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I. Kapsam 

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 379 vd maddelerinde, anonim 
ortaklığın kendi paylarını edinmesi veya rehin olarak kabul etmesi 
düzenlenmiştir. TTK 379’da anonim ortaklığın, kendi paylarını edinmesi ve 
rehin olarak kabul etmesinin koşulları düzenlendikten sonra, 382 nci 
maddede, istisnalar sayılmıştır. TTK 382.1.e uyarınca ortaklık, “menkul 
kıymetler şirketi” ise TTK 379 uncu madde hükümleriyle bağlı olmaksızın 
kendi paylarını edinebilecektir.  

TTK 379 uncu madde hükmünde düzenlenen, ortaklığın kendi paylarını 
edinmesi veya rehin olarak kabul etmesi için öngörülen koşullara tabi 
olmayan “menkul kıymetler şirketi” kavramına verilecek anlam önemlidir. 
Anılan kavram TTK’da veya diğer kanun veya ikincil mevzuatta 
tanımlanmamıştır.  

TTK 379 uncu maddenin uygulama alanının çizilebilmesi bakımından, 
öncelikle “menkul kıymetler şirketi” kavramının Türk hukuku bakımından 
ifade ettiği anlamın belirlenmesi gerekir. Bu belirlemeyi yaptıktan sonra, 
“menkul kıymetler şirketi”ne bu istisnanın tanınmasının teknik nedenlerinin 
ortaya konması, istisnanın gerekliliğinin anlaşılması bakımından gerekli 
olduğu gibi, söz konusu kavrama verilen anlamın doğruluğunun 
değerlendirilebilmesi bakımından da önemlidir.  

                                                           
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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II. Türk Hukuku Bakımından “Menkul Kıymetler Şirketi” 

Türk hukukunda “menkul kıymetler şirketi” kavramı tanımlanmamıştır. 
Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi kurallarına istisna getirilirken, 
istisna tanınan ortaklık tipinin Türk hukukunda karşılığının olmaması, 
elbette eleştiriye açıktır1. Đstisnanın kapsamının yorum yoluyla belirlenecek 
olması, istisnanın niteliğine ters düşmektedir. 

TTK 382.1.e bendinde anılan bu ortaklık türü, özel statülü bir anonim 
ortaklıktır. Kavramda yer alan “menkul kıymetler” ibaresi, sermaye 
piyasasına özgü bir ortaklık türüne işaret etmektedir. Zira menkul kıymet, 
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) 3.b hükmüne göre, sermaye piyasası 
araçlarının bir türünü oluşturmaktadır. O halde “menkul kıymetler 
şirketinin” menkul kıymet aracılığı veya menkul kıymetler portföyü 
yönetimiyle uğraşan bir ortaklık olması beklenir.  

Sermaye piyasasında aracılık faaliyeti, SPKn 34 uyarınca aracı 
kuruluşlar tarafından yürütülür. SPKn 35 hükmüne göre, yatırım ortaklıkları, 
finansal araçlardan veya taşınmazdan oluşan portföyleri işletmek amacıyla 
kurulur. Bu çerçevede, “menkul kıymetler şirketi”nin aracı kuruluş veya 
yatırım ortaklığı ya da her ikisini de kapsayan bir ortak kavram olarak 
anlaşılması mümkündür.  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr), TTK’nın yürürlüğe girmesinden önce 
aldığı bir ilke kararıyla, aracı kurum ve yatırım ortaklıklarının, kendi 
paylarını geri alma esaslarını düzenlemiştir2. Bu kararda, geri alma 
esaslarının aracı kurum ve yatırım ortaklıklarıyla sınırlanmasının gerekçesi, 
6762 Sayılı TTK’nın (eski TTK) 329 uncu maddesinin birinci fıkrasının 
dördüncü bendi hükmüne dayanmaktaydı. Ortaklığın kendi paylarını edinme 
ve rehin almasını yasaklayan hükmün istisnalarından birisini oluşturan 
dördüncü bent hükmüne göre, payların devir ve rehin alınması, ortaklığın 
konusuna giren işlemlerden olduğu takdirde, bu ortaklığın işlemleri yasak 
kapsamı dışında kalmaktaydı. Hisse senedi alım satım işlemleri, aracı kurum 
ve yatırım ortaklıklarının faaliyet konusuna girmektedir. Ancak eski TTK 
329.I.4 hükmündeki istisnanın uygulanabilmesi için, ortaklığın hisse senedi 

                                                           
1Alihan AYDIN,Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Arıkan Yayım,Đstanbul 2008, 
s. 325 
2 SPKr’nın 2009/39 Sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımlanan 1.9.2009 tarih ve 27/748 sayılı 
karar  
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alım satımı yapmasının faaliyet konusuna girmesi yeterli olmayıp, ortaklığın 
kendi paylarını devralmasının, faaliyet konusuna girmesi gerekirdi. Bu 
nedenle SPKr’nın ilke kararı, eski TTK 329 hükmüne uygun değildir. Ancak 
anılan Đlke Kararının bu çalışma bakımından önemi, TTK 382.1.e 
hükmündeki “menkul kıymetler şirketi” kavramının içeriğine ışık tutmasıdır.  

SPKr’nın Đlke Kararı’ndaki, eski TTK 329 hükmüyle bağlantılı anlayış, 
TTK Tasarısı’na da hakim olmuştur. Ortaklığın kendi paylarını edinme 
kurallarının istisnalarını düzenleyen Tasarı’nın 382 nci maddesi uyarınca, 
ortaklık iştigal konusu gereği kendi paylarını ediniyorsa istisna kapsamında 
yer alacaktır. Görüldüğü gibi Tasarı’daki anlayış da, eski TTK 329 
hükmündeki istisna yapısına paralel gelişmiştir.  

