıklı RKHK m. 58/1’de, “rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri
bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı
zarar olarak talep edebilirler. Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın belirlenmesinde, zarar gören teşebbüslerin
elde etmeyi umdukları bütün kârlar, geçmiş yıllara ait bilânçolar da dikkate
alınarak hesaplanır” denilmektedir.
Görüldüğü üzere RKHK m. 57, genel bir ifadeyle zarar görenlerin her türlü
zararını ifadesini kullanmış, buna karşılılık RKHK m. 58/1’in ikinci cümlesinde,
rakip teşebbüslerin bütün zararlarının tazminini talep edebilecekleri ifade edilmiştir. RKHK m. 58/1’in ilk cümlesindeki rekabet ihlalinden zarar görenlerin,
ödedikleri bedelle rekabetin sınırlanması olmasaydı ödeyecekleri bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir düzenlemesi, rakip olmayan teşebbüslerin
sadece bu zarar için tazminat isteyebilecekleri şeklinde anlamlandırılmaya müsaittir. Bununla birlikte doktrin ve uygulama, bu sınırlayıcı anlamlandırmaya itibar
etmemiş, RKHK m. 57’nin ifadesine üstünlük tanımış, rakip olsun ya da olmasın,
zarara uğrayan teşebbüslerin uğradıkları bütün zararın tamamını isteyebileceği
şeklinde gelişmiştir.
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Her ne kadar doktrin ve uygulama bu yönde seyir izlemişse de, RKHK m.
58/1’in ifadesinin, Yönerge de dikkate alınarak değiştirilmesi yerinde olacaktır.
Bilindiği üzere RKHK m. 58/2’de “Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması
ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hâllerden kaynaklanmaktaysa, hâkim,
zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden
olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı oranında
tazminata hükmedebilir” denilmektedir.
Görüldüğü üzere RKHK m. 58/2’de, ihlâli gerçekleştirenlerin kastı veya ağır
kusurunun bulunduğu hâllerde hâkime, elde edilen veya elde edilmesi muhtemel
kârların üç katı oranında tazminata hükmetme imkânını vermiştir.
1970’li yıllarda ekonomik kuralların, özellikle verimlilik ve maliyet/ fayda
analizlerinin uygulanması neticesinde, üç katına kadar tazminatın faydaları tartışılır olmuştur. Tartışmaların temelini üç ana husus oluşturmaktadır. Bunlar tazminat davalarının verimliliği artırıcı olmadığı, bunların kötüye kullanılabileceği
ve üç katına kadar tazminatın adil olmadığı, aşırı caydırıcı olduğu noktasında
toplanmaktadır.
Buradan hareketle Amerikan rekabet hukukunda, üç katı tazminatın kaldırılması veya değiştirilerek uygulanması yahut olduğu gibi kalması gerektiği ileri
sürülmüştür. Değiştirilerek kalmasını isteyenler, tarafların kusurunun derecesinin
önem taşıdığı, kasıt veya ağır kusurun bulunduğu hâllerde uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir.
Amerika’da getirilen eleştiriler, Clayton Kanunu’nun 4. maddesinde, zarara
uğrayanların talebine ve davalıların (ihlâlde yer alanların) kusur derecesine yer
verilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Oysa ki RKHK m. 58/2’de, tarafların anlaşmasına veya kararına (kasıt) yahut ağır kusuruna yer verilmiş, ayrıca davacıların talebi aranmıştır. Bu durumda
RKHK m. 58/2’nin daha yerinde bir düzenleme olduğu söylenebilir.
Ancak, Yönerge m. 3/3’te bu tür bir tazminatın kabul edilemeyeceği düzenlenmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde RKHK m. 58/2’deki üç katı
tazminatın kaldırılması gündeme gelebilecektir.
Amerika rekabet hukuku uygulamasında özel hukuk yaptırımları (private enforcement) ayrıca incelenmekte ve Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’ye oranla sayıca çoklukları nedeniyle de rekabet ihlâllerinde caydırıcı etki göstermektedir. Bu
tür bir tazminatın öngörülmesinin amacı ise, rekabet otoritelerinin bütün rekabet
ihlâllerini tespit etmelerinin ve cezalandırmalarının mümkün olmaması ve böylelikle tazminat davalarının, ihlâlde bulunanların bu nedenle elde edecekleri/edebilecekleri kârları ile ödeyecekleri tazminat arasındaki farkı kazanç olarak görüp,

§ 4. Tazminat Davaları

821

ihlâli tekrarlamalarını önlemeleri, davaları önemsememelerinin engellenmesi gayesinde olduğu söylenebilir.
Soruna bu açıdan bakıldığında üç katı tazminatın kalmasının faydalı olabileceği söylenebilecektir. Buna, davacıların gerçek zararlarını ispatlamalarının zorluğu, ispatın ötesinde ve belki daha fazla zarara uğrayacakları ihtimali de eklendiğinde, bu yöndeki görüş daha kuvvetli bir şekilde savunulabilecektir.
Ancak, BK m. 50/2’deki zararın miktarının tam olarak ispat edilemediği durumlarda hâkimin, hakkaniyete göre zararı belirleyeceğine, RKHK m. 16’daki
Kurulun ceza oranını belirlerken zararın ağırlığını da dikkate alacağına dair hükümlerle birlikte düşünüldüğünde, bu tazminat türünün kaldırılmasının yerinde
olacağının savunulması da mümkündür. Böylelikle zarara uğrayanların, üç katı
tazminatla zenginleşmeleri ve tazminat davalarının kötüye kullanılmasının engellenmesi mümkün hâle gelebilecektir. Burada belki, RKHK m. 16’daki gayrı safi
gelirin en fazla %10’una kadar idari para cezasının, ihlâlden elde edilen kazancın
çok gerisinde kalabileceği, böylelikle ihlâl edenlerin karşılaştıkları yaptırımların
caydırıcı olmayabileceği çekince olarak ileri sürülebilir. Bu tür bir çekince, ceza
hukukundaki cezaların belirli olması zorunluluğu ilkesi de gözetilmek kaydıyla,
RKHK m. 16’da yapılacak bir değişiklikle giderilebilir.
Sonuç olarak, RKHK m. 58/2’deki üç katı tazminatın kaldırılmasının yerinde
olacağını düşünmekteyiz.
2. Delillerin Elde Edilmesi
RKHK’da tazminat davalarında mahkemelerin, davanın taraflarının delillere erişim noktasında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. RKHK, doğası
gereği daha çok Kurul’un delillere ulaşım imkânları, yani yerinde inceleme (m.
15), bilgi ve belge isteme (m. 14) üzerinde durmuştur. Bu durumda sorun genel
hükümler çerçevesinde ele alınmalıdır.
Hemen belirtelim ki, rekabet hukukunda tazminat davalarına ve daha da ötesi, yargılama usulüne ilişkin özel düzenlemelerin getirilmesi önerilebilir. Ancak
bunun için, özel mahkemelerin kurulması gerektiği kanaatindeyim. Özel görevli
mahkemeler kurulduğu takdirde, bunların yargılamalarına ilişkin düzenlemelere
de yer verilebilir. Ancak Türk hukukunda bu manada özel görevli mahkemeler
yer almamaktadır. Bu tür mahkemelerin kurulması gerekliliği ise ayrı bir sorundur. Böyle bir çözüm, öncelikle bir tercih meselesi olacağı gibi buna gerek olup
olmadığı noktasında da toplanacaktır. Keza, mevcut yargılamaya ilişkin kanunlarda, rekabet ihlalleri bakımından özel usul getirilmesi ise, işlevsel olmayacaktır.
Bu bağlamda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin değerlendirilmesi gerekecektir.
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a. Davanın taraflarının veya üçüncü kişilerin tasarrufundaki delillere
erişim
Medenî yargılama hukukunda delillerin toplanması kural olarak taraflara düşen bir görev olarak kabul edilmiştir. Buna “taraflarca hazırlama” ilkesi denilmektedir. Bu ilke uyarınca iddia ve savunmanın dayanağı olan vakıalar ve bunlara ilişkin deliller, taraflarca mahkemeye bildirilir; re’sen araştırma ilkesinin aksine, hâkim delillere kendiliğinden başvuramaz (HMK m. 194). Bununla birlikte
hâkim, HMK m. 31 uyarınca, davanın her aşamasında iki tarafın iddiaları sınırları
dâhilinde olmak üzere lâzım olan delillerin ibraz ve ikamesini emredebilir. Bu
hüküm, rekabet ihlâllerinden doğan tazminat davalarında son derece önem arz
etmektedir. Böylece hâkim, dava dosyasından anlaşılıp da o zamana kadar yargı
önüne getirilmemiş delillerin getirilmesini emredebilecektir. Belirtelim ki hâkim,
istediği tüm delilleri değil, sadece dava dosyasından anlaşılabilen delillerin ibrazını isteyebilecektir. Şüphesiz ki hâkim, bu durumda dahi, ispat yükünün kimin
üzerine düştüğü sorununu da dikkate almalıdır.
Rekabet ihlâlinden zarar görenlerin, ihlâlin varlığına (özellikle teşebbüsler
arasında bir anlaşma yahut uyumlu eylem bulunduğuna) ilişkin bilgilere ve belgelere sahip olmaları zordur. Zararın ispatı, zarar daha çok davacı üzerinde gerçekleştiğinden buna ilişkin belgelerin sunulması nispeten daha kolaydır. Ancak,
zararın ispatı ve illiyet bağı bakımından davalıların ellerindeki delillere ulaşmak
gerekebilir.
Bu durumlarda ihlâli gerçekleştiren teşebbüslerin ellerindeki delillere ulaşabilmek önem taşımaktadır. Tarafların belge ibrazı zorunluluğunu düzenleyen
HMK m. 219’da “Taraflar, kendilerinin veya karşı tarafın delil olarak dayandıkları ve ellerinde bulunan tüm belgeleri mahkemeye ibraz etmek zorundadırlar.
Elektronik belgeler ise belgenin çıktısı alınarak ve talep edildiğinde incelemeye
elverişli şekilde elektronik ortama kaydedilerek mahkemeye ibraz edilir” şeklinde
bir düzenleme bulunmaktadır.
Tarafın belge ibraz etmemesi ise HMK m. 220’de düzenlenmiştir. Buna göre:
“İbrazı istenen belgenin, ileri sürülen hususun ispatı için zorunlu ve bu isteğin kanuna uygun olduğuna mahkemece kanaat getirildiği ve karşı taraf
da bu belgenin elinde olduğunu ikrar ettiği veya ileri sürülen talep üzerine
sükut ettiği yahut belgenin var olduğu resmî bir kayıtla anlaşıldığı veya
başka bir belgede ikrar olunduğu takdirde, mahkeme bu belgenin ibrazı
için kesin bir süre verir.
Mahkemece, ibrazı istenen belgenin elinde bulunduğunu inkâr eden tarafa, böyle bir belgenin elinde bulunmadığına, özenle aradığı hâlde bulamadığına ve nerede olduğunu da bilmediğine ilişkin yemin teklif edilir.
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Belgeyi ibraz etmesine karar verilen taraf, kendisine verilen sürede belgeyi
ibraz etmez ve aynı sürede, delilleriyle birlikte ibraz etmemesi hakkında
kabul edilebilir bir mazeret göstermez ya da belgenin elinde bulunduğunu
inkâr eder ve teklif edilen yemini kabul veya icra etmezse, mahkeme, duruma göre belgenin içeriği konusunda diğer tarafın beyanını kabul edebilir”.
Benzer düzenleme üçüncü kişiler bakımından HMK m. 221’de yer almaktadır.
Öncelikle, belgenin veya ticarî defterin belli parçalarının ibrazını isteyen davacı taraf, mümkün olduğu kadar bu belgelerin içeriğini ve neyi ispat edeceğini
açıkça belirtmelidir (HMK m. 194). Böyle bir hüküm getirilmesinin nedeni, davayla ilgisi olmayan belgelerin mahkemeye sunulmasının önlenmesidir. Ayrıca
burada kötü niyetli ve karşı tarafın ticarî sırlarını ele geçirmeye yönelik davranışlar da engellenmiş olacaktır. HMK m. 194 hükmünün rekabet hukukuna dayalı
tazminat davalarında önemli bir sorun teşkil edeceği açıktır. Zira, davacı taraf,
davalılar elinde ne tür bir belge bulunduğu konusunda çoğu kez bilgi sahibi olmayacaktır. Bu durumda belgelerin içeriğinin ve neyi ispat edeceğinin açıkça
belirtilmesi çoğu kez zordur. Bununla birlikte davacı tarafın, rekabet ihlâli hakkında son derece bilgisiz olduğunu söylemek de olayların gerçeği ile örtüşmez.
Bu durumda tazminat davalarına işlerlik kazandırmak bakımından mahkemelerin
HMK m. 194 hükmünü, mümkün olduğu kadar davacı lehine yorumlaması gerektiği kanaatindeyiz.
Ayrıca HMK’nın sistematiğine bakıldığında, belli bir belgenin ibrazının esas
alındığı görülecektir. Yönergedeki gibi, belli tür veya kategori belgenin yahut bilginin elde edilmesi ya da dosyaya sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Belki HMK m. 400 vd.da düzenlenen delil tespiti yoluna gitmek akla gelebilir. Ancak
burada, vakıanın tespitinin esas alınması, delilin kaybolması yahut ileride açılacak davada ileri sürülmesinin zorlaşması şartlarının hukuki yarar olarak kabul
edilmesi zorluk oluşturabilecek niteliktedir. Bu tür bir zorunluluğun getirilmesine, ispat yükü bağlamından hareketle de ciddi eleştiriler ve direnmeler gelebilir.
Tüm bunlar, Yönerge sistematiğindeki delillere ulaşımla HMK hükümlerinin
çoğu kez örtüşmeyeceğini göstermektedir. Hâl böyle olmakla birlikte uygulama,
Yargıtay kararlarından hareketle, Rekabet Kurulu kararlarını, soruşturma raporunu, ikinci soruşturma raporunu davada delil olarak kabul etmekte, böylelikle
rekabet ihlalinin varlığı konusunda kanaat edinmektedirler. Üstelik Yargıtay uygulaması, mahkemelerin rekabet ihlalinin varlığı ya da yokluğu konusunda Kurul
kararlarıyla çelişen kararlar veremeyeceği, kararların kesin delil gücüne sahip
olduğu noktasındadır. Dolayısıyla rekabet ihlalinin varlığının tespiti hususunda,
açıkçası çok da büyük sorun yaşanmamaktadır. Tazminat davalarının çoğunluğunun, Kurulda soruşturma açıldıktan veya karar verildikten sonra açıldığı da
nazara alındığında, bu sonuç daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.
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b. Rekabet Kurulu dosyasındaki belgelere erişim
HMK m. 221 kapsamında hâkim, Rekabet Kurulu’na soruşturma dosyasının
ve dosyada yer alan belgelerin ibrazını emredebilecektir. Ancak sorun, soruşturmanın gizliliği ve etkinliği ile ticari sırlar bakımından önem taşıyacaktır.
HMK m. 221, sebebini belirtmek kaydıyla üçüncü kişilerin ya da kurumların
delilleri ibraz edemeyebileceklerini düzenlemektedir. Bu durumda Kurul, sebep
olarak soruşturmanın gizliliği ve etkinliğini ya da ticarî sırrı ileri sürebilecektir.
Konuya ilişkin düzenleme, RKHK’da ve ilgili düzenlemelerde (Dosyaya
Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ)
bulunmamaktadır. İlgili mevzuata bakıldığında, soruşturma açılan teşebbüslerin
belgelere erişiminin düzenlendiği görülmektedir.
Bu nedenle RKHK’ya, mahkemenin talebi hâlinde gerek soruşturma dosyasının gerek dosyadaki belgelerin ve bilgilerin, soruşturmanın etkinliğini sağlamak
ve ticari sırları da korumak sınırları gözetilmek kaydıyla, dava dosyasına ibrazı
zorunluluğunun getirilmesi; soruşturmanın etkinliği ve ticari sır bakımından ise
Kurul’un bunlara ilişkin ayrıntılı açıklama getirmesi ve bunlara ilişkin nihaî kararın mahkemece verileceği şeklinde bir hükmün öngörülmesi yerinde olacaktır.
Böyle bir düzenlemeye RKHK m. 27’de veya ispat yükünün düzenlendiği
RKHK m. 59’da yer verilebilir. RKHK m. 59, doğrudan tazminat davaları bakımından olduğundan, konumuz başlığı açısından RKHK m. 59’a ilişkin öneriye
yer verilecektir.
3. Rekabet Otoritesinin Kesinleşen Kararlarının Tazminat Davalarına
Etkisi
RKHK’da konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. HMK m. 165’te
sorun, bekletici mesele bakımından ele alınmıştır.
Buna göre; “Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya
idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.
Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari
makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya
idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir”.
Doktrinde Kurul kararının mahkemeleri bağlamayacağı, mahkemenin dilerse sorunu bekletici mesele yapabileceği, idare mahkemelerinin kesinleşen aksi
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yöndeki kararlarının da hüküm uyuşmazlığı oluşturmayacağı ileri sürülmüştür.
Yargıtay ise, RKHK’nın Kurula, rekabet ihlâllerini tespit etmek bakımından yetki
verdiğini, dolayısıyla mahkemenin Kurul kararını bekletici mesele yapması gerektiğini kabul etmektedir.
Hemen belirtelim ki, 7246 sayılı Kanunla, 4054 sayılı Kanunun birçok maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bunlardan birisi de, RKHK m. 5’tir. RKHK m. 5/1
ve 5/2’nin yeni hâli aşağıdaki gibidir:
“Aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı hâlinde, teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları 4 üncü madde hükümlerinin
uygulanmasından muaftır:
a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve
iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,
b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması,
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu
olandan fazla sınırlanmaması.
İlgili teşebbüs veya teşebbüs birlikleri, 4 üncü madde kapsamındaki anlaşma,
uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararının muafiyet şartlarını taşıdığının
Kurul tarafından tespit edilmesi amacıyla Kuruma başvuruda bulunabilir”.
Görüldüğü üzere birinci fıkradaki Kurulun kurucu ve yenilik doğurucu şekilde muafiyet kararı verebilme yetkisi kaldırılmıştır. Böylelikle, RKHK m.
5/1’deki şartları taşıyan teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs
birliği kararları, Kurulun herhangi bir kararı olmaksızın, kendiliğinden RKHK m.
4’ten muaf olacaklardır. Ayrıca taraflar isterlerse, muafiyet şartlarının tespiti için
Kurula başvurabileceklerdir. Kurulun bu yöndeki kararı, sadece muafiyet şartlarının tespiti noktasındadır. Yapılan değişikliğin gerekçesinde, “kendi kendine
değerlendirme ilkesinden” bahsedilmiştir.
Her ne kadar Kurulun, yapılan değişiklikle muafiyetin varlığı konusunda kurucu nitelikteki yetkisi sonlandırılmışsa da, Yargıtayın değerlendirmesinin değişmeyeceğini düşünmekteyiz. Zira Yargıtay, meseleyi ihlalin varlığı hususunda
ele almıştır. Bu değerlendirmesinde Yargıtayın, Kurulun imkânlarının daha geniş
olmasını, çelişkili kararların çıkmasının engellenmesini amaçladığı söylenebilir.
Ceza ve adli mahkemeler arasındaki ilişki BK m. 74’te ele alınmıştır. BK m.
74’e göre, “(h)âkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün
bulunup bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kara-
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rıyla da bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun değerlendirilmesine
ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da, hukuk hâkimini bağlamaz”.
BK m. 74 hükmü, ceza hukuku ile özel hukuk davalarındaki değerlendirmelerin farklı esaslara dayandığından hareket etmektedir. Bununla birlikte doktrinde,
ceza mahkemesinin fiilin sanık tarafından işlendiğine yahut işlenmediğine dair
yapılan tespitlerin ve bu kapsamda verilen mahkûmiyet yahut beraat kararlarının
özel hukuk hâkimini de bağlayacağı ifade edilmiştir.
Bu durumda Kurul’un mahkeme olup olmadığı tartışılmalıdır ki bu konuda
verilecek cevap olumsuz yöndedir. Zira Anayasa m. 9 uyarınca yargılama yetkisi,
ancak bağımsız mahkemeler aracılığıyla kullanılabilir. Bağımsız mahkemelerin
ise, Anayasa m. 138 vd. hükümleri kapsamında hâkim olan ve hâkimlik teminatından yararlanan kişiler tarafından yapılan yargılamayla alakalı olduğu ortadadır. Dolayısıyla, Kurul kararlarının tazminat davasına bakan mahkeme tarafından
bağlayıcı olduğu söylenemeyecektir.
Asıl mesele ise, idare mahkemesi denetiminden geçen ve bu suretle kesinleşen
Kurul kararlarının akıbetidir. İdare mahkemesi, ilk derece mahkemesi olarak Kurul kararının yetki, şekil, sebep, konu ve maksat öğelerinden hukuka uygunluğunu
yargılayacaktır. Bu yargılamada konu unsuru bağlamında, RKHK m. 4 vd.’daki
hükümlerin ihlâl edilip edilmediğini incelenecektir. Bununla birlikte idare mahkemesi tarafından verilen karar, tazminat davasına bakan mahkeme açısından kesin hüküm teşkil etmeyecektir. Zira HMK m. 303 uyarınca başka bir mahkemenin
verdiği kararın diğer bir mahkeme için kesin hüküm oluşturabilmesi; davanın
taraflarının, konularının ve talep ile hüküm fıkrasının aynı olması şartlarına tâbidir. İdare mahkemesi önündeki dava, Kurul kararıyla alakalıdır, tarafları farklıdır
ve konusu kararın iptaline ilişkindir. Dolayısıyla bu davanın, tazminat davaları
bakımından kesin hüküm teşkil etmesi mümkün değildir.
Kanaatimizce, BK m. 74 hükmünün genel olarak anlaşılması ve olay bazında
aynı konuyu ele alan mahkemelerin kararlarının birbirleriyle ilişkisini değerlendirdiği yaklaşımının sergilenmesi yerinde olacaktır. Zira, Kurul kararının iptaline
bakan idare mahkemesi de ihlâlin varlığı ya da yokluğu noktasından değerlendirme yapmakta (idari işlemin konu unsuru açısından), ancak verdiği karar farklılık göstermektedir. Bu durumda tazminat davasına bakan mahkeme, HMK m.
165’ten hareketle, idare mahkemesi kararını bekletici mesele yapabilir.
Görüldüğü üzere HMK m. 165 uyarınca, Yargıtay uygulaması da bu yönde
olduğundan mahkemeler, Kurul tarafından bir soruşturma açılmışsa onun kesinleşmesini yahut henüz soruşturma açılmamışsa bu konuda tarafların başvuruda
bulunmalarını isteme imkânına sahiptirler. Böylelikle çelişkili kararların çıkması
önlenecektir. Ancak HMK m. 165’te geçen “bağlı olma” şartı, rekabet ihlalleri
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bakımından gerçekleşmemektedir. Zira mahkemeler, ihlalin yahut muafiyet şartlarının varlığını, Kurul kararı aranmaksızın yapabileceklerdir.
Unutulmaması gereken nokta, Rekabet Kurulunun değerlendirmesi ile mahkemelerin değerlendirmesinin farklı olacağıdır. Yani Kurulun rekabet ihlalinin
varlığı değerlendirmesini mahkemeler, haksız fiil hukuku potasında ele almalıdırlar. Kurulun kararı ihlalin varlığının tespiti; mahkemenin değerlendirmesi ise
haksız rekabet hukukuna göre tazminat sorumluluğunun oluşup oluşmadığı noktasındadır. Bu durumda Kurulun ihlalin varlığı ya da yokluğu yönündeki kararı,
sadece haksız fiil sorumluluğunun şartlarından olan hukuka aykırı fiil yönünden
etkili olacaktır. Yoksa zarar, uygun nedensellik bağı, kusur konularında mahkemeler, ayrıca ihtilafı ele alacaklardır.
Salisen, Kurul tarafından bir soruşturma başlatılmadığında mahkeme, somut
olay hakkında Rekabet Kurulunun görüşünü sorabilmelidir. Bu noktada mahkeme dosyasında yer alan beyanların ve delillerin, Kurula gönderilmesi mümkün
olmalıdır.
Nihayet ve belki de rekabet hukuku açısından önemli olan nokta ise mahkemeye yansıyan ihtilafın muafiyet şartları altında değerlendirilmesidir. Değinildiği üzere Kurulun muafiyet kararları, sadece tespit mahiyetindedir. Kurucu veya
yenilik doğurucu niteliği haiz değildir. Mahkemeler, RKHK m. 5’teki şartların
varlığını kendileri değerlendirebilirler. Bununla birlikte, Rekabet Kurulunun
konuya ilişkin muafiyet kararlarını görmemezlik, dikkate almamazlık, çelişkili
sonuçların ortaya çıkması bakımından uygun değildir. Dolayısıyla karşımıza üç
seçenek çıkmaktadır:
- İlki Kurulun muafiyetin varlığının tespit eden kararının bulunmasıdır. Kanaatimizce mahkeme, Kurulun tespit kararını değerlendirmeli, kendi değerlemesi açısından uygun görüldüğünde bu karar yönünde karar vermelidir.
- İkincisi ise, Kurula muafiyet için başvuru yapılmasıdır. Bu ahvalde mahkemelerin, ihlal iddialarını ve başvurunun ciddiyeti konusunda yaptığı
değerlendirmede, muafiyetin tespiti kararının alınmasını imkân dâhilinde
görüyorsa, bunu HMK m. 165 uyarınca tespit etmelidir.
- Üçüncü ihtimal, Kurula henüz bir başvurunun yapılmamasıdır. Bu durumda kanımızca, Kuruldan görüş sorulabilmelidir. Ancak kanaatimizce, HMK
m. 165 burada işletilmemelidir; zira, değindiğimiz üzere rekabet hukuku
ihlâllerinde “bağlı olma” şartı söz konusu değildir. Ayrıca yeni sistemde
artık Kurul, muafiyet kararı vermeye yetkili değildir; verilecek karar muafiyetin tespiti noktasındadır.
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Hukuki durum bu olmakla birlikte, yukarıda da değindiğimiz üzere, Yargıtay
uygulaması, Kurul’da soruşturma başlatıldığında sonucunun, yani kesinleşmesinin bekleneceği, Kurul karar vermişse mahkeme tarafından bunun ihlalin varlığı
konusunda delil teşkil edeceği yönündedir.
Bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 08.03.2016 tarih ve 2015/5134 Esas,
2016/2543 Karar sayılı kararında,
“Mahkemece, davanın Rekabet Kurulu Kararı kesinleşmeden, zamansız
açıldığı gerekçesiyle, dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.
Oysa, Rekabet Kurulu Kararı’nın kesinleşmesinin tazminat davasının
açılması için ön şart olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Davacı, işbu
dava açılmadan önce 23.11.2010 tarihinde Rekabet Kurulu’na başvurduğuna göre Rekabet Kurulu’nun davalının hâkim durumu kötüye kullandığına dair başvuru ile ilgili yapacağı işlem sonucunun işbu dava için bekletici
mesele yapılması gerekir”
yönünde karar vermiştir.
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, 01.11.1999 tarih ve 3350/6364 sayılı kararı ile,
“Davada yer alan talebin açıklanan niteliği gözetilmediğinden tazminata
karar verilebilmesi için öncelikle 4054 Sayılı Yasanın yetkili kıldığı “Rekabet Kurulu” tarafından hâkim durumu kötüye kullanılmış olduğunun
saptanması gerekir”
şeklinde karar vermiştir.
Mahkemeler uygulaması da bu yönde şekillenmiştir. Kanaatimizce, yukarıda
yaptığımız açıklamalar çerçevesinde bu yaklaşım hukuki değildir. Ancak pratik
ihtiyaçtan doğduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu uygulamanın, 16 Aralık
2002 tarih ve 1/2003 sayılı Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nın 81 ve
82. Maddelerinin (ABİHA 101-102) Uygılanmasına Dair Konsey Tüzüğünün 15
ve 16. maddeleriyle uyumlu olduğu da söylenmelidir.
4. Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı
a. Haksız fiil zamanaşımı süresinin uygulanması
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerinde rekabeti ihlâl eden davranışlar düzenlenmiş ve bunların yasak oldukları belirtilmiştir. Rekabeti ihlâl eden davranışlara, Rekabet Kurulu tarafından idari para
cezası (RKHK m. 16, 17, 27/a) verildiği gibi bunların özel hukuk alanına ilişkin
sonuçları da bulunmaktadır.
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Rekabet sınırlamasının özel hukuk alanındaki sonuçları ise Kanun’un 56 ila
59. maddeleri arasında yer almıştır. İhlâl teşkil eden eylemler neticesinde zarar
görenlerin açacakları tazminat davalarının tâbi olacağı zamanaşımı süresi ise Kanun’da düzenlenmemiştir.
Bu durum karşısında, RKHK m. 57 vd. hükümleri uyarınca açılacak tazminat
davalarına, temelinde haksız fiil oldukları için BK’nın zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanacaktır.
b. BK m. 72’deki ceza zamanaşımı süresinin uygulanabilirliği
BK m. 72 uyarınca “Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak tazminat
ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. …”.
Görüldüğü üzere her iki madde de, istisnaî olan ceza zamanaşımı süresinin
uygulanabilmesi, ceza kanunları uyarınca cezayı gerektiren bir fiilin işlenmiş
olmasına bağlıdır. Anılan nedenle RKHK’daki eylemlerin ve bunun sonucunda
verilen idarî para cezalarının, bu kapsamda olup olmadığının tartışılması gerekmektedir.
Bilindiği üzere RKHK m. 16 ve 17’de idarî ve nisbî idarî para cezaları düzenlenmiştir. Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrasıyla RKHK 4, 6 ve 7. maddeye aykırı davranan teşebbüslere, teşebbüs birliklerine veya birliklerin üyelerine nihaî
karardan bir önceki veya bunun hesaplanmasının mümkün olmaması durumunda
nihaî karar tarihine en yakın malî yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından tespit
edilen yıllık gayrısafî gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verileceği
düzenlenmiştir. Kanun’un 17. maddesiyle de nisbî idarî para cezaları düzenlenmiş bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Kanun’a gerek esas gerek usul bakımından
muhalefet edilmesi, idarî para cezasını gerektirmektedir.
Bu idarî para cezalarının tâbi olduğu zamanaşımına ilişkin hâlihazırdaki
RKHK’da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kanundaki “Para Cezaları ve
Süreli Para Cezalarında Zamanaşımı” başlıklı 19. madde, 23.01.2008 tarihli 5728
sayılı Kanun’un 578. maddesiyle ilga edilmiştir. Mülga 19. madde uyarınca, Kurul’un para ve süreli para cezaları verme yetkisi beş (5) yıllık zamanaşımı süresine tâbi bulunmaktaydı. Ancak bu hüküm yürürlükten kalktığı için idarî para
cezaları bakımından zamanaşımı sürelerinin hangi kanuna tâbi olacağı hususu
tartışılmalıdır. 5728 sayılı Kanun’un gerekçesine bakıldığında, artık RKHK’da
öngörülen idarî para cezalarının, 30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenen soruşturma zamanaşımına ilişkin sürelere
tâbi olacağı açıktır.

830

İlhan YİĞİT

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinde ise soruşturma zamanaşımı süresi para cezasının miktarına bağlı olarak farklı şekilde belirlenmiş ve
ayrıca nisbî idarî para cezası gerektiren hâllerde zamanaşımı süresinin sekiz (8)
yıl olacağı ifade edilmiştir. RKHK 16/III’te 4, 6 ve 7. maddelere aykırılıklar nisbî
idarî para cezasını gerektirdiğinden, Kabahatler Kanunu uyarınca sekiz (8) yıllık
soruşturma zamanaşımı süresine tâbi olacağı açıktır.
İşte BK m. 72 ile birlikte düşünüldüğünde, bu sekiz (8) yıllık sürenin rekabete
aykırılık dolayısıyla açılan tazminat davalarında da uygulanıp uygulanmayacağı
ele alınmalıdır. Bu da yukarıda belirttiğimiz üzere, Kabahatler Kanunu’nun ceza
kanunu niteliğinde olup olmadığı ve idarî para cezasını gerektiren fiillerin cezayı
gerektirir bir fiil teşkil edip etmediği sorunlarının irdelenmesini gerektirecektir.
Kanaatimizce BK m. 72’den hareketle, rekabet ihlâllerine ilişkin davalarda da
zamanaşımı süresi Kabahatler Kanunu’nda öngörülen zamanaşımı süresi kadar
olmalıdır.
İdari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilen
yaptırımlardır. Bilindiği üzere, 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nun yürürlükte
olduğu dönemde “cürümler” ve “kabahatler” şeklinde iki ana bölümden oluşmaktaydı. Daha sonra kanun koyucunun benimsediği suç siyaseti gereği Türk
Ceza Kanunu içerisinde düzenlenmiş olan kabahatler için 30 Mart 2005 tarihinde
5326 sayılı ayrı bir Kabahatler Kanunu kabul edilmiştir. Konunun ayrı bir kanunla düzenlenmesinin sebebi değişen ekonomik koşulların, idarenin faaliyet alanını
çok genişletmiş olması ve buna paralel olarak da idarenin birtakım kamusal faaliyetlerinin genişlemesidir.
İdarî para cezaları, idare hukukuyla bağlantılı olmakla birlikte, asıl olarak
ceza hukuku kapsamında düşünülmelidir. Adlî ya da idarî olarak nitelendirilmeleri, sadece “suç” tanımında değişiklik oluşturmakta, bu fiillere yaptırım olarak
“ceza”nın uygulanmasını engellememektedir. Dolayısıyla bir fiilin kabahat olarak tanımlanmış olması, onun cezayı gerektirir bir fiil olma vasfını ve bu anlamda
ceza hukuku karakterini değiştirmemektedir.
Nitekim bu durumun Anayasa Mahkemesi tarafından da kabul edildiği görülmektedir. Yüksek Mahkeme 01.03.2006 tarih ve 2005/108 E., 2006/35 K. sayılı
kararında; “Zira 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun İkinci Kısmında “Çeşitli
kabahatler” başlığı altında düzenlenen fiilleri, ağırlıklı olarak 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 526. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan kabahatler
oluşturmaktadır. 5252 sayılı Yasa’nın 7. maddesiyle, çeşitli yasalarda hafif hapis
veya hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımlar idari para cezasına dönüştürülmüştür. Yaptırımın adının yasa ile “idari” olarak değiştirilmesinin, bu tür
yaptırım uygulanacak eylemlerin gerçekte ceza hukuku alanına giren suç olma
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özelliklerini etkilemeyeceği açıktır” demek suretiyle kabahatlerin esas itibariyle
ceza hukuku karakteri ve cezayı gerektirir fiiller niteliği taşıdığını ve Kabahatler
Kanunu’nun ceza kanunları kapsamında olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur (Mahkemenin 09.03.2006 tarih ve 34/37; 06.04.2006 tarih ve 54/47 sayılı
kararları da aynı yöndedir).
Kabahatler Kanunu’nun Genel Gerekçesinde de benzer ifadeler kullanılmıştır.
Diğer taraftan Kabahatler Kanunu’nda Türk Ceza Kanunu’nun birçok hükmüne atıf yapıldığı görülmektedir (örnek olarak bkz. 5, 6, 10, 12, 13. madde hükümleri). Görüldüğü üzere Kabahatler Kanunu, ceza hukukunun bir parçasıdır ve bu
nedenle kabahatler cezayı gerektirir fiiller, Kabahatler Kanunu da ceza kanunları
olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla idarî para cezası gerektirir fiiller için, haksız
fiil sorumluluğu açısından da ceza zamanaşımının işlemesi gerektiği tabiidir.
Sonuç itibariyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5326
sayılı Kabahatler Kanunu’na tabi olması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun
da ceza kanunları arasında bulunması nedeniyle rekabet hukukuna aykırılıktan
doğan haksız fiil tazminatının da ceza zamanaşımına tâbi olduğu açıktır. Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Nispi idari para cezasını gerektiren hâllerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.” hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla bu tür davalarda zamanaşımı süresi sekiz (8) yıl kabul edilmelidir.
İşin esasında, doktrinde ve Yargıtay kararlarında vurgulandığı üzere, bir eylemin hem cezaî hem de özel hukuk sonucu varsa, bunların tâbi olduğu zamanaşımı
süresinin de aynı olması gerekir. Bu nedenle kanun koyucu, BK m. 74 ile ceza
davası zamanaşımı ve tazminat davası zamanaşımını uyumlu hâle getirmek istemiştir.
Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 01.07.2019 tarih ve 1672/5015 sayılı
kararıyla,
“Somut olayda, davacı tarafın tazminatı gerektiren olayı öğrenerek Rekabet Kurumu’na başvurduğu tarih olan 06.06.2008 tarih ile dava tarihi
olan 29.10.2010 birlikte değerlendirildiğinde, zamanaşımı süresinin dolduğundan bahsedilemeyecektir. Şöyle ki, her ne kadar 5237 Sayılı TCK’nın
yürürlüğe girmesiyle kabahatler 765 Sayılı TCK’nın öngördüğü sistemden
farklı olarak ayrı bir kanunda düzenlenmişse de, idarenin takdir ettiği para
cezalarına da ceza ve ceza usul hukukunun temel ilkelerinin uygulanmasının benimsendiği öğretide kabul edilmiş bir görüştür (SOYASLAN, Doğan,
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara 2016, s. 570). Kabahatler idarenin bir yargı kararına gereksinim duymaksızın kanunların
tanıdığı açık yetkiye dayanarak, idare hukukuna özgü yöntemlerle verdiği
cezalar olup, idari yaptırımları düzenleyen 5326 Sayılı Kabahatler Ka-
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nunun 16. maddesinde idari para cezaları bir idari yaptırım türü olarak
belirtilmiştir. Bu özelliğiyle kabahatlerin, sonucu idari ceza gerektiren eylemler olmakla, 6098 Sayılı TBK’nın 72/1. maddesinin son cümlesi ve 818
Sayılı BK’nın 60/2. maddesinde belirtildiği üzere “cezayı gerektiren fiil’’
kapsamında değerlendirilmesi zorunlu olup, ceza kanunları sistematiğinin
değişmesi nedeniyle, idari para cezasının da teknik anlamda “ceza” olmadığı sonucuna varılamayacaktır.
Tüm bu nedenlerle, haksız fiil zamanaşımını düzenleyen 818 Sayılı BK’nın
60/2. ve 6098 Sayılı TBK’nın 72/1. maddelerinde tazminatın “cezayı gerektiren eylem”den doğması inde bu eylem için ceza kanunlarında daha
uzun zamanaşımının öngörüldüğü hâllerde bu sürenin uygulanacağının
düzenlendiği dikkate alındığında nispi idari para cezasını gerektiren davalı eylemi nedeniyle açılacak tazminat davasının 5326 Sayılı Kabahatler
Kanunun 20/3. maddesi gereğince sekiz yıllık zamanaşımı süresine tabi
olduğu düşünülmeksizin davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru görülmeyerek bozmayı gerektirmiştir”
yönünde karar vermiştir.
Kanaatimizce Türk rekabet hukuku uygulaması, artık bu hâliyle devamlılık
arz edecektir. Ancak, kesinlik kazandırmak adına, kanuni düzenlemeye de ihtiyaç gerektiği söylenebilir. Zira Yargıtay’ın sonradan görüşünü değiştirmesi, her
zaman için mümkündür.
c. Zamanaşımı süresinin başlangıcı bakımından
Rekabet ihlâlleri dolayısıyla açılan tazminat davalarında önem taşıyan bir
diğer husus da, zamanaşımı süresinin ne zaman başlayacağı, bir diğer deyişle
sürenin, Rekabet Kurulu kararının kesinleşmesinden sonra mı hesaplanması gerektiğidir.
Bu konuda, RKHK m. 57 vd. hükümlerinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla sorunun, rekabet ihlâllerinin niteliği ve Yargıtay uygulaması kapsamında ele alınması gerekecektir.
Rekabet ihlâli teşkil eden eylemler, genelde tek bir davranış olarak değil, bir
plân dâhilinde olmak üzere belli bir süreyi kapsayan eylemler süreci şeklinde
gerçekleşirler; dolayısıyla devam eden tek bir eylem olarak nitelendirilmeleri
mümkündür. Ayrıca, bu tür eylemlerin, hem varlığı hem de Kanuna aykırılığı
konusunda net bir tespitte bulunmak mümkün değildir.
Rekabete aykırı davranışların varlığı noktasında en büyük tereddüt, özellikle
RKHK m. 4’te düzenlenen ihlâl hâlleridir. Teşebbüsler arasındaki danışıklı iliş-
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ki, son derece gizli bir anlaşmaya veya uyumlu eyleme dayanmakta, davranışlar
arkasında yatan teşebbüsler arasındaki bağlantı, Kurul gibi uzman kuruluşların
derinlemesine ve özel yetkiyi gerektirir incelemeleri olmaksızın tespit edilememektedir. Aynı durum hâkim durumun kötüye kullanılmasında da söz konusudur
(RKHK m. 6).
Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin zamanaşımı süresini, zararın ve failin
öğrenilmesinden itibaren başlatması, fiile temel teşkil eden eylemlerin hukuka
aykırı olduğunu zarara uğrayanların ilk etapta tespit etmelerinin son derece kolay
olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Gerçekten de BK’nın ortaya koyduğu varsayım, bir kişinin son derece basit bir değerlendirmeyle hukuka aykırı görebileceği
davranış üzerine oturtulmuştur. Bu varsayıma temel teşkil eden davranışlar; bir
kişinin başkasının malına zarar vermesi, diğerini yaralaması gibi genel davranış kurallarına aykırılık teşkil eden eylemlerdir. Haksız fiilde hukuka aykırılığın,
genel davranış kurallarına aykırılık şeklinde ortaya çıkacağı doktrin tarafından
oybirliğiyle kabul edilmektedir. İşte mesele, genel davranış kurallarına aykırılık
olduğundan, bunun hukuka aykırılığının bilinmesi de son derece kolaydır ve o
yüzden zamanaşımı süresi, zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren başlatılmıştır.
Aynı varsayım, rekabet ihlâlleri bakımından söz konusu değildir. Rekabet ihlâllerinin gösterdiği karmaşık yapı, ihlâlin unsurlarının belirlenmesinin ayrıntılı
bir analizi gerektirmesi ve rekabet hukukunun yeni bir hukuk dalı olması hasebiyle teşebbüsler nezdinde tam olarak algılanamaması gibi sebepler, zarara uğrayanlar bakımından karşılaşılan güçlüklerdir. Yaşanan bu zorluklar, ihlâlin varlığının ve şartlarının oluştuğunun tespit edilmesini son derece önemli kılmaktadır.
Bu noktada da, Rekabet Kurulu’nun ve Danıştay’ın (yeni düzenlemeyle idare
mahkemelerinin) kararları, son derece önem arz etmektedir.
Haksız fiil hukukunda, bir yıllık zamanaşımı süresinin zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren başlatılması, fiilin hukuka aykırı olduğunun bilinmesi şartının dışlandığı anlamına gelmemektedir. eBK m. 41’deki “haksız bir surette”,
TBK m. 49’daki “hukuka aykırı bir fiille” şeklinde ifade edilenler, haksız fiilin
bir unsurudur. eBK m. 41’in kenar başlığı “mesuliyet şeraiti”dir. Dolayısıyla tazminat davası açacakların, ilk olarak değerlendirmeleri gereken konu, fiilin hukuka aykırılığı, haksız olduğudur. Bu tür bir inceleme yapmaksızın, bir başkası
tarafından zarara uğrayan herkesin, zararı ve faili tespit ettikten sonra dava açması gerektiğini ileri sürmek, hem eBK ve TBK’nın sistematiğine hem de hayatın
olağan akışına aykırıdır. İşin esasında, yukarıda belirttiğimiz üzere, eBK m. 60’ta
ve TBK m. 72’de zamanaşımı başlangıcının, zararın ve failin öğrenilmesinden
itibaren başlatılması, davacıların genel davranış kurallarına aykırılık şeklinde ortaya çıkan eylemlerin, hukuka aykırılığını, haksız bir surette işlendiğini rahatlıkla
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değerlendirebilecekleri varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayımın geçerli olmadığı her tür olasılıkta, fiilin hukuka aykırılığının tespiti, zamanaşımı süresinin
başlangıcı bakımından özellikle önem taşımaktadır.
Bu hukukî ve fiilî gerçeklerden hareketle Yargıtay, bir kısım kararlarında rekabet ihlâllerine dayalı tazminat davalarının Kurul kararının kesinleşmesinden
itibaren açılacağını kabul etmiştir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 23.06.2006 tarih ve 2005/3755 Esas, 2006/7408
Karar sayılı kararında ise aynen,
“… Mahkemece de davalının eylemlerinin 4054 sayılı Yasaya aykırı olduğu kabul edilerek tazminata hükmedilmiştir. Hükme dayanak yapılan
4054 sayılı Yasa’nın 4 üncü maddesindeki rekabeti bozma, engelleme ya
da kısıtlama niteliğindeki eylemlerin ve aynı Yasanın 6. maddesindeki “hâkim durumun kötüye kullanılması” hâllerinin varlığı hâlinde 4054 sayılı
Yasa’nın … maddelerinde ihlâlin nasıl engelleneceği ve yetkili birim tespit edilmiştir. Böyle bir durumda, Rekabet Kurulu’nun harekete geçeceği
4054 sayılı yasanın … maddelerinde Kurulun soruşturma usulü ve Kurul
kararlarına karşı ancak Danıştay’a başvurulabileceği anılan Yasa’nın 55
inci maddesinde belirlenmiştir.
4054 sayılı Yasanın 57 ve 58 inci maddelerinde ise rekabeti önleyici eylemlerin tespitinden sonraki tazminat talepleri düzenlenmiş, tazminat taleplerinde adlî yargı görevlidir. Tazminata karar verebilmek için, ilgili anlaşma
veya uygulamanın 4054 sayılı Yasa’ya aykırı olup olmadığının saptanması
zorunludur ki, bu tespitte öncelikle Rekabet Kurulu ve Kurul kararlarına
karşı da Danıştay görevlidir. Bu nedenle mahkemece, öncelikle davacının
bu davadan önce 4054 sayılı Yasa’ya göre Rekabet Kurulu’na başvurup
başvurmadığının araştırılması, başvurmuşsa, davalı eylemlerinin 4054
sayılı Yasaya aykırılığının tespiti yönünden, bu başvuru neticesinin kesinleşmesini bekleyerek sonuca göre karar vermesi, Rekabet Kurulu’na davadan önce başvurmamışsa eldeki bu davanın Rekabet Kurulu’na başvurma
olmadan dinlenemeyeceği ve henüz dava açma zamanı gelmediği nazara
alınarak karar vermesi gerekirken, bu hususları yerine getirmeden işin
esasına girilerek, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmadığından kararın
davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir...”
şeklinde hüküm kurmuştur.
Görüldüğü üzere Yargıtay, tazminat davalarının ancak Kurul kararından sonra
açılabileceğini kabul etmekle tazminatın talep edilebilmesinin koşulunun Kurul
kararı olduğunu ifade etmektedir. Bilindiği üzere zamanaşımı, alacağın veya talep hakkının talep edilebilirliği mümkün olduğu sürece söz konusudur. Bir hak-
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kın talep hakkını henüz içermemesi durumunda, örneğin alacağın müeccel olması
hâlinde, artık zamanaşımı süresi de başlamayacaktır. Yargıtay anılan kararlarıyla,
zamanaşımı süresinin ancak Kurul kararının yargı süreci sona ermesinden, yani
kesinleşmesinden sonra başlaması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Gerçekten de kararlara yakından bakıldığında, Kurul’un rekabeti ihlal eder
davranışları tespit eden kararının kesinleşmesinden önce mahkemelerin davaya
bakamayacakları sonucu ortaya çıkacaktır. Zarara uğrayanların Kurul’a başvurusunun zorunlu olduğu ve bu konuda kesinleşmiş bir karar olmaksızın dava açamayacakları gerçeği karşısında, zamanaşımının Kurul kararından bağımsız olarak düşünülmesi mümkün değildir.
Bununla birlikte, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin yukarıda metnine yer verdiğimiz 01.07.2019 tarih ve 1672/5015 sayılı kararından, ihlalin ve failinin öğrenilmesinden itibaren 8 yıllık sürenin başlayacağı kanaatinde olduğunu söylemek
mümkündür.
Anılan gerekçeyle, Yönerge hükümleri de gözetilmek kaydıyla RKHK’nın
özel hukuk sonuçlarının düzenlendiği Beşinci Kısmına ek bir madde getirilmesi
düşünülebilir. Zamanaşımının durması ve kesilmesi bakımından, özel bir düzenleme yapılmasının gerekmediği kanaatindeyiz.
5. Zarar Verenlerin Müteselsil Sorumlulukları
RKHK m. 4 uygulaması bakımından birden fazla teşebbüs gerektiğinden, bunların zarardan sorumluluklarının müteselsil mi olması önem taşıyacaktır. Konu,
zarar görenlerin tüm zararlarının tazminini elde edebilmeleri için hassasiyet arz
edecektir. Zira zararının tamamını, ihlalde bulunanlardan herhangi birisinden
veya birkaçından tazmin edebilecektir. Müteselsil sorumluluk, kanaatimce kartelleri önlemek bakımından da faydalıdır. Kartelin doğurduğu zararın tamamının
kendisinden isteneceğini öngören failler, bu tür davranışlardan kaçınmayı veya
kartel ilişkisine son vermeyi tercih edebileceklerdir.
Anılan çerçevede müteselsil sorumluluğun hem kartellerin önlenmesi veya
sonlandırılması hem de tazminat davası davacısının zararının tamamını, tazmin
edebilmek bakımından ehemmiyeti bulunmaktadır. Böylelikle, tazminat davalarına işlerlik de kazandırılmış olunacaktır.
RKHK’da konuya yönelik düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda haksız
fiile ilişkin genel hükümler uygulanacaktır.
BK m. 61 uyarınca birlikte zarar verenler, zarara uğrayanlara karşı müteselsilen sorumludurlar. Dolayısıyla Yönerge yönünde bir düzenleme zaten hukukumuzda bulunmaktadır.
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Türk hukukunda, zarar verenin ekonomik durumun doğrudan tazminat hesabında dikkate alınacağına ilişkin doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece
BK m. 52/2’de, “zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim,
tazminatı indirebilir”. Ancak bu tazminattan indirim sorunuyla alakalıdır, yoksa
sorumluluğun baştan itibaren sınırlandırılmasıyla ilgili değildir. Bununla birlikte
müteselsil sorumluların iç ilişkide zararı nasıl paylaşacaklarını düzenleyen BK
m. 62’deki kusur oranları ile yarattıkları tehlike esasları, burada uygulama alanı bulabilir. Dolayısıyla, piyasa payı düşük olan teşebbüslerin, zararın varlığına
katkılarının azlığı ileri sürülerek, iç ilişkideki sorumlulukları sınırlandırılabilir.
Ancak bu hüküm de, sorumlu olunanların sınırlandırılmasına sebebiyet vermemektedir.
Aynı şekilde pişmanlık uygulamasından yararlanmak, sadece Kurul’un ya hiç
para cezası vermemesine ya da para cezasında indirime sebebiyet vermektedir.
Bu tür bir başvuru, tazminat davası bakımından etkili kabul edilmemelidir. Zira,
pişmanlık başvurusunda bulunulmuş olsa da, ihlâlin varlığı ve bu nedenle zararın
doğduğu yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla, pişmanlık başvurusunda bulunan
teşebbüslerin, sorumluluğunun ve sorumlu oldukları teşebbüslerin sınırlandırılması Türk hukukunda bir karşılık bulamamaktadır.
Yönerge düzenlemelerinde getirilen çözümlerin, eğer uyum sürecinde kabul
edilirse Türk hukukuna etki edeceği şüphesizdir. Ancak bu yönde getirilecek düzenlemeler, sorumluluk hukukunun temelinin değişmesi neticesini doğurabilecektir. Anılanlar kapsamında, Türk hukukunda hâkime tanınan yetkilerle, sorunun aşılabileceği kanaatindeyiz.
6. Zararın Yansıtılması (Aktarılması)
Rekabetin sınırlanmasından dolayı rakip teşebbüslerin veya rekabeti ihlâl
eden teşebbüsün müşterilerinin zarara uğrayacağı tartışma dışıdır. Zaten, RKHK
m. 58’de bu iki grubun dava açabileceği açıkça düzenlenmiştir. Gerçekten de,
rekabetin sınırlanmasından zarar görenlerin, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebileceklerine ilişkin düzenleme açıkça müşterilerin/doğrudan alıcıların dava açma
hakları olduğunu öngörmektedir. RKHK m. 58/ I, c.2’de geçen rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüslerin bütün zararlarının tazminini isteyebileceklerine yönelik ifade de rakip teşebbüslerin, zarara uğramışlarsa dava açabileceklerini net bir şekilde göstermektedir. Hemen belirtelim ki, tazminat davasını
sadece rakip teşebbüsler değil, potansiyel rakipler de açabilir. Rekabetin sınırlandırılması, diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırarak piyasada etkin bir şekilde yer almalarını engeller. Rakip teşebbüslerin piyasa paylarının azalmasına bağlı
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olarak uğradığı zararların tazmin edilebilmesi, ancak ve ancak bunlara dava açma
hakkının tanınmasına bağlıdır.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere rakiplerin ve müşterilerin dava açma
hakları tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, gerek rakip teşebbüslerin gerek müşterilerin, oluşan bu zararlarını kendi müşterilerine ve nihayetinde de tüketicilere yansıtmaları durumunda, hâlâ tazminat davasının davacısı
olabilecekleri hususu tartışmalıdır. Örneğin, danışıklı ilişki veya hâkim durumun
kötüye kullanılması sonucu fiyatlar yükselmiş ve bunların müşterileri bu yüksek
fiyattan mal almak zorunda kalmışlar ve fakat kârlarını da ekleyerek aldıkları
ürünleri kendi müşterilerine veya tüketicilere satmışlarsa, artık burada zararın
yansıtıldığı kişilerin mi yoksa rekabetin sınırlanmasına doğrudan maruz kalanların mı dava açabilecekleri üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Hemen
belirtelim ki Kanun’da bu yönde açık bir düzenleme bulunmamaktadır.
Amerikan rekabet hukukunda kartelden direkt olarak yüksek fiyatlarla mal
alan doğrudan alıcının, zararını sonraki alıcılara yansıtıp yansıtmadığı önemli olmaksızın, dava açabileceği Hannover Shoe, Inc. v. United Shoe Machinery Corp.
kararıyla kabul edilmiştir. Anılan kural Illinois Brick davasında bir kez daha tekrarlanmış ve zararın yansıtıldığı savunması dinlenmemiştir. Böylelikle Amerikan hukukunda doğrudan alıcıların dava açma hakkı tanınırken, dolaylı alıcıların
dava açma hakkı kabul edilmemektedir. Ancak bu kural mutlak olarak da uygulanmamaktadır. Her ne kadar tazminat davasıyla ilgili değilse de, rekabete aykırı
uygulamaların durdurulmasını (injuction) dolaylı alıcılar da dava edebilmektedir.
Tazminat davası bakımından tanınan istisna, doğrudan alıcının zararının tamamını yansıttığının kolayca ispatlanabildiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu duruma verilen örnek, her yıl sabit miktarda mal satımını, belli oranda kâr eklenerek,
konu alan sözleşmelerdir.
Türk doktrininde ise ağırlıklı olarak, zararın yansıtıldığı dolaylı alıcıların dava
açabilecekleri kabul edilmiştir. Bu konuda, aksi görüş, bu davaların ispat sorunuyla karşılaşacağını, ekonomik olmayacağını ve normun koruma amacına girmeyeceğini ileri sürerek, dolaylı alıcıların (özelde tüketicilerin) dava açma haklarının bulunmadığını ileri sürmektedirler.
Kanımızca zararın yansıtılması durumunda, hangi zararların hangi oranda
yansıtıldığı meselesi önem kazanmaktadır. Eğer talep esnekse ve bu yüzden artan
fiyatlar dolayısıyla talep, ikamesi olan başka mallara kaymış ve bu nedenle de rekabet ihlâlinin doğrudan muhatabı olan teşebbüs, elindeki malı satamamışsa veya
kâr mahrumiyetine maruz kalmışsa, bu durumda artık davanın, anılan teşebbüs
tarafından açılabileceği kabul edilmelidir. Şüphesiz ki bu durumda dahi, zararın
bir miktarı teşebbüsün müşterilerine yansıtılmış olabilir. Anılan hâlde, müşteriler fiilî zarara, satışları azalan teşebbüs ise kâr mahrumiyetine uğramış olacaktır.
Anılan nedenle müşteriler, fiilî zararlarına; teşebbüs ise kâr mahrumiyetine da-
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yalı olarak tazminat davasını açabilecektir. Görüldüğü üzere bahse konu olayda
teşebbüs, yansıttığı oranda zararına ilişkin olarak tazminat talep edemeyecektir;
çünkü anılan hâlde, ne fiilî zararı ne de yoksun kalınan kârı söz konusudur. Teşebbüsün yoksun kalınan kârı ise satamadığı mallar nedeniyle uğradığı zarardır.
Bahsedilen durumda, müşterinin zararı ile teşebbüsün zararı örtüşmemektedir.
Bu nedenle aynı zararın iki kez tazmin edilmesiyle karşılaşılmaz.
Buna karşılık, talebin esnek olmadığı durumlarda ise müşterilerin veya tüketicilerin taleplerinin başka ikame mallara kayması söz konusu olmaz; zira burada
ilgili malın alternatifi bulunmamaktadır. Bu hâl karşısında tüketiciler veya müşteriler, fiyatların artmasına karşın, ya mala ilişkin taleplerini sürdürecek ya da
ilgili malı almaktan vazgeçeceklerdir. İlgili mala olan talebin devam etmesinde,
artık zarar, müşteriye veya tüketiciye yansıtıldığından, teşebbüsün herhangi bir
zararı söz konusu olmayacaktır ki bu durumda tazminat davası açma hakkının
müşteriye ya da tüketiciye tanınması yerinde olacaktır. Bununla birlikte, ilgili
olan mala talepte bir azalma söz konusuysa, artık teşebbüsün yoksun kalınan kârı
gündeme gelecektir. Şüphesiz ki, talepte azalma ilgili teşebbüs bakımından, malların elinde kalması gibi fiilî zararlara da yol açabilir. İşte bu hâlde, teşebbüsün
hem fiilî zararına hem de yoksun kalınan kârına ilişkin olarak dava açabileceği
kabul edilmelidir.
Yukarıda yaptığımız açıklamalarımızı özetlersek, zararın ayrıştırılabilir olduğu durumlarda, zararı kim yükleniyorsa, o kişinin dava açma hakkı vardır. Zarar
söz konusu olmaksızın bir kimsenin tazminat davası açması söz konusu olamaz;
zira sorumluluk hukukunun temelinde hukuka aykırı bir fiil dolayısıyla zarara
uğramak yatmaktadır. Salt hukuka aykırılık, tazminat davasında sübjektif hak sahibi olmayı gerektirmez.
Bahsedilen konuları ifade edecek bir düzenleme ise RKHK’da bulunmamaktadır. Anılan nedenle RKHK m. 58’in zararın yansıtılmasını da dikkate alacak bir
şekilde kaleme alınması gerekir. Kanaatimizce madde metnine “zararın yansıtıldığı oranda dolaylı alıcıların veya tüketicilerin dava açma hakkı vardır” şeklinde
bir cümlenin eklenmesi yerinde olacaktır.
Zarardan fazlasına sebep olmama bakımından ise Türk hukukunda herhangi
bir sorun bulunmamaktadır. Zira zarar, ihlalden önceki ve sonraki hâliyle malvarlığının aldığı durum arasındaki fark olduğundan, bu konuda bir tereddüt oluşmayacaktır.
7. Zararın Hesaplanması
BK m. 50/2, zararın gerçek miktarını ispat etmenin mümkün olmadığı durumlarda hâkime, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri dikkate
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alarak onu hakkaniyete uygun olarak tayin etmek yetkisini vermiştir. Hâkimin
bu yönde takdir hakkını kullanması, daha çok, kâr mahrumiyeti gibi ispatın zor
olduğu durumlarda ortaya çıkacaktır. BK m. 50/2, müstakbel ve olası zararlarda
da uygulama alanı bulabilecektir.
Zararın ispatının gerektiği herhâlde değil, ancak zararın varlığının kesin olduğu, ancak ispatın zor veya mümkün olmadığı durumlarda BK m. 50 uygulanacaktır. Yoksa diğer hâllerde BK m. 50/2 uyarınca zarara uğrayan iddiasını ispat
etmek yükümlülüğü altındadır.
Rekabet ihlâllerinde oldukça sık uygulanabilecek hükümler arasında BK m.
50/2 yer almaktadır; zira rekabet ihlâllerine dayalı tazminat davalarında ispat güçlüğü son derece önemli bir meseledir. RKHK m. 57’de her türlü zararın, RKHK
m. 58’de bütün zararların talep edileceği ifadeleri karşısında ve ayrıca RKHK
58/ I’de yer alan elde etmeyi umdukları bütün kârlardan bahsedilmesi, tazminat
davalarında fiilî zararın yanında yoksun kalınan kârın ve ayrıca müstakbel ve
olası zararların da tazmin edileceği açıktır. Ayrıca ispat güçlüğü, sadece bu tür zararlarda değil, fiilî zararın kendisinde de ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla BK
m. 50/2’nin fiilî zararları dışladığı şeklinde bir yaklaşım doğru değildir. İşte ispat
güçlüğü karşısında, hâkim devreye girecek ve hakkaniyete göre zarar miktarını
tayin edecektir. Davacı BK m. 50/2’nin uygulandığı durumlarda zararın gerçek
miktarını ispat etmek durumunda değilse de, zararın varlığına ilişkin delilleri,
hâkime takdir yetkisi tanıyacak şekilde ortaya koymalıdır. Bu tür deliller ortaya
konulmaksızın, hâkimin soyut iddialara dayalı olarak tazminat miktarını belirlemesi mümkün değildir.
Hâlin mutad cereyanından anlatılmak istenen, davacının ileri sürdüğü deliller
kapsamında, hayatın olağan akışı çerçevesinde meydana gelebilecek zararların
dikkate alınmasıdır. Zarar görenin aldığı tedbirler de dikkate alınacaktır; bu kapsamda olmak üzere mahrum kalındığı iddia edilen kazançların kuvvetle ihtimal
dâhiline sokan unsurları zararın takdirinde göz önünde bulundurulacaktır. İşte bu
noktada rekabet ihlâllerinde geçmiş yıllar bilânçolarının da dikkate alınmasını
öngören RKHK m. 58/ I önem arz etmektedir. Zira, geçmiş yıl bilânçoları, hâkime, hüküm kurmasında takdir yetkisini kullanırken önemli bir dayanak oluşturacaktır. Gerçekten de yoksun kalınan kazanç bakımından en kuvvetli dayanak belki de zarar gören davacının tuttuğu defterler, kâr–zarar cetvelleri, bilânçolardır.
Bu malî tablolar ve ticarî defterler, rekabet ihlâline katılmayan, bu nedenle de zarar gören davacının hayatın olağan akışı çerçevesinde elde edebileceği kârı ortaya
koyabilecek niteliktedir. Burada yeri gelmişken belirtelim ki, tazminat davaları
haksız fiil temeline dayandırıldığından, delil serbestisi ilkesi geçerli olacaktır.
Dolayısıyla hükümde geçen, geçmiş yıllara ait bilânçoların da zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün kârların hesaplanmasında dikkate alınacağını belirten hükmün geniş olarak düşünülmesi gerekeceği açıktır. Zaten RKHK
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m. 58/ I’de “de” bağlacı kullanılarak, elde edilmesi umulan kârların başkaca deliller de kullanılarak ispat edilebileceği net bir şekilde ortaya konulmuştur.
Bütün bu hususları nazara alacak olan hâkim, nihayetinde takdir yetkisine
dayanarak (MK m. 4) zararın miktarını belirleyecektir. Hâkim, zararın miktarının belirlenmesinde bilirkişi deliline de başvurabilir ki tatbikatta genelde bu yola
gidilmektedir. Rekabet ihlâllerinin bizzat kendilerinin çok karmaşık bir yapıya
sahip olması, ciddi bir piyasa analizini gerektirmesi neticesinde zaten mahkemelerin bilirkişi deliline başvuracakları ortadadır. Anılan nedenle bilirkişilerin,
davacının zararını hesaplayacak uzmanlar arasından seçilmesi de önem arz etmektedir.
Tüm bu açıklamalar bakımından, Türk hukukunda konunun ayrıca düzenlenmesi gerekmemektedir.
8. Uzlaşma Görüşmelerinin ve Zararın Tazminine İlişkin Yapılan
Anlaşmaların Davaya Etkisi
a. Uzlaşma görüşmelerinin zamanaşımını durdurması meselesi
BK m. 153 ve 154’te, taraflar arasındaki uzlaşma (sulh) görüşmelerinin zamanaşımını durdurup durdurmadığı noktasında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür bir faaliyetin, zamanaşımını durdurduğu veya kestiği
söylenemeyecektir.
Bununla birlikte meselenin arabuluculuk bakımından da ele alınması gerekmektedir. Bilindiği üzere, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu (22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmî Gazete), 22.06.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir (6325 sayılı Kanun m. 37).
6325 sayılı Kanun m. 1/2 uyarınca, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk uygulanabilecektir. Arabuluculuk süresinin başlaması ve sürelere etkisi ise 6325 sayılı Kanun
m. 16’da düzenlenmiştir. Buna göre:
“Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hâlinde,
tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında
sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir
tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların
arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
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Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen
süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate
alınmaz”.
Görüldüğü üzere, 6325 sayılı Kanuna uygun olarak arabuluculuk faaliyeti
kapsamında zamanaşımı süresinin durması kabul edilmiştir. Bu durumda, anılan Kanuna tâbi olmaksızın yapılan uzlaşma (sulh) görüşmeleri, bu etkiyi haiz
değildir.
b. Sulh (uzlaşma) anlaşmalarının tazminat talebine etkisi
Yukarıda belirtildiği üzere, ihlâlde yer alan teşebbüsler, davacıya karşı müteselsilen sorumludurlar. Bu müteselsil sorumlulardan biriyle yapılan anlaşmanın,
diğer sorumlulara karşı tazminat talebine etkisi ise ayrıca değerlendirilmelidir.
BK m. 163/1 uyarınca alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının ifasını,
dilerse borçlulardan hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir. Borçluların sorumluluğu, borcun tamamını ödeyinceye kadar devam eder (BK m. 163/2). BK
m. 166/1 uyarınca borçlulardan biri, ifa veya takasla borcun tamamını veya bir
kısmını sona erdirmişse, bu oranda diğer borçluları da borçtan kurtarmış olur.
Borçlulardan biri, alacaklıya ifada bulunmaksızın borçtan kurtulmuşsa, diğer
borçlular bundan, ancak durumun veya borcun niteliğinin elverdiği ölçüde yararlanabilirler (BK m. 166/2). Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesi, diğer borçluları da ibra edilen borçlunun iç ilişkideki borca katılma payı
oranında borçtan kurtarır (BK m. 166/3).
Burada önem taşıyan husus, BK m. 166/1’in, borcun sona ermesi oranında
diğer borçluların da borçtan kurtulacağına ilişkin ifadesidir. Bu ifade, aynı zamanda, borç sona ermediği nispette, borcun bir kısmını ödeyen borçlunun da
sorumlu kalacağını göstermektedir. Ancak, BK m. 166/1, sadece ifa ve takastan
bahsetmiştir. Bunun haricinde taraflar arasında sulh veya ibra sözleşmesi de yapılmış olabilir.
BK m. 132 uyarınca ibra sözleşmesiyle borç, tamamen veya kısmen sona erdirilebilir. İbra, beri kılmak, borçtan sorumlu tutmamak anlamına geldiğinden,
burada herhangi bir ifa ya da takas söz konusu değildir. İbra sözleşmesinin müteselsil sorumlulara etkisi ise, ibra edilen borçlunun iç ilişkideki borca katılma
payı oranında borçtan kurtarma şeklindedir (BK m. 166/3). Eğer ibra, borçluyu
tamamen beri kılıyorsa, o artık borçtan sorumlu olmayacak, diğer müteselsil sorumluların borcu ise, BK m. 166/3 kapsamında devam edecektir.
HMK m. 313/1 uyarınca sulh, bir davada tarafların aralarındaki uyuşmazlığı
kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla yaptıkları sözleşmedir. HMK m.
315/1 uyarınca da sulh, ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi
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hukuki sonuç doğurur. Ancak buradaki sona erdirmenin, uyuşmazlığın tamamen
sonlandırılması bakımından anlamak gerekir.
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18/1 uyarınca, arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, bu belirleme anlaşma belgesi şeklinde de olabilir.
Anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine dair mahkemeden şerh alınırsa, bu
belge ilâm niteliğini haizdir (6325 sayılı Kanun m. 18/2). Görüldüğü üzere, anlaşmanın kapsamı da taraflarca belirlenecektir. Bu nedenle de, borcun karşı taraf
açısından tamamen yahut kısmen sona erip ermediği kararlaştırılabilecektir. Arabuluculuk dışında kalan müteselsil borçluların durumu ise, BK m.166’ya göre
tayin edilecektir.
Görüldüğü üzere Yönetmelik m. 19’daki sisteme benzer sonuçlar doğuran düzenlemeler hukukumuzda bulunmaktadır.
Bu arada yeri gelmişken değinilmesi gereken husus, 7246 sayılı Kanunla 43.
maddede yapılan değişikliklerdir. Yeni hâliyle artık soruşturma aşamasında Kurulla ilgili teşebbüsler arasında uzlaşma söz konusu olabilecektir ve bu kapsamda teşebbüsler Kurula taahhüt sunacaklardır. Ancak buradaki uzlaşma ve taahhüt
meselesi, daha çok idari sürece, yani soruşturma aşamasında ilişkindir. Yani, zarara uğrayanlarla ihlalde bulunanlar arasında bir mesele değildir.
III. Öneriler
Yukarıda yapılan açıklamalar göstermektedir ki, rekabet ihlalinden kaynaklı
sorunlar, haksız fiil hukuku çerçevesinde ele alınmakta, buradan hareketle çözümler elde edilmektedir. Mahkemelerin yetkileri ile Kurul arasındaki ilişkiler
ise, HMK hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Bu çerçeveden hareket edildiğinde, RKHK m. 57 vd. hükümlerinin varlığı
tartışılmıştır. Madem ki mesele haksız fiil hukuku ve usul hukuku kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır; o hâlde bu düzenlemelere ne gerek vardır eleştirisi
getirilmektedir.
Ancak AB düzenlemeleri de ele alındığında, tazminat davalarına özel önem
verildiği ve bunların etkinleştirilmeye çalışıldığı ortadadır. Bu minvalde, RKHK
m. 57 vd. düzenlemelerinin kalması yerinde olacaktır. İhlalden kaynaklanan zararların tazminine ilişkin davalara (private enforcement) önem verildiği içindir ki
bu maddelerde bazı değişiklikler yapılması da önem taşıyacaktır.
İfade etmek gerekir ki, AB düzenlemeleri bakımından, bazı kurumların şu
aşamada Türk hukukuna yansıtılması, sistem sorununu gündeme getirecektir.
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Örneğin uzlaşma yahut pişmanlık başvurularında, tarafların veya başvuranların
sorumluluğunu sınırlandıran Yönerge düzenlemelerinin hukukumuza yansıtılması, en azından şu aşamada, zor gözükmektedir. Zira konu, haksız fiil hukuku bağlamında değerlendirilmektedir. Bu tür sorumluluk sınırlandırmaları, diğer
haksız fiil sorumluluğu hâllerinde olduğu takdirde gündeme getirilebilecek gibi
durmaktadır. Öte yandan, Yönergede düzenlenen hâliyle sorumluluk sınırlandırması şeklinde uzlaşmalar, kötüye kullanmaya da açıktır.
Bu çerçevede önerilerimiz aşağıdaki gibi olacaktır.
1. Tazminatın Kapsamı
RKHK m. 58/1 bakımından önerimiz;
“Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan
zarar görenler, bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın kapsamına özellikle fiilî
zarar ve yoksun kalınan kazanç girer. Yoksun kalınan kazancın belirlenmesinde, geçmiş yıllara ait bilânçolar da dikkate alınır”
şeklinde olacaktır.
RKHK m. 58/2 ise yürürlükten kaldırılmalıdır.
2. Delillerin Elde Edilmesi
RKHK m. 59’a bir fıkranın eklenmesi düşünülebilir. Önerimiz ise,
“Kurul, soruşturmanın etkinliğini sağlamak, ticari sırların gizliliğini gözetmek kaydıyla soruşturma veya ön araştırma dosyası içeriğindeki belgeleri, bilgileri, talimatı üzerine mahkemelere göndermek zorundadır.
Soruşturma devam ettiği sürece, pişmanlık başvurularına, taraflarına,
içeriklerine ilişkin yazışmalar, durum belirtilmek kaydıyla mahkemelere
gönderilmez. Kurul kararının kesinleşmesi hâlinde, sadece ticari sırlar
gözetilir.”
şeklinde olacaktır.
3. Rekabet Otoritesinin Kesinleşen Kararlarının Tazminat Davalarına
Etkisi
Yönerge düzenlemelerine uyum bakımından, değindiğimiz pratik gereklilik
de gözetilmek kaydıyla RKHK m. 59’a bir ek fıkra getirilmesi düşünülebilir. Bu
bağlamda önerimiz,
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“Kurulun, bu Kanunda düzenlenen rekabetin ihlaline ilişkin kesinleşen
kararları, tazminat davasına bakan mahkemelerce kesin delil olarak kabul edilir. Kurulca henüz karar verilmemiş yahut karar kesinleşmemişse,
davanın soruşturmaya veya ön araştırmaya konu rekabet ihlali ile ilgisi
gözetilerek mahkemelerce HMK m. 165 hükmü uyarınca Kurul kararının kesinleşmesi bekletici mesele yapılır”
şeklindedir.
4. Tazminat Davalarında Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı
Yukarıdaki açıklamalarımız bağlamında, Yönerge düzenlemeleri de dikkate
alınarak önerimiz:
“Rekabet ihlalleri nedeniyle açılacak tazminat davalarında zamanaşımı
süresi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 72. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesine göre belirlenir. Zamanaşımı, rekabet ihlali sona ermediği ve zarara uğrayanın eylemin rekabet ihlali teşkil ettiğini, zararının
bundan doğduğunu ve failleri bilmediği sürece işlemeye başlamaz. Süre,
en geç Rekabet Kurulunun ihlal hakkında soruşturma başlattığını, resmi internet sitesinde ilân edilmesiyle başlar. Zamanaşımının durmasına
veya kesilmesine, genel hükümler uygulanır”.
5. Zararın Yansıtılması (Aktarılması)
RKHK m. 58/1’e ilişkin önerimiz şu şekildedir:
“Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan
zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilirler. Zararın yansıtıldığı oranda dolaylı alıcılar veya tüketiciler, bundan kaynaklanan
zararlarının tazminini isteyebilirler. Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın belirlenmesinde, zarar
gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün karlar, geçmiş yıllara ait
bilançolar da dikkate alınarak hesaplanır”.
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Öz
Bu başlık altında, tüketicilerle kurulan sözleşmelerde sıklıkla karşılaşılan haksız şartlar konusu incelenmektedir. Konunun ele alınmasında ilk olarak, 5 Nisan 1993 tarih ve 93/13/AET sayılı Tüketici Sözleşmelerinde
Haksız Şartlar Hakkında Konsey Yönergesi’nin öngördüğü düzenlemeler incelenmiştir. Bunu takiben, haksız
şartlara ilişkin Türk mevzuatındaki kurallar ele alınmış, bu kapsamda özellikle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesi ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ile
getirilen düzenlemeler açıklanmıştır. Bu teorik inceleme sonrasında, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar
Hakkında Yönetmelik Ek 1’de belirtilen haksız şart örneklerine yer verilerek, haksız şartların uygulamadaki
görünüşü somutlaştırılmıştır. Son olarak, tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar konusunda Türk hukukunun
Avrupa Birliği hukukuna uyumu konusunda değerlendirme ve önerilere yer verilerek, inceleme tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, Standart sözleşmeler, Haksız şartların idari ve
yargısal denetimi
Abstract
This article examined the matter of unfair terms which are frequently contained in contracts concluded with
consumers. In order to do so, firstly, provisions of the Council Directive on 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts have been analyzed. Following that, rules regarding unfair terms within the
Turkish legislation have been reviewed, and in this respect, Article 5 of the Law on Consumer Protection No.
6502 and provisions adopted under Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts in particular have been
explained. After that theoretical analysis, unfair terms practices have been concreted by including unfair terms
samples specified in the Annex No 1 to the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts. Finally, the study
has been concluded by reflecting considerations and proposals on compliance of Turkish law with the EU law
in terms of unfair terms in consumer contracts.
Keywords: Unfair terms in consumer contracts, Standard contracts, Administrative and judicial review of unfair terms

848

Doruk GÖNEN

I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: 5 Nisan 1993 tarih ve 93/13/AET sayılı Tüketici
Sözleşmelerinde Haksız Şartlar Hakkında Konsey
Yönergesi (“Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 5 Nisan 1993

Sayısı

: 93/13/AET

Yayın Yeri

: ABRG 21.04.1993, L 95, s. 29-34

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kabul Tarihi

: 07 Kasım 2013

Sayısı

: 6502

Yayın Yeri

: RG 28.11.2013, 28835

2. Adı
Yayın Yeri

: Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (“TSHŞHY”)
: RG 17.06.2014, 29033

II. Açıklamalar
B. AB Hukuku
AB hukukunda tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar konusu esas itibariyle
05.04.1993 tarih ve 93/13/AET sayılı Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar
Hakkında Konsey Yönergesi ile düzenleme altına alınmıştır. Yönerge’nin amacı,
satıcı veya sağlayıcılar ile tüketiciler arasında kurulan sözleşmelerdeki haksız
şartlar konusunda üye devlet hukuklarının, düzenlemelerinin ve idari hükümlerinin birbirine yaklaşmasını sağlamaktır.
Yönerge’nin 3. maddesinde haksız şart, münferiden müzakere edilmemiş ve
tarafların sözleşmeden doğan hak ve borçlarında tüketici aleyhine iyiniyete aykırılık oluşturacak şekilde dengesizliğe sebep olan sözleşme şartı olarak tanımlanmaktadır.
Yönerge’ye göre, bir sözleşme şartının önceden hazırlanmış ve bu nedenle
tüketicinin içeriğine etki edememiş olduğu hâllerde, özellikle önceden hazırlan-
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mış bir standart sözleşmenin içeriğine dâhil olması durumunda, o sözleşme şartı
münferiden müzakere edilmemiş kabul edilmelidir.
Sözleşmenin bütünü incelendiğinde önceden hazırlanmış bir standart sözleşme olduğu sonucuna ulaşılıyorsa, bir sözleşme şartının belirli açılardan veya
belirli bir sözleşme şartının münferiden müzakere edilmiş olması, sözleşmenin
kalanının haksız şart denetimine tabi olmasını engellemez. Keza, satıcı ya da
sağlayıcının standart bir sözleşme şartının münferiden müzakere edildiğini ileri
sürmesi hâlinde, bu husustaki ispat yükü kendi üzerindedir.
Yönerge madde 3 (3)’de belirtildiği şekilde, yol gösterici nitelikte olmak ve
sınırlayıcı olmamak üzere, haksız olarak değerlendirilecek şartlar listesine Yönerge ekinde yer verilmiştir. Böylece, Yönerge ekinde belirtilen bu şartlarla örtüşen veya benzeşen sözleşme şartlarının haksız şart niteliğinde olduğu kolaylıkla
söylenebilecektir.
Yönerge’nin 4. maddesine göre, 7. madde saklı kalmak üzere, bir sözleşme
şartının haksızlığı değerlendirilirken, sözleşme konusu malların veya hizmetlerin
mahiyeti, sözleşmenin yapıldığı andaki ve sözleşmenin yapılmasıyla ilgili tüm
şartlar ve sözleşmenin diğer şartları veya sözleşmenin bağlı olduğu diğer bir sözleşmenin şartları dikkate alınmalıdır.
Sözleşme koşullarının haksızlığı değerlendirilirken, bu koşullar anlaşılır bir
dille yazıldığı ölçüde, ne sözleşmenin ana konusunun belirlenmesiyle ne de değişime konu mal veya hizmetlerin karşılığı ödenen ücret ve bedelin uygunluğu
ile ilgili bir bağlantı kurulur. Böylece, açık ve anlaşılır bir dille sözleşmede belirtilmiş olmak kaydıyla, sunulan mal veya hizmet ile karşılığında ödenen bedel
arasındaki uygunluk, haksız şarta ilişkin değerlendirmenin konusu dışında bırakılmıştır.
Tüketiciye sunulan sözleşmenin tümünün veya belirli koşullarının yazılı olması hâlinde, bu koşulların her zaman açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış
olması gerekir. Bir sözleşme koşulunun anlamı konusunda şüphe olması hâlinde,
tüketicinin en lehine olan yoruma üstünlük tanınır. Ancak bu yorum kuralı, Yönerge madde 7 (2)’de düzenlenen usul hakkında uygulanmaz.
Yönerge’nin 6. maddesi ile üye devletler, bir satıcının veya sağlayıcının tüketici ile kurulan sözleşmede yer verdiği haksız şartların kendi ulusal hukukları
gereği tüketiciyi bağlamayacağı ve sözleşmenin haksız şartlar olmaksızın mevcudiyetini sürdürebilecek olması hâlinde, tarafları bağlamaya devam edeceğine
ilişkin düzenlemeleri yapmakla yükümlü kılınmıştır. Keza üye devletlerden, sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak üye olmayan bir devletin hukukunun seçilmesi hâlinde, eğer bu devletin üye devletin toprağı ile yakın bir bağlantısı varsa,
bu yönergeyle tüketiciye sağlanan korumanın kaybedilmemesini sağlamak üzere
gerekli önlemleri almaları beklenmektedir.

