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ORTULU KAZAN( AKTARIMININ ORTAKLIKLAR
TOPLULUGU DUZENLEMELERINDEKi SINIRLARI
Do9. Dr. Caglar MANAVGAT*
6ZET
Tfirk Ticaret Kanunu (TTK) anonim ortaklik malvarligimn korunmasma ili$kin dfizenlemeler dngrnni$tfir ve bu dfizenlemeler ortakhklar toplulugunda ve halka
aqik anonim ortakhklar hukuku uygulamasinda farkh boyutlar kazanmaktadir. Sermaye piyasasi mevzuatinda ortakhk malvarligim koruyucu nitelikteki en Onemli diizenleme ise Ortilti kazanq aktanmi yasagidir. Ortakliklar toplulugu iqerisinde halka
aqik anonim ortakligin bulunmasi halinde Ozel hIkum niteligindeki Sermaye Piyasasi
Kanunu (SPKn) hikfimlerinin yam sira TTK hikfimleri de uygulama alam bulacaktir.
Bu nedenle, SPKn'daki Ortfilti kazanq aktanmi diizenlemesinin TTK'daki ortakliklar
toplulugu hfikfimleri ile ili~kisi ve her iki diizenlemenin uygulama alanlanmn incelenmesi Onem kazanmaktadir. Bu qahmada, SPKn'da yer alan Ortfilti kazanq aktanmina
ili~kin dfizenlemenin Ozellikleri ve SPKn'mn bu konudaki yakla~irm ele alindiktan
sonra, ortakliklar toplulugunun Ozellik arz eden yapisi iqerisinde Ortilti kazanq aktannumn simrlan belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Anonim ortakliklarda malvarligimn komnmasi, orttilti
kazanq aktanmi, halka aqik anonim ortaklik, ortakliklar toplulugu.
ABSTRACT
Turkish Commercial Code (TCC) has provide provisions aiming preservation of assets of companies and these provisions have divergent dimensions for both
group of companies and law of publicly held corporations. The fundamental setting
for publicly held corporations in law of capital markets is prohibition of transfer pricing activities. TCC provisions becomes applicable besides provisions of Capital Markets Law (CML) when a publicly held corporations take part in group of companies.
Consequently, the relationship between prohibitive provisions for transfer pricing in
CML and TCC provisions for group of companies should be comparatively inquired
in order to specify the application of two codes. In this article, after examining the
approach of CML to transfer pricing and corresponding provisions, application sphere
(*) Bilkent Universitesi Hukuk Fakt1tesi Ticaret Hukuku Ogretim UGyesi
(cmanavgat bilkent.edu.tr)
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of transfer pricing activities will be examined in accordance with featured structural
frame of group of companies.
Keywords: Preservation of assets in corporations, transfer pricing activities,
publicly held corporations, group of companies.
I. KONUNUN SUNULMASI
Anonim ortakhklarln sermayesini ve daha geni bir er~eve iWinde
malvarli ini korumaya y6nelik olarak TTK'da koruyucu bir sistem olu~turulmu~tur. Malvarliinin korunmasi, bir taraftan ortakliin faaliyetlerinin stirek-

liligini zedeleyecek mtidahaleden ka~inmayi gerektirirken, diker yandan pay
sahiplerinin, ortaklik alacaklilarinin ve menfaat sahiplerinin menfaatlerinin
g6z6ntmine alinmasini, 61ilti bir denge kurulmasini gerektirir. Bu baglamda
9atl~an menfaatlerin adil bir denge tizerinde uyumla~trnlmasi 6nem tapir.
Turk hukukunda bu konuda yakin zamanda g6zlemlenen ve menfaatler
dengesinin 6nemini g6steren tipik 6mek, pay sahiplerinin ortaklia borlanma
yasaidir. TTK'nin 358 inci maddesinde, pay sahiplerinin ortaklia borlanma yasaki temel ilke olarak dtizenlenmi ; ancak Kanun yirfirli-i
e girmeden
6nce 6335 sayili Kanun ile yapilan deki~iklikle, s6z konusu yasak, ba~lik olarak korunmakla beraber, amacindan 6nemli 61iide uzakla~arak i~eriki deki tirilmi~tir. Bu deki~iklikin yerindelikinin degerlendirilmesi 9ali manin konusu
di inda kalmakla beraber, malvarligini koruyucu sistemin temelinde yatan duyarli menfaatler dengesini g6stermesi bakimindan, TTK 358 htikmtine ili~kin
olarak Kanun koyucunun tercihleri ilgi 9ekicidir.
Malvarli inin korunmasina ilikin dtizenleme yaklaimi, ortakliin
61dekine, sermaye yapisina, menfaat sahiplerinin geni likine bakli olarak
farklilik arz edebilir. Farkli 6zelliklerdeki ortakliklarda malvarliinin, tek tip
kurallarla korunmasi mtimktin degildir. Bu baklamda halka a~ik anonim ortakliklar, gerek sermaye yapilarl, gerek tabi olduklari htiktimlerdeki farkliliklar nedeniyle, halka a~ik olmayan ortakliklardan belirgin bi~imde ayrllirlar.
Halka a~ik anonim ortakliklarln yaygin sermaye yapisi, hdkim ortak diindaki
ortaklarin g6zetim ve bilgi alma olanaklarinin sinirli olmasi, ortaklik malvarliinin, ili~kili taraflarla ilemler yoluyla azaltilmasi tehlikesini artirmaktadir.
Sermaye piyasasi mevzuatinda, ilikili taraf ilemleri, kurumsal y6netim baklaminda ele alinmir ve azinlik pay sahiplerini koruyucu nitelikte liti-
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ktimler 6ng6rfilmtihttir. Iii~kili taraf ilemleri, ortakhkla, i1iki1i tarafi arasinda
menfaat 9atl~masl doguran ilemler olup, salt bu 6zellikleri nedeniyle herhangi bir hukuka aykirlik unsuru ta~imazlar. Buna karilik ilikili taraf ilemleri
ba~liki altinda siniflandrnlabilecek olan 6rttilti kazan9 aktanmi, ilikili tarafla
yapilan ilemler veya hareketsizlik yoluyla halka a~ik anonm ortaklik malvarliinin ilikili tarafa aktarllmasina yol afar ve SPKn'da hem hukuki hem
cezai yaptima baklanmitir. Halka a~ik anonim ortakliklarn malvarlikini korumak amaciyla sermaye piyasasi mevzuatinda getirilmi en 6nemli koruyucu
htiktimler, 6rttilti kazan9 aktanmina ilikin dtizenlemelerde yer almaktadir.
Ote yandan TTK'da anonim ortakliklar iWin getirilen malvarligini koruyucu htiktimler, TTK 330 htikmti 9er~evesinde halka a~ik anonim ortakliklar bakimindan da uygulama alani bulacaktir. TTK'nin anonm ortaklik
malvarligini koruyucu htiktimlerden olu~an genel sistemi, ortakliklar toplulugunda farkli bir boyut kazanmaktadir. Ortakliklar toplulugundaki sermaye
ve hdkimiyet ili~kileri, topluluk tiyesi olan ortakliklarln, baimsiz karar alma
ve uygulama olanakina sahip olan bir ortakliktan farkli biWimde degerlendirilmesini gerekli kilmaktadir. Topluluka dahil olan ortakliin halka a~ik bir

ano m ortaklik olmasi, topluluk hukukunun dzelliklerinin g6zardi edilmesini
gerektirmez. Bu noktada dzellikle hdkimiyetin hukuka aykirl kullanilmasinin
dtizenlendigi TTK 202 htikmtindeki "kayip" kavraminin ve kaybin giderilme
ydnteminin, topluluka dahil olan halka a~ik anonim ortakliin tabi olduku ser-

