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ÖZ 
 

Bu tez İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi 

olarak hazırlanmıştır. Tez konusu Türk rekabet hukukunda birleşme veya 

devralmaların denetimi ile ilgili hukukî düzenlemeler çerçevesinde birleşme ve 

devralma sayılan ve sayılmayan hallere ilişkindir. Bu tezde, Türk rekabet hukukunda 

birleşme ve devralma sayılan ve sayılmayan haller öncelikle RKHK ve 1997/1 sayılı 

Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında 

Tebliğ ve ayrıca ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenmiştir. Tezin birinci 

bölümünde temel kavramlar olan teşebbüs ve yoğunlaşma kavramı, ikinci bölümde 

yoğunlaşmaların hukukî görünüşleri, üçüncü bölümde kontrol kavramı ve kontrolü 

elde etme şekilleri, son bölümde ise birleşme ve devralma sayılmayan haller 

incelenmiştir. Tez kapsamında AB rekabet mevzuatından ve konu ile ilgili 

mahkemelere,  Kurul’a ve Komisyon’a ait kararlardan faydalanılmıştır.  
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ABSTRACT 
 
 This thesis is prepared as a postgraduate work in University of Istanbul Social 

Sciences Institute. This thesis is about the cases considered as merger or acquisition 

and the cases not considered as merger and acquisition. These cases are analyzed 

under TCL, The Act on the Protection of Competition and Communiqué on the 

Mergers and Acquisitions Calling for the Authorization of the Competition Board 

numbered 1997/1 and the other related legislation. In the first chapter, the 

undertaking and the concentration are analyzed as fundamental conceptions; in the 

second chapter, the legal contemplations of concentration; in the third chapter, the 

concept of the control and the ways of obtaining control and in the final chapter, the 

cases not considered as merger or acquisition are analyzed. Within this thesis it has 

been derived to benefit from EU competition law legislations and the related 

decisions of the courts, the Commission and the Board. 
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ÖNSÖZ 
 

“Türk Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralma Sayılan ve Sayılmayan 

Haller” konulu bu tezimizde birleşme ve devralmalar, rekabet hukuku dilinde gitgide 

yaygınlaşma eğilimi gösteren yoğunlaşma kavramı ile birlikte ele alınmış, 

teşebbüsler arasında gerçekleştirilen yoğunlaşma işlemlerinde kontrol olgusu ve 

unsurları özellikle AB rekabet hukuku mevzuatı geniş biçimde yer verilerek 

incelenmiş, son olarak da birleşme ve devralma sayılmayan haller 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla, konu ile ilgili genel eserler, makaleler incelenmiş ve 

bunlardan büyük oranda faydalanılmıştır. Her ne kadar tezimizin amacı konunun 

mukayeseli hukuk bakımından ele alınması olmasa da, rekabet hukuku ülkemizde 

yeni gelişen bir dal olduğu için AB mevzuatı çerçevesinde de değerlendirmeler 

yapılmıştır. Konu ile ilgili Kurul ve Komisyon kararları da taranmış ve tezde yeri 

geldikçe bu kararlara yer verilmiştir. 

Tez danışmanlığımı üstlenen ve çalışmanın hazırlanması esnasında her zaman 

yol gösteren, ilgisini esirgemeyen Sayın Hocam Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye, yine 

tez çalışmam esnasında bana her türlü akademik ve manevi desteği veren Hocam 

Yard. Doç. Dr. K. Emre Gökyayla’ya ve emeği geçen tüm hocalarıma yaptıkları 

katkılar ve verdikleri emek için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.  
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GİRİŞ  

Son yıllarda küresel rekabet olgusunun da etkisiyle iş dünyasında faaliyet 

gösteren teşebbüslerin rekabetçi konumlarını muhafaza etmeleri gitgide zorlaştığı 

için teşebbüsler, aralarında anlaşmalar, işbirlikleri ya da birleşme ve devralmalar 

meydana getirmeye başlamışlardır. Teşebbüsler arasında gerçekleştirilen birleşme ve 

devralma işlemlerinin piyasalar üzerinde yarattığı olumsuz yöndeki etkiler ile buna 

ilişkin kanunî düzenlemeler ve uygulamalar hukuk ve ekonomi biliminin tartışma 

alanına dâhil olmuştur. Özellikle büyük çaptaki ulusal ve uluslararası şirketler 

arasındaki birleşme ve devralmaların sayısındaki artış, bu işlemlerin rekabet hukuku 

bakımından da incelenmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.     

Piyasa ekonomisinin temelini oluşturan serbest rekabet, rekabetin etkin 

biçimde varolabileceği bir rekabet ortamının bulunması durumunda ancak 

kendisinden beklenen yararları gerçekleştirebilir. Serbest rekabet düzenini ihlâl eden 

uygulamalar rekabet düzeninin korunmasını bir mecburiyete dönüşmüştür. 

Dolayısıyla rekabet hukuku, teşebbüslerin serbest rekabet düzenini bozacak 

faaliyetlerini kontrol etmeyi ve etkisiz kılmayı amaçlamaktadır.  

Ülkemizde rekabet hukukuna ilişkin düzenlemelerin ve uygulamaların tarihi 

kısa bir geçmişe dayandığından denilebilir ki, birleşme ve devralmaların denetimiyle 

ilgili bilimsel çalışmalar ve uygulamalar bakımından özellikle AB ve ABD rekabet 

hukuku mevzuatından ve uygulamalarından yararlanılmaktadır. Türk rekabet 

hukukunda birleşme ve devralmaların denetlenmesi sisteminin düzenlenmesinde 

büyük ölçüde AB rekabet hukukundaki birleşme ve devralmaların denetlenmesi 

sisteminden esinlenilmiştir.  Birleşme ve devralma işlemlerinin denetlenmesine 

ilişkin olarak maddi hukuk yönünden yapılan düzenlemelerde birleşme ve devralma 

sayılan durumlar, ilgili merciiler tarafından yapılacak değerlendirmelerde kullanılan 

ölçütler bakımından RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında varılacak 

sonuçlar hemen hemen AB rekabet hukuku mevzuatıyla eşdeğer sonuçlar 

içermektedir. Özellikle AB rekabet hukuku mevzuatında önemli yere sahip 4064/89 

sayılı Konsey Tüzüğü, sonrasında bunun yerine geçen 139/2004 sayılı Konsey 

Tüzüğü ve ilgili duyurular, kılavuzlar vs., Türk rekabet hukuku mevzuatına ve 
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uygulamalarına ışık tutmaktadır. Rekabet hukukunun ekonomik yaşamdaki önemine 

rağmen uzun yıllar boyunca rekabet kanunu bulunmayan Türkiye, ancak 7 Aralık 

1994 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a kavuşmuştur. 

Bu kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya 

kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu 

hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve 

denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır. RKHK’nın yasaklayıcı 

hükümleri göz önüne alındığında bunlar; teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı irade 

uyuşmaları, yani rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar (RKHK m. 

4), hâkim teşebbüsün rekabeti bozucu davranışları (RKHK m. 6) ve piyasalarda 

rekabetin önemli ölçüde azalmasına yol açan birleşme ve devralmalar (RKHK m. 7) 

olarak düzenlenmiştir.   

Rekabet yasaklamalarının temelinde, ekonomik gücün azalan sayıdaki 

teşebbüsler arasında paylaşılarak belirli merkezlerde toplandığı yoğunlaşma olgusu 

yatmaktadır. Yoğunlaşmalar hakkındaki RKHK m. 7 hükmü uyarınca, 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 yasak olduğu kabul edilerek, hangi tür 

birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için Kurul’a bildirilerek 

izin alınması gerektiğini Kurul’un çıkaracağı tebliğlerle ilan edileceği belirtilmiştir. 

Buna dayanarak çıkartılan 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken 

Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmiştir.    

Çalışmamızın amacı, öncelikle RKHK ve 1997/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde 

Türk rekabet hukuku bakımından teşebbüsler arası birleşme ve devralma sayılan ve 

sayılmayan hallerin tabi olduğu hukukî rejimin incelenmesidir. Ayrıca belirtmek 

gerekir ki; rekabet hukuku mevzuatımızın büyük ölçüde AB rekabet hukuku 

mevzuatından esinlenerek düzenlenmiş olması, her ne kadar çalışmamız mukayeseli 
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hukuk kapsamında hazırlanmamış olsa da, yeri geldiğinde AB mevzuatına ve ilgili 

Komisyon kararlarına değinme zorunluluğu doğurmuştur.  

Çalışmanın konusu Türk rekabet hukukunda birleşme ve devralma sayılan ve 

sayılmayan haller olduğundan inceleme bakımından bir sınırlandırmanın yapılması 

gerekmiştir. Konunun ortaklıklar hukuku, borçlar hukuku, sermaye piyasası hukuku, 

icra ve iflâs hukuku gibi çeşitli hukuk dallarını ilgilendiren yönlerine değinilmişse 

de, asıl inceleme elbette ki rekabet hukuku anlamında yapılmıştır. Kurul’un 

denetimine ve iznine tabi birleşme ve devralmaların denetlenmesinde yetkili rekabet 

mercileri tarafından denetlemenin esasına uygulanan maddi rekabet hukuku normları 

esas alınmış, usul hukukuna dair normlar ise inceleme dışı bırakılmıştır.   

         Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Öncelikle birinci bölümde konunun 

hemen hemen her noktasında karşılaşılacak temel kavramlar olan teşebbüs ve 

yoğunlaşma kavramı üzerinde durulmuştur. Bu bölümde, rekabet hukuku 

bakımından hukukî terim olarak kabul edilen teşebbüs kavramının, diğer hukuk 

dallarında sıkça kullanılan işletme kavramı ile karşılaştırılmasına yer verilmiş, 

teşebbüs kavramının tanımı ve unsurları doktrin, Kurul ve Komisyon kararları 

çerçevesinde incelenmiştir. Ardından, çalışmamızın diğer bir temel kavramı olan 

yoğunlaşma kavramının, RKHK’da ve ilgili tebliğlerde kullanılan hukukî terim olan 

birleşme ve devralma ile ilişkisi açıklanarak, tez kapsamında yoğunlaşma teriminin 

seçilmesinin sebebi ve yoğunlaşmanın türleri anlatılmıştır. Daha sonraki bölümler 

sistematik bir şekilde birleşme ve devralma sayılan ve sayılmayan hallere ayrılmıştır. 

Bu kapsamda ikinci bölümde yoğunlaşmaların hukukî görünüşleri altında, 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 2 kapsamında birleşmeler, devralmalar ve ortak girişimler, rekabet 

hukukunun yanı sıra ilgili diğer hukuk dalları bakımından da değerlendirilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise kontrol kavramı incelenmiş, kontrolü elde etme şekilleri ve 

kontrolü ele geçirmede kullanılan araçlar üzerinde durulmuştur. Son olarak dördüncü 

bölümde ise 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te yer alan birleşme ve devralma sayılmayan 

haller rekabet hukukunun yanında, ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku, icra ve 

iflâs hukuku, medenî hukuk bakımından ele alınmıştır.  



 4

BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI 

 

I. TEŞEBBÜS KAVRAMI   

A. Kavram 

1. Genel Olarak 

         RKHK’nın konu bakımından uygulanmasındaki temel kavram “teşebbüs”1 

kavramıdır2. RKHK’nın “Kapsam” başlıklı 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları 

etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve 

kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu 

hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve 

devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışları, rekabetin korunmasına 

yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler RKHK kapsamına 

girmektedir. Başka bir anlatımla; RKHK’nın uygulanma imkânı bulacağı ekonomik 

oluşumlar teşebbüslerdir. Bu bakımdan, çalışma konumuzu oluşturan “Birleşme ve 

Devralma” başlıklı RKHK m. 7 ve birleşme ve devralma sayılan ve sayılmayan 

hallere ilişkin 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2’de ve 3 hükümlerinde yer alan “teşebbüs” 

temel kavramının aydınlatılması gerekmektedir.  

         RKHK’nın “Amaç” başlıklı 1. maddesine göre kanunun amacı, mal ve 

hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve 

uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye 

kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak 

rekabetin korunmasını sağlamak olduğundan, bu kuralların muhatabı, farklı bir 

                                                           
1“Undertaking; enterprise; unternehmen; enterprise”.  
2 Teşebbüs kavramı rekabet hukukunda anahtar bir kavramdır. Bkz. Ergun Özsunay, “Türk Kartel 
Hukukunda Teşebbüsler Arası Anlaşmalar ve Teşebbüs Birliklerinin Kararları”, Perşembe 
Konferansları 5, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2000, s. 50; Gülören Tekinalp/Ünal Tekinalp, 
Avrupa Birliği Hukuku, 2. bs., İstanbul, Beta Basım Yayım, 2000, s. 390.  
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anlatımla öznesi teşebbüslerdir3. RKHK’nın “Tanım” başlıklı 3. maddesinde 

tanımlandığı üzere teşebbüs, “Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan 

gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün 

teşkil eden birimleri” ifade etmektedir ve burada yer alan “bağımsız karar verebilen 

ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden” ifadesi teşebbüs kavramının hukukî 

değil, ekonomik temele dayandığını göstermektedir4. Görüldüğü gibi, RKHK m. 7 

kapsamında birleşme ve devralmaların denetlenmesi ve tüm rekabet hukuku kuralları 

anlamında bir teşebbüsten söz edebilmek için, pazarda ekonomik faaliyette bulunan 

ve ekonomik anlamda bütünlük oluşturan bağımsız gerçek veya tüzel kişi ya da 

gerçek ve/veya tüzel kişi topluluğunda oluşan birim bulunmalıdır. Aşağıda teşebbüs 

kavramının unsurlarını ayrıntılı olarak ele alacağız5. 

 

2. Kurul ve Komisyon Kararları Çerçevesinde Teşebbüs Kavramı   

         Türk rekabet hukuku bakımından, örneğin, ekonomik faaliyetleri açısından 

kendi başlarına karar alan şirketlerin yanı sıra, simitçi, kendi muayenehanesinde 

hizmet veren bir doktor, bürosunda hizmet veren bir avukat ya da bir belediye şirketi 

teşebbüs sayılırken, ekonomik faaliyetlerine ilişkin tüm kararları en ince ayrıntısına 

                                                           
3 Ercüment Erdem, Türk ve AT Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar, İstanbul, Beta 
Basım Yayım, 2003, s. 14; Kerem Cem Sanlı, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun`da 
Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği 
Kararlarının Geçersizliği, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2000, s. 28; Oğuzkan Güzel, 
Rekabet Hukukunda Teşebbüs ve Teşebbüs Birlikleri, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2003, 
s. 12; Ahmet Eğerci, Rekabet Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi, Ankara, 
Rekabet Kurumu Yayınları, 2005, s. 26; Metin Topçuoğlu, “Rekabet Hukuku Uygulamasında 
Teşebbüs Birlikleri”, AÜHFD, C. 50, S. 4, Ankara, 2001, s. 131-132; Metin Topçuoğlu, Rekabeti 
Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları, Ankara, Rekabet 
Kurumu Yayınları, 2001, s. 114; Gamze Aşçıoğlu Öz, Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet 
Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2000, s. 
146.  
4  Sanlı, a.g.e., s. 29. Teşebbüslerin ekonomik bakımdan bir bütün teşkil etmesi hakkında bkz. Aşağıda 
I,C,2. Ayrıca, aynı maddede rekabet kurallarına muhatap olarak ayrıca “teşebbüs birliği” de 
tanımlanarak, teşebbüs birliklerinin “Teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzel 
kişiliği haiz ya da tüzel kişiliği olmayan her türlü birlikler” olduğu ifade edilmiştir. Dernekler, odalar, 
dernekler veya odalar tarafından oluşturulan birlikler, mesleki kuruluşlar tarafından oluşturulan üst 
kuruluşlar, işveren sendikaları, sendika konfederasyonları, federasyonlar teşebbüs birlikleridir. 
Teşebbüs birlikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İ.Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku, 4. bs., Bursa, 
Ekin Kitabevi, 2007, s. 59 vd.; Kayhan Karabakır, “Rekabet Hukuku’nda Teşebbüs Birlikleri”, 
Rekabet Bülteni, S. 2, İstanbul, ESC Consulting, 2000, s. 33 vd.; Güzel, a.g.e., s. 59 vd.; Topçuoğlu, 
a.g.m., s. 131 vd. 
5  Teşebbüslerin unsurları hakkında bkz. aşağıda I,C. 
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kadar bağlı bulunduğu holding tarafından alınan bir şirket, iş sözleşmesi uyarınca bir 

şirkete ya da kuruma bağlı olarak çalışan doktor ya da avukat teşebbüs sayılmaz6. 

Kurul bir kararında, kamu yararına uygun bir anlayışla, ticari bir kuruluş gibi 

çalışması ve gerek yönetimi gerekse temsili bakımından bağımsız bir niteliği olan 

dernekler gibi kuruluşların teşebbüs olarak kabul edildiğini belirtmiştir7. Şöyle ki, 

dernekler ve vakıflar kazanç paylaşım amacı güdemezler. Bu konuda hak ehliyetleri 

yoktur8. Ancak, manevi amaçlarına hizmet için bir ticari işletme işleten dernek ve 

vakıfların da rekabet hukuku anlamında teşebbüs sayılmaları gerekir. Bununla 

birlikte ortaklık paylarını devralan ya da devreden gerçek kişilerin teşebbüs olarak 

sayıldığı yönünde Kurul kararları da mevcuttur9.  