850

Doruk GÖNEN

Yönerge’nin 7. maddesine göre üye devletler, tüketicilerin ve rekabet hâlindeki satıcıların ve sağlayıcıların menfaatini gözeterek, satıcı ve sağlayıcıların tüketicilerle yaptıkları sözleşmelerde haksız koşulları sürekli olarak kullanmalarını
engellemeye yönelik uygun ve etkili önlemleri sağlamalıdır. Bu önlemler, tüketiciyi koruyucu ulusal hukuka göre meşru menfaati olan kişilerin ve örgütlerin,
genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşme şartlarının haksızlığının
tespiti için ulusal hukuklarına göre mahkemelerde veya yetkili idari makamlar
nezdinde yasal yollara başvurabilmesini sağlayacak hükümleri de kapsamalıdır.
Bu tarz haksız şartların sürekli olarak kullanılmasını önlemeye yönelik uygun ve
etkili önlemler ancak bu yolla sağlanabilir. Bu hukuki tedbirler, ulusal hukuklara
uygun olarak, aynı veya benzer nitelikte genel sözleşme şartlarını kullanan veya
kullanılmasını tavsiye eden aynı ekonomik sektördeki birkaç satıcı veya sağlayıcıya ya da birliklerine karşı ayrı ayrı veya birlikte yöneltilebilmelidir.
Diğer yandan üye devletler, tüketicilere haksız şartlar konusunda daha fazla
koruma sağlamak amacıyla Yönerge’nin öngördüğü yukarıdaki düzenlemelerden
daha sıkı düzenlemeler kabul etmek konusunda serbest bırakılmıştır. Diğer bir
ifadeyle Yönerge, haksız şartlara karşı üye devletlerden sağlaması beklenen asgari korumanın çerçevesini çizmekte, daha sıkı tedbirler almak konusunda ise onları serbest bırakmaktadır. Yönerge’de, yönergeye uyum amacıyla gerekli yasal
düzenlemeleri yapmaları ve idari önlemleri almaları için üye devletlere 31 Aralık
1994 tarihine kadar süre verilmiştir.
C. Türk Hukuku
Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar konusu Türk hukukunda esas itibariyle, TKHK 5. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Konuyla ilgili detaylı
düzenleme ise, tüketicilerle kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespitine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan
TSHŞHY’de yer almaktadır. Belirtilen bu iki düzenleme dışında da, mevzuatta
çeşitli yerlerde konuya ilişkin düzenlemelerle karşılaşılmaktadır. Elektronik haberleşme sektöründe tüketici hak ve menfaatlerini korumaya yönelik Elektronik
Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 10. maddesi
buna örnek olarak verilebilir.
Bilindiği üzere, sözleşmeler hukukunda egemen olan sözleşme serbestisi
prensibi, getirdiği özgürlükçü yaklaşım ile -kanundan doğan sınırlamalar saklı
kalmak kaydıyla- taraflara kuracakları sözleşmelerin içeriğini serbestçe belirleme imkânı getirmektedir. Ancak bu prensip, tarafların birbirine yakın ekonomik
ve sosyal düzeylerde oldukları, dolayısıyla sözleşmenin müzakeresi aşamasında
kendi koşullarını karşı tarafa kabul ettirebilmek bakımından eşit şansa sahip oldukları düşüncesinden yola çıkarak benimsenmiş olan bir prensiptir. Oysa günü-
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müzde, özellikle kitlesel mal ve hizmet sunan işletmelerin ulaştığı ekonomik ve
organizasyonel güç, sözleşme serbestisi prensibine yaslanarak hazırladıkları sözleşme şartlarını, bu şartları anlayacak bilince sahip olmayan tüketicilere dayatması sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. İşte tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar
konusunun özel olarak düzenleme altına alınmasıyla amaçlanan, sözleşmenin
ekonomik olarak güçlü ve organize durumdaki karşı tarafının, üzerinde herhangi bir tartışma veya pazarlık imkânı tanımaksızın tek taraflı olarak hazırlayarak
sözleşmeye dâhil ettiği ve tüketicinin kendisine sunulduğu hâliyle kabul etmek
zorunda kaldığı haksız şartlardan tüketicilerin korunmasıdır. Böylece, sözleşmenin güçlü tarafınca tüketicinin içeriğine etki edemeyeceği şekilde hazırlanan sözleşmeler nedeniyle taraflar arasında tüketici aleyhine bozulan dengenin yeniden
kurulması sağlanmaktadır.
Hukukumuzda tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar konusu, esas olarak,
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Genel Esaslar kısmında yer alan 5.
maddesinde düzenlenmiştir. Hükmün Kanun içindeki yeri ve içeriği dikkate alındığında, taraflarından birini tüketicinin oluşturduğu, yazılı veya sözlü her türlü
tüketici sözleşmesinde uygulama alanı bulabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla,
hükmün uygulanabilmesi bakımından tüketici sözleşmesinin konusunun ve karşı
tarafının herhangi bir belirleyici yönü yoktur. Hatta TKHK 5 (5)’te ve TSHŞHY
2 (2)’de, faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine
bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır denilerek, diğer satıcı ve sağlayıcılar yanında, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle çalışmalarını yürütmekte olan telefon operatörleri, elektrik, su, doğalgaz dağıtım şirketleri,
bankalar, sigorta şirketleri gibi kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin de haksız şart
denetimine tabi olduğu belirtilmiştir.
Tüketici sözleşmesindeki bir şartın haksız şart olarak kabul edilebilmesi için,
sözleşmenin bizzat satıcı/sağlayıcı tarafından hazırlanması zorunlu değildir. Satıcı/sağlayıcı tarafından kullanılmış olmak kaydıyla, meslek odası gibi bir üçüncü
kişi tarafından hazırlanan sözleşme şartları da haksız şart denetimine tabidir.
TKHK 5 (1)’de haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil
edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme
şartları olarak tanımlanmaktadır. Bu nitelikteki şartların denetime tabi tutulmasıyla tüketiciler, üzerinde herhangi bir pazarlık şansı olmadan kabul ettikleri kendi aleyhlerine haksız şartlara karşı korunmak istenmektedir.
Tanım dikkate alındığında görülmektedir ki, tüketici sözleşmesindeki bir şartın 5. madde anlamında haksız şart olarak kabul edilebilmesi için, bu şartın a)
tüketiciyle müzakere edilmeksizin sözleşmeye dâhil edilmesi, b) tarafların söz-
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leşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek
biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olması koşullarının bir arada gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla haksız şart incelemesinde öncelikle tüketiciyle
müzakere edilmeksizin sözleşmeye dâhil edilen bir şartın olup olmadığı incelenmeli, eğer bu nitelikte bir şartın var olduğu tespit edilirse ikinci aşamada bu şartın
dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden
olup olmadığı araştırılmalıdır.
Bu şartlardan ilki, yani bir sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmeksizin sözleşmeye dâhil edilmesi ifadesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda
Kanun’da bir açıklık bulunmamaktadır. Esasen bu durum, olası yorum farklılıkları nedeniyle Kanun’un aradığı bu şartın farklı şekillerde anlaşılması riskini
barındırmaktadır.
Doktrindeki genel kabule göre, bir sözleşme şartının tüketiciyle müzakere
edilmiş sayılabilmesi için, tüketicinin bu sözleşme şartını anlamış, içeriğine etki
etme imkânına sahip olduğunu bildiği hâlde şartı mevcut hâliyle kabul etmiş olması gerekir. Dolayısıyla, tüketicinin anlama imkânı bulunmayan veya tüketici bakımından anlaşılabilir olsa da içeriğine etki etme imkânına sahip olmadığı
düşüncesiyle kabul ettiği şartlar, tüketiciyle müzakere edilmeksizin sözleşmeye
dâhil edilmiş kabul edilecektir.
Bu açıklamadan da görüldüğü üzere, TKHK 5 anlamında haksız şart, Türk
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel işlem koşulunu da içine alan, ancak genel işlem koşulundan daha geniş bir kavramdır. Şöyle ki, bir sözleşme şartının
tüketiciyle müzakere edilmeksizin sözleşmeye dâhil edildiğini söyleyebilmek
için, o şartın mutlaka TBK 20-25 anlamında genel işlem şartı niteliğinde olması gerekmez. Diğer bir ifadeyle, TBK 20-25 anlamında genel işlem şartı kabul
edilemeyecek bir sözleşme şartı da, TKHK 5 anlamında bir haksız şart olarak
nitelendirilebilir. Bu nedenle, tüketici sözleşmesindeki kayıt, düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu genel işlem şartı niteliğinde bir sözleşme hükmü
(TBK 20) olmasa da, eğer tüketiciyle müzakere edilmeksizin sözleşmeye dâhil
edilmişse, TKHK 5 kapsamında haksız şart denetimine konu olabilir. Böylece tüketicilere, Türk Borçlar Kanunu’nda genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeler
eliyle sağlanan korumadan daha kapsamlı bir koruma sağlanmaktadır.
Diğer yandan, TKHK 5 (3) düzenlemesi, bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir karinesini getirmiştir. Sözleşmeyi düzenleyen taraf, standart sözleşme içindeki bir
şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa, Kanun’un tüketici lehine
getirdiği bu karinenin aksini ispatla yükümlüdür. Diğer bir ifadeyle, tüketiciye
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kabul ettirilmiş bir standart sözleşme şartı, ancak bu şartın tüketiciyle müzakere
edildiği özel olarak ispatlanabildiği takdirde, 5. madde denetiminin dışında kalır.
Tüketiciye, herhangi bir standart sözleşmenin altına, sözleşmeyi okuyup anladığı ve özgür iradesiyle kabul ettiği şeklinde veya benzeri bir şerh düşürülmüş
olması, Kanun’un getirdiği bu karineyi çürütmek için tek başına yeterli değildir.
Keza, sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu
sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit
bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmının haksız şart
denetimine tabi olmasını engellemez.
TKHK 5 (4)’e göre, sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin
anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Gerçekten de,
özellikle standart sözleşmelerde sık sık karşılaşılan bir sorun, sözleşme şartlarının son derece ayrıntılı, karmaşık, adeta anlaşılmamak amacıyla kaleme alınmış
olmasıdır. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması hâlinde, bu
hükümler haksız şart olarak kabul edilerek hükümsüz sayılacaktır. Bir sözleşme
şartının açık ve anlaşılır olup olmadığının belirlenmesinde ise objektif bir yaklaşımla ortalama bir tüketicinin gözünden değerlendirme yapılmalıdır. Sözleşmede
yer alan bir hükmün birden çok anlama gelmesi hâlinde ise bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır. Diğer bir ifadeyle, birden çok anlama gelen bir sözleşme
şartıyla karşılaşıldığında, bu şartın tüketicinin lehine olan yorumuna üstünlük tanınacaktır. Sözleşme, şüphe hâlinde düzenleyen aleyhine yorumlanır (in dubio
contra stipulatorem) genel ilkesinin görünümü olan bu kural, sözleşme hükmünü
kaleme alan tarafın bunun anlaşılır olması sorumluluğunu taşıması düşüncesine
dayanmaktadır.
Diğer yandan, bir sözleşme şartının TKHK 5 kapsamında haksız şart olarak
kabul edilebilmesi için, tüketiciyle müzakere edilmeksizin sözleşmeye dâhil edilmesi tek başına yeterli olmamakta, aynı zamanda bu şartın tarafların sözleşmeden
doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olması koşulunun da gerçekleşmesi gerekmektedir. Burada söz konusu olan, TMK 2 anlamında objektif iyiniyettir.
Öncelikle belirtilmelidir ki, TKHK 5 (6)’ya göre, bir sözleşme şartının haksızlığı, sözleşme konusu mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var
olan şartlar ve sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer
bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına
göre belirlenir. Dolayısıyla yapılacak incelemede, bir sözleşme şartının münferiden incelenmesinden ziyade, taraflar arasındaki ilişki bütünsel olarak ele alınarak
bir sonuca ulaşılmalıdır. Çünkü maddeler tek başına değerlendirildiğinde tüketici
bakımından var olduğu kabul edilebilecek bir haksızlık, aynı sözleşme veya ilgili
diğer bir sözleşme ile dengelenmiş olabilir.
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Diğer yandan, TKHK 5 (6)’da belirtilen bir diğer nokta, bir sözleşme şartının
haksız olup olmadığına yönelik incelemenin, sözleşmenin kuruluş anındaki şartlar dikkate alınarak yapılması gereğidir. Eğer sözleşmenin kurulmasından sonra
değişen şartlar nedeniyle bir sözleşme şartı haksız şart olarak nitelendirilebilecek
hâle geldiyse, bu durum TKHK 5’in uygulama alanı dışında kalmaktadır. Bu durumda eğer şartları varsa, genel hükümler çerçevesinde sözleşmenin uyarlanması
yoluna başvurulması düşünülebilir.
Önemle belirtmek gerekir ki, bir şartın haksız şart olarak nitelendirilebilmesi
için, bu şart nedeniyle sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerde tüketici aleyhine ortaya çıkan dengesizliğin dürüstlük kuralına aykırılık oluşturacak bir ağırlığa ulaşması gerekir. Bu nedenle, sözleşmenin bazı şartlarında tüketici aleyhine
makul kabul edilebilecek, dürüstlük kuralına uygun ve ticaret hayatının olağan
akışı içinde görülebilecek bir dengesizliğin bulunması, o sözleşme şartını haksız
hâle getirmez.
Keza, TKHK 5 (7)’ye göre, sözleşme şartlarının haksızlığının belirlenmesinde, şartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmeden
doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilişkin bir değerlendirme
yapılamaz. Dolayısıyla, haksız şart incelemesinde, eğer anılan şartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmışsa, tarafların asli edimleri yönünden bir dengenin bulunup
bulunmadığı inceleme konusu yapılamayacaktır. Böyle bir denetimin hem hükmün konuluş amacının dışında kalacağı hem de serbest piyasa ekonomisinin temel
prensiplerine ters düşeceği açıktır. Diğer yandan bu yönde bir incelemenin, TBK
28’de düzenlenen aşırı yararlanma düzenlemesi eliyle yapılması düşünülebilir.
TSHŞHY Ek 1’de, haksız şart olarak kabul edilecek sözleşme şartlarına, sınırlandırma (numerus clausus olarak sayma) amacı olmaksızın çeşitli örnekler
verilmektedir. Anılan düzenlemede yer verilen haksız sözleşme şartı örnekleri
şunlardır:
“(1) Aşağıda yer alan sonuçları hedefleyen veya bu sonuçları doğuran şartlar haksız şarttır.
a) Sözleşmeyi düzenleyenin bir fiili veya ihmali nedeniyle, tüketicinin
hayatını kaybetmesi, yaralanması veya maddi zarara uğraması hâlinde,
sözleşmeyi düzenleyenin yasal sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan
şartlar,
b) Sözleşmeyi düzenleyenin, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini tamamen veya kısmen ifa etmemesi veya ayıplı ifa
etmesi hâlinde, tüketicinin herhangi bir alacağını sözleşmeyi düzenleyene
karşı var olan bir borcuyla takas etme hakkı dâhil, sözleşmeyi düzenleyene
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veya bir üçüncü şahsa yöneltebileceği yasal haklarını ortadan kaldıran ya
da ölçüsüz şekilde sınırlayan şartlar,
c) Sözleşmeyi düzenleyenin, sadece kendisi tarafından belirlenen koşullarda edimini ifa edeceği, buna karşılık tüketicinin herhâlde ifa ile yükümlü
tutulduğu şartlar,
ç) Tüketicinin sözleşmeyi kurmaktan veya ifa etmekten vazgeçmesi hâllerinde sözleşmeyi düzenleyene tüketicinin kendisine ödediği bedeli muhafaza etme hakkı tanıyan, ancak sözleşmeyi düzenleyenin aynı türden davranışları için tüketiciye benzer bir tazminat hakkı tanımayan şartlar,
d) Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin, orantısız biçimde yüksek bir tazminat ödemesini gerektiren şartlar,
e) Sözleşmeyi düzenleyene, sözleşmeyi keyfi bir şekilde fesh etme hakkı
tanıyan ancak tüketiciye aynı hakkı vermeyen şartlar ile sözleşmeyi düzenleyenin fesih hakkını kullanmasına rağmen, henüz ifa etmediği edimler
karşılığında almış olduklarını muhafaza etme hakkı veren şartlar,
f) Sözleşmeyi düzenleyene, haklı sebeplerin var olduğu durumlar hariç olmak üzere, belirsiz süreli bir sözleşmeyi makul bir bildirimde bulunmaksızın ve süre tanımaksızın fesh etme hakkı tanıyan şartlar,
g) Belirli süreli sözleşmelerde, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin konulan şartlar,
ğ) Tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından önce fiilen bilgi sahibi olamayacağı sözleşme şartlarını, geri dönülemez bir şekilde kabul ettiğini öngören şartlar,
h) Sözleşmeyi düzenleyenin sözleşme şartlarını, sözleşmede belirtilen
haklı bir sebep olmaksızın tek taraflı olarak değiştirmesine imkân veren
şartlar,
ı) Sözleşmeyi düzenleyenin, sözleşme konusu mal veya hizmetin niteliklerini tek taraflı olarak ve haklı bir sebep olmaksızın değiştirebileceğine
ilişkin şartlar,
i) Sözleşmeyi düzenleyenin mal veya hizmetin bedelini, ifa anında tespit
edebileceğini veya yükseltebileceğini öngören ve nihai bedelin, sözleşmenin kurulması anında tespit edilen bedele nazaran çok yüksek olması hâlinde, tüketiciye sözleşmeden dönme hakkı tanımayan şartlar,
j) Sözleşmeyi düzenleyene, mal veya hizmetin sözleşme koşullarına uygun
olup olmadığını tespit etme hakkı veren veya bir sözleşme şartının nasıl
yorumlanacağı konusunda münhasır yetki veren şartlar,

856

Doruk GÖNEN

k) Sözleşmeyi düzenleyen adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiler tarafından verilen taahhütleri yerine getirme yükümlülüğünü
sınırlandıran veya bu yükümlülüğü belli bir şekil şartına uyulmuş olmasına
bağlayan şartlar,
l) Sözleşmeyi düzenleyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen tüketicinin bütün yükümlülüklerini yerine getirmesini zorunlu kılan
şartlar,
m) Sözleşmeyi düzenleyene, tüketicinin sahip olduğu teminatların azaltılmasına neden olabilecek şekilde, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, tüketicinin onayı alınmaksızın devretme imkânı veren şartlar,
n) Tüketicinin özellikle, hukuki düzenlemelerde öngörülmemiş bir hakeme
müracaatını öngörmek, gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırmak veya mevcut hukuki düzen uyarınca diğer tarafta olan ispat külfetini tüketiciye yüklemek suretiyle tüketicinin mahkemeye gitme veya başka
başvuru yollarını kullanma imkânını ortadan kaldıran veya sınırlandıran
şartlar,
(2) (f), (h) ve (i) alt bentlerin uygulama alanı:
a) (f) alt bendi için, sözleşmede tüketicinin derhâl haberdar edilmesi yükümlülüğünün bulunması şartıyla, finansal hizmet ifa edenler, önemli bir
sebebin varlığı hâlinde, belirsiz süreli bir sözleşmeyi tek taraflı ve süre
vermeksizin feshetme hakkını tanıyan şartlara sözleşmede yer verebilir.
b) (i) alt bendi için, ilgili mevzuatta aksine bir hüküm bulunmaması ve
fiyat değişikliği yönteminin sözleşmede açıkça belirlenmiş olması şartıyla
sözleşmede fiyat endeksi hükümlerine yer verilebilir.
c) (f), (h) ve (i) alt bentleri aşağıdaki işlemlere uygulanmazlar:
1) Fiyatı borsa kotasyonuna veya endeksine veya sermaye piyasasındaki
kur oynamalarına bağlı olarak, sağlayıcının müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet, finansal araç veya diğer mal ve hizmetlere ilişkin
işlemlere ve
2) Yabancı para alımına veya satımına, seyahat çeki veya yabancı para cinsinden belirlenen uluslararası para havalesine ilişkin sözleşmelere.”
Bir sözleşme şartının TKHK 5 anlamında haksız şart olduğunun tespit edilmesi hâlinde, bu durumun yaptırımı, o şartın kesin hükümsüz kabul edilmesidir.
Ancak sözleşmenin haksız şart/şartlar dışındaki diğer hükümleri geçerliliklerini koruyacaktır. Kanun bu hususu, genel işlem şartlarına benzer şekilde (TBK
22), özel olarak düzenlemiştir. Şöyle ki, genel işlem şartları gibi, haksız şartlar
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bakımından da TBK 27’den farklı bir yaklaşım benimsenmiş, tarafların farazi
iradeleri yerine, sözleşmenin zayıf tarafını korumaya üstünlük tanınmıştır. Sonuç
olarak, sözleşmenin geri kalanının ayakta tutulması tarafların bu yöndeki farazi
iradelerinin varlığı şartına bağlanmamış, sözleşmenin her hâlükârda bu şartlar
olmaksızın geçerliliğini koruyacağı kabul edilmiştir. Böylece, sözleşmeyi düzenleyen tarafın haksız şartların hükümsüzlüğünü ileri sürerek sözleşmeyi tümden
sona erdirmesinin önü kapatılmakta, tüketiciye ise haksız şartların ayıklandığı
adil bir sözleşmenin tarafı olmaya devam etme imkânı tanınmaktadır.
Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar bakımından söz konusu olan denetimlerden biri, idari denetimdir. Bu denetim, henüz tüketicilerde herhangi bir
mağduriyet oluşmadan önce haksız şartların bertaraf edilmesi amacını taşıdığı
için, önleyici bir müdahale olarak nitelendirilebilir. TKHK 5 (8)’e göre, Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız
şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi
için gerekli tedbirleri alır.
Görüldüğü üzere bu denetim, yargısal bir müdahale olmaksızın, doğrudan
doğruya Bakanlık tarafından gerçekleştirilen idari bir denetimdir. Kanun’un ifadesiyle denetimin konusu, “genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmeler”, yani standart sözleşmelerdir.
Kanun’da, idari denetimin ne şekilde yapılacağına ilişkin açıklık bulunmamaktadır. Bu konudaki detaylı düzenlemeye, TSHŞHY 8’de yer verilmiştir. Anılan düzenlemeye göre, Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış
tüketici sözleşmelerinde haksız şartların yer aldığını tespit ederse, bu şartların
sözleşme metninden çıkarılması için sözleşmeyi düzenleyene otuz gün süre verir.
Somut olayda bu süreyi doksan güne kadar uzatmak Bakanlığın takdirindedir.
Bakanlıkça verilen sürenin bitimine kadar, sözleşmeyi düzenleyen tarafından
haksız şartların sözleşme metninden çıkarılmaması hâlinde, aykırılığın tespit
edildiği her bir sözleşme için Kanun’da öngörülen idari para cezası uygulanır.
Diğer yandan, bir sözleşme şartının Bakanlığın gerçekleştirdiği idari denetim sonucu haksız şart olarak kabul edilmesi hâlinde, bu durumun geçmişe etkili
sonuçları da ortaya çıkmaktadır. TSHŞHY 8 (3)’e göre, haksız şart olarak tespit
edilen sözleşme şartlarının, tüketiciler açısından kesin olarak hükümsüz olduğunun sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketicilere açık ve anlaşılır biçimde yazılı
veya elektronik ortamda bildirilmesi durumunda, tespit tarihinden önce tüketicilerle kurulan ve hâlen geçerli olan sözleşme metinlerinden bu şartların çıkarıldığı
kabul edilir.
Mevzuatta açıklık olmamakla birlikte, Bakanlığın resen veya şikâyet üzerine
belirtilen idari denetimi yapabileceğini kabul etmek gerekir. Keza, Bakanlığın
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yaptığı idari denetim sonucu haksız şart olduğu sonucuna ulaştığı sözleşme şartları, artık Kanun’un haksız şartlar için aradığı koşulları taşıyıp taşımadığı incelemesi yapmaya gerek olmaksızın geçersizlik yaptırımına tabi olacaktır.
Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar bakımından söz konusu olan diğer
denetim türü ise, yargısal denetimdir. Tüketicilerin veya tüketici örgütlerinin
açacağı bir davada hâkim, önüne gelen bir tüketici sözleşmesinin içeriğini resen
haksız şart denetimine tabi tutmak durumundadır. Hâkim bu denetimde, yukarıda açıklanan kriterleri dikkate alarak bir sonuca varacaktır. Eğer sözleşme koşulunun haksız şart olduğu sonucuna ulaşırsa, bu koşulu hükümsüz kabul ederek
uyuşmazlığı çözme yoluna gidecektir.
Bir sözleşme şartının haksız şart olması nedeniyle hükümsüz kalması hâlinde,
bu şartın uygulama alanı bulamaması nedeniyle ortaya çıkan boşluğun nasıl doldurulacağı konusunda ise TKHK 5’de bir açıklık bulunmamaktadır. Bu durumda
ortaya çıkan bu boşluğu hâkim, duruma göre yedek hukuk kuralları veya kendi
koyacağı normlar ile dolduracaktır.
Diğer yandan, bir sözleşme koşulunun haksız şart olduğunun mahkemece tespit edilmesi hâlinde, TKHK 77’ye göre idari para cezası uygulanması yoluna da
gidilebilir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar konusunda Türk hukukunun Avrupa
Birliği hukukuna büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmektedir. Nitekim 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Genel Gerekçe kısmında,
05.04.1993 tarih ve 93/13/AET sayılı Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar
Hakkında Konsey Yönergesi, bu Kanun ile iç hukukumuza aktarılan AB yönergelerinden biri olarak sayılmaktadır. Aynı ifadeye, TKHK 5. madde gerekçesinde
de yer verilmektedir.
Haksız şartlara ilişkin düzenlemeler eliyle ulaşılmaya çalışılan amaç, haksız
şartların tanımı, bir sözleşme şartının haksız şart olarak kabul edilebilmesi için
aranacak özellikler, haksız sözleşme şartlarına bağlanan hukuki müeyyide ve
sözleşmenin haksız şartlar dışında kalan kısmının ayakta tutularak, sözleşmeyi
düzenleyen tarafa haksız şartların hükümsüzlüğünü ileri sürerek sözleşmeyi tümden sona erdirme imkânının tanınmaması yönleriyle, iki mevzuat arasında tam
bir uyumun olduğu söylenebilir. Keza, tüketicilerin standart sözleşmeler yoluyla
kabule mecbur bırakıldığı haksız şartlar bakımından da Yönerge’nin öngördüğü yaklaşım aynen benimsenmiş, standart sözleşmelerin parçası olarak dayatılan
haksız şartlara karşı koruma tam anlamıyla sağlanmıştır.
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Diğer yandan, bir sözleşme şartının haksızlığı değerlendirilirken sözleşmenin
yapıldığı andaki bütün koşulların ve bu arada aynı sözleşmenin veya sözleşmenin
bağlı olduğu diğer sözleşmenin şartlarının da birlikte dikkate alınması gerektiği
yaklaşımı aynen benimsenmiştir. Sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri
arasındaki ve mal veya hizmetin piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat
arasındaki dengeye ilişkin değerlendirme ise, Yönerge’ye uygun olarak haksız
şart denetiminin kapsamı dışında bırakılmıştır.
Yönerge ekinde yer alan ve yol gösterici nitelikte olmak, sınırlayıcı olmamak üzere hazırlanan haksız şartlar listesine, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız
Şartlar Hakkında Yönetmelik ekinde de yer verilerek, Türk kanun koyucusunun
haksız şart kavramını Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olarak anlama iradesi
teyit edilmiştir.
Son olarak, Yönerge’nin üye devletlere, satıcı ve sağlayıcıların tüketicilerle
yaptıkları sözleşmelerde haksız koşulları sistematik olarak kullanmalarını engellemeye yönelik uygun ve etkili önlemleri sağlamak yönünde getirdiği yükümlülüğün, haksız şartların önleyici müdahale niteliğindeki idari kontrollerle sürekli
denetleniyor olması, sadece tüketicilere değil, tüketici örgütlerine de haksız şartlara karşı yetkili idari makamlara ve mahkemelere başvurma imkânının tanınması gibi yollarla karşılandığı söylenebilir.
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Öz
2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da, ayıplı mallara ve hizmetlere ilişkin hükümler açısından 1999/44/AT sayılı Yönerge’ye büyük ölçüde uyum sağlanmış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, TKHK’da özellikle ayıp kavramının Yönerge’den daha karmaşık bir sistem içinde
düzenlendiği ve Yönerge’den farklı olarak zamanında ifa etmemenin de ayıplı ifa olarak kabul edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. TKHK’nın yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’nin
ise özellikle sözleşmeye aykırılık kavramı ve dijital unsurlu mallara ilişkin getirilen düzenlenmeler açısından
1999/44/AT sayılı Yönerge’den ve bu Yönerge’yi esas alan TKHK’dan farklı içerikte olduğu, onarım ve yenisi ile değiştirme haklarının sonuçlarına ilişkin olarak yeni düzenlemeler getirmiş olduğu görülmektedir. Bu
açıdan özellikle dijital unsurlu mallara ve onarım ve yenisi ile değiştirme haklarının sonuçlarına ilişkin olarak
TKHK’da da 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’ye uygun şekilde değişiklik yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ayıplı mal, Ayıplı hizmet, Tüketicinin seçimlik hakları, Ayıplı maldan/hizmetten doğan
sorumluluk
Abstract
It is observed that the Directive 1999/44 /EC has been largely been complied with provisions regarding
defective goods and services in the Law on Consumer Protection, which came into force in 2014. However,
it is understood that in the Law on Consumer Protection, especially the concept of defective goods/service is
regulated in a more complex system than the Directive. Moreover, unlike the Directive, not performing in due
time is also considered as defective performance in the Law on Consumer Protection. The Directive 2019/771
(EU), which was adopted after the Law on Consumer Protection came into force, has different regulations
especially regarding the concept of lack of conformity and digital goods compared to Directive 1999/44 /EC and
the Law on Consumer Protection based on this Directive. Additionally, it brought about new regulations about
the results of the rights of repairing and replacing the defective goods. In this respect, there is a need to make
amendments in the Law on Consumer Protection in accordance with the Directive 2019/771 (EU), especially
with regard to digital goods and the results of repairing and replacing the defective goods.
Keywords: Defective goods, Defective service, Consumer’s rights of choice, Liability for defective goods/
service
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
1. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Mayıs 1999
tarih ve 1999/44/AT sayılı Tüketim Mallarının Satışı ve İlgili Garantilerin Bazı Yönleri Hakkında
Yönergesi (“1999/44/AT sayılı Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 25 Mayıs 1999

Sayısı

: 1999/44/AT

Yayın Yeri

: ABRG 7.7.1999, L 171, s. 12-16

2. Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 20 Mayıs 2019
tarih ve 2019/771 (AB) sayılı 2017/2394 (AB) sayılı Tüzük ve 2009/22/AT Sayılı Yönerge’yi Değiştiren ve 1999/44/AT Sayılı Yönerge’yi Yürürlükten
Kaldıran Mal Satış Sözleşmelerinin Bazı Yönleri
Hakkında Yönergesi (“2019/771 (AB) sayılı Yönerge”)

Kabul Tarihi

: 20 Mayıs 2019

Sayısı

: 2019/771 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 22.5.2019, L 136, s. 28-50

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kabul Tarihi

: 7 Kasım 2013

Sayısı

: 6502

Yayın Yeri

: RG 28.11.2013, 28835

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
1. 1999/44/AT sayılı Yönerge
Amacı, iç pazar bağlamında tüketicilerin korunmasında yeknesak bir asgari
düzeyin sağlanması için, tüketim mallarının satışı ve bunlarla ilgili garantilerin
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belirli yönlerine ilişkin üye ülkelerin düzenlemelerinin birbirine yakınlaştırılması
olan 1999/44 sayılı Yönerge’nin m. 2 (1) hükmünde, satıcının tüketiciye malları
satış sözleşmesine uygun olarak teslim etmek zorunda olduğu belirtilmiş ve m. 2
(2) hükmünde ise malların hangi hâllerde sözleşmeye uygun sayılacağı düzenlenmiştir. Belirtilen hükme göre;
(a) Satıcı tarafından mala ilişkin olarak bildirilen tanıma uygun olan ve örnek
veya model olarak tüketiciye sunulan malların özelliklerine sahip olan mallar,
(b) Tüketicinin talep ettiği ve sözleşmenin kurulduğu sırasında satıcıya bildirdiği ve satıcının da kabul ettiği herhangi bir özel kullanım amacına uygun
olan mallar,
(c) Aynı türden malların normal olarak kullanım amacına uygun olan mallar,
(d) Malın özel niteliklerine ilişkin olarak satıcı, üretici veya onun temsilcisi tarafından özellikle ilan ve reklam yoluyla kamuya yapılan bildirimler de
dikkate alınarak, aynı türden mallar için normal sayılan ve tüketicinin makul
olarak bekleyebileceği kalite ve performansa sahip olan mallar.
Yönerge m. 2 (3) hükmüne göre, sözleşmenin kurulduğu sırada tüketicinin
haberdar olduğu ya da haberdar olmamasının mümkün olmadığı sözleşmeye aykırılıklar veya tüketici tarafından sağlanan malzemeden kaynaklanan sözleşmeye
aykırılıklar bu madde kapsamında sözleşmeye aykırılık olarak nitelendirilmez.
Yönerge m. 2 (2) (d) hükmünde, reklam yoluyla kamuya yapılan bildirimlerden satıcının sorumlu olduğu belirtilmekle birlikte, m. 2 (4)’de satıcının kamuya
yapılan açıklamalardan sorumluluğunun söz konusu olmadığı hâller de düzenlenmiştir. Buna göre,
- Satıcı söz konusu açıklamadan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının
da kendisinden beklenemeyeceğini,
- Sözleşmenin kurulduğu sırada açıklamanın içeriğinin düzeltilmiş olduğunu
veya
- Tüketim mallarını satın alma kararının açıklamadan etkilenmemiş olduğunu
ispat ederse m. 2 (2) (d)’de atıfta bulunulan reklam yoluyla kamuya yapılan
açıklamalardan sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
Yönerge m. 2 (5)’de ise bir başka sözleşmeye aykırılık hâli düzenlenmiştir.
Söz konusu hükme göre, montaj, satış sözleşmesinin bir parçasını oluşturuyorsa
ve mallar satıcı veya onun sorumluluğu altında montaj edilmişse, tüketim mallarının yanlış montajından kaynaklanan herhangi bir sözleşmeye aykırılık, malların sözleşmeye aykırılığına eşdeğer kabul edilecektir. Tüketici tarafından montajı
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yapılması amaçlanan ürünün tüketici tarafından montaj edildiği hâllerde, yanlış
montaj, montaj talimatındaki bir eksiklikten kaynaklanıyorsa, aynı şekilde sözleşmeye aykırılık söz konusu olur.
Sözleşmeye aykırılık nedeniyle satıcının sorumluluğuna başvurabilmek için
öncelikle malın tüketiciye teslim edilmiş olması gereklidir. Nitekim Yönerge m.
2 (1)’de satıcının malları satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmesi gerektiği ve m. 3 (1)’de de satıcının malların teslim edildiği sırada mevcut
olan herhangi bir sözleşmeye aykırılık nedeniyle tüketiciye karşı sorumlu olduğu
ifade edilmiştir. Bununla birlikte, “teslim anı”ndan ne anlaşılması gerektiği söz
konusu bu Yönerge’de açıklanmış değildir1.
Yönerge’de muayene ve ihbar külfetine ilişkin bir düzenleme de yer almamakta olup m. 5 (2)’de Üye Devletlerin, haklarından yararlanabilmesi için tüketicinin sözleşmeye aykırılığı tespit ettiği andan itibaren iki ay içerisinde sözleşmeye aykırılık konusunda satıcıya bilgi vermesi gerekliliğini şart koşabilecekleri
kabul etmiştir.
Yönerge’de ayıbın ispatı açısından tüketicinin ispat külfetini hafifleten bir
düzenleme getirilmiştir. Buna göre, aksi ispat edilmedikçe malların tesliminden
itibaren altı ay içinde ortaya çıkan sözleşmeye aykırılığın teslim anında var olduğu varsayılır, ancak bu varsayım malların niteliği ya da sözleşmeye aykırılığın
niteliği ile bağdaşmıyorsa uygulanmaz [m. 5 (3)].
Sözleşmeye aykırılık hâlinde tüketicinin hakları ise m. 3’de düzenlenmiştir.
Buna göre, sözleşmeye aykırılık durumunda tüketici paragraf 3’e uygun olarak
ücretsiz onarım veya yenisi ile değiştirme yoluyla malın sözleşmeye uygun hâle
getirilmesini istemeye yetkilidir ya da paragraf 5 ve 6’ya uygun olarak uygun bir
bedel indirimi veya sözleşmeden dönme hakkı vardır [m. 3 (2)].
Tüketicinin hakları açısından Yönerge’de bir kademelendirme yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Zira tüketici ilk etapta, imkânsız veya orantısız olmadığı
sürece, satıcıdan malları onarmasını ya da değiştirmesini, her iki hâlde de ücretsiz
olarak, talep edebilir [m. 3 (3)] Söz konusu hükme göre, bir çözüm; alternatif
çözüm ile karşılaştırıldığında satıcıya makul olmayan masraflar yüklüyorsa orantısız kabul edilir. Bu değerlendirmede ise;
1

Bununla birlikte, 2011/83/AB sayılı Yönerge’nin 20. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca
tüketici satışlarında kural olarak bir götürme borcunun söz konusu olacağının kabul edilmiş olduğu, bu nedenle malın tüketiciye teslimi anına kadar söz konusu olabilecek her türlü zarardan
sorumluluğun satıcı üzerinde olduğu öğretide kabul edilmektedir. 2011/83/AB sayılı Yönerge
için bkz. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October
2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of
the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and
Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council [2011] OJ L 304/64.
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- Sözleşmeye aykırılık olmasaydı malın değerinin ne olacağı,
- Sözleşmeye aykırılığın önemi ve
- Alternatif çözümün tüketiciye önemli bir rahatsızlık verilmeden yerine getirilip getirilemeyeceği dikkate alınır.
Yine söz konusu hükme göre her türlü onarım ve değiştirme, malların niteliği
ve malların tüketici tarafından kullanım amacı dikkate alınarak, makul bir süre
içerisinde ve tüketiciye önemli bir rahatsızlık verilmeden tamamlanmalıdır.
Yönerge m. 3 (2) ve 3 (3)’de onarım ve yenisi ile değiştirme hakları açısından
ifade edilen “ücretsiz” kavramının ise malları uygun hâle getirmek için katlanılan
gerekli maliyetleri, özellikle posta, işçilik ve malzeme maliyetlerini ifade ettiği
kabul edilmiştir [m. 3 (4)].
Tüketicinin uygun bir bedel indirimi talep etmesi ya da sözleşmeden dönmesi
şu hâllerde kabul edilmiştir [m. 3 (5)]:
- Tüketici ne onarım ya da ne de değiştirme hakkına sahipse veya
- Satıcı onarım ya da yenisi ile değiştirmeyi makul bir zamanda yerine getirmediyse veya
- Satıcı onarım ya da yenisi ile değiştirmeyi tüketiciye önemli bir rahatsızlık
vermeden yerine getirmediyse.
Sözleşmeye aykırılığın önemsiz olması hâlinde ise tüketicinin sözleşmeden
dönme hakkına sahip olmadığı kabul edilmiştir [m. 3 (6)].
Satıcının sorumluluğu açısından zamanaşımı süresine ilişkin olarak Yönerge’nin 5. ve 7. maddelerinde düzenleme getirilmiştir. Yönerge m. 5 (1)’de satıcının malların tesliminden itibaren iki yıl içinde 3. madde kapsamında ortaya
çıkan sözleşmeye aykırılıklardan dolayı sorumlu tutulacağı ve ulusal mevzuat
uyarınca, madde 3 (2)’de belirtilen hakların bir zamanaşımı süresine tabi olması
hâlinde ise, bu sürenin, teslim tarihinden itibaren iki yıldan önce dolmayacağı
ifade edilmiştir. İkinci el ürünler açısından zamanaşımı süresi farklı şekilde düzenlenmiştir. Yönerge m. 7 (1)’e göre, Üye Devletler, ikinci el mallar söz konusu
olduğunda, satıcının ve tüketicinin, satıcının sorumluluğu için madde 5 (1)’de
belirtilen süreden daha kısa süreye sahip sözleşme şartlarını veya anlaşmalarını
kabul edebileceğini öngörebilirler. Bununla birlikte bu süre bir yıldan az olamaz.
2. 2019/771 (AB) sayılı Yönerge
1999/44/AT sayılı Yönerge’yi 1 Ocak 2022’den itibaren yürürlükten kaldıran
bu Yönerge, 22. maddesi hariç, ABRG’de yayınlanmasını (22.5.2019) takip eden
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yirminci günde yürürlüğe girmiştir (m. 26). 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’nin
23. maddesine göre, yürürlükten kaldırılan 1999/44/AT sayılı Yönerge’ye yapılan atıflar, bu Yönerge’ye atıf olarak yorumlanacak ve Yönerge ekinde yer alan
korelasyon tablosuna göre okunacaktır.
Bu Yönerge de esas itibariyle 1999/44/AT sayılı Yönerge gibi malların hangi
hâllerde sözleşmeye uygun olarak kabul edileceği ve sözleşmeye aykırılık hâlinde tüketicinin haklarını düzenlemektedir. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu
ve Konseyin 20 Mayıs 2019 tarih ve 2019/770 (AB) sayılı Dijital İçerik ve Dijital
Hizmet Tedariki Sözleşmelerinin Bazı Yönleri Hakkında Yönergesi2 ile birbirini tamamlayan bir yönerge niteliğinde olan 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’de3
dijital unsurlu malların satışı ile ilgili kapsamlı düzenlemelerin yapılmış olduğu
görülmektedir.
Yönerge’nin “tanımlar” başlığını taşıyan 2. maddesinde 1999/44/AT sayılı Yönerge’den farklı tanımların yer aldığı görülmektedir. Bu Yönerge’de mal
kavramının 1999/44/AT sayılı Yönerge’den daha geniş kapsamda olmak üzere
dijital unsurlu malları da kapsayacak şekilde yapılmış olduğu [m. 2 (5) (b)] ve
devamında da dijital içerik [m. 2 (6)], dijital hizmet [m. 2 (7)] ve bununla bağlantılı olarak uyumluluk, fonksiyonellik, birlikte işlerlik gibi diğer bazı kavramlara
ilişkin tanımların da verilmiş olduğu görülmektedir.
Yönerge’nin 5. maddesinde satıcının, 9. maddeye halel getirmeksizin, 6, 7 ve
8. maddelerinde düzenlenen koşulları karşılayan malları tüketiciye teslim edeceği
belirtilmiştir. Malların hangi hâllerde sözleşmeye uygun sayılacağı Yönerge’nin
6 ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu açıdan Yönerge’nin 1999/44/AT sayılı
Yönerge’den farklı bir düzenleme getirmiş olduğu görülmektedir. Zira yukarıda
da ifade edildiği üzere, 1999/44/AT sayılı Yönerge’nin 2. maddesinde malların
sözleşmeye uygun olarak kabul edileceği dört hâl yer almaktadır. Buna karşılık,
2019/771 (AB) sayılı Yönerge’de ise malların sözleşmeye uygunluğu açısından
6. maddede uygunluk için sübjektif koşullar ve 7. maddede ise uygunluk için
objektif koşullar düzenlenmiştir.
Uygunluk için sübjektif koşulları düzenleyen Yönerge’nin 6.maddesine göre,
satış sözleşmesine uygun olması için, malların özellikle,
2

3

Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Councıl of 20 May 2019 on
certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services [2019]
L 136/1.
Yönerge’nin 13 numaralı gerekçesi.
Yönerge’de ayrıca bu Yönerge’nin 2011/83/AB sayılı Yönerge’yi de tamamladığı, 2011/83/
AB sayılı Yönerge’nin temel olarak sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülükleri, mesafeli
ve işyeri dışında kurulan sözleşmelerde cayma hakkı, teslim ve riskin geçişi ile ilgili kuralları düzenlerken, 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’nin malların hangi hâllerde sözleşmeye uygun
sayılacağını, sözleşmeye aykırılık hâlinde hakların ne olduğuna ve uygulanması için usullere
ilişkin kuralları gösterdiği ifade edilmektedir. (Yönerge’nin 11 numaralı gerekçesi)
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(a) Satış sözleşmesinin gerektirdiği vasıfta, türde, miktarda ve kalitede olması
ve işlevsellik, uyumluluk, birlikte işlerlik ve diğer özelliklere sahip olması,
(b) Tüketicinin talep ettiği ve en geç satış sözleşmesinin kurulduğu sırada satıcıya bildirdiği ve satıcının da kabul ettiği her tür özel amaca uygun olması,
(c) Satış sözleşmesinde kararlaştırıldığı şekilde, tüm aksesuar ve montaj dâhil
talimatlarla teslim edilmesi,
(d) Satış sözleşmesinde kararlaştırıldığı şekilde güncellemelerin sağlanması
gerekir.
Uygunluk için objektif koşulları düzenleyen Yönerge’nin 7 (1) maddesinde
ise sübjektif koşullara uymanın yanı sıra malların ayrıca,
(a) Mevcut herhangi bir ulusal yasa ya da Birlik yasası, teknik standartlar ya
da böyle bir standardın yokluğunda sektöre özgü geçerli endüstri kuralları
dikkate alınarak, aynı türden malların normal olarak kullanım amacına uygun
olması,
(b) Sözleşmenin kurulmasından önce satıcının tüketiciye sunduğu bir örnek
veya modelin özelliklerine uygun ve kalitede olması,
(c) Ambalaj, montaj talimatları ve diğer talimatlar da dâhil olmak üzere, tüketicinin makul olarak almayı beklediği aksesuarlarla birlikte teslim edilmesi,
(d) Satıcı tarafından ya da onun adına veya üretici dâhil olmak üzere işlem
zincirinin önceki halkalarındaki diğer kişiler tarafından özellikle reklam veya
ilanlar yoluyla kamuya yapılan bildirimler dikkate alınarak, aynı türden mallar için normal olan ve malların doğası gereği tüketicinin makul olarak bekleyebileceği nicelikte olması ve dayanıklılık, işlevsellik, uyumluluk ve güvenlik
dâhil olmak üzere niteliklere ve diğer özelliklere sahip olması gereklidir.
Satıcı kamuya yapılan bildirimlerden m. 7 (1) (d) hükmü gereği sorumlu olmakla birlikte, bu sorumluluktan kurtulma imkânı da kabul edilmiştir. 1999/44/
AT sayılı Yönerge m. 2 (4)’de yer alan düzenleme ile aynı yönde olmak üzere,
2019/771 (AB) sayılı Yönerge m. 7 (2)’de satıcının,
- Kamuya yapılan bildirimden haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da
kendisinden beklenemeyeceğini,
- Sözleşmenin kurulduğu sırada açıklamanın içeriğinin sözleşme ila aynı şekilde düzeltilmiş olduğunu, veya
- Mallarını satın alma kararının bildirimden etkilenmemiş olduğunu ispat
ederse reklam yoluyla kamuya yapılan açıklamalardan sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
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Yönerge m. 7 (3)’e göre, dijital unsurlu ürünler söz konusu olduğunda, satıcı,
tüketicinin bilgilendirilmesini ve malları uygunluk içinde tutması için güvenlik
güncellemeleri dâhil olmak üzere gerekli tüm güncellemelerle tedarik edilmesini sağlamalıdır. Satıcının bu yükümlülüğünün süresi dijital içeriğin veya dijital
hizmetin sadece bir kez tedarik edilmesi [m. 7 (3) (a)] ve belirli bir süre boyunca
sürekli olarak tedarikinin sağlanması hâlleri [m. 7 (3) (b)] için farklı şekilde düzenlenmiştir.
Satıcının m. 7 (3)’de belirtilen sorumluluğundan kurtulması imkânı ise m. 7
(4)’de düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre; tüketici m. 7 (3)’e uygun olarak
sağlanan güncellemelerin makul bir süre içerisinde kurulumunu yapmazsa, satıcı
yalnızca ilgili güncellemenin eksikliğinden kaynaklanan herhangi bir sözleşmeye
aykırılık nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Ancak bunun için satıcının söz konusu
hükme göre şu hususları ispat etmesi gereklidir:
(a) Satıcı güncellemenin mevcudiyeti ve güncellemeyi yüklememesinin sonuçları hakkında tüketiciyi bilgilendirmiştir ve
(b) Tüketicinin güncellemeyi yükleyememesi ya da güncellemenin tüketici
tarafından yanlış yüklenmesi, tüketiciye sağlanan kurulum talimatlarındaki
eksikliklerden kaynaklanmamıştır.
Yönerge’ye göre satış sözleşmesinin kurulduğu sırada malların belirli bir niteliğinin m. 7 (1) ya da m. 7 (3)’te düzenlenen objektif şartlardan saptığı konusunda tüketici özellikle bilgilendirildiyse ve tüketici satış sözleşmesinin kurulduğu
sırada bu sapmayı açıkça ve ayrıca kabul etmişse, paragraf 1 ya da 3 anlamında
sözleşmeye aykırılık söz konusu olmayacaktır [m. 7 (5)].
1999/44/AT sayılı Yönerge’de olduğu gibi bu Yönerge’de de montaj hataları
sözleşmeye aykırılık hâli olarak kabul edilmiştir. Yönerge m. 8’e göre aşağıdaki
hâllerde, malların yanlış montajından kaynaklanan her türlü sözleşmeye aykırılık
hâlinde sözleşmeye uygun olmayan mal söz konusu olacaktır:
(a) Montaj satış sözleşmesinin bir parçasını oluşturuyorsa ve satıcı tarafından
ya da onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiyse, veya
(b) Tüketici tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılan montaj tüketici tarafından yapıldıysa ve yanlış montaj satıcı tarafından ya da dijital unsurlu malların söz konusu olması hâlinde satıcı veya dijital içerik ya da dijital hizmet
sağlayıcı tarafından sağlanan kurulum talimatlarındaki eksikliklerden kaynaklandıysa.
Yönerge’nin 9. maddesine göre, üçüncü kişinin herhangi bir hakkının, özellikle fikri mülkiyet haklarının ihlalinden kaynaklanan bir sınırlama 6. ve 7. madde-
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lere uygun olarak malların kullanımını engellerse veya sınırlarsa, Üye Devletler,
tüketicinin sözleşmeye aykırılık hâlinde 13. maddede öngörülen haklara sahip
olmalarını temin ederler, meğerki ulusal düzenlemeler bu gibi durumlarda satış
sözleşmesinin geçersizliğini veya sözleşmeden dönmeyi öngörmüş olsun.
Sözleşmeye aykırılık hâlinde satıcının sorumluluğu ise 10. maddede düzenlenmiştir. Yönerge m. 10 (1)’e göre, satıcı malların tüketiciye teslim edildiği anda
mevcut olan ve bu andan itibaren iki yıl içinde ortaya çıkan her tür sözleşmeye
aykırılık nedeniyle tüketiciye karşı sorumlu olacaktır. Bu hükmün, Yönerge’nin
7 (3) hükmü saklı kalmak kaydıyla, dijital unsurlu mallar için de geçerli olduğu
kabul edilmiştir.
Yönerge m. 10 (2)’de ise dijital unsurlu mallara ilişkin sorumluluk düzenlenmiştir. Satış sözleşmesinin dijital içeriğin veya dijital hizmetin belirli bir süre boyunca sürekli olarak tedarik edilmesini sağladığı dijital unsurlara sahip mallarda,
satıcı, dijital unsurlu malların teslim edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ortaya
çıkan dijital içeriğin veya dijital hizmetin her türlü sözleşmeye aykırılığından sorumludur. Söz konusu hükme göre sözleşmenin iki yıldan uzun bir süre boyunca
sürekli tedarik sağlaması durumunda, satıcı, satış sözleşmesi kapsamında dijital
içeriğin veya dijital hizmetin gerçekleştiği süre içinde ortaya çıkan dijital içeriğin
veya dijital hizmetin her türlü sözleşmeye aykırılığından sorumlu olacaktır.
Bununla birlikte, üye devletlerin Yönerge m. 10 (1) ve (2)’de belirtilen sürelerden daha uzun bir süre sınırı belirlemeleri mümkündür [m. 10 (3)].
İkinci el mallar söz konusu olduğunda ise, satıcının ve tüketicinin, Yönerge m.
10 (1), (2) ve (5) hükümlerinde belirtilenlerden daha kısa bir yükümlülük süresi
olan sözleşme şartlarını kabul edebilecekleri, ancak bu sürenin de bir yıldan az
olamayacağı kabul edilmiştir [m. 10 (6)].
İspat yüküne ilişkin düzenlemede 1999/44/AT sayılı Yönerge’de kabul edilmiş olan altı aylık sürenin bir yıla çıkarılmış olduğu görülmektedir. Dijital unsurlu mallarda da uygulanması kabul edilen Yönerge m. 11 (1)’e göre malların teslim edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde ortaya çıkan herhangi bir sözleşmeye
aykırılığın, malların teslim edildiği anda var olduğu varsayılır. Meğerki aksi ispat
edilmiş veya bu varsayım malların niteliği ya da sözleşmeye aykırılığın doğası
ile bağdaşmıyor olsun. Hükümde belirtilen bir yıllık süre yerine, malların teslim
edildiği tarihten itibaren iki yıllık bir sürenin Üye Devletler tarafından uygulanabilmesi de kabul edilmiştir [m. 11 (2)]. Dijital içeriğin veya dijital hizmetin belirli
süre boyunca sürekli tedarikinin sağlandığı dijital unsurlu mallara ilişkin satış
sözleşmelerinde ise, dijital içeriğin veya dijital hizmetin sözleşmeye uygun olup
olmadığı hususundaki ispat yükünün madde 10 (2)’de atıfta bulunulan zaman
zarfında satıcı üzerinde olduğu kabul edilmiştir [m. 11 (3)].
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Bu Yönerge’de de 1999/44/AT sayılı Yönerge’de olduğu gibi tüketici açısından muayene ve bildirim külfeti öngörülmüş değildir. Bununla birlikte, tüketicinin haklarından yararlanabilmesi için, sözleşmeye aykırılığı tespit ettiği tarihten
itibaren en az iki ay içinde sözleşmeye aykırılığı satıcıya bildirmesi gerektiğini
öngören hükümleri kabul edip etmemek hususunda Üye Devletler serbest bırakılmıştır (m. 12).
Sözleşmeye aykırılık hâlinde tüketicinin hakları ise Yönerge’nin 13 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Buna göre sözleşmeye aykırılık hâlinde tüketici 13. maddede belirtilen şartlar
altında malların sözleşmeye uygun hâle getirilmesini isteme ya da satış bedelinde
uygun bir indirim veya sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir4.
Malların sözleşmeye uygun hâle getirilmesi açısından tüketici onarım veya
yenisi ile değiştirme hakları arasında seçim yapabilir. Meğerki seçilen hakkın
yerine getirilmesi imkânsız olsun veya diğer hakka kıyasla satıcıya orantısız olacak maliyetler yüklesin (m. 13 (2)5. Söz konusu hüküm uyarınca orantısızlığın
tayininde,
(a) Sözleşmeye aykırılık olmasaydı malın değerinin ne olacağı,
(b) Sözleşmeye aykırılığın önemi ve
(b) Alternatif çözümün tüketiciye önemli bir rahatsızlık verilmeden yerine getirilip getirilemeyeceği dikkate alınır.
Onarım veya yenisi ile değiştirme imkânsızsa veya m. 13 (2) (a) ve (b) hükümlerinde belirtilenler de dâhil olmak üzere tüm şartlar dikkate alındığında satıcıya orantısız maliyetler yükleyecekse, satıcı malları sözleşmeye uygun hâle
getirmeyi reddedebilir [m. 13 (3)].
Aşağıdaki hâllerden herhangi birinde ise tüketici 15. madde uyarınca satış
bedelinde uygun bir indirim isteme ya da 16. madde uyarınca satış sözleşmesinin
sona erdirilmesi hakkına sahip olacaktır [m. 13 (4)]:
(a) Satıcı onarım ya da yenisi ile değiştirme hakkını yerine getirmemiştir veya
madde 14 (2)’ye ve (3)’e uygun olarak yerine getirmemiştir ya da satıcı m. 13 (3)
uyarınca malları sözleşmeye uygun hâle getirmeyi reddetmiştir,
4

5

2019/771 (AB) sayılı Yönerge’de de 1999/44/AT sayılı Yönerge’de olduğu gibi, seçimlik hakların tüketiciye kademeli olarak sunulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Zira Yönerge’ye göre onarım veya yenisi ile değiştirme tüketiciye sözleşmeye aykırılık için uygun bir çözüm sağlamadıysa, tüketici, satış bedelinde indirim veya sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olmalıdır.
(Yönerge’nin 51 numaralı gerekçesi)
Örneğin, önemsiz bir çizik nedeniyle malların yenisi ile değiştirilmesini talep etmek orantısız
olabilir; zira yenisi ile değiştirme hakkının kullanılması önemli maliyetler yaratır ve çizik kolayca onarılabilir. (Yönerge’nin 48 numaralı gerekçesi)
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(b) Satıcı malları sözleşmeye uygun hâle getirmeye çalışmasına rağmen sözleşmeye aykırılık ortaya çıkmıştır,
(c) Sözleşmeye aykırılık, doğrudan satış bedelinde indirimi ya da sözleşmenin
sona erdirilmesini haklı gösterecek kadar ciddi bir niteliktedir, veya
(d) Satıcı beyan etmiş veya koşullardan açıktır ki satıcı, makul bir süre içerisinde veya tüketiciye önemli bir rahatsızlık vermeden malları sözleşmeye
uygun hâle getirmeyecektir.
Bu Yönerge’de de sözleşmeye aykırılığın önemsiz olması hâlinde tüketicinin
sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olmadığı kabul edilmiştir [m. 13 (5)]6.
Söz konusu hükme göre, sözleşmeye aykırılığın önemsiz olup olmadığına ilişkin
ispat yükü ise satıcı üzerindedir.
Satıcı bu Yönerge kapsamında yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar, tüketicinin satış bedelini ya da ödenmemiş kısmını ödememe hakkına sahip olduğu
ve Üye Devletlerin tüketicinin ödemeyi durdurma hakkını kullanması için şartları
ve yöntemleri belirleyebilecekleri kabul edilmiştir [m. 13 (6)]. Aynı zamanda Üye
Devletler tüketicinin sözleşmeye aykırılığa katkısının, onun seçimlik haklarını etkileyip etkilemediğini veya ne ölçüde etkilediğini de düzenleyebilirler [m. 13 (7)].
Tüketicinin onarım veya yenisi ile değiştirme hakkının özellikleri Yönerge’nin 14. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu hükme göre, onarım veya yenisi ile değiştirme hakkı; ücretsiz olarak, tüketici tarafından satıcının sözleşmeye
aykırılık hakkından bilgilendirildiği andan itibaren makul bir süre içerisinde7 ve
malların niteliği ile tüketici tarafından kullanım amacı dikkate alınarak, tüketiciye önemli bir rahatsızlık verilmeden yerine getirilecektir [m. 14 (1) (a), (b) ve
(c)]. Esasen tanımlar başlığını taşıyan Yönerge’nin ikinci maddesinde de ücretsiz
olmanın, malları uygun hâle getirmek için yapılması gereken özellikle posta, taşıma, işçilik ve malzeme gibi masrafları içermemeyi ifade ettiği belirtilmiştir [m.
2 (14)].
Yönerge m. 14 (2)’ye göre, sözleşmeye aykırılığın malların onarımı ya da
yenisi ile değiştirilmesi yoluyla giderilmesi gerektiğinde, tüketici malları satıcıya
sunar. Satıcı ise değiştirilen malları maliyeti kendine ait olmak üzere geri alır.
6
7

Yönerge’ye göre bu düzenlemenin gerekçesi, sözleşme taraflarının hakları ve yükümlülükleri
arasında bir denge sağlamaktır. (Yönerge’nin 53 numaralı gerekçesi)
Yönerge’ye göre tüketicileri uzun gecikme riskine karşı korumak için, onarım veya yenisi ile
değiştirmenin makul süre içinde başarıyla tamamlanması gerekir. Onarım veya yenisi ile değiştirmeyi tamamlamak için makul olarak kabul edilen süre ise, onarım veya yenisi ile değiştirmeyi tamamlamak için gerekli mümkün olan en kısa süreye karşılık gelmelidir. Bu süre,
malların niteliği ve karmaşıklığı, sözleşmeye aykırılığın niteliği ve önemi, onarım veya yenisi
ile değiştirmeyi tamamlamak için gerekli çaba dikkate alınarak, objektif olarak belirlenmelidir.
(Yönerge’nin 55 numaralı gerekçesi)
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Bir onarımın, sözleşmeye aykırılık ortaya çıkmadan önce niteliği ve kullanım
amacı ile uygun bir şekilde monte edilmiş olan malların sökülmesini gerektirdiği
durumlarda veya bu tür malların yenisi ile değiştirileceği durumlarda, malları
onarım ve yenisi ile değiştirme yükümlülüğü, uygun olmayan malların sökülmesini ve yenisi ile değiştirilen ya da onarılan malların montajını veya sökme
ve montaj masraflarını taşımayı da içerir [m. 14 (3)]. Ayrıca tüketici yenisi ile
değiştirilmeden önce değiştirilen malın normal olarak kullanımı sebebiyle ödeme
yapmakla yükümlü olmayacaktır [m. 14 (4)].
Satış bedelinde indirimi düzenleyen Yönerge’nin 15. maddesine göre satış bedelinde indirim, malların sözleşmeye uygun olsaydı sahip olacağı değere kıyasla
tüketici tarafından teslim alınmış malların değerindeki düşüşle orantılı olacaktır.
Satış sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin ayrıntılı düzenleme ise Yönerge’nin 16. maddesinde yer almaktadır. Tüketici, satıcıya yönelttiği sözleşmeyi
sona erdirme kararını ifade eden bildirim yoluyla sözleşmeyi sona erdirme hakkını kullanır [m. 16 (1)]. Sözleşmeye aykırılık satış sözleşmesi kapsamında teslim
edilen malların sadece bir kısmına ilişkinse ve madde 13’e göre satış sözleşmesini sona erdirmek için bir sebep varsa, tüketici sadece bu mallara ilişkin olarak,
eğer tüketicinin sadece sözleşmeye uygun olan malları muhafaza etmeyi kabul
etmesi makul olarak beklenemezse, sözleşmeye uygun olmayan mallar ile birlikte edindiği diğer mallara ilişkin olarak sözleşmeyi sona erdirebilir [m. 16 (2)].
Tüketici satış sözleşmesini tümüyle ya da m. 16 (2)’ye uygun olarak satış
sözleşmesi kapsamında teslim edilen bazı mallara ilişkin olarak sona erdirdiği
durumda, tüketici malları maliyeti satıcıya ait olmak üzere satıcıya iade edecektir
ve satıcı malları ya da tüketicinin malları geri gönderdiğine dair kanıtları aldıktan
sonra, mallar için ödenen bedeli tüketiciye geri ödeyecektir [m. 16 (3) (a) ve (b)].
B. Türk Hukuku
Ayıptan doğan sorumluluk TKHK 8 ve devamı maddelerinde ayıplı mallardan
ve ayıplı hizmetten doğan sorumluluk olmak üzere farklı hükümlerde düzenlenmiştir. Ayıplı maldan sorumluluk kapsamında TKHK 9 (1)’de satıcının, malı satış
sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Aynı düzenleme ayıplı hizmet açısından TKHK 14 (1)’de tekrar edilerek,
sağlayıcının, hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlü olduğu ifade
edilmiştir.
Ayıplı mal kavramı TKHK 8’de ve ayıplı hizmet kavramı ise TKHK 13’de
tanımlanmıştır.
TKHK 8 (1)’e göre, ayıplı mal, tüketiciye teslim anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip
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olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya
da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe
aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin
makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki
veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir [TKHK
8(2)].
TKHK 8 (3)’de ayıptan sorumluluğun söz konusu olduğu iki hâl daha düzenlemiştir. Söz konusu hükümde ilk olarak sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesinin sözleşmeye aykırı ifa
olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir. İkincisi ise, sözleşmeye konu olan malın montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği
durumlarda gereği gibi monte edilmemesi de sözleşmeye aykırı ifa olarak kabul
edilmiştir. Ayrıca hükme göre, malın montajının tüketici tarafından yapılmasının
öngörüldüğü hâllerde de, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle
montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
Ayıplı hizmet ise TKHK 13 (1)’e göre, sözleşmede belirlenen süre içinde
başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması
gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. Hükmün 2. fıkrasında, hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında
veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren
hizmetler de ayıplı hizmet olarak kabul edilmiştir.
Söz konusu düzenlemeler uyarınca satıcı ve sağlayıcı reklam ve ilan yoluyla
yapılan ilanlardan dolayı sorumlu olmakla birlikte, bu sorumluluktan kurtulma
imkânı da kabul edilmiştir. TKHK 9 (2)’ye göre, satıcı,
- Kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini
veya
- Yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş
olduğunu veya
- Satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde
olmadığını
ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.
Aynı düzenleme ayıplı hizmetler açısından TKHK 14 (2)’de tekrar edilmiştir.
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Ayıplı ifanın söz konusu olmadığı hâl ise TKHK 10 (2)’de düzenlenmiştir. Bu
hükme göre, tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu
veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık
söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları
saklıdır. TKHK 10 (3)’e göre ise satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği
şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulması gerektiği gibi, bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin
tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi de
zorunludur. Söz konusu hükme göre teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Satıcının veya sağlayıcının ayıptan doğan sorumluluğuna başvurabilmek için
bazı şartların gerçekleşmesi gereklidir. Bu kapsamda öncelikle ayıbın teslim
anında var olması gereklidir. TKHK 8 (I)’nin ifadesinden de ayıbın malın tüketiciye teslim anında olması gerektiği anlaşılmakla birlikte, “teslim anı”ndan ne
anlaşılması gerektiğine ilişkin olarak Kanun’da bir açıklık bulunmamaktadır. Öğretide ise, tüketici satışları açısından her zaman bir götürme borcunun söz konusu
olduğu kabul edilmektedir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tüketicinin satıcı ya da sağlayıcının ayıptan doğan sorumluluğuna başvurabilmesi için malı belirli bir süre içinde
muayene etmesi ve satıcı ya da sağlayıcıya ihbarda bulunması külfetine ilişkin
olarak bir düzenleme getirilmemiştir8.
TKHK 10 (1)’de ayıbın ispatı açısından tüketici lehine bir düzenleme yer almaktadır. Söz konusu hükme göre teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya
çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu karine olarak kabul edilmiştir. Bu hâlde ayıptan doğan sorumluluktan kurtulmak isteyen satıcının teslim anında ayıbın
söz konusu olmadığını ispat etmesi gereklidir. Bununla birlikte söz konusu hükme göre malın ya da ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise bu karinenin uygulanması
söz konusu olmaz.
Satıcının ya da sağlayıcının ayıptan doğan sorumluluğu kapsamında tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar ve aynı zamanda bu hakların sınırları ayıplı mal
açısından TKHK 11’de, ayıplı hizmet açısından ise TKHK 15’de düzenlenmiştir.
8

4077 sayılı mülga TKHK m. 4’de de muayene külfetinden açıkça bahsedilmemişti. Bununla
birlikte tüketicinin seçimlik haklarından yararlanabilmesi için muayene külfetini yerine getirmesinin gerekli olup olmadığı öğretide tartışmalıydı. Buna karşılık, yürürlükteki TKHK’dan
farklı olarak mülga TKHK’da ihbar külfeti açıkça düzenlenmişti. 4077 sayılı mülga TKHK
m. 4’e göre satıcının ayıptan doğan sorumluluğuna başvurmak isteyen tüketici, malın teslim
tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmek zorundaydı.
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TKHK 11 (1)’e göre malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Söz konusu hükme göre satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek zorundadır. Tüketicinin seçimlik hakları
ile birlikte, Türk Borçlar Kanunu uyarınca tazminat talep etmesi de mümkündür
(TKHK 11 (6) c.2).
Ayıplı hizmetin söz konusu olduğu hâllerde ise TKHK 15 (1)’e göre tüketici,
- Hizmetin yeniden görülmesi,
- Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı,
- Ayıp oranında bedelden indirim,
- Sözleşmeden dönme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Söz konusu hükme göre sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmek zorundadır. Ayıplı hizmet hâlinde
de tüketici seçimlik hakları ile birlikte, Türk Borçlar Kanunu uyarınca tazminat
talep edebilecektir [TKHK 15 (1) c.4].
Tüketicinin seçimlik hakları açısından sınırlamalar da söz konusu düzenlemelerde yer almaktadır. Tüketicinin ücretsiz onarımı talep edebilmesi için onarımın
aşırı bir masrafı gerektirmemesi gerektiği ve satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep hakkı açısından ise bunun imkân dâhilinde olması gerektiği TKHK
11 (1)’den anlaşılmaktadır. Bunun dışında, ayıplı mal teslim edilmesi hâlinde
onarım ve malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları açısından diğer bir sınır
TKHK 11 (3)’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre, malın onarımı ya da ayıpsız
misli ile değiştirilmesi satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecekse,
tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından
birini kullanabilir. Orantısız güçlüğün ne şekilde tespit edileceği söz konusu hükümde belirtilmiştir. Buna göre orantısızlığın belirlenmesinde, malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınacaktır. Benzer hüküm ayıplı
hizmet açısından da düzenlenmiştir. TKHK 15 (2)’ye göre ücretsiz onarım ya
da hizmetin yeniden görülmesinin sağlayıcı için orantısız güçlükleri beraberinde

876

Tülay AYDIN ÜNVER

getirecek olması hâlinde, tüketici bu hakları kullanamaz. Orantısızlığın tayininde
ise hizmetin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın
tüketici açısından sorun teşkil edip etmediği gibi hususlar dikkate alınır.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelde indirim hakkı kullanıldığında, tüketicinin ödemiş olduğu bedelin tamamının ya da bedelden yapılan indirim
tutarın derhâl kendisine iade edilmesi gerekir [TKHK 11 (5)/15 (3)].
Satıcının ayıptan doğan sorumluluğu kapsamında tüketicinin seçimlik hakkı
kullanması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır [TKHK 11 (6) c.1]. Ayıplı hizmet açısından da bu
masrafların sağlayıcı tarafından yerine getirileceği ifade edilmiştir [TKHK 15
(1) c. 3].
Tüketicinin seçimlik hakkını ileri sürebileceği kişiler açısından ise seçimlik
hakların türüne bir ayrım kabul edilmiştir. TKHK 11 (2)’e göre, ücretsiz onarım
ve ayıpsız misli ile değişim haklarının satıcı dışında üretici veya ithalatçıya karşı
da kullanılması mümkündür. Bu hâlde satıcı, üretici ve ithalatçı, hakların yerine
getirilmesi konusunda müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Bununla birlikte, malın
kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat eden
üretici ya da ithalatçının sorumlu tutulamayacağı da kabul edilmiştir. Sözleşmeden dönme ya da ayıp oranında bedelde indirim haklarının ise sadece satıcıya
karşı kullanılması mümkün olacaktır.
Tüketicinin ücretsiz onarım ya da malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birini seçmesi durumunda, yasa kapsamında müteselsilen sorumlu tutulan
satıcı, üretici ve ithalatçı söz konusu hakkın kendisine yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde bu talebi yerine getirmek zorunda olup aksi hâlde tüketicinin diğer
seçimlik haklarını kullanmakta serbest olduğu kabul edilmiştir [TKHK 11 (4)].
Bununla birlikte söz konusu hükümde TKHK 58 uyarınca çıkarılan Yönetmelik
eki listede yer alan mallara ilişkin olarak tüketicinin ücretsiz onarım talebinin
Yönetmelik’te belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirileceği belirtilmiştir9. Ayıplı hizmetler açısından ise tüketicinin ücretsiz onarım ya da hizmetin
yeniden görülmesi haklarından birini seçmesi hâlinde hizmetin niteliği ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amacı dikkate alındığında makul sayılabilecek
bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar doğurmayacak şekilde bu talebin
sağlayıcı tarafından yerine getirileceği, ancak her hâlde bu sürenin talebin sağlayıcıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş gününü aşamayacağı, aksi hâlde tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbest olduğu ifade edilmiştir
[TKHK 15 (4)].
9

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği (RG. 13.6.2014/29029).
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Ayıptan doğan sorumluluğa ilişkin zamanaşımı süresi ise ayıplı mallar açısından TKHK 12’de ve ayıplı hizmet açısından TKHK 16’da düzenlenmiştir. TKHK
12 (1)’e göre kanunlarda ya da taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre
belirlenmemişse, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı maldan sorumluluk, malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.
Aynı şekilde, ayıplı hizmetten sorumluluk da kanunlarda ya da taraflar arasındaki
sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği taktirde ayıp daha sonra ortaya
çıkmış olsa bile, hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabi
tutulmuştur [TKHK 16 (1)].
Konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise ayıplı maldan sorumluluk, taşınmazın
teslim tarihinden itibaren beş yıllık zamanaşımına tabidir [TKHK 12 (1)].
İkinci el satışlarda ise hükmün ikinci fıkrasında farklı bir zamanaşımı süresi
kabul edilmiştir. Buna göre, TKHK 10 (3) saklı kalmak üzere, ikinci el satışlarda
zamanaşımı süresi bir yıldan, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise üç yıldan az
olamaz.
Ayıbın ağır kusur ya da hile ile gizlenmesi hâlinde zamanaşımı hükümlerinin
uygulanmayacağı ayıplı maldan sorumluluk açısından TKHK 12 (3)’de ve ayıplı
hizmetten sorumluluk açısından ise TKHK 16 (2)’de belirtilmiştir10.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un genel gerekçesine bakıldığında,
adı geçen Kanun’da değişiklik yapma gereğinin Avrupa Birliği Mevzuatı ile tam
uyumun sağlanması olduğu anlaşılmaktadır. Kanun hazırlanırken tüm AB yönergelerinin incelendiği ve iç hukukumuzdaki değişikliklerin de buna göre şekillendirildiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda 1999/44/AT sayılı Yönerge’nin de iç
hukukumuza aktarılan yönergelerden biri olduğu görülmektedir. Nitekim TKHK
m. 8 ve devamında ayıplı mallara ve hizmetlere ilişkin hükümlerin gerekçeleri
incelendiğinde de, 1999/44/AT sayılı Yönerge ile uyum sağlama amacının madde
gerekçelerinde de ifade edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. TKHK’da satıcının ya da
sağlayıcının ayıptan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümler değerlendirildiğinde bu kapsamda 1999/44/AT sayılı Yönerge ile büyük ölçüde uyum sağlanmış
olduğu da tespit edilebilmektedir. Bununla birlikte, TKHK’daki düzenlemelerin
söz konusu Yönerge’den farklı olan yönleri de bulunmaktadır. TKHK’nın yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’nin ise
özellikle sözleşmeye aykırılık kavramı ve dijital unsurlu mallara ilişkin getirilen
10

Zamanaşımı hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin söz konusu hükümde yer alan ifadenin
anlamı, belirtilen hâllerde genel zamanaşımı süresi olan on yıllık zamanaşımı süresinin uygulanmasıdır.
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düzenlenmeler açısından 1999/44/AT sayılı Yönerge’den ve bu Yönerge’yi esas
alan TKHK’dan farklı içerikte olduğu görülmektedir. Bu açıdan özellikle dijital
unsurlu mallara ilişkin olarak TKHK’da da 2019/771 sayılı Yönerge’ye uygun
şekilde değişiklik yapılması ihtiyacı bulunmaktadır.
Bilindiği üzere, tüketici ve satıcı ya da sağlayıcı arasındaki sözleşmeye konu
olan mal ya da hizmet hem o mal ya da hizmet için aranan özelliklere sahip olduğu hem de taraflar arasındaki sözleşme uyarınca kararlaştırılan niteliklere sahip
olduğu zaman ayıpsız mal ya da hizmet olarak kabul edilecektir. İlk hâlde malın
ya da hizmetin objektif olarak taşıması gereken özellikler (zorunlu nitelikler) söz
konusu iken, ikinci hâlde sübjektif olarak belirlenen özellikler (nitelik vaadi) ön
planda olmaktadır.
1999/44/AT sayılı Yönerge’nin 2. maddesinde objektif ve sübjektif özelliklere ilişkin olarak sadece bir sayımın yapılmış olduğu, buna karşılık 2019/771
(AB) sayılı Yönerge’nin 6 ve devamındaki maddelerde ise çok daha kapsamlı
bir şekilde malların sözleşmeye uygun olması için sübjektif ve objektif şartların belirlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. TKHK m. 8’de ise objektif ve sübjektif olarak taşıması gereken özelliklerin iki fıkrada ve her iki Yönerge’ye göre
daha karmaşık bir sistem içerisinde düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Zira söz
konusu hükümde ayıplı mal kavramı tanımlanırken, ilk fıkrada malın sübjektif
özelliklerinden biri olan “taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele
uygun olmaması” ya da objektif özelliklerden “objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması” hâlinde sözleşmeye aykırı olacağı ifade edilmiştir.
İkinci fıkrada ise yine malın sübjektif özelliklerinden “ambalajında, etiketinde,
tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımama”, “satıcı tarafından bildirilme” hâlinde, ayrıca objektif özelliklerinden “teknik düzenlemesinde
tespit edilen niteliğine aykırı olma”, “muadili olan malların kullanım amacını
karşılama”, “tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltma veya ortadan
kaldırma” hâlinde de ayıbın söz konusu olacağı belirtilmiştir. Dolayıyla TKHK
kapsamında hangi hâllerde ayıplı ifanın söz konusu olduğunun daha sistematik
bir şekilde düzenlenmesi gereklidir.
TKHK’da verilen ayıp kavramı açısından her iki Yönerge’den de farklı olan
husus, TKHK m. 8 (3)’de sözleşmeye konu olan malın sözleşmede kararlaştırılan
sürede teslim edilmemesinin ve aynı şekilde TKHK m. 13 (1)’de de sözleşmede belirtilen süre içinde hizmetin başlamamasının ayıplı ifa olarak nitelendirilmesidir. Her iki AB Yönergesi’nde de zamanında ifa etmemenin bir sözleşmeye aykırılık hâli olduğu açıkça belirtilmemiştir. Türk Hukuku’nda ifa engelleri
sistemi açısından sözleşmeye konu olan malın süresinde teslim edilmemesi ya
da sözleşme konusu hizmetin ifasına başlanmamış olması esasen temerrüt (ya
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da olayın özelliğine göre imkânsızlık) hükümlerinin uygulanmasına neden olur.
Buna karşılık, TKHK’da geç ifanın ayıp kavramı kapsamında değerlendirildiği
görülmektedir. Dolayısıyla TKHK’nın yürürlüğe girmesinden sonra geç ifanın
ayıplı ifa kapsamına değerlendirilmiş olması, öğretide çok tartışılan hususlardan biri olmuştur. Bu hükmün Türk Hukukundaki ifa engelleri sistemi açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. TKHK’daki ayıplı mallara ve hizmetlere ilişkin düzenlemelerin 1999/44/
AT sayılı Yönerge’nin de mehazını oluşturan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin
Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda (“CISG”) söz konusu
olan sistem gibi ele alınmak istendiği, bu itibarla bildirilen niteliklerdeki ayıp
kavramının CISG’deki sübjektif uygunluk, gerekli niteliklerdeki ayıp kavramının ise CISG’deki objektif uygunluk kavramını karşıladığı, 1999/44/AT sayılı
Yönerge’yi esas alan TKHK’da ayıplı ifa dışında geç ifa, hiç ifa etmeme, eksik
ifa ya da kararlaştırılan maldan başka bir malın teslim edilmesi hâllerinin tek bir
sözleşmeye aykırılık kavramı altında kabul edildiği ve ayıplı ifa gibi değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmekle birlikte, kanaatimizce geç ifanın ayıplı ifa
kapsamında kabul edilmesi hukukumuzda kabul edilen ifa engelleri sistemine
aykırıdır ve bu nedenle geç ifa bir ayıplı ifa ayıplı olarak nitelendirilemez. Bununla birlikte, TKHK’da ayıplı ifaya ilişkin düzenlemeler altında geç ifaya da yer
verilmiş olmasının hiçbir sonucu olmadığının kabul edilmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla geç ifanın TKHK’da ayıp kavramı kapsamında kabul edilmesinin
sonucu, tüketicinin ayıplı ifa hâlinde kendisine tanınmış olan seçimlik haklardan
sözleşmeden dönme hakkını genel hükümlerden farklı olarak ek süre vermeye
gerek olmadan kullanabilecek olmasıdır.
TKHK’nın Avrupa Birliği yönergelerinden ayrılan bir diğer yönü, ayıbın niteliğine ilişkindir. TKHK m. 8 II’de gerek objektif gerek sübjektif nitelikte olsun
ayıbın maddi, hukuki veya ekonomik eksiklik şeklinde ortaya çıkabileceği ifade
edilmiştir. Ayıp kavramı açısından böyle bir ayrım her iki Yönerge’de de söz
konusu olmadığı gibi, esasen TKHK yönünden de maldaki eksikliğin hangi tür
kapsamında olduğu ayıptan doğan sorumluluk hükümleri açısından bir farklılık
yaratmayacaktır.
TKHK ve her iki Yönerge arasında ayıp kavramı açısından farklılık olan hususlardan bir diğeri ise tüketici tarafından satıcıya bildirilen ve satıcının da kabul
etmiş olduğu özelliklerin satılanda bulunmamasının bir ayıp olarak değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığıdır. 1999/44/AT sayılı Yönerge m. 2 (2) (b)
bendinde tüketicinin sözleşmenin kurulması sırasında satıcıya bildirdiği ve satıcı
tarafından kabul edilen özel kullanım amacına uygun malların da sözleşmeye
uygun sayılacağı ifade edildiği gibi, 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’de sözleşmeye uygunluk için sübjektif şartları düzenleyen m. 6 (b)’de satış sözleşmesine
konu malların tüketicinin talep ettiği ve en geç satış sözleşmesinin kurulduğu
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sırada satıcıya bildirdiği ve satıcının da kabul ettiği her tür özel amaca uygun
olması gerektiğinin belirtildiği görülmektedir. Satış sözleşmesinde ayıp kavramının kapsamının belirtildiği TKHK m. 8’de ise bu hususa ilişkin bir düzenleme
bulunmamakla, bu hâlde de esasen satıcı tarafından bir nitelik vaadi söz konusu
olacağından, bu ihtimalin de TKHK kapsamında ayıp kavramı kapsamında yer
aldığında tereddüt edilmemelidir.
TKHK’da ayıp kavramı açısından reklam ve ilanlardan sorumluluk ve malın
montajından dolayı sorumluluğun ise gerek 1999/44/AT sayılı Yönerge ve gerekse bu Yönerge’deki düzenlemeyi aynı şekilde benimseyen 2019/771 (AB) sayılı
Yönerge ile paralel şekilde düzenlenmiş olduğu görülmektedir.
Tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu ya da haberdar olmasının kendisinden beklenebildiği hâllerde 1999/44/AT sayılı Yönerge
m. 2 (3) ve 2019/771 (AB) sayılı Yönerge m. 7 (5)’e paralel şekilde sözleşmeye
aykırılığın söz konusu olmayacağını ifade eden TKHK’da, her iki Yönerge’den
farklı olarak ayıplı mallara ilişkin bir etiketleme yükümlülüğü de kabul edilmiştir
[TKHK m. 10 (3)].
Ayıbın ispatına ilişkin olarak TKHK’da 1999/44/AT sayılı Yönerge ile uyumlu şekilde kural olarak teslimden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların
teslim anında var olduğunun kabul edildiği ve böylelikle tüketici lehine bir düzenlemenin söz konusu görülmektedir. Buna karşılık, 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’de ise kural olarak malların teslim edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde
ortaya çıkan herhangi bir sözleşmeye aykırılığın, malların teslim edildiği anda
var olduğunun kabul edildiği ve üstelik hükümde belirtilen bir yıllık süre yerine, malların teslim edildiği tarihten itibaren iki yıllık bir sürenin üye devletler
tarafından uygulanabilmesine imkân tanındığı görülmektedir [m. 11 (2)]. Dolayısıyla bu sürenin bir yıl ya da daha uzun olarak kabul edilmesinin tüketicinin
ispat yükü açısından değerlendirildiği daha lehe bir düzenleme olacağı sonucuna
varılabilir.
Gerek 1999/44/AT sayılı Yönerge’de gerekse 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’de tüketici açısından muayene ve bildirim külfeti öngörülmüş değildir. Bununla birlikte, tüketicinin haklarından yararlanabilmesi için, sözleşmeye aykırılığı tespit ettiği tarihten itibaren en az iki ay içinde satıcıya sözleşmeye aykırılığı
bildirmesi gerektiğini öngören hükümleri kabul edip etmemek hususunda Üye
Devletler serbest bırakılmıştır. TKHK’da da ayıptan doğan sorumluluk kapsamında satıcı ya da sağlayıcıya başvuracak tüketicinin muayene ya da bildirim
külfetine ilişkin bir düzenleme kabul edilmiş değildir. TKHK m. 10’un gerekçesinde de ayıplı malda tüketicinin seçimlik haklarından faydalanabilmesi için
ayıbı belirli bir süre içinde ihbar etmesi zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildiğinden, tüketici zamanaşımı süresi içinde ortaya çıkan ayıplar nedeniyle muayene ve

§ 2. Ayıptan Doğan Sorumluluk

881

ihbar külfetine uymak zorunda olmaksızın satıcı ya da sağlayıcının ayıptan doğan
sorumluluğuna başvurabilecektir.
Ayıptan doğan sorumluluk kapsamında TKHK’da tüketiciye tanınan seçimlik
haklar ile her iki Yönerge’de tüketiciye tanınan seçimlik haklar arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Bununla birlikte, seçimlik hakların tüketiciye sunulmasında bir kademelendirme yapılmaması bakımından TKHK her iki Yönerge’den
de farklılık taşımaktadır. Zira ayıplı mal ya da hizmet hâlinde tüketicinin seçimlik
haklarını sayan TKHK m. 11 ve 15’de satıcının ya da sağlayıcının tüketicinin
seçtiği seçimlik hakkı yerine getirmekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. Buna
karşılık gerek 1999/44/AT sayılı Yönerge’de ve gerekse 2019/771 (AB) sayılı
Yönerge’de seçimlik haklar tüketiciye kademeli olarak tanınmıştır. Buna göre tüketici, ancak onarım ya da yenisi ile değiştirme haklarının kullanılmasının mümkün olmadığı hâllerde satış bedelinde indirim ya da sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilecektir11.
Seçimlik haklar açısından TKHK’nın her iki Yönerge’den en önemli farkı, tüketicinin sözleşmeden dönme hakkından yararlanabilmesi için ayıbın önemli olması şartının aranmamış olmasıdır. Zira her iki Yönerge’de de ayıbın önemsiz olması hâlinde tüketicinin sözleşmeden dönme hakkından yararlanamayacağı ifade
edilmiştir. AB yönergeleri ile uyumlu olarak Türk hukukunda da ayıbın önemsiz
olması hâlinde tüketicinin diğer seçimlik haklarına başvurmasının kabul edilmesi
gerektiği, önemsiz bir ayıp için sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasının
TMK m. 2 II kapsamında hakkın kötüye kullanılması yasağı ile engellenebileceği öğretide kabul edilmektedir. Dolayısıyla TKHK ile AB yönergeleri arasında
bu açıdan farklılık bulunmakla birlikte, önemsiz ayıplar açısından sözleşmeden
dönme hakkının kullanılmasının TMK m. 2 II uyarınca engellenmesi mümkün
olabilecektir.
Onarım ya da yenisi ile değiştirme hakları açısından 2019/771 (AB) sayılı
Yönerge’de getirilen önemli bir yeni düzenleme m. 14 (3) ve (4)’de yer almaktadır. Söz konusu hükme göre bir onarımın, sözleşmeye aykırılık ortaya çıkmadan
önce niteliği ve kullanım amacı ile uygun bir şekilde monte edilmiş olan malların
sökülmesini gerektirdiği durumlarda veya bu tür malların yenisi ile değiştirileceği durumlarda, malları onarım ve yenisi ile değiştirme yükümlülüğü, uygun
olmayan malların sökülmesini ve yenisi ile değiştirilen ya da onarılan malların montajını veya sökme ve montaj masraflarını taşımayı da içerir [m. 14 (3)].
Ayrıca tüketici yenisi ile değiştirilmeden önce değiştirilen malın normal olarak
kullanımı sebebiyle ödeme yapmakla yükümlü olmayacaktır [m. 14 (4)]. Esasen
özellikle Yönerge m. 14 (4)’de kabul edilen düzenlemenin Avrupa Birliği Adalet
11

Yönerge’de seçimlik haklar açısından yapılan bu kademelendirmenin temelinde yatan düşünce
ise pacta sund servanda ilkesidir.
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Divanı’nın 17 Nisan 2008 tarihli kararında12 kabul edilen prensiplerle uyumlu
olduğu anlaşılmaktadır. TKHK m. 11 (6)’da ve m. 15 (1)’de seçimlik hakların
kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masrafların, tüketicinin seçitiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanacağı esasen kabul edilmiştir. Bu açıdan 2019/771
(AB) sayılı Yönerge m. 14 (3)’de yer alan ihtimallerin TKHK m. 11 (6) ve m.
15 (1) kapsamında olduğu kabul edilebilir. Buna karşılık 2019/771 (AB) sayılı
Yönerge m. 14 (4)’e benzer bir düzenleme TKHK’da yer almamaktadır. Yargıtay
uygulamasında TKHK’da düzenleme olmadığı için yenisi ile değiştirme hakkının
kullanılması hâlinde tüketiciye kullanım bedeline ilişkin bir talep ileri sürülemeyeceği kabul edilmekle birlikte, Yönerge’de olduğu gibi TKHK’da da bu yönde
açık bir düzenlemenin yapılması daha isabetli olacaktır.
Diğer yandan onarım ya da yenisi ile değiştirme haklarının yerine getirilmesi
açısından TKHK’da taşınır mallar açısından azami otuz iş günü ve konut ve tatil
amaçlı taşınmaz mallarda ise altmış iş günü olarak getirilen sınırlama da Yönerge’de yer alan süre sınırına ilişkin düzenlemeden farklıdır. Zira her iki Yönerge’de de onarım ve yenisi ile değiştirme haklarının makul süre içerisinde yerine
getirileceği kabul edilmiştir. 2019/771 (AB) sayılı Yönerge’nin 14. maddesinde
de onarım veya yenisi ile değiştirme hakkının; tüketici tarafından satıcının sözleşmeye aykırılık hakkında bilgilendirildiği andan itibaren makul bir süre içerisinde ve malların niteliği ile tüketici tarafından kullanım amacı dikkate alınarak,
tüketiciye önemli bir rahatsızlık verilmeden yerine getirileceği belirtilmiştir. Söz
konusu Yönerge’nin 55 numaralı gerekçesinde de onarım veya yenisi ile değiştirmeyi tamamlamak için makul olarak kabul edilen sürenin, onarım veya yenisi
ile değiştirmeyi tamamlamak için gerekli mümkün olan en kısa süreye karşılık
geldiği, bu sürenin, malların niteliği ve karmaşıklığı, sözleşmeye aykırılığın niteliği ve önemi, onarım veya yenisi ile değiştirmeyi tamamlamak için gerekli çaba
dikkate alınarak, objektif olarak belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla TKHK’da da bu sürenin somut olayın özelliğine, ayıbın önemine ve ayıplı
malın niteliğine göre makul süre olarak belirtilmesi ve bu sürenin belirlenmesinin
de hâkimin takdirine bırakılması daha isabetli olurdu.