maye piyasasi mevzuatindaki drttilti kazan9 aktarimina ili~kin dtizenlemelerle
birlikte degerlendirilmesi geregi ortaya 9ikmaktadir. Sz konusu dtizenlemelerden birini dikerine tercih etmek, TTK 330 htikmti 9er~evesinde mtimktin
olmadigi gibi, menfaatler dengesine uygun bir 9dztim de olu~turmayacaktir.
A~iklanan nedenlerle, ortakliklar topluluku hukuku dtizenlemeleriyle,
topluluka dahil olan halka a~ik anonim ortakliin tabi olduku drttilti kazan9

aktarimi htiktimlerinin birlikte degerlendirmesi; drttilti kazan9 aktarim fiulinin, ortakliklar hukuku dtizenlemeleri iWindeki sinirnin 9izilmesi, halka aik
anom ortakliklar hukuku bakimindan dnem ta~imaktadir.
II. ORTUSLU5 KAZANC AKTARIMINA YONELIK GENEL
DUSZENLEME YAKLA$IMI
Illkill taraf ilemlerinin menfaat 9ati masi yaratmasina ve ortaklik
malvarli inin azaltilmasi tehlikesi yaratmasina ragmen, grup ortakliklarinda
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tistlendiki finansal ve hukuki ilevler nedeniyle bu ilemlerin hukuken yasaklanmasi sdz konusu degildir. Yasal dtizenlemelerle engellenmesi gereken
i~lemler, ortaklik malvarliginin hdkim ortagin 9ikar iWin ortakliktan ilikili tarafa aktarilmasina yol agan ve halka a9ik anonim ortakliklar hukukunda 6rttlti
kazan9 aktanmi olarak adlandirilan ilemlerdir.
Ortlti kazan9 aktanmini engelleyebilecek mekanizmalar iki ana ba likta toplanabilir. Piyasa odakli caydiricilik, yasal dtizenlemelerden bagimsiz
olarak, piyasa kurallan 9ergevesinde denetim ve 6nleyici etkinin yaratilmasi yoluyla gergekleebilir. Ikinci olarak yasal dtizenlemelerle 6rtfilti kazan9
aktanmini 6nlemeye ydnelik dtizenlemeler yapilabilir. Bu iki mekanizmanin,
birlikte uygulama alani bulmasi da miimkindtir. Kuramsal tartimalar bir tarafa, kar~ila~tirmali hukuk a9isindan bakildiginda, yasal dtizenlemelerde ilikili taraf ilemlerine karli kayitsiz kalinmamakta, ancak dtizenlemelerin igerigi degiskenlik gtstermektedir. llikili taraf islemlerinin denetiminin piyasa
mekanizmasina birakilmasina ilikin kuramsal yakla~imlann ve farkli hukuk
dtizenlerindeki sinirlayici dtizenleme tercihierinin, uygulamalarinin gdzdnine
alinmasi, Ttirkiye'deki tercihlerin daha saglikli degerlendirilebilmesine olanak verecektir.
Piyasa ko~ullarinin yarattigi rekabetgi yapi, kontrol gtictinden 9ikar
saglanmasini iki ekilde etkilemektedir. Birincisi piyasann rekabetgi 6zelligi
arttikga, fiyatin nesnellik 6zelligi de artmakta, bu nedenle ortaklik malvarlikin11 azalmasina yol agacak ve buna bagh olarak piyasa fiyatina olumsuz olarak yansiyacak 6rtfilfti kazan9 aktanmi ilemlerinin yapilmasi zorla~maktadir.
lkinci etki, 6rtfilfti kazan9 aktarminiln boyutunun arttigi ortakliklarln, rekabetgi
bir piyasa iWinde varligini sirdtirmesi gilemektedir. B6ylece rekabet, 6rtfilti
kazan9 aktarimi sonucunu dogurabilecek iOlemlere bir sinir getirmektedir'.
Elbette piyasanln bu sinirlayici etkisinin gticti, her piyasanin etkinlik 6zelliine g6re degikenlik g6sterecegi gibi, bu gtictin mutlak bigimde 6nleyici bir
6zellii de yoktur. Bir ba~ka deyile piyasanln sinirlayici gticti olsa bile, 6rtfilti
kazan9 aktarlmi i lemlerine kar~i yasal dtizenlemelerle de mtidahale edilmesi
gereklidir.

(1) Dyck, A./Zingales, L.: Private Benefits of Control: An International Comparison,
J.Fin. 2004, Vol. LIX, No. 2, s. 576-577.
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Ortlti kazan9 aktarlmina yasal dtizenlemelerle getirilen sinirlayici hitiktimleri de farkh ba~1lklar altinda toplamak mtimktindtir. Yasal dtizenlemeyle,
6rtfilti kazan9 aktanmina yol a~an ilemlerin yasaklanmasi; kontrol gtictinden
ki~isel 9ikar saklayan hdkim ortaka, azinlik ortaklarinin tazminat davasi a masinin mtimktin ve yerleik bir uygulama olmasi, tazminat 6deme tehlikesinin caydirlci etki yaratmasi; i1i kili taraf ileminden 6nce ve sonra, iOemin
6zelliklerine ve etkilerine ilihkin kamuyu aydinlatma ytiktimltiltiklerinin dng6rtilmesi; iOem ger~ekletirildikten sonra ciddi bir denetim stirecinin ba~layacaki beklentisinin olmasi, 6rttilti kazan9 aktarlmi i 1emleri tizerinde yasal
dtizenlemelerle getirilebilecek sinirlamalardir. Diker yandan yukanda dekinildigi gibi, piyasanin, 6rttilti kazan9 aktarlmi i 1emleri tizerindeki disiplin
gticti, i14ki1i taraf iOeminin 6rttilti kazan9 aktarimi olarak nitelenerek kamuya
a~iklanmasi nedeniyle ortaya 9ikabilecek kamuoyu baskisi ve itibar kaybi, ortaklikin kararlan tizerinde dogrudan 9ikari olan alacaklilar ve 9allan drgtitlerinin baski gticti, drtthlti kazan9 aktariminiln ayni zamanda transfer fiyatlamasi
oluturmasi ve vergi kaybina neden olmasi nedeniyle kamunun vergi gelirini
korumak iWin kurdugu gdzetim, yasal dtizenlemeler dihinda kalmakla beraber
0rtfilfti kazan9 aktarimini sinirlayici etkenlerdir 2 .
Yetmi iki tilkenin hukuk dtizeninin incelenmesi ve elde edilen verilerin degerlendirilmesiyle yapilan bir 9all~mada 3, sinirlayici dtizenlemeler tnce

iki grupta toplanmitir: Il1kili taraf ilemi ger~ekletirilmeden tnceki slnlrlayici dtizenlemeler; ilemin yapilmasinin, i lemle 9ikar i1ikisi bulunmayan
ortaklar tarafindan onaylanmasi, alici veya satlcl tarafindan kamuya a~iklama
yapilmasi, finansal uzmanlar veya baimsiz denet~iden ilemle ilgili gdrfi
alinarak kamuya a~iklanmasindan olu~maktadir.
Diker taraftan ilem sonrasina ilihkin dtizenlemeler ise; yillihk rapor gibi
ddnemsel olarak kamuya yapilan a~iklamada, iOlemin esaslarl ve bu baglamda iOlemin taraflari ve taraf olmamakla beraber ilemden 9ikar saglayanlar,
i~leme konu varliklar, varlik devrinden elde edilen kar~ilk, fiyatin tespit ydn-

temleri gibi esash konularda bilgi verilmesi, azinlik ortaklarina, hdkim ortaAa veya ilemi onaylayan kurula veya her ikisine birden, ortakliin ugradhi
(2)

Dyck/Zingales, s. 576.