Tasarı’nın 382 nci maddesinde, iştigal konusuna girmek kaydıyla tüm 
ortaklıklara açık olan bu istisna, Adalet Komisyonu tarafından değiştirilen 
metinde, “menkul kıymetler şirketi”ne özgülenmiştir3. Değişiklik önerisi, 
Adalet Komisyonu’ndaki çalışmalar sırasında kurulan alt komisyondan 
gelmiştir. Alt Komisyon, Tasarı’nın 382 nci maddesinin 1.e bendindeki 
istisnanın, 77/91/EEC sayılı ve 13 Aralık 1976 tarihli Đkinci Konsey 
Direktifi’nde, sadece “menkul kıymetler yatırım şirketi”ne özgülendiğinden 
bahisle, Tasarı hükmündeki ibarenin geniş yorumlanacağı endişesiyle 
“menkul kıymetler yatırım şirketi”ne özgü bir istisna önermiştir4. 

Adalet Komisyonu Alt Komisyonu’nun yaptığı öneri, Tasarı’nın 
382.1.e hükmündeki istisnayı “menkul kıymetler yatırım şirketi” ne 
özgülemek yönündedir ve 22 nci Yasama Dönemi Adalet Komisyonu da bu 
öneriyi benimsemiştir. Tasarı’nın, yasama döneminin sona ermesine bağlı 
olarak daha sonra hükümsüz hale gelmesi ve tekrar TBMM’ne 
sunulmasından sonra, aynı Raporu aynen kabul eden 23 üncü Yasama 
Dönemi Adalet Komisyonu Raporundaki metinde, 382 nci maddenin 1.e 
hükmünde “menkul kıymetler şirketi” ibaresi kullanılmıştır. Tasarı, bu 
haliyle de kanunlaşmıştır.  

Tasarı’nın kanunlaşma sürecinde yapılan bu değişiklik; Alt 
Komisyonun değişiklik gerekçesindeki “menkul kıymetler yatırım şirketi” 

                                                           
3 TBMM, Adalet Komisyonu Raporu, Esas No: 1/324; Karar No: 10, 11.1.2008,  S.Sayısı:96, 
1055 
4 TBMM, Adalet Komisyonu Raporu, Esas No: 1/1138; Karar No: 123, 03.05.2007,  
S.Sayısı:96, 491 
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kavramı yerine Adalet Komisyonu’nun kabul ettiği metinde “menkul 
kıymetler şirketi” kavramının kullanılması ve Tasarı’nın bu şekilde 
kanunlaşması, TTK 382.1.e hükmünde, Türk hukukuna yabancı bir 
kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

“Menkul kıymetler şirketi” kavramına açıklık kazandırmak amacıyla, 
Adalet Komisyonu Alt Komisyonunda yapılan değişiklik gerekçesinde atıf 
yapılan ve TTK 382.1.e hükmüne kaynaklık edenKonseyin 77/91/EEC, 
Đkinci Direktifindeki düzenlemenin incelenmesi gerekir. Ortaklığın kendi 
paylarını edinmesi kurallarının istisnalarını düzenleyen Direktifin 20 nci 
maddesinin 1.h hükmüne göre, sabit sermayeli yatırım ortaklıklarının, 
yatırımcının isteği üzerine tamamı ödenmiş paylarını satın almaları, 
Direktifin 19 uncu maddesindeki geri alma koşullarından muaf 
tutulabilecektir5.  Hükmün, konumuz bakımından önemi, Direktifin 20 nci 
maddesindeki istisna kapsamında anılan ortaklığın, sabit sermayeli yatırım 
ortaklığı olmasıdır. Bu ortaklık türü, Direktifin 15.4 hükmünde 
tanımlanmıştır. Anılan tanıma göre, sabit sermayeli yatırım ortaklığı, riskin 
dağıtılması ve varlık yönetiminden elde ettiği menfaati ortaklarına dağıtmak 
amacıyla, değişik menkul kıymetlere, taşınmaza ve diğer varlıklara yatırım 
yapan, paylarını halka arz etmiş ortaklıktır.  

Türk hukukunda, Direktifin 15.4 hükmündeki tanıma uyan ortaklık türü 
yatırım ortaklığıdır. SPKn 35.I hükmünde tanımlanan yatırım ortaklıkları, 
sermaye piyasası araçları, taşınmaz, altın ve diğer kıymetli madenler 
portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. Yatırım 
ortaklıkları sabit sermayelidir ve paylarını halka arz etmeleri zorunludur. 
Görüldüğü gibi Direktifin 15.4 hükmünde tanımlanan ve 20 nci maddesinde 
istisna kapsamında anılan ortaklık türü, yatırım ortaklığıdır.  