Kamu kurumu faaliyetlerinin ekonomik faaliyet olarak kabul edilmesi 

durumunda teşebbüs sayılmaları, RKHK m. 3’te yer alan teşebbüs tanımı ve 

“Kapsam” başlıklı 2. maddenin gerekçesi uyarınca teşebbüs sayılabilmek için 

hukukî statünün önemsiz olması dolayısıyla mümkündür. Kamu hukukuna göre, 

kanunla kurulmuş olsalar bile, ticari işletmeler bakımından tamamen özel hukuk 

kurallarına tabi olarak faaliyet gösteriyorlarsa teşebbüs sayılmaları gereklidir. Ancak, 

devletin egemenlik gücüne dayalı faaliyet gösteren sosyal yardım kuruluşları ya da 

sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumları ekonomik faaliyet içinde yer alsalar 

dahi teşebbüs sayılamayabilirler10. Devletin ekonomide doğrudan faaliyet 

göstermesinin aracı olan kamu iktisadi teşebbüsleri ise tartışmasız teşebbüs 

                                                           
6(Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerikhtml&icId=53&detId=54&ustId=53, 
12 Haziran 2009. 6 Ocak 1961 T., 10700 S. RG’de yayımlanan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 
66. maddesine göre, serbest meslek erbabı sayılan gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acentaları, 
noterler, bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya 
getirerek teşkilât kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest 
meslek kazancından hisse alanlar, serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve âdi şirketlerde 
ortaklar, âdi komandit şirketlerde komanditeler, Vergi Usul Kanunu m. 155'te belirtilen şartlardan en 
az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar 
teşebbüs sayılabileceklerdir. 
7 Bkz. Kurul’un 01-23/1217-57 K. sayılı, 15.05.2001 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 13 
Haziran 2009.  
8 Hüseyin Hatemi, Kişiler Hukuku, 2. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2001, s.  141. 
9 Bkz. Kurul’un 99-40/423-270 K. sayılı, 1.9.1999 T. kararı; Kurul’un 99-3/32-10 K. sayılı, 
28.01.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 Mayıs 2009. 
10  Güzel, a.g.e., s. 55-56.   

http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerikhtml&icId=53&detId=54&ustId=53
http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
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sayılırlar11. Kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal ve ekonomik bir hizmet ifa etmek 

amacıyla devlet tarafından meydana getirilmiş olan ve bağımsız bir kişiliğe ve idari 

özerkliğe, ayrı gelir kaynaklarına sahip olan, dış ilişkilerinde özel hukuk ve ticaret 

hukuku kurallarına tabi olan ve fakat merkezi bir teşkilat vasıtasıyla yasama 

organının denetimine tabi olan kuruluşlardır12. Kurul bir kararında, kamu iktisadi 

teşebbüsünün faaliyetlerinin RKHK kapsamında olduğu belirtilerek bunların 

teşebbüs oldukları vurgulanmıştır13. 

RKHK’ya mehaz teşkil eden Avrupa Topluluklarını Kuran Anlaşma 

niteliğindeki Roma Anlaşması’nın 81., 82., 86., 87., 88. ve 89. maddelerinde rekabet 

hukuku düzenlenmiştir. Bu anlaşmanın 81. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti 

sınırlayıcı anlaşma ve uyumlu eylemler ile teşebbüs birliği kararlarını, 82. maddesi 

hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaya, 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü 

ise birleşme ve devralmaları denetlemeye ilişkindir. Her iki düzenlemede de 

kullanılan “teşebbüs” kavramı merkezi kavramdır. Komisyon birçok kararında 

teşebbüsü, nasıl finanse edildiğine ve gerçek ya da tüzel kişi olduğuna bakılmaksızın 

herhangi bir ekonomik faaliyette bulunan14 birim olarak tanımlamıştır15. Belirtmek 

gerekir ki, 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/1(b) uyarınca gerçek kişinin 

teşebbüs olarak nitelendirilebilmesi için hâlihazırda en az bir teşebbüsü kontrol16 

altında bulundurması şart olduğu halde, Türk rekabet hukukunda böyle bir kurala yer 

verilmemiş; örneğin önceden ekonomik faaliyette bulunmayan gerçek kişinin bir 

                                                           
11 Kamu iktisadi teşebbüsleri 18.6.194 T., 18435 S. RG’de yayımlanan KHK/233 K. sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com.tr, 10 Mayıs 2009. 
12 İsmet Giritli, Türkiye’nin İdari Yapısı, 12. bs., İstanbul, Der Yayınları, 2001, s. 93 vd. 
13 Bkz. Kurul’un 78/603-113 K. sayılı, 13.08.1998 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 
Mayıs 2009. Ayrıca bkz. Kamu Teşebbüsleri, Yasal Tekeller ve Rekabet Sempozyumu, Ankara, 
Rekabet Kurumu Yayınları, 2002, s. 11.  
14 Her ne kadar maddede “her hangi bir iktisadi faaliyette” bulunma ifadesi geçiyorsa da, Komisyon 
kararlarında, RKHK m. 3’te yer alan teşebbüs tanımına yakın bir ifadeyle, bu iktisadi faaliyetin ilgili 
pazarda mal ve hizmet sunmak olarak anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. Bkz. Komisyon’un 1.1.2006 
T. Ministerio dell’Economica e dele Finanze kararı (Case C-222/4); 18.6.1998 T. Commission v. Italy 
kararı (Case C-35/96). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 12 Haziran 2009.   
15 Örneğin; Komisyon’un 23.04.1991 T. Höfner and Elser v. Macroton GmbH kararı (Case C-41/90); 
4.3.2003 T. FENNIN v. Commission kararı (Case T-319/99); 12.12.2006 T. SELEX Sistemi Integrati 
v. Commission kararı (Case T-319/99). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 12 Haziran 2009.  
16 Kontrol kavramı hakkında ayrıntılı inceleme Üçüncü Bölüm, I’de yapılacaktır.  

http://www.kazanci.com.tr
http://www.rekabet.gov.tr
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
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teşebbüs üzerindeki fiili kontrolü elde etmesi durumu birleşme olarak 

değerlendirilmiştir17.  

Komisyon kararlarında, faaliyetlerinin ticari değer taşıması durumunda 

sanatçıların18, serbest meslek sahiplerinin19, gümrük komisyoncularının20, özel hukuk 

tüzel kişisi olan spor federasyonlarının, FIFA, UEFA gibi kuruluşların21, işçi bulma 

kurumlarının22 teşebbüs olacağı belirtilmiştir23.  Komisyon kararları incelendiğinde 

gerçek ya da tüzel kişinin teşebbüs olarak değerlendirilmesindeki önemli ölçütün, 

gerçekleştirilen faaliyetin ekonomik nitelik taşıyıp taşımadığının olduğu, finanse 

edilme durumunun ya da hukuki kişiliğinin ise önem taşımadığı anlaşılmaktadır.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki, RKHK m. 3’ün gerekçesinde, bir bedel veya 

menfaat karşılığı yapılan fikri, bedeni veya her iki beraber yapılan faaliyetler hizmet 

olarak tanımlanırken, tanımın en geniş anlamıyla bankacılık, sigortacılık, para kredi, 

sermaye ve sair unsurları da içerdiği; ancak, toplu pazarlık esasının kabul edildiği 

emek piyasasının bu tanımın dışında tutulduğu ifade edilmektedir. Gerekçe 

ifadesinden sektörler bakımından bir sınırlama getirmediği görülmektedir. 

Dolayısıyla tarım, hayvancılık, savunma, telekomünikasyon, ulaştırma gibi 

sektörlerde ekonomik faaliyet yerine getiren teşebbüsler rekabet hukukunun süjesi 

konumunda sayılmaktadır. Pazardaki rekabetin korunması için özel teşebbüsler gibi 

kamu teşebbüsleri de rekabet kurallarının eşit muhatabı olduğundan, rekabet 

                                                           
17 Bkz. Kurul’un 99-6/51-20 K. sayılı, 11.2.1999 T. kararı. Esasen, önceden herhangi bir teşebbüs 
üzerinde kontrol sahibi olmayan gerçek kişiler tarafından bir teşebbüs üzerindeki kontrolün ele 
geçirilmesi ile ilgili pazarda yapısal bir değişiklik olmayacaktır. Türk rekabet hukukundaki 
değerlendirmenin isabetli olmadığı yönünde bkz. Aslan, a.g.e., s. 539. İşlem öncesinde bir teşebbüsün 
kontrolünü ele geçirmiş olan bir gerçek kişinin, yeni işlem ile başka bir teşebbüsün kontrolünü ele 
geçirmesi devralma niteliğinde görülmüştür. Bkz. Kurul’un 02-44/521-216 K. sayılı, 18.7.2002 T. 
kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 15 Mayıs 2009.  
18 Bkz. Komisyon’un 26.5.1978 T. RAI/UNITEL kararı (Case IV/29.559). (Çevrimiçi) www.eur-
lex.europa.eu, 12 Haziran 2009.    
19 Bkz. Komisyon’un 18.6.1998 T. Commission v. Italy kararı (Case C-35/96). (Çevrimiçi) www.eur-
lex.europa.eu, 12 Haziran 2009.   
20 Bkz. Komisyon’un 13.8.1993 T. CNSD kararı (Case IV/33.407). (Çevrimiçi) www.eur-
lex.europa.eu, 12 Haziran 2009.   
21 Bkz. Komisyon’un 27.10.1992 T. Distribution of Package Tours during the 1990 World Cup kararı 
(Case IV/33.384 ve IV/33.378). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 12 Haziran 2009.   
22 Bkz. Komisyon’un 19.10.1995 T. Job Centre kararı (Case C-55/96). (Çevrimiçi) www.eur-
lex.europa.eu, 12 Haziran 2009.   
23Ayrıca bağımsız davranma özelliği gösteren kooperatiflerin teşebbüs olarak kabul edildiği, bu 
kooperatifin kendisini oluşturan kişilerin teşebbüs sayılmadıklarına ilişkin kararı da mevcuttur. Bkz. 
Güzel, a.g.e., s. 13, 20. 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.eur-lex.europa.eu
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kurallarının uygulanmasında olduğu gibi teşebbüsün, özel sektörün ya da kamu 

sektörünün kontrolü altında olması arasında bu unsur bakımından bir fark 

gözetilmez24. 

Sonuç olarak denilebilir ki, rekabet hukukunda çok geniş yorumlanan 

teşebbüs kavramının kapsamına, hukukî statüsü, hangi ülke kanunları altında 

kurulduğu25, gerçek veya tüzel kişiliği haiz olup olmaması önemsenmeksizin 

ekonomik faaliyetlerini yerine getiren her oluşum dâhildir26. Teşebbüs, ekonomik 

faaliyeti yerine getiren öznedir ve ticari işletmeyi değil, ticari işletmeyi işleten ya da 

ticari işletmenin kontrolünü elinde bulunduran tacir(ler)i, yani ekonomik faaliyetin 

sahibini ifade etmektedir. Buna karşın ticaret hukuku anlamında teşebbüs ve ticari 

işletme kavramları ise, malvarlığını ifade etmek üzere kullanılmaktadır27.  

 

B. Teşebbüs ile İşletme Kavramları Arasındaki Farklar 

Rekabet hukuku mevzuatımızda teşebbüs kavramı kullanılmasına karşın, 

“ticari işletme” kavramının teşebbüs kavramı yerine de kullanıldığı görüldüğünden, 

öncelikle bu kavramlar arasındaki farkı ortaya koymak gerekmektedir28. 

TTK’da “teşebbüs” kavramı yerine “ticari işletme” kavramının kullanılması, 

RKHK’nın ve 1997/1 sayılı Tebliğ’in süjesinin ticari işletme kavramı olarak mı 

nitelendirileceği konusunda karışıklığa yol açmaktadır. Ticari işletme tanımına her 

                                                           
24 Sanlı, a.g.e., s. 30.  
25 RKHK m. 2’de yer alan “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet 
gösteren ya da piyasaları etkileyen…” ifadesi ile “etki doktrini”nin kabul edildiği görülmektedir. 
Nitekim maddenin gerekçesinde de bu prensibin kabul edildiği açıkça ifade edilmiştir. Bu madde ile 
yabancı menşeli şirketlerin Türkiye'deki pazarı etkileyen işlemlerinin, örneğin Türkiye’de faaliyet 
gösteren, ancak merkezleri Türkiye Cumhuriyeti dışında bulunan teşebbüslerin de RKHK kapsamında 
olduğu düzenlenmektedir. Bu düzenleme uluslararası hukukta yerleşmiş olan “etki prensibi/doktrini” 
düzenlemesinin RKHK’ya yansımasıdır. Dolayısıyla, Türk hukukuna göre kurulmuş bir teşebbüs ile 
yabancı hukuka göre kurulmuş bir teşebbüs arasında ya da her ikisi de yabancı hukuka göre kurulmuş 
teşebbüsler arasında gerçekleşecek birleşme veya devralma işlemi Kurul’un denetimine tâbi olacaktır. 
Etki doktrini hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm,III,C,I,,a,(2).  
26 Aslan, a.g.e., s. 43; Erdem, a.g.e., s. 14; Tekinalp/Tekinalp, a.g.e., s. 391. Sanlı, a.g.e., s. 59, dn. 
155: RKHK anlamında teşebbüs kabul edilebilmek için dernek, vakıf, kooperatif, şirket, bağımsız 
olarak ekonomik faaliyette bulunan her tüzel kişi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.  
27 Sanlı, a.g.e., s. 29, 32.  
28 RKHK ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de “ticari işletme” terimi yerine “teşebbüs” terimi kullanılmasına 
karşın, örneğin Aslan ve Aşçıoğlu Öz “işletme” terimini; Akıncı, Erol, Sanlı, Topçuoğlu ise 
“teşebbüs” terimini kullanmayı tercih etmişlerdir. 
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ne kadar TTK’da yer verilmese de, TTK m. 11, 12, 13, 17’de29 ve Ticaret Sicili 

Tüzüğü m. 14’de30 belirtilen kıstaslar göz önüne alındığında, İmregün’e göre ticari 

işletme, gelir sağlamak ve devam niyeti ile esnaf işletmeleri sınırlarını aşan ölçüdeki 

işletmelerdir31.   

Teşebbüs ve ticari işletme kavramları aynı kavramlar gibi görünse de, 

doktrinde bu konuya dair farklı görüşler bulunmaktadır. Türk, teşebbüsü, insan 

gereksinimlerini mal ve hizmet üretimi ile karşılamak üzere emek, doğa ve 

sermayenin girişimci eliyle bir araya getirildiği sürekli ve bağımsız birim; işletmeyi 

ise, doğrudan doğruya üretimin gerçekleştirildiği teknik birim olarak tanımlamıştır32. 

Bozer, TTK, ticari işletmenin değil, ticari teşebbüsün kanunu olduğundan işletme 

terimi yerine teşebbüs terimini kullanmak daha isabetli bulmuştur ve teşebbüsün, 

işletmenin çevreyle olan ilişkisini ve faaliyetlerini; işletmenin ise kuruluşun iç 

yapısını açıkladığı yönünde görüş beyan etmiştir33. Karayalçın, teşebbüsü üst 

kavram olarak nitelendirmiş ve teşebbüsün ekonomik ve hukuki; işletmenin ise 

ekonomik ve teknik bir kavram olduğunu, bir teşebbüsün kapsamında birden fazla 

işletmenin varolabileceğini belirtmiştir34. Domaniç/Ulusoy’a göre, ekonomik 

işletmenin bir kısmını veya bir türünü oluşturan ticari teşebbüs, esnaf işletmesi de 

dâhil, bütün ticari faaliyetleri içerir. Her ticari işletme ticari teşebbüs ise de, her ticari 

                                                           
29 TTK’nın bu maddelerinde hangi kuruluşların ticari işletme sayılacağı ve esnaf kavramı 
belirtilmiştir. TTK Tasarısı’nda mevcut 11-13 hükümleri kaldırılmış ve Ticaret Sicili Tüzüğü’ne 
paralel bir hüküm konmuştur. TTK Tasarısı m. 11’e göre “Ticarî işletme, esnaf işletmesi için 
öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde 
yürütüldüğü işletmedir.” 
30 14. madde aynen şöyledir: “Türk Ticaret Kanunu'nun 12 nci maddesinde tarif edilen ticarethane 
veya fabrikalar ile 13 üncü maddesinde tarif edilen ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari 
işletmedir.Bir gelir sağlamayı hedef tutmıyan veya devamlı olmıyan faaliyetlerle Türk Ticaret 
Kanununun 17 nci maddesinde tarif edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşmıyan faaliyetler ticari işletme 
sayılamaz.” Bu hüküm negatif bir ölçüt vermiş olup, TTK’daki ilgili maddeler de göz önüne 
alındığında ticari işletmenin tanımında dikkate alınması gerekli hususlar şöyle sıralanır: Gelir 
sağlamanın amaçlanması, devamlılık, bağımsızlık, esnaf faaliyeti sınırının aşılması, işletmeye daimi 
olarak tahsis edilmiş ve bu sebeple ticari işletmeye dâhil sayılan ekonomik değerler. Bkz. Fahiman 
Tekil, Ticari İşletme Hukuku, 3. bs., İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1997, s. 103 vd.     
31 Oğuz İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri (Genel Hükümler-Ortaklıklar-Kıymetli 
Evrak), 13. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2005, s. 10.  
32 Hikmet Sami Türk, Ticaret Ortaklarının Birleşmesi, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, 1986, s. 8-9. 
33 Ali Bozer, “Ticari İşletme Üzerine Türk ve İsviçre Hukuku Bakımından Mukayeseli Bir İnceleme”, 
Batider, C. I, S. 3, Ankara, 1962, s. 370.   
34 Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku I Giriş-Ticari İşletme, 3. bs., Ankara, Güzel İstanbul 
Matbaası, 1968, s. 156.   
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teşebbüs ticari işletme değildir35. Arslanlı, işletmenin, iktisadi bir kavram olan 

teşebbüs kavramından daha dar bir anlam taşıdığını, teşebbüs kavramının ticaret 

hukukunun aradığı kesinlikten uzak olduğunu, ticaret hukuku kavramlarının ticaret 

hukukunun belirlediği ölçütlerle tanımlanacağını belirtmiştir36. 

Kavramsal görüşler ışığında söylenebilir ki; rekabet hukuku anlamındaki 

teşebbüs ile ticaret hukuku anlamındaki ticari işletme kavramları aynı kavramlar 

değildir. Doktrindeki hâkim görüşe göre teşebbüs, ticari işletmeden daha geniş bir 

kavramdır37. 

TTK Tasarısı38’nı inceleyecek olursak m. 195/5’te yer alan “Şirketler 

topluluğunun hâkiminin, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya yurt dışında 

bulunan, bir teşebbüs olması hâlinde de, 195 ila 209 uncu maddeler ile bu 

Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Hâkim teşebbüs tacir 

sayılır.” hükmünde görüldüğü gibi, mevcut yasal kavram olan “ticari işletme” 

yerine, “teşebbüs” kavramına yer verilmiştir. Teşebbüs kavramının işletme 

kavramından daha geniş olması ve şirketler hukuku düzenlemelerinde yaygın bir 

uygulamaya sahip olması sebebiyle tercih edildiği Adalet Alt Komisyon Raporu’nda 

ve tasarının 198. madde gerekçesinden anlaşılmaktadır. Tasarı, teşebbüsü, gerçek ve 

tüzel kişileri içine alan, işletmeden daha geniş bir kavram olarak yorumlamıştır. 