(3) Djankov, S. La Porta, R./Lopez-de-Slanez, E/Shleifer A.: The Law and Economics of Self-dealing, J. Fin. Eco. 2008, Vol. 88, s. 434-435.
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zarann tazmini istemiyle dava a~ma hakkinin verilmesi, i~lemin adil olmayan
ko~ullar i~ermesi veya ortakhkla 9ikar 9ati mas yaratmasi halinde, iptalinin
ortaklarca dava yoluyla istenebilmesi, i~lemin ortaklik bakimindan haksiz
ko~ullar i~ermesi halinde, hdkim ortagin ve i~lemin yapilmasini onaylayan
kurul tiyelerinin sorumlu olmasi, azinligin, dzel denet~i istenmesini mahkemeden talep edebilmesi; olasi bir tazminat davasi afllmadan 6nce pay sahibinin, gereksinim duyduku kanitlara ula~masini kolaylatiran mekanizmalann
varhgma ilikndir. Orti kazan aktanmi niteligini haiz ili~kili taraf i~lemaini
ger~ekletiren hdkim ortagin ve i~lemi onaylayan kurul tiyelerinin cezai sorumlulugu da dnleyici dtizenlemeler arasinda yer almaktadir.
hikihi taraf i~lemlerine ydnelik sinirlayici dtizenlemelere ilihkin karflatirmah hukuk incelemesi, tilkelerin hukuk sistemleri itibariyle belirgin
sonular ortaya koymu~tur. Buna gdre ilihkili taraf i~lemlerine karqi alinan
dnlemler, common law sisteminin ge~erli oldugu tlkelerde, civil law sistemini
benimseyen tlkelere gdre daha etkilidir ve yatirimcinin korunmasina ilihkin
dnlemlerin etkinligi, finansal gelimi~likle yakindan baglantilidir. Tazminat
alinmasi giti olmakla birlikte, i~lem ger~ekletikten sonra pay sahiplerinin
tazminat davasi a~ma egilimi, common law tlkelerinde civil law tilkelerine
kiyasla daha faziadir. Iiikili taraf i~lemleriyle ilgili stirekli kamuyu aydinlatma dtizeniyle birlikte pay sahiplerinin dava a~ma haklarinin kolaylatinldikgi
bir sistem, sermaye piyasasinin geliimi bakimindan dnem taimaktadir. Bu
baglamda pay sahiplerinin, dava a~mak i~in gereksinim duyduklan kanitlara
ularmalarinin kolaylatinmasi ve kanit yiiktintin hafifletilmesi, pay sahibinin
korunmasina, sermaye piyasasinin geliimine katkida bulunmaktadir 4.
OrtltWi kazan9 aktanmina yol a~an i~lemler, gdrfintiite ticari mantigi
bulunan hukuki i~lemler yoluyla gergekletirildikinden, jeklen hukuka uygun
gdrfinmektedir. Bu nedenle filin tammirni yasal dizenlemelerde yapildigi
civil law tlkelerinde, eklen yasal tamma uygun olarak gergekletirilen drti1t kazan aktanmi i~lemleriyle mricadele, yargicin somut olayin dzelliklerini
degerlendirerek, daha geni ve esnek dzen borcu ve sadakat borcu dltiitleri
uygulayabildigi common law tlkelerindeki mticadeleye kiyasla daha zayiftir.
Her somut olayin dzellikleri degerlendirilerek, drthiti kazan9 aktanmi unsurlannin tespit edilebildigi civil law Wlkelerinde, yasal dizenlemelere eklen
uyan, ticari amaci ortaya konabilen, ancak drttlti kazan9 aktanmina yol agan

(4)

Djankov/La Porta/Lopez-de-SilanezShleifer s. 462.
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i~lemleri, hukuka uygun iOemlerden ayirt etmek daha gtiitfir. Yine iki sistem
arasindaki temel farka dayah olarak, civil law tilkelerinde y6neticilerin yaptii
i~lemlerin eklen ana s6zlemeye ve yasal dtizenlemelere uygun olmasi, anlallabilir bir ticari amacinin bulunmasi, y6neticilerin 6zen ve sadakat borcuna
uygun davrandiklan sonucunu dogurabilirken, common law tilkelerinde, y6neticilerin 6zen ve sadakat borcu degerlendirilirken, yapilan ilemin, azinlik
ortaklan bakimindan adil olup olmadiina da bakilmaktadir. B6ylece yapilan
i~lemin azinlik ortaklar aisindan adil ko~ullar ta~imasina y6nelik bir dekerlendirmede bulunulmasi, common law sisteminin ayncaliini oluturmaktadir. Bu 6zellik, 6rttilti kazan9 aktarlmiyla mticadele bakimindan da 6nemli
bir caydincilik saglamaktadir. Ayrica civil law tilkelerinde, 6zen ve sadakat
borcunun ihialine ilihkin kanit ytikti, tazminat istemlerinin olumlu sonulanmasini gti91eltirmektedir 5 .
Diker yandan i1ikili taraf ilemlerini 6nlemeye y6nelik, yasal baklayiciliki ve yaptinmi olmayan, aykin davranlmasi halinde piyasada itibar
kaybina neden olan kurallar da, 6rtfilti kazan9 aktarlmiyla mticadelede etkili
olabilir. Ozellikle yasal dtizenlemelerdeki yetersizlik nedeniyle caydirlci ve
etkin bir yapinin kurulamadii piyasalarda, kurumsal y6netim 9er~evesinde
olu~turulan, yasal yaptirlmi olmayan kurallarin 6nemi artmaktadir 6 .
Kar~llatirmall hukuk incelemesinde, drttilti kazan9 aktariminiln,
SPKn'da hapis ve para cezasini gerektiren bir su olarak tanimlandii Ttirkiye
bakimindan ilgin9 bir ba~ka sonu9, i1i kili taraf ilemlerinin hapis ve para cezasina baklanmasinin, sermaye piyasasinin geli~imine katkisinin bulunmadigidir. Bunun yerine stirekli ve ayrintili kamuyu aydinlatmanin saglanmasinin;
menfaat bagi olmayan pay sahiplerinin onayi ve pay sahiplerinin tazminat davasi a~ma haklarlnin kolaylatirllmasinin, buna bagli olarak tazminat 6deme
baskisiyla i1i kili taraf iOemlerinin caydirllmasinin, yatirimcinin korunmasi
bakimindan en iyi y6ntem oldugu sonucuna ula~llmitir 7 .
(5) Johnson, S./La Porta, R./Lopez-de-Silanez, F.Shleifer, A.: Tunnelling, Harvard
Institute of Economic Research, Diss Paper No: 1887, www.ssm.com (eri~imtarihi: 12.02.2015)
s. 4-11.