Aracı kurumlar ise TTK 382.1.e hükmüne kaynaklık eden 77/91/EEC 
Direktifi’nin 20 nci maddesine yabancıdır. Aşağıda görüleceği gibi yatırım 
ortaklıklarının, anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi bakımından farklı 
bir konumu vardır. Yatırım ortaklıklarının yapısal özellikleri, istisna 

                                                           
5Öğretide, TTK 382.1.e hükmündeki “menkul kıymetler şirketi” kavramının Konsey 
Direktifi’nin 20.1.c hükmündeki, ortaklığın ivazsız olarak veya banka ve diğer finansal 
kuruluşların kendi payını edinmesiyle bağlantılı olduğu savunularak, kanun koyucunun bu 
tercihi eleştirilmiştir.AYDIN,2008, s.326. Oysa gerek istisnanın niteliği, gerek TTK 
382.1.e’nin kanunlaşma süreci, “menkul kıymetler şirketi” kavramının, Konsey Direktifi’nin 
20.1.h hükmüyle bağlantı kurulmasını gerektirmektedir.   
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tanınmasını teknik nedenlerle de haklı kılmaktadır. Ancak aynı teknik 
nedenler, aracı kurumlar için geçerli değildir. Aracı kurumlar bakımından 
istisna kapsamına girmenin önemi, TTK 379.5 hükmünden 
kaynaklanmaktadır: Yavru ortaklığın ana ortaklık paylarını edinmesi halinde 
TTK 379 hükmündeki kurallara uymak gerekecektir. Bu durumda aracı 
kurumun, ana ortaklığı konumundaki bir ortaklığın paylarının halka arzına 
aracılık etmesi, bu paylar için yüklenimde bulunması ve satış süresi içinde 
payları satamaması halinde, bu payları satın alması gerekecektir. Aracı 
kurumun, ana ortaklık paylarını satın alması, TTK 379 hükmündeki 
kuralların uygulanmasını gerektireceğinden, yüklenim nedeniyle satın alınan 
paylarda da aynı kuralların uygulanması gerektiği iddiası gündeme gelebilir. 
Ancak, TTK 379 hükmüne aykırı edinme halinde, TTK 385 hükmü uyarınca, 
edinilen payların en geç altı ay içinde elde çıkarılması gerektiği hükme 
bağlanmıştır. Dolayısıyla aracı kurumun, hakim ortağının paylarının halka 
arzında verdiği yüklenim nedeniyle, satış süresi içine satılamayan payları 
satın alması halinde, bu payları altı ay içinde elden çıkarması gerekecektir. 
Bu kural çerçevesinde, aracı kurumlar, hakim ortaklığının paylarının halka 
arzında yüklenim verebileceklerdir; ancak TTK 382.1.e hükmündeki istisna 
kapsamına girmelerine olanak yoktur.  

Sonuç olarak, Türk hukuku açısından konuya bakıldığında TTK 382.1.e 
hükmünde anılan “menkul kıymetler şirketi” nin TTK’da veya SPKn’da 
yapılmış bir tanımı yoktur. Anılan hükmün gerekçesi ve kaynak Direktif 
hükmü birlikte değerlendirildiğinde, “menkul kıymetler şirketi”ni, SPKn 35 
hükmü anlamında yatırım ortaklığı olarak anlamak gerekir.   

III. Anonim Ortaklıkları Paylarını Geri Almaya Yönelten Temel 
Nedenler 

Anonim ortaklıkların paylarını geri almasının temelinde ekonomik 
nedenler yatmaktadır6. Ortaklık, kısa vadede gereksinim duyacağından fazla 
nakit veya nakde çevrilebilir varlığı bulunduğu hallerde, bu varlığını kendi 
paylarına yatırmayı en iyi yatırım alanı olarak görebilir. Bu yatırım tercihi, 

                                                           
6Pay geri alımlarının ekonomik nedenleri konusunda bk. Harold BIERMAN, Jr – Richard 
WEST, “The Acquisition of Common Stock By The Corporate Issuer”, The Journal of 
Finance, Volume 21 (1966), Issue 4, 688 vd.; Amy DITTMAR, “Why Do Firms Repurchase 
Stock?”, Journal of Business, Volume 73 (2000), Number 3, 333 vd.; Gary PORTER – 
Rodney ROENFELDT – Neil SICHERMAN, “The Value of Open Market Repurchases of 
Closed-End Fund Shares”, Journal of Business, Volume 72 (1999), Number 2, 257 vd 
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piyasaya olumlu bir işaret verilmesi işlevini de görecektir. Ortaklık yönetimi, 
ortaklığın gelecekteki kazanç elde etme ve büyüme olanaklarının bulunduğu 
ve buna güven duyduğu izlenimini uyandırmak için kendi paylarını satın 
almayı tercih edebilir. Geri alınan paylar oranında dolaşımdaki pay miktarı 
azalacak, pay başına düşen net varlık değeri artacak ve payların piyasa fiyatı 
da yükselecektir. Böylece ortaklık paylarının piyasa fiyatının yükselmesi için 
hem psikolojik hem finansal bakımdan olumlu bir ortam yaratılacaktır.  

Ortaklıklar, ortaklarına nakit varlıklarını dağıtabilmek için de, pay geri 
alımı yapabilmektedir. Vergi mevzuatının kar payını vergilendirdiği 
hallerde, yatırımcıyı vergi yükünden kurtarmak amacıyla, pay geri alımı 
yapılmakta ve nakit kaynaklar kısmen de olsa ortaklara aktarılmaktadır. 
Ayrıca pay geri alınırken, ortaklık herhangi bir yükümlülük altında olmadığı 
gibi, geri alımların zamanlamasını belirlemek konusunda da, kar dağıtımı 
sürecine kıyasla çok daha esnekliğe sahip olacaktır7. Ortaklığın nakit 
dağıtımını, kar payı dağıtımı yerine pay geri alımı yoluyla yapması, pay alım 
opsiyonuna sahip olan yöneticilerin de daha çok tercih edeceği bir yöntem 
olmaktadır. Zira pay geri alımında, ortaklıktan nakit çıkışı olmakla beraber, 
dolaşımdaki pay sayısı azaldığından, pay başına düşen net varlık değerinde 
artış olmakta, böylece piyasa fiyatında ortaya çıkan yükselme, pay 
opsiyonuna sahip yöneticiler tarafından da tercih edilen bir sonuç 
yaratmaktadır8.  