12

C-404/06 Quelle AG v Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherbände
[2008] ECR I-2713.
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Öz
Tüketici ile girişimci arasındaki sözleşmenin girişimcinin iş yeri dışında kurulmuş olması durumunda tüketicinin, üzerinde yeterince düşünmeden manevi baskı altında hareket etmesi ve bunun sonucunda beklenmeyen
bir sonuçla karşılaşması mümkündür. Bu tehlikeleri önlemek amacıyla 2011/83/EU sayılı Yönerge’de girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğü ve tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiştir. Benzer düzenlemelere Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun m. 47’de ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinde yer verilmiştir.
2011/83/EU sayılı Yönerge’ye ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 47’ye göre, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı bulunmaktadır. İş yeri dışında kurulan
sözleşmelere ilişkin Türk hukukundaki düzenlemeler büyük ölçüde 2011/83/EU sayılı Yönerge ile benzerlik
göstermekle birlikte bu düzenlemeler arasında bazı farklılıklar da bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgilendirme yükümlülüğü, Cayma hakkı, Cayma süresi, Cayma hakkının istisaları, İş
yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin düzenlemelerin uygulama alanı
Abstract
In off-premises contracts between consumers and trader, there is a risk for the consumer to act under psychological pressure and without sufficient thinking on their conclusion and eventually to confront with an unexpected
outcome. Information requirement of the trader and consumer’s right of withdrawal has been regulated under
Directive 2011/83/EU with the purpose of eliminating such risks. Similar regulations have also been adopted
under Article 47 of the Law on the Protection of the Consumers and Regulation on Off-Premises Contracts.
Pursuant to Directive 2011/83/EU and Article 47 of the Law on the Protection of the Consumers, the consumer
may exercise the right of withdrawal, without demonstrating any reason, in the withdrawal period of 14 days.
Regulations under Turkish law concerning the off-premises contracts are similar to the ones under Directive
2011/83/EU to a great extent; however there also certain differences between these regulations.
Keywords: Information requirements, Right of withdrawal, Withdrawal period, Exemptions of right of withdrawal, Scope of application of the regulations concerning off-premises contracts
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: 85/577/AET ve 97/7/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergelerini ilga eden, 93/13/
AET sayılı Konsey Yönergesi ve 1999/44/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesini
değiştiren, tüketici haklarına ilişkin 25 Ekim 2011
tarih ve 2011/83/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Yönergesi (“Yönerge”/“AB Yönergesi”)1

Kabul Tarihi

: 25 Ekim 2011

Sayısı

: 2011/83/AB

Yayın Yeri

: ABRG 22.11.2011, L 304, s.64-88

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 51

Kabul Tarihi

: 7 Kasım 2013

Sayısı

: 6502

Yayın Yeri

: RG. 28.11.2013, 28835

2. Adı

: İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
(“Yönetmelik”)

Yayın Yeri

: RG 14.01.2015, 29236

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
2011/83 Sayılı Tüketici Hakları Yönergesi, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin 85/577 sayılı Yönerge2 ile mesafeli sözleşmelere ilişkin 97/7 sayılı
1

2

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on
consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the
European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council [2011] OJ L 304/64.
Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of
contracts negotiated away from business premises [1985] OJ L 372/31.
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Yönerge’yi3 yürürlükten kaldırmıştır. Böylece iş yerinde kurulan sözleşmeler ile
mesafeli sözleşmeler artık tek bir yönerge altında düzenlenmiş olmaktadır.
1. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Tanımı ve Uygulama Alanı
İş yeri dışında kurulan sözleşmelerin tüketiciler bakımından arz ettiği bilinen
tehlikelerine yönergede de işaret edilmektedir: İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketici manevi (psikolojik) bir baskı altında olabilir ve sözleşmenin bunun
etkisiyle kurulmuş olması ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca girişimci ile görüşmeyi tüketicinin başlatmış olup olmamasından bağımsız olarak, bu yoldan kurulan
sözleşmelerde bir oldubitti tehlikesi de mevcuttur4. Yönerge’deki düzenlemelerin
amacı tüketicinin fazlaca düşünmeden sözleşme kurma tehlikesine karşı korunmasıdır. Böylece işletmeler arası rekabetin temin edilmesi ile tüketicinin yüksek
derecede korunması arasında bir dengenin kurulması ve neticede ortak pazarın
düzgün bir şekilde işlemesi hedeflenmektedir. Yönerge’nin dört numaralı gerekçesinde iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin olarak bazı konularda uyumlaştırma yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir.
Yönerge’de, iş yerinde kurulan sözleşmeler bakımından tüketicinin korunmasını sağlayacağı düşünülen iki tedbire yer verilmiştir: Girişimcinin tüketiciyi
bilgilendirme yükümlülüğü (information requirements) (Yönerge m. 6-7) ve tüketicinin serbestçe kullabileceği cayma hakkı (right of withdrawal) (Yönerge m.
9-16). Bu tedbirler sayesinde, girişimcinin işi aceleye getirip, tüketicinin fazlaca
düşünmesine fırsat tanımadan sözleşmeyi kurmuş olması tehlikesinin önüne geçeceği düşünülmektedir.
Özellikle tüketiciye cayma hakkının tanınması, tüketicinin yüksek düzeyde
korunmasının sağlanmasına ve daha iyi işleyen bir pazarın oluşmasına hizmet
etmektedir5. Ayrıca Yönerge’de iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketicinin
bilinçli bir tercihte bulunmasını sağlamak üzere, girişimcinin tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Yönerge m. 2 (8)’de iş yeri dışında kurulan sözleşme (off-premises contract),
tüketici ve girişimci arasında aşağıdaki tekniklerle kurulan sözleşmeler olarak
tanımlanmıştır.
(a) girişimcinin iş yeri dışında bir yerde tüketici ve girişimcinin eş zamanlı
fiziksel varlığında kurdukları sözleşmeler;
3
4
5

Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts [1997] OJ L 144/19.
Yönerge’nin yirmi bir numaralı gerekçesi.
Yönerge’nin beş numaralı gerekçesi.
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(b) tüketici tarafından yapılan öneri sonucunda6 girişimcinin iş yeri dışında
bir yerde tüketici ve girişimcinin eş zamanlı fiziksel varlığında kurdukları sözleşmeler7;
(c) tarafların eşzamanlı fiziksel varlığında, girişimcinin iş yeri dışında bir yerde tüketiciyle şahsen ve özel olarak8 temas edilmiş olmasının hemen akabinde
girişimcinin iş yerinde kurulan veya herhangi bir uzaktan iletişim aracı yoluyla
kurulan sözleşmeler;
(d) mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ve satışı amacıyla girişimci tarafından düzenlenen bir gezi sırasında kurulan sözleşmeler.
Yönerge m. 2 (9)’da girişimcinin iş yeri, girişimcinin faaliyetlerini sürekli
olarak yürüttüğü taşınmaz veya faaliyetlerini mutad olarak yürüttüğü taşınır mal
niteliğindeki yer olarak tanımlanmıştır. Yönerge’nin (22) numaralı gerekçesinde,
girişimcinin iş yeri olarak kabul edilebilecek yerlere bazı örnekler verilmiştir.
Buna göre, yalnızca dükkânlar değil olağan olarak satış faaliyeti yürütülen pazar
veya fuar stantları ya da satış yeri olarak kullanılan kamyonlar da girişimcinin iş
yeri olarak kabul edilmektedir.
Yönerge’nin (21) numaralı gerekçesinde, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler
için çeşitli örnekler verilmiştir. Tüketicinin evinde veya onun iş yerinde girişimci
ve tüketicinin fiziksel olarak karşı karşıya gelerek kurdukları sözleşmeler iş yeri
dışında kurulan sözleşmelerin klasik örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Üye devletlere iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin düzenleme yaparken bu düzenlemelerin uygulanması için tüketici tarafından yapılan ödeme dikkate alınarak bir parasal bir alt sınır belirleme imkânı tanınmıştır. Yönerge’ye
göre, üye devletler, iç hukuklarında 50 Euro’dan fazla olmamak kaydıyla bir alt
sınır belirleyebilirler [Yönerge m. 3 (4)].
6

7
8

Yürürlükten kaldırılmış olan 85/577 sayılı Yönerge’de, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere
ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için sözleşmenin tüketicinin girişimi sonucunda kurulmamış olması şartı aranmıştı. Şimdiki Yönerge’de yukarıda yer alan ibareyle bu şart ortadan kaldırılmıştır. Böylece, girişimcinin ziyaretini tüketici talep etmiş olsa bile, söz konusu sözleşme
iş yeri dışında kurulan sözleşme olarak nitelendirilmektedir: Avrupa Komisyonu, Adalet Genel
Başkanlığı 2011/83/EU sayılı Yönergeye ilişkin Kılavuz Belgesi bkz. European Commission,
‘Directorete-General for Justice Guidance Document concerning Directive 2011/83/EU of the
European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending
Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the
Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European
Parliament and of the Council’ (2014) 14.
Bununla birlikte tüketici acil bir onarım veya bakım işinin görülmesi için girişimcinin ziyaretini
özel olarak talep etmişse, tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır [Yönerge 16 (h)].
Yönerge, girişimcinin tüketiciyle şahsen ve özel olarak temas edilmiş olmasını aradığından girişimcinin belirli bir sokaktan geçenlere broşür dağıtması neticesinde bir sözleşmenin kurulması
örneğinde bu şartın yerine gelmeyeceği kabul edilmektedir: European Commission, (n 6) 14.
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Yönerge m. 3 (3) hükmünde, on üç başlık altında, Yönerge’nin kapsamı dışında bırakılan sözleşmelere yer verilmiştir.
2. Bilgilendirme Yükümlülüğü
Sözleşmenin kurulmasından veya tüketicinin önerisini yöneltmesinden önce,
girişimcinin, Yönerge m. 6 (1) hükmünde yirmi başlık (a-t) altında düzenlenen
konularda tüketiciyi açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde girişimcinin tüketiciye sağlayacağı
bilgilerin kural olarak kâğıt üzerinde yer alması gerekmektedir [Yönerge m. 7
(1)]. Ancak tüketici kabul ederse bir kalıcı veri saklayıcısı kullanılması suretiyle de bilgilendirme yapılabilecektir [Yönerge m. 7 (1)]. Her hâlükârda sağlanan
bilgilendirmenin okunabilir olması ve sade, anlaşılabilir bir dille (legible and in
plain, intelligible language) yapılması aranmaktadır [Yönerge m. 7 (1)].
Girişimci, sözleşmenin kurulmasının akabinde imzalanmış sözleşmenin bir nüshasını veya kurulan sözleşmenin teyidini içeren kâğıdı ya da tüketici kabul ederse
bunu kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla tüketiciye sağlamalıdır [Yönerge m. 7 (2)].
Bilgilendirme yükümlülüğüne uygun davranıldığını ispat yükü girişimciye
aittir [Yönerge m. 6 (9)].
3. Cayma Hakkı
Yönerge’nin 9. maddesine göre iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde tüketici,
on dört günlük bir süre içerisinde serbestçe kullanabileceği bir cayma hakkına
sahiptir. Bu süre, bir işin görülmesine ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır. Satış sözleşmelerinde ise süre,
kural olarak malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır
[Yönerge m. 9 (2) (b)]. Ancak, girişimci tüketiciyi cayma hakkına ilişkin olarak
bilgilendirmemişse, Yönerge m. 9 (2) hükmü doğrultusunda belirlenen sürenin
sona ermesini takip eden on iki aylık dönem içerisinde tüketici cayma hakkını
kullanabilecektir [Yönerge m. 10 (1)]. Eğer girişimci bu on iki aylık dönem içerisinde tüketiciyi bilgilendirse tüketici bu bilgiye eriştiği tarihten itibaren ancak on
dört gün içerisinde cayma hakkına başvurabilecektir [Yönerge m. 10 (2)].
Tüketici, sözleşmeden cayma kararını girişimciye bildirerek bu hakkını kullanabilecektir. Bu amaçla tüketici Yönerge’nin ekinde yer alan matbu formu kullanabilir ya da cayma kararını açıkça içeren bir beyanda bulunabilir [Yönerge m.
11 (1)]. Yönerge cayma hakkının kullanması bakımından, üye devletlerin başkaca şekil şartı getiremeyeceğini öngörmüştür [Yönerge m. 11 (1)]. Tüketicinin
cayma hakkını kullanabilmesi için herhangi bir sebep göstermesine gerek yoktur
[Yönerge m. 9 (1)].
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Cayma hakkının kullanılması ile tarafların sözleşmeden doğan borçları sona
erecektir (Yönerge m. 12). Bunun üzerine, girişimci, tüketici tarafından kendisine yapılan tüm ödemeleri (örneğin eğer varsa taşıma giderleri) gecikmeksizin
-en geç cayma hakkının kullanıldığı konusunda haberdar edilmesinden itibaren
14 gün içinde- iade edecektir [Yönerge m. 13 (1)]. Tüketici ise kural olarak malı
girişimciye göndermek veya teslim etmekle yükümlüdür [Yönerge m. 14 (1)].
Yönerge m. 13 (2) ve m. 14 hükümleri saklı kalmak kaydıyla cayma hakkını
kullanan tüketici herhangi bir masraf ödemekle yükümlü değildir. Yönerge m. 14
(1)’e göre, tüketici yalnızca malın iade edilmesi için doğrudan yapılması gereken masrafların ödenmesi ile yükümlü olacaktır, meğerki girişimci bu masrafları
üstlenmiş olsun veya bu masrafların tüketici tarafından karşılanacağı konusunda
tüketici bilgilendirmemiş olsun. Girişimci malın iadesini üstlenmemişse, satış
bedeli ve diğer ödemelerin tüketiciye iadesi için malın kendisine teslimini veya
tüketicinin satış konusu malı kendisine gönderdiğini ispatlamasını bekleyebilir
[Yönerge m. 13 (3)].
Yönerge m. 14 (2)’de tüketicin malı, niteliğini, özelliklerini ve işlevlerini anlayabilmesi için gerektiği ölçüde kullanabileceği, bu sınırı aşan kullanımı
yüzünden malın değer kaybetmesinden sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Başka
bir deyişle, tüketici malın niteliğini, özelliklerini ve işlevini anlayabilmesi için
gerektiği ölçüde kullandıysa, bu kullanıma bağlı olarak malın değer kaybetmesi yüzünden girişimcinin uğradığı zararı gidermekle yükümlü değildir. Örneğin
tüketici söz konusu malı bir mağazadan satın almış olsaydı, malı ne kadar inceleyebilecek idiyse kullanımın da onunla sınırlı olması gerektiği ifade edilmiştir9.
Tüketici malı bu eşiğin üzerinde kullandıysa, yine de cayma hakkına başvurabilecek, ancak bu durumda girişimcinin bu sebeple uğradığı zararı gidermekle
yükümlü olacaktır. Bununla birlikte eğer girişimci bilgilendirme yükümlülüğü
kapsamında, tüketiciyi cayma hakkına ilişkin olarak bilgilendirmediyse, tüketici
hiçbir şekilde malın değer kaybetmesinden sorumlu olmayacaktır. Tüketici cayma hakkı konusunda bilgilendirmemişse cayma süresi yukarıda belirtildiği üzere
uzayacaktır. Tüketici, uzayan süre içerisindeki kullanımdan (malın niteliklerini
denetleyebilmenin de ötesinde) ötürü meydana gelen değer kaybından sorumlu
tutulamayacaktır.
Yönerge’nin 16. maddesinde on üç başlık altında (a-m) tüketicinin cayma
hakkının kullanılmasının istisnaları öngörülmüştür.
4. Tüketicinin Korunmasına Yönelik Diğer Düzenlemeler
Yönerge’de, “Diğer Tüketici Hakları” başlığı altında ödeme yönteminden
kaynaklanan ücretler (m. 19), telefonla iletişimin kurulduğu ihtimallerde tele9

Yönerge’nin (47) numaralı gerekçesi.
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fon kullanım ücreti (m. 21) ve tüketiciden asli edim yükümlülüğü dışında talep
edilebilecek ek ödemelere ilişkin hükümler (m. 22) bulunmaktadır. Özel olarak
satış sözleşmeleri bakımından, satıcının teslim yükümlülüğü ile hasarın intikalini
düzenleyen kurallara da yer verilmiştir (m. 18, 20).
B. Türk Hukuku
Bu yoldan kurulan sözleşmeler “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler” başlığı
altında TKHK 47’de ve bu hükme dayanılarak çıkartılan “İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. Konu 4077 sayılı (önceki) Kanunda (m. 8-9) “Kapıdan Satışlar” başlığı altında düzenlenmişti. İş yeri dışında
kurulan sözleşmenin mutlaka satış sözleşmesi niteliğinde olması şart olmayıp,
tüketici işlemi niteliğinde herhangi bir sözleşmenin bulunması yeterlidir.
1. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması
İhtiyacı
TKHK 47’nin gerekçesinde, hükmün yapılan değişikliklerle 2011/83 sayılı
AB Yönergesine uyumlu hâle getirildiği ifade edilmiştir. Gerekçenin hemen başında, tüketicilerin, sözleşme kurmayı düşünmedikleri bir ortamda, psikolojik
baskı altında olabilecekleri ve içinde bulundukları ortamın yarattığı şaşkınlıktan
yararlanılarak, aslında hiç düşünmedikleri hâlde, böyle bir yönlendirmenin etkisi
altında sözleşme kurmuş olabileceklerinden bahsedilmiştir. Aynı tehlikelere, AB
Yönergesinde de dikkat çekildiğine yukarıda10 işaret edilmişti.
Tüketicinin bir mal veya hizmetin pazarlandığı iş yerleri dışında sözleşme
kurduğu hâllerde, acele karar vererek ve pazarlamacının manevi baskısı altında, yeterince düşünmeyerek hareket etmiş olması ihtimali büyüktür. Gerekçede,
bu yoldan kurulan sözleşmeler, agresif (saldırgan) bir pazarlama yöntemi olarak
nitelendirilmiş ve bu sözleşmelerde tüketiciyi bekleyen tehlikelere, özellikle bu
yoldan yaratılan manevi baskı ve acele (sözleşme kurmak için yeterli bilgiye sahip olmadan) davranma tehlikesine karşı başlıca iki tedbire yer verilmiştir: Tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğü ve tüketicinin cayma hakkı.
2. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerin Tanımı ve Uygulama Alanı
İş yeri dışında kurulan sözleşmeler TKHK 47 (1)’de tanımlanmıştır11. Buna
göre şu hâllerde satıcı/sağlayıcı (girişimci) ile tüketici iş yeri dışında kurulan bir
sözleşme bulunmaktadır:
10
11

II A 1.
Aynı şekilde: Yönetmelik 4 (1) (d)
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(a) Hangi tarafın öneride bulunduğuna bakılmaksızın, girişimcinin iş yeri dışında, tarafların fiziksel olarak yüz yüze gelerek kurdukları sözleşmeler;
(b) İş yeri dışında tarafların fiziksel olarak yüz yüze gelerek görüşmesinin12
hemen sonrasında girişimcinin iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracı kullanarak kurulan sözleşmeler13;
(c) Girişimcinin mal ve hizmet tanıtmak veya onları satmak gayesiyle düzenlendiği gezi sırasında kurulan sözleşmeler.
Yönetmelik m. 4 (1) (ç)’de, iş yeri, girişimcinin “kalıcı olarak faaliyetini
yürüttüğü herhangi bir satış yeri” olarak tanımlanmıştır. AB Yönergesi ise girişimcinin faaliyetlerini sürekli olarak yürüttüğü taşınmaz niteliğindeki yerlerin
yanında, girişimcinin faaliyetlerini olağan olarak yürüttüğü kamyon, kamyonet
veya tezgâh gibi yerleri de [Yönerge bu gibi yerleri taşınır faaliyet yeri (movable
retail premises/bewegliche Gewerberäume) olarak adlandırmıştır.] iş yeri niteliğinde kabul etmiştir14. Yönetmelik m. 4 (1) (ç)’deki tanım her iki ihtimali de
kapsayacak genişliktedir.
TKHK 47 (7)’de, kapsam dışı sözleşmelerin yönetmelikle belirleneceği ifade
edilmiştir. Yönetmelik m. 2 (2) hükmünde iş yeri dışında kurulan sözleşme kavramı dışında tutulan sözleşmeler şunlardır:
a) Finansal hizmetler,
b) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların kurulması, kazanılması
veya devri,

12

13

14

Bu ihtimali düzenleyen AB Yönergesi m. 2 (8)’de girişimcinin tüketiciyle şahsen ve özel olarak
temas edilmiş olması şartına yer verilmiştir. Mesela girişimcinin belirli bir sokaktan geçenlere broşür dağıtması neticesinde sözleşmenin kurulması gibi bir durumda, anılan şartın yerine
gelmeyeceği ve dolayısıyla iş yeri dışında kurulan bir sözleşmeden bahsedilemeyeceği kabul
edilmektedir (yukarıda dpn. 8). Yönetmelik’te açıkça böyle bir şarta yer verilmiş değilse de,
anılan örnek ve benzeri durumlarda Yönetmelik’te ifade edilen “görüşülme” kavramının amaca
bağlı yorumlanmasıyla aynı sonuca varmak mümkündür.
Böylece, iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, tüketicinin düşünmesine fırsat tanınmadan, kurulan bir sözleşmenin iş yeri dışında kurulan kapsamı dışında bırakılması tehlikesi
ortadan kaldırılmıştır.
İş yeri dışında gerçekleşen görüşmelerin hemen sonrasında, sözleşme, mesafeli sözleşme sayılabilecek şartlar altında kurulmuşsa mesafeli sözleşmelere ilişkin hükümler tüketici bakımından yeterli koruma sağlamaktadır. Belirtilen şartlar altında, uzaktan iletişim aracı kullanılarak
kurulan bu sözleşme, uzaktan pazarlamaya yönelik olarak oluşturulan bir sistem mevcut olmadığı için, mesafeli sözleşme niteliğinde sayılamasa bile, TKHK 47 (1) (b) hükmü sayesinde iş
yeri dışında kurulmuş bir sözleşme sayılacak ve tüketici bu yoldan korunmuş olacaktır.
Yönerge m. 2 (9)’da iş yeri, girişimcilerin sürekli olarak faaliyet gösterdiği perakende iş yapılan
taşınmazlar ile girişimcilerin olağan olarak faaliyet gösterdiği perakende iş yapılan taşınırlar
şeklinde tanımlanmıştır.
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c) Konut kiralama,
ç) Paket turlar,
d) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
e) Fuar, panayır ve pazar yerlerinde yapılan satışlar,
f) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin
meskenine veya iş yerine götürülmesi,
g) Mal veya hizmet bedeli otuz Türk Lirasını aşmayan satışlar,
ğ) Malların montaj, bakım ve onarımı,
h) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca
yetkilendirilmiş işletmecilerin, mal satışları ile mal ve hizmet satışını birlikte
yaptıkları durumlar hariç olmak üzere, sunduğu elektronik haberleşme hizmetleri,
ı) Elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerine ilişkin abonelikler,
İş yeri dışında kurulan sözleşmeden söz edilebilmesi ortada tüketici işlemi niteliğinde (TKHK 3/l) bir sözleşmenin (tüketici sözleşmesinin) bulunması gerekir.
Bir malı ticari veya mesleki amaçla edinen veya bir işi ticari veya mesleki amaçla
gördüren kişiyle yapılan sözleşme, TKHK 47’de belirtilen tarzda kurulmuş olsa
bile bir tüketici sözleşmesi ve dolayısıyla TKHK 47 anlamında iş yeri dışında
kurulan sözleşme sayılmaz.
Aynı şekilde, bir tüketici sözleşmesinden söz edilebilmesi için, sözleşmenin
karşı tarafında da satıcı (TKHK 3/i) veya sağlayıcı (TKHK 3/ı) niteliğinde bir
kişinin bulunması gerekir. TKHK 47 (2)’de, iş yeri dışında kurulan sözleşmelerin, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı/sağlayıcılarla kurulacağı belirtilerek, tüketicinin sözleşme öncesinde idari yönden korunmasına yönelik bir tedbir
alınmıştır. Anılan hüküm, bu şartı taşımayan satıcı/sağlayıcılarla iş yeri dışında
kurulan sözleşmelerin düzenlemenin kapsamı dışında kalacağı anlamına gelmemektedir15. TKHK 47 (6)’dan anlaşılacağı üzere, yetkisi olmadan bu sözleşmeleri kuran satıcı/sağlayıcıya karşı, tüketicinin cayma hakkını kullanma süresi çok
daha uzun tutulmuştur16.

15
16

Yönetmeliğin m. 6 (1) hükmünde bu hususun sözleşmenin bir geçerlilik şartı anlamına gelecek
şekilde ifade edilmiş olması isabetli değildir.
Ayrıca yetkisi olmadan bu tarz sözleşme kuranlar hakkında TKHK 77 (5) hükmünde para cezasına yer verilmiştir.
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3. Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Şekil Şartı
TKHK 47 (3) hükmünde girişimcinin tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü
öngörülmüş ve bilgilendirme yükümlüğünün içeriğinin ayrıntılarının yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. Yönetmelik’te bilgilendirme yükümlülüğüne,
sözleşmenin kurulmasından önce ve sözleşmeye birlikte (bilgilerinin sunulması/
teyidi anlamında) olmak üzere iki ayrı aşamada yer verilmiştir.
İlk aşamaya ilişkin (ön) bilgilendirme yükümlülüğünün ayrıntıları Yönetmeliğin 5. maddesinde düzenlenmiştir. Girişimci sözleşme kurulmadan önce, sözleşme konusu mal veya hizmetin temel niteliklerine, kendi ad, unvan ve iletişim
bilgilerine, tüketicinin bedel ödeme borcunun vergiler dâhil toplam tutarına ve
onun cayma hakkı ve cayma hakkını kullanmasının koşullarına dair tüketiciyi
bilgilendirmelidir. Bilgilendirmede anlaşılabilir bir dilin kullanılması ve bilgilendirmenin “açık, sade ve okunabilir” olacak biçimde yazılı şekilde ya da kalıcı veri
saklayıcısı aracığıyla yapılması gerekmektedir [Yönetmelik 5 (1)].
Bilgilendirmenin her şeyden önce tüketicinin sözleşmeyle bağlanmasından
önce yapılmış olması gereklidir. Yönerge’de, sözleşmenin kurulmasına yönelik
önerinin tüketiciden geldiği ihtimaller de düşünülerek, bilgilendirmenin sözleşmenin kurulmasından önce veya buna ilişkin bir öneriyle bağlanmasından önce
yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Böylece tüketicinin önerisiyle girişimcinin
kabulü arasındaki bir dönemde yapılan bilgilendirme yeterli sayılmayacaktır. Bu
durumu ifade etmek üzere TKHK 47 (3) ve Yönetmelik 5 (1)’de, tüketicinin sözleşme ile veya “buna karşılık gelen herhangi bir teklif ile” bağlanmasından önce
bilgilendirmenin yapılmasından bahsedilmiştir. Düzenlemenin amacını başarılı
bir şekilde ifade ettiği söylenemeyecek olan bu hükümle kastedilen, tüketicinin
önerisini yöneltmeden (ve böylece önerisiyle bağlanmadan) önce anılan konularda bilgilendirilmiş olmasıdır.
Bilgilendirme yükümlülüğüne uygun davranıldığını ispat külfeti girişimcidedir [TKHK 47 (3) c.2; Yönetmelik 5 (2)].
İkinci aşamada ise sözleşmenin içeriğinde yer alması gereken şartların yazılı olduğu sözleşme metninin bir kopyasının tüketiciye verilmesi gerekmektedir.
Sözleşme metninde yer verilmesi gerekli görülen bu bilgiler, ön bilgilendirme
yükümlülüğüne konu bilgileri kapsamakla birlikte, ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamı dışında kalan başkaca hususları da içermektedir. Yönetmelik 7 (1)
hükmünde sözleşme metninde yer alması gereken “bilgiler” on dört başlık altında
sayılmıştır. Yönetmeliğin bu maddesinin kenar başlığı sözleşmenin zorunlu içeriği olmakla birlikte, madde metninde belirtilen hususların büyük bir kısmı sözleşmenin zorunlu içeriğinden değildir. Bunların bir veya birkaçının bulunmaması
durumunda, eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez, eksikliğin sözleşmeyi
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düzenleyen tarafından derhâl giderilmesi gerekir [TKHK 4(1)]. Bunların yanında
tüketici tarafından kendi el yazısı ile cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğine
ve sözleşme metninin bir kopyasını teslim aldığına dair bir ifadenin yazılması
gerekmektedir.
İş yeri dışında kurulan sözleşmeler için geçerlilik şartı olarak yazılı şekil şartına yer verilmiştir. Ancak, tüketicinin aleyhine olduğu ölçüde girişimcinin sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürmesine imkân tanınmamıştır [TKHK 47 (4),
Yönetmelik m. 6 (2)].
4. Cayma hakkı
Tüketicinin cayma hakkı TKHK 47 (5) ve Yönetmelik m. 8-14 hükümlerinde düzenlenmiştir. Tüketici, on dört günlük süre içerisinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılabilmesi için öngörülen bu süre, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu andan itibaren; mal teslimine ilişkin
sözleşmelerde ise malın (tüketiciye veya onun belirlediği kişiye) teslimi gününden17 itibaren işlemeye başlar [Yönetmelik m. 8 (2)]. Ancak, girişimcinin TKHK
47’deki yükümlülüklerine riayet etmemiş olması hâlinde (tüketicinin cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmemiş olması ihtimali de dâhil olmak
üzere) cayma hakkının kullanılması 14 günlük süre ile sınırlanmamıştır.
Girişimci TKHK 47’de belirtilen ve Yönetmelik’te detaylandırılan yükümlülüklerini yerine getirmemişse tüketici on dört günlük cayma süresinin bitmesini
takip eden bir yıl içinde bu hakkını kullanabilecektir [Yönetmelik m. 9 (2)]. Başka bir deyişle yükümlülüklere aykırı hareket edilmiş olması hâlinde, 14 günlük
normal cayma süresi (bu yükümlülüklere uyulmuş olsaydı söz konusu olacak)
[Yönetmelik m. 8 (2) hükmüne göre] tespit edilecek ve tespit edilen bu sürenin
bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra cayma süresi sona erecektir. Eğer girişimci bu
on iki aylık dönem içerisinde söz konusu yükümlülüğü yerine getirirse (örneğin
cayma hakkına ilişkin tüketiciye eksik bilgi vermiş olsa da sonradan tüketiciyi bu
hususta bilgilendirse), tüketici ancak yükümlülüğün gereği gibi yerine getirildiği
tarihten itibaren on dört gün içerisinde cayma hakkına başvurabilecektir [Yönet17

Yönetmelik m. 8 (3): (3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından
belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü
kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya
tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,
esas alınır.”
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melik m. 9 (2)]. Bu noktada belirtilmelidir ki cayma hakkına ilişkin bilgilendirme
yükümlülüğünün yerine getirildiğine ilişkin ispat yükü girişimcidedir [Yönetmelik m. 9 (1)].
AB Yönergesi’nden farklı olarak cayma süresi, TKHK 47’ye göre yalnızca
cayma hakkına ilişkin eksik bilgi verilmesi durumunda değil girişimcinin kanunda sayılan diğer yükümlülüklerine aykırı davranması sonucunda da uzayacaktır18. Öyleyse yetki belgesi olmadan iş yeri dışında sözleşme yapan girişimciye
karşı tüketici bir yıllık üst süre içerisinde cayma hakkını kullanabilecektir.
TKHK 47 (5)’e göre, cayma beyanının süresi içinde girişimciye yöneltmesi
(gönderme) yeterli sayılmıştır, bu süre dolmadan girişimciye ulaşması gerekli
görülmemiştir19. AB Yönergesi m. 11 (2)’de de tüketicinin öngörülen süre içerisinde cayma beyanını girişimciye göndermesi/yöneltmesi durumunda cayma
hakkının süresi içinde kullanılmış sayılacağı kabul edilmiştir. Cayma hakkının
kullanıldığına (bu arada süresi içinde kullanıldığına) dair ispat külfeti tüketiciye
aittir.
Yönetmelik m. 10 (1) hükmünde satıcı/sağlayıcıya yöneltilecek cayma beyanının yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılması gerektiği belirtilmiştir. Cayma hakkını kullanmak isteyen bir tüketici, Yönetmeliğin ekindeki
örnek formu kullanabileceği gibi20, bu formu kullanmak yerine, cayma kararını
açıkça bildiren bir beyanda bulunması da yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin olarak tüketiciye tanınan bu iki seçenek açısından da AB Yönergesi
m. 11 (1)’deki düzenlemeye uyum sağlanmıştır.
Cayma hakkını kullanan tüketicinin, cayma süresi içinde malın mutad kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacağı kabul edilmiştir [TKHK 47 (5)]. Mutad kullanım, Yönetmeliğin 12. maddesinde, malın, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun
şekilde kullanılması olarak ifade edilmiştir.
Cayma süresi içinde tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapması
veya kendisini borç altına sokan bir belge vermesi istenemeyeceği gibi cayma
hakkını kullanan tüketiciden de herhangi bir ödeme yapması talep edilemeyecek18

19
20

Mesafeli sözleşmelerde ise kanunkoyucu cayma süresinin uzamasını girişimcinin tüketiciyi
“cayma hakkında konusunda gerektiği şekilde” bilgilendirmemesi durumu ile sınırlamıştır
(TKHK 48). İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde kanun koyucunun daha genel bir uzama
sebebi belirlemesinin nedeni olarak, yetki belgesi olmadan tüketiciyi istismar edecek şekilde
pazarlama teknikleri kullanan girişimcilere karşı tüketicinin özel olarak korunmasının tercih
edilmesi akla gelmektedir.
Ancak cayma beyanının sonuçlarını doğurabilmesi için cayma beyanının varması gerektiğinde
tereddüt edilmemelidir.
Bu formun sözleşme kurulurken tüketiciye verilmesi gerekir: Yönetmelik m. 10 (3).

§ 3. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler

897

tir. Bunun aksine yapılan anlaşmaların da (tüketici yönünden) geçersiz olacağı
düzenlenmiştir [Yönetmelik m. 11 (1)].
Yönetmelik’te malı geri alma yükümlülüğünün girişimci üzerinde olduğu düzenlenmiştir. Eğer girişimci cayma hakkının kullanılmasına ilişkin beyanın ulaşma tarihinden itibaren on dört gün içerisinde malı geri almazsa tüketicinin malı
saklama yükümlülüğünün sona ereceği düzenlenmiştir.
Cayma hakkının kullanılması durumunda yan sözleşmeler de, tüketici için
herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu
olmadan, kendiliğinden sona erer (Yönetmelik m. 13). Yönetmelik m. 4/j’ye
göre “Yan sözleşme: İş yeri dışında kurulan sözleşmelerle ilişkili olarak, satıcı,
sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete
ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi” ifade eder.
AB Yönergesi m. 15’te de, cayma hakkının kullanılması üzerine, bağlı sözleşmelerin (ancillary contracts)21 kendiliğinden ve ek maliyet getirmeksizin sona
ereceği kabul edilmiştir. Satın alınan bir malın montajı için yapılan sözleşme
veya satış konusuna ilişkin yapılan bir sigorta sözleşmesi ya da kredi sözleşmesi, yan sözleşmeye verilen temel örneklerdendir22. Ancak, bağlı kredilere ilişkin
düzenlemelerin saklı olduğu hem Yönerge’de hem de Yönetmelik’te kabul edilmiştir23.
Yönetmeliğin 14. maddesinde beş başlık altında (a-d) tüketicinin cayma hakkının kullanılmasının istisnaları öngörülmüştür.
21

22
23

Yönerge m. 2 (15)’de yan sözleşmeler şu şekilde tanımlanmıştır: mesafeli sözleşme veya iş yeri
dışında kurulan sözleşme ile ilgili olarak tüketicinin bir malın teslimi veya bir işin görülmesi
için girişimci ile veya girişimci ile anlaşma içerisinde olan üçüncü bir kişi ile yapılan sözleşme,
yan sözleşmedir.
European Commission (n 6) 53.
Bağlı kredilere ilişkin TKHK 30 (3) uyarınca da, tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin
sözleşmeden cayma hakkı varsa (mesela iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde olduğu gibi),
cayılan sözleşmeye bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmadan kendiliğinden sona erer.
Yalnız bu son hükümde, bağlı kredi sözleşmesinin sona ermesi için cayma bildirimin (öngörülen süre içinde) kredi verene de yöneltilmesi gerektiği yönünde bir ifade kullanılmıştır. Oysa
iş yeri dışında kurulan sözleşmeden cayma hakkının kullanılması üzerine yan sözleşmelerin
de kendiliğinden sona ereceğinin kabul edildiği Yönetmelik 13 hükmünde böyle bir şarta yer
verilmemiştir (AB Yönergesi m. 15’te de böyle bir şart aranmamıştır). Bunun yerine satıcı veya
sağlayıcıya, tüketicinin cayma hakkını kullandığını derhâl yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye bildirme borcu yüklenmiştir. (karş. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 14; Finansal
Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 12) Kendisinden cayılan sözleşmeye
bağlı olan kredi sözleşmesinin, bu iki sözleşme arasındaki bağlantı karşısında (bileşik/bağlı
sözleşme) kendiliğinden sona ereceğini kabul etmek daha isabetli bir çözüm yoludur. Bağlı kredilere ilişkin 2008/48/EC Yönerge m. 15’te de tüketicinin malın teslimi veya bir işin görülmesine ilişkin sözleşmedeki cayma hakkını kullanması durumunda da artık bağlı kredi sözleşmesi
ile de bağlı olmayacağı düzenlenmiştir.
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III. Değerlendirmeler
Türk hukukunda iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin olarak yapılan
düzenlemeler, genel hatlarıyla AB mevzuatı ile uyumun sağlanmasına yöneliktir. Bu amaçla TKHK 47’de ve Yönetmelik’te büyük ölçüde AB Yönergesi takip
edilmiştir. Ancak, bazı noktalarda Yönerge’den farklı yönde düzenlemeler tercih
edilmiştir. Bu bölümde esaslı noktalara ilişkin benzerlikler ve farklılıklar değerlendirilecektir.
Bu iki düzenleme arasında göze çarpan farklılıklardan ilki, tüketici kavramının kapsamına ilişkindir. Yukarıda da değinildiği üzere iş yeri dışında kurulan bir
sözleşmeden söz edebilmek için ortada bir tüketici işleminin bulunması gerekmektedir24. AB Yönerge’sinde yalnızca gerçek kişilerin tüketici olabileceği düzenlenmiştir (Yönerge m. 2 (1). Buna karşılık hukukumuzda genel olarak tüketici
sıfatına bağlanan avantajlardan yararlanma hakkı yalnızca gerçek kişilere değil,
ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüzel kişiler de tanınmıştır
[TKHK 3 (1) (k)].
AB Yönergesi 3 (3)’de, bazı sözleşme türleri Yönerge’nin kapsamı dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin hükümler, bu
sözleşmeler bakımından uygulama alanı bulmayacaktır. Türk hukuku bakımından
da Yönetmelik 2 (2)’de bazı sözleşmelerin TKHK 47 anlamında iş yeri dışında
kurulan sözleşme olarak kabul edilmeyeceği hükme bağlanarak, anılan sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin düzenlemenin dışında bırakılmıştır.
AB Yönergesi ve Yönetmelik’te kapsam dışında bırakılan sözleşmeler karşılaştırıldığında, bir kısım sözleşme bakımından düzenlemelerin birbiriyle örtüştüğü
açıkça görülmektedir25. Bazı ihtimallerde açıkça olmasa bile, düzenlemelerin
24
25

Bkz. AB hukuku bakımından II.A.1 ve Türk hukuku bakımından II.B.2.
Genel hatlarıyla örtüştüğü şekliyle Yönetmelik kapsam dışında bırakılan sözleşmelerin Yönerge’deki hangi düzenlemeye denk geldiğine ilişkin aşağıda bir tabloya yer verilmiştir. Bununla
birlikte 2011/24/AB Yönergesi m. 3 (a)’da tanımlanan sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
[m. 3(3)(b)] ve bağımsız ve tarafsız hareket etme yükümlülüğü altında olan ve tüketiciye kapsamlı bir hukuki bilgi sağlanan bir kamu görevlisi ile kurulan sözleşmeler [m. 3 (3)(i)] Yönerge’nin kapsamı dışında bırakılmıştır.
Yönetmelik m.2 (2)
(a)
(b)
(c) [kısmen]
(ç)
(d)
(e)
(f)
(g)
(ğ)
(h)
(ı)
(i)

Yönerge m.3 (3)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
-* (iş yeri tanımı)
(j)
(m.3 (4))
-
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aynı yönde olduğu sonucuna yine de varılabilmektedir. Örneğin Yönetmelik’te
fuar, panayır ve pazar yerlerinde yapılan satışlar Yönetmeliğin kapsamı dışında
bırakılmıştır. AB Yönerge’sinin kapsam dışı bırakılan sözleşmeleri düzenleyen
maddesinde bu ihtimal açıkça anılmamış olsa da, esasen girişimci fuar, panayır
veya pazar yerlerinde faaliyetini olağan olarak sürdürmekteyse zaten bu yerler
girişimcinin iş yeri sayılacaktır. Dolayısıyla olayların büyük bir kısmında bu yerlerde yapılan satışlar, ilgili düzenlemelerin uygulama alanı dışında kalacaktır.
AB Yönergesi ile Yönetmelik arasında, düzenlemenin kapsamına giren sözleşmeler bakımından önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin Yönetmelik m. 2 (2) (g) bendinde düzenlenen “[m]alların montaj, bakım ve onarımı”na
ilişkin sözleşmeler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu konudaki sözleşmeler AB
Yönergesinde kapsam dışında bırakılan sözleşmeler arasında sayılmış değildir.
Tüketicinin konutuna çağırdığı bir tamirci ile konutunda kurduğu sözleşmelerin
girişimcinin iş yeri dışında kurulmuş olması normal bir yol olup, tüketici bakımından hiç yapmayı düşünmediği bir sözleşmeyi, yeterince düşünmeden, karşı
tarafın manevi baskısı altında, kurmuş olduğunu söylemek genel olarak mümkün
gözükmemektedir. Yine Yönerge’ye göre tüketici, acil bir onarım veya bakım
işinin görülmesi için tüketici tamirciyi çağırmışsa, tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır [Yönerge 16 (h)]. Ancak, iş yeri dışında kurulan bakım ve onarıma
ilişkin bazı sözleşmelerde tüketiciye cayma hakkının tanınması yerinde olacaktır.
Bu doğrultuda AB Yönergesi m. 16 (h)’de girişimci tüketicinin özel talebi üzerine iş görmesine rağmen eğer tüketici tarafından özel olarak talep edilenin dışında
ilave bir iş gördüyse veya talep edilen bakım veya onarım işinde gerekli olan değişim malzemeleri dışında bir mal teslim ettiyse, tüketicinin ilave iş veya teslim
edilen mala ilişkin sözleşmeden cayma hakkına başvurabileceği düzenlenmiştir.
Nitekim, bu son ihtimallerde tüketicinin yapmayı düşünmediği bir sözleşmeyi,
üzerinde yeterince düşünmeden manevi baskı altında kurmuş olması söz konusu
olabilir. Bir diğer farklılık, elektrik, su ve doğalgaz aboneliğine ilişkin sözleşmeler bakımından kendini göstermektedir. Bu sözleşmeler Yönetmelik’te kapsam
dışında bırakılmışken [Yönetmelik m. 2 (ı)] AB Yönerge’sinde bu sözleşmelerin
kapsam dışında bırakılmadığı özel olarak dile getirilmiştir [Yönerge m. 3 (1)].
Ancak, Yönerge’de elektrik, su ve doğalgaz aboneliğine ilişkin sözleşmeler ile
ilgili olarak ve bunların nitelikleri dikkate alınarak özel düzenlenmelere yer verilmiştir [örneğin Yönerge m. 7 (3)]26 .
(a)
(b)
(c)
(i)*
(k)
(l)
(m)
26

Belirtmek gerekir ki bu abonelik sözleşmeleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı
dışında tutulmamıştır.
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Yönerge’de üye devletlere iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin düzenleme yaparken bu düzenlemelerin uygulanması 50 Euro’dan fazla olmamak kaydıyla bir alt sınır belirleme imkânı tanınmıştır [Yönerge m. 3 (4)]. Buna paralel
olarak Yönetmelik de otuz liralık bir alt sınır belirlemiştir [Yönetmelik m. 2 (g)].
Girişimcinin tüketiciyi hangi konularda bilgilendirmesi gerektiği Yönerge’nin
6. maddesinde, Yönetmeliğin ise 5 ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir: Ön bilgilendirme ve sözleşmenin zorunlu içeriği. Yönetmelik’te ön bilgilendirmenin
kapsamı biraz daha dar tutulmuşken sözleşmenin içeriğinde yer alması gereken
şartlar (sözleşmenin zorunlu içeriğine ilişkin bilgiler) daha geniş kapsamlı düzenlenmiştir. Yönerge m. 6 (5)’de, yapılan bilgilendirmenin taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça sözleşmenin bir parçası hâline geleceği düzenlenmiştir.
Yönetmelik m. 7’de ise ikinci aşamada verilen bilgilerin sözleşmenin zorunlu
içeriğini teşkil ettiği belirtilmiştir.
Yönetmeliğin, bilgilendirme yükümlülüğünün içeriğini tespit ederken büyük
ölçüde Yönerge’deki hükümden yararlandığı gözlemlenmektedir. Ancak Yönerge’de bazı hususlarda girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğünün daha detaylı
düzenlendiği görülmektedir. Örneğin sürekli edimli veya dönemli edimli borç
ilişkilerine yönelik Yönerge’de daha detaylı bilgilendirme yükümlülüğü düzenlenmiştir [Yönerge m. 6 (1) (e), (o), (p)]. Ayrıca Yönetmelik’ten farklı olarak
Yönerge’de girişimcinin, ayıptan doğan sorumluluğunu tüketiciye hatırlatması
gerektiği düzenlenmiştir. İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde önem arz eden
cayma hakkına ilişkin bilgilendirme bakımından ise Yönerge ve Yönetmelik’teki
bilgilendirme yükümlülüğünün içerikleri ana hatlarıyla örtüşmektedir.
Bilgilendirmenin hangi şekilde yapılacağı konusunda Yönerge ve Yönetmelik’teki düzenlemeler arasında benzerlik bulunmaktadır. Her iki düzenlemede de
bilgilendirmenin yazılı şekilde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılması
gerektiği öngörülmüştür [Yönerge m. 7 (1) ve Yönetmelik m. 5 (1)].
İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde önem arz eden cayma hakkının varlığı
ve nasıl kullanılacağı konusunda hem Yönerge hem de Yönetmelik tüketicinin
bilgilendirilmesini aramaktadır. Yönerge m. 6 (h)’de bilgilendirme yükümlülüğü
kapsamında sözleşme kurulmadan önce Yönerge’nin ekinde yer alan örnek cayma beyanı metninin tüketiciyle paylaşılması gerektiğini düzenlemiştir. Benzer bir
düzenlemeye Yönetmelik m. 10 (3)’de de yer verilmiş (ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında açıkça düzenlenmemekle birlikte) sözleşmenin kurulduğu
anda örnek cayma beyanı metninin tüketiciye verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı davranması, kural olarak
sözleşmenin geçerliliğine bir etki etmemektedir. Ancak girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda idari para cezası uygulanacağı
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TKHK 77’de kabul edilmiştir. Yine, Yönerge’de de üye devletlerin Yönerge’ye
aykırı hareket edilmesi durumunda etkili, ölçülü ve caydırıcı nitelikte ceza düzenlenmesine imkân tanınmıştır. Girişimcinin cayma hakkına ilişkin bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı davranmasının en temel sonucu hem Yönerge’de [m.
10 (1)] hem de Yönetmelik’te [m. 9 (1)] cayma hakkı süresinin uzamasıdır. Buna
ek olarak yukarıda da belirtildiği üzere Yönerge’de bazı durumlarda girişimcinin
katlandığı ilave masrafları ve kural olarak iade masraflarını cayma hakkını kullanan tüketicinin karşılayacağı kabul edilmiştir; ancak girişimci bunlara ilişkin
bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediyse, tüketicinin bu masraflardan
sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir [Yönerge m. 6 (6)]. Benzer bir düzenlemenin Yönetmelik’te yer almamasının sebebi ise tüketicinin zaten herhangi bir masraftan ve özel olarak iade masraflarından sorumlu olmayacağının Türk hukukunda düzenlenmiş olmasıdır. Ayrıca Yönerge’de girişimcinin cayma hakkına ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması hâlinde, tüketicinin
malın değerinin düşmesinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir
[Yönerge m. 14 (2)].
Cayma hakkının süresi bakımından TKHK 47’de Yönerge ile uyumlu olacak şekilde tüketiciye on dört günlük süre tanınmıştır. Sürenin başlangıç tarihleri de bir işin görülmesine ilişkin sözleşmeler ve satış sözleşmeleri bakımından
yine Yönerge m. 9 (2) ile uyumlu olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yönetmelik
m. 8 (5)’te mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde cayma
süresinin malın teslimine ilişkin kurallar çerçevesinde belirleneceği düzenlenmiştir. Yönerge’de bu ihtimale ilişkin özel bir kural belirlenmemiş, girişimcinin
asli borcunun tespit edilmesi ve ona ilişkin sürenin esas alınması gerektiği ifade
edilmiştir27.
Yönerge’den farklı olarak yalnızca cayma hakkı konusunda tüketicinin eksik bilgilendirilmesi değil girişimcinin TKHK 47’de sayılan (ve Yönetmelik’te
ayrıntılı olarak düzenlenen) yükümlülüklere aykırı hareket etmesi de cayma süresini uzatmaktadır. Burada özellikle yetki belgesi olmadan hareket eden girişimcinin pazarlama tekniklerine karşı tüketicinin korunması hedeflenmiş ve bu
durumda da tüketicinin on dörtlük günlük cayma süresi ile bağlı olmayacağı öngörülmüştür.
Cayma hakkının kullanılması bakımından Yönetmelik’te cayma hakkının yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesinin
yeterli olduğu yönünde bir hükme yer verilmiş [m. 10 (1)]; bu hükmün hemen
ardından, tüketicinin bu yönetmelik ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi
cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabileceği ifade edilmiştir [m. 10
(2)]. Bu son hüküm, AB Yönergesi m. 11 (1)’deki, tüketicinin yönerge ekindeki
27
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formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabileceği ibaresi ile aynı yöndedir. Ancak Yönerge’de cayma beyanının yazılı bir
şekilde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla girişimciye yöneltilmesi zorunluluğu aranmamıştır. Yönetmeliğin böyle bir sınırlama getirmekle, tüketicinin cayma hakkını kullandığını ispatlayabilmesini sağlamayı hedeflediği düşünülebilir.
Ancak cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğünün her hâlükârda
zaten tüketici üzerinde olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Diğer yandan, anılan hüküm cayma hakkının kullanılmasının geçerlik şartı olarak değerlendirilebilir ki,
bu ihtimalde durum tüketicinin aleyhine dönecektir. Bu itibarla anılan hüküm, bir
faydasının olmaması bir yana tüketici açısından son derece elverişsiz bir yoruma
dayanak oluşturabilme tehlikesini taşımaktadır. Esasen kanunda da cayma hakkının kullanımı için bir şekil şartına yer verilmemiştir. Sonuç olarak bu hükmün
yönetmelikten çıkartılması, çıkartılıncaya kadar da amacına göre yorumlanması,
cayma hakkının kullanılması açısından bir şekil şartına yer vermediğinin kabul
edilmesi isabetli olacaktır. Bu çerçevede, tüketicinin cayma bildirimini kalıcı veri
saklayıcısı ile yapabileceğinin hükme bağlanmış olması, cayma bildirimini bu
yoldan, mesela elektronik posta ile gönderen tüketicinin, bu hakkı kullandığını
ispatlayabilmesi için senetle ispat kuralının uygulandığı durumlarda başkaca bir
delil getirmesine gerek olmadığı anlamına gelmektedir. Böylece, cayma hakkının kullanılmış olduğunun senetle ispatlanması gerektiği durumlarda (HMK m.
200), elektronik posta ile gönderilen cayma beyanı tek başına yeterli olacaktır. Bu
açıdan tüketici lehine bir ispat kolaylığı düzenlendiğinin kabul edilmesi isabetli
gözükmektedir.
Yönetmeliğin, AB Yönerge’sinden ayrıldığı önemli noktalardan biri, cayma
hakkının kullanılması durumunda malın iadesi için gereken masraflara hangi tarafın katlanacağı konusundadır. Yönerge m. 14 (1)’de malın iadesi için doğrudan
yapılması gereken masraflara kural olarak tüketicinin katlanacağı düzenlenmiştir. Esasen Yönerge m. 14 (1)’e göre, eğer girişimci iade işlemlerini kendisinin
gerçekleştireceğini taahhüt etmemişse, tüketicinin malı, gecikmesizin ve her hâlükârda cayma beyanını girişimciye yönelttiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde göndermesi veya girişimci ya da onun tarafından yetkilendirilmiş bir üçüncü
kişiye teslim etmesi gerektiği düzenlenmiştir. Yönetmelik m. 11 (2)’de ise tüketici lehine olarak tam tersine bir düzenleme benimsenmiş ve girişimcinin malı
geri almakla yükümlü olduğu dolayısıyla tüketicinin iade masrafları ile sorumlu
olmadığı kabul edilmiştir. Eğer bu süre içerisinde girişimci malı geri almazsa,
tüketici malı saklamakla yükümlü değildir [Yönetmelik m. 11 (2)].
AB Yönergesi m. 13 (1)’de, girişimcinin, tüketici tarafından ödenen bedeli
gecikmeksizin, her hâlükârda tüketicinin cayma hakkını kullandığını öğrendiği
tarihten itibaren 14 gün içinde -kural olarak ödemenin tüketici tarafından gerçekleştirildiği usulde- iade etmesi gerektiği düzenlenmiştir. Yönetmelikte ise giri-
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şimcinin cayma süresi dolmadan tüketiciden bedel ödeme borcunun ifasını talep
edemeyeceği28; eğer tüketici ödeme yaptıysa girişimcinin bu tutarı hemen iade
etmesi gerektiği öngörülmüştür [Yönetmelik m. 11 (1)].
Cayma hakkını kullanan tüketicinin, malı cayma anına kadar kullanmış olması yüzünden malın değerinin düşmesi durumunda girişimcinin uğradığı zarara
kimin katlanacağı önem arz etmektedir. Yönerge m. 14 (2)’de tüketicinin malın
niteliğini, özelliklerini ve işlevlerini anlayabilmek için onu gereken ölçüde kullanması durumunda girişimcinin bu sebeple uğradığı zararı gidermekle yükümlü
olmadığı düzenlenmiştir. TKHK 47 (5)’te ise tüketicinin “malın mutat kullanımı
sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan” sorumlu olmadığı düzenlenmiştir. Bu şekilde ifade edilen formül, AB Yönergesindeki ifade ile karşılaştırıldığında, bariz bir şekilde tüketicinin sorumlu tutulmadığı kullanımların alanını genişletmektedir. Ancak bu yoldan kurulan sözleşmelerde, tüketiciye cayma
hakkının tanınmasının amacı, tüketicinin fazlaca düşünemeden ve yeterli bilgiye
sahip olmadan kurmuş olduğu sözleşmelerden serbestçe kurtulmasını sağlamaktır. Şu hâlde, sözleşme konusu malın işlevini ve özelliklerini anlayabilmek için
zorunlu olmayan kullanımların yol açtığı değer kayıplarından sorumlu tutulması
amaca daha uygun bir çözüm olarak gözükmektedir29.
Cayma hakkının kullanılması sonucunda yan sözleşmelerin kendiliğinden
sona ereceği Yönerge m. 15 (1)’de ve Yönetmelik m. 13 (1)’de düzenlenmiştir.
Hem Yönerge’de (m. 16) hem de Yönetmelik’te (m. 14) bazı durumlarda tüketicinin cayma hakkına başvuramayacağı düzenlenmiştir. Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar Yönetmelik’te yer alan istisnaların genel hatlarıyla Yönerge’de de yer aldığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte mesafeli sözleşmeler
ve iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde cayma hakkının istisnalarını bir arada
düzenleyen Yönerge’de daha kapsamlı istisnaların yer aldığı gözlemlenmektedir30. Cayma hakkının istisnaları bakımından Yönetmelik yalnızca Yönerge’ye
28
29

30

Buna aykırılık hâlinde uygulanacak para cezası hak.: TKHK 77 (3).
AB Yönergesi’nde, tüketicinin cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemiş olduğu durumlarda,
cayma hakkı süresinin bir yıla kadar uzayabilecek olması düşünülerek, istisnai bir hükme yer
verilmiştir. Buna göre anılan ihtimalde uzun bir süre sonra cayma hakkını kullanmış olan tüketicinin, malın değerinde meydana gelen kayıptan sorumlu tutulamayacağı kabul edilmiştir (yukarıda m.II.A.3). İç hukukumuzda tüketici malın mutad kullanımından mütevellit değişiklik ve
bozulmalardan zaten sorumlu tutulmadığı için, anılan yönde bir istisnaya da yer verilmemiştir.
Hükümde AB Yönergesi doğrultusunda bir değişiklik yapılması durumunda, anılan istisnaya da
yer verilmesi isabetli olacaktır.
Yönetmelik’te düzenlenen cayma hakkının istisnalarının genel hatlarıyla örtüştüğü şekliyle
Yönerge’de hangi düzenlemelere denk düştüğüne ilişkin aşağıda bir tabloya yer verilmiştir. Bu
noktada belirtmek gerekir ki Yönerge’de bir işin görülmesine ilişkin borcun tamamen yerine
getirildiği sözleşmelerde ancak tüketicinin– cayma hakkını kaybedeceğini bilerek – açık rızası ile ifaya başlanması durumunda, cayma hakkını kaybedeceği düzenlenmiştir [Yönerge m.
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göre değil Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre de istisnaları oldukça dar
tutmuştur.

16 (1) (a)]. Yönetmelik’te de benzer bir düzenleme yer almakla birlikte ifanın tamamlanması
aranmamış ve ifaya başlanmış olması yeterli görülmüştür. Ayrıca Yönerge’den farklı olarak
tüketicinin ifaya başlanması durumunda cayma hakkını kaybedeceğini bilmesi şartından Yönetmelik’te açıkça söz edilmemiştir [Yönetmelik m. 14 (1) (d)].
Yönetmelik m.14 (1)
(a)
(b)
(c)
(ç)
(d)*
[(m.2 (1) (ğ)]*
-

Yönerge m.16 (1)
(c)
(d)
(e)
(i)
(a)*
(b)
(f)
(g)
(h)*
(j)
(k)
(l)
(m)
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Öz
Tüketici ile girişimci arasında kurulan mesafeli sözleşmelerin, tüketicinin sözleşmenin içeriğine ve tarafların
borçlarına ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadan kurulmuş olma ihtimali bulunmaktadır. Bu tehlikeleri önlemek
amacıyla 2011/83/EU sayılı Yönerge’de girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğü ve tüketicinin cayma hakkı
düzenlenmiştir. Benzer düzenlemelere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 48’de Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliğinde yer verilmiştir. 2011/83/EU sayılı Yönerge’ye ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.
48’ye göre, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı bulunmaktadır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin Türk hukukundaki düzenlemeler büyük ölçüde 2011/83/EU sayılı Yönerge
ile benzerlik göstermekle birlikte bu düzenlemeler arasında bazı farklılıklar da bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bilgilendirme yükümlülüğü, Cayma hakkı, Cayma süresi, Cayma hakkının istisaları, Mesafeli sözleşmelere ilişkin düzenlemelerin uygulama alanı
Abstract
Distance contracts between consumers and trader may have been concluded without consumer’s sufficient
knowledge on the contents of the contract and the obligations of the parties. Information requirement of the
trader and consumer’s right of withdrawal has been regulated under Directive 2011/83/EU with the purpose of
eliminating such risks. Similar regulations have also been adopted by Article 48 of the Law on the Protection
of the Consumers and Regulation on Distance Contracts. Pursuant to Directive 2011/83/EU and Article 48
of the Law on the Protection of the Consumers, the consumer may exercise the right of withdrawal, without
demonstrating any reason, in the withdrawal period of 14 days. Regulations under Turkish law concerning the
distance contracts are similar to the ones under Directive 2011/83/EU to a great extent; however there also
certain differences between these regulations.
Keywords: Information requirements, Right of withdrawal, Withdrawal period, Exemptions of right of withdrawal, Scope of application of the regulations concerning distance contracts
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: 85/577/AET ve 97/7/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergelerini ilga eden, 93/13/AET
sayılı Konsey Yönergesi ve 1999/44/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesini değiştiren, tüketici haklarına ilişkin 25 Ekim 2011 tarih
ve 2011/83 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Yönergesi (“Yönerge”/“AB Yönergesi”)1

Kabul Tarihi

: 25 Ekim 2011

Sayısı

: 2011/83/AB

Yayın Yeri

: ABRG 22.11.2011, L 304, s. 64-88

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 48

Kabul Tarihi

: 7 Kasım 2013

Sayısı

: 6502

Yayın Yeri

: RG 28.11.2013, 28835

2. Adı
Yayın Yeri

: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”)
: RG 27.11.2014, 29188

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
2011/83 Sayılı Tüketici Hakları Yönergesi, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin 85/577 sayılı Yönerge2 ile mesafeli sözleşmelere ilişkin 97/7 sayılı
Yönerge’yi3 yürürlükten kaldırmıştır. Böylece iş yerinde kurulan sözleşmeler ile
mesafeli sözleşmeler artık tek bir yönerge altında düzenlenmiş olmaktadır.
1

2
3

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on
consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the
European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council [2011] OJ L 304/64.
Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of
contracts negotiated away from business premises [1985] OJ L 372/31.
Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts [1997] OJ L 144/19.
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1. Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı ve Uygulama Alanı
Yönerge’nin dört numaralı gerekçesinde mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak
birtakım konularda uyumlaştırma yapılmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Ülke
sınırları içerisinde yapılan mesafeli sözleşme sayısının son yıllarda anlamlı bir
şekilde artmasına rağmen sınır ötesi mesafeli sözleşmelerde artış yaşanmadığına
dikkat çekilmiştir4. Üye devletlerde tüketicinin korunmasına ilişkin farklı düzenlemelerin kabul edilmiş olması, önemli bir büyüme potansiyeli içermesine rağmen sınır ötesi mesafeli işlem pazarının büyümesini engelleyen sebeplerden bir
tanesi olarak gösterilmiştir5. Örneğin tüketicinin cayma hakkını kullanılma süresine ilişkin üye devletlerin farklı düzenlemeler getirmesi hukukî belirsizliklere
yol açmaktadır6. Bu sebeple, tüketicinin cayma hakkına ve girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğüne dair düzenlemelerin uyumlaştırılması sonucu işletmeler
arası rekabetin temin edilmesi ile tüketicinin yüksek derecede korunması arasında bir dengenin kurulması ve neticede ortak pazarın düzgün bir şekilde işlemesini
sağlamak hedeflenmektedir7.
Mesafeli sözleşme şeklinde kurulan satış sözleşmelerinde tüketici, satış konusu malı görmeden satın almaktadır. Satış konusu hakkında ancak yüzeysel bilgi
sahibi olan tüketiciler kolaylıkla yanılgıya düşmüş olabilirler. Tüketicilerin bu
pazarlama yönteminin kullanıldığı durumlarda karşı karşıya olduğu bir diğer tehlike ise, sözleşme sürecinin basit ve süratli bir hâle gelmiş olması nedeniyle tüketicinin sözleşme kurma iradesini yeterince düşünmeden açıklamasıdır8. Şu hâlde,
bu sözleşme yapma tekniğinin barındırdığı tehlikelere karşı tüketicinin korunabilmesi için tüketiciye cayma hakkının tanınması gerekmektedir. Aynı zamanda tüketicinin malın niteliklerini, özelliklerini ve işlevlerini anlayabilmesi için
gereken ölçüde onun malı inceleyebilmesi ve denetleyebilmesine imkân tanınmalıdır9. Cayma hakkına ek olarak, tüketicinin korunabilmesi için, girişimcinin,
tüketicinin gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak ona açık ve anlaşılabilir
şekilde bilgi sağlaması gerekmektedir10. Bu noktada girişimciden, zihinsel, psikolojik veya fiziksel güçsüzlüğü nedeniyle ya da yaşı veya tecrübesizliği nedeniyle zayıf durumda olabilecek tüketicilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak
düzeyde ve şekilde bilgilendirme yapması beklenmektedir11.
4
5
6
7
8

9
10
11

Yönerge’nin (5) numaralı gerekçesi.
Yönerge’nin (5) numaralı gerekçesi.
Yönerge’nin (40) numaralı gerekçesi.
Yönerge’nin (5) numaralı gerekçesi.
Baki İlkay Engin, ‘Uzaktan Pazarlama Yoluyla Kurulan Sözleşmeler’ Ünal Tekinalp (ed.), Türk
hukukunun Avrupa Birliği hukukuna Uyumu – Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul
Üniversitesi 2001) 464.
Yönerge’nin (37) numaralı gerekçesi.
Yönerge’nin (34) numaralı gerekçesi.
Yönerge’nin (34) numaralı gerekçesi.
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Yönerge’de “mesafeli sözleşme (distance contract)”, tüketici ve girişimci
arasında, satış ya da bir işin görülmesine yönelik organize edilmiş bir sistem çerçevesinde sözleşmenin kurulması anı da dâhil olmak üzere bu ana kadar münhasıran bir veya birden çok uzaktan iletişim aracının kullanılması yoluyla tarafların
fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin kurdukları sözleşmeler olarak tanımlanmıştır [Yönerge m. 2 (1), (7)]. Yönerge’nin yirmi numaralı gerekçesinde internet
sitesi ortamında kurulan sözleşmeler, telefon ya da faks aracılığıyla kurulan sözleşmeler mesafeli sözleşmelere örnek olarak gösterilmiştir. Tüketici, satış konusuna veya görülecek işle ilgili bilgi toplamak için girişimcinin iş yerini ziyaret
ettikten sonra sözleşme uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla kurulursa, yine mesafeli
sözleşmeden söz edilecektir12.
Bununla birlikte Yönerge m. 3 (3) hükmünde on üç başlık altında, Yönerge’nin kapsamı dışında bırakılan sözleşmelere yer verilmiştir. Dolayısıyla bu sözleşmeler bakımından mesafeli sözleşmelere ilişkin düzenlemeler de uygulama
bulamayacaktır.
Yönerge’de, mesafeli sözleşmeler bakımından tüketicinin korunmasını sağlayacağı düşünülen iki tedbire yer verilmiştir: Girişimcinin tüketiciyi bilgilendirme
yükümlülüğü (Yönerge m. 6, 8) ve tüketicinin serbestçe kullanabileceği cayma
hakkı (Yönerge m. 9-16). Ayrıca Yönerge m. 17-22 arasında, teslimat, ödeme
yönteminden kaynaklanan ücretler, hasarın intikali, telefonla iletişimin kurulduğu ihtimallerde telefon kullanım ücreti ve tüketiciden asli edim yükümlülüğü dışında talep edilebilecek ek ödemelere ilişkin hükümler bulunmaktadır.
2. Bilgilendirme Yükümlülüğü
Yönerge m. 6 (1) hükmü girişimcinin tüketiciyi sözleşme kurulmadan önce
bilgilendirmesi yükümlülüğü ile ilgilidir. Sözleşmenin kurulmasından veya tüketicinin sözleşme kurulmasına yönelik önerisini girişimciye yöneltmesinden önce,
girişimcinin, Yönerge m. 6 (1) hükmünde yirmi başlık (a-t) altında düzenlenen konularda tüketiciyi açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmesi gerekmektedir.
Girişimci, içeriği Yönerge m. 6 (1) hükmünde belirtilen bu bilgileri, kullanılan mesafeli iletişim aracına uygun bir şekilde bizzat tüketiciye sağlamalıdır. İş
yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin bilgilendirmenin şeklinden farklı olarak,
burada mesafeli sözleşmelerin kuruluş tarzı dikkate alınarak, bilgilendirmenin
mutlaka yazılı şekilde (veya istisnai olarak tüketicinin kabul etmesi kaydıyla kalıcı veri saklayıcısı ile) yapılması şeklinde dar bir ifade kullanılmamıştır. Örneğin, girişimci bu bilgileri tüketiciye (yazılı olarak veya elektronik ağ üzerinden)
gönderebilir. Girişimci bu bilgileri tüketiciye doğrudan vermek veya göndermek
zorunda da değildir, tüketicinin bu bilgilere ulaşabilmesini sağlaması yeterlidir
12

Yönerge’nin (20) numaralı gerekçesi.
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[Yönerge m. 8 (1)]. Başka bir deyişle önemli olan bu bilgilerin tüketicinin bilgisine sunulmuş olmasıdır. Ancak bu yoldan yapılacak bilgilendirmenin sade ve
anlaşılır bir dil kullanılarak ifade edilmiş olması ve bilgilendirmenin kullanılan
uzaktan iletişim aracına uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Bilginin kalıcı
veri saklayıcı aracılığıyla sağlanması durumunda, bilgilerin okunaklı olması gerektiği ayrıca belirtilmiştir [Yönerge m. 8 (1)].
Yönerge m. 8 (2) c.1, mesafeli sözleşmenin bir elektronik iletişim aracı yoluyla kurulması durumunda, bilgilendirme yükümlülüğü bakımından özel bir
düzenleme getirmektedir. Elektronik iletişim aracı yoluyla kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketici bedel ödeme borcu altına girmeden önce (“sipariş talebinde
bulunmadan önce”), girişimci, tüketiciyi Yönerge m. 6 (1) (a), (e), (o) ve (p) bentlerinde13 gösterilen konularda açıkça ve göze çarpacak şekilde haberdar etmeli,
tüketicinin dikkatini bu konulara çekmelidir.
Yine elektronik ortamda kurulan sözleşmeler14 bakımından Yönerge m. 8 (2)
c.2’ye göre girişimci, tüketiciyi, tüketicinin sipariş vermesi durumunda bunun
kendisini bedel ödeme borcu altına sokacağını anlamasını sağlayacak şekilde bilgilendirmiş olmalıdır. Eğer sipariş verilmesi bir butona (tuşa) basılarak veya benzer işlevi haiz bir yöntem ile yapılacaksa bu durumda söz konusu butonun veya
benzer işlevdeki şeyin üzerinde “bedel ödeme borcunu içeren siparişi ver” ifadesi
veya sipariş ile tüketicinin bedel ödeme borcu altına gireceğini açıkça ortaya koyan buna benzer bir ifade yer almalıdır. Bu ifadenin kolaylıkla okunabilir olması gerekir. Böylece tüketicinin bir “tıklamayla” borç altına girmesi tehlikesinin
önüne geçilmiş olmaktadır. Girişimcinin bu yükümlülüğe uygun davranmamış
olması hâlinde, tüketicinin sözleşme ile bağlı olmayacağı ifade edilmiş ve böylece anılan yükümlülüğün ihlali açık bir yaptırıma bağlanmıştır.
Sözleşme kurma amacıyla girişimcinin tüketici ile telefon vasıtasıyla iletişim
kurması hâlinde, girişimcinin kimliği (başkası hesabına görüşme yapılıyorsa o
kişinin kimliği) ile telefon görüşmesiyle güdülen ticari gaye görüşmenin başında
tüketiciye bildirilmelidir [Yönerge m. 8 (5)]. Böylece tüketici daha görüşmenin
başında karşı tarafın amacını anlayarak görüşmeye son verebilecektir.
Telefonla kurulan mesafeli sözleşmelerde tüketicinin sözleşmeyle bağlı sayılabilmesi için, tüketicinin önerinin yer aldığı metni imzalayarak kabul etmesi
gerektiğine veya kabul beyanı yazılı bir metin olarak girişimciye göndermesi gerektiğine ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kabul beyanında bulunması gerektiğine dair düzenlemelerin yapılmasına imkân tanınmıştır [Yönerge m. 8 (6)].
13

14

Bunlar özetle, sözleşme konusu malın veya görülecek işin temel nitelikleri; tüketicinin bedel
ödeme borcuna ilişkin detaylar; sözleşmenin süresi ve sona ermesine ilişkin koşullar ile tüketicinin ediminin sürekli (veya dönemli) olması durumunda bunun asgari süresine dair hükümlerdir.
Yönerge’nin (39) numaralı gerekçesinde internet üzerinden kurulan sözleşmelerin düşünüldüğü
anlaşılmaktadır.
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Yönerge’de girişimcinin sözleşmenin kurulmasından önce tüketiciyi bilgilendirmiş olması yeterli görülmemiş ve tüketiciye sözleşmenin kurulmasından önce
aktarılan bilgilerin sözleşmenin kurulmasından sonra teyit edilmesi gerektiği
hükme bağlanmıştır. Yönerge m. 8 (7)’ye göre sözleşmenin kurulmasına itibaren
makul bir süre içerisinde ve en geç borcun ifa edilmesinden önce girişimcinin
sözleşmenin kurulduğuna dair bir teyidi kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla tüketiciye sağlaması gerekmektedir. Yönerge m. 6 (1) hükmü uyarınca verilmesi gereken bilgiler sözleşme kurulmadan önce kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla sağlanmamışsa söz konusu bilgiler, teyit beyanının içinde yer almalıdır.
Bilgilendirme yükümlülüğüne uygun davranıldığını ispat yükü girişimciye
aittir [Yönerge m. 6 (9)].
Bu bilgilendirme yükümlüklerinin yerine getirilmemesi hâlinde uygulanacak
yaptırıma Yönerge’de genel bir şekilde yer verilmemiş, bunun yerine sadece belirli yükümlülük ihlalleri bakımından özel yaptırımlar öngörülmüştür. Buna göre,
tüketicinin ödemesi gereken ek masraflar konusunda ve cayma hakkını kullanması durumunda malın iadesi masraflarına katlanacağı konusunda bilgilendirilmemiş olması hâlinde, bu masraflar tüketiciden talep edilemeyecektir [Yönerge
6 (6)]. Cayma hakkına ilişkin olarak Yönerge m. 6 (1) (h) bendinde15 belirtildiği
gibi bir bilgilendirme yapılmamışsa, cayma hakkı süresi uzayacaktır (Yönerge
m. 10). Nihayet, elektronik ortamda kurulan sözleşmelerde, siparişinin, kendisini
ödeme borcu altına sokacağı yönünde önceden bilgilendirilmemiş olması hâlinde, tüketici, sözleşme ile bağlı olmayacaktır [Yönerge m. 8 (2)c.2].
3. Cayma Hakkı
Yönerge’nin 9. maddesine göre mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört günlük süre içerisinde serbestçe kullanabileceği bir cayma hakkına sahiptir. Bu süre,
bir işin görülmesine ilişkin sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu tarihten, satış
sözleşmelerinde ise kural olarak malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır [Yönerge m. 9 (2) (b)]. Ancak, girişimci tüketiciyi cayma
hakkına ilişkin olarak bilgilendirmemişse, sürenin sona ermesini takip eden on
iki aylık dönem içerisinde cayma hakkı kullanılabilir [Yönerge m. 10 (1)]. Eğer
girişimci bu on iki aylık dönem içerisinde tüketiciyi bilgilendirse tüketici bu bilgiye eriştiği tarihten itibaren on dört gün içerisinde cayma hakkına başvurabilecektir [Yönerge m. 10 2)].
Tüketicinin cayma hakkını kullanabilmesi için herhangi bir sebep göstermesine gerek yoktur [Yönerge m. 9 (1)].
Tüketici, cayma kararını girişimciye bildirerek bu hakkını kullanabilecektir.
15

Cayma hakkının mevcut olduğu durumlarda, cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulü.
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Bu amaçla tüketici ya Yönerge’nin ekinde yer alan [Ek I (B)] matbu formu kullanabilir ya da cayma kararını açıkça içeren başka bir beyanda bulunabilir [Yönerge m. 11 (1)]. Yönerge cayma hakkının kullanması bakımından üye devletlerin
başkaca şekil şartı getiremeyeceğini öngörmüştür [Yönerge m. 11 (1)].
Cayma hakkının kullanılması ile tarafların sözleşmeden doğan borçları sona
erer (Yönerge m. 12). Bunun üzerine girişimci, tüketici tarafından kendisine yapılan tüm ödemeleri gecikmeksizin -en geç cayma hakkının kullanıldığı konusunda
haberdar edilmesinden itibaren 14 gün içinde- iade etmelidir [Yönerge m. 13 (1)].
Tüketici ise kural olarak (girişimci, geri alacağını üstlenmiş olmadıkça) malı girişimciye göndermek veya teslim etmekle yükümlüdür [Yönerge m. 14 (1)]. Yönerge m. 14 (1)’e göre, malı iade yükümlülüğü altındaki tüketici, iade masraflarını da
karşılamakla yükümlüdür, meğerki girişimci bu masrafları üstlenmiş olsun veya
bu masrafların tüketici tarafından karşılanacağı konusunda tüketiciyi bilgilendirmemiş olsun. Girişimci malın iadesini üstlenmemişse, satış bedeli ve diğer ödemelerin tüketiciye iadesi için malın kendisine teslimini veya tüketicinin satış konusu malı kendisine gönderdiğini ispatlamasını bekleyebilir [Yönerge m. 13 (3)].
Yönerge m. 14 (2)’de cayma hakkını kullanan tüketicinin, malı, malın niteliklerini, özelliklerini ve işlevlerini anlayabilmek için gerektiği ölçüde kullanmış
olmasının sonuçlarından (bu yüzden malda meydana gelen değer kayıplarından)
sorumlu olmayacağı, bunun ötesinde kalan davranışları sonucu malın değer kaybetmesinden ise sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Malın özelliklerini ve işlevini
anlayabilmek için gereken ölçüde kullanımının ötesine geçilip geçilmediği şeklindeki kriter yoruma açık olup, somut olayda bu sınırın aşılmış olup olmadığının
tespiti güç sorunlara yol açabilir. Yönerge’de kullanılan formülün yorumlanmasına bağlı olarak farklı sonuçlara varılabilecektir. Yönerge’nin gerekçesinde, tüketicinin söz konusu malı bir mağazada satın almış olsaydı, malı ne kadar inceleyebilecek idiyse kullanımın da onunla sınırlı olması gerektiği ifade edilmiştir16.
Tüketici malı belirtilen eşiğin üzerinde kullandıysa, yine de cayma hakkına
başvurabilecek, ancak bu durumda girişimcinin bu sebeple uğradığı zararı gidermekle yükümlü olacaktır. Bununla birlikte eğer girişimci bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, tüketiciyi cayma hakkına ilişkin olarak bilgilendirmediyse,
tüketici hiçbir şekilde malın değer kaybetmesinden sorumlu tutulamayacaktır
[Yönerge m. 14 (2)].
16

Yönerge’nin (47) numaralı gerekçesi. Buna göre, internetten satın alınan bir ayakkabının dışarıda giyilmiş olması hâlinde sınırın aşıldığı konusunda tereddüt yoktur. Buna karşılık, internetten su yatağı satın alan bir tüketicinin, yatağı, bu yatağın doğasına uygun olarak su doldurup
denemiş olmasının anılan sınırı aşıp aşmadığı, bu konuda verilen bir mahkeme kararını sonrasında öğretide de tartışma konusu olmuştur. Alman yüksek mahkemesine göre, su yatağının su
doldurulup denenmiş olması, malın özelliklerinin ve işlevinin denenmesinin ötesinde kullanım
anlamına gelmemektedir (Bundesgerichtshof, Neue Juristische Wochenschrift, 2011, 56).
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Yönerge’nin 16. maddesinde on üç başlık altında [(a)-(m)] tüketicinin cayma
hakkının kullanılmasının istisnaları öngörülmüştür.
4. Tüketicinin Korunmasına Yönelik Diğer Düzenlemeler
Yönerge’de, “Diğer Tüketici Hakları” başlığı altında, mesafeli sözleşmelerde
ödeme yönteminden kaynaklanan ücretler (m. 19), telefonla iletişimin kurulduğu
ihtimallerde telefon kullanım ücreti (m. 21) ve tüketiciden asli edim yükümlülüğü
dışında talep edilebilecek ek ödemelere ilişkin hükümler (m. 22) bulunmaktadır.
Mesafeli sözleşmelere ilişkin bu genel nitelikteki düzenlemeler dışında, özel olarak mesafeli satış sözleşmelerinde satıcının teslim yükümlülüğü ile yine mesafeli
satışlarda hasarın intikalini düzenleyen özel kurallara da yer verilmiştir (m. 18, 20).
B. Türk Hukuku
Bu yöntemle kurulan sözleşmeler “Mesafeli sözleşmeler” başlığı altında
TKHK 48’de ve bu hükme dayanılarak çıkartılan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. Konu 4077 sayılı (önceki) Kanunda, bu kanuna 2003
yılında eklenen 9/A maddesiyle düzenlenmişti17. Ayrıca Mesafeli Sözleşmelere
İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile de ayrıntılı düzenlemelere yer verilmişti18. Her iki düzenleme de esas itibarıyla 97/7 sayılı önceki AT
Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmıştı.
1. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması İhtiyacı
TKHK 48’nin gerekçesinde, hükmün yapılan değişikliklerle 2011/83 sayılı AB Yönergesine uyumlu hâle getirildiği ifade edilmiştir. Gerekçenin hemen
başında, tüketicilerin, işyeri dışında kurulan sözleşmelerden farklı olarak girişimci ile fiziksel olarak yüz yüze gelmeksizin kurdukları mesafeli sözleşmelerde tüketicinin karşı karşıya kaldığı en belirgin riskin, sözleşmenin içeriğine ve
özel olarak tarafların borçlarının konulara ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadan
(özellikle satış sözleşmelerinde satış konusunu görmeden) tüketicinin sözleşmeye taraf olması olduğu ifade edilmiştir. Tüketicinin maruz kaldığı bu tehlikeye
Yönerge’de de işaret edilmiştir19. Bu nedenle sözleşme kurmak için yeterli bilgiye sahip olmadan hareket eden tüketicinin bu tehlikeye karşı korunabilmesi için
AB Yönergesi ile uyumlu olarak başlıca iki tedbire yer verilmiştir: Tüketicinin
bilgilendirilmesi yükümlülüğü ve tüketicinin cayma hakkı.
17
18
19