(6)

Yasal yaptirrn olmayan kurallarm, ili~kili taraf i$lemlerini 6fnleyici etkisi konu-

sunda bkz. Coffee, J. Jr: Do Norms Matter?: A Cross-Country Examination of the Benefits of

Control, Columbia Law School The Center for Law and Economic Studies, Working Paper No:
183, www.ssm.com (eri~im tarihi: 02.02.2015), s. 24-29.
(7)
Djankov/La Porta/Lopez-de-Silanez/Shleifer s. 461-463.
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lli~kili taraf iOemlerine ili~kin kar~lla~tlrmall hukuk yakla~lml, iliki1i taraf iOemlerine ve bu baglamda 6rttilti kazan9 aktanmina verilen anlam
belirlenirken, ticari yaamin 6zelliklerinin g6z6niine alinmasinin gerekli oldugunu g6stermektedir. Piyasa mekanizmalannin i1iki1i taraf iOemleri tizerindeki y6nlendirici giiciiniin yarn sira, common law sisteminde, somut olayin,
ticari yaamin ko~ullanna uygun bi~imde degerlendirilebilmesinin sagladigi
uygulama etkinligi, illikill taraf ilemleriyle ticari yaamin 6zellikleri arasindaki gii~lti baglantiyi ortaya koymaktadir. Ula llan bu sonu9, ortakliklar
topluluguna dahil olan halka a~ik anonim ortakliklarda, 6rttilti kazan9 aktariminin sinirlannin, bu yapinin 6zelliklerine gdre 9izilmesine de haklilik kazandirmaktadir.
III. SERMAYE PiYASASI KANUNU'NUN ORTUJLUJ KAZAN(
AKTARIMINA YAKLA$IMI
Ortflti kazany aktanmi, diker ko~ullann da varli i halinde, ili~kili taraf i lemleriyle ger~ekletirilmektedir. "lllkill taraf', teknik hukuki bir kavramdir. SPKn 21.1 hiikmiinde "(...) ilikide bulunduklan (...)", ayni maddenin
ikinci fikraslnda (.)illlkill olduklan (.) kavramli tercih edilmi~tir. SPKn