Ortaklıklar, sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla 
da pay alımı yapabilirler. Ortaklığın çıkardığı dönüştürülebilir borçlanma 
senedi sahiplerinin talebi doğrultusunda, senet sahiplerine pay verebilmek 
için, piyasadan geri alım yapılabileceği gibi, çalışanlara pay edindirme 
programının gereği olarak da pay geri alınabilir. Bu amaçla yapılacak geri 
alımların, piyasa fiyatını düzeltme veya ortaklara nakit dağıtmak gibi bir 
amacı olmayacaktır.  

Pay geri alımları, ekonomik bakımdan açıklanabilir amaçlarla 
yapılmakla birlikte, pay fiyatı üzerindeki etkisinedeniyle yapay fiyat 
oluşmasına da yol açabilir. Pay geri alımının, ortaklığın ortaklarına yapacağı 
bir çağrıda, önceden belirlenmiş bir fiyattan yapılması veya ortaklarla birebir 
görüşmeler yoluyla yapılması halinde, herhangi bir yapay fiyattan söz 

                                                           
7DITTMAR, 2000, 333 
8DITTMAR, 2000, 335 
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edilemez. Ancak ortaklığın paylarının borsada işlem görmesi halinde, geri 
alım borsadan yapılırsa, manipülatif fiyat etkisi doğabilir9. Zira borsa, 
anonim bir piyasadır ve yapılan işlemin sonuçları, geri alım yapan ortaklık 
ve payını satan ortaklar arasında kalmaz. Bir başka deyişle, geri alım 
işlemleri sonucunda oluşan fiyat, üçüncü kişilerin alım veya satım yönünde 
yatırım kararlarını etkiler.  

Borsada yapılan pay geri alım işlemlerinin manipülatif etki doğurma 
olasılığının, pay geri alımlarını caydırmasını önlemek için AB düzeyinde 
koruyucu bir düzenleme yapılmıştır. AB Komisyonu’nun 2003/6 
Direktifi’nde piyasanın kötüye kullanılması ve bu bağlamda manipülasyon 
düzenlenmiş; 2273/2003 düzenlemesiyle de, fiyat istikrar işlemlerinin yanı 
sıra pay geri alımları için manipülasyon iddiasına karşı koruyucu hükümler 
getirilmiştir. Anılan düzenlemede, korumadan yararlanacak geri alımların, 
sermaye azaltılması veya dönüştürülebilir borçlanma senetlerinin paya 
dönüştürülmesi ya da çalışanlara pay edindirme programı çerçevesinde 
yapılması öngörülmüştür. Korumanın söz konusu olabilmesi için geri alım 
işlemlerinin yapılacağı dönemin, geri alınacak azami pay miktarı ve 
ödenecek azami fiyatın kamuya açıklanması; fiyatı ve işlem hacmini 
yükseltecek işlem yöntemlerinden kaçınılmasını sağlayacak kurallara 
uyulması da hükme bağlanmıştır. Bu çerçeve içinde kalan geri alımlara bir 
koruma getirilmekle birlikte, çerçevenin dışında kalan geri alım işlemleri 
mutlaka manipülatif sayılmayacak, manipülasyon tanımına uygunluk ayrıca 
değerlendirilecektir10. 

IV. Yatırım Ortaklıklarında Payları Geri Almanın Önemi ve 
Gerekliliği 

A. Yatırım Fonlarıyla Rekabet Edebilmeleri Bakımından 

TTK 382.1.e hükmündeki “menkul kıymetler şirketi” kavramını, 
menkul kıymetler ortaklığı olarak anlamak gerektiğine ilişkin tespit, TTK 
382 hükmüne kaynaklık eden Konsey Direktifi’ndeki düzenlemeye paralel 
olmanın ötesinde, teknik bir gerekliliği de ifade etmektedir. Bu noktada, 
yatırım ortaklıklarının kendi paylarını geri almalarının taşıdığı özel önemin 
teknik nedenlerini değerlendirmek gerekir. Böylece yatırım ortaklıklarının 

                                                           
9Mathias SIEMS – Amedeo DE CESARI, “The Law and Finance of Share Repurchases in 
Europe”, Journal of Corporate Law Studies, Volume 12 (2012), Part I, 35 – 40 
10SIEMS – DE CESARI, 2012,  40 
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kendi paylarını geri alma işlemlerinin, diğer ortaklıkların tabi olduğu 
kısıtlamalar uygulanmaksızın gerçekleştirilebilmesinin bir gereksinim 
olduğu anlaşılabilecektir. Elbette bu değerlendirme, TTK 382.1.e 
hükmündeki ortaklığın yatırım ortaklığı olarak anlaşılması gerektiği 
yönündeki tespitin, teknik nedenlerini de ortaya koyacaktır.  