Bu madde 2003 yılında 4822 sayılı Kanun ile yapılan revizyon sırasında eklenmişti
(RG.14.03.2003-25048).
RG.13.03.2003. Bu yönetmelikte 2007 tarihli bir başka yönetmelik ile değişiklikler yapılmıştı
(RG. 09.10.2007-26668).
Bkz. Yukarıda II A 1.
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2. Mesafeli Sözleşmelerin Tanımı ve Uygulama Alanı
Mesafeli sözleşmeler TKHK 48 (1)’de tanımlanmıştır20: “Mesafeli sözleşme,
satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal
veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem
çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an
da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan
sözleşmelerdir”.
Mesafeli sözleşmeden söz edebilmek için mallara veya bir işin görülmesine ilişkin uzaktan pazarlama sisteminin organize edilmiş olması aranmıştır. Bu
sebeple, rastlantısal bir şekilde tarafların uzaktan iletişim aracı kullanarak sözleşmenin kurulmasına yönelik irade beyanlarını iletmiş olmaları durumunda mesafeli sözleşme söz konusu olmayacaktır. Ayrıca sözleşmenin kurulması yöntemi
bakımından mesafeli sözleşmeden söz edebilmek için sözleşme görüşmeleri de
dâhil olmak üzere sözleşmenin kurulma anına kadar tarafların uzaktan iletişim
aracı kullanılarak –fiziksel olarak yüz yüze gelmeksizin– sözleşmeyi kurmuş olmaları gerekir.
Mesafeli sözleşmeden söz edilebilmesi ortada tüketici işlemi niteliğinde
(TKHK 3/l) bir sözleşmenin (tüketici sözleşmesinin) bulunması gerekir. Bir malı
ticari veya mesleki amaçla edinen veya bir işi ticari veya mesleki amaçla gördüren kişiler arasında yapılan sözleşme, TKHK 48’de belirtilen tarzda kurulmuş
olsa bile bir tüketici sözleşmesi ve dolayısıyla TKHK 48 anlamında mesafeli sözleşme sayılmaz.
Aynı şekilde, bir tüketici sözleşmesinden söz edilebilmesi için, sözleşmenin
karşı tarafında da satıcı (TKHK 3/i) veya sağlayıcı (TKHK 3/ı) niteliğinde bir
kişinin bulunması gerekir.
TKHK 48 (6)’da, kapsam dışında bırakılan sözleşmelerin yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiş ve Yönetmelik m. 2 (2)’de bazı sözleşmeler mesafeli
sözleşmelerin uygulama alanı dışında bırakılmıştır21.
3. Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Şekil Şartı
TKHK 48 (2) hükmünde girişimcinin tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü
düzenlenmiş, tüketicinin mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi
bir teklifi kabul etmeden önce bilgilendirmesi gerektiği ve bilgilendirme yükümlüğünün içeriğinin ayrıntılarının yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir.
20
21

Aynı şekilde: Yönetmelik m.4 (1) (e)
Bu istisnalara, aşağıda, AB Yönergesi ile bir mukayesenin de yapılacağı “III. Değerlendirmeler” başlığı altında değinilecektir.
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Bilgilendirmenin tüketicinin sözleşmeyle veya sözleşmeye yönelik icabıyla
bağlanmasından önce yapılmış olması gereklidir. Yönerge’de, sözleşmenin kurulmasına yönelik önerinin tüketiciden geldiği ihtimaller de düşünülerek, bilgilendirmenin sözleşmenin kurulmasından önce veya buna ilişkin bir öneriyle
bağlanmasından önce yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu sayede, tüketicinin
önerisiyle girişimcinin kabulü arasındaki dönemde yapılan bilgilendirme yeterli
sayılmayacaktır. TKHK 48 (2) ve Yönetmelik 5 (1)’de, tüketicinin sözleşmenin
kurulmasından önce ya da “buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden
önce” bilgilendirilmesinden söz edilmiştir. Tüketicinin sözleşmenin kurulmasına
yönelik teklifi kabul etmesiyle sözleşme kurulacağına göre, teklifi kabul etmesinden önce bilgilendirilmesi, sözleşmenin kurulmasından önce bilgilendirilmesinden farklı bir şey değildir. Bu düzenlemeyle amaçlanan, tüketicinin önerisini yöneltmeden (ve böylece önerisiyle bağlanmadan) önce bilgilendirilmiş olmasıdır.
Hükmün söze dayanan anlamı ne hükmün amacını yansıtmakta ne de pratik bir
anlam içermektedir. Hükmün ifadesinin yapılacak yeni bir düzenlemede mutlaka
bu amaca göre yeniden kaleme alınması gerekmektedir. Bu yapılıncaya kadar,
amaca bağlı bir yorumla, hükmün, bilgilendirmenin tüketicinin sözleşmeyle veya
sözleşmeye yönelik icabıyla bağlanmasından önce yapılması gerektiği şeklinde
anlaşılması isabetli olacaktır.
Yönetmeliğin 5. maddesinde girişimcinin tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğünün detayları düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre her hâlükârda sözleşme kurulmadan önce girişimci, “sözleşme konusu mal veya hizmetin temel niteliklerine”,
kendi ad, unvan ve iletişim bilgilerine, tüketicinin bedel ödeme borcunun vergiler
dâhil toplam tutarına ve onun cayma hakkı ve cayma hakkını kullanmasının koşullarına ilişkin olarak tüketiciyi bilgilendirmelidir. Özellikle tüketicinin “siparişi
onaylaması” durumunda bir bedel ödeme borcu altına gireceği konusunda tüketicinin bilgilendirilmiş olması gerekmektedir [TKHK 48 (2), Yönetmelik m. 8 (1)].
Bilgilendirmede anlaşılabilir bir dilin kullanılması ve bilgilendirmenin “açık,
sade ve okunabilir” olacak biçimde yazılı şekilde ya da kalıcı veri saklayıcısı
aracığıyla yapılması gerekmektedir [Yönetmelik m. 6 (1)]. Bilgilendirme yükümlülüğüne uygun davranıldığına ilişkin ispat yükü girişimcidedir [TKHK 48 (2)].
Yönetmelik m. 7’de, ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunun tüketici tarafından -kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun biçimde- teyit edilmesi aranmış, girişimcinin bu teyidi sağlaması gerektiği belirtilmiştir. Tüketiciye gerekli
bilgilerin verildiğini ispat külfeti girişimcinin üzerinde olduğu için, tüketiciden
bu bilgilerin kendisine ulaştığının teyidinin alınmış olması, girişimci açısından
büyük bir ispat kolaylığı sağlayacaktır. AB Yönergesi m. 8 (7)’de de yer verilen teyidin amacı anılan ispat kolaylığını sağlamaktan ibaretken, Yönetmelik m.
7’nin devamında, bu bilgilerin tüketiciye teyit ettirilmemesi hâlinde sözleşmenin
kurulmamış sayılacağından bahsedilmiştir. Sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde
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uzlaşma sağlanıp, sözleşme kurulduktan sonra ön bilgilerin teyit edilmemesine
yokluk sonucun bağlanmış gözükmesi ne hükmün amacına ne de sözleşmelerin
kuruluşuna ilişkin temel prensiplerle bağdaşır niteliktedir. AB Yönergesinde ve
TKHK 48’de yer verilmiş olmayan, bilgilerin teyit edilmesinin amacıyla bağdaşmayan bu hükmün Yönetmelik’ten çıkartması uygun olacaktır.
Yönetmelik m. 8 (1)’de girişimcinin, tüketici siparişi onaylaması durumunda ödeme yükümlülüğünün doğacağına tüketiciyi siparişini onaylamadan hemen
önce açık ve anlaşılır olarak bilgilendirmesi gerektiğini düzenlemiştir. AB Yönergesi’nde de yer verilen bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda
“tüketicinin” sözleşme ile bağlı olmayacağı belirtilmiştir22. Ayrıca Yönetmelik’te
internet ortamında kurulan sözleşmeler [Yönetmelik m. 6 (2)]23 ve sesli iletişim
yoluyla kurulan sözleşmelerde [Yönetmelik m. 6 (3)]24 özel bir bilgilendirme
yükümlülüğü düzenlenmiştir. Elektronik iletişim aracı yoluyla kurulan sözleşmeler için özel bir bilgilendirme yükümlülüğüne 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun m. 3’te25 yer verilmiştir26.
22

23

24

25

26

Buradaki hükümsüzlük türü sınırlı esnek hükümsüzlüktür, Ece Baş Süzel, ‘Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü’ (2018) 2 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 339, 347.
Yönetmelik m.6 (2): “Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması hâlinde, satıcı veya
sağlayıcı;
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, aynı fıkranın (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan bilgileri bir bütün olarak, tüketicinin
ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca göstermek,
b) Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığını ve hangi ödeme araçlarının kabul edildiğini, en geç tüketici siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde
belirtmek
zorundadır.”
Yönetmelik m.6 (3): “(3) Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması hâlinde, satıcı
veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda
bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal
teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.”
6563 S. Kanun m.3(1): “Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce;
a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp
saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve
bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin
teknik araçlara ilişkin bilgileri,
d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin
bilgileri,
sunar.”
Yönetmelik ile 6563 S. Kanun’da düzenlenen bilgilendirme yükümlülüğünün farklarına ilişkin
değerlendirme için bkz. Baş Süzel (n 22) 350-351.
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Girişimcinin, Yönetmelik m. 5 (1) hükmü doğrultusunda tüketiciye sağladığı bilgilerin sözleşmenin içeriğini oluşturacağı düzenlenmiştir [Yönetmelik m. 5
(2)].
4. Cayma Hakkı
Tüketicinin cayma hakkı TKHK 48 (4) ve Yönetmelik m. 9 vd. hükümlerinde
düzenlenmiştir. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin
ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılabilmesi için öngörülen on dört günlük süre, hizmet
ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu andan itibaren; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın (tüketiciye veya onun belirlediği kişiye) teslimi gününden27 itibaren işlemeye başlar [Yönetmelik m. 9 (2)].
Girişimci, tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmemişse, tüketici on dört günlük cayma süresi ile bağlı değildir. Bu durumda on
dört günlük normal cayma süresi (bilgilendirme yükümlülüğüne uyulmuş olsaydı
söz konusu olacak) [Yönetmelik m. 9 (2) hükmüne göre] tespit edilecek ve tespit
edilen bu sürenin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra cayma süresi sona erecektir
[Yönetmelik m. 10 (1)]. Eğer girişimci bu bir yıllık dönem içerisinde tüketiciyi
bilgilendirse, tüketici ancak bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde cayma hakkına başvurabilecektir [Yönetmelik m. 10
(2)]. Bu noktada belirtilmelidir ki cayma hakkına ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirildiğine ilişkin ispat yükü girişimcidedir [Yönetmelik m. 10
(1)].
TKHK 48 (4)’e göre cayma beyanının süresi içinde girişimciye yöneltmesi
(gönderme) yeterli sayılmıştır, bu süre dolmadan girişimciye ulaşması gerekli
görülmemiştir28. Düzenleme AB Yönergesi m. 11 (2) ile uyumludur. Cayma hakkının kullanıldığını (bu arada süresi içinde kullanıldığını) ispat külfeti tüketiciye
aittir.
Yönetmelik m. 11 (1) hükmünde cayma beyanın yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı aracılığıyla yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu amaçla tüketici, Yö27

28

Yönetmelik m.9 (3): “(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından
belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü
kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya
tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.”
Ancak cayma beyanının sonuçlarını doğurabilmesi için cayma beyanının varması gerektiğinde
tereddüt edilmemelidir.
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netmeliğin ekindeki matbu formu kullanabilir [Yönetmelik m. 11 (2)]. Sesli iletişim yoluyla kurulan sözleşmelerde satıcı/sağlayıcının bu formu en geç teslim
veya işin görülmesi borcunun ifası anında tüketiciye vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ancak tüketicinin bu formu kullanmak yerine, cayma kararını
açıkça bildiren bir beyanda bulunması da yeterlidir. Girişimci cayma beyanının
internet ortamı üzerinden iletilebilmesine ilişkin bir seçenek sağlamışsa, cayma
beyanın kendisine ulaşmasını takiben derhâl tüketiciye teyit bilgisi iletecektir
[Yönetmelik m. 11 (2)]. Bu düzenleme Yönerge m. 11 (3) ile uyumludur. Cayma
hakkının kullanıldığını (bu arada süresi içinde kullanıldığını) ispat külfeti tüketiciye aittir.
TKHK 48 (6) hükmünde girişimcinin ve tüketicinin bazı yükümlülüklerinin
yönetmelikle ile düzenleneceği öngörülmüştür. Yönetmelikte mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicinin, cayma beyanını yönelttiği tarihten itibaren on gün içerisinde malı girişimciye göndermek ile yükümlü olduğu
kabul edilmiştir [Yönetmelik m. 13 (1)]. Girişimci bilgilendirme yükümlülüğü
kapsamında iadenin hangi taşıyıcı aracığıyla yapılması gerektiğini bildirmişse
ve tüketici de belirtilen bu taşıyıcı aracılığı ile malı göndermişse, tüketici iade
masrafların sorumlu tutulamaz. Belirtilen taşıyıcının “tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin
iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür” [Yönetmelik m. 12 (3)]. Girişimci bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında iadenin
hangi taşıyıcı aracığıyla yapılması gerektiğini bildirmemişse, kendi belirlediği
taşıyıcı aracılığı ile malı iade eden tüketici iade masraflarını ödemekle yükümlü
tutulmayacaktır.
Sözleşmeden cayma hakkını kullanan tüketicinin, cayma süresi içinde malın
mutad kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacağı kabul edilmiştir [TKHK 48 (4), Yönetmelik m. 13].
Cayma hakkının kullanılması durumunda yan sözleşmeler de, tüketici için
herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu
olmadan, kendiliğinden sona erer (Yönetmelik m. 14). Yönetmelik m. 4/ı’ya göre
“Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da
üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi ” ifade eder. Yönerge m. 15’te
de, cayma hakkının kullanılması üzerine, bağlı sözleşmelerin (ancillary contracts)29 kendiliğinden ve ek maliyet getirmeksizin sona ereceği kabul edilmiştir.
29

Yönerge m. 2 (15)’de yan sözleşmeler şu şekilde tanımlanmıştır: mesafeli sözleşme veya iş yeri
dışında kurulan sözleşme ile ilgili olarak tüketcinin bir malın teslimi veya bir işin görülmesi
için girişimci ile veya girişimci ile anlaşma içerisinde olan üçüncü bir kişi ile yapılan sözleşme,
yan sözleşmedir.
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Satın alınan bir malın montajı için yapılan sözleşmeye veya satış konusuna ilişkin
yapılan bir sigorta sözleşmesi ya da kredi sözleşmesi, yan sözleşmeye verilen temel örneklerdendir30. Ancak, bağlı kredilere ilişkin düzenlemelerin saklı olduğu
hem Yönerge’de hem de Yönetmelik’te kabul edilmiştir31.
Yönetmelik m 15. hükmünde on başlık altında (a-h) tüketicinin cayma hakkının kullanılmasının istisnaları öngörülmüştür.
TKHK ve Yönetmelikte satıcı veya sağlayıcının sözleşmede kararlaştırılan ifa
zamanına kadar borcunu yerine getirmesi gerektiği ifade edildikten sonra, satış
sözleşmelerinde kararlaştırılan vadenin 30 günden32 fazla olamayacağı düzenlenmiştir [TKHK 48 (3); Yönetmelik m. 16 (1)]. Bu düzenlemenin esas alındığı
AB Yönergesi’nde hükmün emredici nitelikte olmadığı açıkça ifade edilmiştir;
Yönerge’ye göre 30 günlük sınırlama, taraflarca herhangi bir vadenin kararlaştırılmamış olması hâli için geçerlidir33, yoksa kararlaştırılan vadenin otuz günü
30

31

32

33

Avrupa Komisyonu, Adalet Genel Başkanlığı 2011/83/AB sayılı Yönerge’ye ilişkin Kılavuz
Belgesi için bkz. European Commission, ‘Directorete-General for Justice Guidance Document
concerning Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October
2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of
the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and
Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council’ (2014) 53.
Bağlı kredilere ilişkin TKHK 30 (3) uyarınca da, tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ilişkin
sözleşmeden cayma hakkı varsa (mesela iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde olduğu gibi),
cayılan sözleşmeye bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmadan kendiliğinden sona erer.
Yalnız bu son hükümde, bağlı kredi sözleşmesinin sona ermesi için cayma bildirimin (öngörülen süre içinde) kredi verene de yöneltilmesi gerektiği yönünde bir ifade kullanılmıştır. Oysa
iş yeri dışında kurulan sözleşmeden cayma hakkının kullanılması üzerine yan sözleşmelerin de
kendiliğinden sona ereceğinin kabul edildiği Yönetmelik m.13 hükmünde böyle bir şarta yer
verilmemiştir (AB Yönergesi m. 15’te böyle bir şart aranmamıştır). Bunun yerine satıcı veya
sağlayıcıya, tüketicinin cayma hakkını kullandığını derhâl yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü
kişiye bildirme borcu yüklenmiştir. (karş. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 14; Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 12) Kendisinden cayılan sözleşmeye bağlı
olan kredi sözleşmesinin, bu iki sözleşme arasındaki bağlantı karşısında (bileşik/bağlı sözleşme) kendiliğinden sona ereceğini kabul etmek daha isabetli bir çözüm yoludur. Bağlı kredilere
ilişkin 2008/48/AT sayılı Yönerge m.15’te de tüketicinin malın teslimi veya bir işin görülmesine ilişkin sözleşmedeki cayma hakkını kullanması durumunda da artık bağlı kredi sözleşmesi
ile de bağlı olmayacağı düzenlenmiştir.
Sürenin, tüketicinin “siparişinin ulaşması” anından itibaren 30 gün olarak ifade edilmiş olması,
sözleşmenin tüketicinin kabul beyanı üzerine kurulmuş olduğu ihtimalinden hareket edildiğini
göstermektedir. Oysa sözleşmenin satıcının kabul beyanı üzerine kurulmuş olması da ihtimal
dâhilindedir. Nitekim bu düzenlemeye esas alınan AB Yönergesi m. 18 (1) hükmünde, sözleşmenin kurulduğu andan itibaren 30 günlük süreden bahsedilmiştir.
Hukukumuzda taraflarca aksi kararlaştırılmış değilse borç doğumu anında muaccel olduğundan
(TBK 90), anılan hükmün bir yedek hukuk kuralı olarak iç hukukumuza aktarılması ve böylece
taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça satıcıya borcunun ifası için 30 günlük bir vadenin tanınacak
olması, tüketici açısından diğer alıcılara nazaran daha ağır bir sonuç doğuracak ve böylece tü-
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geçemeyeceği yönünde bir sınırlama mevcut değildir. TKHK 48 (3) ve Yönetmelik m. 16 (1)’i ifadeleri ise tam aksi yöndedir34. Tarafların, satıcının ifa süresini
30 günden daha uzun olarak belirleyebilmelerini engelleyen bu ifadeler yerinde
değildir ve kanundan ve yönetmelikten çıkartılması isabetli olacaktır35.
Satıcı veya sağlayıcının borcunu zamanında yerine getirmemesi durumunda,
tüketicinin sözleşmeyi feshedebileceği belirtilmiştir [TKHK 48 (3); Yönetmelik
m. 16 (2)]. Yönerge 18 (2)’deyse tüketicinin satış sözleşmesinden dönebilmesi
için girişimciye kural olarak ek süre vermesi gerektiği belirtildikten sonra istisnaen ek süre vermeye gerek olmayan hâller gösterilmiştir. TKHK ve Yönetmelik’te
dönme hakkının36 kullanılabilmesi için satıcıya ek süre verilmesi gereğinden söz
edilmiş olmasa da, bu hakkın kullanılması Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel ilkelere tâbi sayılmalıdır.
Son olarak Yönerge m. 20 esas alınarak, tüketiciye gönderilecek olan mallarda, malın tüketici veya onun belirleyeceği (taşıyıcı dışındaki) üçüncü kişiye
teslimine kadar hasarın satıcıya ait olacağı düzenlenmiştir (Yönetmelik m. 17).
Tüketici, satıcının belirlemiş olduğu taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın
gönderilmesini talep etmişse, malın tüketici tarafından belirlenen bu taşıyıcıya
teslimi ile birlikte hasarın tüketiciye geçeceği kabul edilmiştir.
III. Değerlendirmeler
Türk hukukunda mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan düzenlemeler,
genel hatlarıyla AB mevzuatı ile uyumun sağlanmasına yöneliktir. Bu amaçla
TKHK 48’de ve Yönetmelik’te büyük ölçüde AB Yönergesi takip edilmiştir. Ancak, bazı noktalarda Yönerge’den farklı yönde düzenlemeler Türk kanun koyucusu tarafından tercih edilmiştir. Bu bölümde esaslı noktalara ilişkin benzerlikler
ve farklılıklar değerlendirilecektir.

34

35

36

ketici aleyhine olacaktır. Dolayısıyla Yönerge’nin bu hükmünü iç hukukumuza aktarmanın bir
gereği yoktur.
Esasen AB Yönergesi’nin anılan hükmü sadece mesafeli sözleşmelere değil, aynı zamanda iş
yeri dışında kurulan sözleşmelere de ilişkin bir hükümdür. Türk hukukunda düzenleme sadece
mesafeli satışlara ilişkindir.
Amaç tüketicinin kabul etmek zorunda kaldığı sözleşme kayıtlarına karşı mücadele etmek ise,
bu amacı gerçekleştirmek üzere TKHK 5 ve ilgili Yönetmelik hükümlerinden yararlanılması
mümkündür. Kaldı ki, genel işlem şartları yoluyla tüketiciye empoze edilen kayıtların, bu arada
ifa süresine ilişkin aşırı uzun kayıtların denetlenmesi sadece mesafeli satışlara özgü bir sorun
da değildir [bu yönde bkz. Engin (n 8) 475].
Kanun’da ve Yönetmelik’te fesih hakkından bahsedilmişse de satış gibi ani edimli sözleşmelerde söz konusu olan sözleşmeden dönmedir. Mesafeli olarak kurulan sözleşme sürekli bir
borç ilişkisi niteliğinde olsa bile henüz ifasına başlanmış bir sözleşme söz konusu değilse yine
sözleşmeden dönme söz konusu olacaktır.
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Bu iki düzenleme arasında göze çarpan farklılıklardan ilki, tüketici kavramının kapsamına ilişkindir. Yukarıda da değinildiği üzere iş yeri dışında kurulan
bir sözleşmeden söz edebilmek için ortada bir tüketici işleminin bulunması gerekmektedir37. Yönerge m. 2 (1)’de yalnızca gerçek kişilerin tüketici olabileceği
düzenlenmiştir. Buna karşılık hukukumuzda genel olarak tüketici sıfatına bağlanan avantajlardan yararlanma hakkı yalnızca gerçek kişilere değil, ticari veya
mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüzel kişiler de tanınmıştır [TKHK 3
(1) (k)].
Yönerge m. 3 (3)’de bazı sözleşme türleri Yönerge’nin kapsamı dışında bırakılmıştır. TKHK 48 (6)’da, kapsam dışı sözleşmelerin yönetmelikle belirleneceği
ifade edilmiştir. Buna dayanılarak, Yönetmelik m. 2 (2)’de kapsam dışında tutulan sözleşmeler şunlardır:
a) Finansal hizmetler38,
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar,
c) Halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı,
ç) Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
d) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya
kazanımı,
e) Konut kiralama,
f) Paket turlar,
g) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı
veya değişimi,
ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli
teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme
yükümlülüğü ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler saklı
kalmak koşuluyla yolcu taşıma hizmetleri,
ı) Malların montaj, bakım ve onarımı,
37
38

AB hukuku bakımından bkz. II.A.1, Türk hukuku bakımından bkz. II.B.2.
AB mevzuatında mesafeli sözleşmelerin özel bir hâli olan finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanması esas itibarıyla ayrı bir Yönerge’de (2002/65 sayılı AB Yönergesi) düzenlenmiştir. AB
mevzuatı ile aynı yönde, konu TKHK 49’da “Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler”
başlığı altında düzenlenmiştir. Ayrıca bkz. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği (RG 31.01.2015).
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i) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler
ile ilgili sözleşmeler.
AB Yönergesi ile Yönetmelik hükümleri kapsam dışında bırakılan sözleşmeler bakımından karşılaştırıldığında, düzenlemelerin büyük ölçüde birbiriyle örtüştüğü görülmektedir39. Farklılıklardan ilki, Türk Hukukunda “[m]alların montaj, bakım ve onarımı”na ilişkin sözleşmelerin Yönetmelik m. 2 (2) (ı) bendiyle
mesafeli sözleşmelere ilişkin düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuş olmasına
ilişkindir. Bu konudaki sözleşmeler AB Yönergesinde kapsam dışında bırakılan
sözleşmeler arasında sayılmış değildir. Anılan konudaki sözleşmeler, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nde de [m. 2 (2) (ğ)] kapsam dışında
tutulan sözleşmeler arasında sayılmıştır. Tüketicinin konutuna çağırdığı bir tamirci ile konutunda kurduğu sözleşmelerin girişimcinin iş yeri dışında kurulmuş
olması normal bir yol olup, tüketici bakımından hiç yapmayı düşünmediği bir
sözleşmeyi, yeterince düşünmeden, karşı tarafın manevi baskısı altında kurmuş
olduğunu söylemek mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan, anılan konudaki
sözleşmelerin, iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin korumanın kapsamı
dışında bırakılması anlaşılabilir bir durumdur40. Buna karşılık, anılan sözleşme39

Yönetmelik kapsam dışında bırakılan sözleşmelerin genel hatlarıyla örtüştüğü şekliyle Yönerge’deki hangi düzenlemeye denk geldiğine ilişkin aşağıda bir tabloya yer verilmiştir. Bununla
birlikte 2011/24/AB Yönergesi m. 3 (a)’da tanımlanan sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
[Yönerge m. 3 (3) (b)] ve bağımsız ve tarafsız hareket etme yükümlülüğü altında olan ve tüketiciye kapsamlı bir hukuki bilgi sağlayan bir kamu görevlisi önünde kurulan sözleşmeler [m. 3
(3) (i)] Yönerge’nin kapsamı dışında bırakılmıştır.
Yönetmelik m. 2 (2)
(a)
(b)
(c)
(ç)
(d)
(e) [kısmen]
(f)
(g)
(ğ)
(h)
(ı)
(i)
-*
-*

40

Yönerge m. 3 (3)
(d)
(l)
(m)
(c)
(e)
(f)
(g)
(h)
(j)
(k)
(a)
(b)
(i)

AB Yönergesine göre de, tüketici acil bir onarım veya bakım işinin görülmesi için girişimcinin
gelmesini özel olarak talep etmişse, tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır [Yönerge m.16
(h)].
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lerin mesafeli yoldan kurulmuş olması hâlinde neden korumanın kapsamı dışında tutulduğu izaha muhtaç gözükmektedir. Bir işin görülmesine yönelik olarak,
uzaktan pazarlama yoluyla kurulan (mesafeli) sözleşmelerde tüketiciye tanınan
cayma hakkı, malların tamiri, montajı ve bakımı konulardaki sözleşmeler bakımından da mevcut olmalıdır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin
onayı ile ifasına başlanan hizmetlere (görülen işlere) ilişkin sözleşmelerde cayma
hakkının kullanılması zaten mümkün sayılmadığından [Yönetmelik 15(1) (h)],
tasfiye güçlükleri bakımından duyulabilecek endişelere de esasen bu son hüküm
karşısında mahal yoktur. Sonuç olarak, kanaatimizce Yönetmelikteki bu istisnanın kaldırılması isabetli olacaktır.
Diğer bir farklılık, AB Yönergesi’nde kapsam dışında tutulmasına rağmen,
Yönetmelik’te kapsam dışında sayılmayan iki ihtimale ilişkindir. Bunlardan ilki,
AB Yönergesi’ne göre mesafeli sözleşmelere ilişkin korumanın kapsamı dışında
tutulmuş olan sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerdir. Yönerge’nin (30) numaralı gerekçesinde, Yönerge’nin mesafeli ve iş yeri dışında kurulan sözleşmelere
ilişkin hükümlerinin sağlık hizmetlerinin görülmesine dair sözleşmelerin yapısına
uygun düşmediği için Yönerge dışında tutulduğu belirtilmiştir. Yönetmelik mesafeli yoldan kurulan bu konudaki sözleşmeleri kapsam dışında tutmuş değildir.
Bununla birlikte, tüketicinin onayı ile ifasına başlanmış hizmetlere ilişkin sözleşmeden cayılmasının mümkün değildir [Yönetmelik 15 (1) (h)]. AB Yönergesinde
yer verilmesine rağmen bizde açıkça kapsam dışında tutulmuş olmayan bir diğer
sözleşme resmi memur önünde kurulan sözleşmelere ilişkindir. AB Yönergesinde, resmi memur önünde kurulan sözleşmeler mesafeli sözleşmelere ilişkin korumanın kapsamı dışında tutulmuştur. Resmi memurun belgeleme sırasındaki bilgilendirme yükümlülüğü dikkate alındığında, bu şekilde kurulan sözleşmelerde
tüketicinin acelece ve yeterince düşünüp bilgi sahibi olmadan sözleşmeyi kurma
tehlikesi altında olmadığı söylenebilir. Bu bakımdan anılan istisnaya yer verilmiş
olması isabetli bir çözüm olarak gözükmektedir. Yönetmelikte böyle bir istisnaya
yer verilmiş değilse de, hâlihazırda noter veya tapu memurunun düzenleyeceği
bir sözleşmenin mesafeli yoldan kurulması zaten mümkün olmadığı için anılan
istisnaya yer verilmemiş olmasında bir sakınca gözükmemektedir (5070 sayılı
Elektronik İmza Kanunu m. 5(2)’ye göre, resmi memur önünde kurulacak sözleşmelerin güvenli elektronik imza ile imzalanması mümkün değildir41).
Girişimcinin tüketiciyi hangi konularda bilgilendirmesi gerektiği Yönerge’nin
6. maddesinde, Yönetmeliğin ise 5. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin,
bilgilendirme yükümlülüğünün içeriğini tespit ederken büyük ölçüde Yöner41

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu m. 5(2): “Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime
tabi tuttuğu hukukî işlemler ile banka teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.”
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ge’deki hükümden yararlandığı görülmektedir. Ancak Yönerge’de bazı hususlarda girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğü daha detaylı düzenlenmiştir. Örneğin
sürekli edimli veya dönemli edimli borç ilişkilerine yönelik Yönerge’de daha
detaylı bilgilendirme yükümlülüğü düzenlenmiştir. [Yönerge m. 6 (1) (e), (o),
(p)]. Ayrıca Yönetmelik’ten farklı olarak Yönerge’de girişimcinin, ayıptan doğan
sorumluluğunu tüketiciye hatırlatması gerektiği düzenlenmiştir. Mesafeli sözleşmelerde önem arz eden cayma hakkına ilişkin bilgilendirme bakımından ise Yönerge ve Yönetmelik’teki bilgilendirme yükümlülüğünün içerikleri ana hatlarıyla
örtüşse de Yönetmelik’te bir adım daha atılarak iadenin hangi taşıyıcı aracılığı ile
yapılacağının da tüketiciye bildirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Bilgilendirmenin hangi şekilde yapılacağı konusunda Yönerge ve Yönetmelik’teki düzenlemeler arasında farklılık bulunmaktadır. Yönerge’de m. 6 (1) hükmünde belirtilen bilgilerin tüketicinin erişimine de sunması yeterli görülmüşken
[Yönerge m. 8 (1)]; Yönetmelik’te bilgilendirmenin yazılı şekilde ya da kalıcı veri
saklayıcısı aracığıyla yapılması gerektiği öngörülmüştür [Yönetmelik m. 6 (1)].
Mesafeli sözleşmelerde önem arz eden cayma hakkının varlığı ve nasıl kullanılacağı konusunda hem Yönerge hem de Yönetmelik tüketicinin bilgilendirilmesini aramaktadır. Bununla birlikte Yönerge tüm mesafeli sözleşmelerde, Yönerge’nin ekinde yer alan örnek cayma beyanı metninin tüketiciyle paylaşılması
gerektiğini düzenlemiştir. Yönetmelik’te ise cayma hakkının kullanma usulüne
ilişkin bilgilerin paylaşılması gerektiği belirtilmektedir. Yönetmelikte usule ilişkin bilgilendirmenin yanında tüm mesafeli sözleşmelerde cayma beyanı örneğinin
girişimci tarafından paylaşılması gerektiği açıkça düzenlenmemiş; yalnızca “sesli
iletişim yoluyla yapılan satışlarda” girişimcinin borcunun ifa etmeden önce örnek
formu tüketiciye göndermesi gerektiği düzenlenmiştir [Yönetmelik m. 11 (3)].
Yönerge m. 6 (5)’te yapılan bilgilendirmenin sözleşmenin bir parçası hâline
geleceği ve tarafların açıkça anlaşmadığı durumda değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir. Benzer bir düzenlemeye Yönetmelik m. 5 (2)’de de yer verilmiştir.
Girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı davranması, kural olarak
sözleşmenin geçerliliğine bir etki etmemektedir. Ancak girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda idari para cezası uygulanacağı
TKHK 77’de kabul edilmiştir. Yine, Yönerge’de de Üye Devletlerin Yönerge’ye
aykırı hareket edilmesi durumunda etkili, ölçülü ve caydırıcı nitelikte ceza düzenlenmesine imkân tanınmıştır. Girişimcinin cayma hakkına ilişkin bilgilendirme
yükümlülüğüne aykırı davranmasının en temel sonucu hem Yönerge m. 10 (1)’de
hem de Yönetmelik m. 10 (1)’de cayma hakkı süresinin uzamasıdır42. Buna ek
42

Yönetmelik’te cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin Yönerge’ye nazaran daha geniş olduğu
yönünde bkz. Baş Süzel, 362.
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olarak, yukarıda da belirtildiği üzere Yönerge’de kural olarak iade masraflarını cayma hakkını kullanan tüketicinin karşılayacağı kabul edilmişken, girişimci
bunlara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediyse tüketicinin bu
masraflardan sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir [Yönerge m. 6 (6)]. Benzer bir
düzenlemenin Yönetmelik’te yer almamasının sebebi ise Türk hukukunda tüketicinin zaten iade masraflarından sorumlu tutulmamış olmasıdır [Yönetmelik m.
12 (3)]. Bunun yanında, Yönerge m. 6 (6)’ya paralel olarak Yönetmelik m. 5 (3)’e
göre tüketicinin katlanacağı ek masraflara ilişkin olarak girişimci tüketiciyi bilgilendirmemişse tüketici bunları karşılamakla yükümlü değildir. Ayrıca, Yönerge
m. 14 (2)’de cayma hakkına ilişkin girişimci bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediyse, tüketicinin malın değerinin düşmesinden hiçbir şekilde sorumlu
olmayacağı düzenlenmiştir.
Yönerge m. 8 (2)’de elektronik iletişim aracı yoluyla kurulan sözleşmelerde
bazı hususlarda bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda
tüketicinin sözleşme ile bağlı olmayacağı düzenlenmiştir. Benzer bir düzenlemeye
Yönetmelik m. 8 (1)’de yer verilmiştir. Bununla birlikte Yönetmelik’teki kapsam
elektronik iletişim aracı vasıtasıyla kurulan sözleşmelerle sınırlı tutulmamış ve
tüm mesafeli sözleşmelere ilişkin genel bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir. Girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğüne uygun davrandığına dair ispat yükü ise
hem Yönerge m. 6 (9)’da hem de Yönetmelik m. 5 (6)’da girişimciye bırakılmıştır.
Cayma hakkının süresi bakımından TKHK 48’de Yönerge ile uyumlu olacak
şekilde tüketiciye on dört günlük süre tanınmıştır. Sürenin başlangıç tarihleri de
bir işin görülmesine ilişkin sözleşmeler ve satış sözleşmeleri bakımından yine Yönerge ile paralel olacak şekilde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ancak Yönetmelik m. 9
(5)’te mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde cayma süresinin malın teslimine ilişkin kurallar çerçevesinde belirleneceği düzenlenmiştir. Yönerge’de bu ihtimale ilişkin özel bir kural belirlenmemiş, girişimcinin asli borcunun tespit edilmesi ve ona ilişkin sürenin esas alınması gerektiği ifade edilmiştir43.
Cayma hakkının kullanılması bakımından Yönetmelik’te cayma hakkının yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesinin
yeterli olduğu yönünde bir hükme yer verilmiş [m. 11 (1)]; bu hükmün hemen
ardından, tüketicinin bu yönetmelik ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi
cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabileceği ifade edilmiştir [m.
11 (2)]. Bu son hüküm, Yönerge m. 11 (1)’deki, tüketicinin yönerge ekindeki
formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabileceği ibaresi ile aynı yöndedir. Ancak Yönerge’de cayma beyanının yazılı bir
şekilde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla girişimciye yöneltilmesi zorunluluğu aranmamıştır. Yönetmeliğin böyle bir sınırlama getirmekle, tüketicinin cay43
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ma hakkını kullandığını ispatlayabilmesini sağlamayı hedeflediği düşünülebilir.
Ancak cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğünün her hâlükârda
zaten tüketici üzerinde olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Diğer yandan, anılan hüküm cayma hakkının kullanılmasının geçerlik şartı olarak değerlendirilebilir ki,
bu ihtimalde durum tüketicinin aleyhine dönecektir. Bu itibarla anılan hüküm, bir
faydasının olmaması bir yana tüketici açısından son derece elverişsiz bir yoruma
dayanak oluşturabilme tehlikesini taşımaktadır. Esasen kanunda da cayma hakkının kullanımı için bir şekil şartına yer verilmemiştir. Sonuç olarak bu hükmün
yönetmelikten çıkartılması, çıkartılıncaya kadar da amacına göre yorumlanması,
cayma hakkının kullanılması açısından bir şekil şartına yer vermediğinin kabul
edilmesi isabetli olacaktır. Bu çerçevede, tüketicinin cayma bildirimini kalıcı veri
saklayıcısı ile yapabileceğinin hükme bağlanmış olması, cayma bildirimini bu
yoldan, mesela elektronik posta ile gönderen tüketicinin, bu hakkı kullandığını
ispatlayabilmesi için senetle ispat kuralının uygulandığı durumlarda başkaca bir
delil getirmesine gerek olmadığı anlamına gelmektedir. Böylece bu belge, cayma hakkının kullanılmış olduğunun senetle ispatlanması gerektiği durumlarda
(HMK m. 200), tek başına yeterli olacaktır. Bu açıdan tüketici lehine bir ispat
kolaylığı düzenlendiğinin kabul edilmesi isabetli gözükmektedir.
Yönetmeliğin, AB Yönerge’sinden ayrıldığı önemli noktalardan biri, cayma
hakkının kullanılması durumunda malın iadesi için gereken masraflara hangi tarafın katlanacağı konusundadır. Yönerge m. 14 (1)’e göre malın iadesi için doğrudan yapılması gereken masraflara kural olarak tüketici katlanacaktır. Yönetmelik
m. 12 (3)’te ise tüketici lehine tam tersi bir düzenlemeye yer verilmiş ve tüketicinin iade masrafları ile sorumlu olmayacağını düzenlemiştir.
AB Yönerge m. 14 (1)’de eğer girişimci iade işlemlerini kendisinin gerçekleştireceğini taahhüt etmemişse, tüketicinin malı gecikmesizin, ancak her hâlükârda
cayma beyanını girişimciye yönelttiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde göndermesi veya girişimci ya da onun tarafından yetkilendirilmiş bir üçüncü kişiye teslim etmesi gerektiği düzenlenmiştir. Fakat Yönetmelik, bu noktada Yönerge’den
daha kısa bir süre öngörmüştür. Yönetmelik m. 13 (1)’e göre girişimci geri alacağına ilişkin bir teklifte bulunmuş olmadıkça, tüketici, cayma beyanı girişimciye
yöneltildiği tarihten itibaren 14 gün değil 10 gün içinde geri göndermek zorundadır.
AB Yönergesi m. 13 (1)’de Tüketici tarafından ödenen bedelin iadesi bakımından girişimcinin gecikmeksizin her hâlükârda tüketicinin cayma hakkını kullandığını öğrendiği tarihten itibaren 14 gün içinde -kural olarak ödemenin tüketici tarafından gerçekleştirildiği usulde- iade işlemlerini gerçekleştirmesi gerektiği
düzenlenmiştir. Benzer bir düzenlemeye Yönetmelikte de yer verilmiş ve sürenin
başlangıç tarihi olarak öğrenilme anı değil cayma beyanının ulaşma anı dikkate
alınmıştır [Yönetmelik m. 12 (1)].
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Cayma hakkını kullanan tüketicinin, malı cayma anına kadar kullanmış olması yüzünden malın değerinin düşmesi durumunda girişimcinin uğradığı zarara
kimin katlanacağı önem arz etmektedir. Yönerge m. 14 (2)’de tüketicinin malın
niteliğini, özelliklerini ve işlevlerini anlayabilmek için onu gereken ölçüde kullanması durumunda girişimcinin bu sebeple uğradığı zararı gidermekle yükümlü
olmadığı düzenlenmiştir. TKHK 48 (4)’te ise tüketicinin “malın mutat kullanımı
sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan” sorumlu olmadığı düzenlenmiştir. Bu şekilde ifade edilen formül, AB Yönergesindeki ifade ile karşılaştırıldığında, bariz bir şekilde tüketicinin sorumlu tutulmadığı kullanımların alanını genişletmektedir. Ancak bu yoldan kurulan sözleşmelerde, tüketiciye cayma
hakkının tanınmasının amacı, tüketicinin fazlaca düşünemeden ve yeterli bilgiye
sahip olmadan kurmuş olduğu sözleşmelerden serbestçe kurtulmasını sağlamaktır. Bu itibarla, sözleşme konusu malın işlevini ve özelliklerini anlayabilmek için
zorunlu olmayan kullanımların yol açtığı değer kayıplarından tüketicinin sorumlu tutulması amaca daha uygun bir çözüm olarak gözükmektedir44.
Cayma hakkının kullanılması sonucunda yan sözleşmelerin kendiliğinden
sona ereceği Yönerge m. 15 (1)’de ve Yönetmelik m. 14 (1)’de düzenlenmiştir.
Hem Yönerge m. 16’de hem de Yönetmelik m. 15’te bazı durumlarda tüketicinin cayma hakkına başvuramayacağı düzenlenmiştir. Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar genel hatlarıyla Yönerge ve Yönetmelik’te örtüşmekle
beraber bunlar arasında çeşitli farklılıklar olduğu da gözlemlenmektedir45. Ör44

45

AB Yönergesi’nde, tüketicinin cayma hakkı konusunda bilgilendirilmemiş olduğu durumlarda, cayma hakkı süresinin bir yıla kadar uzayabilecek olması düşünülerek, istisnai bir hükme
yer verilmiştir. Buna göre anılan ihtimalde uzun bir süre sonra cayma hakkını kullanmış olan
tüketicinin, malın değerinde meydana gelen kayıptan sorumlu tutulamayacağı kabul edilmiştir
(yukarıda II.A.3). İç hukukumuzda tüketici malın mutad kullanımından mütevellit değişiklik ve
bozulmalardan zaten sorumlu tutulmadığı için, anılan yönde bir istisnaya da yer verilmemiştir.
Hükümde AB Yönergesi doğrultusunda bir değişiklik yapılması durumunda, anılan istisnaya da
yer verilmesi isabetli olacaktır.
Genel hatlarıyla örtüştüğü şekliyle Yönetmelik’te düzenlenen cayma hakkının istisnalarının
Yönerge’de hangi düzenlemelere denk düştüğüne ilişkin aşağıda bir tabloya yer verilmiştir.
Kalıcı veri saklayıcı ile tedarik edilmeyen dijital içeriğe ilişkin sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkını kaybedeceğini bilerek – açık rızası ile ifaya başlanması durumunda, cayma hakkını
kaybedeceği düzenlenmiştir [Yönerge m. 16 (1) (m)]. Yönetmelik’te dijital içeriğe ilişkin doğrudan bir düzenleme yer almamakla birlikte “[e]lektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler
veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”de, tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı düzenlenmiştir.
Yönetmelik m. 15 (1)
(a)
(b)
(c)
(ç)
(d)

Yönerge m. 16 (1)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
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neğin, Yönerge m. 16 (1) (a)’da bir işin görülmesine ilişkin borcun tamamen
yerine getirildiği sözleşmelerde ifaya tüketicinin –cayma hakkını kaybedeceğini
bilerek– açık rızası ile başlanmış olması durumunda, tüketicinin cayma hakkını
kaybedeceği düzenlenmiştir. Yönetmelik m. 15 (1) (h)’de de benzer bir düzenleme yer almakla birlikte ifanın tamamlanması aranmamış ve tüketicinin onayıyla ifaya başlanmış olması yeterli görülmüştür. Ayrıca Yönerge’den farklı olarak
tüketicinin ifaya başlanması durumunda cayma hakkını kaybedeceğini bilmesi
şartından Yönetmelik’te açıkça söz edilmemiştir.
Kaynakça/References
Engin B İ, ‘Uzaktan Pazarlama Yoluyla Kurulan Sözleşmeler’ Ünal Tekinalp (ed.), Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu – Acquis Communautaire’in Alınması (İstanbul
Üniversitesi, 2001).
Baş Süzel E, ‘Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü’ (2018) 2 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi 339-369.
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(k)
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Öz
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde tüketici hukukuna ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikler esnasında Avrupa Birliği’ndeki ilgili Yönergeler takip edilmiş ve bunların iç hukuka aktarılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda
iç hukukumuza aktarılan Yönergelerden biri de Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 23 Nisan 2008 tarih ve
2008/48/AT sayılı 87/102/AET sayılı Konsey Yönergesini İlga Eden, Tüketiciler İçin Kredi Sözleşmeleri Yönergesi’dir. Birtakım farklılıklara rağmen, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki tüketici
kredisi sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği anılan Yönerge’deki
düzenlemelerle bir çok açıdan benzerlik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici kredisi sözleşmeleri, Tüketiciler için Kredi Sözleşmeleri Yönergesi, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği
Abstract
During the legal amendments regarding consumer law in the process of harmonization with the European Union, European Union Directives have been considered, and adaption of these to domestic law has been aimed.
In this context, Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit
agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC is one of the directives, which has been
adapted to domestic law. The articles regarding credit agreements for consumers in Consumer Protection Law
numbered 6502 and Regulation on Credit Agreements for Consumer are similar to the mentioned Directive from
many aspects, even if there are some differences.
Keywords: Credit agreement for consumers, Directive on Credit Agrements for Consumers, Consumer Protection Law numbered 6502, Regulation on Credit Agrements for Consumer
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 23 Nisan 2008
tarih ve 2008/48/AT sayılı 87/102/AET sayılı Konsey Yönergesi’ni İlga Eden, Tüketiciler İçin Kredi
Sözleşmeleri Yönergesi (“AB Yönergesi”)

Kabul Tarihi

: 23 Nisan 2008

Sayısı

: 2008/48/AT

Yayın Yeri

: ABRG 22.05.2008, L 133, s. 66-92

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Kabul Tarihi

: 07 Kasım 2013

Sayısı

: 6502

Yayın Yeri

: RG 28.11.2013, 28835

2. Adı

: Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”)

Yayın Yeri

: RG 22.05.2015, 29363

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
1. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tanımı
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 23 Nisan 2008 tarihli ve 2008/48 sayılı Tüketiciler İçin Kredi Sözleşmeleri Yönergesi’nin 1. maddesine göre Yönerge’nin
amacı Avrupa Birliği’ne üye devletlerin tüketiciler için kredi sözleşmelerine
ilişkin mevzuatını belirli açılardan uyumlu hâle getirmektir. AB Yönergesi’nin
amacı “tüketiciler için kredi sözleşmeleri” kavramı kullanılarak bu şekilde belirtildikten sonra Yönergenin geri kalan kısmında yalnızca “kredi sözleşmesi” ya
da “kredi sözleşmeleri” ifadesi kullanılmıştır. AB Yönergesi’nin 3. maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine göre, kredi sözleşmesi, sürekli hizmet ya da aynı
türden mal tedariki ile ilgili bir hüküm içeren ve bu hüküm gereğince tüketicinin
söz konusu hizmetlerin veya malların bedelini taksitle ödediği sözleşmeler hari-
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cinde, kredi verenin ödemenin ertelenmesi, ödünç ya da benzer finansman şekilleri aracılığı ile tüketiciye kredi verdiği ya da vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi
ifade etmektedir.
2. Mevzuatın Uygulama Alanı
AB Yönergesi’nin 2. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiş olan kredi sözleşmeleri bakımından bu Yönerge uygulama alanı bulmayacaktır. Bu kapsamda,
- İpotek ile, taşınmaz eşya üzerinde teminat sağlamak amacıyla üye olan
bir devlette yaygın olarak kullanılan benzeri başka bir teminat ile veya
taşınmaz eşya ile bağlantılı bir hak ile güvence altına alınmış olan kredi
sözleşmeleri;
- Amacı bir arazi veya mevcut ya da yapılması öngörülen bir bina üzerindeki mülkiyet haklarını iktisap etmek ya da elde tutmak olan kredi sözleşmeleri;
- Toplam kredi miktarı 200 Euro’dan az ya da 75.000 Euro’dan fazla olan
kredi sözleşmeleri,
- Sözleşme konusu malı satın alma yükümlülüğün sözleşmenin kendisi
ile ya da ayrı bir sözleşme ile öngörülmediği kiralama ya da leasing sözleşmeleri; kredi veren tarafından tek taraflı olarak öngörülmüşse, böyle bir
yükümlülüğün varlığı kabul edilecektir;
- Kredinin bir ay içerisinde geri ödenmesi gerekli olan kredili mevduat
hesabı niteliğindeki kredi sözleşmeleri,
- Kredinin faizsiz ve başka herhangi bir karşılık alınmadan kullandırıldığı kredi sözleşmeleri ve kredinin üç ay içinde geri ödenmesi gereken ve
sadece cüzi masrafların ödenebileceği kredi sözleşmeleri;
- Kredinin bir işveren tarafından çalışanına ikincil bir faaliyet olarak faizsiz ve piyasada geçerli olandan daha düşük bir faiz oranında kullandırılan
ve genel olarak kamuya arz edilmeyen kredi sözleşmeleri;
- Mahkeme ya da başka bir kamu otoritesi önünde varılan uzlaşmanın
sonucu olarak yapılan kredi sözleşmeleri;
- Mevcut bir borcun karşılıksız olarak tecil edildiği sözleşmeler;
- Kurulmasının ardından tüketiciden bir eşyanın teminat olarak kredi verene teslim edilmesinin talep edildiği ve tüketicinin sorumluluğunun bu
teminatla sınırlı olduğu kredi sözleşmeleri;
(...)
bakımından Yönerge uygulama alanı bulmayacaktır.
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3. Kredi Sözleşmesinin Şekli
AB Yönergesi’nin 10. maddesine göre, kredi sözleşmesi yazılı ya da kalıcı bir
sağlayıcı aracılığı ile yapılacaktır.
4. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü
a. Reklam yaparken kullanılacak standart bilgiler
AB Yönergesi’nin 4. maddesine göre, kredi sözleşmeleri ile ilgili, tüketiciye
faiz oranı veya kredi masrafına ilişkin herhangi bir rakamı içeren reklamlar standart bilgileri içerecektir. Standart bilgiler temsili bir örnek ile net, kısa ve belirgin
bir biçimde; kredinin tüketiciye toplam maliyetini, toplam kredi tutarını, yıllık
efektif faiz oranı, varsa kredi sözleşmesinin süresini, vadeli ödeme şeklindeki bir
kredinin söz konusu olduğu durumda peşin fiyatını ve ön ödeme miktarını, mümkünse tüketicinin ödemesi gereken toplam tutar ve taksit tutarlarını içermelidir.
b. Sözleşme öncesi standart bilgiler
AB Yönergesi’nin 5. maddesi uyarınca, tüketici ile kredi sözleşmesi kurulmadan ya da tüketici kredi önerisi ile bağlanmadan uygun bir süre önce, kredi
veren veya varsa kredi aracısı, kredi veren tarafından teklif edilen kredi hüküm
ve koşulları ve varsa tüketici tarafından bildirilen tercihler ve verilen bilgilere
dayanarak, tüketicinin kredi sözleşmesi kurup kurmama konusunda bilinçli bir
karar alması için farklı önerileri değerlendirebilmek bakımından ona gerekli olan
bilgileri sağlamalıdır. Bu kapsamda kredi veren, kredinin türü, kredi verenin kimliği ve adresi, kredinin toplam miktarı, sözleşmenin süresi, belirli bir mal veya
hizmet için vadeli ödeme tarzında kredi kullandırıldığı ihtimalde ve bağlı kredi
sözleşmesinde söz konusu mal ve hizmet ve onun peşin fiyatı, borçlanma oranı,
yıllık efektif faiz oranı ve tüketicinin ödeyeceği toplam tutar, tüketici tarafından
yapılacak olan ödemelerin sayısı ve sıklığı, varsa kredi sözleşmesinin kurulması
esnasında notere ödenecek bedeller, kredi sözleşmesinin kurulması için varsa ek
hizmetlere ilişkin, özellikle sigorta sözleşmesine ilişkin sözleşme kurma zorunluluğu, ödemelerin geç yapılması hâlinde uygulanacak olan faiz oranı, ödemelerin eksik yapılmasının sonuçlarına ilişkin uyarı, kefiller, cayma hakkının olup
olmaması, erken ödeme imkânı, tüketicinin ücretsiz olarak kredi sözleşmesinin
kopyasını alma hakkı, kredi verenin sözleşme öncesi vermiş olduğu bilgilerle
bağlı olduğu zaman zarfı hakkında tüketiciyi bilgilendirmelidir.
5. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Bilgilendirme Yükümlülüğü
AB Yönergesi’nin 10. maddesine göre, kredi sözleşmeleri açık bir biçimde
kredinin türü, tarafların kimliği ve iletişim bilgileri, sözleşmenin süresi, kredinin
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toplam tutarı ve kredi kullanım koşulları, tüketici tarafından yapılacak olan ödemelere ilişkin bilgiler, akdi faiz ve gecikme faiz oranı, eksik ödemenin sonuçları
hakkında uyarı, varsa teminat ve sigorta, erken geri ödeme hakkı, tüketicinin cayma hakkı gibi hususları içermelidir.
6. Akdi Faiz Oranında Değişiklik Yapılması
AB Yönergesi’nin 11. maddesi uyarınca, akdi faiz oranında bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik yürürlüğe girmeden önce tüketici yazılı ya da kalıcı
bir sağlayıcı aracılığı ile söz konusu değişikliğe ilişkin olarak bilgilendirilmelidir.
Faiz oranındaki değişiklikten sonra yapılacak olan ödemelerin tutarı, sayısı ve
sıklığında bir değişiklik söz konusu ise tüketici bu hususlara ilişkin olarak da
bilgilendirilmelidir.
7. Erken Ödeme
AB Yönergesi’nin 16. maddesine göre, tüketici, kredi sözleşmesinden doğan
geri ödeme borcunu istediği zaman kısmen ya da tamamen erken ifa edebilir. Bu
durumlarda tüketici kredinin geri kalan süresine ilişkin olarak faiz ve maliyetlerini de kapsar bir biçimde kredinin toplam maliyetinden indirim hakkına sahiptir.
Öte yandan kredi veren de adil ve objektif sebeplere dayanarak, erken ödemenin
sabit borçlanma dönemine denk geldiği takdirde, doğrudan erken ödeme ile bağlantılı muhtemel masraflara ilişkin olarak tazminat hakkına sahiptir.
8. Tüketicinin Cayma Hakkı
AB Yönergesi’nin 14. maddesine göre, tüketici on dört takvim günü içerisinde
herhangi bir sebep göstermeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
Tüketicinin on dört günlük cayma süresi kredi sözleşmesinin kurulduğu günden
itibaren ya da tüketicinin sözleşme hüküm ve şartlarını sözleşmenin kurulmasından sonra almışsa bu tarihten itibaren hesaplanacaktır. Tüketicinin kredi sözleşmesinden caydığı durumda anapara ve tahakkuk eden faizin kredinin çekildiği
tarihten anaparanın geri ödenmesine kadar cayma hakkının kredi veren tarafa
bildirilmesinden sonra 30 gün içerisinde kredi verene geri ödemesi gerekir (Yönerge m. 3).
Kredi sözleşmesi ile birlikte tüketiciye kredi veren tarafından ya da kredi veren ve üçüncü kişi arasındaki sözleşme uyarınca üçüncü kişi tarafından bir yan
hizmet sağlandığı durumlarda, cayma hakkının kullanılması ile birlikte tüketici
artık yan hizmetlere ilişkin sözleşme ile de bağlı olmayacaktır [Yönerge m. 14
(4)].
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9. Bağlı Kredi Sözleşmeleri
AB Yönergesi’nin 3. maddesinin (n) bendine göre, şu durumlarda bağlı kredi
sözleşmesi bulunmaktadır:
a) Söz konusu kredinin özel olarak bir mal ya da hizmetin tedarikini finanse
etmek amacı için kullanıldığı durumlarda,
b) Mal veya hizmet sağlayıcısının kendisinin kredi verdiği durumlarda, ya
da kredinin üçüncü kişi tarafından sağlandığı durumlarda kredi sözleşmesinin
kurulması ya da hazırlanmasına ilişkin olarak kredi verenin mal ya da hizmet
sağlayıcısının hizmetlerini kullandığı durumlarda, ya da belirli bir mal ya da
hizmetin açıkça kredi sözleşmesinde belirtilmiş olduğu durumlarda mal ve
hizmet tedarikine ilişkin sözleşme ile kredi sözleşmesi arasında ekonomik birlik bulunduğu kabul edilir ve bu durumlarda,
tüketici ile kredi veren arasında kurulmuş olan kredi sözleşmesi bağlı kredi sözleşmesidir.
AB Yönergesi’nin 15. maddesi uyarınca, tüketici bir mal ya da hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeye ilişkin cayma hakkını kullanmışsa artık bağlı kredi sözleşmesi ile de bağlı olmayacaktır. Bağlı kredi sözleşmesi kapsamında yer alan mal
ve hizmetler hiç veya kısmen tedarik edilmediyse ya da sözleşmeye uygun bir
biçimde tedarik yerine getirilmediyse, tüketicinin kanundan ya da sözleşmeden
doğan haklarını elde edemediği durumlarda onun kredi verene başvurması mümkündür. Ancak Üye Devletler kredi veren ile mal veya hizmet tedarikinde bulunan
kimsenin müteselsilen sorumluluğunu öngörmek bakımından serbesttirler.
B. Türk Hukuku
1. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Tanımı
TKHK’nın 22. maddesinde tüketici kredisi sözleşmesi kredi verenin faiz ya
da benzeri bir menfaat karşılığında tüketiciye ödemenin ertelenmesi, ödünç veya
benzeri finansman şekilleri ile kredi verdiği ya da vermeyi taahhüt ettiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Faiz ya da benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin
üç aydan daha fazla süre için ertelenmesi veya taksitle ödeme imkânın sağlanması durumunda kredi kartı sözleşmeleri de tüketici kredisi sözleşmesi olarak
değerlendirilmektedir.
2. Mevzuatın Uygulama Alanı
Kanun’da ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelerde, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin üç aydan fazla
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süre ertelenmesi ya da üç aydan fazla süre için taksitle ödeme imkânının sağlanması hâlinde kredi kartı sözleşmeleri tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir [TKHK 22 (2)/Yönetmelik m. 2 (1)]. Diğer bir ifade ile, kredi kartı
sözleşmeleri de belli şartlar dâhilinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirildiğinden dolayı tüketici kredisine ilişkin mevzuat kredi kartı sözleşmeleri
bakımından da uygulama alanı bulacaktır.
Diğer taraftan Yönetmelik’in 2. maddesi uyarınca, söz konusu Yönetmelik
hükümleri konut finansmanı sözleşmeleri ve kredinin otuz gün içerisinde geri
ödenmesini gerektiren kredili mevduat hesap sözleşmeleri ile çek, teminat mektubu gibi gayri nakdî kredi sözleşmeleri hakkında uygulama alanı bulmayacaktır.
3. Kredi Sözleşmesinin Şekli
Hukukumuzda bir tüketici kredisi sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi
için yazılı olarak kurulması gerekmektedir. Sözleşme yazılı olarak yapılmamışsa kredi veren sözleşmenin geçersizliğini tüketici aleyhine ileri süremeyecektir
[TKHK 22 (3)/Yönetmelik m. 10 (1)].
4. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü
Kanun’un 23. maddesine göre, kredi veren veya varsa kredi aracısı, kredi sözleşmesi kurulmadan makul bir süre önce tüketiciye teklif etmiş oldukları kredi
sözleşmesinin koşullarını içeren bilgi formu vermekle yükümlüdür. Söz konusu
bilgilendirme yükümlülüğü kâğıt üzerinde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı
ile yapılmalıdır (Yönetmelik m. 5). Bu kapsamda, kredi veren tüketiciyi kredinin
türü, kredi verenin iletişim bilgileri, belirli süreli bir kredi sözleşmesinin varlığı
hâlinde kredi sözleşmesinin toplam süresi, kredinin toplam tutarı ve tüketiciden
talep edilecek olan ücretler, bağlı kredi sözleşmesinin söz konusu olduğu durumlarda satıcı ve sağlayıcıya ilişkin bilgiler, akdi ve gecikme faiz oranları, tüketicinin kredinin geri ödenmesinde temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, varsa
teminatlara ilişkin bilgiler, tüketicin erken ödemede bulunma hakkı, tüketicinin
cayma hakkı ve kullanılmasının şartları, belirsiz süreli bir kredi sözleşmesinin
varlığı hâlinde kredi sözleşmesinin feshine ilişkin ve benzeri usul ve esaslar hakkında bilgilendirmelidir (Yönetmelik m. 6/7).
5. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Bilgilendirme Yükümlülüğü
Yönetmelik’e göre, tüketici kredisi sözleşmesi kredinin türü, tüketici ve kredi
veren veya kredi aracısının iletişim bilgileri, kredinin toplam tutarı ve tüketiciden talep edilecek toplam ücretler, bağlı kredi sözleşmesinin söz konusu olduğu
durumlarda mal ve hizmete ilişkin bilgi, akdi faiz ve gecikme faiz oranı, krediye
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ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan yalnızca kredi işlemlerinin yapılması
durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyeceği, tüketicinin ödemelerde gecikmesinin hukuki sonuçları, tüketicinin erken ödemede bulunma hakkı, tüketicinin uyuşmazlık hâlinde başvurabileceği çözüm yolları, tüketicinin cayma hakkı,
belirli süreli bir kredi sözleşmesinin varlığı hâlinde kredi sözleşmesinin süresi,
belirsiz süreli bir kredi sözleşmesinin varlığı hâlinde kredi limitinin ne zaman ve
nasıl belirleneceği ve sözleşmenin feshine ilişkin usul ve esaslar, varsa istenecek
teminatlar gibi(...) hususları içermek zorundadır (Yönetmelik m. 11/12).
6. Akdi Faiz Oranında Değişiklik Yapılması
Belirli süreli tüketici kredi sözleşmeleri bakımından akdi faiz oranı sabit olarak belirlenir ve bu oran tüketici aleyhine değiştirilemez [TKHK 25 (1)]. Belirsiz
süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde ise
bu değişiklik yürürlüğe girmeden önce tüketici kâğıt üzerinde ya da kalıcı veri
saklayıcısı aracılığı ile bilgilendirilmelidir. Bu bildirimde yeni faiz oranının yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak olan ödemelerin tutarı, sayısı ve sıklığına
ilişkin ayrıntılar da belirtilmelidir. Faiz oranında değişiklik sonrasında faiz oranın
artması hâlinde yeni faiz oranı geçmişe yönelik uygulanmayacaktır ve tüketici
bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcun tamamını öder ve
kredi kullanmaya son verirse faiz artışından etkilenmeyecektir [Yönetmelik m.
13 (2)].
7. Erken Ödeme
Tüketici vadesi gelmemiş olan bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabilir ya da kredi borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu durumda kredi veren
erken ödenen kredi miktarını ve tüketicinin erken ödemeyi yaptığı tarihi dikkate alarak faiz ya da diğer maliyet unsurlarında indirim yapmakla yükümlüdür
(TKHK 27/Yönetmelik m. 15).
8. Tüketicinin Cayma Hakkı
Tüketici on dört gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayabilir. Bu hakkın kullanabilmesi
bakımından cayma beyanının bu süre içerisinde kredi verene yöneltilmiş olması
yeterlidir. Tüketicinin cayma hakkı olduğu konusunda bilgilendirildiğine ilişkin
ispat külfeti ise kredi verenin üzerindedir (TKHK 24/Yönetmelik m. 24).
Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca, tüketicinin on dört günlük cayma süresi
sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlamaktadır. Ancak sözleşmenin bir
örneği tüketiciye sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra verilmişse bu du-
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rumda on dört günlük cayma süresi tüketicinin sözleşmenin bir örneğini aldığı
tarihten itibaren başlamaktadır.
Kredi sözleşmesinden cayan tüketicinin krediden faydalandığı durumlarda
anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın ödendiği tarihe kadar tahakkuk eden faizi cayma bildiriminin kredi verene gönderilmesinden itibaren
otuz gün içerisinde ödemelidir. Aksi hâlde tüketicinin kredi sözleşmesinden caymadığı kabul edilir [TKHK 24 (3)/Yönetmelik m. 24 (4)].
Öte yandan kredi sözleşmesi ile birlikte tüketiciye başka bir hizmet de sunulmuşsa, kredi sözleşmesinden cayılması ile birlikte bu hizmete ilişkin sözleşme de
sona erer [Yönetmelik m. 24 (6)].
Bağlı kredinin söz konusu olduğu durumlarda ise, tüketicinin mal veya hizmet
tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin öngörülen sürede kredi verene de yöneltilmesi hâlinde bağlı kredi sözleşmesi herhangi bir cezai
şart ya da tazminat ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer [TKHK
30 (3)/Yönetmelik m. 19 (3)].
9. Bağlı Kredi Sözleşmeleri
Kanun ve Yönetmelik uyarınca, bağlı kredi sözleşmesi tüketici kredisinin yalnızca belirli bir mal ya da hizmetin tedarikine ilişkin sözleşmenin finansmanı
için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif olarak ekonomik birlik oluşturduğu
sözleşmedir (TKHK 30/Yönetmelik m. 19). Aşağıdaki durumlardan en az birinin
varlığı hâlinde kredi sözleşmesi ile belirli bir mal ya da hizmetin tedarikine ilişkin sözleşmesi arasında ekonomik birlik bulunmaktadır:
a) Satıcı ya da sağlayıcının tüketiciyi finanse ettiği durumlarda,
b) Kredinin üçüncü kişi tarafından finanse edilmesi durumunda, kredi verenin
kredi sözleşmesinin imzalanması ya da hazırlanması bakımından satıcı ya da
sağlayıcının hizmetinden yararlandığı durumlarda,
c) Belirli bir mal ya da hizmetin verilmesinin kredi sözleşmesinde açıkça belirtildiği durumlarda.
Ancak, kredi veren ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir mal ya da hizmetin tedarikine ilişkin herhangi bir sözleşme olmaksızın, tüketicinin kendisi tarafından belirlenen mal ya da hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi
hâlinde, kredi veren tarafından kullandırılan kredi bağlı kredi olarak nitelendirilemez [TKHK 30 (5)/Yönetmelik m. 19 (5)].
Öte yandan, bağlı kredinin söz konusu olduğu bir durumda mal veya hizmet
hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise tüketicinin satış sözleşmesinden
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dönme ya da bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde satıcı, sağlayıcı ve
kredi veren müteselsilen sorumludur [TKHK 30 (4)/Yönetmelik m. 19 (4)].
III. Değerlendirme ve Öneriler
Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki yasal değişikliklerden en önemlisi tüketici hukuku alanında olmuştur. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un hazırlanması sürecinde de Avrupa Birliği mevzuatı ile tam uyumun sağlanabilmesi
açısından Avrupa Birliği yönergeleri dikkate alınmış ve bu yönergelerin iç hukuka aktarılması hedeflenmiştir1. Bu kapsamda iç hukukumuza aktarılan yönergelerden bir tanesi de 23/04/2008 tarihli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri ile İlgili
2008/48 AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Yönergesi’dir.
Bu çalışma kapsamında, AB Yönergesi ile Kanun’da yer alan tüketici kredisine ilişkin düzenlemeler ve Yönetmelik karşılaştırıldığında hukukumuzdaki
düzenlemelerin birçok açıdan AB Yönergesi ile benzerlik gösterdiği; yalnızca
aşağıda ele alınacak olan hususlar bakımından birtakım farklılıklar bulunduğu
tespit edilmiştir:
• Gerek AB Yönergesi’nde gerekse Kanun ve Yönetmelik’te tüketici kredisi
sözleşmesi benzeri şekilde tanımlanmış olsa da söz konusu düzenlemelerin
uygulama alanı bakımından kapsam dışında tutulan hususlar AB Yönergesi’nde daha fazladır. Şöyle ki, Kanun ve Yönetmelik uyarınca, tüketici kredisi
sözleşmesine ilişkin hükümler yalnızca, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin üç ay ya da daha az süre ertelendiği ya da taksitlendirildiği kredi kartı sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, kredinin otuz
gün içerisinde geri ödenmesini gerektiren kredili mevduat hesabı sözleşmeleri
ile çek, teminat mektubu gibi gayri nakdî kredi sözleşmeleri hakkında uygulanmayacaktır. AB Yönergesi dikkate alındığında ise, ilk olarak, AB Yönergesi’nin kredi sözleşmesini tanımlayan maddesinde, sürekli hizmet ya da
aynı türden mal tedariki ile ilgili bir hüküm içeren ve bu hüküm gereğince
tüketicinin söz konusu hizmetlerin veya malların bedelini ilgili hüküm gereğince taksitle ödediği sözleşmeler tüketici kredisi sözleşmelerinin kapsamı
dışında bırakıldığı görülmektedir. Öte yandan hukukumuzda tüketici kredisi
sözleşmelerine ilişkin Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanması
bakımından kredi tutarı sınırlaması söz konusu değilken AB Yönergesi bakımından bir kredi tutarı sınırlaması mevcuttur. AB Yönergesi’ne göre, toplam
kredi tutarı 200 Euro’dan düşük veya 75.000 Euro’dan yüksek olan kredi sözleşmeleri bakımından AB Yönergesi hükümleri uygulama bulmayacaktır.
1

Bu yönde bkz.: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Genel Gerekçesi, s. 5,
< https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss490.pdf>, erişim 9.12.2020.
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Yukarıda bahsedilmiş olduğu üzere, hukukumuzda konut finansmanı sözleşmeleri tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında değerlendirilmemektedir. AB
Yönergesi bakımından ise yalnızca konut edinmeye yönelik kurulan kredi
sözleşmeleri değil bir arazi ya da mevcut veya yapılması öngörülen bir binanın edinilmesine yönelik kredi sözleşmeleri ve bir taşınmaz ya da taşınmazla
bağlantılı bir hak ile teminat altına alınan krediler için Yönerge hükümleri
uygulanmayacaktır2. Ancak, bir binanın yenilenmesi ya da değerinin artırılması amacı ile kullanılmış olan krediler AB Yönergesi’nin kapsamında yer
alacaktır.
Hukukumuz bakımından tüketici kredisi sözleşmesi tanımlanırken temel olarak kredinin faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında kullandırılması hususu
açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, AB Yönergesi’nde tüketici kredisi sözleşmesi tanımda bu unsur açıkça belirtilmemiş kredinin faiz ya da benzeri
bir menfaat karşılığında kullandırılmadığı durumlarda AB Yönergesi’nin bu
sözleşmeler için uygulanmayacağı belirtilmiştir. Öte yandan hukukumuzda
kredinin vadesi yalnızca kredi kartı sözleşmeleri ve kredili mevduat hesabı
sözleşmeleri açısından dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, kredinin otuz gün
içerisinde geri ödenmesini gerektiren kredili mevduat hesabı sözleşmeleri bakımından3 ve faiz ya da benzeri bir menfaat karşılığında olsa bile ödemenin
üç ay ya da daha kısa süre için ödemenin ertelendiği ya da taksitlendirildiği
kredi kartı sözleşmeleri4 bakımından tüketici kredisi sözleşmesine ilişkin hükümler uygulama alanı bulmayacaktır. Bundan farklı olarak AB Yönergesi
uyarınca sadece kredi kartı sözleşmeleri bakımından değil diğer kredi sözleşmeleri bakımından da geri ödemenin üç ay içerisinde yapılması gereken
hâllerde Yönerge hükümleri uygulanmayacaktır5. Ancak, AB Yönergesi’nin 2
(3) maddesi gereğince, kredi verenin talebi üzerine veya üç ay içerisinde geri
ödenecek kredili mevduat hesabı sözleşmeleri bakımından AB Yönergesi’nin
2

3

4

5

Tüketicilerin konut edinmek amacıyla kurmuş oldukları kredi sözleşmeleri bakımından Konut
Amaçlı Taşınmazlara İlişkin Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Hakkında 2014/17/AB sayılı Yönerge uygulanacaktır.
Günlük faizin işletildiği kredili mevduat sözleşmelerinin bu kapsama girecek bir biçimde yorumlanamayacağı, yasal düzenlemelerle kapsam dışında bırakılan krediden bir aydan kısa süreli faizin işletilmediği kredilerin anlaşılması gerektiği yönünde bkz.: Başak Baysal, ‘Tüketici
Kredisi (TKHK m. 22-31)’ Murat İnceoğlu (ed.), Yeni Tüketici Hukuku Konferansı (On İki
Levha Yayıncılık, 2015) 285.
TKHK’nın 22 (2)’de yer alan bu söz konusu üç aylık süre şartının sadece kredi kartları bakımından değil tüm kredi sözleşmeleri bakımından uygulanması gerektiği; başka bir ifade ile
ilgili düzenlemede bir değişiklik yapılarak kredi kartı kavramının kaldırılması ve 3 aydan kısa
süreli olan ve çok düşük maliyetli kredilerin tüketici kredisi sözleşmesine ilişkin hükümlerin
uygulama alanı bakımından istisna tutulması gerektiği yönünde bkz.: Yeşim Atamer, Kredi ve
Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması (On İki Levha Yayıncılık, 2016) 35.
AB Yönergesi’nin 13 numaralı gerekçesi.
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yalnızca bazı hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu hükümler, sözleşme
kurulmadan önce reklamlara ilişkin standart bilgiler [AB Yönergesi 4(1), (2)
(a)-(c)], sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin hususlar (AB
Yönergesi m. 6-9), kredi sözleşmesinin zorunlu içeriğine ilişkin hususlar [AB
Yönergesi m. 10(1), (4), (5); 12], bağlı kredi sözleşmesine ilişkin hususlar
(AB Yönergesi m. 15), hakların devri ve ücretlerin yıllık hesaplanmasına dair
hususlardır (AB Yönergesi m. 17/19)6.
Bunlardan başka Kanun ve Yönetmelik hükümlerinden farklı olarak AB Yönergesi uyarınca mahkemede ya da başka bir makam huzurunda uzlaşmanın
bir sonucu olarak kurulan kredi sözleşmeleri, bir eşyanın teminat olarak kredi
verene verildiği ve tüketicinin sorumluluğunun yalnızca rehnedilen bu eşya
ile sınırlı olduğu, kanuni bir düzenleme gereği halkın sınırlı bir kesimine piyasadakinden daha düşük bir faiz oranı veya faizsiz olarak verilen kredileri
bakımından da AB Yönergesi hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır.
• Kredinin amacı tüketicilerin ihtiyaç duymuş oldukları satın alma gücünü
sağlamaktır. Tüketicilerin kredinin temini sürecinde en çok dikkat ettikleri husus ise faiz oranı, kredinin toplam maliyeti ve geri ödeme koşullarıdır.
Dolayısıyla tüketici kredisi sözleşmesi kurulmadan önce kredi maliyetlerine
ilişkin tüketicinin doğru olarak bilgilendirilmesi çok önemlidir. Bu noktada
tüketicinin korunmasına ilişkin iki husus karşımıza çıkmaktadır. Kronolojik
olarak ele alındığında, ilk olarak, banka ile kredi veren arasında henüz kredi görüşmeleri bile başlamadan önce tüketicinin kredi reklamları esnasında
doğru bilgilendirilmesi tüketicinin sözleşme kurulmadan önce korunması bakımından önem arz etmektedir. Zira, kredi ihtiyacı içerisinde bulunan bir tüketiciyi bankaya yönlendiren ilk basamak kredi reklamlarıdır. Reklamlardan
sonraki aşamada ise çoğunlukla kredi veren ile kredi görüşmelerine başlayan
tüketicinin kredi sözleşmesi kurulmadan makul bir süre önce sözleşmenin içeriğine ilişkin olarak belirli konularda bilgilendirilmesi tüketicinin sözleşme
kurulmadan önceki aşamada korunması bakımından elzemdir.
Tüketici kredisi sözleşmesi kurulmadan önce kredi verenin ön bilgilendirme
yükümlülüğü hem AB Yönergesi hem de Türk hukukunda benzer biçimde
düzenlenmiştir. Ancak Kanun ve Yönetmelik’ten farklı olarak AB Yönergesi
kapsamında tüketici kredilerine ilişkin reklam faaliyetleri esnasında da kullanılacak olan standart bilgilere ilişkin olarak bir özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. AB Yönergesi’nin 5. maddesi uyarınca, faiz oranı ve kredinin maliyeti
ile ilgili herhangi bir rakam belirten tüketici kredi sözleşmelerine ilişkin rek6

Bir aydan uzun ancak üç aydan kısa sürede kredinin tamamen geri ödenmesini öngören bir kredili mevduat hesabı sözleşmesinin varlığı hâlinde de bu hükümler yine sözleşme bakımından
uygulama alanı bulacaktır. Bu yönde bkz.: Atamer, 24.
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lamlarda belirli standart bilgiler yer almalıdır7. Söz konusu standart bilgiler,
akdi faiz oranı, kredinin toplam maliyetine dâhil olan ücretler, toplam kredi
bedeli, kredi sözleşmesinin süresi, geri ödeme bilgileri, belirli bir mal ya da
hizmete ilişkin vadeli ödeme forumunda kredi sözleşmesinin söz konusu olduğu durumlarda peşin fiyat ve ön ödeme tutarına ilişkin hususları içermelidir.
Yukarıda bahsedilmiş olduğu üzere, Kanun ve Yönetmelik’te bu içerikte bir
hüküm bulunmamaktadır. Hukukumuz bakımından bu hususa ilişkin yalnızca
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde bir düzenleme
bulunmaktadır. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin
25. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kredi hizmetlerine ilişkin reklamlarda
faiz ve kâr payı oranına yer verilmişse; kredinin toplam maliyetinin aylık
ve yıllık yüzde değeri açık ve anlaşılır bir biçimde reklamda belirtilmelidir.
Bundan başka, aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre, kredi hizmetlerine ilişkin reklamlarda, kredinin türü, vadesi, istenilen teminatlar ya da aranan diğer
özellikler veya geri ödeme koşulları hususunda tüketiciler yanıltılamaz. Anılan bu hükümler de AB Yönergesi’nin yukarıda zikredilen maddesinde olduğu
gibi yalnızca içeriğinde belirli hususlara ilişkin bilgilerin yer aldığı kredi reklamları için uygulanacaktır. Ancak AB Yönergesi’ndeki düzenleme, içeriğinde faiz oranı ve kredinin toplam maliyetine ilişkin bilgilerin yer aldığı reklamlar bakımından uygulanacakken, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Yönetmeliği’ndeki yalnızca faiz ve kâr payı oranına yer veren reklamlar bakımından uygulanacaktır. Ayrıca Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Yönetmeliği bakımından faiz ve kâr payı oranı içeren reklamlar bakımından
yalnızca kredinin toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerinin reklamın
ana vaadinde belirtilmesi aranmıştır. AB Yönergesi’nde ise, yukarıda belirtilmiş olduğu üzere, krediye ilişkin daha fazla unsur bakımından tüketicinin
reklamlar aracılığı bilgilendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla AB
Yönergesi’nde yer alan hükümler tüketicinin korunması bakımından daha isabetli olduğu sonucuna varılabilir. Bu sebeple Kanun ya da Yönetmelik’te, AB
Yönergesi’nde yer alan düzenleme ile benzer içerikte bir düzenlemeye yer
verilmesi tüketicinin korunması açısından daha isabetli olacaktır.
• Tüketici kredisi sözleşmesinde tüketicinin yerine getirmesi gereken en
önemli yükümlülüklerden birisi kullanmış olduğu kredi karşılığında faiz ya
da benzeri bir menfaat ödemektir. Sözleşmede kararlaştırılmış olan faiz oranında kimi durumlarda değişiklik olabilir. Bu değişikliğin yürürlüğüne ilişkin
hukukumuzda ve AB Yönergesi’nde çeşitli hükümler bulunmaktadır. AB Yönergesi’nde yalnızca faiz oranında değişiklik söz konusu olduğu zaman bu
değişikliğin tüketiciye bildirimin şekli ve içeriğine ilişkin bir düzenleme söz
7

Öte yandan faiz oranı ve kredinin maliyetine ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı reklamlar bakımından 2005/29 sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi uygulama bulacaktır.
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konusudur. Oysaki hukukumuzda kredi sözleşmesindeki akdi faiz oranındaki
değişiklik yapılması hususu daha ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir. Kanun
ve Yönetmelik gereğince, belirli süreli kredi sözleşmesinde faiz oranı sabit
olarak belirlenir ve değiştirilmesi mümkün değildir. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde ise akdi faiz oranın değiştirilmesi mümkündür. Bu durumda faiz
oranındaki değişiklik yürürlüğe girmeden otuz gün önce tüketiciye bildirilmelidir. Ancak tüketici söz konusu bildirim tarihinden itibaren en geç altmış
gün içinde borcun tamamını ödeyerek ve kredi kullanmaya son vererek faiz
artışından etkilenmeyebilir.
Bu düzenlemeler dikkate alındığında, akdi faiz oranındaki değişiklik bakımından hukukumuzdaki düzenlemelerin AB Yönergesi’nde yer alan düzenlemeden daha ayrıntılı olduğu sonucuna varılabilir.
• Türk hukukundan farklı olarak bağlı kredi sözleşmesinin mevcut olduğu bir
durumda mal veya hizmetin hiç ya da gereği gibi temin edilmediği hâllerde
AB Yönergesi kredi verene başvuru bakımından kademeli bir sistem öngörmüştür. Şöyle ki, AB Yönergesi’nin 15. maddesi uyarınca, bağlı kredilerde
mal veya hizmetin hiç ya da gereği gibi tedarik edilmediği durumlarda, mal
veya hizmet tedarikinde bulunan kimseye başvurmuş hâlde kanunen ya da mal
veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşme uyarınca sahip olması gereken hakları
elde edemediği takdirde tüketici kredi verene başvurabilir. Ancak AB Yönergesi bu gibi hâllerde kredi veren ve mal ve hizmet tedarikinde bulunan kimseye başvuru bakımından müşterek ve müteselsil sorumluluğun öngörülmesi
bakımından Üye Devletler için serbesti öngörülmüştür. TKHK m. 30 uyarınca
ise, bağlı kredilerde mal veya hizmetin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi
durumunda kredi veren ve satıcı sağlayıcı müteselsilen sorumlu tutulmuştur.
Ancak kredi veren ile satıcı ve sağlayıcının müteselsil sorumluluğu yalnızca
tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması durumunda söz konusu olacaktır.
• Erken ödeme bakımından Kanun ve Yönetmelik, AB Yönergesi’ndeki kuralı takip ederek, tüketicinin erken ödemede bulunması kredi verenin erken
ödenen miktara göre, faiz ve diğer maliyet unsurlarını dikkate alarak indirimde bulunmakla yükümlü olduğunu belirtmiştir. Ancak AB Yönergesi uyarınca,
erken ödemenin sabit faiz oranının söz konusu olduğu bir zaman dilimine
denk gelmesi hâlinde kredi veren erken ödemeye bağlı olarak doğabilecek
olan masrafları bakımından tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır. Kanun ve Yönetmelik kapsamında ise, AB Yönergesi’den farklı olarak, tüketicinin erken ödemede bulunması hâlinde kredi verenin tazminat talep hakkı
bulunmamaktadır.
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Öz
Türk Hukukunda devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 50 ve Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti
Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Düzenlemelerin temelini, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14
Ocak 2009 tarih ve 2008/122/AT sayılı Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil Ürünü, Yeniden Satım ve Değişim Sözleşmelerinin Belirli Yönleri Açısından Tüketicinin Korunması Hakkında Yönergesi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı her iki düzenlemeyi de tanıtarak Türk hukukundaki düzenlemelerin, temelini oluşturan AB mevzuatı
ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmektir. Bu çerçevede, çalışmanın ilk bölümünde AB mevzuatı, ikinci
bölümünde ise Türk mevzuatındaki tanımlar ve öngörülen başlıca korumalar incelenecek, son bölümde ise her
iki hukuk sistemindeki düzenlemeler karşılaştırılarak önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Devre tatil sözleşmesi, Devre mülk, Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, Yeniden satış
sözleşmesi, Değişim sözleşmesi
Abstract
Protection of consumers, in timeshare contracts and long-term holiday products, has been regulated under Art.
50 of the Consumer Protection Act numbered 6502 and the Regulation on Timeshare and Long-Term Holiday
Product Contracts under Turkish law. Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of
14 January 2009 on the Protection of Consumers in respect of Certain Aspects of Timeshare, Long-Term Holiday Product, Resale and Exchange Contracts forms the basis of the relevant Turkish legislation. This study aims
to introduce both systems and evaluate whether Turkish law is in harmony with the EU legislation. Within this
respect, definitions and principal consumer protection mechanisms, have been provided under EU and Turkish
laws, have been examined respectively in the first and second chapters. The last chapter will compare the two
legal systems and provide suggestions.
Keywords: Timeshare contract, Long-term holiday product, Resale contract, Exchange contract, Consumer
protection
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Ocak 2009
tarih ve 2008/122/AT sayılı Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil Ürünü, Yeniden Satım ve Değişim Sözleşmelerinin Belirli Yönleri Açısından Tüketicinin
Korunması Hakkında Yönergesi (“AB Yönergesi”)