Hüküm, hâkim teşebbüsün tacir olacağı düzenlenmesi ise ticari işletme ile 

teşebbüsün farkını ortaya koymuştur39. Ticari işletme, esnaf işletmesi sınırını aşan 

                                                           
35 Hayri Domaniç/Erol Ulusoy, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 5. bs., İstanbul, Arıkan Basım 
Yayım, 2007, s. 140.  
36 Halil Arslanlı, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, İstanbul, Fakülteler 
Matbaası, 1960, s. 16-17. Bu görüşe katılan başka bir yazar için bkz. Hamdi Yasaman, Anonim 
Ortaklıkların Birleşmesi, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1987, s. 
10.    
37 Türk, a.g.e., s. 10; Karayalçın, a.g.e., s. 155,156; İmregün, a.g.e., s. 10; Yasaman, a.g.e., s. 9; 
Teşebbüs kavramı, ticari işletmeye göre üst bir kavramdır. Çünkü teşebbüs kavramına ticari işletme 
işletmeyen holdingler, kooperatifler, devlet il özel idaresi, yerel yönetimler gibi kamu tüzel kişileri de 
dâhildir. Bkz. Domaniç/Ulusoy, a.g.e., s. 141. RKHK’da tanımlanan teşebbüs kavramı, TTK’da 
düzenlenmiş ticari işletme sayılan kuruluşlardan ve Ticaret Sicili Tüzüğü’nde yer alan ticari işletme 
tanımından farklı unsurlar içerdiğinden daha geniş tanımlanması isabetlidir. Bkz. Aşçıoğlu Öz, a.g.e.,  
s. 147. 
383.5.2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sevkedilen tasarı metni (E. 
No:1/1138, K. No. 123) için bkz. (Çevrimiçi) www.kgm.adalet.gov.tr/tbmmgk/ttk.pdf, 15 Haziran 
2009.    
39Gül Okutan Nilsson, Türk Ticaret Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul, 
Birinci Baskı, XII.Levha Yayıncılık, 2009, s. 73.   

http://www.kgm.adalet.gov.tr/tbmmgk/ttk.pdf


 12 

düzeyde gelir sağlayıcı faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme 

(TTK Tasarı m. 11) olarak ekonomik bir faaliyeti ifade ederken, TTK Tasarısı m. 

195 anlamındaki teşebbüs ise ekonomik faaliyeti değil, onu yürüten kişiyi ifade 

etmektedir40. Sonuç olarak TTK Tasarısı bakımından teşebbüs, gerçek kişileri, özel 

hukuk veya kamu hukuku tüzel kişilerini ve tüzel kişiliğe sahip olmayan oluşumlar 

olarak nitelendirilebilir41.   

 

C. Teşebbüs Kavramının Unsurları 

Piyasada mal ve hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişiler, bir 

teşebbüsün doğabilmesi için elbette olması gereken süjelerdir. Ancak, RKHK m. 3’te 

yer alan teşebbüs tanımına göre bu süjelerin bağımsız karar alabilme ve ekonomik 

bütünlük teşkil etmesi de o süjenin teşebbüs olarak kabul edilebilmesi için gereklidir. 

Rekabet hukukunda teşebbüs tanımı büyük ölçüde ekonomik gerçeklerden hareketle 

yapıldığından, yukarıda anlatıldığı gibi ticaret hukukunda ve diğer dallarda yapılan 

tanımlardan farklı unsurlar içermektedir. Tanımdan hareketle teşebbüs kavramının 

unsurları; “ekonomik faaliyet yerine getirme”, “bağımsız karar verebilme ve 

ekonomik bakımdan bir bütünlük” ve tanımda açıkça belirtilmemiş olsa da 

“süreklilik” olarak incelenecektir.    

 

1. Ekonomik Faaliyet Yerine Getirme 

RKHK m. 3’te yer alan “…pazarda mal ve hizmet üreten, pazarlayan, 

satan…” ifadesinde teşebbüsler bakımından ekonomik faaliyette bulunma unsuru 

belirtilmiştir. Teşebbüs kavramının fonksiyonel unsuru olan ekonomik faaliyet 

yerine getirme unsuruna dair rekabet hukuku mevzuatımızda bir çerçeve 

çizilmediğinden, herhangi bir mal veya hizmet piyasasında üretim, satış, pazarlama, 

dağıtım veya aracılık gibi ekonomik sürecin aşamalarında faaliyet göstermek bu 

unsur bakımından yeterlidir. Ekonomik faaliyet yerine getirenin hukukî niteliği bu 

unsur bakımından önem taşımadığından, gerçek veya tüzel kişi ya da kamu veya özel 
                                                           
40 Sanlı, a.g.e., 29 vd.   
41 Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 78. 
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ekonomik faaliyette bulunan tüm aktörler teşebbüs sayılmaktadır42. Kazanç elde 

etmek, ekonomik faaliyeti ticari faaliyetten ya da ticaret hukuku anlamındaki ticari 

işletme kavramından ayıran belirleyici unsurdur ve bu elbette ekonomik yaşamda yer 

almanın doğal bir sonucudur. Ancak burada belirtmek gerekir ki, kamu yetkisine 

dayanarak yapılan işlemler her ne kadar ekonomik sonuç doğursa dahi, bir kamu 

tüzel kişisine RKHK anlamında teşebbüs niteliği kazandırmaz43. 

 

2. Bağımsız Karar Verebilme ve Ekonomik Bütünlük 

Bağımsız karar verebilme ve ekonomik bütünlük unsurları, rekabet hukuku 

anlamında teşebbüsün ekonomik verilere dayalı bir kavram olmasının sonucudur44.  

Yukarıdaki başlık altında değinildiği gibi, ekonomik faaliyet yerine getirme 

unsurunun çerçevesi çizilmediğinden herhangi bir sınırlama öngörülmediğinden, 

teşebbüs kavramının belirlenmesinde daha fazla önem taşıyan unsur, bağımsız karar 

verebilme ve ekonomik bütünlük unsurudur. Bu unsurun önemini, bağlı ortaklık45, 

çok uluslu ortaklıklar, konzernler, holdingler gibi karmaşık yapılı birimler nedeniyle 

ticari ilişkilerin karmaşık duruma gelmesi arttırmaktadır46. 

                                                           
42 Ateş Akıncı, Rekabetin Yatay Kısıtlanması, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2001, s.263. 
Bkz. Kurul’un 01-12/114-29 K. sayılı, 13.03.2001 tarihli kararı. Bu kararda öncelikle fonksiyonel ve 
şekli unsura yer verilmiş, ayrıca RKHK m. 3’te verilen teşebbüs tanımını tamamlayıcı, teşebbüsün 
hukuki anlamda bir kişiliğinin olmasının önem arzetmediği gibi, bazı unsurlar da belirtilmiştir. 
(Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 Mayıs 2009. 
43 Erdem, a.g.e., s. 17. Ekonomik faaliyetler, gelir temin etmek için yapılan tüm işleri ifade ederken, 
gelir teminine yönelmeyen faaliyetleri kapsam dışı bırakmaktadır. Bkz. Domaniç/Ulusoy, a.g.e., s. 
139. 
44 Aşçıoğlu Öz, a.g.e., s. 147. 
45 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Konsolide ve Bireysel Finansal 
Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No:11’in EK’inde yer 
alan 4. maddede bağlı ortaklık, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dâhil olmak 
üzere, başka işletme (ana ortaklık olarak bilinen) tarafından kontrol edilen işletmeler olarak 
tanımlanmıştır. 
46 Sanlı, a.g.e., s. 59, dn. 163. Ayrıca belirtmek gerekir ki, rekabet hukuku anlamında bağımsız 
teşebbüs sayılabilmek için aranan unsurlar, ticaret hukuku anlamındaki ticari işletme için aranan 
bağımsızlık unsurundan farklıdır. Şöyle ki; ticaret hukuku kuralları çerçevesinde bağımsız tacir 
yardımcısı olan acente tarafından yürütülen faaliyet bağımsız nitelik arz ettiğinden acentelik faaliyeti 
ile ilgili kuruluşlar, ticaret hukuku anlamında bağımsızlık ölçütünü yerine getirmiş sayılacaktır. Buna 
karşın, acente müvekkilin talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiği sürece rekabet hukuku 
anlamında bağımsız bir teşebbüs sayılmayacaktır. Dolayısıyla acente ve müvekkili arasındaki bir 
anlaşma, iki bağımsız teşebbüs arasında yapılmış bir anlaşma olmadığından RKHK’nın 4. maddesi 
çerçevesinde değerlendirilemeyecektir. Acentenin müvekkilin talimatlarından bağımsız olarak piyasa 
davranışlarını belirlediği durumların söz konusu olması durumunda bağımsız bir teşebbüs olarak 

http://www.rekabet.gov.tr
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Kurul’un kararında belirtildiği üzere teşebbüs kavramının şekli unsuru 

bağımsız karar verebilme ve ekonomik bütünlüktür47. Bağımsız karar verebilme ile 

kastedilen, bir teşebbüsün yönetim ve muhasebe özerkliğine sahip olması, üretim, 

finansman ve sürüm gibi stratejik kararlarını, ekonomik amaç ve çıkarlarını kendi 

tercihi doğrultusunda başka bir teşebbüsten etkilenmeksizin tek başına karar 

verebilmesidir48.  

Rekabet hukuku açısından önemli olan, bir teşebbüsün hukukî anlamda değil, 

ekonomik anlamda bağımsız olup olmadığıdır. Nitekim Kurul bir kararında, teşebbüs 

olma sıfatının belirlenmesinde önem taşıyan unsurun, hukukî değil, ekonomik 

bağımsızlık olduğunu açıkça belirtmiştir49. Kurul başka bir kararında, teşebbüs 

kavramının doğru tespiti için hukukî değil, ekonomik bağımsızlığı esas almış ve 

bağımsız karar verebilme unsurunun varlığı için teşebbüsün aldığı kararların kendisi 

dışında bir teşebbüsün onayına tabi olmaması gerektiğini hükme bağlamıştır50.  

Şekli unsurlardan ikincisi olan ekonomik bütünlük kavramını ise incelemeye 

RKHK m. 3’ün gerekçesi ile başlamak uygun olacaktır. RKHK m. 3’te teşebbüsün, 

piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, 

bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri 

                                                                                                                                                                    
değerlendirilmesi mümkündür. Ticari işletmenin bağımsızlığı ve acentenin müvekkilin verdiği 
talimatlara uygun hareket etme yükümlülüğü için bkz. Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 13. bs., 
Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2009, s. 22, 203.  
47 Bkz. Kurul’un 01-12/114-29 K. sayılı, 13.03.2001 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 
Mayıs 2009. 
48 Türk, a.g.e., s. 13. Ekonomik bağımsızlık ile kontrol arasında genel olarak ters orantılı bir ilişki 
bulunmaktadır. Şöyle ki, bir teşebbüs üzerinde başka bir teşebbüsün kontrolü mevcutsa, bağımlılık 
söz konusudur; dolayısıyla ekonomik bağımsızlıktan söz edilemez. Ancak elbette ki, somut olayın 
özelliklerine göre bu sonuç değişikliğe uğrayabilir. Bkz. Pelin Güven, Rekabet Hukuku, 2. bs., 
Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, s. 90.   
49 Bkz. Kurul’un 99-13/99-40 K. sayılı, 4.3.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 Mayıs 
2009. 
50 Bkz. Kurul’un 01-12/114-29 K. sayılı, 13.3.2001 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 
Mayıs 2009. Ana teşebbüsü ilgilendiren sözleşmelerde aracılık yapan ya da bunu o teşebbüs adına 
yapan, ticari ve mali risklere ana teşebbüs tarafından katlanılması halinde acente, müvekkili adına 
yapmış olduğu ya da aracılık ettiği sözleşmelerden dolayı herhangi bir malî veya ticari risk 
almadığından, bağımsız teşebbüs olarak nitelendirilemeyecektir. Böyle bir durumda, acentenin alış 
veya satış faaliyeti müvekkilin faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Acentelik 
anlaşmalarının RKHK m. 4 kapsamında incelemesi için bkz. 07.01.2004 T. ve 25339 sayılı RG’de 
yayımlanan, 03-83/1009-M sayılı Kurul kararı ile değiştirilen 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin 
Grup Muafiyeti Tebliği’nin Açıklanmasına Dair Kılavuz. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 Mayıs 
2009. Ayrıca Komisyon’un da, 17.2.1978 T. BMW Belgium NV and Belgian BMW dealers kararında 
(Case IV/29.146) olduğu gibi, bayilikleri tek teşebbüs tanımı altında topladığı görülmektedir. 
(Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 14 Haziran 2009.   

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
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ifade ettiği belirtilmiş; maddenin gerekçesinde de teşebbüsün tanımı yapılırken 

ekonomik bütünlük ilkesinin benimsendiği, yani bir yavru ortaklığın tek başına 

değil, bağlı olduğu diğer ortaklık veya ortaklıklarla birlikte değerlendirileceği ifade 

edilmiştir.  

Ekonomik bütünlük, farklı ve birbirinden bağımsız birimlerin ekonomik 

bakımdan bir bütün oluşturması anlamına gelmektedir. Şöyle ki, bir ürün ortaya 

çıkarılırken onun ham madde halinden işlenerek sunuma hazır hale getirilmesine 

kadarki tüm süreçlerde yer alan birimler ve üretim, satış ve pazarlamanın farklı 

aşamalarında yer alan birimler arasında ekonomik bütünlük olduğu kabul edilir51. 

Anlaşılacağı üzere, ayrı hukukî yapı altında ekonomik faaliyet gösteriyor 

olmasına karşın bağımsız karar veremeyen gerçek veya tüzel kişi, kararlarını 

hangi teşebbüsün yönlendirmesi veya kontrolü doğrultusunda veriyorsa bu 

teşebbüsle birlikte ekonomik bütünlük oluşturur ve rekabet hukuku bakımından 

ana teşebbüs ile birlikte tek teşebbüs olarak değerlendirilir52. Dolayısıyla rekabet 

hukuku anlamında teşebbüs sayılabilmek için hukukî açıdan bağımsız olmak bir 

ölçüt olmayıp, aynı zamanda ekonomik kararları bağımsız olarak verebilmek 

gereklidir. 

Kurul bir kararında, ekonomik bütünlük kavramının belirlenmesinde 

izlenecek yolu şu şekilde belirtmiştir: Kişiler ve/veya gruplar arasında ekonomik ve 

ailesel bağların bulunup bulunmadığının tespiti, ekonomik bağların temelleri, 

niteliği, büyüklüğü ve bunların -varsa- bağımsız faaliyetlerle karşılaştırılması ve bu 

tespitlere dayanarak kişilerin çıkar birliği (unity of interest) içinde olup 

olmadıklarının tespiti. Bu çerçevede elde edilen tüm bilgiler birlikte 

                                                           
51 Erdem, a.g.e., s. 16.  
52 Teşebbüslerin kontrol zincirlerinin ekonomi bütünlük oluşturup oluşturmadığının incelenmesine 
ilişkin olarak bkz. Kurul’un 08-12/130-46 K. sayılı, 7.2.2008T. kararı: “Yoğunlaşma işlemlerinin 
incelenmesinde yoğunlaşma işlemini hukuken gerçekleştiren teşebbüsler ilgili pazarda rakip değilse 
dahi yukarı doğru gidildiğinde hangi seviyede olursa olsun bir rekabet ilişkisi tespit ediliyor ise bu 
ilişkiler de değerlendirildikten sonra ilgili teşebbüsler doğru biçimde tespit edilerek buna göre bir 
karar tesis edilmelidir. O halde her bir devralma işlemi için işlemi gerçekleştiren tüzel kişiliklerden 
başlamak üzere yukarı kontrol seviyelerine doğru tüm ekonomik ilişkiler gözden geçirilmeli, kontrol 
zincirinin en üst seviyesinde bulunan gerçek kişilerin bir grup yapılanması diğer bir deyişle ekonomik 
bütünlük oluşturup oluşturmadığı da incelenmelidir.” (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 12 Mayıs 
2009. 
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değerlendirilerek ilgili teşebbüslerin ekonomik bir bütünlük içinde yer alıp 

almadıkları belirlenmelidir53. 

Ekonomik bütünlük kapsamında incelenmesi gereken bir olgu da “yavru 

teşebbüsler (ortaklıklar)”dir. Bunlar, ekonomik bakımdan bir ana teşebbüse bağlı 

olarak faaliyet gösteren ekonomik birimlerdir. Yavru teşebbüs, ana teşebbüsten 

bağımsız olarak karar alma, uygulama gibi imkânlara sahipse, ayrı bir teşebbüs 

olarak kabul edilmektedir. Aksi takdirde yavru teşebbüsün bağımsızlığı söz konusu 

olamayacağından, ana teşebbüs, yavru teşebbüsün diğer teşebbüslerle yaptığı 

anlaşmalardan ya da uyumlu eylemlerden “perdeyi kaldırma teorisi”54 gereğince 

sorumlu tutulmaktadır55.  