Yatırım ortaklıklarının kendi paylarını geri almalarını, bir teknik 
gereksinim haline getiren ilk neden, benzer bir finansal yapı oluşturan 
yatırım fonlarıyla rekabet edebilmektir. Yatırım fonları, SPKn 37 hükmüne 
göre, sermaye piyasası araçları, taşınmaz, altın ve diğer kıymetli madenler 
portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığıdır. Yatırım ortaklıkları ve 
yatırım fonlarının amaçları aynıdır. Ancak her iki sermaye piyasası 
kurumunun hukuki yapıları farklıdır: Yatırım ortaklıkları anonim ortaklık 
olmasına karşılık yatırım fonlarının tüzel kişiliği yoktur. Bu hukuki yapı 
farklılığına bağlı olarak, yatırımcıların, finansal araçlardan oluşan portföy 
üzerindeki hak sahipliği, yatırım ortaklıklarında, yatırım ortaklığının payı; 
yatırım fonunda ise yatım fonu payı aracılığıyla gerçekleşir.  

Yatırımcı, yatırım fonu payını, fon iç tüzüğündeki esaslar çerçevesinde 
kurucuya başvurarak geri satabilir. Buna karşılık yatırım ortaklığı 
yatırımcısı, sahip olduğu payları, diğer anonim ortaklık pay sahipleri gibi, 
borsada oluşan fiyattan borsada satabilir. Dolayısıyla yatırım fonu ve yatırım 
ortaklığı paylarının paraya çevrilebilirlik özelliği bakımından, yatırım fonu 
lehine bir fark vardır. Yatırım ortaklığı payı, borsada arz ve talebe göre 
oluşan fiyattan işlem görürken, yatırım fonu payı net varlık değeri üzerinden 
fona geri satılabilmektedir. Aşağıda daha ayrıntılı olarak değinildiği gibi, 
yatırım ortaklıklarının payları için borsada arz ve talebe göre oluşan fiyat, 
pay başına net varlık değerini yansıtmayabilmektedir. Bu nedenle yatırım 
ortaklığı yatırımcısı, payını satarken, yatırım fonu yatırımcısının aksine, pay 
başına net varlık değerini elde edememe tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Nihayet yatırım ortaklığı yatırımcısının, payını borsada satarken katlandığı 
işlem maliyetine, yatırım fonu yatırımcısı, payını fona geri satarken 
katlanmamaktadır. 

Birbirine benzer yapıdaki iki sermaye piyasası kurumunun paylarının 
satış yöntemi ve sonuçlarına ilişkin bu farklılıklar, yatırım ortaklıkları 
aleyhine sonuç doğurmaktadır. Söz konusu olumsuz farkın giderilebilmesi 
ve yatırım ortaklıklarının yatırım fonlarıyla rekabet edebilmesi için yatırım 
ortaklıklarının, kendi paylarını edinebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
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noktada yatırım ortaklıklarına, diğer anonim ortaklıkların kendi paylarını 
edinmelerine kıyasla kolaylık sağlanması da teknik bir gereksinim olarak 
ortaya çıkmaktadır.   

B. Yatırım Ortaklığı Paylarının Đskontolu Đşlem Görmesinin 
Olumsuz Sonuçlarının Giderilebilmesi Bakımından 

Yatırım ortaklıkları, finansal araçlardan oluşan portföye yatırım 
yapmaktadır. Ancak yatırım ortaklıklarının payları genellikle borsada 
iskontolu olarak işlem görmekte ve sahip oldukları portföyün gerçek değeri 
pay fiyatına yansımamaktadır11. 

Yatırım ortaklıklarının paylarının genellikle iskontolu olarak işlem 
görmesi, çeşitli nedenlere dayanabilmektedir. Yatırım ortaklıklarının 
portföylerine aldıkları ve zaman içinde fiyatı artan paylar, ortaklığın portföy 
değerini artırmaktadır. Ancak henüz satılmadığı için gelire dönüştürülmemiş 
bu aktif değer artışı, ileriye dönük vergi yükü oluşturabilmektedir. Bu 
durumda yatırım ortaklığının portföy değeri daha yüksek olmasına rağmen, 
ileriye dönük ortaya çıkabilecek vergi yükü nedeniyle, paylar borsada 
iskontolu, yani portföy değerinin altında bir fiyatla işlem görebilmektedir. 
Bunun yanı sıra portföy yönetiminde geçmişte gözlemlenen başarısızlıklar, 
portföy yönetim maliyetlerinin ve yöneticilerin ücretlerinin yüksekliği, 
portföydeki varlıkların çok hızlı değiştirilerek işlem maliyetlerinin 
artırılması, portföyde paraya çevrilebilme özelliği zayıf varlıkların olması 
da, yatırım ortalıklarının paylarının iskontolu işlem görmesine yol açan 
etkenlerdendir12. 

Yatırım ortaklığı paylarının, pay başına net varlık değerinin altında bir 
fiyatla, iskontolu işlem görmesi halinde, portföy değeri ile borsa pay fiyatı 
arasındaki farkın olabildiğince azaltılması, yatırım ortaklığı yöneticilerinin 
sorumluluğundadır13. Payları iskontolu işlem gören yatırım ortaklıklarının, 
borsadan paylarını geri almaları, söz konusu iskonto oranının azaltılması için 