Kabul Tarihi

: 14 Ocak 2009

Sayısı

: 2008/122/AT

Yayın Yeri

: ABRG 3.02.2009, L 33, s. 10-30

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 50

Kabul Tarihi

: 7 Kasım 2013

Sayısı

: 6502

Yayın Yeri

: RG 28.11.2013, 28835

2. Adı
Yayın Yeri

: Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”)
: RG 14.01.2015, 29236

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Devre tatil sözleşmeleri, 26 Ekim 1994 tarihli 94/47/AT sayılı Yönerge ile
AB mevzuatında ilk defa düzenlenmiştir. Üye devletlerdeki yasal düzenlemeleri
asgari seviyede uyumlaştırmayı (minimum basis of common rules) amaçlayan1
94/47 sayılı Yönerge, gelişen devre tatil sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap verememiş, bu nedenle 2008/122/AT sayılı Yönerge ile ilga edilmiştir. AB Yönergesi, düzenlediği konularda üye devletlerin iç hukuklarının tam uyumlaştırılmasını
(full harmonisation) gerektirmektedir2.
1
2

94/47/AT sayılı Yönerge’nin (2) numaralı gerekçesi.
AB Yönergesi’nin (3) numaralı gerekçesi.
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1. Uygulama Alanı
AB Yönergesi 1 (2) düzenlemesi çerçevesinde AB Yönergesi, tüketici ile girişimci (trader) arasındaki hukuki ilişkilere uygulanır. Tüketici, AB Yönergesi 2
(1) (f) bendinde ticari veya mesleki amaçla hareket etmeyen gerçek kişi olarak
tanımlanmıştır. Girişimci ise, AB Yönergesi 2 (1) (e) uyarınca ticari veya mesleki
amaçla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ve onlar adına veya hesabına hareket eden kişilerdir.
AB Yönergesi 2 (1) (a)’da devre tatil sözleşmesi, ücret karşılığında tüketicinin
birden fazla dönem için bir veya daha fazla gecelik konaklama imkânına sahip
olduğu ve süresi bir yıldan fazla olan sözleşme olarak tanımlanmıştır. Buna göre,
devre tatil sözleşmelerinde tüketicinin korunabilmesi için sözleşmenin çerçeve
süresinin bir yıldan uzun olması ve bu süre zarfında birden fazla dönem için, en
az bir gecelik konaklama imkânının tanınmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda, AB Yönergesi’nin (7) numaralı gerekçesinde belirtildiği üzere konaklama için
birden çok rezervasyon yapılması, taraflara bağımsız rezervasyonlardan doğanlar haricinde herhangi bir hak ve yükümlülük yüklemediği ölçüde AB Yönergesi
kapsamında değildir. Aynı şekilde, kira sözleşmeleri de tek bir sürekli dönemi
kapsayıp birden fazla döneme ilişkin olmadıkları için AB Yönergesi çerçevesinde
devre tatil sözleşmesi olarak nitelendirilmeyecektir.
Mülga 94/47 sayılı Yönerge 2’de yer alan tanım ile karşılaştırıldığında, aranan çerçeve sürenin asgari üç yıldan bir yıla, asgari konaklama süresinin ise bir
haftadan bir geceye indirilmesi ve konaklamanın taşınmazda gerçekleşmesi gerekliliğinin kaldırılmasıyla devre tatil düzenlemelerinin uygulama alanı genişletilmiştir. Yeni Yönerge’de devre tatil sözleşmesinin yanı sıra uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, yeniden satış sözleşmesi ve değişim sözleşmesi de tanımlanarak
düzenlenmiştir.
Süresi bir yıldan uzun olup bu süre zarfında tüketicinin, ücret karşılığında, konaklama veya konaklamaya ek olarak sunulacak seyahat veya diğer hizmetlere
ilişkin indirim veya başkaca menfaatler talep etme hakkı kazandığı sözleşmeler
AB Yönergesi 2 (1) (b)’de uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır. AB Yönergesi’nin (7) numaralı gerekçesinde uzun süreli tatil hizmeti
sözleşmelerinin, bir otel zincirinin otellerinde gelecekte yapılacak konaklamalarda
indirim sağlayan olağan sadakat programlarını kapsayacak şekilde anlaşılmaması
gerektiğine dikkat çekilmiştir; zira, sadakat programlarında üyelik ücret karşılığında elde edilmemektedir ve yine tüketici tarafından yapılacak ödeme başlıca konaklamaya ilişkin indirim veya diğer menfaatlerin sağlanmasına yönelik değildir.
AB Yönergesi 2 (1) (c)’de tanımlanan yeniden satış sözleşmelerinde ise girişimci, ücret karşılığında, bir devre tatil veya uzun süreli hizmet ürününü satmak
veya almak konusunda tüketiciye aracılık etmektedir.
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Son olarak, tüketicinin, ücret karşılığında, kendi devre tatil sözleşmesinden
doğan hakkından başkalarına geçici yararlanma hakkı sağlayarak kendisine konaklama veya diğer hizmetleri sunan bir değişim programına katılmasına yönelik
sözleşmeler AB Yönergesi 2 (1) (d) bendinde değişim sözleşmeleri olarak tanımlanmıştır.
AB Yönergesi’nin (5) numaralı gerekçesinde belirtildiği üzere, Yönerge’nin
öngördüğü korumaların dolanılmasını engellemek amacıyla AB Yönergesi’nde
her bir sözleşmenin unsurlarının açıkça tanımlanmasına dikkat edilmiştir. Takip
edilen bu amaç, devre tatil sözleşmesi ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi
tanımlarında yer alan sürenin hesaplanmasında, ilgili sözleşmelerde bulunan sözleşmenin yenilenmesine veya süresinin uzatılmasına yönelik örtülü hükümlerin
dikkate alınacağına dair AB Yönergesi 2 (2) düzenlemesinde de belirgindir. Buna
rağmen, AB Yönergesi’nin yürürlüğe girmesinin ardından AB uygulamasında
bir yıldan kısa süreli indirimli tatil kulüpleri gibi AB Yönergesi’nin kapsamına
girmeyecek şekilde tasarlanan yeni tatil ürünlerinin tüketiciye sunulduğu tespit
edilmiştir3.
2. Tatil Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması
a. Genel olarak
AB Yönergesi’nde yer alan hükümlerin tüketicileri başlıca aldatıcı reklamlar,
saldırgan satış yöntemleri, eksik bilgilendirme ve cayma hakkının kullanılmasını
zorlaştıran uygulamalardan korumayı hedeflediği görülmektedir. Buna karşılık,
AB Yönergesi’nde tüketicinin tatil sözleşmelerini sona erdirmesi veya tüketicinin
bu sözleşmeler tahtında devre tatil tesislerinin yönetimi ve aidatın belirlenmesine
katılımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemektedir4.
3

4

Belirtilmelidir ki bu sözleşmeler her ne kadar AB Yönergesi kapsamında değerlendirilemese
de şartları taşıdıkları takdirde, tüketicilerin diğer yönergelerde getirilen korumalardan yararlanabilmeleri mümkün olacaktır. Bkz. Avrupa Komisyonu, ‘Report From the Commission to
the European Parliament and the Council: Report on the evaluation of Directive 2008/122/EC
of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange
contracts’ (16.12.2015), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52015DC0644> erişim 9.12.2020, 10.
Avrupa Komisyonu, ‘Report’ (n 3) 6-7. Avrupa Komisyonu, aidata ilişkin sorunların girişimcinin ön bilgilendirme yükümlülüğünün artırılması ile azaldığını ve AB Yönergesi’nin öngördüğü saydamlık gerekliliklerinin etkili olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, tatil sözleşmelerinin sona
erdirilmesi ile ilgili olarak da sözleşmenin süresiz veya çok uzun süreli kurulduğu ihtimallerde
bu hükümlerin 93/13/AET sayılı Sözleşmelerdeki Haksız Şartlara İlişkin Yönerge (Directive
93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts [1993] L 95/29) çerçevesinde denetime tabi
tutulabileceğini, tüketicilerin bu imkândan yararlanmadığını ve bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Sözleşmenin sona erdirilememesinin devre tatil hakkının tapu siciline
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b. Tüketicinin tüketiciye yönelik uygulamalar ve reklamlar karşısında
korunması
AB Yönergesi’nin sözleşmenin kurulmasından önceki aşamada getirdiği korumalardan ilki, tatil sözleşmelerinin tüketiciye tanıtılmasındaki aksaklıkları hedef
almaktadır. Uygulamada tatil sözleşmelerinin kampanya veya hediye tatil şeklinde saldırgan/aldatıcı satış yöntemleri ile tüketiciye pazarlandığı görülmektedir.
AB Yönergesi’nin (19) numaralı gerekçesinde, her ne kadar tüketiciler 2005/29/
AT sayılı Haksız Ticari Uygulamalar Yönergesi5 ile böyle uygulamalar karşısında
korunmaktaysa da, sunulan ürünlerin niteliği ve ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak bu hususun AB Yönergesi’nde ayrıca düzenlenmesinin tercih
edildiği belirtilmiştir. Bu amaçla öncelikle Yönerge 3 (1)’de reklamların içeriğine müdahale edilmiş ve reklamlarda, tüketicilerin ön bilgilendirme formunda
yer alan bilgilere ulaşma imkânı olduğunun ve bu bilgilere nasıl ulaşabileceğinin
belirtilmesi aranmıştır. Yine AB Yönergesi 3 (2) uyarınca tatil sözleşmeleri bir
promosyon ya da satış etkinliğinde belirli bir kişiye pazarlanacaksa, girişimcinin
davetinde ticari amacını ve etkinliğin niteliğini belirtmesi gerekecektir; ayrıca,
AB Yönergesi 3 (3) gereği bilgilendirme yükümlülüğü kapsamındaki bilgiler etkinlik esnasında her zaman tüketicinin erişimine açık olmalıdır. Son olarak AB
Yönergesi 3 (4), devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinin yatırım
aracı olarak pazarlanmasının ya da satılmasının mümkün olmadığını düzenlemektedir. Bu düzenlemelere aykırı davranmanın yaptırımını belirleme görevi AB
Yönergesi 15 düzenlemesi ile genel olarak üye devletlere bırakılmıştır6.
c. Bilgilendirme yükümlülüğü
Sözleşmenin kurulmasından önce tüketicilerin sözleşmenin içeriğini oluşturacak bilgilere kolaylıkla ulaşmalarının gerekli olduğu düşünülerek AB Yönergesi’nde girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğü mülga Yönerge’dekine oranla
ağırlaştırılmıştır. AB Yönergesi 4 (1) çerçevesinde girişimcinin, tüketicinin sözleşme veya öneriyle bağlanmasından makul süre önce (in good time before) açık
ve anlaşılır şekilde kurulacak tatil sözleşmesine ilişkin doğru ve yeterli bilgiyi

5

6

tescili gereken bazı ülkelerde daha da karmaşık olduğuna dikkat çeken Avrupa Komisyonu,
bu soruna uygulamada çözümler getirilebileceğini, AB düzeyinde bir düzenleme yapılmasına
gerek bulunmadığını, zaten böyle bir düzenlemenin AB mevzuatının geriye yürümezliği ve
orantılılık konusundaki genel prensiplerle ilgili birçok zorluğu barındıracağını ifade etmektedir.
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending
Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European
Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament
and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) [2005] L 149/22.
Bkz. aş. II-A-2-g.
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tüketiciye sağlaması gerekir. AB Yönergesi 4 (2) ve (3) uyarınca bilgilendirme,
ücretsiz olarak, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ve tüketicinin tercih
ettiği dilde yapılacaktır. Ayrıca AB Yönergesi 4 (1) çerçevesinde ön bilgilendirmenin standart bir bilgi formu aracılığıyla yapılması gerekir ve içeriği her bir tatil sözleşmesi bakımından AB Yönergesi’nin eklerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir7.
Bu formlar üç bölümden oluşmakta olup her bir bölümde verilecek bilgiler, genel
hatlarıyla, şu şekildedir8:
İlk bölümde, devre tatili sağlayacak girişimciye ilişkin bilgi (kimliği, yerleşim
yeri, hukuki statüsü); tüketiciye önerilen ürünün kısaca tanıtılması (örneğin sözleşmeye konu olacak taşınmaza ilişkin bilgi); tanınacak hakkın hukuki niteliği ve
içeriği, hakkın kullanılabileceği zaman ve varsa, hakkın süresi, hakkın ne zaman
kullanılmaya başlanabileceği; sözleşme henüz inşaat hâlindeki bir üniteden yararlanılmasına ilişkin ise bu ünitenin ne zaman tamamlanacağına ve hizmetin ne
zaman sağlanmaya başlanacağına dair bilgi; tüketici tarafından ödenecek ücrete
ve ek ücretlere ilişkin bilgi, bunların nitelikleri ve miktarları (örneğin yıllık ücretler, diğer tekerrür eden ödemeler, resim ve harçlar, yerel vergiler); tüketiciye sunulacak ana hizmetlere ilişkin bilgi (örneğin elektrik, su, bakım, atık toplama), bu
hizmetler karşılığında tüketici tarafından ödenecek ücret, tüketicinin kullanımına
sunulacak tesislerin listesi, bunların belirtilen ücrete dâhil olup olmadığı, değilse
hangi hizmetlerin ücrete tabi olduğu ve ödenecek ücret; değişim sistemlerine katılmanın mümkün olup olmadığı, mümkünse hangi sistem olduğunun belirtilmesi
ve bu üyeliğe ve değişim hakkına ilişkin masraflar; girişimcinin davranış ilkelerinin (code of conduct) bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa buna nasıl ulaşılacağına
ilişkin bilgi yer almalıdır.
İkinci bölümde ise bazı genel bilgilere yer verilecektir. Buna göre tüketiciye, cayma hakkının bulunduğu, cayma hakkının tüketici tarafından sebep belirtmeksizin sözleşmenin veya bağlayıcı bir önsözleşmenin kurulmasından itibaren,
veya bu metinlerin tüketici tarafından teslim alınması daha sonra gerçekleşirse,
sözleşme veya önsözleşmenin tüketiciye ulaşmasından itibaren on dört takvim
günü içerisinde kullanılabileceği hatırlatılmalıdır. Ayrıca, cayma süresi içerisinde
girişimciye veya diğer bir üçüncü tarafa, tüketici tarafından herhangi bir isim
altında ön ödeme yapılmasının yasak olduğu bildirilmelidir. Yine bu bölümde
tüketicinin sözleşmede yer alanlar dışında herhangi bir masraf veya yükümlülük
üstlenmeyeceği ve milletlerarası özel hukuk kuralları çerçevesinde sözleşmeye
uygulanacak hukukun tüketicinin yerleşik olduğu üye devlet hukukundan farklı
7

8

AB Yönergesi Ek I devre tatil sözleşmeleri, Ek II uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, Ek III
yeniden satış sözleşmeleri, Ek IV ise değişim sözleşmelerine ilişkin ön bilgilendirme formunu
içermektedir.
Örnek olarak AB Yönergesi Ek I’de yer alan devre tatil sözleşmelerine ilişkin ön bilgilendirme
formu kullanılmıştır.
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olabileceği bilgisi yer almalıdır. Yönerge ayrıca bu bölüme tüketicinin imzasının
alınmasını öngörmektedir.
Üçüncü ve son bölümde ise tüketiciye verilmesi gereken diğer bilgilerin sunulması veya doğrudan bu bölüm altında düzenlenmediyse bu bilgilere nasıl erişilebileceğinin (örneğin broşürde hangi başlık altında yer aldığının) özel olarak
belirtilmesi aranmaktadır. Bu bölümde tüketiciye sunulacak bilgiler, edinilen
hakka ilişkin bilgi, üniteler hakkında bilgi, konaklanacak yer inşaat hâlinde ise
bunun durumuna ilişkin bilgi, masraflar hakkında bilgi, sözleşmenin sona ermesi
hakkında bilgi ve ek bilgiler olmak üzere altı başlık altında düzenlenmiştir. Bu
bölüm için de ön bilgilendirmenin yapıldığını tüketicinin onaylaması ve bu kapsamda bölüm sonunu imzalaması aranmıştır.
Tüketiciye ön bilgilendirme formunda verilen bu bilgiler, sözleşme yapılmaya
karar verilirse AB Yönergesi 5 (2) uyarınca sözleşmenin içeriğini oluşturacaktır ve taraflarca açıkça aksi yönde anlaşılmadıkça veya girişimciden kaynaklanmayan ve gerekli özenin gösterilmesine rağmen sonuçlarına engel olunamayan,
olağandışı ve öngörülemeyen durumlarda değiştirilebilecektir. Bu değişiklikler
girişimci tarafından tüketiciye sözleşmenin kurulmasından önce kâğıt üzerinde
veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmeli ve ayrıca sözleşmede açıkça belirtilmelidir. AB Yönergesi 5 (3)’e göre sözleşme, bu bilgilere ek olarak tarafların kimliği,
yerleşim yeri, sözleşmenin kurulduğu tarih ve yere ilişkin bilgi de içermelidir. AB
Yönergesi 5 (1)’de ayrıca sözleşmenin tüketicinin tercih edeceği dilde (yerleşik
veya vatandaşı olduğu üye devletin dilinde veya dillerinden birinde) düzenlenmesi aranmaktadır. Son olarak, AB Yönergesi 5 (1) çerçevesinde tatil sözleşmeleri yazılı şekilde akdedilmelidir; üye devletler, sözleşmenin yazılı şekilde, kâğıt
üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla, tüketiciye sunulmasını sağlamalıdır ve
sözleşmenin tüm tarafların imzasını taşıması gerekmektedir.
AB Yönergesi 5 (4)’te ayrıca girişimciye sözleşmenin kurulmasından önce
tüketicinin dikkatini açıkça cayma hakkının bulunduğu ve cayma süresi (AB Yönergesi 6) ve önceden ödeme yasağına (AB Yönergesi 9) çekme yükümlülüğü
yüklenmiştir. İlgili sözleşme maddeleri tüketici tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır. Sözleşme ayrıca cayma hakkının kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla AB
Yönergesi Ek V’te gösterildiği şekilde ayrı bir standart cayma formu da içermelidir. AB Yönergesi 5 (5) uyarınca sözleşme kurulduğu anda tüketiciye sözleşmenin en az bir nüshası verilecektir.
d. Tüketicinin cayma hakkı
AB Yönergesi 6 (1)’de düzenlenen cayma hakkı, Yönerge’nin ihlali hâlinde
üye devletlerce iç hukuklarında öngörülecek yaptırımlara ek bir imkân olarak
tasarlanmıştır. Hüküm uyarınca tüketici, herhangi bir gerekçe belirtmesi gerek-
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meden on dört takvim günü içerisinde AB Yönergesi’nde düzenlenen tatil sözleşmelerinden cayabilecektir.
Cayma süresinin başlangıcı ve sona ermesi AB Yönergesi’nde çeşitli ihtimaller gözetilerek düzenlenmiştir. Cayma süresinin başlangıcını düzenleyen AB Yönergesi 6 (2)’ye göre on dört takvim günlük cayma süresi, (i) sözleşmenin veya
bağlayıcı nitelikte bir önsözleşmenin kurulduğu tarih veya (ii) sözleşme veya önsözleşme metni tüketiciye bundan daha sonraki bir tarihte verilmiş ise bu tarihten
başlayarak hesaplanacaktır. Cayma süresinin sona ermesini düzenleyen AB Yönergesi 6 (3)’e göre ise, AB Yönergesi 5 (4)’te öngörülen şartlara uyan bir standart cayma formu girişimci tarafından doldurularak tüketiciye verilmezse cayma
süresi, cayma süresinin başlangıcından itibaren bir yıl on dört takvim günü sonra
sona erecektir. Yine, AB Yönergesi 4’te belirtilen bilgiler, Yönerge’nin eklerinde
yer alan ilgili standart bilgi formları aracılığıyla tüketiciye yazılı şekilde, kâğıt
üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmezse cayma süresi, cayma süresinin başlangıcından itibaren üç ay on dört takvim günü sonra sona erecektir.
AB Yönergesi 6 (3)’te anılanlara ek olarak üye devletlerden iç hukuklarında bu
eksikliklere uymayan girişimcilere uygulanmak üzere para cezası öngörülmesini
düzenlemektedir.
AB Yönergesi 6 (4) uyarınca yukarıda belirtilen eksiklikler uzatılmış cayma
süreleri içerisinde girişimci tarafından giderilirse on dört günlük cayma süresi
eksikliğin giderildiği gün başlayacaktır. Yine belirtilmelidir ki, AB Yönergesi 6
(5) çerçevesinde değişim sözleşmesi devre tatil sözleşmesi ile birlikte ve aynı
anda tüketiciye sunulduysa, her iki sözleşme bakımından tek bir cayma süresi
işleyecektir.
Cayma hakkının kullanılış biçimi AB Yönergesi 7’de düzenlenmektedir. Buna
göre, cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicinin bu kararını girişimciye kâğıt
üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile, cayma süresi içerisinde yöneltmesi yeterlidir. Tüketici bunun için isterse Yönerge ekinde yer alan standart cayma formunu
kullanabilir. Tüketicinin cayma süresi içerisinde cayma bildirimini göndermesi
yeterlidir, bunun girişimciye varması aranmaz.
Cayma hakkının kullanılmasının sonuçlarını düzenleyen AB Yönergesi 8 (1)
çerçevesinde, tüketicinin cayma hakkının kullanmasıyla tarafların sözleşmeden
doğan borçları sona erer. AB Yönergesi 8 (2)’ye göre cayma hakkını kullanan
tüketici, cayma hakkının kullanılmasından önce kendisine sunulan hizmetler için
herhangi bir karşılık ödemek yükümlülüğü altında olmadığı gibi hakkın kullanılmasından doğan masrafları da karşılamak zorunda değildir. AB Yönergesi ayrıca cayma hakkının etkilerini bağlı sözleşmeler bakımından da düzenlemiştir.
AB Yönergesi 11’e göre, bir devre tatil sözleşmesi veya uzun süreli tatil hizmeti
sözleşmesinde tüketicinin cayma hakkını kullanmasıyla birlikte, bunlara bağlı
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değişim sözleşmesi veya diğer bağlı sözleşmeler de kendiliğinden sona erecek
ve tüketiciye herhangi bir masraf yüklenemeyecektir. Ayrıca, 2008/48/AT sayılı
Tüketici Kredisi Yönergesi9 15 düzenlemesi saklı kalmak kaydıyla, tüketici tarafından ödenecek bedelin kısmen veya tamamen bağlı kredi ile sağlanması hâlinde, tüketicinin ilgili devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim veya yeniden
satış sözleşmesinden caymasıyla birlikte bağlı kredi sözleşmesi de kendiliğinden
sona erecek ve tüketiciden bir masraf talep edilemeyecektir. Üye devletler bu
sözleşmelerin sona ermesine ilişkin hükümleri iç hukuklarında detaylı şekilde
düzenleyeceklerdir.
e. Önceden ödeme yasağı
AB Yönergesi 9’da ise önceden ödeme yasağı düzenlenmektedir. Buna göre,
devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve değişim sözleşmelerinde, cayma süresi
içerisinde tüketici tarafından girişimci veya herhangi bir üçüncü kişiye herhangi
bir şekilde önceden ödemede bulunulması, garanti sağlanması, banka hesaplarındaki paraya bloke konulması, borç ikrarı veya diğer bir şekilde bedel ödenmesi
yasaklanmıştır. Bu yasak, bilgilendirme yükümlülüklerine gereği gibi uyulduysa
kademeli cayma süresi başlangıcından itibaren on dört günü kapsayacak iken, bilgilendirme yükümlülükleri gereği gibi yerine getirilmediyse uzayacak olan cayma
süresini de kapsayacaktır10. AB Yönergesi 9 (2)’ye göre yeniden satış sözleşmelerinde ise önceden ödeme yasağı girişimci tarafından yeniden satış gerçekleştirilene
veya bir sebeple yeniden satış sözleşmesi sona erdirilene kadar devam edecektir.
f. Tüketicinin uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde korunması
AB Yönergesi, yalnızca uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine uygulanmak
üzere iki özel düzenlemeye yer vermiştir. Bunlardan ilki, AB Yönergesi 10 (1)’de
düzenlenen ödeme planıdır. Buna göre uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde
ödeme, aidatları da içeren ve eşit yıllık taksitlerden oluşan bir ödeme planına
göre yapılacaktır. Tüketici tarafından bu ödeme planında öngörülenin dışında
herhangi bir ödemenin yapılması yasaklanmıştır. Her bir vadeden en az on dört
takvim günü önce girişimci tarafından kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı
ile yazılı olarak bildirim gönderilecektir. Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
bakımından AB Yönergesi 10 (2)’de getirilen ikinci özel düzenleme, ikinci taksitten itibaren tüketiciye tanınan fesih imkânıdır11. Buna göre tüketici, girişimci
9
10
11

Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit
agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC [2008] L 133/66.
Avrupa Komisyonu, ‘Report’ (n 3) 6.
Bu hak, ikinci taksitin ödenmesine dair bildirimin tüketiciye ulaşmasından itibaren kullanılabilir. Bkz. Avrupa Komisyonu, ‘Report’ (n 3) 8.
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tarafından yapılacak ödeme bildirimini takip eden on dört takvim günü içerisinde
girişimciye bildirimde bulunmak kaydıyla herhangi bir cezai şarta tabi olmaksızın sözleşmeyi feshedebilecektir.
g. Düzenlemelerin emredici niteliği ve yaptırımlar
AB Yönergesi 12 uyarınca Yönerge’de yer alan düzenlemeler emredicidir. Ayrıca, ilgili tatil sözleşmesine uygulanacak hukuk bir üye devlet hukuku olmasa
dahi, ilgili taşınmazlar bir üye devletin sınırlarında yer alıyorsa veya sözleşme bir
üye devletin sınırlarındaki bir taşınmaza ilişkin olmasa da girişimci faaliyetlerini
bir üye devlette gerçekleştiriyor ya da herhangi bir şekilde üye devlete yönlendiriyor ve yapılan sözleşme bu faaliyetlerin kapsamında yer alıyorsa tüketiciler
yine de AB Yönergesi’nde öngörülen korumalardan yararlanabileceklerdir.
AB Yönergesi 13 (1)’de üye devletlere girişimcilerin bu Yönerge’ye uygun
davranmasını sağlayacak yeterli ve etkili yöntemlerin bulunduğunu temin etme
yükümlülüğü de yüklenmiştir. Tüketicilerin menfaatlerini korumaya yönelik bu
yöntemlere, AB Yönergesi 13 (2) uyarınca, kamu kurumları, yetkilileri ya da
temsilcilerinin, tüketiciyi korumada meşru bir menfaati bulunan tüketici örgütlerinin veya böyle bir talepte bulunmada meşru bir menfaati bulunan meslek örgütlerinin en az birinin iç hukukça belirlenecek yetkili mahkeme veya idari kurumlar
nezdinde dava açma hakkının bulunması da dâhildir.
Girişimcilerin AB Yönergesi’nde getirilen düzenlemelere aykırı davranmasının yaptırımının belirlenmesi ise Yönerge 15 (1) düzenlemesi çerçevesinde üye
devletlere bırakılmıştır. AB Yönergesi 15 (2) çerçevesinde bu yaptırımların etkili,
orantılı ve caydırıcı olması gerekir.
B. Türk Hukuku
Türk hukukunda, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerinde tüketicinin korunması, TKHK 50 ve dayanağını bu maddeden alan Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Her iki düzenlemenin de kaynağını AB
Yönergesi oluşturmaktadır. Düzenlemelerle iç hukukumuzun AB Yönergesi ile
tamamen uyumlu hâle getirilmesi amaçlanmıştır12.
12

Madde gerekçesinin ilgili kısmı şu şekildedir, “…Bu madde ile 4077 sayılı Kanunun “devre tatil” başlıklı 6/B maddesi, başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin temelini
14/1/2009 tarihli 2008/122/AT sayılı Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil Ürünü, Yeniden Satım ve
Değişim Sözleşmelerinin Belirli Yönleri Açısından Tüketicinin Korunması Hakkında Avrupa
Parlamentosu ve Konseyin Yönergesi oluşturmaktadır. Söz konusu yönerge uzun yıllardır tartışılan ve 94/47/AT yönergesinin yeniden düzenlenmiş hâlidir ve maksimum uyum gerektiren bir
yönergedir…”. Gerekçe, 68, 69.
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1. Uygulama Alanı
TKHK 50 ve Yönetmelik’te yer verilen tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlerin
uygulanabilmesi için sözleşme taraflarının TKHK 3 çerçevesinde “tüketici” ve
“satıcı/sağlayıcı”13 olması gerekmektedir. Buna ek olarak TKHK 50 ve Yönetmelik’te yer alan düzenlemelere başvurulabilmesi için yapılan tatil sözleşmelerinin, TKHK ve Yönetmelik’te ilgili tatil sözleşmesi için belirlenen unsurları da
taşıması gerekmektedir.
Devre tatil sözleşmeleri, TKHK 50 (1) ve Yönetmelik 4 (1) (d) düzenlemesinde “bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden
fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren
sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır. Hüküm çerçevesinde, bir yıldan uzun süre
için kurulmuş olma ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için en az
birer gecelik konaklama imkânının sunulmuş olması bir sözleşmenin devre tatil
sözleşmesi olarak nitelendirilmesi için yeterlidir. TKHK 50 (2) ve Yönetmelik
2 (2) uyarınca bu nitelendirme, sağlanan tatil hakkının bir alacak hakkı ya da
ayni hak olmasından bağımsız olarak yapılacaktır. Böylelikle, önceki kanun döneminde devre mülk hakkı sahiplerinin tüketici korumasına tabi olup olmayacağı
konusundaki tartışmalara son verilmiştir. Öyle ki, Yönetmelik 2 (3)’te devre tatil
sözleşmelerinin “hisseli gayrimenkul satışı”, “dönem mülk”, “paylı mülkiyet”
gibi başka isimler altında yapılması hâlinde bu modeller devre tatil sözleşmesinin
unsurlarını sağlıyorsa sözleşmenin devre tatil sözleşmesi olarak nitelendirileceği
açıkça hüküm altına alınarak sözleşmelerin farklı isimler altında yapılması suretiyle kanuna karşı hile yasaklanmıştır.
AB Yönergesi’ne uygun olarak TKHK 50 ve Yönetmelik’te devre tatil sözleşmelerinin yanı sıra uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, değişim sözleşmesi ve
yeniden satış sözleşmesi de ilk defa düzenlenmiştir.
Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi TKHK 50 (3) ve Yönetmelik 12 (1)’de,
“bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır. AB Yönergesi’nde olduğu gibi burada
da uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesinden bahsedebilmek için aranan unsurlar,
sözleşmenin bir yıldan uzun süreli olması ve bu süre zarfında tüketiciye konaklama veya konaklama hizmeti ile birlikte diğer hizmetlere ilişkin indirim ya da
başkaca menfaatler sağlanmasıdır.
Yine Yönetmelik’te yer alan yeniden satış sözleşmesi ve değişim sözleşmesi tanımları da AB Yönergesi ile paralel olarak yapılmıştır. Yönetmelik 4 (1) (k)’ye göre
yeniden satış sözleşmeleri, “satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli
13

Çalışmada satıcı ve sağlayıcı birlikte “girişimci” olarak anılacaktır.
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tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu sözleşmeleri”, Yönetmelik 4 (1) (c) uyarınca değişim sözleşmesi ise “tüketicilere devre tatil
sözleşmesinden doğan haklarından diğer kişilerin geçici olarak yararlanmasına izin
vermesi karşılığında gecelik konaklama veya diğer hizmetlere geçici olarak erişim
imkânı veren bir sisteme katılma hakkı tanıyan sözleşmeleri” ifade etmektedir.
AB Yönergesi’nden farklı olarak TKHK 50 ve Yönetmelik ayrıca ön ödemeli
devre tatil sözleşmelerini düzenlemektedir. Uygulamada devre tatil sözleşmelerinin “maketten” pazarlandığı bu tip sözleşmelerde, önce tüketici ödeme yaptığı
ve girişimci sonradan borcunu ifa edeceği için, girişimciye tüketici tarafından
finansman sağlanmaktadır. Olası tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla ön
ödemeli kurulan devre tatil sözleşmeleri bakımından ön ödemeli konut satışında
öngörülen teminat ve sözleşmeden dönmeye ilişkin hükümlerin düzenlenmesinin
faydalı olacağı düşünülmüştür14. Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri Yönetmelik 4 (1) (ğ)’de “tüketicinin ayni hakka konu bir taşınmazın satış bedelini veya
şahsi hakka konu taşınmazın kullanım hakkı bedelini önceden peşin veya taksitle
ödemeyi, satıcı veya sağlayıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı ya da kullanım hakkını tüketiciye devir veya teslim etmeyi
üstlendiği sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır. Belirtilmelidir ki bu düzenlemeler
yalnızca devre tatil sözleşmeleri bakımından öngörülmüş olup diğer tatil sözleşmeleri bakımından benzer düzenlemeler getirilmemiştir.
2. Tatil Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması
a. Genel olarak
Tatil sözleşmelerinde tüketicinin korunmasına ilişkin TKHK 50 ve Yönetmelik’te getirilen korumalar genel anlamda AB Yönergesi’ndeki düzenlemelere paralel niteliktedir. Bu çerçevede, önceki 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hak14

Bu kapsamda, TKHK Tasarısı’na Alt Komisyon tarafından ön ödemeli devre tatil sözleşmelerini
düzenlemeye yönelik üç yeni fıkra eklenmiş ve bu tasarı kabul edilerek kanunlaşmıştır. Bkz. Gerekçe 92, 154. Daha sonra bu çerçevede hükümler Yönetmelik 14 ila 16 arasında düzenlenmiştir.
Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri bakımından getirilen ek korumalar başlıca şu şekildedir:
Yönetmelik Ek – 5 ve 14 (1) ile girişimcinin ön bilgilendirme yükümlülüğü ağırlaştırılmıştır.
TKHK 50 (2)’de sözleşme yapılabilmesi için yapı ruhsatı alınmış olması zorunluluğu getirilmiştir. TKHK 50 (8) ve Yönetmelik 14 (2) ile girişimci tarafından proje toplam bedelinin bir
milyon Türk Lirasını aştığı projeler bakımından girişimcinin ön ödemeli devre tatil sözleşmelerini kurmadan önce teminat sağlaması zorunluluğu öngörülmüştür. Yönetmelik 15 (2)’de
ağırlaştırılmış şekil şartları düzenlenmiştir. TKHK 50 (10), Yönetmelik 15 (3) ve Yönetmelik
16 (2) ile devir ve teslim için otuz altı aylık üst süre öngörülmüştür. Yönetmelik 14 (6)’da ön
ödemeli devre tatil sözleşmesine konu projede sonradan bir değişiklik yapılması ihtimaline
karşı tüketiciyi koruyucu önlemler getirilmiştir ve TKHK 50 (9) ve Yönetmelik 14 (3) ile tüketiciye ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde devir veya teslim tarihine kadar herhangi bir
gerekçe göstermeksizin sözleşmeden dönme hakkı tanınmıştır.
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kında Kanun ile karşılaştırıldığında daha fazla sözleşmenin koruma kapsamına
girebilmesi için tanım genişletilmiş, tüketici ile girişimci arasındaki bilgi asimetrisinin aşılabilmesi için girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğü ağırlaştırılmış,
bilgilendirme yükümlülüğünün ağırlıklı kısmı sözleşme öncesi safhaya çekilmiş
ve cayma hakkına ilişkin daha detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Bununla
birlikte, tıpkı AB Yönergesi gibi Yönetmelik de tatil sözleşmelerinin sona erdirilmesi ve devre tatil sözleşmelerinin yönetimi ve aidatın belirlenmesine katılım
gibi hususlarda tüketiciyi korumaya yönelik ek düzenlemeler öngörmemektedir.
b. Tüketicinin tüketiciye yönelik uygulamalar ve reklamlar karşısında
korunması
Tüketicinin sözleşmenin kurulmasından önce korunmasına yönelik getirilen
korumalardan ilki, tüketicinin saldırgan satış yöntemlerine karşı korunmasını hedeflemektedir. Yönetmelik 5 (5)’e göre, “Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerle ilgili olarak, satıcı veya sağlayıcının hediye tatil, kampanya,
ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak
tüketiciye bir davette bulunması hâlinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının
tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye
bildirilmesi zorunludur”. İlaveten, tüketici aldatıcı reklam ve saldırgan satış yöntemlerine karşı TKHK 61 ve 62 ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Yönetmeliği çerçevesinde de korunmaktadır. Nitekim, genel düzenlemelerin yanı
sıra Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 27 (2)’de devre
mülk sözleşmeleri hariç olmak üzere, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmeti
sözleşmelerinin yatırım aracı olarak tanıtılamayacağı özel olarak düzenlenmiştir.
c. Bilgilendirme yükümlülüğü
Tatil sözleşmelerinde sözleşmenin kurulmasından önce tüketiciye sağlanan
bir diğer koruma, AB Yönergesi’ne paralel olarak, tüketiciye yapılacak ön bilgilendirmedir. TKHK 50 (4) ve Yönetmelik 5’e göre girişimci, sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bir ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Burada belirtilen bir
günlük sürenin en az yirmi dört saat olarak anlaşılması gerekir. Ön bilgilendirme
formunun içeriği her bir tatil sözleşmesi bakımından Yönetmelik eklerinde ayrı
ayrı düzenlenmiştir15 ve AB Yönergesi eklerinde yer alan içerikle büyük ölçüde
benzer olduğu söylenebilir16.
15

16

Yönetmelik 5 (3) uyarınca ön bilgilendirme formunun devre tatil sözleşmeleri için Ek-1, uzun
süreli tatil hizmeti sözleşmeleri için Ek-2, yeniden satış sözleşmeleri için Ek-3, değişim sözleşmeleri için Ek-4, ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için ise Ek-5’teki bilgileri içermesi gerekir.
Bkz. yuk. II-A-2-c.
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Yönetmelik 5 (2) uyarınca formda yer alan bilgilerin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi
gerekir. Bu formda verilen bilgiler girişimci açısından bağlayıcı niteliktedir ve
Yönetmelik 5 (4) çerçevesinde ancak girişimciden kaynaklanmayan ve gerekli
özenin gösterilmesine rağmen sonuçlarına engel olunamayan, olağandışı ve öngörülemeyen durumlarda, sözleşmenin kurulmasından önce yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı ile tüketicinin onayını almak ve yapılan değişiklikleri de
ayrıca sözleşmede belirtmek şartıyla değiştirilebilir.
Ön bilgilendirmenin belirtilen süre, şekil ve içerikte yapılmaması hâlinde Yönetmelik 10 (1) çerçevesinde cayma süresi bir yıl uzayacaktır. Yönetmelik 5 (6)
uyarınca ön bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını ispatlaması gereken kişi girişimci olacaktır.
Tüketici tarafından tatil sözleşmesi yapılmak istendiği takdirde girişimci, Yönetmelik 6 (1) çerçevesinde tüketiciye verilen ön bilgilendirme formunda yer alan
bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile
tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenleyecektir. Hüküm, TKHK 50 (5) ile uyumlu olarak tatil sözleşmesinin
yazılı olarak veya mesafeli şekilde kurulmasını aramaktadır. Sözleşme yazılı şekilde kurulacaksa girişimci, TKHK 50 (5) ve Yönetmelik 6 (3) uyarınca tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını
sağlamakla yükümlüdür. Sözleşme tarihinin tüketicinin el yazısıyla belirtilmesi
gerektiği için Türk hukukunda tatil sözleşmelerinin geçerlilik şeklinin nitelikli
yazılı şekil olarak belirlendiği tespit edilmelidir. TKHK 50 (5) ve Yönetmelik 6
(1)’de daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümlerinin saklı olduğu da belirtilmiştir. Bu düzenleme devre mülk, dönem mülk gibi taşınmaz üzerinde ayni hakka
dayanan devre tatil modellerinin de Türk hukukunda uygulama bulması karşısında
isabetlidir. Yönetmelik 6 (1)’in son cümlesinde şekil şartına uymayan girişimcinin
sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyeceği
düzenlenmiştir. Bu nedenle, tatil sözleşmelerinde geçerlilik şekline aykırı davranmanın yaptırımının sınırlı esnek hükümsüzlük olduğu söylenebilecektir.
Yönetmelik 6 (1) ve (4) uyarınca AB Yönergesi’ndekine paralel olarak, girişimcinin sözleşmenin kurulması esnasında sözleşmenin bir örneğini tüketiciye
vermesi gerekir, buna ilişkin ispat yükü girişimcidedir. Yine, Yönetmelik 8 (2)’ye
göre sözleşmenin kurulması anında cayma formunun da yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısıyla tüketiciye verilmesi gerekir.
d. Tüketicinin cayma hakkı
Tüketicinin cayma hakkı, TKHK 50 (6) ve Yönetmelik 7 ve devamı hükümlerinde düzenlenmektedir. Buna göre, “Tüketici, bu Yönetmelik kapsamında dü-
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zenlenen sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir”. AB
Yönergesi’nin aksine, Yönetmelik’te cayma süresinin başlaması için kademeli
bir sistem öngörülmemiştir. Bununla birlikte, Yönetmelik 10 düzenlemesi girişimcinin çeşitli bilgilendirme yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi
hâlinde cayma süresinin uzayacağını düzenlemiştir. Bu yükümlülükler, Yönetmelik 5 (1) ve (3) düzenlemeleri çerçevesinde girişimci tarafından belirtilen içerik,
zaman ve şekilde ön bilgilendirme yapılması, Yönetmelik 6 (1) çerçevesinde bu
ön bilgilendirmenin sözleşmenin zorunlu içeriğini oluşturması ve bu sözleşmenin
bir nüshasının sözleşmenin kurulması esnasında tüketiciye verilmesi ile Yönetmelik 8 (2) çerçevesinde sözleşmenin kurulması esnasında Yönetmelik Ek-6’da
yer alan cayma formunun bir örneğinin tüketiciye verilmesidir. Bu yükümlülüklere aykırılık hâlinde cayma süresi uzayacak ve herhâlükârda on dört günlük sürenin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erecektir. Bu süre zarfında eksik
tamamlandığı takdirde Yönetmelik 10 (2) uyarınca on dört günlük cayma hakkı
süresi yükümlülüğün yerine getirildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.
Yönetmelik 8 (1)’e göre cayma hakkı, alacak hakkına dayanan ön ödemeli
devre tatil sözleşmelerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile, taşınmaz
üzerinde bir ayni hakka dayanan tatil sözleşmelerinde ise noterlikler aracılığıyla kullanılacaktır. Burada Yönetmelik ön ödemeli olmayan ve alacak hakkına
dayanan tatil sözleşmeleri bakımından herhangi bir şekil şartı öngörmemiş gibi
gözükmektedir. Yönetmelik’te belirtilen bu şekil şartlarına uyulmamasının yaptırımı düzenlenmemiştir.
Yönetmelik 8 (3), cayma hakkı kullanılırken sözleşmeye ek olarak verilen cayma formu kullanılabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunulabileceğini düzenlemektedir. Yönetmelik 8 (1)’e göre cayma hakkının cayma
süresi içerisinde girişimciye yöneltilmesi yeterlidir, beyanın varması aranmaz.
Cayma hakkının kullanılması ile birlikte TKHK 50 (6) ve Yönetmelik 8 (4)
düzenlemeleri uyarınca devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu
sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satış, değişim ve ilgili diğer tüm
sözleşmeler hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona
erecektir. Yönetmelik 9 (2) ayrıca AB Yönergesi 8 (2)’ye paralel olarak tüketici
cayma hakkını kullandığı takdirde tüketiciden cayma hakkının kullanılmasından
önce sunulan hizmete ilişkin herhangi bir bedel talep edilemeyeceğini de düzenlemektedir. Buna karşılık, cayma hakkına bağlı herhangi bir masrafın tüketiciden
talep edilemeyeceğine dair düzenleme Yönetmelik’te yer almamaktadır.
Yönetmelik 9 (4)’e göre devre tatil sözleşmesi ile birlikte değişim sözleşmesi
de yapılmış ve aynı zamanda tüketiciye verilmişse, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin süreler her iki sözleşme bakımından da geçerli olacaktır.
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Bağlı krediler bakımından TKHK 50 (7) ve Yönetmelik 11 (1), AB Yönergesi’nden farklı olarak, tüketicinin asıl sözleşmeden caymaya ilişkin bildirimini
cayma süresi içerisinde ayrıca kredi verene de yöneltmesini aramaktadır. Tatil
sözleşmesinde kullanılan cayma hakkı bağlı kredi sözleşmesinde kendiliğinden
sonuçlarını doğurmayacaktır. Yönetmelik 11 (3) düzenlemesi uyarınca cayma
bildiriminin yine Yönetmelik 8 (1)’deki şekil şartlarına uygun olarak kredi verene yöneltilmesi gerekir. Bu durumda bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir
tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir.
e. Önceden ödeme yasağı
TKHK 50 (6) ve Yönetmelik 9 (1)’de önceden ödeme yasağı da düzenlenmiştir. Buna göre, “Geçerli bir şekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler
hariç olmak üzere, satışın ön ödemeli yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın satıcı
veya sağlayıcı, cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez”. AB Yönergesi’ne paralel olarak, bu yasağın hem olağan cayma süresi
hem de Yönetmelik 10’daki durumlardan birinin varlığı hâlinde uzatılmış cayma
süresi boyunca uygulanması gerekir.
Belirtilmelidir ki hükümde, geçerli şekilde kurulan devre mülk hakkı veren
sözleşmelerde önceden ödeme yasağının uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Benzer bir sınırlandırmaya AB Yönergesi’nde yer verilmemiştir. Yönetmelik 9 (3)
çerçevesinde, devre mülk hakkı tanıyan sözleşmelerde tüketici cayma hakkını
kullanırsa cayma bildiriminin girişimciye ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her
türlü belge tüketiciye geri verilecektir. Bununla birlikte, devre mülk hakkına sahip tüketicinin iade yükümlülüğüne Yönetmelik’te yer verilmemiştir.
Yönetmelik 9 (1) ayrıca önceden ödeme yasağına rağmen tüketiciden ödeme
veya tüketiciyi borç altına sokacak bir belge alınırsa bu belgenin akıbetinin ne
olacağını da düzenlemiştir. Düzenlemeye göre tüketiciden alınan ödemelerin derhâl iade edilmesi gerekecektir. Tüketiciyi borç altına sokacak her türlü belge ise
tüketici yönünden geçersiz olacaktır.
Ayrıca Yönetmelik 9 (5) yeniden satış sözleşmeleri bakımından önceden ödeme yasağını genişletmiş, AB Yönergesi ile uyumlu olarak girişimcinin satış gerçekleşmedikçe tüketiciden ödeme yapmasını isteyemeyeceğini düzenlemiştir.
f. Tüketicinin uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde korunması
Yönetmelik’te AB Yönergesi’ne paralel olarak uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri bakımından iki özel düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlardan ilki, Yö-
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netmelik 12 (2)’de düzenlenen üyelik aidatı da dâhil olmak üzere, ödemelerin eşit
olarak yıllık taksitlere bölünen bir ödeme planına göre yapılması zorunluluğudur.
Sözleşmede bunun aksine düzenleme yapılması mümkün değildir. Yönetmelik 13
(1) uyarınca girişimcinin her ödeme tarihinden en az on dört gün önce tüketiciye
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme bildiriminde bulunması gerekir. İkinci düzenleme ise tüketicinin sözleşmeyi fesih hakkıdır. Yönetmelik 13 (2)
uyarınca tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite
ilişkin ödeme bildirimini almasını takip eden on dört gün içerisinde girişimciye
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak herhangi bir
cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilecektir.
g. Düzenlemelerin emredici niteliği ve yaptırımlar
Yönetmelik 17 çerçevesinde, Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler emredici
niteliktedir. Buna göre, “sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede
yer alan ve tüketicinin bu Yönetmelikten kaynaklanan haklarını kullanmaktan
feragat ettiğine veya satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini sınırladığına ya da
ortadan kaldırdığına dair kayıtlar geçersizdir”.
TKHK 50 ve Yönetmelik’te özel bir düzenleme olmamasına rağmen, TKHK
73 (6) düzenlemesi tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığa haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında, genel
olarak tüketicileri ilgilendiren ve TKHK’ye aykırı bir durumun doğma tehlikesi
olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması
amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açma hakkını genel olarak tanımaktadır.
Diğer yaptırımlara ek olarak girişimcinin, TKHK 50’de yer verilen bazı yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde uygulanacak idari para cezası ise yine
genel bir düzenleme olan TKHK 77’de her bir yükümlülük bakımından ayrı ayrı
düzenlenmiştir17.
III. Değerlendirme ve Öneriler
Görüldüğü üzere, Türk hukukunda yer alan düzenlemelerde AB Yönergesi
büyük ölçüde takip edilmiştir. Bununla birlikte, bu düzenlemelerin hukukumuza aktarılmasında yer yer Yönerge hükümlerinden ayrılındığı görülmektedir. Bu
bölümde başlıca farklılıklara dikkat çekilerek uyumun sağlanması için önerilerde
bulunulacaktır.
17

Tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmektedir. 2020 yılında uygulanacak olan
idari para cezaları için bkz. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ.
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1. Uygulama Alanı
Bu çerçevede öncelikle değerlendirilmesi gereken durum, AB Yönergesi ve
TKHK’de yer alan “tüketici” tanımındaki farklılıktır. AB Yönergesi yalnızca gerçek kişilerin tüketici olabileceğini öngörürken TKHK 3 (1) (k), ticari veya mesleki amaçla hareket etmeyen “gerçek ve tüzel kişilerin” tüketici olduğunu düzenlemektedir. Türk hukukunda çeşitli sözleşme tipleri bakımından ayrı ayrı tüketici
tanımı yapılmamış olup tüketici tanımı tüm tüketici sözleşmeleri bakımından
TKHK’nin ilk hükümlerinde yer alan genel tanımdır. TKHK kanunlaşırken tüzel
kişilerin tüketici tanımına dâhil olması tartışmalara konu olmuş ve bu tartışmalar, TKHK’de tüzel kişilerin de tüketici tanımına eklenmesiyle sonuçlanmıştır18.
Tatil sözleşmelerinin doğası gereği, bir tüzel kişi tüketicinin taraf olacağı tatil
sözleşmeleriyle uygulamada pek sık karşılaşılmayacaktır.
Bunun dışında, Yönetmelik’te yer alan tanımlar AB Yönergesi’ndekilerle genel itibariyle paraleldir. AB Yönergesi’nden farklı olarak Türk hukukunda ayrıca ön ödemeli devre tatil sözleşmesi tanımına da yer verilmiş olup ön ödemeli
devre tatil sözleşmeleri TKHK 50 (8) - (10) ile Yönetmelik 14 - 16 arasında
düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin kaynağının AB Yönergesi olmadığı ve AB
Yönergesi’nde tatil sözleşmelerinin ön ödemeli olarak yapılmasına ilişkin özel
düzenlemelerin yer almadığına dikkat çekilmelidir19. Türk hukukunda bu düzenlemelere yer verilmesinin sebebinin uygulamada sorun doğurmaya elverişli olan
ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri bakımından önleyici birtakım hükümler getirmek olduğu anlaşılmaktadır.
2. Tatil Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması
a. Tüketicinin tüketiciye yönelik uygulamalar ve reklamlar karşısında
korunması
Tatil sözleşmelerinde sözleşmenin kurulmasından önce tüketicinin korunma18

19

TKHK’nin hazırlık sürecinde önceki TKHK’de tüketici kavramına dâhil olan tüzel kişilerin
yeni kanunda da tüketici tanımında yer alıp almayacağı değerlendirilmiş ve tüzel kişiler, hükümet tarafından teklif edilen ilk metinde tüketici tanımına eklenmemiştir; hatta, “Tanımlar” başlıklı üçüncü maddenin gerekçesinde, bu maddede yapılan esaslı değişiklikler arasında tüketici
tanımından tüzel kişilerin çıkartılması olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, Alt Komisyon’da
yapılan görüşmeler sırasında, “Sivil toplum kuruluşları, kamu yararına dernekler, meslek odaları ve şahıs işletmesi sahibi olan kişilerin ticari olmayan işlemleri sırasında karşılaşacakları
olumsuzlukların giderilmesi için tüketici tanımına tüzel kişilerin de dâhil edilmesi gerektiği”
belirtilerek ve yargı uygulamasında tüzel kişilerin de tüketici kavramı içerisinde değerlendirildiği göz önünde bulundurularak tüzel kişi ifadesi Alt Komisyon tarafından tekrar tüketici
kavramına eklenmiştir. Bu öneri Esas Komisyon tarafından da aynen kabul edilerek TKHK’ye
eklenmiştir. Bkz. Gerekçe 37, 85, 90 vd., 152.
Bununla birlikte, tatil sözleşmesine konu tesis henüz inşaat hâlindeyse buna ilişkin bilgi verilmesi AB Yönergesi’nde de aranmaktadır, bkz. yuk. II-A-2-c.
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sına yönelik önlemlerden ilki, tüketiciyi saldırgan satış yöntemlerine karşı korumayı hedefleyen hükümlerdir. AB Yönergesi (3)’ten farklı olarak20, Yönetmelik’te21 tatil sözleşmelerine ilişkin tüm reklamların ön bilgilendirme formunda
yer verilmesi gereken bilgilere ulaşma imkânını açıkça belirtmesi ve bu bilgilere nasıl ulaşılacağına dair bilgi verilmesi aranmamıştır. Yine, her ne kadar tatil
sözleşmelerinin özendirici satış yöntemleriyle tüketiciye tanıtılacak olması hâlinde, davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce, yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi Yönetmelik 5 (5)’te zorunlu
tutulmuşsa da girişimcinin bu etkinlik boyunca ön bilgilendirmede yer alacak
bilgilere tüketicinin her zaman ulaşabilir olmasını sağlama yükümlülüğü düzenlenmemiştir. Kanımızca hukukumuz bakımından da bu hükümlerin getirilmesi
faydalı olur. Bununla birlikte tatil sözleşmeleri özelinde anılan şekilde yapılan bir
düzenleme bulunmasa da, hukukumuzda reklamda önemli ölçüde eksik bilgilendirmenin yapılması ve bunun makul bir tüketici bakımından aldatıcı olabilecek
olması durumunda aldatıcı reklamın varlığından söz edilebilecek ve bu reklamlar
Reklam Kurulu’nun denetimine tabi tutulacaktır (TKHK 61, 62, Ticari Reklam
ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği).
b. Bilgilendirme yükümlülüğü
Sözleşmenin kurulmasından önce tüketiciyi koruyan bir başka düzenleme,
hem AB Yönergesi 4 hem de TKHK 50 (4) ve Yönetmelik 5’te ayrıntılı olarak
hüküm altına alınan ön bilgilendirme yükümlülüğüdür22. Belirtilmelidir ki, Yönetmelik’teki düzenlemeler büyük ölçüde Yönerge’dekileri karşılamaktadır. Bununla birlikte, ön bilgilendirme yükümlülüğünün düzenlenmesinde AB Yönergesi’nden ayrılan ilk nokta, ön bilgilendirmenin yapılacağı süredir. Gerçekten de,
AB Yönergesi’nde ön bilgilendirmenin tatil sözleşmesinin kurulmasından “makul süre” önce yapılması gerekmekteyken bu süre Yönetmelik’te “en az bir gün”
olarak düzenlenmiştir. Doğası itibariyle tüketiciyi uzun sürelerle bağlayan ve
büyük bir maddi yükümlülük altına sokan devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti
sözleşmelerinde en az bir günlük sürenin tüketicinin sözleşmeyi yeterli ölçüde
incelemesi için elverişli olduğunu söylemek güçtür. Bu nedenle, hüküm yorumlanırken Yönerge esas alınarak burada bir alt süre getirildiği ve tüketiciyi daha ağır
şartlarla bağlayacak sözleşmelerde bu sürenin birkaç gün olarak kabul edileceği
söylenebilir. Ancak, olması gereken hukuk bakımından bu ifadenin makul süre
olarak değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Ön bilgilendirmenin kapsamının AB Yönergesi ve Yönetmelik eklerinde farklı
20
21
22

Bkz. yuk. II-A-2-b.
Bkz. yuk. II-B-2-b.
AB mevzuatındaki durum için bkz. yuk. II-A-2-c; Türk mevzuatı için bkz. yuk. II-B-2-c.
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tatil sözleşmeleri bakımından ayrı ayrı düzenlendiğini yukarıda belirtmiştik. Her
ne kadar ön bilgilendirme formlarının içeriği oldukça paralel olsa da, AB Yönergesi’nde girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğünün daha detaylı düzenlendiği
görülmektedir. Bu ön bilgilendirmenin amacına da uygundur, nitekim tüketicinin bağlanacağı sözleşme altındaki hak ve yükümlülüklerini doğru şekilde tespit
edebilmesi ve bilinçli şekilde karar verebilmesi için sözleşme tahtındaki hak ve
yükümlülüklerin genel şekilde ifade edilmesindense mümkün olduğunca özelleştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede girişimcinin bilgilendirme yükümlülüğü
düzenlenirken Yönetmelik Ek-1, f bendinde belirtildiği üzere “tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ve bunlardan yararlanma şartları” yerine, AB Yönergesi
Ek I, Bölüm 1’deki “tüketiciye sunulan hizmetlerin bir listesi (elektrik, su, bakım, atık toplama gibi) ve tüketici tarafından bu hizmetler karşılığında ödenmesi
gereken ücrete ilişkin bilgi; tüketicinin yararlanabileceği ortak tesisler, bunların
belirtilen ücrete dâhil olup olmadığı, dâhil değilse hangi hizmetlerin dâhil olduğu
ve hangi hizmetler için ne kadar ek ücret ödenmesi gerekeceği” düzenlemesinde
olduğu gibi daha detaylı bilgilere yer verilmesini aramak faydalı olacaktır.
Bir diğer farklılık, AB Yönergesi 4 (1)’de ön bilgilendirmenin standart bir formatta yapılacağı öngörülmüşken Yönetmelik’te böyle bir gerekliliğin açıkça getirilmemiş olmasıdır. Ön bilgilendirmenin standart bir formatta yapılması, tüketicinin farklı girişimciler tarafından sunulan şartlara aynı başlıklar altında ulaşabilmesine imkân tanıyacak ve şartların karşılaştırmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle,
kanımızca Türk hukukunda da ön bilgilendirme formunun formatının standardize
edilmesi faydalı olacaktır. Bu çerçevede en azından ön bilgilendirme örneğin genel
bir broşür kullanılarak yapılıyorsa, Yönetmelik ekinde yer alan ilgili bilgiye broşürün hangi sayfasında ulaşılabileceğinin açıkça belirtilmesi aranmalıdır.
Hem AB Yönergesi hem de Yönetmelik ön bilgilendirme formunda yer alan
bilgilerin bağlayıcı olduğunu düzenlemiş, bu bilgilerin yalnızca girişimci tarafından engel olunamayan, olağandışı ve öngörülemeyen durumlarda tüketiciye
bildirimde bulunarak değiştirilebileceğini öngörmüştür. AB Yönergesi 5 (2)’de
buna ek olarak tarafların açıkça anlaşarak da ön bilgilendirme formunda yer alan
içeriği değiştirebileceğini düzenlemiştir. Türk hukukunda böyle bir düzenleme
olmamakla birlikte, taraflarca ön bilgilendirme formunda yer alan içeriğin aksinin kararlaştırılması mümkün olabilmelidir. Ancak bu ihtimalde, tarafların bu
konuda yine açıkça bir karar vermesinin aranması uygun olacaktır.
AB Yönergesi tatil sözleşmelerinde geçerlilik şeklini adi yazılı şekil olarak
düzenlemiştir. Zira sözleşme AB Yönergesi 5 (1) çerçevesinde yazılı olmalı, 5
(3) (a) çerçevesinde ise tarafların imzalarını taşımalıdır. Bununla birlikte, devre
tatil örneğinde incelemek gerekirse, üye devletlerde tanınan hakkın hukuki nite-
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liği değişebilmekte ve üye devletlerde de ek birtakım şekil şartlarının daha gerçekleştirilmesi aranabilmektedir23. Türk hukukunda ise geçerlilik şekli, sözleşme
mesafeli olarak kurulmadıkça ya da daha ağır şekil şartları aranmadıkça TKHK
50 (5) ve Yönetmelik 6’da nitelikli yazılı şekil olarak belirlenmiştir. Kanımızca,
Türk uygulamasında alacak hakkına dayanan tatil sözleşmelerinin yanı sıra devre
mülk gibi ayni hakka dayanan devre tatil modellerinin de gözlemleniyor olması
karşısında, anılan düzenlemelerde olduğu gibi daha ağır şekil şartlarını gerektiren sözleşmelerdeki ilgili şekil şartlarının açıkça saklı tutulması isabetlidir. Zira,
farklı mevzuat çerçevesinde geçerlilik şekli olarak daha ağır şekil şartlarına uyulması gerekiyorsa, bu şekil şartlarına uyulmadığı takdirde de yaptırım söz konusu
olmalı, tutarlı olunabilmesi açısından da bu yaptırımın Yönetmelik’teki ifade dolayısıyla sınırlı esnek hükümsüzlük olması gerekmektedir. Böylelikle geçersizlik
girişimci tarafından tüketicinin aleyhine olarak ileri sürülemeyecektir.
Belirtilmelidir ki AB Yönergesi 5 düzenlemesinde girişimciye yüklenen
sözleşmenin kurulmasından önce tüketicinin dikkatini açıkça cayma hakkının
bulunduğu, cayma süresi ve önceden ödeme yasağına çekme yükümlülüğü Yönetmelik’te yer almamaktadır. AB Yönergesi ilaveten sözleşme kurulurken ilgili sözleşme maddelerini tüketicinin ayrı ayrı imzalamasını da aramıştır; ancak
Yönetmelik’te buna benzer bir yükümlülük de söz konusu değildir. AB Yönergesi’ndeki bu hükümler, sözleşme kurulmadan önce ve kurulurken tüketicinin
cayma hakkının ve önceden ödeme yasağının bulunduğuna dair bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Yönetmelik’te ise bu amacı sağlamaya yönelik
olarak alınan önlem, cayma hakkının varlığına ilişkin bir ibarenin Yönetmelik
eklerinde belirtildiği şekliyle24 ön bilgilendirme formuna konması ve bunun daha
sonra sözleşmenin içeriğini oluşturmasıdır. Kanımızca bu yeterli değildir, tüketicinin sözleşmenin kurulması anında cayma hakkının ve önceden ödeme yasağının varlığı konusunda açıkça bilgilendirilmesinin AB Yönergesi’nde olduğu gibi
aranması gerekir.
23

24

Devre tatil hakkına ilişkin üye devletlerdeki farklılıklara ilişkin olarak bkz. Avrupa Komisyonu, ‘Evaluation Study on the Application of the Timeshare Directive 2008/122/EC’ (Centre
for Strategy Evaluation and Services, Mart 2015) < https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
timeshare_study_2015.pdf > erişim 9.12.2020 63. Buna göre örneğin, bazı ülkelerde devre tatil
hakkının tapu siciline işlenmesi gerekirken başka ülkelerde sözleşmenin noterde düzenleme
şeklinde yapılması aranmaktadır.
Örneğin devre tatil sözleşmeleri bakımından Ek-1’de düzenlenen ibareler şu şekildedir:
j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört
gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.
k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin
kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya
hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi
bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.
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c. Tüketicinin cayma hakkı
Hem AB Yönergesi 625 hem de TKHK 50 (6) ve Yönetmelik 726, kural olarak
on dört günlük bir cayma süresi öngörmüştür. AB Yönergesi’nde cayma süresinin
başlangıcı kademeli olarak sözleşmenin veya bağlayıcı nitelikte bir önsözleşmenin kurulduğu tarih, veya sözleşme veya önsözleşme metni tüketiciye bundan
daha sonraki bir tarihte verilmiş ise bu tarih olarak düzenlenmiştir [AB Yönergesi
6 (2)]. Buna karşılık Yönetmelik 7’de cayma süresinin sözleşmenin kurulmasıyla
başlayacağı öngörülmektedir. Bu noktada da AB Yönergesi’ndeki gibi iki aşamalı bir sistemin benimsenmesi amaca daha uygundur; zira, tüketici ancak sözleşme
metni elinde olduğu takdirde sözleşmeyle bağlı olup olmamayı gerçek anlamda
değerlendirebilecektir. Bununla birlikte, sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye
verilmemesi Yönetmelik 10 düzenlemesi çerçevesinde bir eksik bilgilendirme
hâli ve bu anlamda cayma süresinin uzama nedeni olarak öngörülmüştür. Bu nedenle, AB Yönergesi karşısındaki bu elverişsizliğin cayma süresinin uzaması ile
giderildiği söylenebilir.
Cayma süresinin uzamasına ilişkin olarak da AB Yönergesi ve Yönetmelik
arasında ufak bir farklılık bulunmaktadır. AB Yönergesi’nde cayma süresi, cayma formu girişimci tarafından gerektiği gibi doldurularak tüketiciye belirtilen
şekilde verilmezse cayma süresinin başlangıcından itibaren bir yıl on dört gün
sonra, ön bilgilendirme gerektiği gibi yapılmazsa üç ay on dört gün sonra sona
erecektir [AB Yönergesi 6 (3)]. Buna karşılık Yönetmelik 10, her iki durum bakımından da cayma süresinin, başlangıcından itibaren bir yıl on dört gün sonra sona
ereceğini düzenlemiştir. Türk hukukundaki bu farklı düzenleme, girişimcinin ön
bilgilendirme yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmemesi hâlinde uygulanacak yaptırımın daha caydırıcı olması amacıyla getirilmiş gibi gözükmektedir.
AB Yönergesi ile Yönetmelik’te yer alan cayma hakkının nasıl kullanılacağına ilişkin düzenlemeler ise genel itibariyle paraleldir. Yalnızca Yönetmelik 8’de
yer alan cayma bildiriminin şekline ilişkin düzenlemeler AB Yönergesi’nden ayrılmaktadır. AB Yönergesi’nde genel kural, cayma bildiriminin tatil hakkını sağlayan sözleşmenin ve tanıdığı hakkın niteliğinden bağımsız olarak, kâğıt üzerinde
veya kalıcı veri saklayıcısı ile girişimciye yöneltilmesidir. Buna karşılık Yönetmelik 8 (1)’de farklı tatil sözleşmeleri bakımından farklı ağırlıkta şekil şartlarına
yer verilmiştir. Düzenleme, kural olarak cayma bildirimini herhangi bir şekle tabi
tutmamış, böylelikle alacak hakkına dayanan ve ön ödemeli olmayan tatil sözleşmelerinde hakkın kullanılmasını kolaylaştırmıştır. Yönetmelik 8 (1) bu noktada
AB Yönergesi’nden daha serbesttir. Ancak, tüketicinin ispat bakımından zorluk
25
26
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yaşamaması adına cayma bildiriminin AB Yönergesi ile uyumlu olarak kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılması önerilebilir. Alacak hakkına konu
ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri bakımından ise Yönetmelik 8 (1), AB Yönergesi’ne uygun olarak cayma bildiriminin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı
ile yapılmasını öngörmüştür. Aynı hüküm uyarınca ayni hakka konu taşınmaza
ilişkin sözleşmelerde ise cayma bildirimi noterlikler aracılığıyla girişimciye yönetilmelidir. AB Yönergesi’ne nazaran ağırlaştırılmış bu şekil şartı, ayni hakka
dayanan devre tatil modellerinde cayma hakkının kullanımını zorlaştırabilecek
niteliktedir.
Tüketicinin sözleşmeden cayması ile birlikte hem AB Yönergesi 8 hem de
Yönetmelik 8 (4) hükümleri çerçevesinde ilgili tatil sözleşmesi hiçbir cezai şart
ödeme yükümlülüğü altında olmaksızın sona erecektir. Her iki düzenlemede de
tüketicinin caymadan önce sunulan hizmete ilişkin herhangi bir bedel talep edilemeyeceği düzenlenmişken AB Yönergesi 8 (2)’nin aksine Yönetmelik’te caymaya bağlı herhangi bir masrafın da tüketiciden talep edilemeyeceği ayrıca düzenlenmemiştir. Kanımızca masrafların da tüketiciden talep edilemeyeceğinin AB
Yönergesi’ne uygun olarak Türk hukukuna aktarılması gerekir.
Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesinden tüketicinin caymasıyla,
bağlı sözleşmelerin de tüketiciye herhangi bir masraf yüklenmeksizin kendiliğinden sona ereceğine dair AB Yönergesi 11 (1) düzenlemesi Türk hukukuna değiştirilerek aktarılmıştır. Yönetmelik 8 (4)’e göre, devre tatil veya uzun süreli tatil
hizmeti sözleşmesi ile birlikte düzenlenmiş yeniden satış, değişim ve ilgili diğer
tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden ve hiçbir
cezai şart ödeme yükümlülüğü bulunmaksızın sona erecektir; ancak, Yönetmelik
11 (1) uyarınca bağlı kredi sözleşmeleri yalnızca tüketici cayma bildirimini cayma süresi içerisinde ayrıca kredi verene de yöneltirse herhangi bir tazminat veya
cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erecektir. Burada Yönetmelik hükümlerinin neden AB Yönergesi’nden ayrıldığı anlaşılamamaktadır. Bağlı kredilerde tüketicinin ödeyeceği bedel girişimci ile kredi veren arasındaki anlaşmaya
dayanarak kredi veren tarafından karşılanmakta, ödeme de doğrudan kredi veren
tarafından satıcıya yapılmaktadır. Bu nedenle, AB Yönergesi’nde olduğu gibi
tüketici tarafından girişimciye yapılan bildirimin yeterli olması ve kredi vereni
caymaya ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünün girişimciye yüklenmesi daha uygun olurdu. AB Yönergesi’nde bağlı sözleşmelerin tüketiciye herhangi bir masraf
yüklenmeden, kendiliğinden sona ereceği düzenlenmişken bu ihtimalde zamanında cayma bildirimini yöneltmeyen tüketicinin bankanın zararı meydana gelirse bunu tazmin etmesi gerekebilecektir. Bu risk tüketiciye yüklenmemelidir. Bu
nedenle bağlı kredi sözleşmelerinde de tüketicinin asıl sözleşmeden caymasıyla
sözleşmenin tüketiciye herhangi bir masraf yüklenmeden ve cezai şart yükümlülüğü bulunmaksızın kendiliğinden sona ereceği düzenlenmelidir.
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d. Önceden ödeme yasağı
Tatil sözleşmelerinde önceden ödeme yasağı, Türk hukukunda da27 AB Yönergesi’ndekine28 uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Yönetmelik 9
(1) çerçevesinde geçerli bir şekilde kurulan devre mülk hakkı veren sözleşmeler
önceden ödeme yasağının istisnasını oluşturmaktadır. Buna karşılık, AB Yönergesi 9’da tanınan hakkın bir ayni hak olup olmadığı yasağın uygulanmasına etki
eden bir husus olarak yer almamaktadır. Türk hukukundaki bu düzenlemenin sebebinin, taşınmazlar üzerinde ayni hak kurulmasına ilişkin borçlandırıcı işlemler
ile bunların ifası niteliğindeki tasarruf işlemlerinin tapuda aynı anda gerçekleştirilmesi olduğunu sanıyoruz. Bu çerçevede, devre mülk hakkının bağlı olduğu
payın devrine ilişkin borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemi niteliğindeki payın
devri aynı anda gerçekleşecek ve tüketici malik olacaktır. Bu durumda, tüketicinin sözleşmeden caymak istemesi hâlinde elinde ödediği bedeli geri almasını teminat altına alan bir ayni hakkı bulunacaktır. Bu nedenle, Türk hukuku bakımından tapu uygulaması da göz önünde bulundurularak böyle bir istisna getirilmesi
makul karşılanabilir. Ancak bu istisnanın yalnızca devre mülk hakkında değil,
taşınmaz üzerinde ayni hakka dayalı olarak kurulan tüm devre tatil sistemlerinde
uygulanması gerekir.
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Öz
Teknolojik gelişmelerdeki ivme ve uygulamada değişen ihtiyaçlar karşısında, paket tur hukuku sık sık kendini yenilemeye ve değişime uyum sağlamaya ihtiyaç duyan alanlardandır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa
Birliği’nde en son olarak, 31 Aralık 2015’ten itibaren yürürlüğe giren Paket Turlara ve Bağlı Seyahat Sözleşmelerine İlişkin Yönerge yayımlanmıştır. Bu çalışmada yeni Yönerge’de paket turların tanımına, bağlı seyahat
sözleşmelerine, mesleki ve ticari faaliyetleri ile ilgili seyahat edenlerin korunmasına, terim değişikliklerine,
tüketicinin paket tur sözleşmesini sona erdirme imkânına, seyahat edenin paket turdaki ifa aksaklığını bizzat
gidermesine, paket tur düzenleyicisinin destek sağlama yükümlülüğüne, seyahat edenin paket turda kendisine
sunulan alternatif düzenlemeleri kabul etmeyerek sözleşmeden dönme imkânına ve son olarak paket tur sözleşmesinde sorumsuzluk anlaşması yapılmasının sınırlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemeler açıklanmakta ve
bu düzenlemelere ilişkin Türk paket tur mevzuatındaki mevcut durum incelenerek Avrupa Birliği hukuku ile
uyum bulunup bulunmadığı değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucu gerekli düzeyde uyumlaştırmanın
sağlanmasına yönelik önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Paket turun tanımı ve kapsamı, Bağlı seyahat sözleşmeleri, Paket tur başlamadan önce
sözleşmeyi sona erdirme, Paket turda alternatif düzenlemeler, Paket turda sorumsuzluk anlaşmaları
Abstract
Vis-à-vis the accelerating technological developments and changing needs in practice, package travel law is an
area of law which needs to renew and adapt itself frequently. In this regard, European Union issued a new Pack
age Travel and Linked Travel Arrangements Directive which entered into force on December 31, 2015. This
paper first and foremost reviews the most crucial new regulations in the aforementioned directive, which consider the definition of package travel; linked travel arrangements; protection of persons travelling with purposes
relating to their trade, business, craft or profession; terminology; consumer’s right to terminating the contract
before the start of the package; traveller’s right to self-help remedy; organiser’s duty of appropriate assistance;
consumer’s right to reject alternative travel arrangements and finally the limitation of liability of the organizer.
The paper’s focus thereafter is to scrutinize the counter regulations in Turkish legislation; evaluate the level of
harmonization with EU law and to finally put forth recommendations for further and necessary harmonization.
Keywords: Definition and scope of package travel, Linked travel arrangements, Consumer’s right to terminating the contract before the start of the package, Alternative travel arrangements, Limitation of liability of the
organizer in package travel contracts
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 25 Kasım 2015
tarih ve 2015/2302 (AB) Sayılı 2006/2004 (AT)
Sayılı Tüzük ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
2011/83/AB Sayılı Yönergesi’nde değişiklik yapan
ve 90/314/AET Sayılı Konsey Yönergesi’ni yürürlükten kaldıran Paket Turlara ve Bağlı Seyahat
Sözleşmelerine İlişkin Yönergesi (“2015 tarihli AB
Yönergesi”/“AB Yönergesi”)

Kabul Tarihi

: 25 Kasım 2015

Sayısı

: 2015/2302 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 11.12.2015, L 326, s. 1-33

B. Türk Mevzuatı
1. Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 51

Kabul Tarihi

: 7 Kasım 2013

Sayısı

: 6502

Yayın Yeri

: RG. 28.11.2013, 28835

Yürürlük Tarihi

: 28.05.2014

2. Adı

: Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”)

Yayın Yeri

: RG 14.01.2015, 29236

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
1. Yeni AB Yönergesi ve Sistematiği
Paket tur sözleşmeleri, Türk hukukunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun m. 51 hükmü ve 6502 sayılı kanuna dayanılarak Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından, 2015 yılında yayımlanan “Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ile 1990 tarihli Paket Gezi,
Paket Tatil ve Paket Turlara İlişkin 90/314 sayılı AB Yönergesi (“1990 Tarihli
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AB Yönergesi”) hükümlerinin daha ayrıntılı bir şekilde iç hukuka aktarılması
hedeflenmiştir1.
Öte yandan Türk hukukunda yapılan bu yeni düzenlemenin ardından, 11 Aralık
2015 tarihinde, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Paket Turlara ve Bağlı Seyahat
Sözleşmelerine İlişkin Yönerge’yi (“2015 Tarihli AB Yönergesi”) yayınlamıştır.
31 Aralık 2015’ten itibaren yürürlüğe giren bu Yönerge’yi, üye devletler 1 Ocak
2018 tarihine kadar iç hukuklarına aktarmakla yükümlü tutulmuşlardır. Yeni Yönerge, 1990 tarihli Paket Gezi, Paket Tatil ve Paket Turlara İlişkin 90/314 sayılı
AET Yönergesi’ni 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırmıştır.
2015 tarihli Yönerge, toplamda sekiz bölüm ve otuz bir madde içermektedir.
İlk bölümde giriş hükümleri yer alır. Bu bölüm, Yönerge’nin konusu, kapsamı, tanımlar ve uyumlaştırma derecesine ilişkin olmak üzere toplam dört maddeden oluşmaktadır.
İkinci bölüm, bilgilendirme yükümlülükleri ve paket tur sözleşmesinin içeriğine ilişkin dört madde içermektedir. Bu bağlamda m. 5’te sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülükleri, m. 6’da sözleşme öncesi bilgilendirmelerin bağlayıcılığı ve paket tur sözleşmesinin kurulması, m. 7’de sözleşmenin içeriği ve tur başlamadan önce sağlanması gereken belgeler, m. 8’de ise ispat yükü düzenlenmiştir.
Üçüncü bölüm, tur başlamadan önce paket tur sözleşmesinin değiştirilmesini
düzenlemektedir. Bu başlık çerçevesinde, m. 9 sözleşmenin başka bir seyahat
edene devrine, m. 10 fiyat değişikliğine, m. 11 diğer sözleşme değişikliklerine,
m. 12 tur başlamadan önce paket tur sözleşmesini sona erdirme hakkına ilişkin
düzenlemeler içermektedir.
Dördüncü bölüm, paket turun ifasına ilişkin hükümler içermektedir. Paket turun ifasına ilişkin sorumluluk m. 13’te, fiyat indirimi ve zararların tazmini m.
14’te, düzenleyici ile aracı vasıtasıyla iletişime geçme imkânı m. 15’te, paket tur
düzenleyicisinin destek sağlama yükümlülüğü m. 16’da düzenlenmiştir.
Beşinci bölüm, Yönerge ile getirilen temel yeniliklerden olan iflasa karşı korumaya ilişkin hükümler içermektedir. Bu çerçevede, m. 17’de iflasa karşı korumanın etkinliği ve kapsamı, m. 18’de üye devletler arasında iflasa karşı korumanın karşılıklı tanınması ve idari iş birliğine ilişkin hükümler yer almaktadır.
1

Paket tur sözleşmeleri, Türk hukuku mevzuatında ilk olarak, 2003 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, “Paket Tur” başlıklı m. 6/C hükmünün eklenmesi ile yerini almıştır. Aynı yıl yayınlanan “Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile paket tur sözleşmelerinde tüketicinin korunmasına ilişkin
bazı ayrıntılar, yine 1990 tarihli Paket Gezi, Paket Tatil ve Paket Turlara İlişkin 90/314 sayılı
AB yönergesi temel alınarak düzenlenmişti. Ancak bu yönetmelik yönergedeki düzenlemeleri
kapsayıcı, yeterince ayrıntılı hükümler içermemekteydi.
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Altıncı bölüm tek bir maddeden ibaret olup (m. 19) bağlı seyahat sözleşmelerine özgü hükümler içermektedir. Bu maddede bağlı seyahat sözleşmelerinde
iflasa karşı koruma ve bilgilendirme yükümlülüklerine ilişkin özel düzenlemeler
yer almaktadır.
Yedinci bölüm Genel Hükümler başlığı altında çeşitli hususları düzenlemektedir. Bu bölümde m. 20 düzenleyicinin Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında yerleşik olduğu ihtimalde aracının yükümlülüklerine, m. 21 rezervasyon hatalarından
kaynaklanan sorumluluğa, m. 22 düzenleyici ve aracıların üçüncü kişilere rücu
hakkına, m. 23 Yönerge’nin emrediciliğine, m. 24 Yönerge’nin iç hukuk uygulamasına, m. 25 cezalara, m. 26 Komisyon tarafından hazırlanacak rapora ve Yönerge’nin gözden geçirilmesine, m. 27 (AT) 2006/2004 sayılı Tüzük ve 2011/83/
AB sayılı Yönerge’de değiştirilen hükümlere ilişkindir.
Son olarak sekizinci bölümde, nihai hükümlere yer verilmiştir. Bu bölümde
m. 28 iç hukuka aktarımı, m. 29 paket turlara ilişkin 90/304/AET sayılı Yönerge’nin yürürlükten kaldırılmasını, m. 30 Yönerge’nin yürürlüğünü ve son olarak
m. 31 Yönerge’nin muhataplarını düzenlemektedir.
2. Yeni Yönerge ile Getirilen Temel Yenilikler
Görüldüğü üzere, yeni Yönerge’nin içeriğinde pek çok düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemelerden bazıları 1990 tarihli AB Yönergesi’nde bulunan korumaları tekrar eder niteliktedir. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda bu düzenlemelerin tek tek üzerinde durulmayacak; fakat yeni Yönerge ile getirilmiş olan
en önemli yenilikler kısaca açıklanacaktır. Belirtmek gerekir ki, bu yeniliklerin
bir kısmı Yönerge kapsamını genişletip seyahat edenlerin daha fazla korunması
amacına hizmet etmekte; bununla birlikte diğer bir kısmı ise paket tur düzenleyicileri yararına getirilen yenilikler olup tüketiciler açısından korumanın kapsamını
daraltmaktadır.
a. Yönerge’nin kapsama alanını genişleten yenilikler:
i. Paket tur sözleşmesinin tanımı genişlemiştir:
2015 tarihli AB Yönergesi’nde daha çok seyahat sözleşmesi bu kapsama dâhil
olacak şekilde tanım genişletilmiştir. Yönerge m. 3 (2)’de yapılan paket tur tanımı şu şekilde tercüme edilebilir:
“Paket tur, aynı seyahat veya tatilde yararlanmak amacıyla en az iki farklı
tipte seyahat hizmetinin2 bir araya getirilmesi anlamına gelir. Bu hizmetlerin:
2

“Seyahat hizmeti”nin tanımı için bkz. Yönerge m. 3 (1).
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(a) bir sağlayıcı tarafından, tüketicinin istemi üzerine veya istemine uygun
olarak bir araya getirildiği hâller de dâhil olmak üzere, tüm hizmetlerin dâhil olduğu tek bir sözleşme kapsamında bir araya getirilmiş olması
veya
(b) bağımsız hizmet sağlayıcılarıyla ayrı ayrı sözleşmeler kurulmuş olması
önemli olmaksızın bu hizmetlerin:
(i) tek bir satış noktasından alınması ve seyahat edenin ödemeyi kabul
etmesinden önce bir araya getirilmiş olması
(ii) her şey dâhil veya toplam bir fiyat üzerinden öneri veya satış yapılmış
veya ödeme alınmış olması
(iii) “paket” ifadesi veya benzer bir ifade kullanılarak tanıtımının yapılmış veya satışının gerçekleştirilmiş olması
(iv) sağlayıcının seyahat edene farklı seyahat hizmetleri arasından seçim
yapma yetkisi tanıdığı bir sözleşmenin kurulmasını takiben kombine
edilmiş olması
(v) internet bağlantılarıyla yönlendirmeli internet rezervasyonu süreci
neticesinde seyahat edenin ismi, ödeme bilgileri ve e-posta adresinin
ilk işlemin yapıldığı sağlayıcıdan diğer sağlayıcıya/sağlayıcılara aktarılması sonucu, ilk rezervasyonun onaylanmasından sonra en fazla
24 saat içinde, bilgi aktarılan sağlayıcılarla bir sözleşme kurulması
neticesinde, farklı sağlayıcılardan satın alınmış olması
gerekir.
Hükmün 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan seyahat hizmetlerinden3 sadece bir tanesi ile yine 1. fıkranın (d) bendinde yer alan seyahat
hizmetlerinden bir veya daha fazlasının kombine edilmesi durumunda, (d)
bendi kapsamındaki hizmetler4 bakımından aşağıdaki hâller söz konusu
ise, bu kombinasyon “paket tur” olarak nitelendirilmez:
(a) bu hizmetler edim kombinasyonun değerinin önemli bir kısmına karşılık gelmiyorsa ve bu yönde tanıtımı yapılmamışsa ve seyahat veya tatilin
esaslı bir unsurunu oluşturmuyorsa veya
3