          Ekonomik bütünlük unsurunun yaygın bir görünümü olan “bağlı teşebbüs 

(ortaklık)” kavramını da incelemek yerinde olacaktır. RKHK’daki teşebbüs 

tanımında, piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek veya tüzel 

kişiler teşebbüs olarak değerlendirilirken, bağımsız karar verme ve ekonomik 

bakımdan bir bütün teşkil etme kıstası, esasında bağlı teşebbüsün olup olmaması 

bakımından önem arzetmektedir. Bu noktanın tespiti, rekabet ihlâlinden sorumlu 

olan teşebbüsün bulunmasında ya da bağımsız teşebbüsler arasında yapılacak 

işlemler açısından yapılacak değerlendirmede önemlidir. Teşebbüsün bağımsız olup 

                                                           
53 Bkz. Kurul’un 08-12/130-46 K. sayılı, 7.2.2008 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 12 
Mayıs 2009. 
54 Perdeyi kaldırma teorisi ile amaçlanan, hakkaniyet ve hükümlerin gaye ve ruhunun gerektirdiği 
zaman, tüzel kişilik perdesi arkasına sığınmış büyük ortağa giderek onun bu perdeden haksız yere 
faydalanmasını önlemektir. Bkz. Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar ve 
Kooperatif Hukuku, 10. bs., İstanbul, Arıkan Basım Yayım, 2005, s. 98.  
55 Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması diğer hukuk dallarında da dürüstlük kuralı çerçevesinde kabul 
edilmişken, rekabet hukuku bakımından tüzel kişilik perdesinin aralanması dürüstlük kuralı 
çerçevesinde değil, doğrudan bir kanun hükmüne, yani RKHK m. 3’e dayanmaktadır. Bkz. Sanlı, 
a.g.e., s. 35. Perdeyi kaldırma teorisiyle, teşebbüsler arasında sanki perde varmış gibi değerlendirilir 
ve bu yolla arkada, kontrolü elinde tutan ana teşebbüse ulaşılır. Bkz. Güven, a.g.e., s. 91-92. Perdeyi 
kaldırma teorisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Veliye Yanlı, Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilik 
Perdesinin Kaldırılması ve Pay Sahiplerinin Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Kılınması, 
İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2000, s. 5 vd.;  Gülören Tekinalp/Ünal Tekinalp, “Perdeyi 
Kaldırma Teorisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Reha Poroy’a Armağan, İstanbul, Kent 
Basımevi, 1995, s. 387 vd. Ayrıca, Yargıtay 19. HD., 2005/8774 E., 2006/5232 K. sayılı, 15.05.2006 
tarihli kararda tüzel kişilik perdesinin kaldırılması değerlendirilmiştir. Bu karar hakkındaki 
değerlendirmeler için bkz. Vural Seven/Y. Can Göksoy, “Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik 
Perdesinin Kaldırılması”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 80, S. 2006/6, İstanbul, İstanbul Barosu 
Yayınları, 2006, s. 2455-2470.  
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olmaması, teşebbüs tanımı dışında, somut olaya göre bağlı teşebbüs kapsamında 

değerlendirilmelidir56. 

          Bağlı teşebbüsler arasında gerçekleşen birleşme veya devralma işlemleri 

RKHK ve 1997/1 sayılı Tebliğ anlamında denetleme kapsamında değildir. Ekonomik 

bakımdan aynı teşebbüsün kontrolü altında bulunan bağlı teşebbüsler arasında 

gerçekleşen birleşme veya devralma işleminin denetim kapsamı dışında kalması, 

ilgili pazarda yapısal değişiklik meydana gelmeyeceğinden zaten olması 

gerekendir57. AT uygulamalarında taraflardan birinin bağlı teşebbüslerden oluşması 

halinde grubun toplam cirosu teşebbüsün gücünün belirlenmesinde kullanılırken, 

1997/1 sayılı Tebliğ m. 4/2 hükmünden, ciro eşiklerinin hesaplanmasında bağlı 

teşebbüslerin sadece ilgili ürün pazarındaki ciro ve pazar payları dikkate alınarak 

hesaplama yapılacağı da anlaşılmamalıdır. Burada sözü edilen toplam ciro, 

yoğunlaşmaların denetlenmesinin amacına uygun olarak birliğin diğer tüm 

alanlardaki faaliyetlerinden oluşan toplam ciro olarak anlaşılması gerekmektedir58. 

           RKHK’da bağlı teşebbüs kavramı tanımlanmamıştır, ancak Kurul tarafından 

çıkarılan bazı tebliğlerde bağlı teşebbüsler kavramın varlığı tespit edilmektedir59. 

                                                           
56 Seven/Göksoy, a.g.m., s. 86. Bağlı teşebbüslere rekabet hukuku kurallarının uygulanması 
bakımından tek bir teşebbüs olarak mı, yoksa ayrı hukukî kişiliğe sahip olmaları bakımından ayrı birer 
teşebbüs olarak mı kabul edileceği hakkında, ekonomik birlik ve hukuki bağımsızlık yaklaşımları 
çerçevesinde değerlendirmeler mevcuttur. Hukukî bağımsızlık yaklaşımında, bağlı teşebbüsler 
arasındaki sözleşmelerin rekabet hukuku kapsamında değerlendirilebilmesi için bu teşebbüslerin 
hukukî bağımsızlığa sahip olmaları yeterli görülmektedir. Ekonomik birlik yaklaşımında ise bağlı 
teşebbüsler arası sözleşmeler, teşebbüsün kendi iç ilişkileri olarak görülecek ve yasaklama 
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bkz. Aslan, a.g.e., s. 45 vd.  
57 Kurul, bu ilkeye aykırı olarak 42/278-23 K. sayılı, 10.12.1997 T. kararında, her ne kadar 
raportörler, Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin Bosstay Tarımsal Ürünleri Değerlendirme A.Ş.’yi 
devralmasına ilişkin bildirimin, gerek devralan gerekse devralınan şirketlerin sermaye paylarının 
%100’e yakınının ya doğrudan ya da dolaylı olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye ait 
olması, başka bir ifadeyle ortada devralınan ve devralan bağımsız teşebbüsler bulunmaması nedeniyle, 
RKHK m. 7 kapsamında bir devralma olmadığı, dolayısıyla 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında 
değerlendirilemeyeceğine yönelik görüş vermiş olsalar da Kurul, mütalaa edilen bu birleşme 
işleminde, gerek devralan ve devralınan şirketlerin iştigal sahalarının birbirlerinden farklı olması, 
gerekse Bosstay A.Ş.’nin faaliyetlerini tatil etmiş ve gayrimenkullerinin geliri ile hukuki varlığını 
devam ettiren bir şirket olması karşısında, işlemi 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(a)kapsamında birleşme 
olduğuna karar vermiştir. Kurul bu hatalı kararından sonra ilk olarak 78/606-116 K. sayılı, 13.8.1998 
T. kararında aynı teşebbüsün kontrolü altında bulunan teşebbüsleri birbirinden bağımsız olmadıkları 
gerekçesiyle 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2 kapsamında değerlendirmemiştir. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr, 15 Mayıs 2009. 
58 Güzel, a.g.e., s. 54.  
59 Bkz. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 4; Tek Elden Dağıtım Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyet Tebliği, 
Tebliğ No: 1997/3 m. 5; Tek Elden Satın Alma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği, Tebliğ 
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Ayrıca 5411 sayılı Bank K.60 m. 3’te bağlı teşebbüs, ana teşebbüsün kontrolü altında 

faaliyet gösteren teşebbüsler olarak tanımlanmıştır. Bağlı teşebbüsler, hukuken 

bağımsız olmakla birlikte ekonomik olarak birbirlerine ya da ortak bir merkeze (ana 

teşebbüse) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren teşebbüslerdir61. Hukuken bağımsız 

olmasına rağmen, ekonomik bakımdan birbirlerine bağlı ya da yavru teşebbüslerin, 

ekonomik bakımdan ana teşebbüse bağlı olduğu holding ya da konzern gibi 

yapılanmalar, bağlı teşebbüs kavramının en çok görülen örneğidir62. 

         Ana teşebbüsün, yavru teşebbüsün tamamına ya da çoğunluk paylarına 

sahip olması durumunda ana teşebbüs, yavru teşebbüs üzerindeki kontrolü sağlar 

ve dolayısıyla yavru teşebbüs, ana teşebbüs tarafından belirlenen politikaları 

uygulamak zorunda kalacaktır63. Bu sebeplerdir ki, ana teşebbüs ile yavru 

teşebbüs(ler) arasında gerçekleşen birleşme veya devralma işlemi, yavru 

teşebbüsün ekonomik bağımsızlığı bulunmadığından, bağlı teşebbüsler arasında 

gerçekleştirilmiş sayılır64. 

           Aynı ekonomik bütünlüğe dâhil olan teşebbüsler arasında gerçekleştirilen 

birleşme ve devralmalar hakkında RKHK m. 7’nin uygulanması mümkün değildir. 

Buradaki amaç, piyasalardaki ekonomik gücün ve dolayısıyla da ekonomik faaliyetin 

kontrolünün giderek az sayıdaki teşebbüsün elinde toplanmasını önlemek 

olduğundan, haliyle ekonomik bütünlük arzeden bağlı teşebbüsler arasındaki 

birleşme ve devralmaların ekonomik faaliyeti kontrol eden teşebbüslerin sayısında 

bir azalmaya neden olduğu ileri sürülemeyecektir65.  

                                                                                                                                                                    
No: 1997/4 m. 5; Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği, 
Tebliğ No: 1998/3 m. 3. 
60 25983 sayılı, 1 Kasım 2005 tarihli RG’de yayımlanmıştır. 
61 Bkz. Komisyon’un 20.3.2002 T. Rorindustri A/S and others v Commission kararı (Case T-21/99). 
(Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 20 Mayıs 2009. 
62 Sanlı, a.g.e., s. 34. Bir holding etrafında toplanan balı işletmeler, ayrı tüzel kişilikleri olmasına 
rağmen holdingin ekonomik kontrolü altında bulunmalarından dolayı, rekabet hukuku anlamında 
teşebbüs niteliğine sahip değildirler. Bkz. Kurul’un 99-13/99-40 K. sayılı, 4.3.1999 T. kararı. 
(Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 20 Mayıs 2009.  
63 Bkz. Komisyon’un 24.10.1996 T. P Viho v Commission kararı (Case C-73/95). (Çevrimiçi) 
www.eu-lex.europa.eu, 15 Mayıs 2009.  
64 Güven, a.g.e., s. 91.  
65 Fisun (Uyanış) Rosner, “Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Türk 
Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralma Sayılan Haller ve İzne Tabi Birleşme veya 
Devralmaların Değerlendirilmesi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2001, s. 52.  
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         Ayrıca belirtmek gerekir ki, Danıştay ve Komisyon kararları, aynı bütünlük 

içerisinde yer alan ekonomik birimlerin birbiriyle rekabet etme durumunun 

olmadığına; ekonomik bütünlük oluşturan teşebbüslerinin tamamının, bunların her 

biri hukukî bakımdan tüzel kişiliğe sahip olsalar bile, rekabet hukuku kuralları ve 

dolayısıyla birleşme ve devralma bakımından tek bir teşebbüs oluşturacakları 

yönündedir66.  

  

3. Süreklilik (Devamlılık) 

          Teşebbüs kavramının fonksiyonel ve şekli unsurları yanında bahsedilmesi 

gereken bir husus daha bulunmaktadır. Her ne kadar RKHK m. 3’teki teşebbüs 

tanımında açık açık “süreklilik (devamlılık)” unsuruna yer verilmemiş olsa da, 

ekonomik faaliyetin sürekli olarak güdülmesinin teşebbüs sayılabilmek için aranan 

unsurlardan olduğuna dair doktrinde bazı yazarlar arasında görüş birliği 

bulunmaktadır67. AB rekabet hukukunda gelişen bu unsurun, RKHK’da yer almasa 

da, aranmaması için bir sebep bulunmamaktadır68. Süreklilik, elbette ki ekonomik 

faaliyetin sonsuza dek yapılması anlamına gelmemektedir. Bu noktada aranan, 

ekonomik faaliyeti yerine getirme niyetinin ve kastının sürekli olarak bulunmasıdır69. 

Kişisel ihtiyaçlar için yapılan70 ya da geçici, düzensiz, gelişigüzel, günlük yapılan 

faaliyetler teşebbüs olarak nitelendirilmek için yeterli değildir. Aksi bir görüş ise, 

                                                           
66 Danıştay 10.D., 2002/4495 E., 2003/4374 K. sayılı, 12.11.2003 tarihli kararı: “Ekonomik faaliyet 
gösteriyor olmasına karşın bağımsız karar veremeyen gerçek veya tüzel kişi, kararlarını hangi 
teşebbüsün yönlendirmesi veya kontrolü doğrultusunda veriyorsa bu teşebbüsle tek ekonomik birim 
oluşturur ve Rekabet Hukuku bakımından bu ana teşebbüs ile birlikte tek bir teşebbüs olarak 
değerlendirilir. Dolayısıyla Rekabet Hukukunda hukuki açıdan bağımsız olmak bir ölçüt olmayıp, 
pazarda ekonomik kararlarını bağımsız olarak verebilen birimler teşebbüs sayılmaktadır.” Ana 
teşebbüs ve ona bağlı yavru teşebbüsler tek bir teşebbüs olarak değerlendirilecektir. Bağlı teşebbüsler 
içerisinde gerçekleştirilen grubun gelişimine, yeniden yapılandırılmasına yönelik birleşme ve 
devralma işlemleri ise rekabet hukuku anlamında birleşme ve devralma sayılmayacaktır. Buna ilişkin 
olarak bkz. Komisyon’un 12.7.1984 T. Hydrotherm v. Compact kararı (Case 170/83). (Çevrimiçi) 
www.eur-lex.europa.eu, 20 Mayıs 2009.  
67 Arif Esin, Rekabet Hukuku, İstanbul, ESC Consulting, 1998, s. 22; Topçuoğlu, a.g.e., s. 114. 
Süreklilik unsurunu içeren bir tanıma göre teşebbüs “sürekli olarak ve bağımsız şekilde, iktisadi 
faaliyetleri konu edinen her türlü birimlerdir.” Bkz. Topçuoğlu, a.g.e., s. 115. Devamlı olarak 
ekonomik faaliyette bulunmak teşebbüs kavramı için belirleyici kriterdir. Bkz. Güven, a.g.e., s. 86.  
68 Sanlı, a.g.e., s. 31. 
69 Eğerci, a.g.e., s. 30;  Topçuoğlu, a.g.e., s. 114. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın 13.7.1962 T. 
Mannesman v. High Authority kararında (Case 19/61), teşebbüsün hukukî bağımsızlığı yanında 
ekonomik amacın uzun süreli olması gerektiği belirtilmiştir. Bkz. Esin, a.g.e., s. 22.   
70 Akıncı, a.g.e., s. 263.   

http://www.eur-lex.europa.eu
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devamlılık unsurunun zaten teşebbüs kavramının doğasında olduğu, yani kavramın 

kelime anlamında gizli olarak bulunduğu, ancak teşebbüs tanımı içerisinde açıkça 

yer almasının da bir zararının bulunmayacağı yönündedir71.  

           Kanaatimiz, sürekli surette yapılmayan faaliyetlerin rekabet oluşturmayacağı 

ve dolayısıyla RKHK m. 3’teki tanımda yer almayan süreklilik unsurunu teşebbüs 

kavramının bir unsuru olarak görmek yönündedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi 

ekonomik faaliyet yerine getiren, herhangi bir başka teşebbüsün kontrolü altında 

bulunmayan, ekonomik anlamda bağımsız olan birimlerin varlığı rekabet hukuku 

anlamında teşebbüs sayılmak için yeterlidir.  

  

II. YOĞUNLAŞMA KAVRAMI 

A. Terminoloji ve Tanım 

          Teşebbüsleri bir araya gelmeye yönelten pek çok ekonomik, finansal, 

yönetimsel neden bulunmaktadır. Teşebbüslerin kârlarını, verimliliklerini, piyasadaki 

varolan gücünü arttırmak, yeni bir piyasaya giriş yapmak, riski paylaşmak, parasal 

kaynak gerektiren araştırma-geliştirme faaliyetlerini yapabilmek, kriz veya 

durgunluk dönemlerinde teşebbüsün devamını garantiye alma kaygısı ya da vergi 

avantajları gibi çeşitli nedenler ve özellikle küreselleşme olgusunun bir sonucu 

olarak rekabet etme ihtiyacı ile ulusal ve uluslararası boyutta birleşme ve 

devralmalar gerçekleştirilmektedir. 

          Teşebbüslerin büyüme stratejileri içsel büyüme ve dışsal büyüme şeklinde 

görülebilir. İçsel büyüme faaliyetinde teşebbüsler, kendi kaynakları ile finanse 

ederek yarattıkları ek üretim kapasitesi ile ya da dışarıdan sağladıkları fonlarla 

pazardaki durumlarında bir iyileşme meydana getirirler72. Dışsal büyüme 

                                                           
71 Aslan, a.g.e.,, s. 49. Daha detaylı bir tanımlamanın yapılmasını savunan diğer bir yazara göre 
teşebbüs tanımı şu şekilde yapılmalıdır: Teşebbüs, piyasada mal veya hizmetlerin üretimi, 
pazarlanması veya satışı gibi ekonomik faaliyet gösteren ve bu faaliyetleri sırasında bağımsız karar 
verebilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Ekonomik faaliyetleri sırasında piyasada bağımsız karar 
veremeyen gerçek veya tüzel kişiler, ekonomik kararlarını, kontrolü altında verdikleri gerçek veya 
tüzel kişilerle birlikte ekonomik bir bütün oluşturur ve tek bir teşebbüs sayılır. Bkz. Aşçıoğlu Öz, 
a.g.e.,  s. 149. Aynı görüş için bkz. Güzel, a.g.e., s. 60.  
72 P.C. Canellos/H.S. Silber, Concentration in the Common Market, y.y., 1970, s. 13; Orhan Çelik, 
Şirket Birleşmeleri ve Birleşmelerde Şirket Değerlemesi, Ankara, Turhan Kitabevi, 1999, s. 11. 
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faaliyetinde ise bir teşebbüs, diğer teşebbüsün ya da teşebbüslerin tamamını veya bir 

kısmını ele geçirerek ya da yönetimlerini denetim altına alarak yeni ve daha büyük 

bir ekonomik birim meydana getirmek üzere birleşmelerini ifade eder73. Rekabet 

hukuku bakımından içsel büyüme faaliyetinin denetlenmesi söz konusu olmamasına 

rağmen dışsal büyüme faaliyeti, pazarda mevcut kapasiteler üzerindeki gücün aynı 

elde toplanması sonucunu doğurabileceğinden denetime tâbidir74. Dolayısıyla 

rekabet hukuku bakımından “birleşme ve devralma” kapsamında ekonomik anlamda 

bir teşebbüsün dışsal büyüme faaliyeti önem taşımaktadır75.  