110.1.b ve c htiktimlerinde de "(...) illikill bulunmak (...)" ve "(...) ilikide
bulunmak ( ...)" kavramnlan kullanllml~tlr. "(... ) lli~kide bulunduklan ( ...)"
kavrami, drttilti kazan9 aktanminin niteligine uygun degildir. Zira bu kavram,
daha dnce aralannda herhangi bir bag bulunmayan ki ilerin hukuki iOlemlerini
de kapsayacak geni~liktedir. Oysa drttilti kazan9 aktanmi, aralannda "illkill
taraf' tanlmina giren bir bag bulunmayan taraflar arasinda yapilan hukuki i lemlerle ger~ekletirilemez. SPKn 21.1 htikmtinde, ydnetim, denetim ve sermaye bakimindan da bir ili~kinin varligi arandigindan, drttilti kazan9 aktanmi
fiilinin ger~eklemesi iWin taraflann "illkill" olmasini aramak ve "(...) ilikide bulunduklan (...)" kavramini, "illkill taraf' olarak anlamak gerekir. Bu
kavrama illikin aynntili tanimlamalar Kamu Gdzetimi Muhasebe ve Denetim
Standartlari Kurumu'nun Ttirkiye Muhasebe Standartlan (TMS) 24 Illikill
TarafA~iklamalan Standardi'nda yapilmitir.
Illikill taraf tanlmina girmeyen kiiler arasindaki ticari ili~kilerin koullan, piyasanln dzelliklerine gore belirlenirken, illikill taraflar arasindaki
ticari ili~kilerde sadece piyasa ko~ullan belirleyici olmaz. Illikill tarafla i lem yapilmasinin yarattigi menfaat 9ati malan, taraflar arasindaki ilemlerin
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ko~ullanni da y6nlendirebilir. Ancak i1iki1i taraf ilemlerinin mutlaka 6rtfilti
kazan9 aktarimina yol a~masi s6z konusu degildir. Ortakliklar topluluku i~inde de ortakliklarln belli 61tilerde baimsiz karar almasi mtimktin olabilir ve
grup ortakliklarl arasindaki rekabet, ba an 61titlerini ger~ekletirebilmek iin
bireysel olarak ortaklikin kdrin ytikseltme isteki, ilikili taraf ilemlerinin koullannin, tamamen piyasa ko~ullannda belirlenmesini saklayabilir 8 .
Halka a~ik anonim ortakhiklann malvariinin azaltilmasi tehlikesi doAuran i lemlerin niteliki, ortakhiklardaki sermaye daglimiyla yakindan ilgilidir. Ttirkiye'de yokunla~mi pay sahipliki yapisi egemendir. 2014 yih sonu
itibariyle, halka a~ik anonim ortakhiklarda dola~imdaki pay oranl, ortalama
% 29,5'dur 9 . Dola~imdaki paylar diindaki paylarin hdkim ortaka ait olduku
varsayi1di inda, Ttirkiye'deki halka a~ik anonim ortakhiklarda ydnetim kontroltintin mutlak olarak hdkim ortaka ait olduku sonucuna ulaihr. Aynca ana
s6zlesmelerdeki y6netim imtiyazi veren paylar, sermayedeki hdkimiyete dayanan bu kontrol gtictinti daha da gtilendirmektedir.
Ttirkiye'de olduku gibi, hdkim ortakin egemen olduku piyasalarda,
hdkim ortakin, ilikili taraf ilemleri yoluyla ortakhik malvariini azaltmasi yaygin ve temel bir sorundur. Pay sahipleri aisindan en ciddi tehlikeyi
oluturan bu ilemler, piyasaya gtiveni de azalttigi iWin ortakhiklarln, sermaye
piyasasindan finansman saklama olanaklarlni da azaltir. G Wrfildtiti gibi drtfilti
kazan9 aktarlmi fiillerinin olumsuz etkileri, ekonominin genelini etkileyebilecek boyuta ula~abilmektedir.
Sermaye dakihiminin yani sira ortakhiklar topluluku yapisi da, drtfilti
kazan9 aktarlmi bakimindan bir tehlike oluturmaktadir. Hkim ortak yapislnln varliki, 9ogunlukla hdkimiyetin ortakhiklar topluluku i~inde kurulmasina yol a~ar. Ortakhiklar topluluku yapisinin, hukuki ve ekonomik yararlarl
olmasina ragmen, bu yapilanmalarda, ortakhik kaynaklari grup ortakhiklarl
arasinda aktarilabilmekte, bu aktarimlarln ko~ullarinin g6zetimi gtiltik arz
etmektedir. Yatirimcinin korunmasinin zayif olduku tilkelerde, hdkim ortain
mevcut olduku ortakhiklarda, kaynakin merkezi y6netiminin g6receli olarak
(8) OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010, www.oecd.org (eriimtarihi: 21.01.2015), s. 31-32.
(9) Tiirkiye Sermaye Piyasalari Birligi'nin verileri iqin bk. www.tspb.org.tr (eriim
tarihi: 05.03.2015)
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fazla olduku, bu uygulamanin ortakhklar toplulugu yapisiyla birleqmesinin,
ilikili taraf ilemlerini, bir kaynak aktarma ydntemi haline getirdigi de tespit
edilmitir 10 . Bu baglamda TTK 195 vd. maddelerinde dizenlenen ortakhklar
toplulugu yapisinin ileyiinin, halka a9ik anonim ortakhklarda, i1iki1i taraf
i~lemleri yoluyla 6rtffii kazan9 aktarimina yol agma tehlikesinin ytiksekliki de
gdz ardi edilmemelidir.
Ilikili taraf i1lemlerinin, 6rtfilti kazan9 aktanminiln temelini olu~turmasi nedeniyle, yasal a9idan kontrol altinda tutulmasi gerekmekle beraber,
anilan i1lemler ortakliklar toplulugunda nakit ydnetimi bakimindan olumlu
i~levler de gdrmektedir. Bu nedenle i1iki1i taraf i1lemlerinde dengeli bir dizenleme politikasi izlenmesi zorunludur. Yasaklayici yakla~im iddetlendigi
61d ide, 6zellikle ortakliklar toplulugunda karar alma stireci ve nakit ydnetimi
gii9leir. DMizenleme yaklaimi belirlenirken, ortaklik ydneticilerinin tedbirli
ydnetici 61 itine uygun ticari karar vermelerini gi9letirecek yaklasimlardan
uzak durulmasi gerekir.
Ortlti kazan9 aktarimi fiili, SPKn 21 htikmtinde tanimlanmi, 110 uncu
maddede cezai yaptinma baklanmi, 94 iinch maddede, Sermaye Piyasasi
Kurulu'nun (SPKr) konuya ili~kin idari yetkileri dtizenlenmitir. Kanun'un
21 inci maddesinde iki tip 6rtilt kazan9 aktanmi fiii tanimlanmitir: Ileme dayali ve hareketsizlige dayali 6rtffii kazan9 aktanmi. Kanun koyucunun
6rtfifti kazan9 aktanmini iki ayn fiil olarak tanimlamasi, yiirirltikten kalkan
2499 Sayili Sermaye Piyasasi Kanunu (eSPKn) 15 htikmtindeki 6rtffii kazan9
aktanmi tanminiln "ilem"le sinirlanmasindan ve SPKn'un, 6rtfilti kazan9 aktanmina daha geni bir anlam ytiklemesinden kaynaklanmaktadir.
eSPKn 15/son htikmtindeki tanimda, ara olarak sadece iOlemde bulunmak sayilmi tir. Dolayisiyla hareketsiz kalma halinde, yapilmi bir iOlem
bulunmadigindan, hareketsizlik halini 6rtfiti kazan9 aktanmi kapsaminda deAerlendirmek, eSPKn 15/son htikmtinin sdzel yorumuyla mtimktin degildi".
Ama~sal olarak hareketsizlik yoluyla 6rtfilti kazan9 aktanmini bu kapsamda
(10) Yirmi iki iilkeyi kapsayanbir Callimada ula~llanbu sonujlarve degerlendirmeler
iqin bkz. Gopalan,R./Jayaraman,S.: Private Control Benefits and Earnings Management: Evidence from Insider Controlled Firms, J. Acc. Res. 2012, Vol. 50, s. 121, 153.
(11) Teoman, 0.: Ya$ayan Ticaret Hukuku, C. I, Hukuki Mtitalaalar, Kitap: 10, 20002002, istanbul 2003, s. 224 vd.
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degerlendirmek mtimktin olsa da, eSPKn 47.A.6 htikmtinde de, "iOemlerde
bulunanlar" fail olarak tanimlandiindan, cezai sorumluluk aisindan ayni
sonuca ula~mak mtimktin degildi. SPKn 21.2 htikmtinde hareketsizlike dayali 6rttilti kazan9 aktarimi tanminiln yapilmasi, eSPKn 15/son htikmtindeki
tanimin eksiklikini gidermeye y6neliktir. Bu tercih, unsurlarla ilgili eletiriler
bir tarafa birakilirsa, dtizenleme politikasi bakimindan yerindedir ve 6rttilti
kazan9 aktarlmina verilen evrensel anlama da uygundur.
eSPKn 15/son htikmtindeki tanim, iOlem yapmakla sinirli olmasi nedeniyle eletirilebilirse de, anilan htiktimde aktarim, ortaklik kfinyla sinirlanmami ve daha geni bir kapsam 9izilerek malvarlii aktarimina da 6rtfilti
kazan9 aktarimi fiilinin tanimi i inde yer verilmi~tir. Bu bakimdan eSPKn 15
htikmtindeki tanlmin kapsami, malvarli i aktarimlanni engelleme amacina
uygundur. SPKn 21 htikmtinde de kdr veya malvarliginin azaltilmasina, 6rtiti kazan§ aktarimi fiilinin taniminda yer verilmistir. Ayrlca eSPKn 15/son
htikmtinden farkli olarak, kdr veya malvarliginin artmasinin engellenmesi de,
tanimin kapsamina alinmitir. Esasen kinn veya malvarliginin azaltilmasinin
kapsamina, artiin engellenmesi de yorum yoluyla sokulabilirse de, yorum
farklarina yol a~mamak bakimindan bu a~iklikin kazandinlmasi yerindedir.
SPKn 21 htikmtinde tanimlanan iOleme dayali ve hareketsizlike dayali
6rtfilti kazan9 aktarlmlari, nakit ve varlik aktanmlanni kapsamaktadir. Esasen 6rttditi kazan9 aktariminin nitelikine uygun aktarim ttirlerini olu~turan bu
i~lemlerin diinda kalan sermaye aktarlmi, SPKn 21 htikmti kapsamina girmemektedir. Sermayenin sulandirllmasina yol a~an sermaye artirimlari veya
azinlik ortaklarlnin 9ikmaya zorlandiklar i lemlerin TTK htiktimleri kapsaminda degerlendirilmesi gerekir.
IV. ORTAKLIKLAR TOPLULUGUNDA ORTULU KAZAN(
AKTARIMI HUSKUJMLERiNiN DEGERLENDiRiLMESi
Halka a~ik anonim ortakliklar bakimindan SPKn 21 htikmtinde dtizenlenen 6rttilti kazan9 aktarml fiilinin maddi unsurlarlni, ortakliklar topluluAuna dahil halka a~ik anonim ortakliklar aisindan ayrlca degerlendirmek
gerekir' 2 . Ortakliklar toplulugunda hdkimiyetin hukuka aykirl kullanilmasini
(12) Kirca, ./Gmrel, M.: Bagll ve Baimsiz Anonim $irketlerde Pay Sahibinin $irkete Borqlanmasi ve $irketler Topluluguna ili~kin Htiilerin Ozgtil Agir1lii, Batider 2014, C.
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dtizenleyen TTK 202.1.a hikmtinde, hdkim ortakligin bagh ortakliki kayba
ugratabilmesinin ko~ullari da belirlenmi~tir. Bagh ortakligin kaybi, faaliyet
yh iWinde fiilen denkletirildiki veya faaliyet yh sonuna kadar istem hakki tanindigi takdirde, hdkim ortaklik bagh ortakliki kayba ugratabilecektir 3 .
Anlan htiktim, ortakliklar toplulugunun arz ettigi ekonomik biittinlik 9ergevesinde, finansal tabloya dogrudan veya dolayli etkisi olmayacak kaybi hukuka aykir olarak nitelememektedir. Bagh ortakligin bir halka a9ik anonim
ortaklik olmasi halinde, ortakliki kayba ugratabilecek kararlar hdkimiyet gticti
kullanilarak aldilirsa, SPKn 21 ve TTK 202.1 .a htiktimlerinin birlikte degerlendirilmesi geregi ortaya 9ikar.
Halka a9ik anonim ortakligin bir ortakliklar toplulugunda bagh ortaklik
olmasi halinde, TTK 330 htikmti 9ergevesinde, 6ncelikle 6zel htiktim niteligindeki SPKn htiktimleri uygulanacaktir 4 . Ancak SPKn htiktimlerinin 6zel
niteliki, halka a~ik anonim ortakligin, hdkimiyet gticti kullanilarak kayba ukratilmasi halinde TTK 202.1 .a htikmtintin tamamen uygulanmamasi sonucunu
dogurmayacaktir. Zira TTK'nin topluluga i11kin htiktimleri, ekonomik btitnhik arz eden yapidaki 6zel hukuki ilihkileri dtizenlemektedir ve bu htiktim-