4

Yönerge m. 2(1) hükmünün bu bentleri taşıma, taşıma ediminin yan unsuru niteliğinde olmayan
ve ikamet etme niyeti içermeyen konaklama ve araç veya diğer motorlu araç kiralamaya edimlerinin yönerge kapsamında “seyahat edimi” olmasına ilişkindir.
Yönerge m. 2(1) hükmünün (d) bendi, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan seyahat edimlerine
bağlı olmayan diğer seyahat edimlerinin de yönerge kapsamında “seyahat edimi” olmasına
ilişkindir.
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(b) bu hizmetler (a), (b) ve (c) bentlerindeki edimlerden birinin ifasının başlamasından sonra seçilmiş ve satın alınmışsa”
Bu tanımın, 1990 tarihli Yönerge’deki tanımla kıyaslandığında, genişletildiği;
uygulamada tereddüt oluşturan durumlar dikkate alınarak, bu tereddütlerin giderilmesi amacıyla ayrıntılı bir düzenlemeye gidildiği görülmektedir. Bu yeni düzenleme ile tanımın genişlemesi sonucunda aşağıdaki durumlar artık tereddütsüz
olarak paket tur olarak kabul edilecektir:
- Seyahat edenin “à la carte” olarak edimleri belirlediği, kişiselleştirilmiş
turlar tereddüt oluşturmayacak şekilde paket tur tanımına dâhil olmuştur.
Hatta sözleşme kurulduktan sonra, edimlerin seyahat eden tarafından sözleşmeye dayanan seçim hakkı ile kombine edildiği ihtimalde dahi bu seyahatin paket tur oluşturacağı düzenlenmiştir.
- Edim bedellerinin öneri, satış veya ödeme aşamalarından herhangi birinde
her şey dâhil olarak belirlenmesinin her şey dâhil fiyat unsurunun bulunması için yeterli olduğu belirtilmiştir.
- Bir seyahat paket tur unsurları taşımıyor olsa bile “paket tur” veya benzeri
bir ad altında tanıtımı yapılıyorsa paket tur düzenlemesine tabi olacağı düzenlenmiştir.
- Seyahat eden internet bağlantılarıyla yönlendirme ve kişisel bilgilerinin
başka bir sağlayıcıya aktarılması sonucu, 24 saat içinde, aynı seyahatte
kullanmak amacıyla ikinci bir edim elde etmeye yönelik sözleşme kurmuşsa bu durum da paket tur sayılmıştır. Bu tip seyahatler “tıklamalı” paket tur
(click-through package)5 olarak tabir edilmektedir.
Buna göre örnek olarak Bay A, bir havayolu firmasının internet sitesinden
uçak bileti alırken karşısına aynı tarihlerde bir otelde konaklama teklifi çıkarsa
ve Bay A her iki seyahat hizmetini birden satın alıp bu ikisi için birden ödeme
yaparsa bu durum 1990 Yönergesi kapsamına girmemekteydi. Bu tereddüdün
sonucu olarak Bay A’nın, örneğin otelde verilen hizmetin ayıplı olması hâlinde
havayolu şirketine başvurabilmesi mümkün değildi. 2015 tarihli AB Yönergesi
ile birlikte bu durumun Yönerge kapsamında olduğu açıklığa kavuşmuştur. Bu
durumda Bay A, artık iki farklı sağlayıcıyı da (havayolu firması ve otel) paket tur
5

Bu konuda yayınlanan Komisyon raporu için bkz. Avrupa Komisyonu, ‘Report From The
Commission To The European Parliament And The Council On The Provisions Of Directive
(Eu) 2015/2302 Of The European Parliament And Of The Council Of 25 November 2015 On
Package Travel And Linked Travel Arrangements Applying To Online Bookings Made At Different Points Of Sale’ (21.6.2019, Brüksel) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52019DC0270&from=EN> erişim 9.12.2020.
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düzenleyicisi6 olarak muhatap alabilir ve gerek uçuş gerekse konaklama hizmetlerinde bir sorunla karşılaşması hâlinde dilediği iki sağlayıcıdan herhangi birini
tüm edimlerin ifasından sorumlu tutabilir hâle gelmiştir7.
- Paket içerisinde en az iki aslî edim olması yeterli görülmüştür. Bununla
birlikte konaklama, ulaşım ve araç kiralama aslî edim sayılarak edimlerden
en az birinin bunlardan biri olması aranmış; diğer tür edimlerin aslî edim
sayılması için paket bedelinin önemli bir kısmına karşılık gelmesi veya
paketin esaslı unsurunu oluşturması veya bu yönde tanıtımının yapılmış
olması aranmıştır. AB Yönergesi’nin 18 numaralı gerekçesi, diğer tür bir
edimin paketin esaslı unsuru sayılması için paketin toplam değerinin en az
%25’ine karşılık gelmesi gerektiğine işaret etmektedir.
ii. Bağlı seyahat sözleşmeleri AB Yönergesi kapsamına dâhil edilmiştir:
1990 Tarihli AB Yönergesi, ilk zamanlar seyahat sözleşmelerinin büyük bir
kısmını kapsar nitelikteyken; özellikle internet üzerinden, “dinamik paketleme”
şeklinde yapılan rezervasyonların artışıyla birlikte, bu kapsama alanı zaman içinde daralmıştır. Dinamik paketlemenin bir türü olan tıklamalı (click-through) seyahatler paket tur tanımına dâhil edilmiştir (bkz. bir üst başlık). Öte yandan paket
tur tanımına girmemekle birlikte, paket turlarla aynı pazarda rekabet eden bağlı
seyahat sözleşmeleri de Yönerge kapsamına alınmıştır. Buna göre 2015 tarihli
AB Yönergesi’nin kapsamı iki tür sözleşmeyi içerir hâle gelmiştir: Paket turlar
ve bağlı seyahat sözleşmeleri.
Yönerge m. 2 (5)’e göre bağlı seyahat sözleşmelerinin tanımı şu şekilde tercüme edilebilir:
“En az iki farklı seyahat hizmetinin aynı seyahat veya tatilde kullanılma amacıyla, bir paket oluşturmayacak şekilde, birlikte satın alındığı; bağımsız hizmet sağlayıcılarıyla ayrı ayrı sözleşmeler kurulması durumunda bir sağlayıcı:
(a) Bu seyahat hizmetlerinin, satış noktasına tek bir ziyaret veya bu noktayla
tek seferlik irtibat neticesinde, ayrı ayrı satılmasını ve bunlar için ayrı
ayrı ödeme yapılmasını veya
(b) İlk seyahat hizmetinin alımının onaylanmasının ardından yirmi dört saat
içinde, en az bir diğer seyahat hizmetinin daha alımı için bir diğer sağlayıcı ile sözleşme kurulmasını, hedef kitle belirleyerek,
kolaylaştırmışsa bu sözleşmeler bağlı seyahat sözleşmesi olarak nitelendirilir.
6
7

Bkz. Yönerge m. 2(8)‘de yer alan “düzenleyici“ (organiser) tanımı.
Vĕra Jourová, ‘Stronger EU protection for package holidays: How will it work in practice?’
(Factsheet, Mayıs, 2015) <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_package_travel_
may2015_en.pdf> erişim: 9.12.2020.
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Birinci fıkranın (a), (b), (c) bentlerinde sayılar seyahat hizmetlerinden8 sadece bir adet ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan seyahat hizmetlerinden9 bir
veya daha fazlasının satın alındığı ihtimalde, eğer son sayılan seyahat hizmetleri edim kombinasyonunun değerinin önemli bir kısmına karşılık gelmiyor
veya seyahat veya tatilin esaslı bir unsurunu oluşturmuyor veya oluşturmasa bile oluşturduğu yönünde tanıtımı yapılmamışsa, bağlı seyahat sözleşmesi
oluşturmazlar.”
Bağlı seyahat sözleşmeleri, dikkat çekmek gerekir ki, paket tur niteliğinde değildirler. Seyahat edenin ismi, ödeme bilgileri ve e-posta adresi ikinci sağlayıcıya
aktarıldığı takdirde bu durum “tıklamalı” seyahat olarak zaten paket tur tanımına
girdiğinden bağlı seyahat sözleşmesi oluşturmaz ve tam korumaya tabidir. Paket
tur tanımına girmemekle birlikte, turizm piyasasında paket turlarla rekabet edecek düzeyde varlık gösteren sözleşme türleri olarak bağlı seyahat sözleşmeleri
de koruma kapsamına alınmaya değer görülmüşlerdir. Öte yandan vurgulamak
gerekir ki, bağlı seyahat sözleşmeleri için öngörülen korumalar, paket turlar için
öngörülen korumalarla aynı değildir. Bağlı seyahat sözleşmeleri için temel olarak
sadece iki açıdan koruma düzenlenmiştir (Bkz. Yönerge m. 19):
-İflasa karşı koruma: Bir bağlı seyahat sözleşmesinin tarafı olan sağlayıcı,
iflası sonucu ediminin gereği gibi ifa edilmemesi durumunda seyahat edenden
almış olduğu ödemelerin iadesi için teminat göstermelidir. Ancak sağlayıcı
sadece kendi ediminin gereği gibi ifa edilmemesinden sorumludur.
-Bilgilendirme: Seyahat eden, sözleşmenin bağlı seyahat sözleşmesi olduğu
ve paket tur sözleşmeleri bakımından tanınan haklara sahip olmadığı hususunda bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme yapılmadığı takdirde seyahat eden
paket turlara özgü korumalardan yararlanabilecektir.
b. Yönerge kapsamını daraltan yenilikler:
i. Mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilgili olarak paket tur hizmeti
alanlar AB Yönergesi kapsamından kısmen çıkarılmıştır:
2015 tarihli AB Yönergesi m. 2 (2) hükmü Yönerge’nin kapsamının sınırlandığı hâlleri saymaktadır. Mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilgili olarak paket tur
hizmeti alanlar AB Yönergesi kapsamından kısmen çıkarılmıştır:
8

9

Yönerge m. 3 (1) hükmünün bu bentleri taşıma, taşıma ediminin yan unsuru niteliğinde olmayan ve ikamet etme niyeti içermeyen konaklama ve araç veya diğer motorlu araç kiralama
edimlerine ilişkindir.
Yönerge m. 3 (1) hükmünün (d) bendi, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan seyahat edimlerine
bağlı olmayan diğer seyahat edimlerine ilişkindir.
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1990 tarihli Yönerge m. 2 (4)’te yer alan “tüketici” tanımında, diğer Avrupa
Birliği yönergelerinde yer alan tüketici tanımlarından farklı olarak, mesleki veya
ticari faaliyetle ilgili olmayan amaç güdülmesi gerektiği belirtilmemişti. Dolayısıyla kişisel amaç taşımayan iş seyahatlerinin de paket tur koruması kapsamına
gireceği kabul edilmekteydi. Paket turlar bakımından geniş bir “tüketici” tanımı
benimsendiği kabul ediliyordu. 2015 tarihli AB Yönergesi’nin kapsamını düzenleyen m. 2 (2) (c)’de ise; Yönerge’nin, bir sağlayıcı ile mesleki, ticari veya iş veya
zanaatına ilişkin olan bir amaçla hareket eden gerçek veya tüzel kişi arasında, iş seyahatleri yapılmasına ilişkin genel bir anlaşma (“general agreement”) olarak kurulan paket tur sözleşmelerine uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Buna göre mesleki
ve ticari amaçla seyahat eden kişiler yine Yönerge kapsamında koruma altındadır.
Ancak bu kişiler tarafından seyahat amaçlı yapılan genel anlaşmalar kapsam dışı
bırakılmıştır. Hükümde “Genel anlaşmalar” ifadesi ile kast edilenin ne olduğu tam
olarak açık değildir. Ancak AB Yönergesi’nin (7) numaralı gerekçesinde “birden
fazla seyahat veya belirli bir dönem için” yapılan anlaşmalardan bahsedilmesi yol
gösterici niteliktedir10. Buna göre meslekî veya ticarî amaç taşıyan tek bir seyahat
için yapılan sözleşmeler genel bir anlaşma olarak nitelendirilemeyecektir.
ii. AB Yönergesi kapsamının de minimis ilkesi doğrultusunda
daraltılması:
2015 tarihli AB Yönergesi m. 2 (2) (a) bendinde daha önce de var olan bir sınırlandırma olan süreye ilişkin sınırlandırma (turun 24 saatten uzun sürmesi veya
gecelik konaklama içermesi) yer almaktadır. Öte yandan 2015 tarihli AB Yönergesi m. 2 (2) (b) bendi yeni bir sınırlama öngörmektedir: Yönerge, (i) arada
sırada olmak üzere ve (ii) kâr amacı gütmeden ve (iii) sınırlı sayıda kişi grubuna
yönelik düzenlenen paket tur ve bağlı seyahat sözleşmelerine uygulanmayacaktır.
Seyahatin kapsam dışı kalması için bu üç koşul kümülatif olarak aranmaktadır.
Örnek olarak Yunanistan mübadillerinin dayanışması amacını güden bir derneğin, senede bir, kâr amacı gütmeden, sadece üyelerine yönelik düzenlediği Yunanistan gezisini içeren paket tur koruma kapsamına girmeyecektir. Öte yandan
böyle bir seyahatte, seyahat edenlerin turun paket tur koruması kapsamında olmadığı hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir (Gerekçe par. 19).
c. Terimlere ilişkin: “tüketici” terimi yerine “seyahat eden” terimi
tercih edilmiştir:
Yönerge kapsamının AB mevzuatında genel olarak benimsenen “tüketici” tanımının ötesinde bir koruma getirdiği göz önünde bulundurularak 2015 tarihli
10

Transposition of Directive (EU) No 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements-Minutes of the Workshop with Member States 25 February 2015, s. 4.
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AB Yönergesi’nde “tüketici” yerine “seyahat eden” (İng. traveller, fr. voyageur)
terimi kullanılması tercih edildiği görülmektedir [m. 3 (6)]. Gerçekten Yönerge kapsamında sadece paket tur sözleşmesinin tarafını oluşturan veya paket tur
sözleşmesi yapma niyeti olan tüketici değil; aynı zamanda Yönerge kapsamında
sayılan bir sözleşmeye dayanarak seyahat etme hakkı olan herkes (ör. yararına
sözleşme yapılan üçüncü kişi) korunmaktadır. Ayrıca klasik tüketici tanımına girmediği hâlde, mesleki veya ticari amaçla seyahat edenler de gerekli koşulların
varlığı hâlinde, Yönerge kapsamında korunabilmektedir (bkz. bir üst başlık).
d. Tüketicinin paket tur başlamadan sözleşmeyi sona erdirme imkânı
genişletilmiştir:
1990 tarihli AB Yönergesi kapsamında, seyahat edenin erken rezervasyon
yapıp daha sonra seyahate katılmak istememesi durumunda sadece sözleşmeyi
uygun şartları taşıyan başka bir kişiye devretme imkânı düzenlenmişken, 2015
tarihli AB Yönergesi m. 12 ile seyahat edene seyahatin başlama tarihine kadar
dilediği zaman sözleşmeyi sona erdirme imkânı tanınmıştır. Bu düzenlemeye
göre, paket tur sözleşmesinde sona erdirmenin yapıldığı zamana göre standardize edilmiş, makul ve gerekçelendirilebilir bir ödeme kesintisi öngörülebilir.
Ancak sözleşmede kararlaştırılacak bu kesinti miktarının “uygun” (reasonable)
olması gerektiği ifade edilmektedir. Söz konusu düzenlemelere göre, “uygun” ile
kast edilen; götürü ücretten, seyahatin tipi dikkate alınarak, belirli sona erdirme
zaman dilimlerine göre masraflardan yapılacak tasarruf ve ikame bir tüketiciye
hizmet verilerek elde edilebilecek kazanç mahsup edilerek elde edilecek tahmini
miktarlardır. Üstelik paket tur düzenleyicisi, tüketici talep ettiği takdirde bu miktarların hesabına ilişkin somut gerekçeler sunmak durumundadır. Bir diğer ifade
ile, her ne kadar kesinti miktarı sözleşmede götürü olarak tespit edilmiş olsa da
paket tur düzenleyicisinin, tüketici talep ettiği takdirde zararın varlığını ve miktarını ispat etmesi gerekir.
e. Seyahat edenin paket turdaki aksaklığı bizzat gidermesi
2015 tarihli AB Yönergesi m. 13 (4) hükmünde getirilen yeni bir düzenleme,
paket tur düzenleyicisinin, seyahat eden tarafından kendisine verilen makul sürede ifadaki aksaklığı gidermediği takdirde seyahat edenin aksaklığı bizzat gidererek masrafları talep edebileceği hükmüdür. Eğer düzenleyici aksaklığı gidermeyi
reddetmişse veya aksaklığın derhâl giderilmesi gerekiyorsa bu durumda seyahat
edenin süre vermesi gerekmeyecektir.
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f. İfadaki aksaklığın tüketiciden kaynaklanması durumunda paket tur
düzenleyicisinin destek sağlama yükümlülüğünün devam etmesi
2015 tarihli AB Yönergesi m. 16 I hükmü paket tur düzenleyicisinin, zor durumda kalan seyahat edene gecikmeksizin destek sağlaması gerekliliğini düzenlemektedir. Hükümde destek sağlama yükümlülüğünün özellikle sağlık hizmetleri,
bulunulan yerdeki yerel yönetim ile ilişkiler ve konsolosluk hizmetleri ve uzak
mesafe iletişimi bakımından önemli olduğu vurgulanmıştır. AB Yönergesi m. 16
II hükmüne göre ise, ifadaki aksaklık tüketicinin kasıt veya ihmalinden11 kaynaklanıyorsa paket tur düzenleyicisi sağladığı destek için uygun ek ücret talep
edebilecektir. Bu hükmün karşıt anlamından anlaşıldığı üzere, paket turun ifası
sırasında çıkan aksaklık tüketiciden kaynaklansa dahi, paket tur düzenleyicisinin
destek sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak tüketicinin kusuru bulunduğu
hâllerde (kasıt veya ihmal derecesinde) destek sağlama için ücret talep edilebilir.
g. Seyahat edenin ikame edimi kabul etmeyerek sözleşmeden dönme
hakkı
Eğer paket turu oluşturan edimlerden önemli bir kısmı ifa edilemiyorsa, paket
tur düzenleyicisi, seyahat edene ikame edimler sunmakla yükümlüdür. Seyahat
edenin ikame edimi reddetme imkânı vardır. Ancak 1990 tarihli AB Yönergesi m.
4 (7) II’de ikame edim önerisinin reddinin haklı sebeplere (İng. good reasons, Fr.
juste motifs, Alm. wichtigen Gründen) dayanması gerektiği düzenlenmişti. 2015
tarihli AB Yönergesi m. 13 (5) III hükmü ise seyahat edenin dayanabileceği haklı
sebepleri sayarak sınırlamıştır. Buna göre seyahat eden, ikame edim önerisini ancak paket tur sözleşmesinde ilk kararlaştırılan edim ile mukayese edilemeyecek
şekilde farklı ise veya ikame edim sonucu önerilen bedel indirimi yeterli değilse
reddedebilecektir.
h. Sorumsuzluk anlaşması yapılmasının sınırlarına ilişkin:
1990 tarihli AB Yönergesi m. 5(2) IV, üye devletlerin bedensel zararlar dışında
sorumluluğun sınırlanmasına yönelik anlaşmalar yapılmasına izin verebileceklerini; ancak sorumluluğun sınırlandırılmasının “makul” olması gerektiğini düzenlemekteydi. 2015 tarihli AB Yönergesi m. 14 (4), üye devletlerin başkaca uluslararası anlaşmalarla aksi yönde bağlı olduğu hâller dışında, kasıt ve ihmal ile yol
açılan bedensel zararlar dışında diğer zararlar için paket tur bedelinin üç katından
az olmamak koşuluyla sorumsuzluk anlaşması yapılabileceğini düzenlemektedir.
11

Dikkat çekmek gerekir ki ek ücret talep edilebilmesi için ifa aksaklığının tüketiciye atfedilebilir
(İng. Attributable) olması yeterli görülmemiş; ek şart olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanması aranmıştır.
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B. Türk Hukuku
1. Paket Tur Sözleşmelerine ilişkin Mevcut Düzenlemelerin Sistematiği
Türk hukukunda paket tur sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler, TKHK m. 51
ve bu hükme dayanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
TKHK m. 51
TKHK m. 51 hükmü temel düzenlemeleri içermektedir. Birinci fıkra, paket tur
sözleşmelerinin tanımını; ikinci fıkra kanunun dolanılmasına karşı önlem olarak
turun ayrıntılarının tüketici/düzenleyici/aracı tarafından belirlenmiş olmasının
veya tur içeriğindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırılmasının önemli olmadığını; üçüncü fıkra aracının sorumluluğunu; dördüncü fıkra sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünü; beşinci fıkra sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye
verilmesi zorunluluğunu; altıncı fıkra tur başlamadan önce tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle turda esaslı bir değişiklik yapılması hâlinde tüketicinin
sözleşmeden dönme hakkını ve bunun kullanılmasının sonuçlarını; yedinci fıkra
ifaya başlandıktan sonra ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle tüketicinin sahip olduğu bedel indirimi ve dönme hakları ile bunların kullanılmasının sonuçlarını;
sekizinci fıkra paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa
edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat sorumluluğunu ve
bu kapsamda özellikle boşa harcanan tatil zamanına ilişkin tazminatı; dokuzuncu
fıkra ticari ve mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan
kişilerin de tüketici olarak kabul edileceğini; sonuncu fıkra ise bazı uygulama
usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceğini düzenler.
Yönetmelik
Yönetmelik ise beş bölüm ve toplam yirmi bir maddeden ibaret olup özetle şu
içeriği haizdir:
Birinci Bölüm (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar): İlk bölümde, birinci madde yönetmeliğin amacını, ikinci madde kapsamını, üçüncü madde dayanağını düzenlemekte; dördüncü madde ise tanımlara yer vermektedir.
İkinci Bölüm (Sözleşme ve Bilgilendirme Yükümlülüğü): Bu bölümde beşinci maddede sözleşme öncesi bilgilendirme kapsamında broşür verme yükümlülüğü ve broşürün içeriği; altıncı maddede sözleşmenin kurulması aşamasındaki
bilgilendirme yükümlülüğü ve bu bağlamda sözleşmenin zorunlu içeriği; yedinci
maddede yolculuk öncesi bilgilendirme yükümlülüğü ve bu bilgilendirmenin zorunlu içeriği; sekizinci maddede sözleşme ve bilgilendirmelerin şekline ilişkin
ayrıntılar ve bu içeriğin katılımcıya verilmesi zorunluluğu düzenlenmiştir.
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Üçüncü Bölüm (Sözleşme İçeriğinin Değiştirilmesi ve Paket Turun İptali): Bu bölüm sözleşmeye bağlılığın paket tur düzenleyicisi açısından yumuşatıldığı hâllere ve katılımcının bu hâller karşısındaki haklarına ilişkindir. Dokuzuncu
madde sözleşmede yer alan fiyatın sonradan değiştirilebilmesinin koşullarını;
onuncu madde paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından, turun içeriğine ilişkin esaslı değişiklikler yapılması hâlinde katılımcının haklarını; on birinci madde
turun başlamadan önce iptali hâlinde katılımcının haklarını düzenlemektedir.
Dördüncü Bölüm (Sözleşmenin Gereği Gibi İfa Edilmemesi): Bu bölüm
paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle doğan tazminat sorumluluğuna ilişkindir. On ikinci madde tur başladıktan sonra
eksik ifa edilmesi hâlinde düzenleyici veya aracının eksiklikleri giderme (destek sağlama) ve alternatif düzenlemeler yapma yükümlülüğü ile katılımcının alternatif düzenlemeleri kabul etmeyerek sözleşmeden dönme imkânını ve bunun
sonuçlarını; on üçüncü madde paket tur düzenleyicisi ve aracısının sözleşmenin
hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden sorumluluğunu ve boşa harcanan tatil
zamanı için tazminat talep edilebilmesini; on dördüncü madde düzenleyici veya
aracının sözleşmeye aykırılıktan sorumlu olmayacağı hâller ile bu hâllerde dahi
destek sağlama yükümlülükleri bulunmasını ve paket turun asgari katılımın sağlanmaması nedeniyle tazminat sorumluluğu olmaksızın iptal edilebilmesinin koşullarını düzenlemektedir.
Beşinci Bölüm (Katılımcının Diğer Hakları): Bu bölüm katılımcının tur
başlamadan önce tura katılmaktan vazgeçmesi hâlinde elinde olan imkânlarına
ilişkin olup, on beşinci madde sözleşmeyi devretme hakkının kullanılmasının
şartları ve sonuçlarını; on altıncı madde ise tur başlamadan önce sözleşmeyi sona
erdirme hakkını kullanabilmesinin çeşitli ihtimallere göre şartları ve sonuçlarını
düzenlemektedir.
Altıncı Bölüm (Çeşitli ve Son Hükümler): Bu son bölümde aracının paket
tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmadığı hâllerde sorumlu olması (m. 17); sorumsuzluk kayıtlarının geçersizliği (m. 18) ve yürürlük ile ilgili
hükümler yer almaktadır (m. 19, 20, 21).
2. 2015 tarihli AB Yönergesi’nde getirilen yenilikler bakımından Türk
hukukundaki mevcut durum
a. Paket tur sözleşmesi düzenlemesinin kapsama alanına ilişkin
i. Paket tur içerisinde yer alan edim tipleri
TKHK m. 51’de ve Yönetmelik m. 4 (f)’de verilen paket tur tanımında, paket
turu oluşturan edim kombinasyonunda yer alabilecek üç edim tipinin bulunduğu
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görülür. Bu üç edim tipi (i) ulaştırma, (ii) konaklama ve (iii) bunlara yardımcı
sayılmayan diğer turistik hizmetler olarak belirlenmiştir. Tanımda ayrıca en az iki
hizmetin birlikte sunulması aranmıştır.
ii. “Paket tur” adı ile pazarlanan seyahatler
Gerekli unsurları taşımadığı hâlde “paket tur” adı altında pazarlanan seyahatler mevzuatımızda paket tur koruması kapsamına dâhil edilmemiştir.
iii. Dinamik paketleme
Günümüzde tüketicinin kurulmasında aktif rol oynadığı, internette bağlantılar üzerinden hareket ederek, çevrimiçi rezervasyon yaparak seyahat planladığı,
uygulamada tabir edildiği üzere “dinamik paketleme” yaptığı seyahat modelleri
paket turlarla rekabet eder düzeydedir. Ne var ki, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 51 ve ilgili Yönetmelik’te “dinamik paketleme” düzenleme kapsamına alınmamıştır12.
iv. Mesleki ve ticari amaçlarla seyahat edenlerin durumu
Türk hukukunda, ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişilerle kurulan sözleşmeler de paket tur koruması kapsamındadır [TKHK m. 51 (9), Yönetmelik m. 2 (2) (c)]. Mesleki veya ticari amaçla
seyahat edenler de paket tur düzenleyicisinin organizasyonuna bağımlı olduğundan ve edim ve sağlayıcı çokluğu karşısında onların da korunması gerektiğinden
diğer seyahat edenlere sağlanan haklardan yararlandırılmaları tercih edilmiş gözükmektedir.
v. De minimis ilkesi doğrultusunda sınırlama
Türk hukukunda, paket tur koruması kapsamının de minimis ilkesi doğrultusunda daraltılması sadece 24 saatten az süren ve gecelik konaklamayı içermeyen
sözleşmeler bakımından söz konusudur [TKHK m. 51 (1), Yönetmelik m. 4 (f)].
b. Terimlere ilişkin:
TKHK m. 51 hükmünde “tüketici” terimi kullanılırken Yönetmelik’te “katılımcı” teriminin tercih edildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla iki düzenleme ara12

Öte yandan, şartlar oluştuğu takdirde, güven teorisi kapsamında, bağımsız hizmet sağlayıcıları,
dinamik paketleme durumunda diğer hizmetlerin ifasından paket tur düzenleyicisi gibi sorumlu
tutulabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Feyza Eren Sayın, Paket Tur Sözleşmesi (On İki
Levha Yayıncılık, 2017) 56-58.
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sında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Yönetmelik m. 4 (ç) hükmünde katılımcı
kelimesinin “herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt eden, adına
ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya
kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen tüketiciyi” ifade ettiği belirtilerek yine “tüketici” üzerinden bir tanım yapılması tercih edilmiştir. Öte yandan
dikkat çekmek gerekir ki, paket tur düzenlemelerinin koruma alanı, TKHK m.
3’de yer alan klasik tüketici ve tüketici işlemi tanımlarının ötesine geçmektedir.
Mesleki veya ticari amaçlarla seyahat edenler korunduğu gibi, tüketici işleminin
tarafı olmadığı hâlde lehine paket tur hizmeti alınan kişiler de koruma kapsamındadır.
c. Tüketicinin paket tur başlamadan sözleşmeyi sona erdirme imkânı:
Yönetmelik m. 16 hükmü, ilk fıkrasında tüketiciye, seyahate katılmaktan vazgeçmesi hâlinde, karşı tarafa yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirim yaparak, genel bir sözleşmeyi sona erdirme hakkı13 tanımış; sonraki fıkralarda bu
sona erdirme hakkının kullanılması, turun başlamasına otuz günden fazla veya
az bir süre kalmasına veya öngörülemeyen ve engellenemeyen bir durum veya
mücbir sebep bulunup bulunmamasına göre farklı sonuçlara bağlanmıştır. Yönetmelik m. 16 hükmü, 1990 tarihli AB Yönergesi’nde yer almayan bir imkânı
ihtiva etmektedir. Yönetmelik m. 16 Hükmün tüketiciye sunduğu sona erdirme
imkânlarını ve sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:
(i) Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan sona erdirme
bildirimleri: Tüketici ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti
yapılmaksızın tüm ücretin iadesini talep edebilir [m. 16 (2)].
(ii) Paket turun başlamasına otuz günden az bir zaman kala yapılan sona
erdirme bildirimleri:
- Neden göstermeden fesih: Bu hâlde masraflar dışında ayrıca, sözleşmede belirtilmiş olması şartı ile, götürü ücretten belirli bir oranda
kesinti yapılabilir [m. 16 (3)].
- Tüketicinin öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle fesih: masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belge13

Her ne kadar Yönetmelik’te “fesih” ifadesi kullanılmış olsa da biz burada, Yönetmelik tarafından hukuki sonuçları özel olarak tespit edilmiş; tüketiciye sözleşmeyi, tek taraflı olarak,
“herhangi bir nedene dayanmadan”, serbestçe sona erdirme hakkı tanıyan yasal bir geri alma
hakkı bulunduğunu düşünmekteyiz. Öte yandan, kanımızca, bu geri alma hakkı, öneri ve kabul
beyanının geri alınması anlamına gelmemekte, fakat sözleşmeden dönme ile aynı sonuçları
yaratmaktadır. Bu konuda açıklamalar için bkz. Sayın, 160 vd.
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lendirilebilinen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere,
herhangi bir kesinti yapılmaksızın, tüm bedelin iadesi talep edilebilir
[m. 16 (4)].
d. Seyahat edenin paket turdaki aksaklığı bizzat gidermesi
Türk hukukunda, 2015 tarihli AB Yönergesi’nde olduğu gibi, seyahat edenin
seyahatteki aksaklığı bizzat gidermesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Her ne kadar özel düzenleme olmasa da yapma borçlarının ifa edilmemesine ilişkin BK 113 I genel hükmü ve eser sözleşmesi hükümleri arasında yer alan
BK 473 II hükmü kıyasen uygulama bulabilir.
e. İfadaki aksaklığın tüketiciden kaynaklanması durumunda paket tur
düzenleyicisinin destek sağlama yükümlülüğü
Türk hukukunda, Yönetmelik m. 14 II hükmünde paket tur düzenleyicisinin
destek sağlama yükümlülüğünün tazminat sorumluluğunun kalktığı şu hâllerde
de devam edeceği düzenlenmiştir: (i) Sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan
üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, (ii)
mücbir sebebin bulunması, (iii) paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi (Yönetmelik m. 14
I b, c, ç). Öte yandan tazminat sorumluluğun kalktığı bir diğer hâl olan turdaki
aksaklığın katılımcının kusurundan14 kaynaklanması ihtimali hariç tutulmuştur
[aynı yönde bkz. 1990 tarihli AB Yönergesi m. 5 (2) II].
f. Seyahat edenin ikame edimi kabul etmeyerek sözleşmeden dönme
hakkının sınırlandırılmasına ilişkin:
Tur başladıktan sonra paket tur düzenleyicisinin turdaki önemli bir edimi yerine getiremeyeceği anlaşıldığı takdirde, katılımcıya eşdeğerde alternatif düzenlemeler, bir diğer ifadeyle ikame edim sunmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir
[Yönetmelik m. 12 (2)]. Yönetmelik m. 12 (3)’te tüketicinin ikame edimi kabul
etmeyerek sözleşmeden dönebileceği ifade edilmektedir. Hükmün lafzı, tüketicinin ikame edim önerisini kabul etme konusunda tam bir serbestîye sahip olduğu
izlenimi yaratmaktadır.

14

Kanımızca burada sorumluluğun kalkması için katılımcının kusurlu davranışı aranmamalı, kusursuz da olsa nedensellik bağını kesen bir davranış sorumluluğun kalkması için yeterli olmalıdır. Bu açıdan Yönetmelik’in ifadesini isabetli bulmuyoruz. Nitekim Yönerge m. 14 (3) a.’nın
ifadesi de tüketiciye “atfedilebilir” (attributable) bir davranışı yeterli bulmaktadır.
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g. Sorumsuzluk anlaşması yapılmasının sınırlarına ilişkin:
Yönetmelik m. 18, paket tur düzenleyicisi ya da aracısının bu Yönetmelik’ten
kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtların hükümsüz olduğunu düzenlemektedir. Buna göre paket tur sözleşmelerinde düzenleyici ve aracı açısından sorumsuzluk anlaşması yapılması tamamen yasaklanmıştır.
III. Değerlendirme ve Öneriler
1. Paket Tur Sözleşmesi Düzenlemesinin Kapsama Alanına İlişkin
a. Paket tur içerisinde yer alan edim tipleri bakımından:
TKHK m. 51’de ve Yönetmelik m. 4 (f)’de verilen paket tur tanımında ulaştırma ve konaklama edimlerine “yardımcı olmayan” diğer turistik hizmetlerin ne
tür edimler olduğu açık olmadığı gibi, ulaştırma ve konaklama içermeyen fakat
diğer turistik hizmetlerden en az ikisini içeren sözleşmelerin paket tur olup olmadığı da belirsizdir. Bu konuda AB Yönergesi m. 3 (2)’deki gibi daha ayrıntılı bir
düzenleme getirilerek bu belirsizlik açıklığa kavuşturulabilir. Yönerge hükmünde
konaklama, ulaşım ve araç kiralama aslî edim sayılarak edimlerden en az birinin
bunlardan biri olması aranmış; diğer tür edimlerin aslî edim sayılması için paket bedelinin önemli bir kısmına karşılık gelmesi veya paketin esaslı unsurunu
oluşturması veya bu yönde tanıtımının yapılmış olması aranmıştır15. AB Yönergesi’nin öngördüğü asgarî koruma bu şekilde olmakla beraber, aslî edim niteliğinde olduğu sürece herhangi iki turistik hizmetten ibaret sözleşmelerin paket
tur sayılmasının koruma alanını daha geniş tutacağı, baştan tereddüt oluşmasını
engelleyeceği gerekçesiyle daha isabetli olduğu kanısındayız.
b. “Paket tur” adı ile pazarlanan seyahatler bakımından:
2015 tarihli AB Yönergesi m. 3 (2) I (iii) hükmünde, bir seyahat paket tur
unsurları taşımıyor olsa bile “paket tur” veya benzeri bir ad altında tanıtımı yapılıyorsa paket tur düzenlemesine tabi olacağı belirtilmektedir16. Böylece seyahat edenin paket tur mevzuatına tabi olarak korunacağı yönünde yaratılmış olan
güven korunmuştur. Kanımızca hukukumuzda da bu yönde açık bir düzenleme
yapılabilir.

15
16

Bkz. yuk. II-A-2-a-i.
Bkz. yuk. II-A-2-a-i.
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c. Dinamik paketleme:
2015 tarihli AB Yönergesi, genel olarak “dinamik paketleme” başlığı altında
değerlendirebileceğimiz iki tip seyahati ayrıntılı şekilde tanımlayarak kapsama
alanına dâhil etmiştir: (1) “tıklamalı” (click-through) paket turlar17 ve (2) bağlı
seyahat sözleşmeleri18. Bu düzenlemeler örnek alınarak mevzuatımızın, güncel
seyahat uygulamalarına ve AB Yönergesi’ne uyumlu hâle getirilmesi isabetli olacaktır.
d. Mesleki ve ticari amaçlarla seyahat edenlerin durumu:
AB Yönergesi mesleki veya ticari amaçla seyahat edenlere sağlanan korumayı sınırlandırmıştır. Yönerge’nin; bir sağlayıcı ile mesleki, ticari veya iş veya
zanaatına ilişkin olan bir amaçla hareket eden gerçek veya tüzel kişi arasında, iş
seyahatleri yapılmasına ilişkin genel bir anlaşma (“general agreement”) olarak
kurulan paket tur sözleşmelerine uygulanmaması öngörülmüştür [m. 2 (2) (c)]19.
Mevzuatımız hâlihazırda, seyahat edenler açısından AB Yönergesi’nin öngördüğü asgarî korumadan daha öte bir koruma öngörmektedir. Ancak korumanın kapsamının daraltılması tercih edilirse, AB Yönergesi’ndekine benzer bir düzenleme
yapılarak meslekî veya ticari amaç taşıyan genel nitelikli paket tur sözleşmeleri
koruma dışı bırakılabilir.
e. De minimis ilkesi doğrultusunda sınırlama
2015 tarihli AB Yönergesi m. 2 (2) (b) bendi (i) arada sırada olmak üzere ve
(ii) kâr amacı gütmeden ve (iii) sınırlı sayıda kişi grubuna yönelik düzenlenen
paket turların Yönerge kapsamı dışında bırakılmasını öngörmektedir20. Mevzuatımız mevcut hâliyle, AB Yönergesi’nin öngördüğü asgarî korumadan daha
öte bir koruma öngörmektedir. Ancak korumanın kapsamının daraltılması tercih
edilirse, AB Yönergesi’ndeki benzer bir düzenleme yapılarak sayılan özellikleri
kümülatif olarak taşıyan paket turların TKHK m. 51 ve Yönetmelik kapsamından
çıkarılmasına ilişkin bir hüküm düzenlenebilir.
2. Terimlere İlişkin
2015 tarihli AB Yönergesi’nde “tüketici” yerine “seyahat eden” (“traveller”,
“voyageur”) terimi kullanılması tercih edildiği görülmektedir [m. 2(6)]. Kanı17
18
19
20

Bkz. yuk. II-A-2-a-i.
Bkz. yuk. II-A-2-a-ii.
Bkz. yuk. II-A-2-b-i.
Bkz. yuk. II-A-2-b-ii.
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mızca Türk hukukunda da TKHK ile Yönetmelik arasındaki terim uyumsuzluğunun giderilmesi, her iki düzenlemede de “katılımcı” veya AB Yönergesi’ndeki
gibi “seyahat eden” terimi tercih edilerek birlik sağlanması isabetli olacaktır.
3. Tüketicinin Paket Tur Başlamadan Sözleşmeyi Sona Erdirme İmkânı
Tüketiciye, seyahate katılmaktan vazgeçmesi hâlinde, karşı tarafa yazılı veya
kalıcı veri saklayıcısı ile bildirim yaparak, genel bir sözleşmeyi sona erdirme
hakkı tanıyan Yönetmelik m. 16 hükmü, üç yönden 2015 tarihli AB Yönergesi
m. 12’de öngörülen asgari korumadan21 daha güçlü bir koruma öngörmektedir:
- Yönerge hükmü, seyahat edene sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanımakla
birlikte; bunun karşılığında paket tur düzenleyicisine de paket tur sözleşmesine, paket tur başlamadan önce, sona erdirmenin yapıldığı zamana göre
standardize edilmiş kesintiler yapmayı öngören hükümler koyma imkânı
tanımaktadır. Türk hukukunda ise düzenleyiciye tanınan bu imkân yukarıda görüldüğü üzere paket turun başlamasına en az otuz gün kala yapılan
bildirimler bakımından sınırlanmıştır.
- Hem AB Yönergesi m. 12 hem de Yönetmelik m. 16 hükmü engellenemeyen durum ve mücbir sebebin varlığı hâlinde tüm bedelin iadesini öngörmektedir. Ancak AB Yönergesi engellenemeyen durum ve mücbir sebebin
seyahatin gerçekleşeceği varış noktasında olmasını ve bu noktaya ulaşımı
veya paket turun ifasını önemli ölçüde engellemesini şart olarak aramaktadır. Oysa Yönetmelik m. 16 hükmünde katılımcının gerekli tüm özeni
göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya
mücbir sebep bulunması yeterli görülmüştür.
- AB Yönergesi m. 12, sözleşmede kararlaştırılmış olmasa bile, paket tur
düzenleyicisine, paket tur ücretinden, fiilen yapmaktan kurtulduğu masrafları ve ikame tüketiciye hizmet sunarak elde ettiği kazancı mahsup ederek
kalan paket tur ücretini tazminat olarak talep etme imkânını tanımaktadır.
Oysa Türk hukukunda, paket tur düzenleyicisinin, Yönetmelik hükmünde
sayılan masraf kalemleri dışında tazminat talep edebilmesi sadece sözleşmede hüküm bulunmasına bağlanmıştır. Hukukumuzda öngörülen bu kesintinin sözleşmesel nitelikli bir dönme tazminatı niteliğinde olduğu söylenebilir.
Yönetmelik hükmünün bir noktada AB Yönergesi’nin öngördüğü asgari korumayı sağlamadığı düşüncesindeyiz:
- Sözleşmede kararlaştırılan dönme tazminatı somut olayda paket tur düzenleyicisinin fiilen uğradığı zarar miktarından daha fazla olabilir. Tüketicinin
21

Bkz. yuk. II-A-2-d.
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talep etmesi hâlinde, paket tur düzenleyicisinin bunu ispat etmesi gerektiği
yönünde bir düzenleme bulunmadığı gibi, tüketicinin bizzat bunun aksini
ispat edebileceğine dair bir düzenleme de bulunmamaktadır. Kanımızca
burada 2015 tarihli AB Yönergesi m. 12 düzenlemelerindeki gibi hâkime
tazminatın uygunluğunu belirleme konusunda takdir yetkisi veren, paket
turlara özgü bir tazminat talebi düzenlenmesi daha isabetli olurdu. Hükmün mevcut hâliyle, hâkimin tazminatın miktarının uygunluğunu değerlendirmesi, gerekli şartların oluşması hâlinde, TKHK m. 5’e göre yapılacak bir haksız şart denetimi ile mümkün olabilecektir.
4. Seyahat Edenin Paket Turdaki Aksaklığı Bizzat Gidermesi
Seyahat edenin seyahatteki aksaklığı bizzat gidermesine ilişkin 2015 tarihli
AB Yönergesi m. 13 (4) hükmü doğrultusunda özel bir düzenleme getirilerek
Yönerge’yle uyumlaştırma sağlanabilir22.
5. İfadaki Aksaklığın Tüketiciden Kaynaklanması Durumunda Paket
Tur Düzenleyicisinin Destek Sağlama Yükümlülüğü
Kanımızca, turdaki aksaklığın katılımcıdan kaynaklandığı hâllerde dahi, paket tur düzenleyicisinin, dürüstlük kuralı uyarınca, asgarî düzeyde destek sağlama yükümlülüğü olduğunu kabul etmek gerekir. Paket tur düzenleyicisi, kendisi
için önemli bir güçlük oluşturmadığı sürece, katılımcının bu aksaklığı aşması için
gerekli bilgi ve desteği sağlamalıdır. Bu her şeyden önce dürüstlük kuralı ve aydınlatma yükümlülüğünün gereğidir. Gerçekten de örnek olarak, tüketicinin kendi ihmaliyle trafik kazası geçirmesi veya pasaportunu kaybetmesi hâlinde, hemen
paket tur düzenleyicisinin destek sağlama yükümlülüğü bulunmadığı sonucuna
varmak yerinde olmaz. Öte yandan bu hâlde, 2015 tarihli yeni AB Yönergesi m.
16 II hükmündeki gibi23, turdaki aksaklık tüketicinin kasıt veya ihmalinden kaynaklanıyorsa paket tur düzenleyicisinin sağladığı destek için uygun ek ücret talep
edebileceği düzenlenmesi isabetli olacaktır.
6. Seyahat Edenin İkame Edimi Kabul Etmeyerek Sözleşmeden Dönme
Hakkının Sınırlandırılmasına İlişkin:
2015 tarihli AB Yönergesi m. 13 (5) III hükmü tur başladıktan sonra paket
tur düzenleyicisinin turdaki önemli bir edimi yerine getiremeyeceği anlaşıldığı
takdirde seyahat edenin ikame edimi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilme22
23
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si için dayanabileceği haklı sebepleri sayarak sınırlamıştır. Buna göre seyahat
eden, ikame edim önerisini ancak paket tur sözleşmesinde ilk kararlaştırılan edim
ile mukayese edilemeyecek şekilde farklı ise veya ikame edim sonucu önerilen
bedel indirimi yeterli değilse reddedebilecektir24. Türk hukukunda sözleşmeden
dönme, ancak ifa engelinin belli bir ağırlığa ulaştığı hâllerde kabul edilmiş bir
yaptırımdır. Üstelik paket turun devamlılığının sağlanmasında sadece katılımcının değil, paket tur düzenleyicisinin de menfaati vardır; bu menfaati de gözeterek
sözleşme dengesini korumak gerekir. Bu nedenlerle, kanımızca, Türk hukukunda
da tüketicinin sözleşmeden dönme imkânından yararlanabilmesi için ikame edim
önerisini reddetmesi haklı bir sebebe dayanmalıdır. AB Yönergesi’ndeki gibi bir
düzenleme yapılarak haklı sebeplerin belirlenmesi uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri giderecektir.
7. Sorumsuzluk Anlaşması Yapılmasının Sınırlarına İlişkin:
Avrupa Birliği hukukunda, sorumsuzluk anlaşmaları Türk hukukundaki gibi
tamamen yasaklanmayarak paket tur düzenleyicisi ve aracılarının da menfaatini
koruyacak ara bir çözüm benimsenmiştir. 2015 tarihli AB Yönergesi m. 14 (4),
üye devletlerin başkaca uluslararası anlaşmalarla aksi yönde bağlı olduğu hâller
dışında, kasıt ve ihmal ile yol açılan bedensel zararlar dışında diğer zararlar için
paket tur bedelinin üç katından az olmamak koşuluyla sorumsuzluk anlaşması
yapılabileceğini düzenlemektedir25. Hukukumuzda da sorumsuzluk anlaşması
yasağının malvarlığı zararları bakımından ve düzenleyicinin veya aracının kusurunun derecesine göre makul ölçülerde sınırlandırılması sözleşmede menfaatler
dengesinin sağlanması bakımından isabetli olacaktır.
Kaynakça/References
Avrupa Komisyonu, ‘Report From The Commission To The European Parliament And The
Council On The Provisions Of Directive (Eu) 2015/2302 Of The European Parliament
And Of The Council Of 25 November 2015 On Package Travel And Linked Travel Arrangements Applying To Online Bookings Made At Different Points Of Sale’ (21.6.2019,
Brüksel)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0270&from=EN> erişim 9.12.2020.
Sayın F E, Paket Tur Sözleşmesi (On İki Levha Yayıncılık, 2017).
Jourová V, ‘Stronger EU protection for package holidays: How will it work in practice?’ (Factsheet, Mayıs, 2015) <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_package_travel_
may2015_en.pdf> erişim: 9.12.2020.
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GİRİŞ
Avrupa Birliği hukukunda haksız rekabete ilişkin çalışmalar esasen uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. AET Antlaşması’nın 1958 yılında yürürlüğe girmesinin hemen ardından Komisyon tarafından Münih’te bulunan Max-Planck-Enstitüsüne1, o dönemde üye olan altı devletin haksız rekabet hukuklarına ilişkin
kanunların uyumlaştırılmasına ilişkin imkân ve usullerinin tespitine yönelik bir
araştırma görevi verilmiştir.
E. Ulmer tarafından hazırlanan ve birkaç ciltten oluşan 1965 tarihli raporda,
üye devletlerin (haksız) rekabet hukukuna ilişkin kanunlarının uyumlaştırılmasının mümkün ve amaca uygun olacağı sonucuna varılmıştır.2 Rapor’da aynı zamanda ilk adım olarak 1883 tarihli Paris Sözleşmesi’nin3 10bis maddesine benzer
şekilde, rekabet hukukuna ilişkin temel prensiplerin düzenlenmesini esas alan ve
o günkü üye devletlerin milletlerarası bir anlaşma imzalamaları da önerilmiştir.
E. Ulmer’in önerileri Komisyon tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Ancak haksız rekabet konusunda 70’li yıllarda Birlik içinde fikir birliğine varılamamış, çalışmalar esas itibariyle tüketicinin korunması ekseninde devam etmiştir.
Konuyla ilgili uzun yıllar süren müzakerelerin sonucu ise 10.09.1984 tarihli
84/450 AET sayılı Yanıltıcı Reklamlara İlişkin Yönerge olmuştur4. Bundan on
1
2
3
4

(O zaman ki adıyla:) Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (bugün: Munich Max Planck Campus for Legal and Economic Research).
Bkz. Eugen Ulmer, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG
Band I: Vergleichende Darstellung (C.H. Beck Verlag,1965).
1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Korunmasıyle İlgili Paris Sözleşmesi [Paris Convention for the
Protection of Industrial Property].
Council Directive of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations
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üç yıl sonra karşılaştırmalı reklamlar da adı geçen Yönerge’ye dâhil edilmiştir.5
Ancak ne yazık ki konuya ilişkin yegâne düzenlemeler adı geçen Yönergeler olmamıştır. Aynı konuyu düzenleyen başkaca yönerge ve tüzüklerin de yürürlüğe
girmiş olması, birbiri ile kesişen, detaylı ve zor anlaşılır düzenlemelerin ortaya
çıkmasına sebep olmuştur.6
Sorunların giderilmesine yönelik yeni mevzuat/yönerge çalışmaları devam
etmiş ve netice itibariyle tüketicilerin korunması ve haksız rekabet hukuku bakımından önem taşıyan ve hâlihazırda yürürlükte bulunan 2005/29/AT ve 2006/114
AT sayılı Yönergeler ortaya çıkmıştır.7
2005 tarihli Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin 2005/29/AT sayılı Yönerge
doğrudan haksız rekabeti düzenlemekte ise de haksız rekabeti sadece işletmeler
ile tüketiciler arasındaki (business to consumer) hukuki ilişkiler bakımından düzenlemiştir (m. 3). Dolayısıyla Yönerge’de konuya sadece tüketicilerin korunması açısından yaklaşılmıştır.8
Haksız rekabete sıkça konu olan yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklamlar ise özel
bir Yönerge’de düzenlenmiştir. Hâlihazırda 12 Aralık 2006 tarihli Yanıltıcı ve

5

6
7

8

and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising [1984]
OJ L 250/17.
Directive 97/55 /EC of European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending
Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising, [1997] OJ L 290/18].
Bkz. Emmerich, § 1, N.25; ayrıca: Komisyon, ‘Green Paper on European Union Consumer
Protection’, Date of document: 02.10.2001, document nr. 52001DC0531, s. 5.
Tüketicileri korumaya yönelik olmamakla birlikte haksız rekabet hukukuna ait olan ve işletmeler arasındaki hukuki ilişkiler bakımından haksız ticari uygulamaları düzenleyen nispeten yeni
tarihli iki Yönerge daha vardır:
1) Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2019 tarihli ve 2019/633 (AB) sayılı Tarım ve
Gıda Tedarik Zincirinde İşletmeler Arasındaki Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Yönerge
[Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on
unfair trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply
chain [2019] OJ L 111/ 59] ve
2) Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 20 Haziran 2019 tarihli ve 2019/1150 (AB) sayılı Çevirimiçi Aracılık Hizmetlerinde Ticari Kullanıcılar İçin Dürüstlüğün ve Şeffaflığın Teşvikine
İlişkin Tüzük [Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20
June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation
services [2019] OJ L 186/57].
Reklamlar ile ilgili olarak da tütün ürünlerini düzenleyen özel bir yönerge de mevcuttur: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2003/33 EC sayılı Tütün Ürünleri ile İlgili Reklam ve Sponsorluğa İlişkin Yönerge [Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council
of 26 May 2003 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of
the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products [2003] OJ L
152/16].
Adı geçen Yönerge aşağıda § 8’da detaylı olarak incelenmiştir.
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Karşılaştırmalı Reklamlara ilişkin 2006/114/AT sayılı Yönerge yürürlüktedir.9
Böylece Türk hukukunda haksız rekabet müessesesi içerisinde mütalaa edilebilecek yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklamlar10 AB mevzuatında ayrı bir Yönerge’de
düzenlenmiştir. Hemen ekleyelim ki bu Yönerge konuya işletme sahiplerinin
(traders) korunması açısından yaklaşmakta, tüketicileri ise dolaylı olarak korumaktadır.
Dolayısıyla Türk, Alman ve İsviçre hukuk düzenlerinde mevcut olduğu tarzda haksız rekabet hukukunu (sadece tüketiciler bakımından veya sadece işletme
sahipleri bakımından değil de) bütün menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alan
detaylı genel bir düzenleme AB mevzuatında henüz mevcut değildir11.

9
10
11

Adı geçen Yönerge aşağıda § 9’da detaylı olarak incelenmiştir.
“Ticari reklamlara” ilişkin detaylı düzenlemenin Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’da
yer aldığını hatırlatalım. Ayrıca bkz. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği.
İsviçre hukukunda: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986
(19 Aralık 1986 tarihli Haksız Rekabete İlişkin Federal Kanun); Alman hukukunda: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 2004 (2004 tarihli Haksız Rekabete İlişkin Kanun); Türk
hukukunda: TTK m. 54-63; ayrıca haksız ticari uygulamalar hk. TKHK m. 62, reklamlar hk.
TKHK m. 61, 63, 65 ve 2015 tarihli Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği.

996

N. Füsun NOMER ERTAN

997

§ 8. Haksız Ticari Uygulamalar

§ 8. Haksız Ticari Uygulamalar
Unfair Commercial Practices
N. Füsun NOMER ERTAN1
1

Profesör Doktor, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
e-posta: fnomer@istanbul.edu.tr
DOI: 10.26650/B/SS26.2020.015.41

Öz
Haksız rekabet teşkil eden fiiller, sadece rakiplerin menfaatlerini değil, aynı zamanda tüketicilerin menfaatlerini
de etkilemektedir. Tüketicilerin haksız rekabet teşkil eden davranışlardan korunması amacı ile Avrupa Birliği
Hukukunda 2005/29 sayılı Yönerge kabul edilmiştir. Yönerge ile önce işletmeler ile tüketiciler arasındaki hukuki ilişkiler bakımından haksız ticari uygulamaları yasaklanmış, sonra da haksız ticarî uygulamalara örnek
teşkil eden iki hâl gösterilmiştir: Yanıltıcı ve saldırgan ticarî uygulamalar. Yönerge’de her iki örnek hâl de hem
detaylı olarak düzenlenmiş hem de örneklendirilmişlerdir. Yönerge’nin 1 No.lu Ek’inde (Annex 1) de her hâl
ve şartta haksız olarak nitelendirilmesi gereken ticari uygulamalar gösterilmiştir. TKHK ve Ticari Reklam ve
Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümleri ile Yönerge hükümleri büyük oranda paralellik arz etmekle
birlikte TTK’nın haksız rekabete ilişkin hükümlerinin gerek tüketicileri gerekse rakipleri korumak bakımından
ileri seviyede olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Haksız rekabet, Haksız ticari uygulama, Yanıltıcı ticari uygulama, Saldırgan ticari uygulama
Abstract
Acts that consist unfair competition, affect the interests of consumers alongside the competitors. In EU law,
Directive 2005/29 has been accepted in order to protect consumers from such acts. Directive 2005/29 prohibits
unfair commercial practices in B2C legal relationships and sets out two main types of unfair commercial practices: misleading and aggressive commercial practices. The Directive stipulates and exemplifies both types in
detail. Annex I of the Directive 2005/29 sets forward the practices which should be qualified as unfair in all
circumstances. Turkish law on unfair commercial practices, namely provisions of Turkish Consumer Protection
Law and Regulation on Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices are mostly in line with
Directive. In light of these facts, it can be stated that the provisions of the Turkish Commercial Code provide a
higher level of protection for consumers as well as competitors.
Keywords: Unfair competition, Unfair commercial practices, Misleading commercial practices, Aggressive
commercial practices

998

N. Füsun NOMER ERTAN

I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 11 Mayıs 2005
tarih ve 2005/29/AT sayılı iç piyasa dâhilinde işletmeler ile tüketiciler arasındaki haksız ticari uygulamalara ilişkin 84/450 AET sayılı Konsey Yönergesi’ni, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 97/7/AT,
98/27/AT ile 2002/65/AT sayılı Yönergelerini ve
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2006/2004 (AT)
sayılı Tüzüğü’nü Değiştiren Yönerge (“Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yönerge”/“Yönerge”)1

Kabul Tarihi

: 11 Mayıs 2005

Sayısı

: 2005/29/AT

Yayın Yeri

: ABRG 11.6.2005, L 149, s. 22–39

B. Türk Mevzuatı
1. Adı
Kabul Tarihi

: 11 Ocak 2011

Sayısı

: 6098

Yayın Yeri

: RG 04.02.2011, 27836

2. Adı

: Türk Ticaret Kanunu

Sayısı

: 6102

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Yayın Yeri

: RG 14.2.2011, 27846

3. Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Sayısı

: 6502

Kabul Tarihi

: 7 Kasım 2013

Yayın Yeri

: RG 28.11.2013, 28835

4. Adı
Yayın Yeri
1

: Türk Borçlar Kanunu

: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
: RG 10.1.2015, 29232

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending
Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European
Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament
and of the Council [2005] OJ L 149/22 (Unfair Commercial Practices Directive).
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II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Haksız ticari uygulamalar 2005 tarihli Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin
2005/29/AT sayılı Yönerge’de düzenlenmiştir.
Yönerge –genel bir ifade ile- tüketicilerin korunması amacı ile işletmeler ile
tüketiciler arasındaki hukuki ilişkiler bakımından haksız ticari uygulamaları yasaklamaktadır (m. 5/1). Yönerge’de ayrıca haksız ticarî uygulamalara örnek teşkil edecek hâller gösterilmiştir: Yanıltıcı ve saldırgan ticarî uygulamalar. Yanıltıcı ticari uygulamalar 6. ve 7. maddelerde, saldırgan ticari uygulamalar ise 8. ve
9. maddelerde detaylı olarak düzenlenmişlerdir. Bu iki hâl dışında aynı zamanda
Yönerge’nin 1 No.lu Ek’inde (Annex 1) her hâl ve şartta haksız olarak nitelendirilmesi gereken ticari uygulamalar da gösterilmiştir.
1. 2005/29 sayılı Yönerge’nin Amacı
Yönerge’nin amacı, özellikle tüketicinin korunmasını sağlamaya yönelik olarak üye devletlerin, tüketicilerin iktisadi menfaatlerini sınırlayan haksız ticari
uygulamalara ilişkin hukuki ve idarî normlarının uyumlaştırılmasıdır (m. 1). Dolayısıyla Yönerge doğrudan tüketicilerin korunması amacına hizmet etmektedir.
2. 2005/29 sayılı Yönerge’nin Yürürlüğe Giriş Tarihi
Yönerge, üye devletler bakımından 12 Aralık 2007’de resmen yürürlüğe girmiştir (m. 19).
3. 2005/29 sayılı Yönerge’nin Uygulama Alanı
Yönerge’nin uygulama alanı oldukça dardır. Yönerge haksız rekabeti sadece
işletmeler ile tüketiciler arasındaki hukuki ilişkiler bakımından düzenlemekte ve
tüketicilerin ürünlerle (products) bağlantılı kararlarını doğrudan etkileyen ticari
uygulamaları hedef almaktadır (m. 3). Bu çerçevede Yönerge üye devletlerin, bir
taraftan tüketicilerin iktisadi menfaatlerini doğrudan zarara uğratan, diğer taraftan hukuka uygun hareket eden rakiplerin iktisadi menfaatlerini dolaylı olarak
zarara uğratan haksız ticari uygulamalara ilişkin normlarını uyumlaştırmaktadır.
Buna karşılık Yönerge:
(1) Sadece rakiplerin iktisadi menfaatlerini zarara uğratan veya işletme sahiplerinin (traders) kendi aralarındaki hukuki işlemlere dayanan haksız ticari
uygulamalara ilişkin milli hukukları (normları),

1000

N. Füsun NOMER ERTAN

(2) İşletmeler bakımından yanıltıcı olmakla birlikte tüketiciler bakımından
yanıltıcı olmayan reklamlar ile karşılaştırmalı reklamları ve
(3) Yıllık rapor (annual reports) ve izahname gibi kurumsal tanıtıma ilişkin
(corporate promotional literature) ve yatırımcıları hedef alan ticari beyanları,
(4) Haksız ticari uygulama sebebiyle zarar gören kişilerin şahsi dava haklarını,
(5) Sözleşme hukukuna, fikri mülkiyet hukukuna, ürün ve ikamet şartları
ile izin düzenlemeleri ile bağlantılı olarak güvenlik ve sağlığın korunmasına
ilişkin milli hukukları, keza şans oyunları ve rekabet düzenlemelerine ilişkin
hukuki düzenlemeleri
kapsamamaktadır (bkz. 2005/29 sayılı Yönerge’nin Önsöz’ü Kenar No.6 vd.).
Bu çerçevede Yönerge’nin uygulama alanı işletmeler ile tüketiciler arasındaki
haksız ticari uygulamalar ile sınırlıdır.
4. 2005/29 sayılı Yönerge’nin Hükümleri
a. Genel davranış yasağı: Haksız ticari uygulamalar yasaktır
Yönerge ile tek bir genel davranış yasağı (common general prohibition) getirilmiştir: “Haksız ticari uygulamalar yasaktır.” Böylece Yönerge çerçevesinde,
işletme sahibi (trader) ile tüketiciler arasında sözleşme ilişkisinin bulunmadığı
hâller de dâhil olmak üzere, sözleşmenin akdinden sonra ve sözleşmenin ifası
aşamasında dahi haksız ticari uygulamalar yasaklanmaktadır (m. 5/1).
Ticari bir uygulama:
a) Mesleki özen yükümlülüğünün gereklerine uygun değil ise ve
b) İlgili ürün ile bağlantılı olarak, ticari uygulamanın ulaştığı veya yöneldiği
ortalama tüketicinin ya da belirli bir tüketici grubunun hedef alındığı ticari uygulamalar bakımından grubun ortalama üyesinin iktisadi davranışını
önemli ölçüde etkiliyorsa veya önemli ölçüde etkilemeye müsait ise
haksızdır.
Mesleki özen yükümlülüğü:
Ticari bir uygulamanın “haksız” olarak nitelendirilmesinde öngörülmüş olan
ilk ölçüt “mesleki özen yükümlülüğünün gereklilikleridir” (requirements of professional diligence) (m. 5/2). Mesleki özen ile kastedilen, işletme sahibinin (trader) tüketicilere karşı makul piyasa uygulamaları ve/veya dürüstlük kuralı prensibi uyarınca faaliyetlerinde uyguladığı standart mesleki bilgi ve özendir (m. 2/h).
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Ortalama tüketici:
Getirilen ikinci ölçüt ticari uygulamanın ortalama tüketicinin davranışını
önemli ölçüde etkilemesi/etkileme ihtimalinin bulunmasıdır. Prensip olarak tüm
tüketicilerin haksız ticari uygulamalar karşısında korunması amaçlanmaktadır.
Ancak haksız ticari uygulamaların tespitinde Yönerge ana ölçüt olarak “ortalama
tüketiciyi” esas almaktadır: Sosyal, kültürel ve lisan faktörlerinin de dikkate alındığı makul ölçüde bilgilenmiş, dikkatli ve seçici tüketici. Ancak kimi hâlde belirli
özellikleri sebebiyle haksız ticari uygulamalara daha fazla maruz kalabilecek tüketici grupları da söz konusu olabilmektedir. Sadece aklî ya da fiziksel hastalığı,
yaşı veya saf olması sebebiyle özellikle korunmaya muhtaç olan tüketici grubuna
yönelen ticari uygulamalar söz konusu olduğu hâllerde, adı geçen grubun ortalama üyesi esas alınacaktır.
Milli mahkemeler ve idari makamlar “somut olayda ortalama tüketicinin ne
şekilde davranacağını” Adalet Divanının (Court of Justice) içtihatlarını da dikkate alarak kendi takdir yetkileri çerçevesinde tespit edeceklerdir (bkz. 2005/29
Yönerge’nin Önsözü, par. 18.).
b. Haksız ticari uygulama örnekleri: Yanıltıcı ve saldırgan ticari
uygulamalar
Haksız ticari uygulamalar uygulamada en sık görülen iki örnek gösterilerek
somutlaştırılmıştır: Haksız ticari uygulamalar özellikle yanıltıcı (misleading) ve
saldırgan (aggressive) ticari uygulamalardır (m. 5/4).
i. Yanıltıcı ticari uygulamalar
Yanıltıcı ticari uygulamalar, eylem (fiil/misleading action, irreführende Handlung) şeklinde gerçekleşebileceği gibi “hareketsiz kalma” sureti ile de (ihmali
davranış/misleading omissions, irreführende Unterlassung) gerçekleşebilir.
- Yanıltıcı eylemler (m. 6)
Yanlış bilgiler içeren ve bu nedenle doğru olmayan veya –içeriği itibariyle
doğru olsa bile- bir bütün olarak değerlendirildiğinde sunum şekli itibariyle aşağıda sayılan hususlardan en az biri konusunda ortalama tüketiciyi yanıltan veya
yanıltmaya müsait olan ve her hâlükârda tüketicinin esasen vermeyeceği bir ticari
kararı (transactional decision) vermesine sebep olan uygulamalar yanıltıcıdır:
a) Bir ürünün mevcudiyeti veya türü;
b) Bir ürünün önemli özellikleri, örneğin bulunabilirliği, avantajları, riskleri, uygulanması, içeriği, aksesuarları, satış sonrası müşteri hizmetleri ve
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şikâyet usulü, üretim veya tedarik zamanı ve usulü, teslim şartları, amaca
uygunluk, kullanım şekli, miktarı, özellikleri, coğrafi veya ticari menşei,
kullanımından beklenebilecek sonuçlar ya da ürün ile yapılan testlerle ilgili önemli sonuçlar;
c) İşletmecinin sorumluluklarının çerçevesi, ticari faaliyetinin amacı ve satış
prosedürüne ilişkin bilgiler, doğrudan veya dolaylı sponsorluklara ya da
işletme sahibine (trader) veya ürüne ait ruhsat bilgileri ve kullanılan semboller;
d) Ücret, ücretin hesaplanma şekli veya ücrete ilişkin özel bir avantajın mevcudiyeti;
e) Bir edimin, yedek parçanın, değişikliğin veya tamirin gerekliliği;
f) İşletmecinin veya temsilcisinin kimliği ve malvarlığı, meziyetleri, statüsü,
ruhsatları, özellikleri veya ilişkileri, ticari ve işletmesel mülkiyet hakları,
fikri mülkiyet hakları, ödül ve başarıları gibi şahsı, özellikleri veya haklarına ait bilgiler;
g) Tüketicinin yenisiyle değiştirme veya para iadesi de dâhil olmak üzere
hakları veya karşılaşabileceği riskler.
Ticari bir uygulama somut olayın tüm şartları birlikte değerlendirildiğinde,
ortalama bir tüketiciyi –esasen normal bir durumda almayacağı- ticari bir karara
yöneltiyor ise veya yöneltmeye müsait ise ve şu hususları içeriyor ise yine yanıltıcı olarak nitelendirilir:
a) Bir rakibin ürün, tanıtma vasıtası, ürün adı veya diğer bir işareti ile iltibasa
(karıştırılmaya/confusion) meydan verecek şekilde – karşılaştırmalı reklam da dâhil olmak üzere-, bir ürünün her türlü pazarlama usulü;
b) (i) Niyet açıklaması olarak nitelendirilemeyecek bir şekilde ve denetlenebilir bir yükümlülük ile ilgili olmak ve (ii) işletme sahibinin (trader) ticari faaliyetlerinde davranış kuralları (codes of conduct) ile bağlı olduğunu
belirtmiş olması şartları ile: işletme sahibinin uymakla yükümlü olduğu
davranış kurallarına riayet etmemesi.
c) İçeriği veya özellikleri itibariyle birbirlerinden önemli ölçüde farklı olmaları fark etmeksizin, üye devletlerden birinde pazara sunulmuş bir malın
aynısının diğer bir üye ülkede herhangi bir şekilde pazarlanması, meğerki
bu durumun hukuka uygunluğu meşru ve objektif unsurlar ile ortaya konulmuş olsun.
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- Yanıltıcı ihmali davranış (Hareketsiz kalma şeklinde gerçekleşen yanıltıcı ticari uygulamalar, m. 7)
Somut olayın tüm şartları ile iletişim aracının beraberinde getirdiği sınırlamalar birlikte değerlendirildiğinde, ortalama tüketicinin durumun şartlarına göre
bilgilenmiş bir şekilde karar verebilmesi için ihtiyacı olan önemli bilgiler gizleniyorsa ve bu şekilde gerçekte vermeyeceği bir kararı vermesi sağlanıyor ise, ilgili
ticari uygulama yanıltıcıdır. Aynı şekilde önemli bilgilerin gizlenmesi veya açık/
anlaşılır olmayan veya birden fazla anlama gelecek şekilde bilgi verilmesi veya
zamanında verilmemesi de yanıltıcı ticari davranış olarak nitelendirilir.
Satışa yönelik olarak hangi bilgilerin “önemli” olduğu konusu da açıklığa kavuşturulmuştur. Önemli bilgiler şu şekilde sayılabilir:
a) Ürünün önemli özellikleri;
b) İşletmecinin adresi ve kimliği, örneğin ticaret unvanı; eğer işletme sahibi
(trader) başkası ad ve hesabına hareket ediyorsa bu kişinin adresi ve kimliği;
c) Tüm vergiler dâhil olmak üzere ücret bilgisi; ürünün özelliği gereği ücretin
önceden hesaplanmasının mümkün olmadığı hâllerde, bunun ne şekilde
hesaplanacağı, sevkiyat ücretine ilişkin bilgiler, sevkiyat ücretinin önceden
belirlenmesinin mümkün olmadığı hâllerde bunun ne şekilde tespit edileceğine ilişkin bilgiler;
d) Mesleki özen yükümlülüğünden farklılaşmaları durumunda, ödeme, teslimat ve satış şartları;
e) Cayma veya fesih hakkının bulunduğu sözleşme ve ürünlerde böyle bir
hakkın mevcudiyeti.
f) Ürünü sunan üçüncü kişinin tacir (trader) olup olmadığı fark etmeksizin,
çevrimiçi/online pazar yerlerinde, ürünün, üçüncü kişinin çevrimiçi pazar
yerini sunan kişiye (provider) karşı yapmış olduğu beyanına dayalı olarak
satışa sunulması.
Tüketiciye, anahtar kelime veya kelime grupları ya da farklı bir bilgi girişi
yardımı ile farklı işletmeciler veya tüketiciler tarafından sunulan ürünlerin aranması imkânı verildiği hâllerde, hukuki işlemin netice itibariyle nerede akdedildiğinden bağımsız olarak, şu bilgiler önemli sayılır: Arama sonucunda tüketiciye
önerilen ürünlerin sıralanmasında kullanılan ana kriter, bu kriterin diğer kriterlerle karşılaştırıldığında önceliği, arama sonuçlarının görüntülendiği sayfanın doğrudan ve kolay ulaşılabilir olup olmadığı (fıkra 4a; bu hüküm 2019/1150 (AB)
sayılı Tüzük’ün 2. maddesi 6. fıkrasında tanımlanan anlamında çevrimiçi arama
motoru sağlayıcılarına uygulanmaz).
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Keza bir işletme sahibinin tüketici ürün değerlendirmelerine ulaşım sağladığı
hâllerde, değerlendirmelerin ürünleri gerçekten kullanan veya satın alan tüketiciler tarafından yapılmasının sağlanıp sağlanmadığına veya ne şekilde sağlandığına
ilişkin bilgiler de önemli sayılır (fıkra 6).
ii. Saldırgan ticari uygulamalar (m. 8)
Somut olayın tüm şartları birlikte değerlendirildiğinde, ortalama tüketicinin
ürün ile ilgili karar verme hürriyeti veya davranış özgürlüğü, fiziksel güç kullanımı da dâhil olmak üzere taciz (harassment), zorlama (coercion) veya hukuka uygun olmayan bir tarzda etkileme (undue influence) yoluyla gerçekten veya
önemli ölçüde sınırlandırılmış ise, bu şekilde tüketici esasen vermeyeceği bir ticari kararı vermeye yöneltilmiş ise, ticari uygulama saldırgan nitelik taşır.
Yönerge’de “taciz, zorlama ve hukuka uygun olmayan bir tarzda etkileme”den bahsedilmiştir. Bir davranışın taciz, zorlama veya hukuka uygun olmayan etkileme keza fiziksel güç kullanımı teşkil edip etmediğinin tespitinde şu hususlar
dikkate alınır (m. 9):
a) Davranışın zamanı, yeri ve şekli ve süresi;
b) Tehditkâr veya incitici ifadeler kullanılması veya davranışta bulunulması;
c) Tüketicinin ürün ile ilgili kararını etkileme bilinci ile, tüketicinin karar verme yeteneğini sınırlanmasına sebep olacak şekilde, işletme sahibi tarafından somut talihsizliklerden veya kötü durumlardan faydalanmak;
d) İşletmecinin tüketiciyi, sözleşmeyi feshetmek veya diğer bir ürün ile değiştirmek ya da diğer bir işletme sahibi ile çalışmak gibi, sözleşmeden doğan haklarını kullanmasını engellemek amacı ile sözleşmede bulunmayan
ve rahatsızlık verici veya ölçüsüz zorluklar çıkarmak;
e) Hukuken geçerli olmayan davranışlar ile tehdit etmek.
c. Her hâl ve şartta “haksız” olduğu kabul edilen ticari uygulamalar
Yönerge’nin 1 No.lu Ek’inde (Annex 1) her hâl ve şartta haksız olarak nitelendirilmesi gereken ticarî uygulamalar da gösterilmiştir.
Yanıltıcı ticari uygulamalar başlığı altında 23, saldırgan ticari uygulamalar
başlığı altında ise 8 adet her hâl ve şartta haksız ticari uygulama olarak nitelendirilecek davranış sayılmıştır.
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Yanıltıcı ticari uygulama olarak gösterilen hâller şunlardır:
1.

Mesleki davranış kurallarına tâbi olmadığı hâlde, öyle olduğunu iddia
etmek,2

2.

İltibas,

3.

Doğru olmadığı hâlde, mesleki davranış kurallarının bir kamu kurumu
veya başka bir birim tarafından onaylandığını belirtmek,

4.

Doğru olmadığı hâlde, ürünlerinin kamusal veya özel bir birim tarafından onaylandığı veya izin verildiğini belirtmek,

5.

İlgili ürünü veya eş değer bir ürünü belirli bir zaman aralığında ve miktarda söylediği bedel ile tedarik etme imkânı olmayacağı hâlde, ürünlerin
belirli bir bedel ile satışa arz etmek (“bait advertising”, “Lockangebote”,
“göstermelik (mostra) ile aldatma”),

6.

Ürünlerin belirli bir bedel ile satışa arz etmiş olmasına rağmen,

a)

İlgili ürünü tüketiciye göstermekten kaçınmak veya

b)

Verilen siparişleri kabul etmemek veya uygun bir zaman dilimi içerisinde temin etmekten kaçınmak veya

c)

Farklı bir ürünü satışa arz edebilmek için, kusurlu bir numuneyi göstermek (“bait and switch”),

7.

Doğru olmadığı hâlde, bir ürünün sadece kısa bir zaman tedarik edilebileceğine veya belirli şartlarda sadece kısıtlı bir zaman dâhilinde tedarik edilebileceğine ilişkin beyanlarda bulunmak ve bu şekilde tüketiciye
bilgilenmiş bir şekilde karar verebilecek zaman ve imkânı vermeyerek,
derhâl karar vermeye yöneltmek,

8.

İşlemden önce müşteriye açıkça belirtmeksizin, satış sonrası hizmetini,
satış öncesi tacirin müşteriyle iletişim kurduğu dilden farklı bir dilde
sunmaya teşebbüs etmek,

9.

Yasal olarak satılamayacak bir ürünün satılabileceği izlenimini uyandırmak,

10. Tacirin teklifinin ayırt edici özelliği olarak tüketicilere kanunen tanınan
hakları sunmak,
2

“Davranış kuralları” kanun, tüzük veya Üye Devletler tarafından çıkarılan herhangi bir idari
düzenleme bulunmaksızın, bu kurallarla bağlı olma taahhüdünde bulunan işletme sahiplerinin
davranışını tanımlayan bir veya daha fazla ticari uygulama veya iş sektörüyle ilgili anlaşma
veya kuralları ifade eder (m. 2/g).
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11. Satışları teşvik etmek amacıyla ve karşılık bedel ödenmek suretiyle medyadaki editoryal içeriklere dâhil edilmesi sağlanmış olmasına rağmen,
bu durumu tüketiciye resimler ve seslerde açıkça göstermemek (Bilgi
olarak kamufle edilmiş reklam; örtülü reklam),
11a. Bir tüketicinin çevrimiçi (online) arama yapması sonrasında arama sonuçlarının -ürün sıralamasında daha yüksekte olmak için yapılan özel
ödemeler veya paralı reklamlara ait hiçbir bilgi verilmeksizin- verilmesi,
12. Tüketicinin veya ailesinin, söz konusu ürünü almazsa kişisel güvenliğinin tehlikede olmasıyla ilgili yanlış iddialarda bulunmak,
13. Ürünün, benzer ürünü üreten belirli bir üretici tarafından üretildiği izlenimini uyandırmak [iltibas],
14. Tüketicinin, ürünlerin satışı veya tüketiminden ziyade diğer katılımcıların katılımı üzerinden karşılık aldığı ve sisteme giriş bedeli ödediği
bir reklam piramidini oluşturmak, işletmek veya teşvik etmek (pyramid
promotional scheme, Schneeballsystem),
15. İşletme sahibinin böyle bir niyeti bulunmadığı hâlde pek yakında ticareti
terk edeceği veya işletmesini başka bir yere taşıyacağını iddia etmesi,
16. Ürünlerin şans oyunlarının kazanılmasını kolaylaştırdığı iddiasında bulunmak,
17. Ürünlerin hastalıkları, işlevsel veya yapısal bozuklukları iyileştirdiği yönünde yanlış beyanlarda bulunmak,
18. Tüketiciyi bir ürünü normal piyasa şartlarından daha iyi olmayan koşullarla almasını sağlamak amacı ile, piyasa şartları veya bir ürünün bulunabilirliği hakkında yanlış bilgi vermek,
19. Ticari bir uygulamada ödül vaadinde bulunulmasına rağmen, tanımlanan
ödülü veya uygun bir eşdeğerini vermemek,
20. Ticari uygulamanın kaçınılmaz masrafları ve ürünün teslimat ücreti bakımından kaçınılmaz olmasına rağmen, bir ürünün “bedelsiz”, “ücretsiz”
veya bedava” ya da benzeri şekilde nitelendirmek,
21. Reklam materyaline fatura veya ödeme talebi içeren benzeri bir doküman eklemek suretiyle, doğru olmadığı hâlde tüketicide pazarlanan ürünün siparişini verdiği izlenimini uyandırmak,
22. Tacirin, tacir olarak hareket etmediği veya tüketici olarak hareket ettiğine dair doğru olmayan beyanlarda bulunması,
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23. Doğru olmadığı hâlde satış sonrası hizmetin ürünün satıldığı üye devletten farklı bir yerde sunulduğu izlenimini uyandırmak,
23a. Bir kişiye satılacak bilet sayısı sınırlamalarını dolanmak suretiyle elde
edilen ve otomatik bir prosedür dairesinde işletme sahibi tarafından geri
alınan biletlerin işletme sahibi tarafından tüketicilere yeniden satması,
23b. Değerlendirmelerin gerçekten ürünü kullanan veya satın almış olan tüketiciler tarafından yapıldığını kontrol etmek için mantıklı ve uygun adım
atılmamış olmasına rağmen, bir ürün hakkındaki değerlendirmelerin gerçekten ürünü kullanan veya satın almış olan tüketiciler tarafından yapıldığı iddiasında bulunmak,
23c. Tüketicilerin değerlendirme veya tavsiyelerini tahrifat yaparak kamuya sunmak; başka gerçek veya tüzel kişilere tüketicilerin değerlendirme veya tavsiyelerini tahrifat yaparak kamuya sunulması yönünde emir
vermek, keza satışların artırılması amacı ile tüketici değerlendirme veya
tavsiyelerini sosyal medyada yanlış yansıtmak.
Saldırgan ticari uygulama olarak gösterilen hâller şunlardır:
24. Tüketicide sözleşme kurulmadan tesisi terk edemeyeceği intibaını yaratmak,
25. Milli mevzuat hükümleri uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin
yerine getirilmesini temin bakımından hukuka uygun olduğu hâller saklı
kalmak üzere, tüketicinin bu yöndeki talebine rağmen (tüketicinin) evine
yapılan şahsi ziyaretlere son verilmemesi,
26. Böyle bir davranış milli hukuk normları uyarınca sözleşmeden doğan
yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin bakımından hukuka uygun
olduğu hâller saklı kalmak üzere, müşterilere telefon, faks, e-posta veya
diğer mesafeli medya araçları üzerinden inatçı bir şekilde ve istenmediği
hâlde ulaşmaya çalışmak,
27. Sigorta poliçesine dayanarak hak talebinde bulunmak isteyen tüketiciden, sözleşmeden doğan haklarını kullanmaması amacıyla, talebinin
geçerliliği ile ilgili olmayan belgeler talep etmek veya yazışmalara sistematik olarak cevap vermemek,
28. Çocukların reklamı yapılan ürünleri almalarını veya ebeveynlerini ya da
diğer yetişkinleri alma konusunda ikna etmelerini sağlamak amacı ile
reklamlarda doğrudan çocuklara yönelik tavsiye/rica/talepte bulunmak,
29. Tüketicinin sipariş vermediği ürünleri tüketiciye göndermek ve tüketiciden derhâl veya daha sonra ödememesini ya da iade etmesini veya muhafaza etmesini talep etmek (sipariş verilmemiş mal veya hizmetler),
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30. Tüketicinin ürünü veya hizmeti almadığı takdirde, işletme sahibinin (trader) işinin veya geçim kaynağının tehlikeye gireceği hakkında açık beyanda bulunmak,
31. Gerçek olmadığı hâlde tüketicinin ödül kazandığını ya da ödül kanacağını veya belirli bir eylem ile bir ödül ya da benzeri menfaat elde edeceği
intibaını yaratmakla birlikte, gerçekte:
a)

Ödülün veya diğer bir menfaatin bulunmaması veya

b)

Tüketicinin ödül veya benzeri menfaati elde etmesinin belirli bir meblağı
ödemesi ya da ortaya çıkan masrafları üstlenmesi şartına bağlı olması.