          Doktrinde son dönemde bu tür faaliyetler, en yaygın kullanımı itibariyle, 

“yoğunlaşma” kavramı altında ele alınmaktadır. Yoğunlaşma76, sözlük anlamı olarak 

“bir oluşumun toplanma ve birikme durumu” demektir77. Rekabet hukuku anlamında 

yoğunlaşma ise, ekonomik karar alma gücünün, teşebbüsler arasında el değiştirerek 

belirli merkezlerde toplanması ve böylece piyasadaki rekabetin azalması 

durumudur78.  

                                                                                                                                                                    
İçsel büyümeyi yaratan kaynaklar, ortaklığın yedek akçelerinden, sermaye piyasalarından ya da 
bankalardan kredi temin edilmiş olabilir. Bkz. Selçuk Öztek, La Protection Des Actionnaires 
Externes Dans Les Groupes De Sociétés Dirigés Par Une Société Holding: Étude De Droit 
Français Avec Référence Au Droit Suisse Et Au Droit Turc, Lozan, Nouvelle Imprimerie Du 
Léman, 1982, s. 27. 
73 Canellos/Silber, a.g.e., s. 13; Çelik, a.g.e., s. 11.  
74 İ.Yılmaz Aslan, Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku 
Enstitüsü Yayınları, 1992, s. 265. RKHK m. 7’nin gerekçesinde yer alan “Burada dikkat çekilmesi 
gereken husus teşebbüslerin kendi iç dinamiği dışında büyümelerinin denetim altına alınmasıdır.” 
ifadesi, rekabet hukuku denetiminin kapsamına sadece dışsal büyüme faaliyetinin girdiğini 
göstermektedir. 
75 Yaşar Can Göksoy, “Rekabet Hukuku'nda Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi - Maddi 
Hukuk Yönünden-“, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2003, s. 53-54.  
76 “Concentration”.   
77 Muzaffer Sencer, Yöntembilim Terimleri Sözlüğü, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1981, s. 
146.  
78 Sanlı, a.g.e, s. 317. Bu konuda diğer tanımlar ise şöyledir: “Ekonomik gücün ve karar verme 
gücünün azalan sayıdaki işletmeler arasında yeniden paylaşımı konsantrasyon olarak nitelendirilir.” 
Bkz. Aslan, Avrupa Topluluğu, s. 265. “Az sayıda teşebbüsün toplam satışlar, varlıklar veya 
istihdam gibi ölçütlere göre ekonomik faaliyetin büyük kısmını elde tutmaları durumudur”. Bkz. 
Rekabet Terimleri Sözlüğü, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2009, s. 205. “Yoğunlaşma,  
bağımsız teşebbüsler arasında birleşme veya mevcut teşebbüsün üzerindeki kontrol değişikliği 
sebebiyle ortaya çıkabilir.”  Bkz. C.J. Cook/C.S. Kerse, E.C. Merger Control, 5. bs., Birleşik 
Krallık, Sweet&Maxwell, 2009, s. 26. “Bu terim, bağımsız iki teşebbüsün tek bir teşebbüse dönüşmesi 
ve ayrıca daha yaygın haliyle, bir kişinin ya da teşebbüsün, diğerinin tamamı veya bir kısmı 
üzerindeki kontrolü doğrudan ya da dolaylı olarak ele geçirmesidir”. Bkz. Daniel G. Goyder, EC 
Competition Law, 4. bs., A.B.D., Oxford University Pres Inc., 2003, s. 346.   
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          AB rekabet hukuku mevzuatında yürürlükte olan 139/2004 sayılı Konsey 

Tüzüğü’nde79 “concentration- yoğunlaşma (konsantrasyon)” terimi kullanılmışken, 

RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de80  kullanılan yasal terim ise “birleşme ve 

devralma” şeklindedir. Doktrininde, RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ anlamındaki 

birliktelikleri ifade edecek terim birliği kurulamadığından “yoğunlaşma”, 

“konsantrasyon”, “merkezileşme”, “temerküz” ya da “birleşme ve devralma” 

terimlerinin kullanıldığı görülmektedir81.  

          RKHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda82, RKHK’da ve 

1997/1 sayılı Tebliğ’de kullanılan “birleşme ve devralma” teriminden vazgeçilmiş, 

139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’ndeki kullanımına yakın olarak “yoğunlaşma” 

terimine yer verilmiş ve böylece AB rekabet hukukuyla terim birliği sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

          Doktrinde sıkça kullanılan “yoğunlaşma (konsantrasyon)” teriminin 

uygunluğu konusunda görüş birliği yoktur. Bu terimin teşebbüsler arasındaki 

birliktelikleri tam olarak kapsamadığına ilişkin görüşe göre, her ne kadar teşebbüsler 

arasındaki kurumsal ve sürekli birliktelikler yoğunlaşmayı oluşturuyorsa da esasen 

yoğunlaşma, ekonomik gücün merkezileşmesinin her türünü ifade ettiğinden daha 

geniş bir kavram olarak nitelendirilmiştir83. Bir görüşe göre, RKHK’nın “Birleşme ve 

Devralma” başlıklı 7. maddesi kapsamındaki durumları ifade etmek için, en azından 

terminoloji bakımından, yalnızca “yoğunlaşma” terimi yerine, “yapısal yoğunlaşma” 

                                                           
79 “139/2004 sayılı Teşebbüslerarası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü (Council 
Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 
undertakings)”. 1 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
80 “1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında 
Tebliğ”. 12.08.1997 tarihli, 23078 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
81 Bazı yazarlar sayılan bu terimleri bir arada kullanmışlardır. Bu kavrama dair terim birliği 
olmadığına yönelik örnekler için bkz. Ergun Özunay, Kartel Hukuku, İstanbul, İÜHF Yayınları, 
1985, s. 4-7; Aslan, Avrupa Topluluğu, s. 265 vd; Mustafa Çeker, “Türk Hukukunda Rekabetin 
Korunması ve Yeni Rekabet Düzeni”, Batider, C. 18, S. 3, Ankara, 1996, s. 99; Hülya Var, “Avrupa 
Birliğinde Şirket Birleşmelerinin Kontrolü (4064/89 (EEC) Sayılı Konsey Tüzüğü 
Çerçevesinde)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1996, s. 4, 39; Tekinalp/Tekinalp, 
a.g.e., s. 464.  
82 Meclisin ilgili komisyonlarına 6 Ekim 2008 tarihinde giriş yapan ve hala incelenmeye devam eden 
“Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” metni için 
bkz. (Çevrimiçi) http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0636.pdf, 25 Ağustos 2009.   
83 Yasaman, a.g.e., s. 2; Tekinalp/Tekinalp, a.g.e., s. 462; Sanlı, a.g.e., s. 349, dn. 18; Uyanış Rosner, 
a.g.t., s. 69; Güven, a.g.e., s. 363. 

http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0636.pdf
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ya da “kurumsal yoğunlaşma” terimi kullanılması uygundur84. Aksi bir görüş ise 

birleşme kavramının, yoğunlaşma kavramını da içine alan daha geniş bir kavram 

olduğu yönündedir85.  

Sırf terimlerin güven kuramına göre anlaşılması gereken (BK m. 18/1) anlamı 

göz önünde tutulursa, birleşme kavramının daha geniş bir anlam taşıdığı görüşünün 

isabetinde tereddüt edilebilir. Birleşme, devralma ve yoğunlaşma halleri için bir üst 

kavram (terim) ya da yoğunlaşma halleri için bir alt kavram (terim) bulunarak bu 

terim sorununun çözülmesi yerinde olur. Kanımızca yoğunlaşma kavramı, ileride de 

açıklayacağımız gibi, birleşme ve devralma kavramından daha geniş anlama sahip 

olduğundan rekabet hukuku terminolojisinde de bu yönde değişiklik yapmakta yarar 

vardır.   

          Türk rekabet hukukunda piyasalardaki rekabetin teşebbüsler arası 

yoğunlaşma işlemleri yoluyla azaltılması sonucunu önlemeye yönelik genel kural 

olan RKHK’nın “Birleşme ve Devralma” başlıklı 7. maddesinin ilk fıkrası aynen 

şöyledir86: “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 

                                                           
84 Sanlı, a.g.e., s. 350, dn. 18. Karşılaştırmalı hukukta olduğu gibi Türk hukukunda da “yoğunlaşma” 
teriminin kullanılmasının isabetli olacağına yönelik görüş için bkz. Sanlı, a.g.e., s. 316-317;  
Ercüment Erdem, “Türk-İsviçre Rekabet Hukuklarında Birleşme ve Devralmalar”, Prof. Dr. Erdoğan 
Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2001, s. 203.  
85 Hukukî anlamda birleşme, bir veya daha fazla ticaret şirketinin malvarlığının, tasfiye olmaksızın, 
içlerinden birine ya da yeni kurulan ortaklığa kendiliğinden ve külli halefiyet yoluyla geçmesi, bu 
suretle malvarlıklarının birleşmesi ve intikal eden malvarlığının karşılığı olarak infisah eden şirketin 
ortaklarının birleşilen şirkette kendiliğinden pay kazanması yoğunlaşmadan da geniş bir durumdur. 
Bkz. Pınar Öztürk, “Rekabet Hukuku Açısından Joint Venture’ların Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. 
Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1998, s. 505. 
86 Hâkim durum yaratan veya mevcut bir hâkim durumu güçlendiren bir birleşmenin rekabeti önemli 
ölçüde azaltacağı açıkken, RKHK’nın bunların “rekabeti önemli ölçüde azaltacak şekilde” olması 
halini de yasaklaması yersizdir. Şöyle ki, bir birleşmenin veya devralmanın hâkim durum yaratması 
ya da hâkim durumu güçlendirmesi “per se” rekabeti önemli ölçüde sınırlandırıyor demektir; 
dolayısıyla ayrıca bu durumun rekabeti önemli ölçüde sınırlayıp sınırlamadığını araştırmak 
gereksizdir. Fakat RKHK’daki bu ifade sebebiyle Kurul’un bu durumu tespit etmesi gerekecektir. 
Bkz. Aslan, a.g.e., s. 539. 
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yasaktır”. Hükmün ikinci fıkrasında ise hangi tür birleşme ve devralmaların hukukî 

geçerlilik kazanabilmesi için Kurul’a bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, 

çıkaracağı tebliğlerle ilân edeceği ifade edilmiştir. Bu hükme dayanarak Kurul 

1997/1 sayılı Tebliğ’i yayımlanmış ve hukukî geçerlilik kazanabilmesi için bildirime 

tâbi birleşme ve devralmaları tespit etmiştir. 

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1’de, m. 4’te yer alan koşullara bağlı olarak87 

Kurum’da izin alınmasını gerektiren durumlar; “bağımsız iki veya daha fazla 

teşebbüsün birleşmesi, herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün 

malvarlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine 

yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları devralması veya kontrol etmesi, 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere işgücü ve malvarlığına sahip olacak şekilde 

bağımsız bir iktisadi varlık olarak ortaya çıkan ve taraflar arasındaki veya taraflarla 

ortak girişim arasındaki rekabeti sınırlayıcı amacı veya etkisi olmayan ortak 

girişimler (joint-venture)” şeklinde belirtilmektedir.              

          Görüldüğü gibi ortak girişimler RKHK’nın 7. maddesinde 

değerlendirilmediği halde, 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinde “birleşme ve 

devralma” kapsamında değerlendirilmiştir88. Kanımızca, 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. 

maddesinde sayılan birleşme ve devralma durumlarına ilâveten ortak girişimlerin de 

kapsama alınmasına karşın “Birleşme veya Devralma Sayılan Haller” başlığının 

kullanılması, “birleşme ve devralma” teriminin, teşebbüsler arası birlikteliklere dair 

her durumu kapsamakta yetersiz olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, özellikle ortak 

girişimlerin bu başlık altında ele alınması, bu terimin tespitini ayrıca 

güçleştirmektedir. Yoğunlaşma, teşebbüsler arası birlikteliklerin ortaya çıkardığı 

                                                           
87 1997/1 sayılı Tebliğ’de, teşebbüslerin büyümelerine yönelik işlemlerin Kurul’un denetimine tâbi 
olup olmaması bakımından söz konusu işlemin niteliğine ve niceliğine dair iki ölçüt öngörülmüştür. 
Bunlardan ilki, söz konusu işlemin m. 2/1 anlamında birleşme veya devralma niteliğini taşımasıdır. 
İkincisi ise m. 4/1’te anılan pazar payı oranına ve ciro miktarının aşılıp aşılmadığına bakılmasıdır. 
Buna göre, birleşmeyi veya devralmayı gerçekleştiren teşebbüslerin, ülkenin tamamında veya bir 
bölümündeki ilgili ürün piyasasında toplam pazar paylarının piyasanın %25’inin veya toplam 
cirolarının yirmi beş trilyon Türk Lirası’nı aşması halinde Kurul’dan izin alınmasını zorunlu kılmıştır. 
Bu miktarlar birleşme veya devralmayı gerçekleştiren teşebbüslerin faaliyette olduğu bütün piyasalar 
için değil, ülkenin tamamında veya bir bölümünde birleşme veya devralmanın gerçekleştiği ilgili ürün 
piyasasındaki değerler için göz önünde tutulur. Bkz. Erdem, a.g.m., s. 208. 
88 RKHK m. 7’de ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1’de öngörülen durumların “konsantrasyon” başlığı 
altında toplanması uygun bulan bir görüşe göre konsantrasyonun temel görünümleri birleşmeler, 
devralmalar ve ortak girişimlerdir. Bkz. Sanlı, a.g.e., s. 316 ve 320. 
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sonucu tarif eden bir terim, birleşme ve devralmalar ise yoğunlaşmanın meydana 

gelmesinde kullanılan yöntemlerdir89. 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinde de 

yoğunlaşmanın meydana gelmesinde kullanılan hukukî veya fiili araçlar 

gösterilmektedir. RKHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda 

“yoğunlaşma” teriminin yasal terim olarak kullanıldığı da göz önüne alındığında, 

çalışmamızda terim olarak hem “yoğunlaşma” hem de “birleşme ve devralma” 

terimini kullanmayı uygun görüyoruz. 

          RKHK’ya ve 1997/1 sayılı Tebliğ’e kaynak teşkil eden AB rekabet hukuku 

mevzuatında ise 21.09.1990 tarihinde yürürlüğe giren 4069/89 sayılı Konsey 

Tüzüğü’nde90 ve bunun yerine geçen 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde hangi 

işlemlerin “yoğunlaşma” sayılacağı m. 3/1’de şu şekilde belirtilmiştir91:     

“Yoğunlaşma, kontrolün sürekli olarak el değiştirdiği şu durumlarda 

ortaya çıkmış sayılır: 

(a) önceden bağımsız iki veya daha fazla teşebbüsün veya teşebbüsün 

bir kısmının birleşmesi, veya 

(b) halihazırda en az bir teşebbüsü kontrol eden bir veya daha fazla 

kişinin veya teşebbüsün, bir veya daha fazla teşebbüsün hisselerini veya 

malvarlığını satın almak suretiyle, sözleşmeyle veya başka herhangi bir 

şekilde kısmen veya tamamen, doğrudan ya da dolaylı olarak, kontrolü 

ele geçirmesi.” 

          139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nün önsözünün 20. paragrafında yoğunlaşma 

kavramı, ilgili teşebbüsün yapısında kalıcı değişiklik getiren işlemleri kapsayacak 

şekilde tanımlanmış, bu tüzük kapsamına bağımsız ekonomik teşebbüsün tüm 

işlevlerini sürekli olarak yerine getiren ortak girişimlerin de dâhil olduğu 
                                                           
89 Uyanış Rosner, a.g.t., s. 70, dn. 53; Göksoy, a.g.t., s. 5. 
90 “4069/89 sayılı Teşebbüslerarası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü (Council 
Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between 
undertakings)”.  
91 4069/89 sayılı Konsey Tüzüğü ile 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü arasındaki farklar hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Şebnem Kulaksızoğlu, “139/04 Sayılı Yeni EC Birleşme Tüzüğü Kapsamında 
Birleşmelerin Değerlendirilmesi”, Rekabet Dergisi, Sayı 12, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 
2002, s. 78 vd. İ. Ercüment Erdem, “Teşebbüsler Arası Yoğunlaşma İşlemlerinin Denetlenmesine 
İlişkin 20 Ocak 2004 Tarihli ve 139/2004 Sayılı AT Konsey Tüzüğü İle Getirilen Değişiklikler”, 
Rekabet Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2007, s. 259 vd. 
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belirtilmiştir. 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü, yoğunlaşmaların temel görünümlerini 

birleşmeler, devralmalar ve ortak girişimler olarak belirtmiştir. Komisyon ayrıca, 

139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nün nasıl uygulanacağına dair detaylı bir yol 

gösterici olarak 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü 

Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında Konsey Duyurusu92 yayımlamıştır. 

          139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü ile aynı yaklaşım benimsenerek, ne RKHK 

m. 7’de, ne de 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2’de yasal terim olan “birleşme ve 

devralma”nın tanımı yapılmamış, bunu yerine yoğunlaşmanın temel görünümlerine 

yer verilmiştir.  

          RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de yoğunlaşma türlerini sınıflandırma yolu 

seçilmemiş, yoğunlaşmanın mutlaka aynı piyasada faaliyet gösteren teşebbüsler 

arasında gerçekleştirilmesi zorunluluğuna ilişkin bir hükme de yer verilmemiştir. 

Burada önemli olan, rekabetin önemli derecede azalmasının temel göstergesi olan 

hâkim durumun güçlenmesi ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de yer alan piyasa payı ve ciro 

eşiğinin aşılmasıdır93. Bu sebeple, teşebbüslerin farklı piyasalarda faaliyet göstermesi 

dolayısıyla pazar payı eşiği açısından olmasa bile ciro eşiği açısından bildirim 

gerekebilir ve hâkim durum yaratılmasa bile güçlenmesi açısından bu oluşumlar 

değerlendirilir94. 