                                                           
11Burton MALKIEL, “The Valuation of Closed-End Investment Company Shares”, The 
Journal of Finance, VolumeXXXII (1977), Number 3,847 
12 MALKIEL, 1977,851 vd; Serpil CANBAŞ – Yılmaz KANDIR, “Hisse Senedi Getirilerinde 
Yatırımcı Psikolojisinin Etkisinin Yatırım Ortaklıkları Đskontosu Đle Đncelenmesi”, Muhasebe 
ve Finansman Dergisi, (2006), Sayı 29, s.29 vd. 
13Diane Del GUERCIO, Larry DANN, Megan PARTCH, “Governance and Boards of 
Directors in Closed-End Investment Companies”, Journal of Financial Economics, Volume 
69 (2003),Number 1, 114 - 117 
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kullanılan en etkili araçlardan birisidir. Yatırım ortaklığının portföyünde yer 
alan ve değer kazanan payları satarak elde ettiği geliri, paylarını geri almak 
yoluyla dağıtmasının, ileriye dönük doğacak vergi yükünü azaltması 
nedeniyle iskonto oranını azaltıcı etkisi vardır14. Ayrıca yatırım ortaklığının 
piyasadan kendi çıkardığı payları satın alması, dolaşımdaki pay miktarının 
azaltılmasına, böylece dolaşımdaki pay başına net varlık değerinin 
yükselmesine, piyasa fiyatındaki iskonto oranının düşmesine neden 
olacaktır15. Buna karşılık pay geri alımlarının, ortaklık yöneticilerinin 
ortaklığın geleceğine güven duyduklarına ilişkin olarak piyasaya işaret 
gönderme işlevi, yatırım ortaklıklarında zayıftır. Zira söz konusu işaretin 
verilmesi, yöneticilerin sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, ortaklığın 
geleceği ile ilgili olumlu beklentilerin varlığı halinde gerçekleşecektir. Pay 
geri alınması, yöneticilerin sahip olduğu bilgi ve öngörülerin ortaklara 
iletilmesi anlamına gelecektir. Oysa yatırım ortaklıkları, sadece finansal 
araçlardan veya taşınmaz ve taşınmaza dayalı projelerden oluşan bir portföye 
sahip olduğu ve bu portföy bilgileri düzenli olarak kamuya açıklandığı için, 
pay geri alımının ortaklara bilgi iletme işlevi yatırım ortaklıklarında söz 
konusu olmayacaktır16. 

Görüldüğü gibi yatırım ortaklıklarının yapısal özellikleri, paylarının 
borsada genellikle iskontolu olarak işlem görmesi ve borsa fiyatının, pay 
başına net varlık değerini yansıtmaması, bu ortaklıklarda pay geri alımının 
önemini daha da artırmaktadır. Yatırım ortaklığının portföy yapısına, nakit 
varlığına ve paylarının piyasadaki iskonto oranına bağlı olarak, pay geri 
alınması, ortaklık yöneticilerinin özen yükümünün gereği olmaktadır. 
Varılan bu sonuç, pay geri alımı bakımından, yatırım ortaklıklarının, diğer 
anonim ortaklıklar içinde özel bir yeri olduğunu göstermekte ve TTK 
382.1.e hükmünde anılan “menkul kıymetler şirketi”nin yatırım ortaklığı 
olarak anlaşılması görüşünü haklı kılmaktadır. 

V. Yatırım Ortaklıklarına Pay Geri Alımlarında Tanınan 
Đstisnanın Değerlendirilmesi  

TTK 382 hükmünde, Madde’de sayılan beş istisnai halde, TTK 379 
uncu madde hükmüne tabi olmaksızın ortaklığın kendi paylarını edinmesi 

                                                           
14 MALKIEL,1977, 850 
15 Geri alım işlemlerinin piyasa fiyatındaki iskonto oranını azaltıcı etkisine ilişkin rakamsal 
çalışma ve sonuçları için bk. GUERCIO- DANN- PARTCH, 2003, 138 – 140 
16 PORTER – ROENFELDT – SICHERMAN, 1999, 258 
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mümkün kılınmıştır. Bu bağlamda, TTK 379 hükmünde öngörülen esas veya 
çıkarılmış sermayenin onda biri sınırı, genel kurulun yönetim kurulunu 
yetkilendirmesi koşulu, geri alınan payların bedelinin serbest yedek 
akçelerden ödenmesi ve sadece bedelinin tümü ödenmiş payların 
edinilebilmesi koşulları, TTK 382 hükmünde sayılan istisnai hallerde 
aranmayacaktır.  

Anılan koşullardan geri alınacak payların bedelinin tamamının ödenmiş 
olması, yatırım ortaklıkları bakımından önem taşımamaktadır. Zira yatırım 
ortaklıklarının paylarını halka arz etmeleri zorunlu olduğundan, SPKn 7.III 
uyarınca sermayelerinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Bu 
nedenle yatırım ortaklıklarının geri alacakları payların bedelinin tamamı 
ödenmiş olacaktır.  

TTK 379.2 hükmünde öngörülen, genel kurulun yönetim kurulunu 
yetkilendirmesi ve bu bağlamda geri alınabilecek pay miktarı ve ödenecek 
bedel sınırlarının belirlenmesi koşulunun uygulanmaması, yatırım 
ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin taşıdığı özellik nedeniyle amaca 
uygundur. Gerçekten yukarıda değinildiği gibi, yatırım ortaklıklarının 
yapısal özellikleri, ortaklık paylarının geri alınmasını bir tercihten çok 
zorunluluk haline getirebilmektedir. Yatırım ortaklığının yönetim kurulunun, 
özen borcu çerçevesinde geri alımlara karar vermesi yerindedir. Geri 
alınacak pay miktarı ve paylara ödenecek fiyat da yine piyasa koşullarına, 
ortaklık paylarının iskonto oranına göre belirlenecektir. Bu nedenle söz 
konusu işlemler, genel kurulun önceden miktar ve fiyat sınırları öngörmesine 
elverişli değildir. Esasen TTK 381 hükmünde, yakın ve ciddi bir kayıptan 
kaçınmak için gerekli olduğu takdirde genel kurulun yetkilendirme kararı 
olmaksızın pay edinilmesine olanak tanınmıştır. Yatırım ortaklıkları 
açısından, bu koşulun varlığına gerek kalmaksızın, genel kurulun 
yetkilendirmesi aranmayacaktır. Ancak amaçsal bakımdan, TTK 382.2 
hükmünde düzenlenen, yapılan geri alımlar hakkında genel kurulun 
bilgilendirilmesi sürecinin yatırım ortaklıklarının pay geri alımlarında da 
öngörülmesi yerinde olurdu. SPKr’nun sermaye piyasası kurumlarını 
düzenleme yetkisi çerçevesinde, bu çerçevede bir bilgilendirme 
yükümlülüğünü yatırım ortaklıkları için öngörmesi mümkündür.  