5. 2005/29 sayılı Yönerge’nin Uygulanmasına İlişkin Önlem ve
Yaptırımlar
Haksız ticari uygulamalar ile mücadele edilmesine yönelik önlemlere ve olası ihlal durumlarında uygulanabilecek yaptırımlara özel önem atfedilmiştir. Üye
devletlerin tüketicilerin menfaatlerini koruma amacı doğrultusunda haksız ticari
uygulamalara karşı etkili, ölçülü ve caydırıcı (effective, proportionate and dissuasive) yaptırım ve önlemleri öngörmeleri kabul edilmiştir (m. 11).
Haksız ticari uygulamalar ile mücadelede uygulanabilecek önlemler konusunda yetkili kurumun mahkemelerin veya idari makamların olması mümkündür; bu
iki makam arasında tercih yapma yetkisi de üye devletlere aittir.
Öngörülebilecek diğer önlemler şu şekilde gösterilmiştir:
Zarar ve/veya kusurun varlığına gerek olmaksızın,
1. Haksız ticari uygulamaların sona erdirilmesine,
2. Haksız ticari uygulama henüz gerçekleşmemiş ise ve fakat gerçekleşmek
üzere ise, önlenmesine
karar verilmesi. Adı geçen sona erdirme ve önleme kararlarının geçici hukuki
himaye şeklinde veya kesin hüküm şeklinde verilmesi de mümkündür.
Haksız ticari uygulamanın devam etmekte olan etkilerinin sona erdirilmesine
yönelik kararın ilanına karar verilmesi de öngörülebilir.
Ayrıca haksız ticari uygulamalar sebebiyle zarara uğramış olan tüketicilerin,
zararın giderilmesi ve ücret indirimi veya sözleşmenin sona erdirilmesi de dâhil olmak üzere, uygun ve etkili hukuki imkânlara sahip olmaları gerekmektedir.
Üye devletlerin hukuki imkânlardan faydalanmak için gerekli şartları ve sonuçlarını tespit edebilecekleri gibi, zarara sebebiyet veren haksız ticari uygulamanın
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ağırlığı ve türünü, keza diğer ilgili olguların dikkate alınmasını kabul edebilirler
(m. 11a).
Ayrıca üye devletlerin haksız ticari uygulamalar karşısında uygulanacak yaptırımları öngörmeleri ve bu yaptırımların etkili, ölçülü ve caydırıcı olması gerekmektedir (m. 13/1). Bu yaptırımların uygulanmasında örnek mahiyetinde sayılan
şu kriterlerin de dikkate alınması gerekmektedir:
a) İhlalin türü, ağırlığı, çerçevesi ve süresi,
b) Tüketicide oluşan zararın azalması veya bertaraf edilmesi amacı ile işletme
sahibinin almış olduğu önlemler,
c) İşletme sahibinin daha önceki ihlalleri,
d) İlgili verilere ulaşılabildiği ölçüde, işletme sahibinin ihlal sebebiyle elde
ettiği finansal avantajlar veya önlediği dezavantajlar,
e) İlgili verilere ulaşılabildiği ölçüde, sınır ötesi fiillerde, diğer üye devletlerde aynı ihlal için işletme sahibine uygulanan yaptırımlar,
f) Her bir olay bakımından ağırlaştırıcı veya hafifletici durumlar.
Bunlar dışında ayrıca üye devletlerin yaptırımların uygulanması bakımından
2017/2394 (AB) sayılı Tüzük’ün 21. maddesi uyarınca ya idari veya kazai makamlarca para cezasına çarptırılması gerekmektedir. Söz konusu para cezasının
azami tutarının işletme sahibinin yıllık cirosunun en az %4’üne tekabül etmesi
gerekmektedir. İşletme sahibinin yıllık cirosunun tespit edilmediği hâllerde, para
cezasının azami tutarının asgari 2 Milyon Euro olması gerekmektedir.
B. Türk Hukuku
Haksız rekabet müessesesi Türk hukukunda oldukça detaylı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin merkezinde bulunan Türk Ticaret Kanunu’nun 54
vd. maddelerinde yer alan haksız rekabete ilişkin hükümler, sadece tüketicilerin
değil, tüm müşterilerin, rakiplerin ve tüm piyasa katılımcılarının menfaatlerinin
korunmasını hedef alan düzenlemelerdir. Buna karşılık Türk Borçlar Kanunu’nda
yer alan haksız rekabet hükmü ise rakiplerin, Tüketicinin Korunmasına İlişkin
Kanun’da yer alan düzenlemeler ise tüketicilerin korunmasına hizmet etmektedirler.
1. Türk Borçlar Kanunu
Türk Borçlar Kanunu’nda haksız rekabeti düzenleyen hüküm 57. maddedir.
Adı geçen madde uyarınca, gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür
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ilânların yapılması ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri azalan veya onları kaybetme tehlikesiyle karşılaşan
kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde zararının giderilmesini isteyebilir. Maddenin ikinci fıkrasında ise, ticari işlere ait haksız rekabet
hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı tutulmuştur.
Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemenin ticari nitelik taşımayan hukuki
ilişkiler bakımından (esnaf, avukatların gerçekleştirdikleri haksız rekabet hâlleri
bakımından) geçerli olacağı, buna karşılık ticari işler bakımından (tacirlerin gerçekleştirdikleri haksız rekabet hâlleri bakımından) Türk Ticaret Kanunu’ndaki
hükümlerin uygulama alanı bulacağı Yüksek Mahkeme içtihatlarında kabul edilmiştir.3
TBK m. 57’de haksız rekabet teşkil eden fiiller iki gruba ayrılmıştır:
1. Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya ilânların yapılması ve
2. Dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarda bulunulması
Hüküm çerçevesinde dava açabilecek olan kişiler sadece müşterileri azalan
veya kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişidir. Açılabilecek davalar ise haksız rekabetin sona erdirilmesi yanında kusurun bulunması şartı ile maddi ve manevi
tazminat davalarıdır.
2. Türk Ticaret Kanunu
Hukukumuzda haksız rekabetin düzenlendiği ana mevzuat Türk Ticaret Kanunu’nun 54 ilâ 63. maddeleridir. Adı geçen hükümlerde haksız rekabet, sadece
tüketicileri koruma amacı ile değil, tüm katılanların menfaatine dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması amacı ile düzenlenmiştir (TTK m. 54). Daha açık
bir ifade ile söz konusu hükümler ile korunan menfaatler (2005/29 Yönerge’de
olduğu gibi sadece tüketici menfaatleri değil), rakiplerin, müşterilerin ve kamunun menfaatidir.
TTK’da önce “Amaç ve ilke” başlığı altında” haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı (1. fıkra) gösterilmiş ve tanımı (2. fıkra) yapılmıştır (m. 54):
“(1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların
menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.
3

Tarafların tacir ya da esnaf sayılıp sayılmayacakları belirlendikten sonra TK 54 vd. veya BK 57
vd. hükümlerinin uygulanacağının tespiti gerektiği hk. Yargıtay11. HD’nin 18.11.2015 tarih ve
4509/12220 sayılı kararı [Kendigelen A., Zengin İ. Ç., Tokcan F. P., Sönmez N. S., Güney Z.
(ed.) Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2015-2016) (On
İki Levha Yayıncılık 2018) 140].
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(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri
etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar
ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.”
Ardından m. 55’de haksız rekabet teşkil eden hâller –sınırlayıcı olmayacak
şekilde- sayılmıştır. TTK m. 55’de 6 bent hâlinde temel haksız rekabet hâllerine
ve her bir bendin altında toplam 21 alt-örneğe yer verilmiştir. Bu şekilde örnek
mahiyetinde sayılan haksız rekabet hâlleri şunlardır:
“II - Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar
MADDE 55- (1) Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır:
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka
aykırı davranışlar ve özellikle;
1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini
veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla
kötülemek,
2. Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında
gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü
kişiyi rekabette öne geçirmek,
3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket
ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak
veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,
4. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol
açan önlemler almak,
5. Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı,
yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gerek-siz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla
karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,
6. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik
fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendisinin ve-ya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu kadar ki, satış fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin
veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik fiyatının altında olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul olunur; davalı,
gerçek tedarik fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur,
7. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak,
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8. Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri
ile sınırlamak,
9. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım
amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak,
10. Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki işlemlere ilişkin
kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam
satış fiyatını veya taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve
yıllık oranlar üzerinden belirtmemek,
11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak,
12. İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım ve-ya tüketici
kredisi sözleşmeleri sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu,
fiyatı, ödeme şartları, sözleşme süresi, müşterinin cayma veya fesih hakkına
veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanmak.
b) Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle;
1. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek,
2. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, hak
etmedikleri ve onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya
yöneltebilecek yararlar sağlayarak veya önererek, kendisine veya başkalarına
çıkar sağlamaya çalışmak,
3. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçir-meye yöneltmek,
4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksit-le satış, peşin satış veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcının veya kredi alan
kişinin, bu sözleşmeden caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış olan
alıcının bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek.
c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;
1. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak,
2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların
kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi
gerektiği hâlde, yararlanmak,
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3. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır
çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak.
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve
izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka ay-kırı bir şekilde öğrendiği
bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
e) İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına
uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir
şekilde diğer taraf aleyhine;
1. Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli
ölçüde ayrılan veya
2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını
öngören, önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.”
Haksız rekabet sebebiyle ileri sürülebilecek talepler şunlardır (m. 56):
1. Tespit,
2. Men (sona erdirme ve önleme),
3. Eski hâle iade,
4. Maddi ve manevi tazminat (kusurlu olmak kaydıyla)
Maddi tazminat talebi çerçevesinde haksız rekabeti gerçekleştiren kişinin
haksız rekabet sonucunda elde ettiği menfaatin karşılığının tazminat olarak talep
edilmesi imkânı da mevcuttur (m. 56/1).
Haksız rekabet sebebiyle yukarıda saydığımız talepleri dava yolu ile ileri sürebilecek kişiler de oldukça geniş bir perspektifte gösterilmiştir (m. 56):
1. Haksız rekabete uğrayan kişi,
2. (Sadece tüketiciler değil) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir
tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler,
3. Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve
ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar.
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Saydığımız hususlar dışında haksız rekabete ilişkin hükümler ile:
1. Çalıştıran kişi ile (m. 57) ve basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının
sorumluluğu da (m. 58) ayrı ve detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
2. Haksız rekabetin sadece taraflarını değil, müşterileri ve kamuyu da ilgilendirmesi sebebiyle, dava sonucunda verilmiş olan mahkeme hükmünün ilanı (m. 59) ve üçüncü kişiler hakkında icrası dahi (m. 56/4) kabul edilmiştir.
Bir kimse aleyhine men (sona erdirme/önleme) ve eski hâle iade talepleri
gereğince verilmiş olan hüküm, haksız rekabete konu malları, doğrudan
veya dolaylı bir şekilde ondan ticari amaçla elde etmiş olan kişiler hakkında da icra olunur.
3. Haksız rekabet sebebiyle talep edilebilecek ihtiyati tedbirler de özel olarak
düzenlenmiş (m. 61) ve esasen mahkeme süreci sonunda hüküm ile verilebilecek olan men (sona erdirme ve önleme) ve eski hâle iade kararlarının
ihtiyati tedbir olarak da verilmesine imkân tanınmıştır. Dava açma hakkını
haiz bulunan kimsenin talebi üzerine mahkeme, mevcut durumun olduğu
gibi korunmasına, men (sona erdirme/önleme) ve eski hâle iade taleplerinde olduğu gibi haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine ve diğer tedbirlere, HMK’nın ihtiyati tedbir hakkındaki
hükümlerine göre karar verebilir.
4. Gümrük idareleri nezdinde tedbir veya el koyma kararlarının alınmasına
imkân sağlanmıştır (m. 61/2,3,4).
5. TTK m. 55’de sayılan haksız rekabet fiilleri cezayı gerektiren bir fiil olarak kabul edilmiş ve haksız rekabet fiilini kasten işleyenlere cezai sorumluluk öngörülmüştür (m. 62).
3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve
Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62. maddesinin başlığı “Haksız
ticari uygulamalar”dır. Hüküm uyarınca, ticari uygulamanın mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde
bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu
kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir.
İçerik itibariyle esasen haksız rekabeti düzenleyen hüküm, sadece tüketicilerin
haksız ticari uygulamalara yani haksız rekabete karşı korunması amaç ve gayesini
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içermektedir. Hüküm ile tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaklanmıştır. Hükmün tüketici dışındaki kişi ve grupları (rakipleri, tüketici olarak nitelendirilemeyen müşterileri, genel olarak kamuyu) koruma amaç ve gayesi yoktur.
Hüküm çerçevesinde TTK m. 56’ya benzer şekilde tüketicilere tanınmış tespit, men, eski hâle iade, tazminat talepli bir dava hakkı da söz konusu değildir.
Ancak haksız ticari uygulamalarda bulunmak idari yaptırım gerektiren bir fiil
olarak kabul edilmiş ve TKHK’nın 77. maddesinde haksız ticari uygulamalarda
bulunanlara haksız ticari uygulamanın üç aya kadar tedbiren durdurulması veya
durdurulması yaptırımı veya 6.907 Türk Lirası idari para cezası uygulanması kabul edilmiştir. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 69.086
Türk Lirası olarak uygulanır (fıkra 13). Sözü edilen yaptırımlara karar verme
yetkisi Reklam Kurulundadır, ancak karar verilen idari yaptırımların Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanması kabul edilmiştir (m. 78).
TKHK m. 62/4’de haksız ticari uygulamaların tespit edilmesine ve bunların
denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile her hâlükârda haksız ticari uygulama
olarak kabul edilecek uygulamaların yönetmelikle belirlenmesi kabul edilmiştir.
Adı geçen yönetmelik, 2015 tarihli Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Yönetmeliği’dir.
Yönetmelik’in 28 ilâ 31. maddeleri haksız ticari uygulamalara ayrılmış ve
ayrıca Yönetmelik Ek’inde her hâlükârda haksız ticari uygulama olarak kabul
edilen aldatıcı ticari uygulamalar ve saldırgan ticari uygulamalar gösterilmiştir:
Yönetmelik m. 28’de önce haksız ticari uygulama yasağı kabul edilmiş
(TKHK m. 62), ardından haksız ticari uygulama türleri olarak aldatıcı eylemler,
aldatıcı ihmaller (aldatıcı ihmali davranışlar) ve saldırgan ticari uygulamalar
düzenlenmiştir. Ayrıca Yönetmelik Ek’inde her hâlükârda haksız ticari uygulama
olarak kabul edilen toplam 24 uygulama/davranış (19 adet aldatıcı ticari uygulama ve 5 adet saldırgan ticari uygulama) sayılmıştır.
Yönetmelik m. 28 uyarınca, tüketiciye yönelik ticari uygulamaların, ortalama
tüketicinin bilinçli olarak karar verme yeteneğini azaltarak normal şartlar altında
taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açması hâlinde, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu kabul edilir. Ayrıca
zihinsel veya fiziksel zaafları, yaşları ya da tecrübesizlikleri nedeniyle belirli mal
veya hizmetlere ve bunlara ilişkin ticari uygulamalara karşı özellikle korunması
gereken tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin önemli ölçüde etkilenme olasılığının olup olmadığı bu grubun ortalama bir üyesi esas alınarak
belirlenir.
Aldatıcı eylemler Yönetmelik m. 29’da düzenlenmiştir: Yanlış bilgi içeren
veya verilen bilgiler esasen doğru olsa bile sunuluşuna dair bütün koşullar değer-
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lendirildiğinde, ortalama tüketiciyi aldatan ya da aldatmaya elverişli olan ve bu
suretle tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf
olmasına yol açan ya da yol açma olasılığı bulunan ticari uygulamalar aldatıcı
olarak kabul edilir.
Aldatıcı ihmaller (aldatıcı ihmali davranışlar) Yönetmelik m. 30’da düzenlenmiştir: Ticari uygulamada bulunanın bir hukuki ilişki kurmak amacıyla tüketiciye yöneltmiş olduğu öneride önemli bir bilgiyi gizlemesi, öneriyi tüketiciye
anlaşılmaz bir şekilde veya uygun olmayan bir zamanda sunması, amacı açıkça
belli olan ticari uygulamanın amacını tüketiciye bildirmemesi ve bu durumların
ortalama bir tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme
taraf olmasına yol açması ya da yol açma olasılığının bulunması hâlinde aldatıcı
ihmalin varlığı kabul edilir.
Saldırgan ticari uygulamalar Yönetmelik m. 31’de düzenlenmiştir:
Bir ticari uygulamanın; taciz, fiziksel şiddet dâhil cebir veya haksız tesir yoluyla ortalama tüketicinin bir mal ya da hizmete ilişkin seçim veya davranış özgürlüğünü önemli ölçüde bozması veya bozma olasılığı taşıması ve tüketicinin
bu sebeple normal şartlar altında taraf olmayacağı bir hukuki işleme taraf olması
veya taraf olma olasılığının artması hâlinde saldırgan olduğu kabul edilir. Bir
ticari uygulamanın; saldırgan olup olmadığı belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
1. Ticari uygulamanın zamanı, yeri, mahiyeti ve devamlılığı,
2. Ticari uygulamanın tehdit ya da hakaret içeren söz veya davranışlar içerip
içermediği,
3. Tüketicinin muhakeme yeteneğini bozduğu bilinen doğal afet gibi bir felaket ya da aynı derecede bir başka durumun ticari uygulamada bulunan tarafından, tüketicinin mal veya hizmete ilişkin kararını etkilemek için kötüye
kullanılıp kullanılmadığı,
4. Tüketicinin, sözleşmeyi feshetme ya da başka bir mala, hizmete veya ticari
uygulamada bulunana yönelme gibi haklarını kullanmak istemesi karşısında,
ticari uygulamada bulunan tarafından getirilen ağır veya orantısız sözleşme
dışı bir engelin bulunup bulunmadığı,
5. Hukuka aykırı bir eylemde bulunulacağı tehdidinin olup olmadığı.
Yönetmelik Ek’inde verilen ve her hâlükârda ticari uygulama olarak kabul
edilecek olan örnek uygulamalar ise şunlardır:
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A - Aldatıcı Ticari Uygulamalar
1) Ekonomik birliklere, meslek odaları ve kuruluşlarına, borsalara ve varsa
bunların üst kuruluşlarına üye olunmamasına rağmen, kendini üye gibi tanıtmak ve bu tür kuruluşların düzenlemiş olduğu davranış kurallarına tabi olunduğunu iddia etmek.
2) Yetkili otoritelerden gerekli izinleri almaksızın bir kalite işareti, güven
işareti, çevresel işaret ya da benzerini kullanmak.
3) Gerçeğe aykırı olarak, bir davranış kuralının kurum veya kuruluşlarca
onaylandığını iddia etmek.
4) Gerçeğe aykırı olarak, ticari uygulamaların veya bir mal ya da hizmetin
kurum veya kuruluşlarca onaylandığını ya da bunlar için izin alındığını iddia
etmek.
5) Mal veya hizmetin özellikleri ve teklif edilen fiyat dikkate alındığında,
ticari uygulamada bulunanın makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz
konusu mal veya hizmeti ya da bunların muadillerini belirtilen fiyattan sunamayacağına veya başka bir yerden tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi
sahibi olmasına rağmen, tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın mal veya hizmetleri o fiyattan edinmeye davet etmek.
6) Mal veya hizmetleri belirli bir fiyattan edinmeye davet ettikten sonra,
başka bir mal veya hizmeti pazarlamak amacıyla;
a) Davete konu olan mal veya hizmeti tüketiciye göstermeyi reddetmek,
b) Söz konusu mal veya hizmete ilişkin siparişleri almayı ya da makul bir
süre içinde ifa etmeyi reddetmek,
c) Mal veya hizmetin ayıplı bir örneğini göstermek.
7) Tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamak ve bilinçli bir tercih yapması için gerekli fırsat veya zamandan mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe
aykırı olarak bir mal veya hizmetin sadece çok kısıtlı bir süre içerisinde belirli
şartlar altında sunulacağını belirtmek.
8) Gerçeğe aykırı olarak, bir mal veya hizmetin sunulmasının yasal olduğunu belirtmek ya da böyle bir izlenim oluşturmak.
9) Kanun’un tüketiciye tanıdığı hakları ticari uygulamada bulunanın önerisinin ayırdedici bir niteliği olarak göstermek.
10) Tüketicinin mal veya hizmeti edinmemesi hâlinde kendisine ya da ailesine yönelecek olası bir tehlikenin varlığı, niteliği ve kapsamına ilişkin gerçek
dışı bir iddiada bulunmak.
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11) Gerçeğe aykırı olarak, ticareti bırakmak, işyerini taşımak veya faaliyet
konusunu değiştirmek üzere olduğunu iddia etmek.
12) Belirli bir mal veya hizmetin şans oyunlarında kazanmayı kolaylaştırdığını iddia etmek.
13) İlgili mevzuatına aykırı olarak, bir mal veya hizmet hakkında sağlık beyanında bulunmak.
14) Tüketiciyi, bir mal veya hizmeti normal piyasa şartlarından daha elverişsiz koşullarda almaya ikna etmek amacıyla, mal ya da hizmetin piyasa koşulları veya piyasada bulunma olasılığı hakkında yanlış bilgilendirmek.
15) Bir ticari uygulamada, tanımlanmış bir ödül veya muadili belirtilmeksizin yarışma yapılacağını veya ödül verileceğini iddia etmek.
16) Teslimat için yapılması gereken zorunlu ve makul masraflar haricinde,
tüketicinin bir malı edinebilmesi için ödeme yapması gerektiği durumlarda,
o mal için bedelsiz, bedava, ücretsiz veya bunun gibi tanımlamalarda bulunmak.
17) Gerçeğe aykırı olarak, kendi ticareti, işletmesi, zanaatı ya da mesleği ile
ilgili olarak hareket etmediğini iddia etmek, bu doğrultuda izlenim oluşturmak veya kendisini tüketici olarak tanıtmak.
18) Bir mala ilişkin satış sonrası servis hizmetlerinin, Türkiye dışında başka
ülkelerde de mevcut olduğuna ve bunlardan yararlanılabileceğine dair yanlış
izlenim oluşturmak.
19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye
sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış
yapmak.
B - Saldırgan Ticari Uygulamalar
1) Ticari uygulamada bulunan ile tüketici arasında amaçlanan hukuki ilişki
kurulana kadar tüketicinin işyerinden ayrılamayacağı izlenimini oluşturmak.
2) Sözleşme yükümlülüğünü yerine getirme hâli dışında, tüketicinin meskenini terk etme ve geri gelmeme yönündeki ikazlarına aldırmadan tüketicinin
evine ziyaretler yapmaya devam etmek.
3) Taraf olduğu bir hukuki ilişkiye dayanarak herhangi bir talepte bulunan
tüketiciden, talebi ile ilgisi olmayan belgeler arz etmesini istemek, ücret ödemesini talep etmek ya da sistematik olarak konuyla ilgili görüşmekten kaçınmak ve bu yollarla onu hukuki haklarını kullanmaktan caydırmaya çalışmak.
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4) Tüketiciye, mal veya hizmeti almaması hâlinde ticari uygulamada bulunanın iş yerinin ya da geçiminin tehlikeye gireceğini söylemek.
5) Ödül veya benzeri bir menfaat söz konusu olmamasına rağmen, tüketicinin bunları talep edebilmek için para ödemesi ya da bir masrafta bulunması
gerektiği hâllerde, bu ödül veya menfaati kazandığı, kazanacağı veya belirli
bir eylemde bulunması hâlinde kazanacağı doğrultusunda yanlış izlenim oluşturmak.
III. Değerlendirme ve Öneriler
2005/29 s. Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yönerge hükümleri ile Türk
hukuku karşılaştırıldığında şu tespitler yapılabilir:
1. Yönerge ve TKHK ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği konuya sadece tüketici çerçevesinde yaklaşırken, TTK rakiplerin,
işletmelerin, (tüketicilerden daha geniş bir kitleyi kapsayan) müşterilerin
ve kamunun menfaatlerini dikkate alan bir düzenlemeye sahiptir.
2. Türk Ticaret Kanunu’nun Yönerge hükümlerine nazaran çok daha ileri
seviyede bir düzenlemeye sahip olduğu görülmektedir. TKHK’da haksız ticari uygulamalar bakımından öngörülmüş olan idari yaptırımlar da
TTK’da öngörülen hukuki ve cezai yaptırımları tamamlayıcı niteliktedir.
3. TKHK ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümleri ile Yönerge ve Ek’indeki (Annex 1) hükümlerin –uygulama alanı,
haksız ticari uygulamanın tanımı, kriterler ve örnekler bakımından- büyük
oranda örtüştüğü söylenmelidir, ancak Yönetmelik Ek’inde sayılan ve herhâlde haksız olduğu kabul edilen ticari uygulamalarda bazı eksikler bulunmaktadır. Bu eksiklerin tamamlanması (Yönerege Eki ile uyumlu hâle
getirilmesi) isabetli olacaktır.
4. Yönerge’de Ek-1 6’da sayılan ve her hâl ve şartta “haksız” olduğu kabul
edilen ticari uygulamaların TTK m. 55’de sayılanlara oranla daha fazla
olduğu görülmektedir.
5. TTK m. 54/2’de haksız rekabetin tanımının verilmiş olması karşısında,
TTK m. 55’de sayılmayan ve fakat Yönerge Ek’inde (Annex 1’de) sayılmış tüm davranış ve uygulamaların bizim hukukumuz bakımından da haksız rekabet olarak nitelendirileceğinde tereddüt yoktur. Dolayısıyla Türk
hukuku bakımından ciddi bir eksiklik olduğunu söylemek isabetli olmaz.
6. Yönerge Ek’inde sayılan ve fakat TTK m. 55’de bulunmayan (dolaylı olarak da m. 55’de sayılan hâllere dâhil edilemeyen) haksız rekabet hâllerinin
TTK’ya alınması isabetli bir tercih olacaktır.

1020

N. Füsun NOMER ERTAN

TTK m. 55’e eklenmesinde fayda olan ve her hâl ve şartta haksız rekabet
olduğu kabul edilmesi gereken davranış ve uygulamalar şunlardır:
“1. Ürünlerin belirli bir bedel ile satışa arz etmiş olmasına rağmen:
a) İlgili ürünü tüketiciye göstermekten kaçınmak veya
b) Verilen siparişleri kabul etmemek veya uygun bir zaman dilimi içerisinde temin etmekten kaçınmak veya
c) Farklı bir ürünü satışa arz edebilmek için, kusurlu bir numuneyi göstermek,
2.

Doğru olmadığı hâlde, bir ürünün sadece kısa bir zaman tedarik edilebileceğine veya belirli şartlarda sadece kısıtlı bir zaman dâhilinde tedarik edilebileceğine ilişkin beyanlarda bulunmak ve bu şekilde tüketiciye
bilgilenmiş bir şekilde karar verebilecek zaman ve imkânı vermeyerek,
derhâl karar vermeye yöneltmek,

3.

İşlemden önce müşteriye açıkça belirtmeksizin, satış sonrası hizmetini,
satış öncesi işletme sahibinin müşteriyle iletişim kurduğu dilden farklı bir
dilde sunmaya teşebbüs etmek,

4.

Tacirin teklifinin ayırt edici özelliği olarak tüketicilere kanunen tanınan
hakları sunması,

5.

Satışları teşvik etmek amacıyla ve karşılık bedel ödenmek suretiyle medyadaki editoryal içeriklere dâhil edilmesi sağlanmış olmasına rağmen, bu
durumu tüketiciye resimler veya seslerde açıkça göstermemek (Bilgi olarak kamufle edilmiş reklam; örtülü reklam),

6.

Bir tüketicinin çevrimiçi (online) arama yapması sonrasında arama sonuçlarının -ürün sıralamasında daha yüksekte olmak için yapılan özel
ödemeler veya paralı reklamlara ait hiçbir bilgi verilmeksizin- verilmesi,

7

Tüketicinin, ürünlerin satışı veya tüketiminden ziyade diğer katılımcıların katılımı üzerinden karşılık aldığı ve sisteme giriş bedeli ödediği bir
reklam piramidini oluşturmak, işletmek veya teşvik etmek,

8.

Ürünlerin şans oyunlarının kazanılmasını kolaylaştırdığı iddiasında bulunmak,

9.

Ticari bir uygulamada ödül vaadinde bulunulmasına rağmen, tanımlanan
ödülü veya uygun bir eşdeğerini vermemek,

10. Reklam materyaline fatura veya ödeme talebi içeren benzeri bir doküman
eklemek suretiyle, doğru olmadığı hâlde tüketicide pazarlanan ürünün siparişini verdiği izlenimini uyandırmak,
11. Bir kişiye satılacak bilet sayısı sınırlamalarını dolanmak suretiyle elde
edilen ve otomatik bir prosedür dairesinde işletme sahibi tarafından geri
alınan biletlerin işletme sahibi tarafından tüketicilere yeniden satması,
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12. Değerlendirmelerin gerçekten ürünü kullanan veya satın almış olan tüketiciler tarafından yapıldığını kontrol etmek için uygun önlemler alınmamış olmasına rağmen, bir ürün hakkındaki değerlendirmelerin gerçekten
ürünü kullanan veya satın almış olan tüketiciler tarafından yapıldığı iddiasında bulunmak,
13. Tüketicilerin değerlendirme veya tavsiyelerini tahrifat yaparak kamuya sunmak; başka gerçek veya tüzel kişilere tüketicilerin değerlendirme
veya tavsiyelerini tahrifat yaparak kamuya sunulması yönünde emir vermek, keza satışların artırılması amacı ile tüketici değerlendirme veya tavsiyelerini sosyal medyada yanlış yansıtmak,
14. Tüketicide sözleşme kurulmadan tesisi terk edemeyeceği intibaını yaratmak,
15. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin bakımından hukuka uygun olduğu hâller saklı kalmak üzere, tüketicinin bu
yöndeki talebine rağmen (tüketicinin) evine yapılan şahsi ziyaretlere son
vermemek,
16. Sigorta poliçesine dayanarak hak talebinde bulunmak isteyen tüketiciden,
sözleşmeden doğan haklarını kullanmaması amacıyla, talebinin geçerliliği ile ilgili olmayan belgeler talep etmek veya yazışmalara sistematik
olarak cevap vermemek,
17. Çocukların reklamı yapılan ürünleri almalarını veya ebeveynlerini ya da
diğer yetişkinleri alma konusunda ikna etmelerini sağlamak amacı ile
reklamlarda doğrudan çocuklara yönelik tavsiye/rica/talepte bulunmak,
18. Tüketicinin sipariş vermediği ürünleri tüketiciye göndermek ve tüketiciden derhâl veya daha sonra ödememesini ya da iade etmesini veya muhafaza etmesini talep etmek (sipariş verilmemiş mal veya hizmetler),
19. Gerçek olmadığı hâlde tüketicinin ödül kazandığını ya da ödül kanacağını veya belirli bir eylem ile bir ödül ya da benzeri menfaat elde edeceği
intibaını yaratmakla birlikte, gerçekte:
-

Ödülün veya diğer bir menfaatin bulunmaması veya

-

Tüketicinin ödül veya benzeri menfaati elde etmesinin belirli bir
meblağı ödemesi ya da ortaya çıkan masrafları üstlenmesi şartına
bağlı olması”
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Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin Ek’in de gösterilmiş olan “Haksız ticari uygulama olarak kabul edilen örnek uygulamalara” eklenmesinde fayda bulunan davranış ve uygulamalar şunlardır:
Aldatıcı Ticari Uygulamalara Ek:
1. İşlemden önce müşteriye açıkça belirtmeksizin, satış sonrası hizmetini,
satış öncesi tacirin müşteriyle iletişim kurduğu dilden farklı bir dilde
sunmaya teşebbüs etmek,
2. Bir tüketicinin çevrimiçi (online) arama yapması sonrasında arama sonuçlarının -ürün sıralamasında daha yüksekte olmak için yapılan özel
ödemeler veya paralı reklamlara ait hiçbir bilgi verilmeksizin- verilmesi,
3. Tüketicinin, ürünlerin satışı veya tüketiminden ziyade diğer katılımcıların katılımı üzerinden karşılık aldığı ve sisteme giriş bedeli ödediği bir
reklam piramidini oluşturmak, işletmek veya teşvik etmek,
4. Reklam materyaline fatura veya ödeme talebi içeren benzeri bir doküman eklemek suretiyle, doğru olmadığı hâlde tüketicide pazarlanan ürünün siparişini verdiği izlenimini uyandırmak,
5. Bir kişiye satılacak bilet sayısı sınırlamalarını dolanmak suretiyle elde
edilen ve otomatik bir prosedür dairesinde işletme sahibi tarafından geri
alınan biletlerin işletme sahibi tarafından tüketicilere yeniden satması,
6. 23b.Değerlendirmelerin gerçekten ürünü kullanan veya satın almış olan
tüketiciler tarafından yapıldığını kontrol etmek için mantıklı ve uygun
adım atılmamış olmasına rağmen, bir ürün hakkındaki değerlendirmelerin gerçekten ürünü kullanan veya satın almış olan tüketiciler tarafından
yapıldığı iddiasında bulunmak,
7. Tüketicilerin değerlendirme veya tavsiyelerini tahrifat yaparak kamuya sunmak; başka gerçek veya tüzel kişilere tüketicilerin değerlendirme veya tavsiyelerini tahrifat yaparak kamuya sunulması yönünde emir
vermek, keza satışların artırılması amacı ile tüketici değerlendirme veya
tavsiyelerini sosyal medyada yanlış yansıtmak.
Saldırgan ticari uygulamalara ek:
1. Böyle bir davranış milli hukuk normları uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin bakımından hukuka uygun olduğu hâller saklı kalmak üzere, müşterilere telefon, faks, e-posta veya diğer
mesafeli medya araçları üzerinden inatçı bir şekilde ve istenmediği hâlde
ulaşmaya çalışmak,
2. Çocukların reklamı yapılan ürünleri almalarını veya ebeveynlerini ya da
diğer yetişkinleri alma konusunda ikna etmelerini sağlamak amacı ile reklamlarda doğrudan çocuklara yönelik tavsiye/rica/talepte bulunmak,
3. Tüketicinin sipariş vermediği ürünleri tüketiciye göndermek ve tüketiciden derhâl veya daha sonra ödememesini ya da iade etmesini veya muhafaza etmesini talep etmek (sipariş verilmemiş mal veya hizmetler),
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Öz
Reklam kampanyaları sadece belirli ülkeler ile sınırlı olarak yürütülse dahi, etkilerini hemen her zaman tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ve hatta tüm dünyada gösterebilmektedir. Bu itibarla üye devletlerin “reklam”a ilişkin
normlarının uyumlaştırılmasına özel önem atfedilmiştir. Hâlihazırda öncelikli amacı işletme sahiplerinin (traders) menfaatlerinin korunması olan, ancak dolaylı olarak tüketicilerin menfaatlerinin de korunduğu 2006/114
sayılı Yönerge yürürlüktedir. Yönerge’nin amacı işletme sahiplerinin yanıltıcı reklamlara ve haksız sonuçlarına
karşı korumak ve karşılaştırmalı reklama hangi şartlar dâhilinde izin verileceğini tespit etmektir. Yönerge’de
“yanıltıcı reklamlar” ile “karşılaştırmalı reklamlar” düzenlenmiş, bir reklamın “yanıltıcı” olup olmadığını tespit bakımından objektif asgari kriterler tespit edilmiş ve “karşılaştırmalı reklama” hangi şartlar dâhilinde izin
verileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yanıltıcı reklamlar, Karşılaştırmalı reklamlar, Haksız rekabet
Abstract
Effects of advertising campaigns usually reach out to all EU, and even the entire world, although theyare carried
out in several countries. Thus, the approximation of laws relating to “advertising” in member states has particular importance in the EU. The primary goal of the Directive 2006/114, which is the current law on the subject,
is to protect the interests of traders but the interests of consumers is indirectly shielded as well. The purpose of
the Directive is to protect traders against the misleading advertising and unfair impacts of it and to detect the
circumstances in which comparative advertising is allowed. The Directive stipulates “misleading advertisements” and “comparative advertisements” that sets out the objective minimum of criteria for the determination
of whether or not an advertisement has been misleading and indicates under what conditions comparative advertisement is permitted.
Keywords: Misleading advertisements, Comparative advertisements, Unfair competition
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 12 Aralık 2006
tarih ve 2006/114 AT sayılı yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklamcılığa ilişkin Yönergesi (“Yanıltıcı ve
Karşılaştırmalı Reklamcılığa İlişkin Yönerge”/“Yönerge”)1

Kabul Tarihi

: 12 Aralık 2006

Sayısı

: 2006/114 AT

Yayın Yeri

: ABRG 27.12.2006, L 376, s. 21–27

B. Türk Mevzuatı
1. Adı
Kabul Tarihi

: 11 Ocak 2011

Sayısı

: 6098

Yayın Yeri

: RG 04.02.2011, 27836

2. Adı

: Türk Ticaret Kanunu

Sayısı

: 6102

Kabul Tarihi

: 13 Ocak 2011

Yayın Yeri

: RG 14.2.2011, 27846

3. Adı

: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Sayısı

: 6502

Kabul Tarihi

: 7 Kasım 2013

Yayın Yeri

: RG 28.11.2013, 2883

4. Adı
Yayın Yeri
1

: Türk Borçlar Kanunu

: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
: RG 10.1.2015, 29232

Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006
concerning misleading and comparative advertising [2006] OJ L 376 /21.
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II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Üye devletlerde yanıltıcı reklamlara ilişkin olarak yürürlükte bulunan normların birbirinden oldukça farklı olması, reklam kampanyalarının belirli ülkeler ile
sınırlı olarak yürütülebilmesi ve buna karşılık reklamların üye devletlerin sınırları dışında da etkili olması sebebiyle “reklama” ilişkin normların uyumlaştırılması
Avrupa Birliği hukukunda da önem kazanmıştır.
1. 2006/114 sayılı Yönerge’nin Amacı ve Konusu
Yönerge’nin amacı işletme sahiplerini (traders) yanıltıcı reklamlara ve haksız
sonuçlarına karşı korumak ve karşılaştırmalı reklama hangi şartlar dâhilinde izin
verileceğini tespit etmektir (m. 1). Dolayısıyla Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yönerge’den farklı olarak burada esas itibariyle işletme sahiplerinin (traders)
menfaatlerinin korunması hedef alınmıştır.
Ancak Yönerge ile tüketicilerin menfaatlerinin de -dolaylı da olsa- korunduğu
muhakkaktır. Zira tüketicilerin alım-satım sözleşmesini akdedip-akdetmemelerinden bağımsız olarak, “reklam” gerek tüketicilerin gerekse işletme sahiplerinin
iktisadi çıkarlarına ve her zaman etki eden önemli bir unsurdur.
Yönerge’de genel olarak “reklam” değil, “yanıltıcı reklamlar” ile “karşılaştırmalı reklamlar” düzenlenmiş ve bu çerçevede bir reklamın “yanıltıcı” olup olmadığını tespit bakımından objektif asgari kriterler tespit edilmiş ve aynı zamanda
“karşılaştırmalı reklama” hangi şartlar dâhilinde izin verileceği gösterilmiştir.
2. 2006/114 sayılı Yönerge’nin Yürürlüğe Giriş Tarihi
Yönerge, üye devletler bakımından 12 Aralık 2007’de resmen yürürlüğe girmiştir (m. 11).
3. 2006/114 sayılı Yönerge’nin Hükümleri
a. Yanıltıcı reklamlar
i. Tanım
Yanıltıcı reklam Yönerge’nin 2/b maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; yanıltıcı reklam, sunum (presentation) da dâhil olmak üzere, hedef kitlesini veya
ulaştığı kişileri aldatan veya aldatmaya elverişli olan ve bu aldatma sebebiyle
ekonomik davranışını etkileyebilecek olan veya bu sebeple rakibe zarar veren
veya zarar verilecek nitelikte olan her türlü reklamı ifade eder.

1028

N. Füsun NOMER ERTAN

ii. Kriterler
Bir reklamın yanıltıcı olup olmadığı tespit edilirken reklama ilişkin tüm unsurlar yanında, özellikle aşağıda sayılmış olan bilgilere ait içeriğin de dikkate
alınması gerekmektedir (m. 3):
1. Erişilebilirliği, türü, bileşimi, üretim zaman ve usulü, amaca uygunluğu,
kullanım imkânları, miktar, özellikleri, coğrafi veya ticari kökeni veya kullanıma bağlı beklenebilir sonuçlar veya hizmet veya mallara yapılan testlerin
önemli bileşenleri gibi, malların veya hizmetlerin özellikleri;
2. Malların veya hizmetlerin fiyatı veya fiyatın hangi usulde hesaplandığı ve
malların veya hizmetlerin hangi şartlar altında sunulduğu veya teslim edildiği;
3. Kimliği ve malvarlığı, yetenekleri ve ticari veya fikri mülkiyet hakları
veya ödül ve elde ettiği onur belgeleri benzeri olmak üzere, reklam veren kişinin özellikleri ve sahip olduğu haklar.
b. Karşılaştırmalı reklamlar
Yanıltıcı olmamak kaydıyla, önemli, ilgili, teyit edilebilir ve tipik özelliklerin
karşılaştırılması ve reklama konu edilmesi, bu şekilde tüketicinin de elde etmesi
muhtemel avantajlar bakımından bilgilendirilmesinin hukuka uygun olduğu konusunda tereddüt yoktur. Keza üçüncü kişiler tarafından yürütülmüş bulunan karşılaştırmalı test sonuçlarının kullanılması dahi mümkündür. Ancak karşılaştırmalı
reklamlar bakımından asgari kriterlerin tespiti gerekmektedir.
i. Tanım
Karşılaştırmalı reklam Yönerge’nin 2/c maddesinde tanımlanmıştır. Buna
göre, karşılaştırmalı reklam bir rakibi veya bir rakip tarafından sunulan malları
veya hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan reklamı ifade eder.
ii. Karşılaştırmalı reklamın şartları
Karşılaştırmalı reklam prensip olarak yasaklanmamıştır; ancak belli şartlara
tâbi kılınmıştır (m. 4). Şöyle ki;
1. Yanıltıcı olmamak,
2. Aynı ihtiyaca veya amaca yönelik mal veya hizmetleri karşılaştırmak,
3. Mal ve hizmetlerin –fiyat da dâhil olmak üzere- bir veya daha fazla önemli, ilgili, doğrulanabilir ve tipik özelliklerini karşılaştırmak,
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4. Rakiplerin marka, ticaret unvanı veya diğer ayırt edici işaretlerini veya
mal veya hizmetlerini ya da faaliyetlerini veya ilişkilerini kötülememek ya da
aşağılamamak,
5. Köken bildiren işaret kullanıldığı hâllerde mutlak surette aynı işaretin kullanılmış olması,
6. Bir rakibe ait marka, ticaret unvanı veya diğer ayırt edici işaretlerin itibarından veya köken bildiren işaretlerden haksız bir şekilde yararlanmamak,
7. Bir mal veya hizmetin ya da korunan bir marka veya ticaret unvanının
taklit veya replikası olmamak,
8. Reklam yapan ile rakibi arasında veya bunların sahibi oldukları ticari marka veya isim ya da diğer ayırt edici işaret arasında -işletme sahipleri nazarında- karıştırılma tehlikesi (iltibas) yaratmamak
kayıt ve şartları ile karşılaştırmalı reklam yapılabilir.
Kimi hâlde etkili bir karşılaştırmalı reklamın yapılabilmesi için rakiplere ait
marka veya ticaret unvanının (tanıtıcı /ayırt edici işaretlerin) kullanılması önem
arz edebilir. Yönerge’de öngörülmüş olan kriterlere uyulması ve mal veya hizmetler arasındaki farklılıkları objektif olarak ortaya çıkarılmasını temin şartları
ile rakiplere ait marka, ticaret unvanı veya diğer ayırt edici işaretlerin kullanılması üçüncü kişilerin mutlak hakkını ihlal etmez.
4. 2006/114 sayılı Yönerge’nin uygulanmasına ilişkin önlem ve
yaptırımlar
Yanıltıcı reklamlar ve hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamlar ile ilgili olarak
haklı bir menfaati olan kişi veya kurumların mahkemelere veya idari makamlara
başvurma hakkına sahip olmaları ve bu şekilde yanıltıcı veya hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamlara karşı gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. İlgili önlem ve yaptırımlar Yönerge’nin beşinci maddesinde detaylı olarak
düzenlenmiştir.
Üye devletlerin işletme sahiplerinin ve rakiplerinin menfaatleri doğrultusunda
yanıltıcı reklamlar ile uygun ve etkili araçlar ile mücadele edilmesini ve karşılaştırmalı reklama ilişkin hükümlere riayet edilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Bu noktada yetkili makamların (mahkemelerin
veya idari makamların) yanıltıcı veya hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamın yayınının durdurulması konusunda yetkilendirilmesi de önem taşımaktadır. Kimi
hâlde reklamın kamu ile paylaşılmasından (yayınlanmasından) önce yayın yasağı
öngörülmesi amaca daha uygun olabilir. Elbette ki burada kastedilen reklamlara
genel bir ön kontrol mekanizması öngörülmesi değildir.
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Konuya ilişkin olarak Yönerge’de getirilen kurallar şu şekilde ifade edilebilir:
Yanıltıcı reklamın yasaklanması veya karşılaştırmalı reklam konusunda haklı
bir menfaati olan kişi veya kurumların:
a) Böyle bir reklama karşı mahkemeye başvurma hakkına,
b) Böyle bir reklama karşı –şikâyetler hakkında karar verme veya dava açma
bakımından gerekli adımları atma yetkisine sahip- idari makamlara başvurma
hakkına
sahip olmalarını sağlamalıdır. Yetkili makam olarak mahkemelerin mi veya idari
makamların mı tercih edileceği konusunda takdir yetkisi üye devletlere bırakılmıştır. Ancak yetkilendirilen makamın tüm ilgili menfaatleri ve özellikle kamu
menfaatini dikkate almak suretiyle,
a) Yanıltıcı reklamın veya hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamın sona erdirilmesi veya sona erdirilmesine yönelik uygun kazaî yollara başvurulması
veya
b) Yanıltıcı veya hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamın henüz kamuya açıklanmadığı, ancak çok kısa zamanda açıklanacağı hâllerde, kamuya açıklanmanın yasaklanması (önleme) veya yasaklanmasına yönelik uygun kazaî yollara
başvurulması
konularında yetkili olmaları esastır.
Adı geçen önlemlere başvurulması için doğmuş gerçek bir zararın veya reklam yapanın kusurunun bulunması gerekmediği gibi, adı geçen önlemlerin ihtiyati tedbir yargılaması çerçevesinde geçici veya nihai karar ile alınması da mümkündür.
Bu imkânlar dışında ayrıca yanıltıcı veya hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamın devam eden etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak nihai kesinleşmiş hükmün mevcudiyetine bağlı olarak:
a) Hükmün tamamen veya kısmen ilanına veya
b) Haklı bir açıklamanın ilanına
karar verilmesi de mümkündür.
Açılacak bir davada ispat yükünün kime ait olacağı hususu milli hukuklara
tâbi olmakla birlikte; mahkemeler ile idari makamların işletmelerden iddialarının
doğruluğunu ispatlamalarını talep edebilme konusunda yetkili olmaları önemlidir. Bu çerçevede hukuk mahkemeleri veya idari makamlar önünde devam eden
süreçte (m. 7),
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a) Reklamı yapan kişiden reklamda yer alan iddiaların doğruluğunu ispat etmesi –reklamı yapan kişi ile diğer katılımcıların tüm haklı menfaatlerinin dikkate alınması ve somut olayın şartları çerçevesinde- talep edilebileceği gibi;
b) Adı geçen iddiaların ispat edilememesi durumunda reklamda yer alan iddiaların “yanlış” olarak değerlendirilmesi de mümkündür.
B. Türk Hukuku
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
TKHK’nın 61/1. maddesinde ticari reklam ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle
bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak,
hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla
gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular olarak tanımlanmıştır.
Örtülü reklam yine m. 61/4’de tanımlanmış ve yasaklanmıştır: Reklam olduğu
açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere
ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan
veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette
sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir.
Ayrıca ticari reklamın
1. Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerektiği (m. 61/2),
2. Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar
edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç
işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve
engellileri istismar edici olamayacağı (m. 61/3),
3. Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırma içerebileceği (m. 61/5),
kabul edilmiştir.
TKHK m. 63’de Reklam Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, ticari reklamlarda
uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi
korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve
gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya
aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hâllerde de
üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında yetkili ve görevlidir.
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Reklamlara ilişkin olarak TKHK m. 62’de belirtilen yükümlülüklere aykırı
davranmak idari yaptırım gerektiren bir fiil olarak kabul edilmiş ve TKHK m.
77’de adı geçen yükümlülüklere aykırı hareket eden reklam verenler, reklam
ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma veya aynı yöntemle düzeltme
veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanması öngörülmüştür. Adı geçen idari cezayı verme konusunda yetkili ve görevli olan Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları
birlikte veya ayrı ayrı verebilir. Aykırılık
a) Yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise
on bin Türk Lirası,
b) Ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise
iki yüz bin Türk Lirası,
c) Süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleşmiş ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
cezaların yarısı,
ç) Yerel düzeyde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş
bin Türk Lirası,
d) Ülke genelinde yayın yapan radyo kanalı aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli
bin Türk Lirası,
e) İnternet aracılığı ile gerçekleşmiş ise elli bin Türk Lirası,
f) Kısa mesaj aracılığı ile gerçekleşmiş ise yirmi beş bin Türk Lirası,
g) Diğer mecralar aracılığı ile gerçekleşmiş ise beş bin Türk Lirası
idari para cezası verilir. Reklam Kurulu, idari işleme konu ihlalin bir yıl içinde
tekrar edilmesi hâlinde yukarıda belirtilen idari para cezalarını on katına kadar
uygulayabilir.
2. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61/8. maddesinde, ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması gereken usul ve
esasların yönetmelikle belirlenmesi kabul edilmiş, konu ilgili olarak da 2015 tarihli Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği çıkarılmıştır.
5 ilâ 27. maddeleri ticari reklamlara ayrılmış olan Yönetmelik’te oldukça detaylı düzenlemeler bulunduğunu söylemek gerekmektedir. Bu düzenlemeler arasında yanıltıcı/aldatıcı reklamlar ile karşılaştırmalı reklamlara ilişkin hükümler
de bulunmaktadır.
Yönetmelik’te önce reklamlara ilişkin temel ilkeler gösterilmiştir (m. 5).
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Yönetmelik m. 5 uyarınca reklamlar:
a) Genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içeremez.
b) Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz.
c) Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen
unsurlar içeremez.
ç) Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifade ya da görüntüler içeremez.
d) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
özelliklere yönelik kötüleme, istismar, önyargı veya ayrımcılık içeremez.
e) İnsan onuru ve kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz.
f) Önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel ya da sosyal yaşamına dair ifade veya görüntüler içeremez; reklamlarda o kişiye atıfta bulunulamaz, kişinin
özel mülkü, ilgili ürüne ya da organizasyona verilmiş kişisel onay etkisi oluşturacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez.
g) Tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar edemez.
ğ) Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez.
h) Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma
ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez.
ı) Güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.
Ardından reklamların reklam olduğu hususunun açıkça anlaşılması gerektiği
prensibi kabul edilmiştir (m. 6). Ayrıca reklamların hiç kimseyi, faaliyeti, malı ya
da hizmeti, markayı veya reklamı kötüleyemeyeceği (m. 10), başkalarının adının,
ambleminin, logosunun veya fikri ve sınai mülkiyet hakkının itibarından yararlanamayacağı (m. 11), başkasının reklamına ait metni, sloganı, görsel sunumu,
müziği, tüketiciyi yanıltacak ya da karışıklığa yol açacak biçimde taklit edemeyeceği (m. 12) öngörülmüştür.
Reklamların aynı zamanda doğru ve dürüst olması, ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde ve haksız rekabete yol açmaması, ortalama tüketicinin
algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanması, tüketicinin güvenini kötüye kullanmaması ya da onun
tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar etmemesi öngörülmüştür (m. 7/1-4).
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Ayrıca reklamların ve özellikle aşağıda sayılan hususlarda ve esasen hiçbir
konuda tüketiciyi doğrudan veya dolaylı olarak yanıltabilecek ifade ya da görüntü içermesi yasaklanmıştır (m. 7/5):
a) Malın; yapısı, bileşimi, tedariki, faydası, riski, aksesuarları, üretim yöntemi ve tarihi, amaca uygunluğu, kullanım şekli, kullanım ömrü ve alanları,
teknik özellikleri, verim ve performansı, miktarı, menşei, çevreye etkisi gibi
özellikleri,
b) Hizmetin nitelikleri,
c) Mal veya hizmet sunan kişi ya da kuruluşun ticaret unvanı, işletme adı,
statüsü ve yetki alanları,
ç) Mal veya hizmetin değeri ve ödenecek gerçek toplam fiyatı,
d) Kiralama yoluyla satış, kiralama, taksitle satış ve kredili satış gibi diğer
ödeme şartları,
e) Teslim, değiştirme, geri alma, garanti, satış sonrası hizmetleri, yedek parça
veya bakım ve onarım şartları,
f) Fikrî ve sınai mülkiyet hakları,
g) Resmi tanınma ya da onay, madalyalar, ödüller, diplomalar ve benzeri belgeler,
ğ) Sosyal amaçlı yardımlar,
h) Tüketicilerin yasal hakları veya karşılaşabileceği riskler.
İlgili mevzuatı gereği bir mal veya hizmete ilişkin olarak düzenlenmesi zorunlu ruhsat, izin, onay, kayıt gibi belgeler ile uyulması gereken diğer yasal süreçlerin, o mal veya hizmetin diğerlerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısı oluşturacak biçimde reklamlarda kullanılması, tüketicinin sahip olduğu yasal hakların, tüketicilere fazladan sunulan bir hak gibi gösterilmesi de yasaktır (m. 7/6,7).
Ayrıca reklamlarda yer alan
a) Araştırma sonuçlarının veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntıların çarpıtılması,
b) İstatistikler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamaz.
c) Bilimsel terimler yanıltıcı biçimde kullanılamaz.
ç) İddialar, gerçekte sahip olmadıkları bir bilimsel temele sahipmiş gibi gösteren bilimsel terminoloji ve ifadeler içeremez (m. 7/8).

§ 9. Yanıltıcı ve Karşılaştırmalı Reklamlar
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Karşılaştırmalı reklamlar ise 8. maddede düzenlenmiştir. Karşılaştırmalı reklamlar ancak:
a) Rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer
ayırt edici unsurlara yer verilmemesi,
b) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,
c) Haksız rekabete yol açmaması,
ç) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı ihtiyaçları karşılaması ya da aynı
amaca yönelik olması,
d) Tüketiciye fayda sağlayacak bir hususun karşılaştırılması,
e) Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin, fiyatı da dâhil, bir ya da daha fazla
maddi, esaslı, doğrulanabilir ve tipik özelliğinin objektif olarak karşılaştırılması,
f) Nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanan iddiaların; bilimsel test, rapor
veya belgelerle ispatlanması,
g) Rakiplerin mallarını, hizmetlerini, faaliyetlerini veya diğer özelliklerini
kötülememesi veya itibarsızlaştırmaması,
ğ) Menşei belirtilmiş mal veya hizmete ilişkin karşılaştırmada, mal veya hizmetlerin aynı coğrafi yerden olması,
h) Reklam veren ile rakibinin markası, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer bir
ayırt edici işareti ya da mal veya hizmetleri ile ilgili karışıklığa yol açmaması,
ı) Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere aykırı olmaması
koşullarıyla yapılabilir. Ayrıca gıda reklamlarında, ilgili mevzuata göre sağlık
beyanı kapsamına giren hususlar karşılaştırmaya konu edilemez. Takviye edici
gıdaların karşılaştırmalı reklamı ise hiçbir şekilde yapılamaz. Fiyat düzenlemeleri ile etkin piyasa gücü yükümlülükleri ilgili idari otoriteler tarafından belirlenen
sektörlere ilişkin reklamlarda fiyat karşılaştırması yapılamaz.
Yönetmelikte ayrıca
1. Fiyat bilgisi içeren (m. 13),
2. İndirimli satışlara ilişkin olan (m. 14),
3. Çekiliş, yarışma ve promosyon içeren (m. 15),
4. Tanıklı (m. 16),
5. Çevreye ilişkin beyanlar içeren (m. 17)
reklamlar ile ilgili esaslar gösterilmiştir. Reklamlardaki görseller ile yazılı ve
sesli ifadelerin sunuluş şekli (m. 18-21), çocuklara yönelik olan veya çocukları
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etkileme olasılığı bulunan reklamlar (m. 24-24A) ile finansal hizmetlere ilişkin
reklamlar (m. 25) hakkında da özel düzenlemeler öngörülmüştür.
3. Türk Ticaret Kanunu
Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleri arasında, her hâlükârda haksız rekabet hâli olarak nitelendirilen davranış ve uygulamalar arasında reklamlar ile ilgili olanlar da bulunmaktadır.
TTK m. 55/1-a’da “dürüstlük kuralına aykırı reklamlar” haksız rekabet teşkil
eden örneklerin başında sayılmış ve ayrıca seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini
veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak (m. 55/1-a-6) da özel bir
haksız rekabet hâli olarak düzenlenmiştir.
III. Değerlendirme ve Öneriler
2006/114 sayılı Yönerge prensip olarak işletme sahiplerinin (traders) menfaatlerinin korunması amacına hizmet etmekte ise de dolaylı olarak tüketicilerin
menfaatlerini de korumaktadır. Ayrıca Yönerge sadece yanıltıcı reklamlar ile haksız sonuçlarını ve karşılaştırmalı reklamın hangi şartlar dâhilinde yapılabileceğini
ve olası yaptırımları düzenlemektedir. Dolayısıyla Yönerge bir bütün olarak “reklam”ı düzenlememektedir; sadece yanıltıcı reklamlar ile karşılaştıralı reklamlara
ilişkin hükümler içermektedir.
TKHK ile Yönetmelik’te ise bir bütün olarak ve oldukça detaylı bir şekilde
“ticari reklam” düzenlemiştir. TKHK ve Yönetmelik’in yanıltıcı reklamlar ile
karşılaştırmalı reklamlara ilişkin hükümleri ile Yönerge hükümleri karşılaştırıldığında Türk mevzuatında herhangi bir eksiklik bulunmadığı, tam tersine konuya
çok daha geniş bir perspektiften yaklaşıldığı, reklamların bir bütün olarak düzenlendiği ve reklamlara ilişkin düzenlemelere aykırılık durumunda idari yaptırımlar
öngörüldüğü görülmektedir.
Türk hukukunda reklamlar aynı zamanda haksız rekabet açısından da düzenlenmiştir. Yukarıda izah edilen haksız rekabete ilişkin talep ve dava hakları dürüstlük kuralına aykırı ve yanıltıcı reklamlar bakımından da geçerlidir.
Netice itibariyle ticari reklamlara ilişkin Türk mevzuatı Yönerge’ye kıyasla daha ileri bir seviyededir ve 2006/114 sayılı Yönerge hükümleri ile
uyumlaştırma bakımından mevzuatımıza eklenmesi zaruri/uygun görülen
herhangi bir düzenleme mevcut değildir.
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GİRİŞ
Günümüzde kişisel verilerin korunması hukuku alanında kişisel verilerin mahiyeti bakımından yapılan değerlendirme ışığında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Avrupa Birliği veri koruma ekolünde, kişisel verilerin korunması bir kişilik
hakkı olarak düzenlenmekte ve verisi işlenen kişilerin menfaatleri üstün tutularak korunmaktadır. Avrupa Birliği’nde 1995 yılında yasalaşan ve üye devletlerin
kişisel verilerin korunması alanında yapacakları düzenlemeler bakımından bir
çerçeve çizen Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/
AT sayılı kişisel verilerin işlenmesi karşısında bireylerin korunması ve bu tür
verilerin serbest dolaşımına ilişkin Yönerge, 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe
giren Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 95/46/EC sayılı Yönergesini yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve
bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarih ve 2016/679 (AB)
sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Tüzük düzenlemeleri, Yönerge’ye nazaran daha kapsamlı olup üye devletler
nezdinde doğrudan uygulama kabiliyeti bulacağı için detaylıdır. Bu kapsamlı ve
detaylı düzenlemeler hukukun zaman içerisinde yeni gelişmelere entegre olma
gereksinimin bir görünümü olarak, Avrupa Birliği’nde de kişisel verilerin korunması alanında yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı sonucu uzun bir çalışmanın
ürünü olarak yürürlüğe girmiştir. İlk olarak mevcut yasal çerçevenin gözden geçirilmesi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Mayıs 2009’da üst düzey
bir konferans düzenlenmiştir. Konferansta bulut sistemler, global veri akışları,
modern iletişim, bilgi teknolojileri ve bununla sınırlı olmamakla birlikte diğer
gelişmeler göz önünde bulundurularak yeni ve kapsayıcı bir çalışma yapılması
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ihtiyacı vurgulanmıştır. Bu doğrultuda kamu, sivil toplum örgütleri ve devletlerden görüş toplanması kararlaştırılmış, bu süreçte Avrupa Komisyonu tarafından
9 Temmuz 2009 ile 15 Ocak 2011 tarihleri arasında bireylerden, iş örgütleri ve
derneklerden ve kamu kurumlarından toplam 473 görüş ve değerlendirme Komisyon’a iletilmiştir. Görüş alışverişinin tamamlanmasının ardından, Avrupa
Komisyonu 25 Ocak 2012 tarihinde Avrupa Birliği’nde kişisel verilerin korunmasına dair tesis edilecek olan hukuki çerçeveye ilişkin olarak tüzük taslağı hazırlayarak kamu ile paylaşmıştır1. Üye devletlerin ve Avrupa Birliği kurumları
tarafından yürütülen 4 yıllık bir tartışma ve görüş teatisi sürecinin ardından 12
Şubat 2016 tarihinde Konsey taslağın düzenlenmiş metni üzerinde uzlaşıldığını
belirtmiş ve Tüzük, Konseyin 8 Nisan 2016 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.
14 Nisan 2016 tarihinde ise Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilerek, 20
gün sonra yürürlüğe girmek üzere 4 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa Birliği Resmî
Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Teknolojinin hızla gelişimi ve artan veri işleme faaliyetleri karşısında kişisel
verilerin korunması konusunda endişeler ve tartışmalar bütün dünyada devam
ederken Türk Hukukunda konuya ilişkin ilk düzenleme 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la Anayasa’da yapılan değişiklikle birlikte gerçekleşmiştir2. Pek çok
devletin anayasanın aksine Türkiye Anayasası’nda kişisel verilerin korunması
temel bir anayasal hak olarak koruma altına alınmış ve detaylı düzenlemelerin
kanunla getirileceği hükme bağlanmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin
olarak mevzuatımızda dağınık hâlde hükümler ilerleyen süreçte tesis edilmiş ancak konuya ilişkin çerçeve bir düzenleme uzun bir süre hayata geçirilmemiştir.
Nitekim kişisel verilerin korunması konusunda uzunca bir süre yasal düzenleme
yapılmaması ile bu konuda düzenleyici ve denetleyici bir kurum ya da kurul bulunmaması, Avrupa Birliği müzakereleri süresince fasıllarından dördüncüsünde
bir sorun olarak değerlendirilmiştir.
Öte yandan kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir düzenleme ihtiyacı sadece
Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum sürecine ilişkin olmayıp hızla gelişen tek1

2

Commission, ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)’ COM (2012) 11 final.
Belirtelim ki kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak uluslararsı ilk bağlayıcı metin olma
özelliğini taşıyan 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data) Türkiye tarafından imzaya
açıldığı ilk gün olan 28 Ocak 1981 tarihinde imzalanmış olmasına karşın, iç hukukta gerekli
düzenlemeler uzun süre yapılmadığı için uygun bulma kanunu uzun bir süre kabul edilememiştir. Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 18 Şubat 2016 tarih ve 29628
sayılı Resmi Gazete’de, ilgili Bakanlar Kurulu Kararnamesi ise 17 Mart 2016 tarih ve 29656
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Onay belgeleri 2 Mayıs 2016 tarihinde Avrupa Konseyi
Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş olup, 108 sayılı Sözleşme, Türkiye bakımından ancak 1
Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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nolojiler ve artan veri işleme faaliyetleri karşında bireylerin korunmasının da bir
gereğidir. Bütün bu gereklilikler ışığında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu uzun bir hazırlık ve yasama süreci neticesinde 24 Mart 2016 tarihinde
kabul edilerek 7 Nisan 2016’da Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu kanun, büyük ölçüde Yönerge’yi temel almış olup,
yeni teknolojik gelişmeler ışığında bir reform ihtiyacı sonucu ortaya konmuş olan
Tüzük’te belirlenen ilke ve yaklaşımlar gözardı edilmiştir.
Tüzük 99 madde ve 11 bölümden oluşmakta olup üye devletler nezdinde doğrudan uygulama alanı bulacak hükümler ile üye devletlerin düzenleme alanına
bırakılan konulara ilişkin çerçeveyi ortaya koymaktadır. Tüzük kapsamında genel hükümler, ilkeler, ilgili kişinin hakları, veri sorumlusu veri işleyen yükümlülükleri, uluslararası veri aktarımları, düzenleyici ve denetleyici otoriteler ve üye
devletler arasındaki işbirliği ve uyumlaştırmaya ilişkin hükümler, şikâyet, sorumluluk ve cezalar, özel veri işleme hâllerine ilişkin düzenlemeler ile yürürlük hükümleri yer almaktadır. Tüzük ile Yönerge arasında göze çarpan önemli bir fark,
Tüzük’ün hesap verilebilirlik ilkesine yer vererek bu ilke ve risk odaklı yaklaşım
uyarınca yeni veri koruma mekanizmalarına yer vermiş olmasıdır. Veri koruma
görevlisi, veri koruma etki değerlendirmesi, varsayılan ayarlarla veri koruma,
tasarımdan itibaren veri koruma, veri ihlal bildirimine ilişkin iç raporlama süreçlerine ilişkin hükümler bu kapsamda örnek olarak gösterilebilecektir.
Yönerge’yi temel alınarak hazırlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Tüzük arasındaki temel fark ise buna dayanmaktadır. Belirtmek gerekir
ki Tüzük hükümlerinin tamamı nezdinde bir karşılaştırma yapmak uzun ve detaylı bir çalışma gerektirecek olup işbu çalışma kapsamında yaklaşım farkının değerlendirilmesi genel ilkeler ve veri işleme şartları ile sınırlandırılmıştır. Çalışma
kapsamında Tüzük II. Bölüm İlkeler ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
ikinci bölümü altında yer alan genel ilkeler, veri işleme şartları ve özel nitelikli
kişisel verilerin işlenme şartları incelenerek değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.
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Öz
24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, temelde, 95/46/AT sayılı Yönerge’yi esas almıştır. 95/46/
AT sayılı Yönerge ise, 2016/679/AB sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kişisel verilerin işlenmesinde
genel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin
işlenmesine ilişkin genel ilkelerin, kişisel verilerin korunması kapsamında bütün yasal düzenlemelere uygunluk
açısından dikkate alınması gerekmektedir. Bu açıdan genel ilkelerin değerlendirilmesi özel bir önemi haizdir.
Bu çalışma kapsamında genel ilkelere ilişkin olarak hem Tüzük hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
düzenlemeleri açıklanarak, farklılıklar ve benzerliklere değinilerek, uyumluluğun sağlanması adına öneriler
getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kişisel veriler, Genel ilkeler, Kişisel verilerin korunması
Abstract
The Law on the Protection of Personal Data numbered 6698, which was accepted on 24 March 2016 and
published on the Official Gazette dated 7 April 2016 and numbered 2967, is an adoption of the 95/46/EC
Directive. The 95/46/ EC Directive succeeded by the 2016/679/EU General Data Protection Regulation. The
general principles of data processing have been regulated under Art. 4 of the Law on the Protection of Personal
Data numbered 6698. It is necessary to consider general provisions regarding the processing of personal data
in terms of compliance with all legislation within the context of personal data protection. Therefore, an assessment of the general principles has distinguished importance. Within the scope of this study, rules of the general
principles have been explained by the Law of the Protection of Personal Data and 2016/679/EU General Data
Protection Regulation, differences and similarities mentioned, accordingly, suggestions tried to bring to provide
harmonization.
Keywords: Personal data, General principles, Personal data protection
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 95/46/EC sayılı
Yönergesini yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin
işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve
bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan
2016 tarih ve 2016/679 (AB) sayılı Tüzük (“Tüzük”)

Kabul Tarihi

: 27 Nisan 2016

Sayısı

: 2016/679 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 04.05.2016, L 119, s. 1-88

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kabul Tarihi

: 24 Mart 2016

Sayısı

: 6698

Yayın Yeri

: RG 7.04.2016, 29677

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel ilkeler Tüzük m. 5 hükmünde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler, somut, katı kurallar
yerine işlemenin veri koruma düzenlemelerine uygunluğa ilişkin esaslar belirlemektedir.

§ 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
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1. Tüzük’ün İlgili Hükmünün Tercümesi1
Bölüm II
İlkeler
Madde 5
Kişisel veri işlemeye ilişkin ilkeler
1. Kişisel veriler,
(a) ilgili kişi ile ilgili olarak hukuka uygun, adil ve şeffaf bir biçimde
işlenir (’hukuka uygunluk, adil olma ve şeffaflık’);
(b) belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olarak toplanır ve bu amaçlara uygun olmayan başka şekilde işlenemez; Tüzük m. 89(1) hükmü
uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçlarıyla veya istatistiki amaçlarla işleme faaliyeti, baştaki toplama
amaçlarına aykırı amaç olarak değerlendirilmez (‘amacın sınırlandırılması’);
(c) işlendikleri amaçlarla ilişkili olarak yeterli, ilgili ve gerekli olanla
sınırlıdır (‘veri minimizasyonu’);
(d) doğru ve gerektiğinde güncel tutulur; işlendikleri amaçlar göz
önünde tutularak, doğru olmayan kişisel verilerin gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesi veya düzeltilmesinin sağlanmasıyla ilgili makul tüm
adımlar atılmalıdır (‘doğruluk’);
(e) ilgili kişilerin belirlenebilmesini sağlayan bir şekilde kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerekli olduğu süreyi aşmadan muhafaza edilir; madde 89(1) hükmüne uygun olarak sadece kamu yararına arşivleme
amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiki amaçlarla
işlendikleri sürece ilgili kişinin hakları ve özgürlüklerinin güvence altına
alınması için bu Tüzük uyarınca gereken uygun teknik ve idari tedbirlerin
uygulanmasına tabi olarak kişisel veriler daha uzun süreler boyunca saklanabilir (’saklama süresinin sınırlandırılması’);
(f) yetkisiz ya da hukuka aykırı işleme ve kazara kayba, imha ve tahribe karşı koruma da dâhil olmak üzere uygun teknik ve idari önlemler
alınarak kişisel verilerin yeterli güvenliğini sağlayacak şekilde işlenir (‘bütünlük ve gizlilik’).
2. Veri sorumlusu 1. paragrafa uygun davranmakla yükümlüdür ve uygun
davrandığını ispat edebilmelidir (’hesap verebilirlik’)”.
1

Tercüme yapılırken İngilizce metin esas alınmıştır.
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2. Tüzük’te Yer Alan İlkelere İlişkin Değerlendirmeler
a. İlgili kişi ile ilgili olarak hukuka uygun, adil ve şeffaf bir biçimde
işleme ilkesi
Tüzük m. 5(1)(a) hükmüne göre, kişisel veriler, “hukuka uygun olarak” (lawfully) işlenmelidir. Tüzük m. 6 hükmü “İşlemenin hukuka uygunluğu” (Lawfulness of processing) başlığı altında işlemenin “hukuka uygun olduğu” (lawful)
durumlar belirtilmiştir. Tüzük m. 5(1)(a) hükmünde olduğu gibi, Tüzük m. 6
hükmünde de hukuka uygunluk ifadesi kullanılmıştır. Tüzük kapsamında hukuka
uygunluk, genellikle kabul edildiği üzere rıza, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi bir hukuka uygunluk sebebinin varlığı hâlinde söz konusu olacaktır.
Tüzük m. 5(1)(a) işlemenin adil olması gerekir2. Adil işleme ilgili kişilerin
çıkarlarının ve makul beklentilerinin dikkate alınmasını şeklinde anlaşılmaktadır.
Şeffaflık ilkesi bugün hâlihazırda dürüstlük kuralına uygun işlemenin bir ifadesi
olarak kabul edilmektedir. Tüzük’te bu ilkenin önemini vurgulamak için şeffaflık
ilkesi açıkça ifade edilmiştir. Şeffaflık ilkesine verilen önemi Tüzük m. 13 ve m.
14 hükümlerindeki ayrıntılı düzenlemeler de ortaya koymaktadır. Şeffaflık ilkesi
özellikle aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin hakları ve veri ihlalinin ilgili kişiye bildirimi açısından ön plana çıkar. İlgili kişiler açısından verilerin kim tarafından hangi ölçüde ve hangi amaçla işlendiği şeffaf olmalıdır. İşlemeye ait bilgiler kolayca erişilebilir ve anlaşılabilir, açık ve sade olmalıdır. Veri sorumlusunun
kimliği ve işleme amaçları belirtilmiş olmalıdır. İlgili kişilerin riskler, kurallar,
önlemler ve haklarını nasıl kullanacakları hakkında bilgilendirilmeleri gerekir.
b. Amacın sınırlandırılması ilkesi
Tüzük m. 5(1)(b) bendine göre, kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlara
yönelik olarak toplanır ve bu amaçlara uygun olmayan başka şekilde işlenemez;
Tüzük m. 89(1) hükmü uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya
tarihi araştırma amaçlarıyla veya istatistiki amaçlarla işleme faaliyeti, baştaki
toplama amaçlarına aykırı amaç olarak değerlendirilmez. Amacın belirlenmesi
işleme faaliyeti açısından oldukça önemlidir. Çalışma Grubuna göre belirli amaç,
gerekli veri koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve işleme faaliyetinin
kapsamını sınırlandırmak için yeterince tanımlanmış amaçtır. Amaç işlemeden
önce belirlenmelidir. Çalışma Grubuna göre, amacın açık olması anlaşılabilir
bir şekilde açığa çıkarılması, açıklanması, ifade edilmesi anlamına gelmektedir.
Amacın meşru olması ise hukuk düzenince yasaklanmamış olmayı ifade eder.
2

Tüzük’ün Almanca metninde “dürüstlük kuralına uygun” (treu und glauben) ifadesi, İngilizce
metninde “adil” (fair) ifadesi, İtalyanca metninde ise “doğru”, “adil” (corretto) ifadesi kullanılmıştır.
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Tüzük m. 5(1)(b) bendinde uygun olmayan amaç testi esas alınmıştır. Bu hükme göre, kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olarak toplanır. İlk
işleme faaliyeti toplamadır. Bundan sonra gerçekleşen her türlü işleme faaliyeti
ise sonraki işlemedir. Sonraki işleme amacının, ilk işleme amacına yani toplama amacına uygun olmayan bir amaç olmaması gerekir. Tüzük m. 6(4) hükmü
kapsamında sonraki işleme amacının ilk işleme amacına uygunluğu kapsamında
dikkate alınacak hususlar tahdidi olmayacak şekilde belirtilmiştir. Tüzük m. 6(4)
hükmüne göre, “kişisel verilerin, toplama amacından başka amaçla işlenmesinin,
ilgili kişinin rızasına veya madde 23(1)’de atıfta bulunulan hedeflerin güvence
altına alınmasına yönelik olarak demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir
tedbir teşkil eden bir Birlik veya Üye Devlet hukukuna dayanmaması durumunda, veri sorumlusu, kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesinin baştaki toplama amacına uygun olup olmadığını tespit etmek üzere, başka hususlar yanında
aşağıdaki hususları dikkate alır”. Bu hususlar, toplama amacı ile sonraki işleme
amaçları arasındaki herhangi bir bağlantı, ilgili kişi ve veri sorumlusu arasındaki
ilişki başta olmak üzere kişisel verilerin toplandığı bağlam, 9. madde uyarınca
özel nitelikli kişisel verilerin veya 10. madde uyarınca mahkumiyet kararları ve
ceza gerektiren suçlara ilişkin kişisel verilerin işlenip işlenmediği başta olmak
üzere kişisel verilerin niteliği, planlanan sonraki işlemenin ilgili kişiler için muhtemel sonuçları, şifreleme veya takma ad kullanımı da dâhil olmak üzere uygun
ek önlemlerin varlığıdır. Bu hükme göre kişisel verilerin, toplama amacından başka amaçla işlenmesinin, ilgili kişinin rızasına veya madde 23(1)’de atıfta bulunulan hedeflerin güvence altına alınmasına yönelik olarak demokratik bir toplumda
gerekli ve ölçülü bir tedbir teşkil eden bir Birlik veya Üye Devlet hukukuna dayanmaması durumunda, sonraki amacın baştaki amaca uygun olup olmadığı değerlendirmesinin yapılmasına gerek yoktur. Öte yandan Tüzük m. 6(4) hükmünün
yorumlanması bu iki hâl dışında tartışmalıdır. Bir fikre göre sonraki işleme amacı
baştaki işleme amacına uygunsa sonraki işleme amacının bir hukuka uygunluk
sebebine dayanmasına gerek yoktur. Diğer bir fikre göre sonraki işleme amacı
baştaki işleme amacına uygun olsa da, sonraki işleme amacı bir hukuka uygunluk
sebebine dayanmalıdır. Tüzük m. 5 (1)(b) bendine göre, Tüzük m. 89(1) uyarınca
kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçlarıyla veya
istatistiki amaçlarla işleme faaliyeti, baştaki toplama amaçlarına aykırı amaç olarak değerlendirilemeyecektir. Bu amaçlar uygunluk testine tabi olmayacaklardır.
c. Veri minimizasyonu ilkesi
Tüzük m. 5(1)(c) bendine göre, kişisel veriler, işlendikleri amaçlarla ilişkili
olarak yeterli, ilgili ve gerekli olanla sınırlıdır. Tüzük m. 5(1)(c) bendi veri minimizasyonu ilkesine ilişkindir. Verinin işlendiği belirli, açık, meşru amaçlar kapsamında verinin yeterli, ilgili ve gerekli olanla sınırlı olması gerekir. Bu hüküm
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kapsamında üç unsur dikkate alınmalıdır. Bu üç unsur geniş anlamıyla ölçülülüğü
ifade eder. İşlendikleri amaç için yeterli olma, dar anlamı ile ölçülülüğe karşılık
gelmektedir.
d. Doğru ve gerektiğinde güncel tutma ilkesi
Tüzük m. 5(1)(d) bendine göre, kişisel veriler, doğru ve gerektiğinde güncel
tutulur; işlendikleri amaçlar göz önünde tutularak, doğru olmayan kişisel verilerin gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesi veya düzeltilmesinin sağlanmasıyla
ilgili makul tüm adımlar atılmalıdır. Gerçek durum ile uyumlu olmayan veriler
doğru olmayan verilerdir. Verinin doğru ve güncel olması değerlendirmesi, verinin işlendiği amaç kapsamında yapılmalıdır. Ayrıca verinin gerektiğinde güncel
olması gerekir. Veri sorumlusunun doğru ya da güncel olmayan verinin silinmesi
veya düzeltilmesinin sağlanmasıyla ilgili alacağı makul önlemler somut olayın
özelliklerine göre belirlenir.
e. Saklama süresinin sınırlandırılması ilkesi
Tüzük m. 5(1)(e) bendine göre, kişisel veriler, ilgili kişilerin belirlenebilmesini sağlayan bir şekilde kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerekli olduğu süreyi
aşmadan muhafaza edilir; madde 89(1) hükmüne uygun olarak sadece kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiki amaçlarla işlendikleri sürece ilgili kişinin hakları ve özgürlüklerinin güvence
altına alınması için bu Tüzük uyarınca gereken uygun teknik ve idari tedbirlerin
uygulanmasına tabi olarak kişisel veriler daha uzun süreler boyunca saklanabilir.
Tüzük m. 5(1)(e) bendine göre, sadece kamu yararına arşivleme, bilimsel veya
tarihi araştırma veya istatistiki amaçlarla işlemenin istisna tutulması, Tüzük m.
89 hükmüne göre uygun teknik ve idari tedbirlerin alınmasına bağlıdır. Uygun
teknik ve idari tedbirler, takma ad kullanılması ya da verinin anonimleştirilmesi
gibi tedbirler olabilir.
f. Bütünlük ve gizlilik ilkesi
Tüzük 5(1)(f) bendine göre, kişisel veriler, yetkisiz ya da hukuka aykırı işleme ve kazara kayba, imha ve tahribe karşı koruma da dâhil olmak üzere uygun
teknik ve idari önlemler alınarak kişisel verilerin yeterli güvenliğini sağlayacak
şekilde işlenir. 95/46/AT sayılı Yönerge’de düzenlenmemiş olan bir genel ilkedir.
Bütünlük ve gizlilik ilkesi, Tüzük m. 32 hükmünde düzenlenmiş olan verinin
güvenliğinin sağlanması amacına hizmet eden bir ilkedir.
Bütünlük, verinin bütünlüğünün korunması, verinin kısmen ya da tamamen
silinmesi, başka şekilde zarar görmesi veya izinsiz değiştirilmesini ifade eder.
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Verinin gizliliği ise, verinin izinsiz bir şekilde bilinir olması ya da işlenmesidir.
Yetkisiz işlemeye engel olunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Yetkisiz işleme üçüncü kişiler tarafından gerçekleşebilir. Söz konusu veriyi görmeye yetkili
olmayan ve veriyi görmesi gerekmeyen bir kimsenin veriye ulaşamaması sağlanmalıdır. Bu açıdan veri sorumlusu şirketin çalışanın belirli işleme faaliyeti ile
ilgili bir sorumluluğu yoksa, çalışanın veriye erişememesi gereklidir.
Yetkisiz işleme yanında, veri üzerinde yapılan değişiklikler (veriye ekleme
yapılması, verinin sınırlandırılması gibi) de bütünlük ilkesi içerisinde yer alır.
Verinin doğru şekilde gösterilmesi, veriye ekleme yapılmaması gibi hâller verinin
bütünlüğü ilkesinin bir gereğidir. Tüzük 5(1)(f) bendi uyarınca sadece kasti hâller
değil aynı zamanda kasti olmadan meydana gelen hâller de kapsamdadır.
g. Hesap verilebilirlik ilkesi
Tüzük 5(2)’ye göre, veri sorumlusu 1. paragrafa uygun davranmakla yükümlüdür ve uygun davrandığını ispat edebilmelidir. Bu düzenlemeye göre, 95/46/
AT sayılı Yönerge’den farklı olarak, veri sorumlusu sadece genel ilkelere uygun
davranmakla yükümlü değildir aynı zamanda genel ilkelere uygun davrandığını ispat edebilmelidir. Veri sorumlusu veri koruma düzenlemelerine uygunluğun
sağlanmasına ilişkin sonucu sağlamak yanında Tüzük hükümlerinin ihlaline engel olmak için gerekli iç uyum önlemlerini de almalıdır.
Tüzük düzenlemelerinde 95/46/AT sayılı Yönerge m. 18 vd. hükümlerinden
farklı olarak veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünün kabul edilmemiş olması da hesap verilebilirlik ilkesinin temel alındığını göstermektedir. Tüzük’de
veri sorumlusu siciline kayıt yükümlülüğü yerine veri koruma etki değerlendirmesini yapılması yükümlülüğü gibi veri sorumlusunun kendi kendisini denetleme
ve kendisinden sorumlu olmasına ilişkin bir anlayış kabul edilmiştir. Tüzük’ün
bazı maddeleri de bu bakış açısı ile (örneğin, işleme faaliyetine ilişkin kayıtları
düzenleyen m. 30 hükmü, ilgili kişiye ve veri koruma otoritesini bildirimi düzenleyen m. 33, m. 34 hükümleri, veri koruma etki değerlendirmesini düzenleyen
m. 35 hükmü) düzenlenmiştir. Bu açıdan veri sorumlusu sadece basit bir emir
– kontrol bakış açısıyla Tüzük’e uygun davranmış olmayacaktır. Veri sorumlusunun ispat yükü altında olması belgeleme yapabilmesini ve gerekli organizasyonu
sağlamasını da gerektirir
B. Türk Hukuku
Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre; “(1) Kişisel
veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun
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olarak işlenebilir. (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması
zorunludur: a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme”.
1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma İlkesi
KVKK m. 4(2)(a) bendine göre kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına
uygun işlenmek zorundadır.
2. Güncel ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi
KVKK m. 4(2)(b) bendine göre ise, kişisel veriler, doğru ve gerektiğinde güncel olması genel ilkesine uygun olarak işlenmelidir.
3. Belirli, Meşru, Açık Amaçlar İçin İşlenme İlkesi
KVKK m. 4(2)(c) bendinde kişisel verilerin belirli, meşru, açık amaçlarla işlenmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
4. Ölçülülük İlkesi
KVKK m. 4(2)(ç) bendine göre, kişisel veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü olmalıdır.
5. Saklama Süresinin Sınırlandırılması İlkesi
KVKK m. 4(2)(d) bendine göre ise, kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen
veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek zorundadır.
Kişisel verilerin muhafaza edileceği süre mevzuatta belirlenmiş olabilir. Örneğin
5411 sayılı Bankacılık Kanununun m. 42 hükmüne göre, “alınan yazıların ve
faaliyetler ile ilgili belgelerin asıllarının veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarının ve yazılan yazıların
makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretlerinin,
usulleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanacağı” belirtilmiştir. Mevzuatta öngörülen özel bir muhafaza süresi yok ise kişisel verilerin
işlendikleri amaç kapsamında gereken süre kadar saklanabilir.

1051

§ 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

III. Değerlendirme ve Öneriler
KVKK kapsamında düzenlenen genel ilkeler ile Tüzük kapsamında öngörülen
genel ilkelerin birlikte yer aldığı karşılaştırma tablosu aşağıda yer almaktadır:
KVKK
m. 4/1: (1) Kişisel veriler, ancak
bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak
işlenebilir.
m.5/2: Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

TÜZÜK
Kişisel veriler
m. 5/1(a): ilgili kişi ile ilgili olarak
hukuka uygun, adil ve şeffaf bir biçimde işlenir (’hukuka uygunluk, adil olma
ve şeffaflık’);

m. 4/2-(b): Doğru ve gerektiğinde
güncel olma.

m. 5/1-(d): doğru ve gerektiğinde
güncel tutulur; işlendikleri amaçlar
göz önünde tutularak, doğru olmayan
kişisel verilerin gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesi veya düzeltilmesinin sağlanmasıyla ilgili makul tüm
adımlar atılmalıdır (‘doğruluk’);

m. 4/2- (c): Belirli, açık ve meşru
amaçlar için işlenme.

m. 5/1(b): belirli, açık ve meşru
amaçlara yönelik olarak toplanır ve
bu amaçlara uygun olmayan başka
şekilde işlenemez; Tüzük m. 89(1) hükmü uyarınca kamu yararına arşivleme
amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçlarıyla veya istatistiki amaçlarla işleme faaliyeti, baştaki toplama
amaçlarına aykırı amaç olarak değerlendirilmez (‘amacın sınırlandırılması’);

m. 4/2-(ç): İşlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

m. 5/1-(c): işlendikleri amaçlarla
ilişkili olarak yeterli, ilgili ve gerekli
olanla sınırlıdır (‘veri minimizasyonu’);
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m. 5/1-(e): ilgili kişilerin belirlenebilmesini sağlayan bir şekilde kişisel
verilerin işlenme amaçlarının gerekli
olduğu süreyi aşmadan muhafaza edilir; madde 89(1) hükmüne uygun olarak sadece kamu yararına arşivleme
amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiki amaçlarla
işlendikleri sürece ilgili kişinin hakları
ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için bu Tüzük uyarınca gereken
uygun teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasına tabi olarak kişisel veriler
daha uzun süreler boyunca saklanabilir (’saklama süresinin sınırlandırılması’);
m. 5/1-(f):yetkisiz ya da hukuka
aykırı işleme ve kazara kayba, imha ve
tahribe karşı koruma da dâhil olmak
üzere uygun teknik ve idari önlemler
alınarak kişisel verilerin yeterli güvenliğini sağlayacak şekilde işlenir (‘bütünlük ve gizlilik’).
m. 5/2: Veri sorumlusu 1. paragrafa uygun davranmakla yükümlüdür ve
uygun davrandığını ispat edebilmelidir
(’hesap verebilirlik’)” .