 

B. Yoğunlaşmaların Ekonomik Görünüş Şekilleri 

          Yoğunlaşmalar, pazardaki teşebbüsler arası rekabete değişik şekillerde 

olumsuz etkide bulunabilmektedir. Dolayısıyla bu durumun denetlenmesine ilişkin 

hükümlerin uygulanması için rekabet hukuku bakımından yoğunlaşmanın türünün 

belirlenmesi önem taşımaktadır. Her ne kadar RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de 

tanımlanmamış olsa da yoğunlaşmalar, teşebbüslerin faaliyette bulunduğu pazar 

                                                           
92 “Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on 
the control of concentrations between undertakings”. 
93 Sanlı, a.g.e., s. 353, dn. 36.  
94 Serpil Çınaroğlu, Rekabet Hukukunda Dikey Birleşmeler: Etkinlik Ve Rekabet, Ankara, 
Rekabet Kurumu Yayınları,  2003, s. 62. 
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seviyesine ve işlemin rekabet üzerindeki etkisine göre yatay, dikey ve aykırı (karma) 

yoğunlaşma olarak üç türe ayrılmaktadır95. 

 

1. Yatay Yoğunlaşmalar 

          Yatay yoğunlaşmalar96, bir mal veya hizmet pazarının aynı seviyesinde yer 

alan, başka bir anlatımla aynı üretim veya dağıtım aşamasında faaliyet gösteren 

birbirinden bağımsız, rakip teşebbüslerin gerçekleştirdikleri birleşme ve 

devralmalardır97. Bu tür yoğunlaşmalar aynı malı veya yakın ikame malları arz eden 

teşebbüsler arasında görülmektedir. Denilebilir ki, yoğunlaşma işlemine taraf 

teşebbüslerin, işlem öncesinde fiilen rakip oldukları durumlarda yatay 

yoğunlaşmadan söz edilir98. Örneğin, gübre üreten bir teşebbüsün kendisiyle aynı 

pazarda faaliyet gösteren rakip bir gübre üreten teşebbüsü bünyesine katması, bu 

anlamada yatay boyutta gerçekleşen bir işlemdir.  
                                                           
95 Paul Craig/Gráinne De Búrca, EU Law: Text, Cases, and Materials, 4. bs., A.B.D., Oxford 
University Pres, 2008, s. 1043; Ed. Peter Roth QC/Vivien Rose, Bellamy&Child European 
Community Law Of Competition, 6. bs., A.B.D., Oxford University Pres, 2008, s. 752; Valentine 
Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 9. bs., Oxford, Hart 
Publishing, 2007, s. 411 vd; Alison Jones/Brenda Sufrin, EC Competition Law Text, Cases, And 
Materials, 3. bs., A.B.D., Oxford University Pres, 2007, s. 945-946; Aslan, a.g.e., s. 535; Aslan, 
Avrupa Topluluğu, s. 265; Sanlı, a.g.e., s. 318; Uyanış Rosner, a.g.t., s. 79; Erdem, a.g.e., s. 37; 
Güven, a.g.e., s. 380; Şebnem Kulaksızoğlu, Rekabet Hukukunda Yatay Birleşmeler: 
Antirekebetçi Etkiler İle Öne Sürülen Savunma ve Yararlar, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 
2003, s. 3 vd; İsmail Yücel Ardıç, Yatay Yoğunlaşmalarda Potansiyel Rekabet, Ankara, Rekabet 
Kurumu Yayınları, 2004, s. 12. Ayrıca Komisyon tarafından 18.10.2008 tarihinde yayımlanmış 
“Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrol Edilmesine Dair Çıkarılmış Konsey Tüzüğü Altında 
Yatay Olmayan Birleşmelerin Değerlendirildiği Kılavuz (Guidelines on the assessment of non-
horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between 
undertakings, 2008/C265/07)”un 3. paragrafında yatay yoğunlama dışında dikey ve karma 
yoğunlaşmanın da olduğu kabul edilmiştir. Bazı yazarlar ise yoğunlaşmanın dördüncü türünün 
“coğrafi yoğunlaşmalar” olduğunu savunmaktadırlar. Coğrafi yoğunlaşmalar, yatay, dikey ya da 
karma yoğunlaşma şeklinde, teşebbüslerin bulundukları ülke sınırının ötesinde gerçekleştirilirler. 
(Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 Haziran 2009. Bu yöndeki görüşler için bkz. Richard 
Whish/Brenda Sufrin, Competition Law, 3. bs., Londra, Butterworths Law Publishers Ltd., 1993, s. 
665; Var, a.g.t., s. 9. 
96 “Horizontal Concentrations”; “Horizontal Mergers”.  
97 Roth QC/Vivien, a.g.e., s. 752; Jones/Sufrin, a.g.e., s. 945; Whish/Sufrin, a.g.e., s. 665; Korah, 
a.g.e., s. 411; Aslan, Avrupa Topluluğu, s. 265; Aslan, a.g.e., s. 535; Sanlı, a.g.e., s. 318; Güven, 
a.g.e., s. 380; Erdem, a.g.e., s. 37. Ayrıca bkz. Komisyon tarafından 5.2.2004 tarihinde yayımlanmış 
“Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrol Edilmesine Dair Çıkarılmış Konsey Tüzüğü Altında 
Yatay Birleşmelerin Değerlendirildiği Kılavuz (Guidelines on the assessment of horizontal mergers 
under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings, 2004/C31/03)” 
paragraf 5.  
98 Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy: The Laws of Competition and Its Practice, 3. 
bs., St. Paul, West Group Publishing, 2005, s. 498.  

http://www.eur-lex.europa.eu
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          Yoğunlaşmaların denetimindeki amaçlardan birisi de teşebbüslerin, fiyatların 

yükselmesine sebep olan işbirlikçi bir yapıya girmelerini engellemektir. Yatay 

yoğunlaşmanın, ilgili pazarda açık ya da gizli anlaşmaları kolaylaştıracak bir ortamın 

oluşmasına yol açan etkisi işbirlikçi (co-ordinated), pazardaki rakip sayısında 

azalmaya ve fiyatın tek yanlı olarak yükseltilebilmesine yol açan etkisi de tek yanlı 

(unilateral) etkisidir. Yoğunlaşma sonrasında teşebbüs, fiyatlarını yoğunlaşma 

öncesine göre arttırabiliyorsa tek teşebbüs hâkimiyetinden (single firm dominace) ya 

da tek taraflı etkiden (unilateral effect) söz edilir99.    

          Yatay yoğunlaşmaların, dikey ve karma yoğunlaşmadan temel farkları; 

yoğunlaşma işleminden sonra ilgili ürün pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin 

sayısında azalma olması ve taraf teşebbüslerin işlem öncesine göre daha fazla pazar 

payına sahip olacaklarıdır100.   

          Yatay yoğunlaşmanın diğer yoğunlaşma türlerine nazaran rekabet üzerindeki 

olumsuz etkisinin daha fazla olduğu kabul edilmektedir101. Ancak, rekabet halinde 

olan ya da rakip konumda bulunan teşebbüsler arasında gerçekleşen yatay 

yoğunlaşma, rakip sayısının azalarak pazar yapısının etkilemesinden dolayı ilgili 

piyasadaki rekabetin kısıtlanmasına neden olmasına rağmen bazı hallerde rekabet 

açısından yararlı sonuçlar da meydana getirebilmektedir. Fiyat ve üretim politikaları 

bakımından karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde olan ve az sayıda teşebbüsten oluşan 

oligapol piyasalarda102 faaliyet gösteren küçük ölçekli teşebbüslerin, büyük ölçekli 

teşebbüslerle yaptıkları birleşmeler, her ne kadar piyasadaki rakip teşebbüs sayısını 

azaltsa da, küçük ölçekli teşebbüslerin büyük ölçekli teşebbüslere karşı rekabet 

                                                           
99 Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrol Edilmesine Dair Çıkarılmış Konsey Tüzüğü Altında 
Yatay Birleşmelerin Değerlendirildiği Kılavuz, paragraf 22(a) ve (b). (Çevrimiçi) www.eur-
lex.europa.eu, 23 Haziran 2009. Ayrıca bu yönde bkz. Massimo Motta, Competition Policy: Theory 
and Practice, A.B.D., Cambridge University Press, 2005, s. 231-232; Aydın Öztunalı, Yatay 
Yoğunlaşmalarda Tek Teşebbüs Hakimiyeti, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun Ve AB Mevzuatı Uygulamaları, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2003, s. 15; Ardıç, 
a.g.e., s. 14; Kulaksızoğlu, a.g.e., s. 13. 
100 Hovenkapmp, a.g..e., s. 445. 
101 Canellos/Silber, a.g.e., s. 142; Whish/Sufrin, a.g.e., s. 665; Aslan, Avrupa Topluluğu, s. 266; 
Aslan, Rekabet Hukuku, 535;  Sanlı, a.g.e., s. 318; Güven, a.g.e., s. 380. 
102 Tanım için bkz. Rekabet Terimleri Sözlüğü, a.g.e., s. 136.  
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güçlerini arttırabileceğinden, yatay yoğunlaşmanın olumlu sonuçları da 

bulunmaktadır103.     

          Kurul, yatay yoğunlaşmayı değerlendirdiği bir kararında104 The Coca Cola 

Company’nin, Cadbury Schweppes’in Türkiye’deki ticari içecek markalarını 

devralması işleminin, her iki teşebbüsün ilgili pazarda sahip olduğu payların 

toplamının % 25’i geçmesi nedeniyle 1997/1 sayılı Tebliğ’in 4. maddesi kapsamında 

izne tabi bir devralma olduğuna, ancak bu devralma işleminin RKHK’da yasaklanan 

şekilde mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesine ve bunun sonucu olarak 

ülkenin bütünü veya bir kısmında ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde 

azaltılmasına neden olmayacağı kanaatine varılarak bildirim konusu işleme izin 

vermiştir105.  

 

2. Dikey Yoğunlaşmalar  

          2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Tebliği’nin106 2. 

maddesi107  de göz önüne alındığında dikey yoğunlaşmalar108, üretim ve dağıtım 

zincirinin farklı aşamalarında faaliyet gösteren, iki veya daha fazla teşebbüsün 

aralarında gerçekleşen birleşme ve devralmalar olarak tanımlanabilir109. İlgili 

                                                           
103  Aslan, Rekabet Hukuku, s. 535; Sanlı, a.g.e., s. 318; Öztunalı, a.g.e., s. 6.  
104 Bkz. Kurul’un 99-21/165-84 K. sayılı, 28.04.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 6 
Mayıs 2009.  
105Kurul, 99-5/41-16 K. sayılı, 4.02.1999 T. Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler ve Ticaret 
A.Ş./SİFAR İlaçları Ticaret ve Sanayi A.Ş. kararı şöyledir: “Devralma işleminin gerçekleştiği ilgili 
ürün pazarındaki firmaların pazar paylarının birbirine çok yakın olduğu, pazarda ilk üç sırada 
bulunan firmaların yüzde birer puan farkla sıralandıkları ve devralınan şirketin pazarda önemli bir 
konumda bulunmadığı gözönüne alındığından; devralma işleminin bir hakim durum yaratmadığı veya 
mevcut bir hakim durumu güçlendirmediği, ülkede veya bir bölümünde etkin rekabeti engellemediği 
sonucuna ulaşılmıştır”. Ancak Kurul’un yatay yoğunlaşmayı değerlendirdiği bu kararında hangi ürün 
pazarının söz konusu olduğu, bu pazarda kaç teşebbüsün bulunduğu, teşebbüslerin pazar payları ve bu 
yoğunlaşmanın pazar yapısına etkisinin nasıl olduğu belirtilmemiştir. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr, 7 Mayıs 2009.  
106 14.07.2002 T., 24815 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
107 İlgili tebliğin 2. maddesi aynen şöyledir: “Üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde 
faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında belirli mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya 
yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalar -dikey anlaşmalar- bu Tebliğde belirtilen koşulları 
taşıması kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesindeki yasaklamadan Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasına dayanılarak grup olarak muaf tutulmuştur”. 
108 “Vertical Concentrations”; “Vertical Mergers”. 
109 Roth QC/Vivien, a.g.e., s. 752; Jones/Sufrin, a.g.e., s.946; Whish/Sufrin, a.g.e., s. 665; Korah, 
a.g.e., s. 417; Aslan, Avrupa Topluluğu, s. 265; Aslan, a.g.e., s. 536; Sanlı, a.g.e., s. 319; Güven, 
a.g.e., s. 381; Erdem, a.g.e., s. 38; Erdal Türkan, Nasıl Bir Rekabet Vizyonu?, Ankara, Rekabet 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
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piyasada üretim aşamasında faaliyet gösteren bir teşebbüsün, dağıtım aşamasında 

faaliyet gösteren bir teşebbüs ile birleşmesi ya da üretim aşamasında faaliyet 

gösteren bir teşebbüs ile hammadde sağlayan bir teşebbüsü devralması dikey 

yoğunlaşma olarak kabul edilmektedir110. Alt pazardaki teşebbüs üst pazarda da 

faaliyet göstermeye başlıyorsa geriye doğru (backward, upstream); üst pazardaki bir 

teşebbüs alt pazarda da faaliyet göstermeye başlıyorsa ileriye doğru (forward, 

downstream) dikey yoğunlaşmadan söz edilir111. Bir teşebbüs geriye doğru dikey 

yoğunlaşma durumunda, üretim faaliyeti için ihtiyaç duyduğu hammadde ya da 

hizmet pazarına; ileriye doğru dikey yoğunlaşmada ise ürünün nihai tüketicisine daha 

yakın seviyede bulunan bir pazara girmektedir112. 

          Bir teşebbüs, kendi kaynaklarıyla dağıtım veya üretim zincirindeki pazarda 

faaliyette bulunarak, dağıtım veya üretim zincirindeki diğer teşebbüslerle franchise 

ya da tek satıcılık sözleşmeleri, bir malın alımını başka bir mala bağlayan 

sözleşmeler, bölgesel sınırlamalara dayalı münhasırlık sözleşmeleri yaparak da 

yoğunlaşma meydana gelebilir113. 

          Dikey yoğunlaşmalar her ne kadar piyasada doğrudan bir değişikliğe yol 

açmasalar da114, sonuç olarak pazarların kapatılması115, teşebbüslerin dışlayıcı 

                                                                                                                                                                    
Kurumu Yayınları, 2009, s. 122. Karş. Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrol Edilmesine Dair 
Çıkarılmış 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü Altında Yatay Olmayan Birleşmelerin Değerlendirildiği 
Kılavuz, paragraf 4.  
110 Sanlı, a.g.e., s. 319. 
111 Canellos/Silber, a.g.e., s. 14; Whish/Sufrin, a.g.e., s. 669; Çınaroğlu, a.g.e., s. 4.  
112 Hovenkamp, a.g.e. s. 375. 
113 Hovenkamp, a.g.e., s. 329-330; Çınaroğlu, a.g.e., s. 45. 
114 Kurul’un bu yönde görüş sergilediği 99-12/95-37 K. sayılı, 03.03.1999 tarihli kararı aynen 
şöyledir: “Bir ürünün üretim sürecinin farklı aşamalarında yer alan teşebbüslerin birleşmesi olarak 
tanımlanabilecek olan dikey yoğunlaşmalar pazar yapısını doğrudan değiştirmemektedir. Bununla 
birlikte önemli giriş engelleri yaratıcı ve rekabette dezavantajlar yaratıcı etkiler doğurabilmektedir”. 
Kurul’un 08-63/1048-407 K. sayılı, 12.11.2008 T. benzer bir kararı da şöyledir: “Turyağ hisselerini 
devralan Çallı Ailesi ilgili pazarlarda (endüstriyel yağlar ve sıvı yağlar) üretim yapmamakta, ancak 
pazarların satış ve dağıtım seviyesinde faaliyette bulunmaktadır. Bu itibarla gerçeklesen devrin dikey 
(pazarın farklı seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüsler arası) birleşme niteliğinde olduğunu 
söylemek mümkündür. Dikey yoğunlaşmalar piyasadaki oyuncu sayısında değişikliğe yol 
açmadığından pazar yapısını doğrudan etkilememektedir. Ancak, özellikle taraflardan birinin pazar 
gücünün yüksek olduğu durumlarda pazar kapama etkisinden söz edilebilecektir. Bu etki rakiplere 
mal vermeyerek onların pazar dışına itilmesi veya maliyetlerinin yükseltilmesi yoluyla gerçekleşebilir. 
İşlem’in bu yönde bir etkisinin olup olmadığını değerlendirmek için tarafların pazar gücüne bakmak 
gerekmektedir”. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 7 Mayıs 2009.  
115Pazarın kapatılması (foreclosure), özellikle hammaddenin kıt olduğu pazarlarda dikey 
yoğunlaşmaya taraf teşebbüslerin, potansiyel rakiplerin alt veya üst pazara girişinin engellendiği 
stratejik davranıştır. Bkz. Canellos/Silber, a.g.e., s. 144; Çınaroğlu, a.g.e., s. 24. 

http://www.rekabet.gov.tr
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davranışları ile mevcut ve potansiyel rakiplerinin maliyetlerinin yükselmesi, rakip 

teşebbüslerle sağlayıcı ve müşteri ilişkisinin devam etmesi nedeniyle onların fiyat, 

teknoloji ve diğer fiyat dışı önemli bilgilerine kolayca erişilebilmesi, pazarda faaliyet 

gösteren teşebbüs sayısında azalma görülmesi ile rekabet kısıtlanabilir ya da 

engellenebilir. Ancak dikey yoğunlaşmaların, markalar arası rekabetin 

güçlendirilmesi, daha iyi dağıtım ağının kurulması, üretimin artması, maliyetlerin 

düşmesi, pazara giriş engellerinin kolaylaşması gibi rekabete olumlu katkıları da 

bulunmaktadır116.  

          Dikey yoğunlaşmaların rekabete etkisi Kurul tarafından Kordsa/Dusa 

kararında117 değerlendirilmiştir. Olayda ilgili pazar “Türkiye genelinde yüksek 

desitexli ve mukavim naylon iplik, bu iplikten üretilen kord bezi ve MRG üretiminde 

kullanılan endüstriyel bezler pazarı”dır. İşlem sonrasında ilgili pazarındaki 

teşebbüslerin, yüksek desitexli ve mukavim naylon endüstriyel ipliği almak yerine 

Kordsa’dan veya Kordsa’nın bu pazardaki rakiplerinden direkt kord bezi almaya 

başlayacak olmaları nedeniyle, Kordsa ve Dusa arz ikamesi yönünden tanımlanacak 

bir pazarda rakip teşebbüsler olarak kabul edilebilir. Bu durumda, tarafların pazar 

payının yüksek olması göz önüne alındığında işlemin ilgili pazarda yoğunlaşmayı 

artırması söz konusu olabilir. İşlemden önce Dusa, ürünlerini yalnızca Kordsa’ya 

pazarladığı için işlemin pazar payını artırıcı etkisi olmayacağı, yüksek teknoloji ve 

yapılacak yatırımın büyüklüğü dışında pazara girişi engelleyen bir unsur 

bulunmadığı ve bu çerçevede ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azalması 

sonucunu doğurmayacağı tespit edilerek işleme izin verilmiştir.  