XXX, S. 2, s. 7, dpn. 5'te, TTK 202 ve 206 hikumleri degerlendirilirken, halka aqlk anonim ortakliklar bakimindan SPKn'un ili$kili taraf i~lemleri ve Crttl!i kazanq aktannm yasagina ili~kin
haiifmlerinin de dikkate almnasi gerektigi; Ortfflit kazanq aktannmna konu varliin SPKn 21.4
hikmiine gOre iadesinin zamanlamasi, SPKr'un kullanabilecei yetkiler ve cezai sorumluluk
baklmndan, bu degerlendirmenin 6nem taldii vurgulannmtlr. Bu hakli tespite ek olarak, sCz
konusu degerlendirme, Ortflii kazanq aktarlnumn hangi anda gerqekle~tigini belirlemek bakimindan 6nem ta~lmaktadir. Hukuki ve cezai sorumluluk, bu tespite bagll olarak olu~acagi gibi,
SPKr'nun yetkilerinin kullamm simrim da yine aym tespit qizecektir.
(13) Hfkim ortakliin, hakimiyetini, bagli ortakliga kaylp verdirecek ekilde kullanmasimn hukuka aykin oldugu ve Alman hukukuna gOre hukuka aykiriligin, kaybin siiresi iqinde denkle~tirilmemesi oldugu ydniinde bkz. Tekinalp, U.: Sermaye Ortakhklanmn Yeni Hukuku, B. 3, Istanbul 2013, s. 572 ve dn. 24.
(14) eSPKn 15/son hfikmiinde yer alan Ortflit kazanq aktanmina ili~kin hiki nlerin
czel haiim nitelii taldigi ve TTK haii"leriyle qeli~ki oldugu takdirde eSPKn 15/son hkmiiniin Oncelikle uygulanacagi ydniinde bkz. Nilsson, G. 0.: Tiirk Ticaret Kanunu Tasarisi'na
Gore $irketler Toplulugu Hukuku, Istanbul 2009, s. 251. Aym gerekqelerin yam sira Ortilfi
kazanq aktarim fiilinin cezai sorumluluk dogurdugu da dikkate alinarak SPKn 21 hiikmiine Oncelik tamnmasi gerektigi ydniinde Ayta 9, Z.: Ydnetim Kurulu Uyelerinin Hakiniyetin Hukuka
Aykirl Kullamlmsindan Dogan Sorumlulugu, Batider 2013, C. XXIX, S. 4, s. 30.
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ler, ba h ortakligin halka a~ik olmasi nedeniyle ttimtiyle g6zardi edilemez 1 5 .
Dier yandan SPKn 21 htikmtindeki 6rtfilti kazan9 aktarimi dtizenlemelerinde
de, ortakligin halka a~iklik yapisi dikkate alinarak, ortakligin 9ikardiki paylara veya borlanma aralanna yatrnm yapan yatirlmcilann menfaatlerini koruyucu bir sistem oluturulmutur. Bu sistemin de, TTK'nin topluluk htiktimlerine 6ncelik taninarak uygulanmamasi s6z konusu olamaz. Esasen 6rttditi
kazan9 aktarimi htiktimlerinin, ili~kili tarafa malvarliki aktarllmasini 6nlemek
amaci taidii dikkate aindiginda, halka a~ik anonim ortaklik pay sahiplerini
ve yatirlmcilanni koruma gereksinimi, topluluk yapisi i inde daha da 6nem
kazanmaktadir.
TTK 202.1 .a htikmti 9er~evesinde, hdkimiyet gticti kullanilarak, bagli
ortakligin kayba ukratilabilmesinin sinir, en get faaliyet yilh sonuna kadar
kaybin denkletirilmesi ya da kayba denk istem hakki taninmasidir. Madde
htikmtinde bagli ortakligin kayba uAratilmasi, finansal tabloya yansimamak
kaydiyla hukuki er~eve i~erisinde degerlendirilmi~tir. Bdylece bagli ortaklik
ortainin kdr payinin hibir ekilde olumsuz etkilenmemesi gtivenceye alinmitir.

Konuya halka a~ik anonim ortakliklar aisindan bakildiginda, ortain
kdr payinin yanl sira 6nemli bir ba~ka hakki, pay fiyatlanndaki artia bagli
olarak ali fiyatinin tizerinde bir fiyattan sati yaparak kazan9 elde etmektir.

Halka a~ik anonim ortakliklarln iki rtnti oluturan borsa ortakliklan
ve paylan borsada i1em g6rmeyen ortakliklarda, bu menfaatin ortaya 9ikmasi
birbirinden farkli ekillerde ve kapsamda olacaktir. Ancak halka a~ik anonim
ortakliklann her iki ttirnde, 6rttilti kazan9 aktanminiln ortakliklar toplulukundaki sinrnnin 9izilmesinde "kamuyu aydinlatma" ayirici 6zellik ta~iyacaktir.
Kamuya a~iklanan bilginin pay fiyati tizerindeki etkisi, borsa ortakliklarl ve
paylarl borsada i1em gdrmeyen ortakliklarda farkli bi~imde ger~ekleqir. Buna
ragmen kamuyu aydinlatma, ortakliklar topluluguna dahil olan halka aik
anonim ortakliklarda rtfilfti kazan9 aktariminin sinirni izen 619iit nitelikini
ta imaktadir.
(15) TTK'da ve sermaye piyasasi mevzuatindaki dtizenlemelerde, bir kontrol gii
altindaki ortakliklann hukuki, ticari ili~kisine olumlu yakla~im konusunda bkz. Kaya, A.: Halka Aqlk Ortakllklarda Ortfilii Kazanq Aktanmi Yasai (SerPK M. 21), I. U. Hukuk Fakiltesi
Mecmuasi 2013, C. LXXI, S. 2, s. 194.
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Kamuyu aydinlatma, halka a~ik anonim ortakliklarda, 6rtfilfti kazan9
aktarlmini engelleyici ileve de sahiptir. Nakit veya nakit dii varlik aktarimi
gibi finansal tabloya veya kamuya yapilmasi gereken a~iklamalara dogrudan
yansiyacak uygulamalar, halka a~ik anonim ortakliklarda, varlik aktarlmina
dayanan uygulamalarln alanini da kisitlamaktadir 1 6 . Kamuyu aydinlatmanin
bu etkisi, ortakliklar toplulukuna dahil olan halka a~ik anonim ortakliklardaki 6rtfilfti kazan9 aktarminiln sinir 61tistinti de olu~turmaktadir. Ortakliklar
topluluku aisindan ula~ilan bu sonucun pozitiflhukuk temeli de TTK 202.1 .a
htikmtinde yer almaktadir.
Ortakliklar topluluku tiyesi bir halka a~ik anonim ortaklik bakimindan
6rtfilfti kazan9 aktarlmi yasaki ile hdkim ortakin ortaklii kayba ukratabilmesinin slnlr, TTK 202.1 .a htikmtindeki l tntin, sermaye piyasasinin 6zelliklerine uygun yorumlanmasiyla 9izilebilir. Halka a~ik anonim ortakliin kayba uk-

ramasinin nedeninin kamuya a~iklanmasi payin fiyatini etkileyebileceginden,
kaybin, kamuya a~iklanmadan 6nce fillen giderilmesi veya denkletirilmesi
gerekir.
Paylarl borsada ilem g6ren anonim ortaklik ortaklarlnin, fiyat hareketinden kazan9 elde etmek menfaati, borsadaki fiyat olu~um kurallari 9er~evesinde belirgin bi~imde ortaya 9ikmaktadir. Borsa istanbul'da gtinde iki seans
yapildiki ve her seansta fiyat deki~im araliinin +/- % 10 olduku dikkate alindlilnda, fiyat artiindan kazan9 elde etme beklentisinin, borsa ortakliklarlnda
sermaye piyasasi yatrnmcisinin dnceligini olu turduku sonucuna ula~ilir. 0
halde halka a~ik anonim ortakliin ukrayacaki kaybin, yillik finansal tabloya

yansimasa bile, sermaye piyasasinda kamuyu aydinlatma sisteminde yer alan
kanallarla kamuya a~iklanmasi ve payin piyasa fiyatina yansima olasiliinin
dogmasi halinde, ortakliin ugradlii kaybin hukuki 9izgiler iWinde kabul edilmesi mtimktin degildir.
TTK 202. .a ve SPKn 21 hikimleri arasindaki ili~ki, kamuyu aydinlatma dl tistine dayandinldiginda, borsa ortakliklarl bakimindan 6rtfilfti kazany aktarimi yasakinin kapsami, paylari borsada ilem gdrmeyen halka aik
anonim ortakliklara kiyasla geni leyecektir. Borsa ortakliklarl, yillik finansal
tablolarln yani sira, SPKr'nun 11-14.1 Sermaye Piyasasinda Finansal Raporla(16)