Yatırım ortaklığının, çıkarılmış sermayesinin onda biriyle sınırlı 
olmaksızın kendi paylarını edinebilmesi, anonim ortaklığın kendi paylarını 
edinmesiyle malvarlığının korunması ilkesi arasındaki ilişkiyi açıklayan 
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güncel yaklaşıma uygundur. 77/91/EEC Direktifi’nde 2006/68/EC 
Direktifiyle yapılan değişiklikte, pay geri alımlarına, sermayeye oranla 
getirilen sınırlamada da değişiklik yapılmıştır. Direktifin 19.1.b hükmünde, 
ortaklığın belli bir anda geri alma yoluyla sahip olduğu payların nominal 
değeri, sermayenin yüzde onunu geçemezken, 2006/68/EC Direktifi’nde bu 
Madde değiştirilmiştir. Anılan değişikliğe göre, sermayeye oranla sınırlama, 
zorunlu olmaktan çıkarılarak, üye ülkelerin tercihine bırakılmıştır. Ayrıca 
sermayenin yüzde onuyla ifade edilen sınır azami olmaktan çıkarılarak, 
asgariye çevrilmiştir. Bir başka deyişle üye ülkeler, pay geri alımlarına, 
sermayenin yüzde onundan aşağı olmamak kaydıyla sınır getirebileceklerdir. 

Direktifteki bu değişiklik, Direktif’in uygulama döneminde, sermayeye 
oranla öngörülen sınırlamanın, amaca uygun olmadığı yönündeki 
eleştirilerin ve yerleşen inancın bir ürünüdür. Sınırlamanın tamamen 
kaldırılmamakla beraber, zorunlu olmaktan çıkarılıp, üye ülkelerin tercihine 
bırakılması ve sınırın yüzde ondan aşağı bir oranda belirlenememesinin 
güvenceye alınması, sınırın tamamen kaldırılması yönünde gelişecek bir 
sürecin geçiş aşaması olarak nitelenebilir. 

Gerçekten özellikle payları borsada işlem gören ortaklıklarda, geri 
alınan payların değersiz olduğu düşünülerek, pay geri alımının malvarlığını 
azaltan bir işlem olarak değerlendirilmesinin ekonomik bir temeli yoktur. Bu 
nedenle pay geri alımını, ortaklığın dağıtılabilir varlıklarının, ortaklara 
dağıtım yöntemi özelliğiyle değerlendirmek gerekir17. Konuya yatırım 
ortaklıkları açısından bakıldığında, yatırım ortaklıklarının payları borsada 
işlem görmektedir. Bu nedenle borsa fiyatı olan ve her an nakde çevrilebilme 
özelliği taşıyan yatım ortaklığı paylarının, ihraççı tarafından geri alınması 
halinde değersiz hale gelmesi söz konusu değildir. Yatırım ortaklığı kendi 
paylarını geri aldığında, ortaklık malvarlığından nakit çıkmakta, bunun 
yerine pay gelmektedir. Bu nedenle yatırım ortaklığının paylarını geri 
almasının malvarlığını azaltan bir etkisi yoktur. 

Yatırım ortaklıklarının, paylarının borsada iskontolu olarak işlem 
görmesi halinde, pay geri alımı yoluna gitmeleri, ortaklık yöneticilerinin 
özen borcu çerçevesinde verecekleri bir yatırım kararıdır. Bu yatırım 
kararının uzantısı, edinilen payların, uygun koşullar oluştuğunda elden 

                                                           
17Eddy WYMEERSCH, “Reforming the Second Company Law Directive”, Financial Law 
Institute Working Paper Series, WP 2006-15, 5, 18 
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çıkarılmasıdır. Uygun koşulların hem ortaklık bakımından hem piyasa 
bakımından değerlendirilmesi gerekir. Edinilen payların elden çıkarılmasını 
düzenleyen TTK 384 hükmünde, yatırım ortalıklarının edindiği paylar için 
elden çıkarma süresi öngörülmemiştir. Bu tercih, yatırım ortaklıklarının 
niteliğine uygundur. Yatırım ortaklığı yönetim kurulunun, TTK 384 
hükmündeki süreyle bağlı olmaksızın, uygun koşullar oluştuğunda payları 
elden çıkarması mümkündür.       