 

3. Aykırı (Karma) Yoğunlaşmalar  

          Aykırı (karma) yoğunlaşmalar118, faaliyet gösterdikleri mal veya hizmet 

piyasasında yatay ya da dikey bakımdan bir yakınlığı bulunmayan, birbirleriyle 
                                                           
116Whish/Sufrin, a.g.e., s. 537,538,608. Dikey yoğunlaşmaların rekabet üzerindeki etkisi hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Çınaroğlu, a.g.e., s. 24 vd. 
117Bkz. Kurul’un 99-12/95-37 K. sayılı, 03.03.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 6 
Mayıs 2009.  
118 “Konglomera Yoğunlaşmalar”; “Conglomerate Concentrations”; “Conglomerate Mergers”. Bu tür 
yoğunlaşmalar için Güven ve Aslan “aykırı” kavramını, Sanlı “karma” kavramını, Rosner ise 
“karma(çapraz)” kavramını kullanmıştır.  

http://www.rekabet.gov.tr
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rekabet içerisinde olmayan teşebbüsler arasında meydana gelen, yatay ve dikey 

yoğunlaşma kapsamına dâhil olmayan yoğunlaşma türüdür119. Bu yoğunlaşma türüne 

taraf olan teşebbüsler arasında alıcı-satıcı ilişkisi bulunmamaktadır120. Tekerlek 

üreticisi teşebbüs ile inşaat boyası üreten bir teşebbüsün birleşmesi aykırı 

yoğunlaşmaya örnek olarak verilebilir.  

          Aykırı yoğunlaşmalar ürün ağını genişletmeye yönelik121, pazar genişletmeye 

yönelik122 ve saf karma123 yoğunlaşma olarak üçe ayrılmaktadır. Farklı piyasada 

faaliyet göstermesine rağmen yakın piyasada faaliyet gösteren bir teşebbüsle 

birleşerek piyasaya sürdüğü ürünlere yeni ürünler eklemesi ürün ağını genişletmeye 

yönelik124, aynı mal veya hizmeti sunmasına rağmen coğrafi pazarlarının farklı 

olmasından dolayı birbirine rakip olmayan teşebbüslerin birleşmesi pazar 

genişletmeye yönelik ve bunların dışında kalan, faaliyet gösterdikleri piyasalar 

arasında hiçbir ilişki olmayan teşebbüsler arasında gerçekleştirilen birleşmeler saf 

karma yoğunlaşma olarak kabul edilir125.  

          Üretim zinciri bakımından teşebbüsler arasında bir bağ olmadığı için piyasa 

yapısı doğrudan etkilenmediğinden, aykırı yoğunlaşmaların rekabete olan etkisi diğer 

türlere oranla daha azdır126. Ancak Amerikan Yüksek Mahkemesi bir kararında, 

potansiyel rekabeti önemli ölçüde kaldıran, karşılıklı alımı ve satımı zorlayan bir 

birleşmenin, antirekabetçi etkisi nedeniyle ilgili kanunun birleşme yasağı hükümleri 

kapsamına girdiği belirtmiştir127. Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer nokta da, 

yoğunlaşmanın taraf teşebbüsün ya da teşebbüslerin ekonomik bakımdan güçlü 

                                                           
119 Bellamy/Child, a.g.e., s. 752; Jones/Sufrin, a.g.e., s. 946; Whish/Sufrin, a.g.e., s. 665; Korah, 
a.g.e., s. 419; Aslan, Avrupa Topluluğu, s. 265-266; Aslan, a.g.e., s. 536-537; Sanlı, a.g.e., s. 319; 
Güven, a.g.e., s. 382-383; Erdem, a.g.e., s. 39; Öztunalı, a.g.e., s. 6; Salim Aydemir, Konglomera 
Birleşmeler Portföy Etkileri Ve Ex-Ante Kontrol, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2005, s. 3. 
Karş. Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrol Edilmesine Dair Çıkarılmış 138/2004 sayılı 
Konsey Tüzüğü Altında Yatay Olmayan Birleşmelerin Değerlendirildiği Kılavuz, paragraf 5 ve 91.  
120 Hovenkamp, a.g.e., s. 559.  
121 “Product Extension Merger”; “Product Extension Concentrations”. 
122 “Market Extension Merger”; “Market Extension Concentrations”. 
123 “Pure Conglamerate Concentrations”. 
124 Ayakkabı üreten bir teşebbüsün terlik üreten bir teşebbüsler birleşmesi örnek olarak verilebilir.  
125 Hovenkamp, a.g.e., s. 558; Whish/Sufrin, a.g.e., s. 665; Var, a.g.t.,  s. 8; Aydemir, a.g.e., s. 5-6. 
Ürün ağını ve pazar genişletmeye yönelik yoğunlaşmalara rakip teşebbüsler ya da birbirinin ikamesi 
olabilecek ürünlerin üreticileri taraf olduğunda, bu durum “potansiyel rekabet yoğunlaşması” olarak 
anılmaktadır. Bkz. Hovenkamp, a.g.e., s. 565. 
126 Aslan, Avrupa Topluluğu, s. 267; Aslan, a.g.e., s. 537; Sanlı, a.g.e., s. 320; Güven, a.g.e., s. 383.  
127 Canellos/Silber, a.g.e., 146. 



 33 

olması, devralınan teşebbüsün faaliyet gösterdiği piyasada faaliyet gösteren diğer 

teşebbüsler için caydırıcı olacak ve dolayısıyla rekabet üzerinde olumsuz bir etki 

yaratacağıdır128.  

          Teşebbüslerin bu tür bir yoğunlaşma sonucunda üretim ve dağıtım 

bakımından elde edeceği verimlilik, teşebbüsler arasındaki pazar bağlantısının az 

olması sebebiyle diğer yoğunlaşma türlerine nazaran zayıftır. Ancak teşebbüsler 

arasında pazar bağlantısının fazla olması bu verimliliği belirgin hale getirecektir. 

Ayrıca söylenebilir ki, bu tür yoğunlaşma sayesinde ürün ağını genişleten teşebbüsler 

reklam ve tanıtım giderlerinde tasarruf yapmış olacaklardır129.     

                                                           
128 Whish/Sufrin, a.g.e., s. 669. 
129 Hovenkamp, a.g.e., s. 559. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YOĞUNLAŞMANIN HUKUKÎ GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 

 

I. GENEL OLARAK 

          Her ne kadar hem RKHK’da hem de 1997/1 sayılı Tebliğ’de yoğunlaşmanın 

tanımına yer verilmemiş olsa da yoğunlaşmaların hukukî görünüşlerine yer 

verilmiştir. RKHK m. 7 hükmüne göre;   

“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. 

Hangi tür birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi 

için Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı 

tebliğlerle ilan eder.”  

          Bu maddeye dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinde ise 

yoğunlaşma sayılan durumlar şu şekilde belirtilmiştir:  

“Aşağıdaki hususlar, Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde teşebbüsler 

arası birleşme ve devralma kabul edilerek bu Tebliğ kapsamında 

sayıldığından, bunlar hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesindeki 

koşullara bağlı olarak Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekir.  

a) Bağımsız iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi. 
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b) Herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün 

malvarlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da 

kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları devralması 

veya kontrol etmesi.  

c) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere işgücü ve malvarlığına sahip 

olacak şekilde bağımsız bir iktisadi varlık olarak ortaya çıkan ve 

taraflar arasındaki veya taraflarla ortak girişim arasındaki rekabeti 

sınırlayıcı amacı veya etkisi olmayan ortak girişimler (joint-venture).”  

          Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere yoğunlaşmaların hukukî görünüş 

şekilleri birleşmeler, devralmalar ve ortak girişimlerdir. Sayılan bu durumlar, 

ekonomik gücün belirli bir merkezde yoğunlaşmasını kapsadığından1, özellikle TTK 

ve diğer kanunlarda yer alan birleşme, devralma, ortak girişim düzenlemelerine 

nazaran rekabet hukuku bakımından daha geniş incelenmektedir. Bu sebeple 

çalışmamızda birleşmelerin, devralmaların ve ortak girişimlerin diğer hukuk 

dallarıyla ilişkisi açıklandıktan sonra rekabet hukuku bakımından inceleme 

yapılacaktır.         

 

II. BİRLEŞMELER 

A. Birleşme Kavramının Mevzuattaki Yeri 

          RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2 uyarınca yoğunlaşmaların hukukî 

görünüşlerinin ilki birleşmelerdir2. RKHK ve 1997/1 sayılı Tebliğ haricinde birleşme 

kavramından, TTK m. 146-151 ve m. 451-454, BK m. 179-180, 1163 sayılı Koop 

K.3 m. 84, 5411 sayılı Bank K.4 m. 19, BDDK tarafından çıkartılmış Bankaların 

Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik5 m. 4, Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği 
                                                           
1  Erdem, a.g.e., s. 42.  
2“Birleşme” kelimesine karşılık olarak Anglo Sakson hukukunda “merger”; İngiliz hukukunda 
“amalgation”; Amerikan hukukunda “consolidation”; Almancada ve Fransızcada “fusion”; 
İtalyancada “fusione” kelimeleri kullanılmaktadır. Etimolojik bakımından bir inceleme için bkz. 
Türk, a.g.e., s. 3-4.  
3  10.5.1969 T., 13195 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
4  1.11.2005 T., 25983 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
5  1.11.2006 T., 26333 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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(Seri: I, No: 31)6 m. 3, Ticaret Sicili Tüzüğü7 m. 79-82 gibi çeşitli kanuni 

düzenlemelerde bahsedilmiştir.   

          Birleşme kavramı TTK’da iki ayrı yerde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden 

ilki, TTK’nın “Ticaret Şirketleri” kitabının “Umumi Hükümler” faslında, m. 146-

151 arasındadır. İkincisi ise “Tasfiyesiz İnfisah” başlığını taşıyan m. 451- 454 

arasındadır ve bunlar; anonim ortaklarının birleşmesi, yeni şirket kurulması, bir 

anonim şirketin sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket tarafından devralınması 

ve bir anonim şirketin kamu tüzel kişisi tarafından devralınması hakkındadır.  

          TTK m. 146/1’de birleşmeye ilişkin bir tanım vermekten kaçınılarak şöyle bir 

hükme yer verilmiştir: “Birleşme, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle 

birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmalarından veya bir yahut daha fazla ticaret 

şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine iltihak etmesinden ibarettir.” TTK 

tasarısı m. 136(1)’de ise ticaret şirketlerinin birleşmeleri açık bir ifadeyle ikiye 

ayrılmıştır: “Şirketler; a) Bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma 

şeklinde birleşme” veya b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle 

“yeni kuruluş şeklinde birleşme” yoluyla birleşebilirler.” Her ne kadar TTK’da 

açıkça belirtilmemiş olsa da ticaret şirketlerinin birleşmeleri, yeni kuruluş yoluyla ve 

devralma yoluyla birleşme olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. TTK 

anlamında birleşme sayılmayan birleşmeler hakkında ise BK m. 180 

uygulanmaktadır.  Çalışmamızın ilerleyen başlıklarında birleşme kavramı TTK ve 

BK kapsamında ayrıntılı olarak değerlendirileceğinden burada ayrıntıya girmiyoruz.          

          Koop K. m. 84’te “Birleşme Suretiyle Dağılma” başlığı altında, bir 

kooperatifin bütün aktif ve pasifleriyle diğer bir kooperatif tarafından devralınması 

durumu düzenlenmiştir. Bank K. m. 19’da ise, Türkiye'de faaliyette bulunan 

bankalardan birinin; diğer bir veya birkaç banka veya finansal kuruluş ile 

birleşmesinin veya bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve yükümlülüklerini Türkiye'de 

faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesinin, bütün aktif ve pasifleri ile diğer 

hak ve yükümlülüklerini devir almasının veya bölünmesinin ya da hisse değişiminin 

BDDK’nın iznine bağlı olduğu, izin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili bankaların 
                                                           
6 14/7/2003 T. ve 25168 sayılı RG’de yayımlanmıştır. İlgili tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 
taslağı için bkz. (Çevrimiçi) www.spk.gov.tr; 3 Mayıs 2009. 
7  8.2.1957 T., 9530 sayılı RG’de yayımlanmıştır.   

http://www.spk.gov.tr
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yetkili organlarınca karar alınarak gerekli işlemlere geçilmediği takdirde, verilen izin 

geçersiz olacağı, bankaların bu kanun hükümlerine göre birleşme, bölünme ve 

devirlerinde TTK ile devir veya birleşmeye konu bankaların toplam aktiflerinin 

sektör içindeki paylarının yüzde yirmiyi geçmemesi kaydıyla RKHK m. 7, 10 ve 

11’in uygulanmayacağı, birleşme veya devir işleminin kesinleşmesini müteakip, 

devredilen kuruluşun bütün aktif ve pasifleri ile diğer hak ve yükümlülükleri 

devralan bankaya geçeceği ve devredilen kuruluşun tüzel kişiliği sona ererek 

kaydının ticaret sicilinden silineceği düzenlemiştir.  

          BDDK tarafından çıkartılmış Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse 

Değişimi Hakkında Yönetmelik m. 4(b)’de birleşme, bir bankanın, bir veya birden 

fazla banka ya da finansal kuruluş ile tüzel kişilikleri sona ermek suretiyle tüm hak 

ve alacakları ile mevduat veya katılım fonları dâhil tüm borç ve yükümlülüklerinin 

yeni kurulacak bir bankaya devri olarak tanımlanmıştır.  

          Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılmış Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme 

İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği m. 3’e göre birleşme, ortaklık devralma yoluyla ya 

da yeni ortaklık kurulması yoluyla gerçekleşeceği belirtilerek belirtilmiştir. Buna 

göre ortaklık devralma yoluyla birleşme, en az bir ortaklığın, aktif ve pasifini bir 

bütün olarak başka bir ortaklığa devrederek, tasfiyesiz infisah etmesi, devralan 

ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklığın ortaklarına verilmesi ve devralan 

ortaklığın tüzel kişiliğini devam ettirmesi; yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme 

ise, iki veya daha çok ortaklığın, tasfiyesiz infisah yoluyla, tüzel kişiliklerini sona 

erdirerek aktif ve pasiflerini bir bütün olarak birleştirmek suretiyle kurulacak yeni bir 

ortaklığa devretmeleri ve yeni kurulan ortaklığın hisselerinin sona eren ortaklıkların 

ortaklarına hisseleri oranında verilmesidir.  

            Ticaret Sicili Tüzüğü m. 79’de birleşmenin, iki veya daha çok ticaret 

şirketinin aktif ve pasiflerini birleştirerek tüzel kişiliklerini sona erdirmek kaydıyla 

yeni bir ticaret şirketi meydana getirmeleri ya da bir veya daha çok ticaret şirketinin 

tüzel kişiliklerini sona erdirip aktif ve pasiflerini mevcut diğer bir ticaret şirketinin 

aktif ve pasifleriyle birleştirip o şirkete katılmaları şeklinde olacağı düzenlenmiştir. 
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Görüleceği üzere birleşme kavramı bu maddede ve TTK’da, unsurlar gösterilmeden 

sadece birleşmenin hangi yollarla meydana gelebileceği belirtilerek açıklanmıştır8. 

 

B. Birleşme Kavramının Doktrindeki Tanımı 

          Rekabet hukukunda birleşmelerin varlığı, sadece Türk mevzuatına göre değil 

aynı zamanda uluslararası mevzuata göre değerlendirilir. Türk mevzuatına göre 

birleşme kabul edilmeyen bir durum, ulusal mevzuata göre birleşme olarak kabul 

ediliyor ise Kurul bunu birleşme olarak değerlendirmelidir9. Bu sebeple rekabet 

hukuku bakımından birleşmeler, TTK kapsamındaki birleşmelerden daha geniş bir 

alanı kapsamaktadır10.   

           Birleşme kavramı sözlük anlamı itibariyle “iki firma ya da şirketin, hukuki 

varlıklarını sona erdirerek, yeni yasal unvan altında bir araya gelmeleri sonucu, her 

türlü varlık ve yükümlülüklerin yeni oluşturulan firmaya devredilmesi ya da bu iki 

firmadan birinin diğerine katılması” anlamına gelmektedir11. Bu kavramın Türk 

hukuku çerçevesinde doktrinde farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir12. Türk, 

en az bir ortaklığın, pay sahiplerine başka bir ortaklığın pay senetlerinden verilmesi 

karşılığında malvarlığı veya işletmesini aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak o 

ortaklığa devrederek tasfiyesiz dağılması (devralma yoluyla birleşme) ya da en az iki 

ortaklığın, pay sahiplerine yeni kurulan bir ortaklığın pay senetlerinden verilmesi 

karşılığında malvarlıkları veya işletmelerini aktif ve pasifleriyle birer bütün olarak bu 

ortaklığa devrederek tasfiyesiz dağılmaları (yeni ortaklık kurulması yoluyla 

birleşme) sonucunda iki veya daha çok ortaklığın tek bir ortaklık durumuna gelmesi 

                                                           
8 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 108. 
9 Bu durum kaynağını RKHK m. 2’den almaktadır. RKHK m. 2 hükmü aynen şöyledir: “Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları 
etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, 
uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve 
rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve 
davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler 
bu Kanun kapsamına girer.” 
10 Ünal Tekinalp, “Grup İçi Teşebbüsler Arasındaki Birleşme ve Devralmalar İçin Rekabet Kurulunun 
İznine Gerek Olup Olmadığı Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Cumhuriyet’in 75. Yıl Armağanı,  
İstanbul, 1999, s. 779.  
11 İktisat Terimleri Sözlüğü. (Çevrimiçi) www.tdkterim.gov.tr, 14 Temmuz 2009. 
12 Birleşme kavramı ile ilgili çeşitli ülke mevzuatlarında yer alan tanımlar hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Türk, a.g.e., s. 21 vd. 

http://www.tdkterim.gov.tr
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durumunu birleşme olarak tarif etmiştir13. Yasaman ise birleşmeyi, çeşitli sermaye 

ortaklıklarının tasfiye edilmeksizin bir ortaklık haline gelmesi ve birleşen ortaklık 

veya ortaklıkların pay sahiplerine, bu ortaklığın paylarının verilmesi olarak 

tanımlamıştır14. Domaniç’e göre birleşme, aynı neviden iki veya daha fazla ticaret 

şirketinin birbirleriyle birleşerek yeni bir şirket kurmalarından ya da bir veya daha 

fazla ticaret şirketinin mevcut başka bir ticaret şirketiyle iltihak etmesinden 

ibarettir15. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu’na göre teknik-hukukî anlamda birleşme, bir 

veya birden çok ticaret ortaklığının malvarlığının tasfiye olunmaksızın, içlerinden 

birine veya yeni kurulan bir ortaklığa, kendiliğinden ve külli halefiyet yolu ile 

geçmesi; böylece malvarlıklarının birleşmesi ve intikal eden malvarlığının karşılığı 

olarak, infisah eden ortaklığın ortaklarının, hesaplanan bir değiş-tokuş ölçüsü 

uyarınca bünyesinde birleşilen ortaklıkta kendiliğinden ortaklık payı kazanmasıdır16. 