Atanasov, V/Black, B./Ciccotello, C.: Law and Tunneling, The J. of Corp. Law,

2012, Vol. 37, No. 1, s. 36 vd.
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maya Ili~kin Esaslar Tebliki'nin 7 nci maddesi uyarinca tip, alti ve dokuz aylik
d6nemler itibariyle de ara finansal tablo dtizenlemek ve 11 inci maddesinde
belirlenen esaslar 9er~evesinde bunlarl kamuya duyurmakla ytikimtidtirler.
Ayni Tebligin 22 nci maddesinde dtizenlenen ara finansal tablo dtizenleme
ytiktimltiltigtinden muafiyet halleri saklidir.
Diger yandan borsa ortakliklarlnin, iWsel bilgiyi, kamuya a~iklama
esaslan SPKr'nun 11-15.1 Ozel Durumlar TebliAi'nde dtizenlenmi~tir. Anilan
Teblig'in 4.1.e htikmtinde iWsel bilgi, sermaye piyasasi aralarinin deerini,
fiyatini veya yatirlmcilann yatirim kararlarlni etkileyebilecek hentiz kamuya
a~iklanmami bilgi, olay ve geli~meler olarak tanimlanmi; 5.1 htikmtinde,
i~sel bilgi ve bunlardaki degi~ikliklerin kamuya a~iklanmasi 6ng6rfilmtiWttir.
Anilan kamuyu aydinlatma sistemi 9er~evesinde, hdkim ortakligin,
halka a~ik bagli ortaklii kayba ugratmasina neden olan ilem veya eylemin,
hareketsiz kalmaya y6neltmenin, iysel bilgi niteligini ta iyorsa, kamuya ayiklanmasi payin borsa fiyatini olumsuz etkileyebilecektir. Burada fiyatin fillen
etkilenmesi zorunlu olmayip, a~iklanan bilginin fiyati etkileyebilecek nitelikte
olmasi yeterlidir. 0 halde iWsel bilgi niteliki ta~iyan kayip, kamuya a~iklanmadan 6nce bu kaybin fillen giderilmesi veya denkletirilmi olmasi gerekir.
11-15.1 sayili Teblig'in 6.1 htikmti 9er~evesinde iWsel bilginin a~iklanmasinin ertelenmesi halinde, kaybin giderilmesi veya denkletirilme stiresi,
ertelenen bilginin a~iklanmasi veya bundan 6nce ara finansal tablonun a~iklanmasi 6ncesine kadar uzayabilecektir. Kayip durumunu iWeren iWsel bilginin
kamuya a~iklanmasinin ertelenmesi, salt kaybin giderilme veya denkletirilme stiresinin uzatilmasi i~in yapilamaz. Ancak hdkim ortakin di inda ortakliklar toplulugunun genel menfaati gerektiriyorsa erteleme kararl alinabilir.
Ara finansal tablolarln da ortakligin finansal durumunu g6sterme ilevi
ve borsa fiyati tizerindeki dogrudan etkisi g6zetilerek, ara finansal tablonun
yayimlanmasindan 6nce kaybin denkletirilmesi veya giderilmesi gerektigi
sonucuna varllmalidir. Isel bilgi tanlmina girmeyen kaybin kamuya a~iklanmasi gerekmedigi iWin, bu kayip da en ge ilk finansal tablonun kamuya a~iklanmasindan 6nce fiilen giderilmeli veya denkletirilmelidir. Kaybi izleyen
ilk finansal tablo bir ara finansal tablo olabileceginden, bu olasilikta, kaybin
giderilme veya denkletirilme &ni, TTK 202.1 .a htikmtinden farkli olarak faaliyet yilinin bitiminden 6nce olacaktir. Anilan hallerde pay sahiplerinin zarara
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u~ramasina neden olabilecek kaybi, hentiz faaliyet yilhnin tamamlanmadiindan hareketle TTK 202.1 .a 9er~evesinde hukuka uygun kabul etmeye olanak
yoktur.
Paylarl borsada iOem g6rmeyen ortakliklarda ise kamuyu aydinlatma
sistemi farklidir. Bu ortakliklar, pay diinda halka arz ettikleri herhangi bir
sermaye piyasasi araci borsada iOem g6rmedigi takdirde ara finansal tablo
dtizenleme yikimlfilftigtine tabi degildir. Buna karillik SPKr'nun 11-15.2 sayilh Tebliki'nin 5.1 hikmtinde iWsel bilgi tanlmina giren bilgiyi kamuya a~iklamalarl zorunlu kilinmi, a~iklamanin Kamuyu Aydinlatma Platformu yerine
SPKr'na, be i gtinti iWinde g6nderilmesi 6ng6rfilmiitfir. Paylarl borsada i lem g6rmeyen halka a~ik anonim ortakliklarln paylarlnin borsa fiyatinin bulunmamasi nedeniyle, TTK 202.1 .a htikmtinden ayrllmayi gerektiren hakli bir
gerek~e olmadigi ditintilebilir. Bu ortakliklarln ara finansal tablo hazirlama
ytiktimlfilftigintin bulunmamasindan dolayi, ortakliklar toplulugunda hdkim
ortakin halka a~ik ortaklii kayba ugratmasi halinde fiilen kaybin giderilmesi
veya denkletirilmesi, TTK 202.1 .a htikmti geregince faaliyet yilhnin sonuna
kadar ger~ekletirilebilecektir. Ancak faaliyet yih bitmeden 6nce iWsel bilgi
niteligini haiz bir kayba uAratma durumu s6z konusu olursa, iWsel bilgi kamuya a~iklanmadan 6nce kayip giderilmeli veya denkletirilmelidir. Zira bu
ortakliklarda da iWsel bilginin kamuya a~iklanmasi, a~iklamaya konu bilginin,
payin fiyatini, degerini veya yatrnmcinin yatrnm kararlni etkileyebilme dzellikine bagli olarak zorunlu kilinmi tir. Her ne kadar dekiime duyarli bir borsa
fiyati olmasa da, ortak sayisinin 9okluku, yatirimcinin ilgisini ve buna bakli
olarak payin el dekitirebilme olasiliini, halka a~ik olmayan ortakliklara kiyasla artirmaktadir. Bu nedenle iWsel bilginin kamuya a~iklanmasindan dnce
kaybin giderilmesi veya denkletirilmesinin gereklilikini kabul etmek gerekir.
Ortakliklar topluluguna dahil olan halka a~ik anonim ortakliklarda drttlti kazan9 aktarimi fillinin sinirinin, kamuyu aydinlatma dl1tittine gdre 9izilmesi, SPKn 21.4 htikmtine gdre halka a~ik anonim ortaklik tarafindan iadenin
istenmesinin; SPKn 94 htikmtine gdre SPKr'nun tesis edebilecegi idari i~lemlerin ve dava a~ma yetkilerinin; TTK 202.1 .b ve c hikimlerine dava hakkinin
zamanlama kurallarlni da belirlemektedir. Ortaklik tarafindan iadenin istenmesi, SPKr'nun drttilfi kazan9 aktarlmiyla ilgili yetkilerini kullanmasi veya
pay sahibi ya da alacaklilarin dava hakkini kullanmasi, ortakliklar toplulukuna dahil olan halka a~ik anonim ortaklikta, kamuyu aydinlatma dlaistine gdre
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drttilti kazan9 aktariminiln olu~masindan sonra sdz konusu olacaktir.
Ortakliklar toplulugunda, halka a~ik anonim ortaklikin ukradii kaybin,
yukarlda a~iklanan er~eve iWinde giderilmesi veya denkletirilmesi halinde
dahli tizerinde durulmasi gereken bir ba ka husus, kaybin giderilme veya denkletirilme ydntemidir. Kaybin gdtntirde giderilmesine veya denkletirilmesine ragmen, ekonomik bakimdan anlam ta imayan ydntemlerin kullanilmasi
halinde de drttilti kazan9 aktanmi sonucu dogar. Kaybin giderilmesinden veya
denkletirilmesinden sdz edebilmek iWin, kullanilan ydntemin, SPKn 21.1 ve
2 htiktimlerine uygunlugunu aramak gerekir. Kullanilan ydntem, dzellikle emsale veya dtirfistltik ilkesine uygunluk olmak tizere, anilan htiktimlerdeki drttilti kazan9 aktanmi dltitlerine uygun degilse, zamanlamasi dogru olsa bile,
drtfilti kazan9 aktarimi fiilinin olu~masini engelleyemez.
V. HALKA ACIK ANONIM ORTAKLIGIN BAGLI ORTAKLIK
VE i$TiRAKLERiNiN DURUMU
SPKn 21.1 hikmuine gore, ilemin bir tarafinda halka a~ik anonim ortakliklar ve kolektifyatirlm kurulu~lari ile bunlarin bagli ortaklik ve itirakleri
yer almalidir. Bu konsolide koruma anlayii eSPKn 15/son htikmtinde, sadece
halka a~ik anonim ortakliklari korumaya ddntik dtizenlemeden farklidir ve
korumanin kapsami geni~letilmi~tir.
Konsolide koruma yaklaiminin amaci, halka a~ik anonim ortakliklarln
malvarligini korumaktir. Zira bagli ortaklik ve itiraklerin malvarlii veya kdrl
azaltildigi takdirde, bu azalma halka a~ik anonim ortakliin finansal tablolarina da yansiyacaktir. SPKn 21.1 htikmtinde itirak ve bagli ortakliklarln malvarli inin korunmasi, bakimsiz bir amea? olmayip, halka a~ik anonim ortakli in malvarligini azalttigi dltide koruma sdz konusudur. SPKn 1 htikmtinde
Kanun'un amaci,