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak ve Şeffaf Bir Biçimde
İşleme İlkesi
Tüzük m. 5(1)(a) hükmüne göre, kişisel veriler ilgili kişi ile ilgili olarak hukuka uygun, adil ve şeffaf bir biçimde işlenir. KVKK m. 4(2)(a) bendine göre
kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmek zorundadır. Kanaatimizce hukuka uygunluk Avrupa Birliğinde genel olarak anlaşıldığı şekliyle kabul
edilmelidir. Türk Hukukunda da KVKK m. 5 – m. 6 hükümlerinde düzenlenmiş
olan hukuka uygunluk sebepleri, hukuka uygunluğun tespitinde esas alınmalıdır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda şeffaflık ilkesi ayrıca düzenlenmemiştir.
Şeffaflık ilkesi özellikle aydınlatma yükümlülüğü, ilgili kişinin hakları ve veri
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ihlalinin ilgili kişiye bildirimi açısından özel bir önemi haizdir. Kişisel Verilerin
Korunması Kanununda da bu ilkenin önemini vurgulamak için şeffaflık ilkesi
açıkça bir genel ilke olarak düzenlenebilir. Ancak şeffaflık ilkesi dürüstlük kuralı
ilkesinin bir görünüm biçimi olduğundan, açıkça düzenlenmemiş olması herhangi bir sakınca yaratmamaktadır.
Öneri:
“(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel veriler a) ilgili kişi ile ilgili olarak hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak ve şeffaf bir biçimde işlenir”.
2. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi
KVKK m. 4(2)(b) bendinde, Tüzük m. 5(1)(d) bendinden farklı olarak, işlendikleri amaçlar göz önünde tutularak, doğru olmayan kişisel verilerin gecikmeye
mahal verilmeksizin silinmesi veya düzeltilmesinin sağlanmasıyla ilgili makul
tüm adımların atılması gerektiği açıkça düzenlenmemiştir. Türk Hukukunda da
veri sorumlusunun doğru olmayan kişisel verilerin gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesi veya düzeltilmesinin sağlanmasıyla ilgili makul tüm adımları atması,
veri sorumlusunun verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesine uygun
davranabilmesi için gereklidir. Bu açıdan Kişisel Verilerin Korunması Kanunda
ayrıca kişisel verilerin işlendikleri amaçlar göz önünde tutularak, doğru olmayan
kişisel verilerin gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesi veya düzeltilmesinin
sağlanmasıyla ilgili makul tüm adımların atılması gerektiği açıkça düzenlenmesine
gerek yoktur. Diğer yandan bu hususta bir açıklık sağlanması için Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa “işlendikleri amaçlar göz önünde tutularak, doğru olmayan kişisel verilerin gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesi veya düzeltilmesinin
sağlanmasıyla ilgili makul tüm adımlar atılmalıdır” şeklinde bir ifade eklenebilir.
Öneri:
“Kişisel veriler doğru ve gerektiğinde güncel tutulur; işlendikleri
amaçlar göz önünde tutularak, doğru olmayan kişisel verilerin gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesi veya düzeltilmesinin sağlanmasıyla ilgili makul tüm adımlar atılmalıdır”
3. Amacın Sınırlandırılması İlkesi
Tüzük m. 5(1)(b) bendine göre kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlara
yönelik olarak toplanır ve bu amaçlara uygun olmayan başka şekilde işlenemez;
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Tüzük m. 89(1) hükmü uyarınca kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya
tarihi araştırma amaçlarıyla veya istatistiki amaçlarla işleme faaliyeti, baştaki
toplama amaçlarına aykırı amaç olarak değerlendirilmez. KVKK m. 4(2)(c) bendine göre kişisel verilerin belirli, meşru ve açık amaçlarla işlenmesi zorunludur.
KVKK m. 4(2)(c) bendinde, kişisel verilerin toplama amacına uygun olmayan
sonraki amaçlarla işlenemeyeceği açıkça düzenlenmemiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gerekçesinde de “(…) sonradan ortaya çıkması muhtemel
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik veri işlenebilmesi için, işlemeye ilk kez başlıyor gibi, 5 inci maddede düzenlenmiş olan kişisel verilerin işlenme şartlarından
birinin gerçekleşmesi gerekecektir”. Sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik veri işlenmesi, ilk işleme amaca uygun olabileceği
gibi ilk işleme amacına aykırı da olabilir. Bu açıdan Kişisel Verilerin Korunması
Kanununda bu hususa açıklık getirilmesi yerinde olacaktır. İkinci olarak kanaatimizce her ne kadar Avrupa Birliği düzenlemeleri bir açıklık içermese de sonraki
işleme amacı ilk işleme amacına uygun olduğunda da, sonraki işleme amacının
bir hukuka uygunluk sebebine dayanması gerekir. “Başka işleme amacı ilk işleme
amacına uygun olduğunda da başka işleme amacının bir hukuka uygunluk sebebine dayanması gerekir” şeklinde bir düzenlenme Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na eklenebilir. Ancak bu düzenlemenin genel ilkeler kapsamında getirilmesi, genel ilkelerin genel kaideler öngörmesi nedeniyle yerinde olmayacaktır.
Söz konusu değişikliğin hukuka uygunluk sebepleri kapsamında yapılmasının
daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
Öneri:
“Kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olarak
toplanır ve bu amaçlara uygun olmayan başka şekilde işlenemez”.
4. Ölçülülük İlkesi
KVKK m. 4(2)(ç) bendinin ifadesi, Tüzük m. 5(1)(c) bendindeki ifadeden
lafzen farklıdır. Tüzük m. 5(1)(c) bendine göre, kişisel veriler, işlendikleri amaçlarla ilişkili olarak yeterli, ilgili ve gerekli olanla sınırlıdır. KVKK m. 4(2)(ç)
hükmünde kişisel verilerin işlendikleri amaçla ölçülü olarak işlenmesi gerektiği
düzenlenmiştir. Bu kapsamda “yeterli”, “ilgili” ve “gerekli olanla sınırlı olma”
koşullarının hepsi ölçülülük kavramı oluşturmaktadır. Bu açıdan her iki düzenleme arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Herhangi bir değişiklik önerisine gerek görülmemiştir.
5. Saklama Süresinin Sınırlandırılması İlkesi
Herhangi bir değişiklik önerisine gerek görülmemiştir.
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6. Bütünlük ve Gizlilik İlkesi
Tüzük 5(1)(f) bendine göre, kişisel veriler, yetkisiz ya da hukuka aykırı işleme ve kazara kayba, imha ve tahribe karşı koruma da dâhil olmak üzere uygun
teknik ve idari önlemler alınarak kişisel verilerin yeterli güvenliğini sağlayacak
şekilde işlenir. Bu ilke Kişisel Verilerin Korunması Kanunda düzenlenmemiştir.
Diğer yandan KVKK m. 12(1) hükmüne göre veri sorumlusu, kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bir genel ilke olarak bütünlük ve gizlilik ilkesine Kişisel
Verilerin Korunması Kanunda yer verilmesi, verinin güvenliğinin sağlanmasına
hizmet eden bütünlük ve gizlilik ilkesine verilen önemi ortaya koymak bakımından yerinde olacaktır.
Öneri:
“Kişisel veriler, yetkisiz ya da hukuka aykırı işleme ve kazara
kayba, imha ve tahribe karşı koruma da dâhil olmak üzere uygun
teknik ve idari önlemler alınarak kişisel verilerin yeterli güvenliğini
sağlayacak şekilde işlenir”.
7. Hesap Verilebilirlik İlkesi
Tüzük 5(2)’ye göre, veri sorumlusu 1. paragrafa uygun davranmakla yükümlüdür ve uygun davrandığını ispat edebilmelidir. Hesap verilebilirlik ilkesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Tüzük’ün pek çok
düzenlemesi hesap verilebilirlik ilkesinin temel alındığını göstermektedir. Bu
açıdan “veri sorumlusu genel ilkelere uygun davranmakla yükümlüdür ve uygun
davrandığını ispat edebilmelidir” şeklinde bir genel ilke Türk Hukukunda kabul
edilecekse de, hesap verilebilirlik ilkesine ilişkin somut düzenlemelerin Kişisel
Verilerin Korunması Kanununa eklenmesi ya da Kanundaki bazı düzenlemelerin
değiştirilmesi (veri koruma etki değerlendirmesi, ilgili kişiye ve veri koruma otoritesini bildirim şartları gibi) yerinde olacaktır.
Öneri:
“Veri sorumlusu genel ilkelere uygun davranmakla yükümlüdür
ve uygun davrandığını ispat edebilmelidir”.
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§ 2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk
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Öz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yasalaştığı dönmede yürürlükte olan 95/46 sayılı Yönerge
esas alınarak hazırlanmıştır. 95/46/AT sayılı Yönerge, 2016/679(AB) sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılarak
Avrupa Birliği üye devletleri arasında kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerdeki farklılıkların azaltılması amaçlanmıştır. Veri işleme şartları bir işleme faaliyetinin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesinde
büyük önemi haizdir. Nitekim 6698 sayılı Kanun’da ilgili madde başlıkları “kişisel verilerin işlenme şartları”
iken, 2016/679 sayılı Tüzük’te “işlemenin hukuka uygunluğu” başlığı tercih edilmiştir. Hukuka uygunluk sebeplerine ilişkin bu fark dışında da Türk hukukunda, 2016/679 sayılı Tüzük’ten farklı düzenlenmiş hususlar
bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında her iki düzenleme açıklanarak farklılıklar ve benzerliklere değinilerek
ve uyumluluğun sağlanması adına öneriler getirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kişisel veriler, Hukuka uygunluk sebepleri, Veri işleme şartları, Özel nitelikli veriler
Abstract
The Turkish Data Protection Law numbered 6698 has mainly been prepared based on the 95/46/EC Directive
which was in force when the Law numbered 6698 was enacted. In order to the harmonization of the rules of data
protection in EU Member States, 95/46/EC Directive was repealed by Regulation (EU) 2016/679. Conditions
of processing are crucial within the assessment of the lawfulness of the processing. Thus, while titles of related
articles within the Law numbered 6698 is “conditions of personal data processing”, Regulation (EU) 2016/679
prefers the name of “Lawfulness of processing”. In addition to this difference, some provisions related to the
justification grounds in the Turkish law differ with respect to those under the Regulation (EU) 2016/679. Within
the scope of this study, both regulations have been explained and differences and similarities mentioned, and
suggestions are brought forward to provide harmonization.
Keywords: Personal data, Justification grounds, Conditions of processing, Special categories of data
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I. Mevzuat
A. AB Mevzuatı
Adı

: Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 95/46/EC sayılı
Yönergesini yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin
işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve
bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan
2016 tarih ve 2016/679 (AB) sayılı Tüzük (“Tüzük”)

Kabul Tarihi

: 27 Nisan 2016

Sayısı

: 2016/679 (AB)

Yayın Yeri

: ABRG 04.05.2016, L 119, s. 1-88

B. Türk Mevzuatı
Adı

: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kabul Tarihi

: 24 Mart 2016

Sayısı

: 6698

Yayın Yeri

: RG 7.04.2016, 29677

II. Açıklamalar
A. AB Hukuku
Tüzük kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri
işlenen veri kategorisi bakımından ayrıca bir sınıflandırma yapılarak belirlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yer alan hukuka uygunluk hâlleri
daha dar ve özellikli olarak madde 9’da yer alırken genel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesinde aranacak hukuka uygunluk sebepleri 6. madde kapsamında sayılmaktadır. Tüzük m. 49’da ise kişisel verilerin AB dışındaki ülkelere aktarılması
hâlinde Tüzük’te öngörülen yeterli korumanının sağlanmasına ilişkin olarak hiçbir mekanizmasının işletilememesi hâlinde çok özel durumlarda dayanılabilecek
olarak dayanılabilecek hukuka uygunluk sebepleri ve şartları belirtilmektedir.
Ancak bu hâlde sayılanlar bir hukuka uygunluk sebebinden ziyade özel durumlara özgü istisnalardır. Ayrıca 16 yaşından küçük çocukların kişisel verilerinin
işlenmesi 8. madde kapsamında düzenlenmiştir. Daha geniş bir düzenleme olması sebebi ile 6. madde kapsamında sayılan hukuka uygunluk hâlleri işbu çalışma
kapsamında Tüzük’te yer alan kategorik ayrıma değinilerek açıklanacaktır.
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1. Tüzük’ün İlgili Hükümlerinin Tercümesi1
Bölüm II
…
Madde 6
İşlemenin hukuka uygunluğu
1. İşleme, ancak aşağıdakilerden en az birinin uygulanması hâlinde ve bu
ölçüde hukuka uygun olacaktır:
(a) ilgili kişinin, kişisel verilerinin bir veya daha fazla belirli amaç için
işlenmesine rıza vermesi;
(b) ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşme kurulmadan önce ilgili kişinin talebi üzerine kurulması adım atılması için
işlemenin gerekli olması;
(c) veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyuması için işlemenin gerekli olması;
(d) ilgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin korunması için işlemenin gerekli olması;
(e) kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya veri
sorumlusuna tanınan resmi bir yetkinin kullanılması için işlemenin gerekli
olması;
(f) özellikle ilgili kişinin çocuk olması durumunda ilgili kişinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hak ve özgürlüklerinin bir veri sorumlusu veya üçüncü bir kişi tarafından gözetilen meşru
menfaatlere ağır basması haricinde, söz konusu menfaatler doğrultusunda
işlemenin gerekli olması.
Birinci fıkranın (f) bendi, görevlerini yerine getirirken kamu kuruluşları
tarafından gerçekleştirilen işleme faaliyetlerine uygulanmaz.
2. Üye devletler, Bölüm IX’da belirtilen diğer özel işleme durumları da
dâhil olmak üzere 1. paragrafın (c) ve (e) bentlerine uygun işlemeye ilişkin
olarak bu Tüzük kurallarının uygulanması için işlemeye yönelik daha açık
olarak belirli gereklilikleri ve hukuka uygun ve adil işlemenin sağlanmasına yönelik diğer tedbirler belirleyerek daha özel hükümleri uygulamaya
devam edebilir ya da uygulamaya koyabilir.
3. Birinci paragrafın (c) ve (e) bentlerinde atıfta bulunulan işlemenin dayanağının sayılanlar uyarınca öngörülmesi gerekir:
1

Tercüme yapılırken İngilizce metin esas alınmıştır.
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(a) Birlik hukuku; veya
(b) Veri sorumlusunun tabi olduğu üye devlet hukuku.
İşleme amacı, bu yasal dayanakla belirlenir veya birinci paragrafın (e) bendinde atıfta bulunulan işleme kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin
yerine getirilmesi veya veri sorumlusuna verilen resmi bir yetkinin uygulanması kapsamında gereklidir. Söz konusu yasal dayanak, bu Tüzük kurallarının uygulanmasını sağlamak için, diğerlerinin yanında veri sorumlusu tarafından gerçekleştirilen işlemenin hukuka uygunluğunu düzenleyen
genel koşullar, işlemeye konu olan veri türleri, ilgili kişiler, kişisel verilerin açıklanabileceği kuruluşlar ve açıklama amaçları, amaç sınırlaması,
saklama süreleri ve Bölüm IX’da belirtilen diğer özel işleme durumlarında
olduğu gibi hukuka uygun ve adil işlemeyi sağlayacak önlemler de dâhil
olmak üzere işleme faaliyetleri ve işleme usullerine ilişkin belirli hükümler
içerebilir. Birlik veya Üye Devlet hukuku, kamu yararı hedefini karşılamalı ve gözetilen meşru amaç ile orantılı olmalıdır.
4. Kişisel verilerin toplanma amacının ilgili kişinin rızasına dayandığı
veya madde 23(1)’de atıfta bulunulan hedeflerin güvence altına alınması
için demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir tedbir oluşturan Birlik
veya Üye Devlet hukukuna dayandığı durumlar dışında, bu amaçtan başka
bir amaçla veri işlenmesi söz konusu olduğunda veri sorumlusu başka bir
amaç için işlemenin, kişisel verilerin asıl toplanma amacına uygun olup
olmadığını tespit etmeli ve bunun yanı sıra aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:
(a) kişisel verilerin toplanma amaçları ve planlanan sonraki işleme amaçları arasındaki herhangi bir bağlantı;
(b) özellikle ilgili kişiler ve veri sorumluları arasındaki ilişki olmak üzere
kişisel verilerin toplandığı bağlam;
(c) kişisel verilerin niteliği, özellikle de 9. madde uyarınca özel nitelikli
kişisel verilerin işlenip işlenmediği veya 10. madde uyarınca cezai hüküm
ve suçlarla ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği;
(d) planlanan sonraki işleme faaliyetlerinin ilgili kişiler için olası sonuçları;
(e) şifreleme veya psödömasyon kullanımı da dâhil olmak üzere uygun
önlemlerin varlığı.
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Madde 7
Rızanın Koşulları
1. Veri sorumlusu işlemenin rızaya dayandığı hâllerde, ilgili kişinin kişisel
verilerinin işlenmesine rıza göstermiş olduğunu gösterebilir olmalıdır.
2. İlgili kişinin rızasının başka hususlarla da ilgili olan yazılı bir beyan
bağlamında verilmesi durumunda, rıza talebi diğer hususlardan açıkça
ayırt edilebilecek biçimde, anlaşılır ve kolayca erişilebilir bir şekilde, açık
ve sade bir dil ile sunulur. Söz konusu beyanın bu Tüzük’ü ihlal teşkil eden
hiçbir kısmı bağlayıcı değildir.
3. İlgili kişinin her zaman rızasını geri alma hakkı vardır. Rızanın geri alınması, geri alım işleminden önce rızaya dayalı olarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemez. İlgili kişi, rıza vermeden önce, buna ilişkin
bilgilendirilir. Geri alınması, rızanın verilmesi kadar kolay olmalıdır.
4. Rızanın özgür bir şekilde verilip verilmediği değerlendirilirken, diğerlerinin yanı sıra, hizmetin koşulları da dâhil olmak üzere bir sözleşmenin
ifasının, bu sözleşmenin ifası için gerekli olmayan kişisel verilerin işlenmesine rıza verilmesine bağlanıp bağlanmadığına azami dikkat edilmelidir.
…
Madde 9
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
1. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini veya felsefi inançları ya da sendika üyeliğini açığa çıkaran kişisel verilerin işlenmesi ve bir
gerçek kişinin kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla genetik verilerin, biyometrik verilerin, sağlıkla ilgili verilerin veya gerçek bir kişinin cinsel
yaşamı veya cinsel tercihine ilişkin verilerin işlenmesi yasaktır.
2. Birinci paragraf aşağıdakilerden birinin geçerli olması hâlinde uygulanmaz:
(a) Birlik veya Üye Devlet hukukunda birinci paragrafta belirtilen yasağın
ilgili kişi tarafından kaldırılamayacağına ilişkin bir hüküm bulunması haricinde, söz konusu kişisel verilerin bir veya daha fazla belirli amaç için
işlenmesi hususuna ilgili kişinin açık rıza vermesi;
(b) veri sorumlusu veya ilgili kişinin Birlik veya üye devlet hukukunda
yetkilendirildiği ölçüde istihdam, sosyal güvenlik ve sosyal koruma hukuku alanındaki yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi ve belirli haklarının
kullanılması amacıyla ya da ilgili kişinin temel hakları ve menfaatlerine
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yönelik uygun güvencelerin sağlandığı üye devlet hukuku uyarınca bir toplu iş sözleşmesi için işleme faaliyetinin gerekli olması;
(c) ilgili kişinin fiziksel veya hukuki olarak rıza veremeyecek durumda
olması hâlinde ilgili kişi veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını
korumak için işleme faaliyetinin gerekli olması;
(d) işleme faaliyetinin bir vakıf, birlik veya kâr amacı gütmeyen başka bir
kuruluş tarafından siyasi, felsefi, dini veya sendika amacıyla uygun güvencelerle birlikte yürütülen meşru faaliyetleri esnasında işlemenin ve yalnızca organın üyeleri veya eski üyeleri ya da amaçlarıyla bağlantılı olarak
kendisi ile düzenli olarak temas hâlinde bulunan kişilerle ilgili olması ve
kişisel verilerin ilgili kişilerin rızası olmaksızın söz konusu organ dışında
açıklanmaması koşuluyla gerçekleştirilmesi;
(e) işleme faaliyetinin ilgili kişi tarafından kamuya açık hâle getirilen kişisel verilerle ilgili olması;
(f) yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması açısından ya da mahkemelerin kendi yargı yetkisi dâhilinde hareket ettiği durumlarda işleme faaliyetinin gerekli olması;
(g) gözetilen amaçla orantılı olan, veri koruma hakkının özüne saygı gösteren ve ilgili kişinin temel hak ve menfaatlerinin güvence altına alan uygun
ve belirli tedbirler sağlayan Birlik veya Üye Devlet hukukuna dayanan
önemli ölçüde kamu yararı nedenleriyle işlemenin gerekli olması;
(h) Birlik ya da Üye devlet hukukuna dayalı olarak çalışanın çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
veya tedavinin sağlanması ya da tedavi ve bakım sistemleri ve hizmetlerinin yönetilmesi için koruyucu hekimlik veya işyeri hekimliği amaçları doğrultusunda ya da sağlık uzmanları ile yapılan sözleşme uyarınca
ve üçüncü paragrafta atıfta bulunulan koşullar ve güvencelere tabi olarak
işleme faaliyetinin gerekli olması;
(i) mesleki gizlilik başta olmak üzere, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerine ilişkin güvence sağlanmasına uygun ve belirli tedbirler sağlayan Birlik
veya üye devlet hukukuna dayalı olarak, sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi
tehditlere karşı koruma sağlanması veya sağlık hizmetleri ve tıbbi ürünler
ya da tıbbi cihazlara ilişkin yüksek kalite ve emniyet standartları sağlanması gibi halk sağlığı alanında kamu yararına yönelik olarak işleme faaliyetinin gerekli olması;
(j) gözetilen amaçla orantılı olan, veri koruma hakkının özüne saygı gösteren ve ilgili kişinin temel hakları ve menfaatlerinin güvence altına alın-
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masına uygun ve belirli tedbirler sağlayan Birlik veya üye devlet hukukuna dayalı olarak, 89(1) maddesi uyarınca kamu yararına, bilimsel veya
tarihsel araştırma amaçlarına veya istatistiksel amaçlara yönelik arşivleme
amaçları doğrultusunda işleme faaliyetinin gerekli olması;
3. Birinci paragrafta atıfta bulunulan kişisel veriler ikinci paragrafın (h)
bendinde atıfta bulunulan amaçlara yönelik olarak Birlik ya da üye devlet
hukuku kapsamındaki mesleki gizlilik yükümlülüğü veya ulusal yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen kurallara tabi olarak bir profesyonel tarafından veya söz konusu profesyonelin sorumluluğu altında ya da Birlik ya da
üye devlet hukuku kapsamındaki mesleki gizlilik yükümlülüğü veya ulusal
yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen kurallara tabi olarak başka bir kişi
tarafından söz konusu veriler işlenebilir.
4. Üye Devletler, genetik verilerin, biyometrik verilerin veya sağlıkla ilgili
verilerin işlenmesine ilişkin sınırlamalar da dâhil olmak üzere ek koşullar
uygulamaya devam edebilir ya da ek koşullar getirebilir.
Madde 10
Cezai hükümler ve ceza gerektiren suçlara ilişkin kişisel verilerin
işlenmesi
Cezai hükümler ve ceza gerektiren suçlara veya ilgili güvenlik tedbirlerine ilişkin kişisel verilerin 6(1) maddesine göre işlenmesi, yalnızca resmi
makamın kontrolü altında veya ilgili kişilerin hak ve özgürlüklerine uygun
güvenceler sağlayan Birlik veya Üye Devlet hukuku çerçevesinde işleme
faaliyetinin öngörülmesi hâlinde gerçekleştirilir. Cezai hükümlere ilişkin
kapsamlı herhangi bir sicil yalnızca resmi makamın denetimi altında tutulur.
Madde 11
Kimlik belirleme gerektirmeyen işleme faaliyeti
1. Veri sorumlusunun kişisel verilerin işlenme amaçlarının, veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin kimliğinin belirlenmesini gerektirmemesi veya
artık buna gerek kalmaması hâlinde, veri sorumlusu yalnızca bu Tüzüğe
uymak amacıyla ilgili kişinin kimliğini belirlemek üzere ek bilgi tutmak,
elde etmek veya işlemek zorunda değildir.
2. Bu maddenin birinci paragrafında atıfta bulunulan hâllerde, veri sorumlusunun ilgili kişinin kimliğini belirleyecek bir konumda olmadığını gösterebilmesi durumunda, veri sorumlusu mümkünse ilgili kişiyi bu hususta
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bilgilendirmelidir. Bu gibi durumlarda, 15 ila 20. maddeler ilgili kişinin,
bu maddeler kapsamında haklarını kullanmak amacıyla, kimliğini belirlemek için ek bilgi sağladığı durumlar hariç, uygulanmaz.
2. Tüzük’te Yer Alan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler
a. İlgili kişinin rızası
Tüzük uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişinin rızası bir hukuka
uygunluk sebebi olarak yer almaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme
şartları bakımındansa rıza hukuka uygunluk sebebi nezdinde bir ayrıma gidilmiştir. Kişisel veriler için rıza yeterli iken, özel nitelikli kişisel veriler için açık rızanın aranacağı Tüzük’te belirtilmiştir. Ek olarak Üye Devletlerin özel nitelikli kişisel veriler söz konusu olduğunda ilgili kişinin rızasının bu verilerin işlenmesine
ilişkin yasağı kaldırmayacağına ilişkin düzenleme yapma hakkı saklı tutulmuştur.
Tüzük’ün tanımlar maddesi [m. 4(11)] uyarınca rıza ilgili kişinin özgür, somut, bilgilendirmeye dayalı ve kesin olarak kendisi ile ilgili kişisel verilerinin
işlenmesini kabul ettiğine ilişkin ifade ya da olumlu eylemini içeren her türlü
gösterge olarak tanımlanmıştır. Tüzük’te yer alan tanım uyarınca geçerli bir hukuka uygunluk sebebi teşkil eden rızadan bahsedebilmek için ilgili kişinin özgür
iradesi, amaçla sınırlılık ilkesi uyarınca rızanın yöneldiği veri işleme amaçlarının
ve veri kategorilerinin belirli -sınırlı- olması, dürüstlük kuralı ve şeffaflık ilkesi
uyarınca açık, öz ve anlaşılabilir bir bilgilendirmenin olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak ilgili kişinin tereddütte yer veremeyecek şekilde irade göstergesi
aranmaktadır. Burada açık bir şekilde ilgili kişinin sessiz kalmasına sonuç bağlanmayacağı, ilgili kişinin aktif bir davranışının aranacağı ifade edilmektedir. Tüzük
Dibacesinde rızanın elektronik ortamlarda dâhil olmak üzere yazılı ve sözlü (kaydedilerek) alınabileceği belirtilmiştir2. Bu kapsamda özel olarak rıza onay metninin ilgili kişiye önceden onaylanmış olarak sunulması ya da sözleşmeye veyahut
genel koşullar çerçevesine özel olarak belirtilmeksizin dâhil edilmesi hâlinde rızanın geçerliliğinde tereddütler oluşabilecektir. Rızanın mutlaka veri sorumlusu
tarafından veri işleme faaliyetine başlanmadan önce alınmış olması ve ilgili kişi
tarafından verilmiş olan rızanın her zaman geri alınabilir olması gerekmektedir.
Rızanın unsurlarına ilişkin olarak 95/46 sayılı Yönerge’den bu yana Avrupa
Adalet Divanı kararlarında, Çalışma Grubu görüşlerinde ve üye devletlerin genel
yaklaşımlarındaki özgür iradeye dayalı olma, belirli olma, bilgilendirmeye dayalı
olma ve ilgili kişinin aktif hareketini gerektirmeye ilişkin değerlendirmeler Tüzük Dibacesinde ve madde 7’de yer bulmuştur.
2

Dibace, par. 32.
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95/46 sayılı Yönerge’den farklı şekilde, tanımlar maddesine ek olarak rızanın
koşulları başlıklı 7. maddede, rızanın geçerliliği bakımından önem taşımaktadır.
Bu maddede rızanın unsurlarını da içerisinde barındıran dört gereklilikten bahsedilmektedir. Bunlar ispat edilebilirlik, bilgilendirmeye dayalı ve şeffaf olma,
rızanın geri alınabilir olması ve özgür iradeye dayanma şeklinde sayılmıştır.
Belirtmek gerekir ki Tüzük, yürürlükten kaldırdığı 95/46/AT sayılı Yönerge
ile geçerli bir hukuka uygunluk sebebi kabul edilen rızanın şartlarından detaylı
ağır bir rıza düzenlemesi içermektedir. Öte yandan özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesi için gerekli olan ve Tüzük’te tanımlanmamış olan açık rıza koşulunun
yerine getirilmesi ve ispatı güçleşebilmektedir. Ciddi veri koruma riski barındıran
ve ilgili kişinin kişisel verileri üzerinde yüksek düzeyde kontrolünün gerektiği
hâller bakımından aranan açık rızanın ilgili kişi tarafından açıkça ifade edilmiş
bir “beyan” olması gerekmektedir. Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiden açık
rızanın alınmış olduğunun ispatı konusunda ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak vermiş olduğu yazılı imzalı beyanı, elektronik ortamda
elektronik olarak imzalanmış belge, açık rızaya ilişkin iki basamaklı doğrulama
mekanizmasının varlığı kullanılabilecektir.
b. Sözleşmenin ifası veya bir sözleşmenin kurulması için gerekli olması
Tüzük’ün 6(b) maddesi uyarınca, kişisel verilerin “ilgili kişinin taraf olduğu
bir sözleşmenin ifası ya da bir sözleşme yapılmadan önce ilgili kişinin talebi
üzerine gerekli adımların atılması amacıyla” işlenmesi hukuka uygunluk sebebi
olarak düzenlenmiştir. Veri sorumlusunun söz konusu hukuka uygunluk sebebine
dayanabilmesi için bir sözleşmesel ilişkinin mevcudiyeti ya da müzakere aşaması
aranmaktadır. Burada veri sorumlusunun mutlaka sözleşme tarafı olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak genel ilkeler uyarınca söz konusu hukuka uygunluk
sebebi için getirilen sınırlama veri işlemenin hem işlemeye konu veriler hem de
işleme amaçları bakımından amaçla sınırlılık ve ölçülülük ilkelerine uygun olmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda gerçekten sözleşmenin kurulması ya da
ifası için gerekli olmanın ötesindeki kişisel veriler işlenemeyecek işlenen kişisel
veriler bu amacı aşan başka veri işleme faaliyetlerine konu edilemeyecektir. Sözleşmenin kurulması aşaması bakımından ise ilgili kişinin talebi aranmaktadır. Bu
doğrultuda veri sorumlusunun kendisi ile iletişime geçmemiş, sözleşme kurma
ya da müzakere iradesini ortaya koymamış kişilerin kişisel verilerini öneri ya da
öneriye davet kapsamında işlemesi bu hukuka uygunluk sebebi nezdinde değerlendirilemeyecektir. Belirtmek gerekir ki bu hukuka uygunluk sebebi özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Tüzük m. 9’da sayılmamıştır. Bir başka
deyişle özel nitelikli kişisel verileri biz sözleşmenin kurulması ya da ifası amacı
ile veri sorumlusu tarafından işlenemeyecektir.
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c. Veri sorumlusunun tabi olduğu hukuki yükümlülük
Tüzük’ün 6(c) maddesi uyarınca kişisel verilerin, veri sorumlusunun tâbi olduğu bir yasal yükümlülüğe uyulması için gerekli olması hâlinde işlenebileceği
belirtilmektedir. Söz konusu yasal yükümlülük üye devletler hukukunda düzenlenmiş ya da Avrupa Birliği hukukunun bir parçası olabilecektir. Belirtmek gerekir ki ilgili mevzuatın doğrudan veri işlemeye ilişkin olması gerekmemektedir.
Hukuki yükümlülüğün bir veri işleme faaliyetini gerektirmesi yeterli olacaktır.
Ancak üye devlet hukuku ya da Avrupa Birliği hukuku içerisinde söz konusu
veri işlemenin amacının belirlenmiş olması esastır. Veri işleme yükümlülüğü getiren düzenlemenin Tüzük kapsamındaki hukuka uygun veri işlemenin koşullarına ilişkin belirlilik içermesi gerekmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusunun,
işlenmesi gereken verilerin, ilgili kişi kapsamının, verilerin açıklanacağı üçüncü
kişilerin, amaç sınırlandırmasının, saklama süresinin ve hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlemeye ilişkin diğer önlemlerin üye devlet hukuku ya da Avrupa
Birliği hukuku içerisinde belirtilmiş olması gerekmektedir3.
d. Hayati çıkarının korunması için işleme faaliyetinin gerekli olması
Tüzük’ün 6(d) maddesi kapsamında kişisel verilerin ilgili kişinin ya da bir
başka gerçek kişinin hayati çıkarlarının korunması amacıyla işlenmesi bir hukuka uygunluk hâli olarak düzenlenmiştir. Hayati çıkarların korunması için kişisel
veri işleme faaliyetinin sadece ölüm kalım anlarında ya da ilgili kişinin/üçüncü
bir kişinin sağlığına ilişkin bir tehlikenin oluşması şartı ile gerçekleşebileceği
belirtilmektedir. Söz konusu hukuka uygunluk sebebi, gereklilik ve ölçülülük ilkeleri ile sınırlandırılarak yorumlanmalıdır. Burada özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesine ilişkin Tüzük m. 9 düzenlemesinin daha sınırlı olduğunu belirtelim.
Tüzük benzer durumlarda özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ancak
ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olduğu durumlara özgü olarak bu
veri işleme şartını kabul etmiştir.
e. Kamu yararı ya da resmi bir yetkinin öngörülmüş olması
Tüzük’ün 6 (c) maddesinde öngörülen yükümlülüğe benzer bir şekilde Tüzük
6 (e) maddesinde kamu yararı uyarınca bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ya da
resmi bir yetkinin kullanılması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi bir hukuka
uygunluk sebebi olarak düzenlenmiştir. 6 (c) maddesinde olduğu gibi bu hukuka
uygunluk sebebi bakımından da veri işlemenin bir hukuki düzenlemeye dayanması gerekmektedir. Bu hukuka uygunluk sebebi kapsamında kamu yararına ya
da resmi bir yetkiye dayanarak kişisel veri işleyecek olan kamu kurumunun ya
3

Resital No: 45.
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da kamu hukuku tarafından yetkilendirilmiş tüzel ya da gerçek kişinin üye devlet
hukuku ya da Avrupa Birliği hukuku kapsamında belirlenmiş olması gerekmektedir. Gerekçede kamu yararı kamu sağlığı, toplumun korunması, sağlık hizmetlerinin sağlanması şeklinde örneklenmiştir4. Önemle belirtmek gerekir ki söz
konusu hukuka uygunluk sebebinin unsurları bakımından gereklilik ve ölçülülük
prensipleri mümkün mertebe dikkate alınmalı ve bu hukuka uygunluk sebebi dar
yorumlanmalıdır. Kamu yararı ve yetki kullanımı kavramlarının üye devletlerin
mevzuatlarda tanımlı olması ve bu tanımı aşan şekilde kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmemesi gerekmektedir.
f. Meşru menfaat
Tüzük’ün 6 (f) maddesi kapsamında kişisel verilerin özellikle ilgili kişinin
çocuk olması hâlinde ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin menfaatlerinin veya temel haklar ve özgürlüklerinin veri sorumlusu veya üçüncü bir
kişi tarafından gözetilen meşru menfaatlere ağır basması haricinde, veri sorumlusu veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatleri doğrultusunda işleme faaliyetinin
gerekli olması hâli bir hukuka uygunluk sebebi olarak düzenlenmiştir. Önemle
altını çizmek gerekir ki Tüzük uyarınca hukuka uygunluk sebebi olarak kabul
edilecek olan meşru menfaat sahibi çevresi veri sorumlusu ve üçüncü kişiler olarak geniş tutulmuştur. Burada sınır ise ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki ilişki uyarınca ilgili kişinin makul beklentileri ile çizilmiştir5. Meşru menfaat olarak
değerlendirilebilecek olan amacın kişisel verilerin toplanma anında ve toplanan
veriler bağlamında ilgili kişi tarafından makul ölçüde öngörülebilir olması gerekmektedir. Tüzük’te yer alan düzenleme uyarınca kamu görevlileri görevlerinin
ifası sırasında bu hukuka uygunluk sebebine dayanamayacaklardır.
Meşru menfaat hukuka uygunluk sebebinin uygulama alanının değerlendirmesinde Tüzük’te yer alan “…meşru menfaatlere ağır basması haricinde…”6 ifadesi bir denge testi gerektirmektedir. Burada veri sorumlusu ya da üçüncü kişinin
hukuka uygunluk sebebine dayanak yaptığı meşru menfaati ile ilgili kişinin başta
kişilik hakkı, mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunması hakkı olmak üzere
temel hak ve özgürlükleri işlenen verilerin niteliği, ilgili kişinin veri sorumlusuna
karşı haklı beklentileri, öngörülebilirlik gibi ölçütler ile kişiye tanınan reddetme
hakkı değerlendirilmelidir. Belirtmek gerekir ki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Tüzük m. 9 kapsamında meşru menfaat hukuka uygunluk se4
5
6

Resital No: 45.
Resital No: 47.
Kişinin temel hak ve özgürlüklerinin, veri sorumlusunun menfaatinden daha “ağır gelmesi”,
“ağır basması” ya da “çiğnemesi” anlamına gelen “überwiegen” ve “override” kelimelerinin
kullanıldığı tespit edilebilecektir. Mesut Serdar Çekin, Kişisel verilerin Korunması (2019)
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bebi yer almamaktadır. Veri sorumluları meşru menfaat veri işleme şartına dayalı
olarak özel nitelikli kişisel veri işleme yoluna gidemeyeceklerdir.
B. Türk Hukuku
Kişisel verilerin işlenmesinde genel hukuka uygunluk sebepleri KVKK m. 5
hükmünde, özel nitelikleri verilerin işlenmesine ilişkin hukuka uygunluk sebepleri ise çok daha sınırlı olarak KVKK m. 6 hükmünde düzenlenmiştir. Kişisel
verilerin aktarılmasına ilişkin KVKK m. 8 ve yurtdışına aktarımın düzenlendiği
KVKK m. 9’da ise hukuka uygunluk sebepleri sayılmamış, doğrudan genel ve
özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK m. 5 ve m. 6’ya atıf
yapılmıştır. Daha kapsamlı olması sebebi ile KVKK m. 5 kapsamında sayılan
hukuka uygunluk hâlleri işbu çalışma kapsamında KVKK’da yer alan kategorik
ayrıma değinilerek açıklanacaktır.
Kişisel verilerin işlenme şartları başlıklı KVKK m. 5 kapsamında ilk olarak
kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği belirtilmiş
sonrasında ise hukuka uygunluk sebepleri şu şekilde sayılmıştır:
1) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya
da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
3) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması,
5) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması.
1. İlgili Kişinin Açık Rızası
Genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK m. 5/1 ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK m. 6/2 kapsamında kişisel ve-
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rilerin ilgili kişinin açık rıza olmaksızın işlenemeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca
kişisel verilerin yurt içinde ya da yurt dışına aktarılması hâli de kural olarak ilgili
kişinin açık rızasına tabi kılınmıştır. KVKK kapsamında açık rıza KVKK m. 3/1a’da belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak tanımlanmıştır. Gerekçede ise açık rızaya ilişkin olarak “ilgili
kişinin özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı” ifadesine
yer verilmiştir. Bu doğrultuda her bir somut olay bakımından geçerli bir açık rızanın koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Özgür iradeye dayanma bakımından açık rıza, ilgili kişiye verilerinin işlenmesini reddetme veya kabul etme
seçeneğinin sunulduğu ve ilgili kişinin de aktif bir davranışla seçimini gösteren
irade beyanı olmalıdır. KVKK’da açık rızanın alınmasına ilişkin bir şekil şartı
öngörülmemiştir. Ancak veri işleme faaliyetine ilişkin gerekli bilgilendirmenin
yapılmış olduğunun ve ilgili kişinin olumlu irade beyanının ispatı açısından veri
sorumlusunun kaydedilebilir araçlar vasıtasıyla ilgili kişiden açık rızasını alması
önem taşımaktadır.
2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olma
KVKK kapsamında diğer kanunlarda açıkça öngörülmek kaydıyla kişisel verilerin işlenmesi bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmiştir. Gerekçede
ise kolluk tarafından bir suç̧ soruşturması sebebiyle, 2559 sayılı Polis Vazife ve
Salahiyet Kanununun 5. maddesi uyarınca şüphelilerin parmak izlerinin alınması; 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca Adalet Bakanlığının kişilerin ceza
mahkûmiyetlerine ilişkin verilerini işlemesi gibi örnekler yer almaktadır. Belirtmek gerekir ki gerekçede verilen bu örneklerin isabeti tartışmaya açıktır. Şöyle ki
KVKK m. 28’de sayılan ve kanunun bütün hükümlerinden istisna tutulan hâller
içerisinde “kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini,
kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi” ile “kişisel verilerin
soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi” sayılmıştır. Bu kapsamda
söz konusu istisnaya örnek olarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu madde 9
örnek verilebilir. İlgili kanunda nitelikli elektronik sertifikada bulunması gereken
hususlar ve bu hususlar altında hangi kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi
gerektiği belirtilmiştir. Yine kamu açısından 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 43. maddede “Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında
kişisel bilgilere yer verilmez. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz”
ibaresi yer almaktadır.
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KVKK m. 5/2-a’da öngörülen hukuka uygunluk esasen Anayasa’da da yer
alan “kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir”
hükmünün bir görünümüdür. Bu bakımdan söz konusu hüküm olmasa dahi Anayasa hükmü ve KVKK genel ilkeleri uyarınca da kanunlarda öngörülmesi hâlinde
kişisel verilerin işlenmesi hukuka uygun olacaktı. Madde metninde kanunlarda
düzenlenme şartı arandığı için veri işleme faaliyetinin yönetmelik ya da tüzük ile
öngörülmüş olması hâlinde bu hukuka uygunluk sebebi uygulama alanı bulamayacaktır. Bununla birlikte Anayasa’da yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
hususların ancak kanunlar ile düzenlenebileceğine ilişkin hüküm gereğince zaten
tek başına herhangi bir kanundan yetki almamış bir yönetmelik ile kişisel verilerin işlenmesinin düzenlenmesi Anayasa’ya aykırılık teşkil edeceğinden ilgili
olduğu kanunda açıkça usul ve esaslarının düzenlenmesi öngörülen hususlarda
yönetmelik çerçevesinde düzenlenen veri işleme faaliyetleri bakımından KVKK
m. 5/2-a’nın uygulama alanı bulacağının kabulü gerekmektedir. Nitekim yasama organı tarafından temel ilkeleri koyulmadan, çerçevesi çizilmeden, sınırsız,
belirsiz, geniş bir alanı düzenleme yetkisinin yürütme organına bırakılmasının
Anayasa’ya aykırı olacağı Anayasa Mahkemesi kararlarına da konu olmuştur7.
Hükmün lafzında “açıkça” ibaresi yer aldığı için kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin kanun hükmünün hangi verilerin, hangi amaçla, hangi süreyle işlenebileceğinin net tereddütte mahal vermeyecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. İlgili
kanun uyarınca yürütülen bir veri işleme faaliyetinde işlenen verilerin kapsamının ya da işleme faaliyeti amacının düzenlemeyi aşması hâlinde hukuka aykırı bir
veri işleme söz konusu olacaktır.
Kanunlarda açıkça öngörülme hukuka uygunluk sebebi ayrıca sağlık ve cinsel
hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından da sayılmıştır.
3. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda
Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin
Kendisinin ya da Bir Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün
Korunması İçin Zorunlu Olması
Sadece genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülmüş olan
KVKK m. 5/2-c uyarınca fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak
durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin
ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
olma düzenlenmiştir. Hüküm uyarınca ilgili kişi ya da üçüncü bir kişinin hayati
ve bedensel bütünlüğünün korunması için işleme faaliyetinin zorunlu olması gerekmektedir. Bu doğrultuda hayatı ve beden bütünlüğü korunacak olan kişi ile
kişisel verisi işlenecek olan kişinin aynı olması zorunluluğu yoktur. Bununla bir7

Anayasa Mahkemesi’nin 9.4.2014 tarihli ve 2013-122/74 sayılı kararı.
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likte ilgili kişinin hayati ve bedensel bütünlüğünün korunması için gerekli olabilecek olan sağlık verileri KVKK’da öngörülmemiş bulunduğundan bu kapsamda
işlenemeyecektir. Nitekim gerekçede ilgili kişiye acil tıbbi müdahale yapılması
sırasında kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi
verilerin işlenebileceği örnek olarak bu hukuka uygunluk sebebi bakımından verilmiş olsa da hükmün özel nitelikli kişisel veriler bakımından düzenlenmemiş
olması sebebi ile bu veriler bakımından uygulanması söz konusu olamayacaktır.
Belirtmek gerekir ki KVKK m. 5/2-(b)’ye karşılık gelen Tüzük m. 6/1-(d) hükmü
ilgili kişinin rızasını açıklayamayacak durumda bulunması veya buna hukuki geçerlilik tanınmamasını genel nitelikli kişisel veriler bakımından bir şart olarak düzenlemediğinden daha geniş bir veri işleme şartı olarak değerlendirilebilecektir.
4. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili
Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin
İşlenmesinin Gerekli Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hâlinde özellikle amaçla bağlılık ve ölçülülük ilkelerine riayet edilerek işlenmesinin
hukuka uygunluk sebebi teşkil edeceğinin kabulü gerekmektedir.
Hüküm kapsamında açıkça veri işleme faaliyetine konu edilecek kişisel verilerin sözleşme taraflarına ilişkin olması gerektiği belirtilmiş ancak veri sorumlusu yahut veri işleyenin sözleşmenin tarafı olup olmayacağına ilişkin bir ibare
eklenmemiştir. Bu doğrultuda sözleşmenin kurulması ya da ifasına ilişkin olarak
kişisel verilerin sözleşmeye taraf olmayan bir kişi tarafından da veri işleyen ya
da veri sorumlusu sıfatı ile işlemesi söz konusu olabilecektir. Yine sözleşme kapsamında kararlaştırılan borçlar ve hakların kanuna dayalı olarak bir başka kişiye
geçtiği hâllerde de yeni taraf bakımından hüküm uygulama alanı bulacaktır. Belirtmek gerekir ki söz konusu hukuka uygunluk sebebinin üç temel unsuru bulunmaktadır: i. akdedilmesi görüşülen yahut akdedilmiş bir sözleşme olması, ii.
işlenecek kişisel verilerin sözleşmenin taraflarına ilişkin olması, iii. sözleşmenin
ifası yahut kurulması için doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması gerekmektedir. Bununla birlikte söz konusu hukuka uygunluk sebebi özel nitelikli kişisel
verilerin işlenmesi bakımından öngörülmemiştir.
5. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi
İçin Zorunlu Olması
İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak kanunlarda açıkça
bir düzenleme olmamakla birlikte veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek adına kişisel verileri işlemesin gerekmesi hâlinde KVKK m. 5/2-d
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kapsamında öngörülmüş olan hukuka uygunluk sebebi uygulama alanı bulacaktır.
Gerekçede bir işverenin çalışanına ödeyeceği maaşı tespit edebilmesi ve ödeyebilmesi için evli olup olmadığı, bakmakla yükümlü̈ olduğu kişiler, eşinin çalışıp
çalışmadığı, sosyal sigorta numarası ve banka hesap numarası gibi verileri elde
etmesi ve işlemesi; işverenin vergi denetimi sırasında çalışanlarına veya müşterilerine ait bilgileri ilgili kamu görevlilerinin incelemesine sunması bu hukuka
uygunluk sebebi çerçevesinde örnek olarak sayılmıştır. Bir başka deyişle vergi
hukuku ile ilgili düzenlemeler veya sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca getirilen
yükümlülükler kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Mahkemeler tarafından İcra İflas Kanunu madde 367
kapsamında borçlunun mevcuduna dair bilgi talebi hâlinde veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğü söz konusu olacağından bu bilgileri ölçülülük ilkesine riayet ederek mahkemeye sunması hukuka uygun olacaktır.
Belirtmek gerekir ki özel nitelikli verilerin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü kapsamda işlenmesi, KVKK m. 6 kapsamında yer alan hukuka uygunluk
sebepleri arasında sayılmamıştır.
6. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması
Kişisel verilerin kişinin kendisi tarafından önceden kamuya açıklanmış olması hâlinde KVKK m. 5/2-e uygulama alanı bulacaktır. Madde hükmünde yer alan
söz konusu verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması gerekliliği önem
taşımaktadır. Nitekim hukuka aykırı olarak üçüncü bir kişi tarafından alenileştirilmiş veriler bu kapsamda değerlendirilemeyecektir.
Gerekçede her ne kadar ilgili kişi tarafından alenileştirilen ve böylelikle herkes tarafından bilinebilecek hâle gelen bu tür verilerin işlenmesinde, korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı ifade edilmiş olsa da alenileştirilmiş
veriler kanunun bütününden istisna tutulmamıştır. Bu kapsamda bir hukuka uygunluk sebebi olarak düzenlenmiş olması itibari ile KVKK’da yer alan genel
ilkelerin göz önünde bulundurulması ile ancak amaçla sınırlılık ölçütü gereğince
ilgili kişinin alenileştirme amacı ile uygun olarak söz konusu verilerin işlenmesi
hukuka uygun olacaktır. Bununla birlikte ilgili kişi tarafından kişisel verilerin
alenileştirilmiş olması hâlinde KVKK’nın matlabı istisnalar olan hükmü uyarınca
veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen m. 10., zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen m. 11. ve Veri
Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen m. 16. maddeleri de uygulanmayacaktır. Bu bakımdan amaçla uygunluk denetimi ve korumasının mutlaka
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Belirtmek gerekir ki özel nitelikli verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş
olma hâli KVKK m. 6 kapsamında yer alan hukuka uygunluk sebepleri arasında

§ 2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri

1073

sayılmamıştır. Bu bakımdan ilgili kişinin kamuya açıklamış olduğu kişisel veriler
bu hukuka uygunluk sebebine dayanarak işlenemeyecektir.
7. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin
Zorunlu Olması
KVKK kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması hâli bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmektedir. Hakkın hukuki bir talep olması, sözleşmeden yahut bir kanun hükmünden
doğması şartı aranmamaktadır. “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü” ve
“kanunlarda açıkça öngörülme” hukuka uygunluk sebeplerinden farklı olarak bu
hâlde tesis edilecek, kullanılacak yahut korunacak olan hakkın veri sorumlusuna
mı yahut ilgili kişiye mi ait olacağına ilişkin ayrım yapılmamaktadır. Bu doğrultuda herhangi bir kişinin hakkının tesisi, kullanılması yahut korunması için gerekli bir kişisel veri işleme faaliyeti hukuka uygun kabul edilecektir. Gerekçede
bir şirketin kendi çalışanı tarafından açılan bir davada ispat için çalışanın kişisel
verilerini kullanması veya kısıtlı bir kişinin haklarının korunması amacıyla vasinin veya kayyımın, kısıtlının mali bilgilerine erişebiliyor olması söz konusu
hukuka uygunluk sebebine örnek olarak verilmiştir. Bu kapsamda dava açılması,
tescil işlemleri, tapu işlemleri gibi bir hak tesisi, korunması yahut kullanılmasına ilişkin olarak o iş ile sınırlı bir şekilde kişisel verilerin işlenmesi hukuka
uygunluk sebebi teşkil edecektir. Belirtmek gerekir ki özel nitelikli verilerin veri
sorumlusunun bu kapsamda işlenmesi, KVKK m. 6’da yer alan hukuka uygunluk
sebepleri arasında sayılmadığından mümkün olmayacaktır.
8. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek
Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri
İşlenmesinin Zorunlu Olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hâli genel
nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için bir hukuka uygunluk sebebi olarak KVKK
m. 5/2-f kapsamında yer almaktadır. KVKK 5/2-f kapsamında yer alan ve veri
sorumlusunun meşru menfaatine dayanan bu durumun hukuka uygunluk sebebi
olarak kabul edilip edilemeyeceği hususu öğretide çokça tartışılmıştır. Söz konusu tartışmalar KVKK’nın tasarı sürecinde gündeme gelmiştir. Öyle ki, Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından 18
Ocak 2016 tarihinde esas ve tali komisyonlara havale edilen, Bakanlar Kurulunca 04 Ocak 2016 tarihinde kararlaştırılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Tasarısı metninde meşru menfaat hukuka uygunluk sebebi yer almasına rağmen
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Alt Komisyon tarafından kabul edilen metinde çıkarılmıştır. Daha sonrasında ise
12 Şubat 2016 tarihli TBMM Adalet Komisyonu raporunda söz konusu hukuka
uygunluk sebebinin maddeye eklenerek kabul edildiği görülmektedir. Gerekçede
işverenin çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
terfi, maaş̧ zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesinde ya da işletmenin
yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağıtımında esas alınmak üzere
çalışanların kişisel verilerini işlemesinin meşru menfaat hukuka uygunluk sebebi
altında değerlendirilebileceği belirtilmektedir. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel ilkelere uyulması ve veri sorumlusu ile ilgili kişinin menfaat
dengesinin gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir. Alt Komisyon ise “meşru menfaat” kavramının çok geniş bir istisnaya neden olması ve veri sorumlusunun meşru
menfaati kavramının sınırlarının ve kapsamının neler olduğunun uygulamada
ciddi sorun ve endişelere neden olabilmesi ihtimaline istinaden metin çıkarılarak kabul edilmesini teklif etmiştir. Adalet Komisyonu ise tekrar önüne gelen
tasarıda somut olay bazında veri sorumlusunun meşru bir menfaatinin değerlendirilmesi gerektiği ve işlemenin bu meşru menfaat için zorunlu olması ve veri
sorumlusunun gözetilen menfaatinin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemesi gerekliliklerinin hüküm kapsamında şart koşulmasının belirsizlik yaratmadığı gerekçesi ile ilgili hukuka uygunluk sebebini ekleyerek maddeyi
kabul etmiştir.
Meşru menfaatin kime ait olduğu konusunda Tüzük’ün aksine KVKK açıkça ilgili menfaatin veri sorumlusuna ait olması gerektiğini ifade etmiştir. Meşru
menfaat hukuka uygunluk sebebinin değerlendirilmesinde meşru menfaat tanımının akabinde zorunluluk unsurunun tartışılması gerekmektedir. Gereklilik ve
ölçülülük ilkesi uyarınca da gerçekten veri sorumlusunun amaçlamakta olduğu
meşru menfaatin gerçekleşmesi için söz konusu verilerin ve veri işlemenin gerekli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan maddenin
lafzi yorumu ile veri işleme faaliyetinin gereklilikten daha ağır bir durumun bu
hukuka uygunluk sebebi bakımından aranması gerekebilecektir. Ölçülülük ilkesi ise KVKK m. 5/2-f kapsamında işlenen verilerin gerekli ve ölçülü olmasını
sağlayacaktır. Bu kapsamda örneğin şirket birleşme ve devralmalarında gerçekleştirilecek veri aktarımları meşru menfaat kapsamından değerlendirilebilecektir.
Ancak devralacak olan şirketin mali ve hukuki incelemelerini yaptığı aşamada
devralınacak şirket bünyesindeki bütün verilere erişmesi orantılılık ilkesi ile bağdaşmayacağı için bu hâl meşru menfaat olarak değerlendirilemeyecektir. Sonrasında ise veri sorumlusunun menfaati ile ilgili kişinin korunan değerleri arasında
bir dengenin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada ilgili kişinin makul beklentilerinden yola çıkarak bu değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.
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III. Değerlendirme ve Öneriler
KVKK Türk hukuku açısından gerek kişisel verilerin korunması gerekse verinin ekonomik değerini göz önünde tutarak serbest dolaşımına belirli şart ve genel
ilkeler çerçevesine olanak vermesi sebebi ile önemli bir metin niteliğini haizdir.
Avrupa Birliği ile uyum konusunda ise KVKK’nın hazırlık ve tasarı sürecinde
Tüzük ile mülga edilen 95/46/AT sayılı Yönerge’nin esas alınmış olması eleştirilmektedir. Gerçekten de çeşitlenen veri işleme faaliyetleri ve hızla gelişen teknolojiler karşısında ilgili kişi ile veri sorumluları arasındaki menfaat çatışmalarının
dengelenmesi güçleşmektedir. Bu bölümde yukarıda açıklanmış ve KVKK’da
yer verilmiş olan hukuka uygunluk sebepleri önce sistematik sonrasında ise özel
olarak değerlendirilip önerilere yer verilecektir.
1. Kişisel Veri İşlenme Koşullarının Düzenleniş Biçimi
KVKK kapsamında hukuka uygunluk sebeplerinin düzenlenme sistematiği
açısından Tüzük’ten farklı olarak açık rızanın bir kural olarak ilk fıkrada belirlenmesi hukuka uygunluk sebepleri arasında bir uygulanma sırası olduğu izlenimini
yaratmaktadır. Ancak metne bakılarak varılacak bu sonuç isabetli olmayacaktır.
Nitekim Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından da açık rıza “Kanundaki
kişisel veri işleme şartlarından” biri olarak görülmüş ve açık rızanın “diğer kişisel
veri işleme şartlarına göre karşılaştırmalı bir üstünlüğü” bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda tereddütte mahal bırakmamak adına madde metninin açık
rıza ve diğer hukuka uygunluk sebepleri arasında bir farklılık olmadığını gösterir
şekilde düzenlenmesi isabetli olacaktır.
Öneri
MADDE 5- (1) Kişisel verilerin aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı hâlinde işlenmesi hukuka uygundur:
a. İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bir ya
da birden fazla belirli amaç için vermiş olduğu açık rızası,
b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (...)
2. Hukuka Uygunluk Sebepleri
KVKK kapsamında öngörülen hukuka uygunluk sebepleri ile Tüzük kapsamında öngörülen hukuka uygunluk sebeplerinin birlikte yer aldığı karşılaştırma
tablosu aşağıda yer almaktadır:
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TÜZÜK
m. 6/1-(a): İlgili kişinin bir veya birden fazla amaç için kişisel verilerinin
işlenmesine rıza göstermesi;

m. 5/2-(a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

m. 6/3: madde 6/1-(c) ve (e)’de yer
alan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak yürütülecek veri işleme faaliyetleri bakımından birlik hukuku ya da üye
devlet hukukunda öngörülme aranır.

m. 5/2-(b): Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda
bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

m. 6/1-(d): İlgili kişi ya da üçüncü
bir gerçek kişinin hayati çıkarının korunması için işleme faaliyetinin gerekli
olması;

m. 5/2-(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması
m. 5/2-(ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi
için zorunlu olması
m. 5/2-(d): İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
m. 5/2-(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

m. 6/1-(b): İlgili kişinin taraf olduğu
bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşme
yapılmadan önce ilgili kişinin talebiyle
adımlar atılması için işleme faaliyetinin
gerekli olması;
m. 6/1-(c): Veri sorumlusunun tabi
olduğu hukuki yükümlülüğün yerine
getirilmesi için işleme faaliyetinin gerekli olması
(Sadece özel nitelikli kişisel veriler
bakımından öngörülmüştür. m. 9/2-e)

m. 6/1-(e): Kamusal menfaat kapsamında gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya veri sorumlusuna
verilen resmi bir yetkinin uygulanması
bakımından işleme faaliyetinin gerekli
olması;

m. 5/2-(f): İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

m. 6/1-(f): Özellikle ilgili kişinin çocuk olması hâlinde ilgili kişinin kişisel
verilerinin korunmasına ilişkin menfaatlerinin veya temel haklar ve özgürlüklerinin veri sorumlusu veya üçüncü bir
kişi tarafından gözetilen meşru menfaatlere ağır basması haricinde, veri sorumlusu veya üçüncü bir kişinin meşru
menfaatleri doğrultusunda işleme faaliyetinin gerekli olması.
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KVKK kapsamında öngörülen hukuka uygunluk sebepleri ile Tüzük kapsamında öngörülen hukuka uygunluk sebepleri büyük ölçüde örtüşmekle birlikte
kimi noktalarda ayrışmaktadır. Açık rıza, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuka
uygunluk sebepleri Tüzük uyarınca değerlendirilerek önerilere aşağıda yer verilmiştir.
a. Açık rıza
Tüzük kapsamında genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından ilgili
kişinin rızası yeterli kabul edilmekle birlikte KVKK kapsamında Anayasa m. 20
düzenlemesinin8 bir gereği olarak genel nitelikli veriler ve özel nitelikli kişisel
veriler bakımından ilgili kişinin açık rızası aranmaktadır. Bu bakımdan hükmün
düzenlenişi normlar hiyerarşisinin bir gereği olup, kişisel verilerin işlenmesinde
ilgili kişinin rızasının bir hukuka uygunluk sebebi olarak sayılması Anayasa’ya
aykırılığı gündeme getirecektir. İfade etmek gerekir ki Tüzük m. 4/11’de yer alan
rıza tanımı ise zımni rızaya cevaz vermediğinden nitelikli rıza olarak değerlendirilebilecektir.
KVKK kapsamında yer alan açık rıza tanımında ise doğrudan zımni rızaya
işaret edilmemekle birlikte “açıklanan rıza” ifadesine yer verilmiştir. Öğretide9
de işaret edilmiş olduğu gibi bir kavramın yine kendisiyle tanımlanması isabetli
değildir. Bununla birlikte KVKK’da yer alan tanım gerekçede yer alan hususları
tam manasıyla taşımamaktadır. Bu doğrultuda kanunun uygulamasında geniş yer
tutan açık rıza hukuka uygunluk sebebinin anlaşılması bakımından tanımlar maddesinde yer alan açık rıza kavramının unsurlarını net bir şekilde belirli kılarak
ifade edilmesi yerinde olacaktır.
Öneri
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
Açık rıza: İlgili kişinin özgür iradesi ve bilgilendirmeye dayalı,
tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve kesin olarak kendisi ile belirli kişisel verilerinin belirtilen somut amaçlar uyarınca işlenmesine
onay verdiğine ilişkin beyan ya da olumlu eylemini içeren her türlü
gösterge
…
8
9

Anayasa m. 20-c.3: Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.
Çekin (n 6) 74.
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b. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması
Tüzük kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde kişisel verilerin
alenileştirilmiş olması hâli bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmiş olup,
genel nitelikli kişisel veriler bakımından düzenlenmemiştir. Belirtmek gerekir ki
Tüzük kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından m. 9 ve
m. 6’nın kümülatif olarak uygulanması gerektiği kabul edilmektedir10. Bu doğrultuda alenileştirilmiş özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için yine de bir
hukuka uygunluk sebebine ihtiyaç vardır. KVKK düzenlemesinde ise alenileştirilmiş veriler KVKK m. 28/2-b hükmü ile hem aydınlatma yükümlülüğünden
hem de ilgili kişinin haklarını kullanmasına ilişkin düzenlemeden muaf tutulduğundan veri sorumluları tarafından işlenmesine ilişkin tek bağıt genel ilkelerdir.
Bu durum ise ilgili kişi tarafından alenileştirilen veriler bakımından ilgili kişi
kontrolünün neredeyse tamamen kaybedilmesine yol açabilecektir. Bu doğrultuda ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş verilerin işlenmesinin daha dar olarak
düzenlenmesi yerinde olacaktır.
Öneri
MADDE 5- (1) Kişisel verilerin aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı hâlinde işlenmesi hukuka uygundur:
…
d) Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmiş
olması ile birlikte alenileştirme amacına uygun olarak veri sorumlusunun diğer işleme şartları uyarınca söz konusu verileri işlemesinin
gerekli olması.
…
c. Veri sorumlusunun baskın meşru menfaati
KVKK’da yer alan veri sorumlusunun meşru menfaati hukuka uygunluk
sebebi gerek ifade biçimi gerekse mevzuatın geri kalanına sirayeti bakımından
Tüzük’ten ayrılmaktadır. Tüzük hükmü açıkça bir denge testi öngörmektedir.
Veri sorumlusu ya da üçüncü bir kişinin meşru menfaatinin ilgili kişinin kişisel
verilerinin korunmasını gerektiren temel hak ve özgürlüklerine baskın gelmesi
aranmıştır. KVKK’da ise bu denge tespit daha örtülü şekilde “ilgili kişinin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek” olarak belirtilmiştir11. Hemen belirtelim
10

11

Çalışma Grubu, 06/2014 Nolu Görüş 15; Nafiye Yücedağ, ‘Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri’[2017] 75(2) İÜHFM 765 779.
“Zarar vermek” ifadesine yönelik Anayasa hukuku bakımından teknik bir kavram olmaması
sebebi ile eleştiri için bkz. Çekin (n 6) 98.

§ 2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Sebepleri

1079

ki yukarıda da ifade edildiği üzere kanun koyucu, 5/2-b, ç ve e bentlerinde olduğu gibi bu hukuka uygunluk sebebine dayanabilmek için veri işleme faaliyetinin
“gerekli olması” yerine “zorunlu olması” hâlini tercih etmiştir. Tüzük kapsamında
rıza hukuka uygunluk sebebi hariç diğer hukuka uygunluk sebeplerinde “gereklilik” ölçütü üzerinden veri işleme faaliyeti meşru kılınmıştır. KVKK kapsamında
yapılan bu tercih hukuka uygunluk sebeplerinim daha dar yorumlanmasına sebep
vermektedir. Örneğin Tüzük kapsamında meşru menfaat değerlendirmesine ilişkin denge testinde ilgili kişiye itiraz hakkının tanınım tanınmadığı bir ölçüt iken
KVKK kapsamında yer alan “zorunluluk” ibaresi buna engel olmaktadır.
Tüzük kapsamında veri sorumlusu yanında üçüncü kişilerin de meşru menfaatinin bu hukuka uygunluk sebebi bakımından dikkate alınacak olmasına karşın
KVKK’da buna cevaz verilmemiş olması bu tercihin bir göstergesidir. Bununla
birlikte Tüzük kapsamında kapsamlı bir itiraz hakkı düzenlenmiş, belirli işlemeler bakımından veri sorumlusunun meşru menfaat hukuka uygunluk sebebine
dayanması hâlinde ilgili kişinin buna ilişkin ek açıklamaları talep etme ve veri
işleme faaliyetine itiraz etme hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda KVKK açısından
itiraz hakkı ve özellikle veri sorumluları nezdinde hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkelerinin benimsenmesi sonrasında KVKK m. 5/2-f’de yer alan hukuka uygunluk
sebebinin Tüzük düzenlemesine yakınlaştırılması yerinde olacaktır.
3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler İçin Öngörülen Hukuka Uygunluk
Sebepleri
KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak
veri kategorileri bakımından ikili bir ayrım yapılmış olup, sağlık ve cinsel hayata
ilişkin kişisel verilerin işlenme koşulları sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma hem
kişisel veri işleyebilecekler veri sorumluları bakımından hem de amaç unsuru
bakımından getirilmiştir12. Belirtmek gerekir ki Tüzük m. 9/4 kapsamında üye
devletlerin genetik, biyometrik ve sağlık verilerine ilişkin sınırlamalar da dâhil
olmak üzere ek koşulları düzenleyebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda KVKK
ile getirilmiş olan bu sınırlamanın uygun olabileceği düşünülecektir. Ancak kişisel verilerin korunmasının Tüzük ile düzenlenmesinde temel amaç üye devletlerarasında veri akışının ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar getirmeksizin sağlanmasıdır. Bu bakımdan kişisel verilerin hiçbir şekilde işlenemeyeceği
bir düzenleme serbest dolaşımı engelleyebileceği gibi iç hukukların uyumluluğu
bakımından da tereddüt yaratabilecektir. Nitekim Türk hukuku açısından özel ni12

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler
veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir
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telikli kişisel verilerin bir hukuki yükümlülüğün icrası sebebi ile işlenmesinin
gerekli olduğu durumlar olabilmektedir. Bu hukuki yükümlülük açıkça bir kanun
hükmü ya da kamu kurum ya da kuruluşları tarafından getirilmiş bir yükümlülük
olabilmektedir. Bu hâlde söz konusu verilerin işlenmesinin bu denli sınırlandırılması pek çok sorunu gündeme getirmektedir.
Bilhassa özel nitelikli kişisel verilerden olan sağlık verileri fiili imkânsızlık
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hâlinde işlenmesi söz konusu olabilmektedir. Nitekim gerekçede de bu veri işleme şartı özel nitelikteki kişisel
veriler içinde getirilmişçesine örneğe yer verilmiştir. Bu doğrultuda özel nitelikli
kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkin düzenlemenin bu iki hukuka uygunluk
sebebini nazara alarak düzenlenmesi yerinde olacaktır.
Tüzük’te ayrı bir maddede düzenlenen cezai hükümler ve ceza gerektiren suçlara ilişkin kişisel verilerin işlenmesi KVKK m. 6 hükmü altında değerlendirilebilecektir. Tüzük kapsamında cezai hükümler ve ceza gerektiren suçlara ilişkin
kişisel verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu çevresi daraltılmıştır, diğer veri sorumluları bakımından kanunlarda açıkça öngörülme şartı aranmıştır.
Kapsamlı bir sicil tutulması bakımından resmi bir makam denetimi aranmıştır.
KVKK’da ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiriyle ilgili kişisel veriler özel nitelikli kişisel veriler arasında ayrı bir grup olarak özel bir şekilde düzenlenmemiş
olmakla birlikte mevcut düzenleme Tüzük ile uyum teşkil etmektedir. Nitekim
5352 sayılı Kanun uyarınca hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dâhil tüm adlî sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını
takiben, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezî
Adlî Sicilde tutulacağını ilişkin düzenleme içermektedir. Bu bakımdan KVKK
kapsamında ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin sicilin münhasıran
ancak resmi bir denetleme makamı tarafından tutulması gerekeceğine ilişkin hüküm eklenmesi gerekmemektedir.
Bununla birlikte özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak daha
geniş bir düzenleme yapılması hâlinde ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerin ayrıştırılarak mevcut dar düzenlemenin korunması gerekecektir.
Öneri
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları
MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da
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sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı hâlinde işlenmesi hukuka uygundur:
1. İlgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bir ya da birden fazla belirli amaç için vermiş olduğu açık rızası,
2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
4. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
5. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri
ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum
ve kuruluşlar tarafından işlenmesinin zorunlu olması.
(3) Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olduğunda bu maddenin ikinci fıkrasının
ç ve d alt fıkraları uygulanmaz.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
Kaynakça/References
Çekin M S, Kişisel Verilerin Korunması (2019).
Yücedağ N, ‘Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama
Alanı ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri’[2017] 75(2) İÜHFM 765.
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1

2

3

4
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1
2
3
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Dayanağı

Mevzuat Adı (Türkçe/İngilizce)

ABİHA m. 50

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran 2017 tarih ve
2017/1132 (AB) sayılı şirketler hukukunun belirli yönlerine ilişkin Yönergesi1/Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain
aspects of company law

ABİHA m.50

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 26 Haziran 2013 tarih ve
2013/34/AB sayılı belirli türdeki şirketlerin ferdi ve konsolide
yılsonu finansal tabloları ve ilintili raporları hakkındaki Avrupa
Parlamentosu ve Konseyin 2006/43/AT sayılı Yönergesini değiştiren ve Konseyin 78/660/AET ile 83/349/AET sayılı Yönergelerini ilga eden Yönergesi2/Directive 2013/34/EU of the European
Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual
financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive
2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and
repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 19 Temmuz 2002 tarih ve
1606/2002 (AT) sayılı Uluslararası Muhasebe Standartlarının
uygulanmasına ilişkin Tüzüğü3/Regulation (EC) No 1606/2002
of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002
on the application of international accounting standards

ABİHA m. 50

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 7 Mayıs 2006 tarih ve
2006/43/AT sayılı yılsonu finansal tablolarının ve konsolide tabloların denetlenmesi hakkında, Konseyin 78/660/AET ve 83/349/
AET no’lu Yönergeleri değiştiren ve 84/253/AET no’lu Yönerge’yi kaldıran Yönergesi4/ Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory
audits of annual accounts and consolidated accounts, amending
Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing
Council Directive 84/253/EEC

Kitapta ilgili mevzuatın ilk ele alındığı konu başlığına göre sıralanmıştır.
2019/151 (AB), 2019/1023 (AB) ve 2019/2121 (AB) sayılı Yönergeler ile değişik
2014/95/AB sayılı Yönerge ve 2014/102/AB sayılı Konsey Yönergesi ile değişik
297/2008 (AT) sayılı Tüzük ile değişik.
2008/30/AT; 2013/34/AB; 2014/56/AB sayılı Yönergeler ile değişik.

1084

5

6

7

8

9

5
6
7
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ABİHA m. 50

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 16 Eylül 2009 tarih ve
2009/102/AT sayılı şirketler hukuku alanında tek ortaklı sınırlı
sorumlu şirketlere ilişkin Yönergesi/Directive 2009/102/EC of
the European Parliament and of the Council of 16 September
2009 in the area of company law on single-member private limited liability companies

ABİHA m.114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Kasım 2015 tarih ve
2015/2366 (AB) sayılı iç pazardaki ödeme hizmetlerine dair
2002/65/AT, 2009/110/AT, 2013/36/AB sayılı Yönergeleri ile
1093/2010/AB sayılı Tüzüğü tadil ve 2007/64/AT sayılı Yönergeyi ilga eden Yönergesi/Directive (EU) 2015/2366 of the
European Parliament and of the Council of 25 November 2015
on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation
(EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC

ABİHA m. 53

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 15 Mayıs 2014 tarih ve
2014/65/AB sayılı finansal araçlar piyasalarına ilişkin 2002/92/
AT ve 2011/61/AB sayılı Yönergelerini değiştiren Yönergesi5 /
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the
Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and
amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran 2017 tarih ve
2017/1129 (AB) sayılı sermaye piyasası araçlarının halka arzında
ya da regüle edilmiş (özel düzenlemeye tâbi) bir piyasada işlem
görmeye kabul edilmesinde yayınlanacak izahnameye ilişkin
2003/71/AT sayılı Yönergesini ilga eden Tüzüğü 6/Regulation
(EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council
of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated
market, and repealing Directive 2003/71/EC

ABİHA m. 50

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 21 Nisan 2004 tarih ve
2004/25/AT sayılı (pay) alım teklifine ilişkin Yönergesi7 /Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council
of 21 april 2004 on takeover bids

909/2014 sayılı Tüzük; 2016/97 (AB) sayılı Yönerge; 2016/1034 sayılı Yönerge; 2019/2034
sayılı Yönerge; 2019/2115 (AB) sayılı Tüzük ile değişik.
2019/2115 (A) sayılı Tüzük ile değişik.
219/2009 (AT) sayılı Tüzük; 2014/59/AB sayılı Yönerge ile değişik.
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10

ABİHA m. 50,
114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 11 Temmuz 2007 tarih ve
2007/36/AT sayılı payları işlem gören şirketlerde belirli pay
sahibi haklarının kullanılmasına ilişkin Yönergesi 8/Directive
2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of
11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in
listed companies

3 Eylül 2018 tarih ve 2018/1212 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2007/26 sayılı Yönergesi’nin pay sahipliğinin
tespiti, bilgi iletilmesi ve pay sahipliği haklarının kullanılmasının
kolaylaştırılmasına yönelik hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili
2007/36 sayılı asgari şartları belirleyen Komisyon Uygulama Tüzüğü/ Commis11 Tüzük m. 3a(8), sion Implementing Regulation (EU) 2018/1212 of 3 September
3b(6), 3c(3)
2018 laying down minimum requirements implementing the provisions of Directive 2007/36/EC of the European Parliament and
of the Council as regards shareholder identification, the transmission of information and the facilitation of the exercise of shareholders rights

12

13

14

8
9
10
11

2004/109/AT s
ayılı Yönerge
m.4(7)

17 Aralık 2018 tarih ve 2019/815 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konseyin 2004/109/AT sayılı Yönergesi’ni tamamlayan tek bir
elektronik raporlama formatının belirlenmesi ile ilgili düzenleyici teknik standartlara ilişkin Yetki Devrine Dayanan Komisyon
Tüzüğü9/Commission Delegated Regulation (EU) 2019/815 of
17 December 2018 supplementing Directive 2004/109/EC of the
European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of a single electronic reporting format

ABİHA m.53

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 13 Haziran 2009 tarih ve
2009/65/AT sayılı devredilebilir menkul kıymetlere yapılan müşterek yatırım kuruluşlarına ilişkin kanunların yönetmeliklerin ve
idari düzenlemelerin uyumlaştırılması hakkında Yönergesi10/ Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and
administrative provisions relating to undertakings for collective
investment in transferable securities

ABİHA m.114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013 tarih ve
345/2013 (AB) sayılı Avrupa girişim sermayesi fonları hakkında
Tüzüğü11/Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture
capital funds

2014/59/AB ve 2017/828 (AB) sayılı Yönergeler ile değişik.
2019/2100 (AB) sayılı Yetki devrine dayanan Komisyon Tüzüğü ile değişik.
219/2009 (AT) sayılı Tüzük; 2014/59/AB sayılı Yönerge ile değişik.
2017/1991 (AB) ve 2019/1156 (AB) sayılı Yönergeler ile değişik.
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15

16
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ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2013 tarih ve
346/2013 (AB) sayılı Avrupa sosyal girişimcilik fonları hakkında
Tüzüğü12/Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social
entrepreneurship funds

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 16 Nisan 2014 tarih ve
596/2014 (AB) sayılı piyasa bozucu işlemlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2003/6/AT sayılı Yönergesi ile
2003/124/AT, 2003/125/AT and 2004/72/AT sayılı Komisyon
Yönergelerini yürürlükten kaldıran Tüzüğü13/Regulation (EU)
No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of
16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of
the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/
EC and 2004/72/EC

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 16 Aralık 2015 tarihli ve
2015/2436 (AB) sayılı Üye Devletlerin markalara ilişkin mevzuatlarının yaklaştırılması hakkında Yönergesi/Directive (EU)
17 ABİHA m. 114(1)
2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16
December 2015 to approximate the laws of the Member States
relating to trade marks
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Haziran 2017 tarih ve
2017/1001 sayılı Avrupa Birliği markası hakkında Tüzüğü/Re18 ABİHA m. 118(1)
gulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the
Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark

19

20

12
13

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 6 Temmuz 1998 tarih ve
98/44/AT sayılı biyoteknolojik buluşların korunmasına ilişkin
Yönergesi/Directive 98/44/EC of the European Parliament and
of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions

ABİHA
m. 53(1), 62,
114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 17 Nisan 2019 tarih ve
2019/790 (AB) sayılı ve dijital tek pazarda telif hakkı ve bağlantılı haklara ilişkin 96/9/AT ve 2001/29/AT Yönergelerini Değiştiren Yönergesi /Directive (EU) 2019/790 of the European
Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and
related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC

2017/1991 (AB) ve 2019/1156 (AB) sayılı Yönergeler ile değişik.
2017/1991 (AB) ve 2019/1156 (AB) sayılı Yönergeler ile değişik.
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ABİHA m. 103

16 Aralık 2002 tarih ve 1/2003 sayılı Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması’nın 81 ve 82. maddelerinin (ABİHA 101-102)
uygulanmasına dair Konsey Tüzüğü14/ Council Regulation (EC)
No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the
rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

ABİHA m. 101

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma Madde 101 (1)
uyarınca rekabeti hissedilir derecede etkilemeyen önemsiz nitelikteki anlaşmalara ilişkin Komisyon Bildirisi/Communication
from the Commission — Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article
101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union
(De Minimis Notice)

ABİHA m. 102

Komisyon Bildirisi-Komisyonun hâkim durumdaki teşebbüslerin dışlayıcı kötüye kullanımlarına dair Avrupa Topluluğu Anlaşmasının 82. maddesinin uygulanmasına ilişkin öncelikleri hakkındaki Kılavuzu/Communication from the Commission — Guidance on the Commission’s enforcement priorities in applying
Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by
dominant undertakings

24

ABİHA m. 103

20 Ocak 2004 tarih ve 139/2004 (AT) sayılı teşebbüsler arasındaki yoğunlaşmaların kontrolüne ilişkin Konsey Tüzüğü/Council
Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control
of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation)

25

21 Nisan 2004 tarih ve 802/2004 sayılı teşebbüsler arasındaki
yoğunlaşmaların kontrolüne ilişkin Konsey Tüzüğü’nün uygu2004/139 sayılı
lanması hakkında Komisyon Tüzüğü15/Commission Regulation
Konsey Tüzüğü
(EC) No 802/2004 of 21 April 2004 implementing Council Regum. 23(1)
lation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

26

139/2004 (AT) sayılı teşebbüsler arasındaki yoğunlaşmaların
kontrolüne ilişkin Konsey Tüzüğü Hakkında Konsolide Edilmiş
2004/139 sayılı
Yargısal Tebliği/Commission Consolidated Jurisdictional Notice
Konsey Tüzüğü
under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of
concentrations between undertakings

21

22

23

14
15

411/2004 (AT); 1419/2006 (AT); 169/2009 (AT); 246/2009(AT); 487/2009 (AT) sayılı Konsey
Tüzükleri ile değişik.
1792/2006 (AT); 1033/2008 (AT); 519/2013 (AB) sayılı Komisyon Tüzükleri ve 1269/2013
(AB) sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile değişik.
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Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 26 Kasım 2014 tarihli ve
2014/104/AB sayılı Üye Devletlerin ve Avrupa Birliği’nin rekabet hukuku hükümlerinin ihlallerine dayanılarak ulusal hukuk
kapsamında açılabilecek tazminat davalarına ilişkin Yönergesi/
ABİHA m. 103,
27
Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the
114
Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions
for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European
Union
28

29

30

31

16
17
18

ABİHA m. 114

5 Nisan 1993 tarih ve 93/13/AET sayılı tüketici sözleşmelerinde
haksız şartlar hakkında Konsey Yönergesi16/Council Directive
93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Mayıs 1999 tarih ve
1999/44/AT sayılı tüketim mallarının satışı ve ilgili garantilerin
belirli yönleri hakkında Yönergesi17/Directive 1999/44/EC of
the European Parliament and of the Council of 25 May 1999
on certain aspects of the sale of consumer goods and associated
guarantees

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 20 Mayıs 2019 tarih ve
2019/771 (AB) sayılı mal satış sözleşmelerinin bazı yönleri hakkında 2017/2394 (AB) sayılı Tüzük ve 2009/22/AT Sayılı Yönerge’yi değiştiren ve 1999/44/AT Sayılı Yönerge’yi yürürlükten
kaldıran Yönergesi/Directive (EU) 2019/771 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects
concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation
(EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Ekim 2011 tarih ve 2011/83
sayılı, tüketici haklarına ilişkin 93/13/AET sayılı Konsey Yönergesi ve 1999/44/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Yönergesini değiştiren 85/577/AET sayılı Konsey Yönergesi ile
97/7/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergelerini
ilga eden Yönergesi18/Directive 2011/83/EU of the European
Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer
rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive
1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and
repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC
of the European Parliament and of the Council

2011/83/AB ve 2019/2161 (AB) sayılı Yönergeler ile değişik.
2011/83/AB sayılı Yönerge ile değişik.
2015/2302 (AB) ve 2019/2161 (AB) sayılı Yönergeler ile değişik.
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32

33

34

35

19
20
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ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 23 Nisan 2008 tarih ve
2008/48/AT sayılı tüketiciler için kredi sözleşmeleri hakkında
87/102/AET sayılı Konsey Yönergesi’ni ilga eden Yönergesi19/
Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the
Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers
and repealing Council Directive 87/102/EEC

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 14 Ocak 2009 tarih ve
2008/122/AT sayılı Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil Ürünü, Yeniden Satım ve Değişim Sözleşmelerinin Belirli Yönleri Açısından
Tüketicinin Korunması Hakkında Yönergesi/Directive 2008/122/
EC of the European Parliament and of the Council of 14 January
2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange
contracts

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 25 Kasım 2015 tarih ve
2015/2302 (AB) sayılı 2006/2004 (AT) Sayılı Tüzük ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 2011/83/AB sayılı Yönergesi’nde değişiklik yapan ve 90/314/AET Sayılı Konsey Yönergesi’ni
yürürlükten kaldıran paket turlara ve bağlı seyahat sözleşmelerine ilişkin Yönergesi/Directive (EU) 2015/2302 of the European
Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation
(EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European
Parliament and of the Council and repealing Council Directive
90/314/EEC

ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 11 Mayıs 2005 tarih ve
2005/29/AT sayılı iç piyasa dâhilinde işletmeler ile tüketiciler
arasındaki haksız ticari uygulamalara ilişkin 84/450 AET sayılı
Konsey Yönergesi’ni, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 97/7/
AT, 98/27/AT ile 2002/65/AT sayılı Yönergelerini ve Avrupa
Parlamentosu ve Konseyin 2006/2004 (AT) sayılı Tüzüğü’nü
Değiştiren Yönerge20/Directive 2005/29/EC of the European
Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal
market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives
97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament
and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the
European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial
Practices Directive’)

2011/90/AB sayılı Komisyon Yönergesi; 2014/17 (AB) sayılı Yönerge; 2016/1011 (AB) ve
2019/1243 (AB) sayılı Tüzükler ile değişik.
2019/2162 (AB) sayılı Yönerge ile değişik
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36

37
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ABİHA m. 114

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 12 Aralık 2006 tarih ve
2006/114 AT sayılı yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklamcılığa ilişkin Yönergesi/Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising

ABİHA m. 16

Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 27 Nisan 2016 tarih ve
2016/679 (AB) sayılı kişisel verilerin işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına
ilişkin 95/46/EC sayılı Yönergesini yürürlükten kaldıran Tüzük/
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