Yapılan bu değerlendirmeler çerçevesinde, yatırım ortaklığının, TTK 
382.1.e hükmüne göre kendi paylarını edinmesi halinde, TTK 379.1 
hükmündeki sermayenin onda biri sınırının uygulanmaması, malvarlığının 
korunması bakımından herhangi bir tehlike yaratmayacaktır. Yatırım 
ortaklığın, borsada işlem gören paylarını geri alması halinde, bu paylar kendi 
mülkiyetinde kaldığı sürece, paraya çevrilebilirlik özelliği yüksek bir 
malvarlığı unsuru niteliği taşıyacak ve malvarlığında herhangi bir azalmaya 
neden olmayacaktır. TTK 379 vd hükümlerine kaynaklık eden 77/91/EEC 
Direktifi’inde, 2006/68/EC Direktifiyle yapılan değişiklikle, tüm ortaklıklar 
için pay geri alımlarında sermayeye oranla getirilen sınırlamanın önemli 
ölçüde yumuşatıldığı ve tamamen kaldırılması sürecine girildiği dikkate 
alındığında, yatırım ortaklıkları bakımından bu sınırlamanın uygulanmaması, 
sistemin geneliyle de bütünlük arz etmektedir. 

Nihayet yatırım ortaklıklarının pay geri alımlarında, TTK 379 
hükmüyle bağlı olmamasını, geri almada kullanılabilecek kaynaklar 
bakımından da değerlendirmek gerekir. TTK 379.3 hükmünde, edinilecek 
payların bedeli düşüldükten sonra, kalan ortaklık net aktifinin en az esas 
veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve ana sözleşme uyarınca dağıtılmasına 
izin verilmeyen yedek akçeler toplamı kadar olması öngörülmüştür. Esasen 
TTK 379 hükmüne kaynaklık eden 77/91/EEC Direktifi’nin 19 uncu 
maddesinde 2006/68/EC Direktifiyle yapılan değişiklikle, sermaye ve 
dağıtılamayan yedek akçelerin korunmasında, ortaklığın daha önce geri 
aldığı ve halen sahip olduğu payların da dikkate alınması hükme 
bağlanmıştır. Ayrıca 77/91/EEC Direktifi’nin 19 uncu maddesinin 
uygulanmayabileceği halleri düzenleyen 20 nci maddesinde, yatırım 
ortaklıklarının, istisna kapsamında yapacağı geri alımlarla, net varlıklarının 
sermaye ve dağılması mümkün olmayan yedek akçelerin altına inemeyeceği 
düzenlenmiştir.  
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TTK 382 hükmündeki istisnai haller çerçevesinde yapılacak geri 
alımlarda, TTK 379.3 hükmündeki koruma hükmü saklı tutulmamıştır. 
Ancak yatırım ortaklıkları, TTK 382 çerçevesinde paylarını geri alırken, 
ayırdıkları kanuni yedek akçenin ve belli bir amaca özgülenmiş isteğe bağlı 
yedek akçenin kullanılmasında TTK 519 ve 521 hükümlerine tabidir. Bu 
nedenle TTK 382 hükmündeki istisnadan yararlanırken, kanuni yedek 
akçelerini ve amaca özgülenmiş isteğe bağlı yedek akçelerini, kanun ve ana 
sözleşmede belirlenen sınırlar dışında kullanmazlar. Kaldı ki pay geri 
alınmasının, özellikle payları borsada işlem gören ortaklıklarda malvarlığını 
azaltıcı etkisi olmamasına rağmen, TTK 520 uyarınca edinilen payların 
edinme değerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırma zorunluğu vardır. 
Bu nedenle, yatırım ortaklıklarının TTK 379.3 hükmüne tabi olmaması 
nedeniyle malvarlığının korunması bakımından herhangi bir tehlike ortaya 
çıkmayacaktır18.              

  

                                                           
18Aksi yöndeki değerlendirme için bk AYDIN, 2008, s. 326. 



 

 1151

KAYNAKÇA 

Alihan AYDIN,Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Arıkan 
Yayım,  Đstanbul 2008 

Harold BIERMAN, Jr – Richard WEST, “The Acquisition of Common 
Stock By The Corporate Issuer”, The Journal of Finance, Volume 21 
(1966), Issue 4, 687 - 696 

Serpil CANBAŞ – Yılmaz KANDIR, “Hisse Senedi Getirilerinde Yatırımcı 
Psikolojisinin Etkisinin Yatırım Ortaklıkları Đskontosu Đle Đncelenmesi”, 
Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2006), Sayı 29, 26 - 39 

Amy DITTMAR, “Why Do Firms Repurchase Stock?”, Journal Of 
Business, Volume 73 (2000), Number 3, 331 - 355 

Diane Del GUERCIO, Larry DANN, Megan PARTCH, “Governance and 
Boards of Directors in Closed-End Investment Companies”, Journal of 
Financial Economics, Volume 69 (2003),Number 1,111 - 152 

Burton MALKIEL, “The Valuation of Closed-End Investment Company 
Shares”, The Journal of Finance, Volume: XXXII (1977), Number 3, 
847 - 859 

Gary PORTER – Rodney ROENFELDT – Neil SICHERMAN, “The Value 
of Open Market Repurchases of Closed-End Fund Shares”, Journal of 
Business, Volume 72 (1999), Number 2, 257 - 276 

Mathias SIEMS – Amedeo DE CESARI, “The Law and Finance of Share 
Repurchases in Europe”, Journal of Corporate Law Studies, Volume 12 
(2012), Part I, 33 - 57  

Eddy WYMEERSCH, “Reforming the Second Company Law Directive”, 
Financial Law Institute Working Paper Series, WP 2006, 2006 

 

 


	ic kapak 2.cilt
	CİLT 2 