"(...)

yatirlmcilarln hak ve menfaatlerinin korunmasi (...)"

dir. Anonim ortakliin ihra9 ettigi sermaye piyasasi aralarina yatirlm yapan
yatirlmcilarln hak ve menfaati, halka a~ik anonim ortaklia ili~kindir. Dolayisiyla Kanun'un amacina giren koruma alaninda halka a~ik anonim ortakliin
malvarliki yer almaktadir. 0 halde itirak veya bagli ortakliklarln malvarliini
azaltan iOemler, halka a~ik anonim ortakliin malvarliinda azalmaya yol atmadigi takdirde drttilti kazan9 aktarimi olu~turmaz.
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Sz konusu tespit, itiraklerin veya bagll ortakllklarin malvar iinin,
halka a~ik anonim ortakllka aktarilmasinin 6rtfifti kazan9 aktarlmi yasaki kapsamina girmemesi sonucunu doguracaktir. Bu baglamda itirak ve bagli ortaklikin malvarliginin, ilikili taraf konumuyla halka a~ik anonim ortaklia
aktarllmasi, Kurumlar Vergisi Kanunu 19 hiikmine gdre transfer fiyatlamasi
olu~turabilir, anilan ortakliklarln y6neticilerinin hukuki sorumlulugu dogabilir, ancak SPKn 21.1 hiikmti 9er~evesinde 6rttli kazan9 aktarlmi olarak nitelendirilemez.
Konuya ortakliklar topluluguna dahil halka a~ik anonim ortakliklar
ile bunlarln bagli ortakliklarl ve itirakleri aisindan bakildiginda, halka aik
anonim ortaklik niteligini ta imayan bagli ortaklik ve itiraklerde de kaybin,
6rtfli kazan9 aktanmi nitelikine ddniimesi iWin yukanda (IV) no.lu ba likta
a~iklandigi gibi kamuyu aydinlatma dliisiinii kullanmak gerekir. Bakli ortakhk ve istirakteki islemlerin drttjlit kazan§ aktarimi olusturmasi Win, halka aik
anonim ortaklik malvarliginda azalmaya yol a~masi gerektigi tespitine paralel
olarak, bu iOlemlerin halka a~ik anonim ortaklik tarafindan kamuya a~iklanmasindan veya finansal tablosuna yansimasindan dnce bagli ortaklik ve itirak
halka a~ik nitelikte olmasa bile kaybin giderilmesi veya denkletirilmesi gerekecektir. Konsolide Finansal Tablolar ba~likli Tiirkiye Finansal Raporlama
Standardi 10 EK A'ya gdre, bagli ortakliin varligi i~in kontrol ili~kisi zorunludur ve bagli ortaklik, ana ortakliin konsolide finansal tablolanna dahildir.
Dolayisiyla ana ortaklik konumundaki halka a~ik anonim ortakliin konsolide
finansal tablolannda bagli ortaklikla ilgili finansal bilgiler yer alacagindan,
bagli ortakliktaki halka a~ik anonim ortaklik malvarliini azaltacak nitelikteki
kaybin, en get ara konsolide finansal tablo kamuya a~iklanmadan giderilmesi
veya denkletirilmesi zorunludur.
I tirak ise, TMS 28'de dnemli etkinin varlii dliittine gdre tanimlanmitir. Onemli etki, kontrol diizeyine ula~mamakla beraber, itirak edilen ortaklikin finansal ve faaliyetle ilgili politikalarina katilma giicii olarak tanimlanmni; 5 inci maddede, itirak oraninin yiizde 20 ve iizerinde olmasi, aksi
kanitlanabilir bir dnemli etki karinesi olarak belirlenmi tir. Aynca 6 nci maddede, dnemli etkiyi gdsterebilecek haller sayilmi tir. Halka a~ik anonim ortakli in, bu tanimlamalar 9er~evesinde itiraki olan bir ortakliktaki kaybin giderilmesini saglama giicii olmayacaktir. Dolayisyla halka a~ik anonim ortaklia
yansiyan itirakteki malvarlii azalmasi, drtfilti kazan9 aktanmi olu~turduku
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takdirde, sorumluluk, itirak y6neticilerinde olacaktir, Itiraklerin finansal bilgileri, i~tirak eden halka a~ik anonim ortaklikin konsolide finansal tablolanna
da dahil edilmeyeceginden, ortakhklar topluluguna dahil olan bir itirakteki
kaybin, itirak eden halka a~ik anonim ortaklikin kamuya a~iklamalanna ve
finansal tablolanna yansimadik~a, TTK 202.1.a htikmtine gdre giderilmesi
veya denkletirilmesi gerekecektir.
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