Bahtiyar’a göre birleşme, birden çok şirketin içlerinden birinin ya da yeni kurulacak 

bir şirketin çatısı altında malvarlıklarının tasfiye edilmeksizin bir araya gelmesinin 

ve birleşen şirket ortaklarının, bir değişim ölçüsüne göre birleşen ortaklıktan pay 

almalarının birleşme olduğunu ifade etmiştir17. Pulaşlı’ya göre, ticaret 

ortaklıklarında birleşme, birçok şirketin malvarlıklarını tasfiye etmeksizin içlerinden 

birinin bünyesinde ya da yeni kurulan bir şirketle birleşmeleri ve bu birleşmeye 

katılan şirketlerin belirli bir değiştirme ölçüsüne göre meydana gelen yeni şirkette 

pay sahibi olmasıdır18. Doğanay birleşmeyi, iki ya da daha fazla ticaret şirketinin 

malvarlıklarını veya işletmeleri ile ortaklarını bu şirketlerden birine veya yeni 

kurulan bir üçüncü şirkette bir araya toplayan hukukî değişim şekli olarak 

tanımlamıştır19. Yasaman ve Kılıç ise şirketlerin birleşmesinin şirketlerin evlenmesi 

olarak da değerlendirilebileceğini belirtmiştir20.  

                                                           
13 Türk, a.g.e., s. 38.  
14 Yasaman, a.g.e., s. 7. 
15 Hayri Domaniç, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması TTK Şerhi II, İstanbul, Temel 
Yayınları, 1988, s. 1497. 
16 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 109. 
17 Mehmet Bahtiyar, Ortalıklar Hukuku, 3. bs., İstanbul, Beta Basım Yayım, 2007, s. 40.  
18 Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Temel Esaslar, 5. bs., Adana, Karahan Kitabevi, 2007, s. 70. 
19 İsmail Doğanay, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Cilt-Madde 1-419, 4. bs., İstanbul, Beta 
Basım Yayım, 2004, s. 650. 
20 Hamdi Yasaman, “Şirketlerin Birleşme ve Bölünmeleri”, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal 
Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2003, s. 699; Yalın Kılıç, Rekabet 
Politikası Açısından Birleşme ve Devralmalar, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, 2000, 
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C. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi   

1. Birleşmenin Şartları 

a. En Az İki Ticaret Şirketinin Olması 

          TTK ve TTK Tasarısı anlamında birleşmenin söz konusu olması için en az iki 

ticaret şirketinin varlığı ön şarttır; ancak birleşecek ticaret şirketi sayısında bir üst 

sınıra rastlanmamaktadır21. Ticaret şirketi olmayan herhangi bir topluluk ya da 

kuruluşun birleşmesi TTK ve TTK Tasarısı anlamında birleşme değildir22. Adi şirket 

ile ticaret şirketinin birleşmesi, bu anlamda mümkün değildir. Bir adi şirketin ticaret 

şirketine katılması, ancak BK m. 535/4 ve m. 538-540 gereğince adi ortaklığın 

dağıtılması ve tasfiyesi ya da BK m. 179 gereğince ortaklık malvarlığı veya 

işletmesinin aktif ve pasifleriyle devri yoluyla mümkündür. Tüzel kişiliğe sahip, 

ancak ticaret şirketi olmayan bir kuruluş ile bir ticaret şirketinin birleşmesi de TTK 

ve TTK Tasarısı anlamında mümkün değildir. Bu durumda BK m. 179, 180, TTK m. 

234, 443/2, Ticaret Sicili Tüzüğü m. 83/5 vb. çerçevesinde malvarlığı ya da işletme 

devirleri olabilirse de, TTK anlamında birleşme malvarlıksal veya işletmesel işlem 

olmasının yanında ortaklıksal bir işlem de olduğundan, sadece ticaret şirketleri 

arasında gerçekleşebilir. Kamu tüzel kişisi tarafından devralma ile ticaret 

şirketlerinin birleşmesi ise birbirinden farklıdır. Bunların ortak noktası, anonim şirket 

ya da kooperatif malvarlığının tasfiye yapılmaksızın devri, birleşmenin aksine, kamu 

tüzel kişisi tarafından devralmada kesin olmayıp, ilgili kamu tüzel kişisinin de 

                                                                                                                                                                    
s. 20. Kanaatimizce, tüzel kişilik gerçek kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ve yararlı bir 
hukukî “varsayım” olduğundan, MK m. 48 de gözönünde tutularak, bu gibi kullanışlardan kaçınılması 
yerinde olur. Tüzel kişilerin “evlenmesi” terimi, ancak gazetelerin günlük dillerinde kullanılabilir. 
Hukuken bir anlamı yoktur.      
21 TTK m. 146’da iki veya daha fazla ortaklıktan, TTK m. 452’de yeni kuruluş yoluyla birleşmeye 
ilişkin olarak birden çok anonim ortaklıktan bahsedilmiştir. Bkz. Türk, a.g.e., s. 47-48; Yasaman, 
a.g.e., s. 34-35.   
22 TTK bakımından, ticaret ortaklığı sayılmayan topluluk ve kuruluşların birleşmeye taraf 
olamayacağına dair ayrıntılı bilgi için bkz. Türk, a.g.e., s. 49-50. TTK Tasarısı bakımından da 
söylenebilir ki; birleşmenin ticaret şirketi dışındaki yapılanmalar arasında gerçekleşmesi durumunda, 
m. 194 hükmü ile ticari işletmenin bir ticaret şirketi tarafından devralınması suretiyle birleşmesine 
ilişkin durumda birleşme hükümlerinin kıyasen uygulanacağına dair istisnaî düzenleme dışında, 
birleşmeden söz edilmez.    
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kabulü ile anonim şirket ve kooperatif genel kurulunun bu yönde karar vermesine 

bağlıdır23.    

 

b. Birleşen Ticaret Şirketlerinin Nev’ilerinin Aynı Olması 

          TTK anlamında birleşmeden söz edebilmek için en az iki ticaret şirketinin 

bulunması yeterli değildir. Aynı zamanda, TTK m. 147 uyarınca, bu ticaret 

şirketlerinin aynı nev’iden olması gerekmektedir. Buna göre, kollektif ya da 

komandit ortaklıklar ve anonim ile sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar 

aynı neviden sayılırlar. Ancak bir anonim ortaklık, limited ortaklıkla ya da kollektif 

ortaklıkla birleşemez24. TTK Tasarısı’nda ise nev’ilerin aynı olması şartı terkedilmiş 

ve türler arası birleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. TTK Tasarısı m. 137’ye 

göre ise, sermaye şirketleri, sermaye şirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan şirket 

olmaları şartıyla kollektif ve komandit şirketlerle; şahıs şirketleri, şahıs şirketleriyle, 

devrolunan şirket olmaları şartıyla sermaye şirketleriyle, devrolunan şirket olmaları 

şartıyla, kooperatiflerle; kooperatifler, kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle ve 

devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle birleşebilirler25. Bu maddede 

şirketler arasında yasak birleşmelere vurgu yapılmasının yanında ticaret şirketleriyle 

dernek, vakıf ve tek kişi işletmesinin birleşmeleri düzenleme dışı bırakılmıştır. 

Görüldüğü üzere bazı işletmeler arasındaki birleşmeler de bu kapsama dâhil 

edilmemiştir. Bir sermaye şirketi, kendisi devrolunan şirket olarak kollektif ve 

komandit şirketlerle birleşemeyeceğinden, sermaye şirketi mutlaka devralan şirket 
                                                           
23 Türk, a.g.e., s. 50 vd. 
24 TTK m. 152 gereğince, bir ticaret şirketinin nev’inin, diğer bir ticaret şirketi nev’ine çevrilmesi 
mümkündür. Dolayısıyla, birleşmeye katılmak isteyen şirket, nev’i değiştirme yoluyla aynı nev’iden 
olan ya da öyle sayılan ticaret şirketi ile birleşebilir. Bkz. Hikmet Sami Türk, Ticaret 
Ortaklıklarının Birleşmesinde"Nevilerin Aynı Olması Koşulu”, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1986, s. 346-347. Bunun dışında ayrı nev’iden şirketlerin TTK 
anlamında birleşme meydana getirmesine imkân sayılabilecek üç durum daha mevcuttur. Bunlar; ayrı 
nev’iden olan ancak birleşmek isteyen şirketlerin tasfiye edilerek birleşmesi, toptan devir veya toptan 
satış yoluyla tasfiye sürecinin kısaltılmasıyla sonuca ulaşılması ve aynı nev’iden olmadığı ya da öyle 
sayılmadığı için birleşemeyen şirketlerin ekonomik ve hukukî bütünlüklerini koruyarak BK m. 179 ve 
m. 180 kapsamında birleşmeleridir. Ayrıntılı inceleme için bkz. Şengül Al Kılıç, Türk Ticaret 
kanunu Tasarısına Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2009, s. 
31-31.   
25 TTK Tasarısı m. 124/1 uyarınca ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 
şirketlerden ibarettir. M. 124/2 uyarınca ise kollektif ile komandit şirket, şahıs; anonim, limited ve 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılmaktadır. 
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olmalıdır. Sınırsız sorunlu şirketin sınırlı sorumlu şirketi devralması uygun 

görülmemiştir. Kooperatifler de devrolunan şirket olmaları durumunda şahıs 

şirketleri ile birleşemez26.   

 

2. Birleşmenin Türleri 

          TTK m. 147 ve TTK Tasarısı m. 13627 uyarınca birleşme, iki veya daha fazla 

ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmalarından veya bir 

ya da daha fazla ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketine iltihak etmesinden 

ibarettir. Buna göre birleşmenin türleri, yeni kuruluş şeklinde ve devralma şeklinde 

birleşmedir. 

 

a. Devralma Şeklinde Birleşme 

          Devralma şeklinde birleşmede28, bir ticaret şirketi diğer bir ticaret şirketini 

tüm aktif ve pasifleriyle devralmakta, devralınan ticaret şirketinin tüzel kişiliği 

ortadan kalkmaktadır29. Bu tür birleşmelere katılma veya iltihak yoluyla birleşme de 

denmektedir. Burada iki tür ticaret şirketi vardır. İlk şirket, yeni kuruluş yoluyla 

birleşmede olduğu gibi eskiden beri mevcut olduğundan birleşme sayesinde 

kurulacak değildir, bünyesinde birleşilecek şirkettir. İkincisi ise devredilen şirkettir. 

Bu birleşme türünde birleşmeye katılan tüm ticaret şirketlerinin hukukî varlıkları 

değil, sadece devrolunan şirketin hukukî varlığı sona erer. Ancak devredilen şirket 

infisaha rağmen tasfiye edilmez30.  

           Bu tür birleşmede, devralan şirket bir tanedir, hukukî varlığını devam ettirir. 

Bu şirketin sadece iç yapısında değişiklikler meydana gelir. Örneğin, esas sermayesi, 
                                                           
26 TTK Tasarısı, m. 137 gerekçesi.  
27 TTK Tasarısı m. 136 aynen şöyledir: “(1) Şirketler; a) Bir şirketin diğerini devralması, teknik 
terimle “devralma şeklinde birleşme” veya b) Yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle 
“yeni kuruluş şeklinde birleşme” yoluyla birleşebilirler.”  
28 “Absorption;merger; legal mergers; incorporation; Vershmelzung durch Aufnahme, reprise; 
annexion; fusion par absorption”. 
29 Devralma yoluyla birleşme, bir anonim şirketin başka bir anonim ya da paylı komandit şirket, bir 
kooperatifin başka bir kooperatif tarafından bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle dağılması 
olarak tanımlanmıştır. Bkz. Türk, a.g.e., s. 22; Yasaman, a.g.e., s. 35; Fahiman Tekil, Şirketler 
Hukuku: Anonim Şirketler, C. 2, İstanbul, Otağ Matbaası, 1978,  s. 698 vd.  
30 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 114.  
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pay sahiplerinin sayısı artar, aktifleri ve borçları çoğalır, ticaret unvanı değişebilir31. 

Ayrıca devralma şeklinde birleşmede devralan ticaret şirketi, devrolunan ticaret 

şirketinden kendisine intikal eden malvarlığı karşısında devrolunan ticaret şirketinin 

ortaklarına kendi şirketinde pay sahibi olma hakkı tanır32.  

 

b. Yeni Kuruluş Şeklinde Birleşme 

          Yeni kuruluş şeklinde birleşme (dar anlamda birleşme)33, iki ya da daha fazla 

ticaret şirketinin birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmalarıdır34. TTK’dan farklı 

olarak TTK Tasarısı m. 136(2)’da açıkça, birleşmeye katılarak fesholan ticaret şirketi 

“devralan şirket”, yeni kurulan şirket ise “devrolunan şirket” olarak adlandırmıştır.  

           Bu tür birleşmelerde üçüncü bir ticaret şirketine hayat verilmiş olur ve yeni 

kurulan ticaret şirketi birleşen ticaret şirketlerini kendi bünyesi içine alır35. Şöyle ki; 

birleşen ticaret şirketleri infisah ederler ve fakat tasfiye olunmazlar. Malvarlıkları bir 

bütün olarak yeni kurulan ticaret şirketine devredilir36. Birleşme tamamlanınca, 

birleşen ticaret şirketlerinin tüzel kişilikleri ticaret sicilinden terkin edilir. Birleşme 

ölçüsüne göre, payları, birleşen şirketlerin ortaklarına verilen şirket, yeni kurulan 

ticaret şirketidir37.  

                                                           
31 Halil Arslanlı, Anonim Şirketler. IV. Kısım Anonim Şirketlerin Hesapları, V. Kısım Anonim 
Şirketin İnfisahı ve Tasfiyesi, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1961, s. 240-241. 
32 Malvarlığı ve kişi varlığı unsurları varlıklarını devralan ya da yeni kurulan şirkette sürdürmeye 
devam ederler. Bunun istinası TTK Tasarısı m. 141 hükmüdür: “(1) Birleşmeye katılan şirketler, 
birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap 
olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı 
tanıyabilirler. (2) Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin 
verilmesini öngörebilirler.” Bu anlamda malvarlığının sadece bir kısmının devredildiği ya da 
devredilen mallar karşılığında, bu maddede düzenlenen ayrılma akçesine ilişkin istisna haricinde, 
paydan başka bir karşılığın verilmesi durumunda tasarının öngördüğü şekilde birleşmeden söz 
edilemez.  
33“Combination; assets mergers; Verschmelzung durch Neugründung, réunion; combinaison; 
kombination; fusion par constitution”.  
34 Birden çok anonim şirketin malvarlıkları tasfiye edilmeksizin yeni kurulacak bir anonim şirkete 
geçmesi yeni kuruluş yoluyla birleşme olarak tanımlanmıştır. Bkz. Türk, a.g.e., s. 23; Yasaman, 
a.g.e., s. 35; Tekil, Anonim Şirketler, s. 707.  
35 Doğanay, TTK Şerhi Cilt I, s. 651.  
36Tasfiyesiz sona erme ve külli halefiyet ilkesi ileride inceleneceğinden burada ayrıntıya girilmemiştir. 
Bkz. aşağıda C,3,b.   
37 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 113-114.   
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           Sonuçta söylenebilir ki; devralma yoluyla birleşme ile yeni kuruluş yolu ile 

birleşmeyi bir malvarlığının aktifleri ve pasifleriyle devralınmasından (BK m. 179) 

ayıran nokta, birleşmede ortakların da malvarlığı ile birlikte geçmesidir. Hâlbuki 

malvarlığının devrinde ortaklar değil, aktifleri ve pasifleriyle sadece malvarlığı 

geçer38.  

 

3. Birleşmeye Hâkim Olan İlkeler  

a. Tasfiyesiz İnfisah İlkesi 

Tasfiye, şirket aktiflerinin paraya çevrilerek borçların ödenmesi, sermaye 

payları geri verildikten sonra kalanın ortaklar arasında paylaştırılmasıdır39. Ticaret 

şirketinin infisah etmesiyle tüzel kişiliğin ticaret sicilinden terkin edilmesi zarfında 

geçen dönem tasfiye dönemidir. Ancak birleşmede böyle bir dönem mevcut 

değildir40. Şöyle ki; TTK m. 439’da, şirketin diğer bir şirketle birleşmesi, bir limited 

şirket şekline çevrilmesi veya bir kamu tüzel kişisi tarafından devralınması hariç 

olmak üzere, infisah eden şirketin tasfiye haline gireceği, ayrıca TTK m. 451’de yeni 

kuruluş şeklinde, m. 452’de ise devralma şeklinde birleşmede tasfiyesiz infisah 

öngörülmüştür41. Buna göre, yeni kuruluş şeklinde birleşmede şirketlerin tamamı, 

devralma şeklinde birleşmede ise devralınan şirket infisah etmektedir. Birleşmenin 

olduğu yerde tasfiye, tasfiyenin olduğu yerde ise birleşme gerçekleşemez42. 

Birleşme, devrolunan şirket ya da şirketler bakımından infisah sebebidir43.  

                                                           
38 Doğanay, TTK Şerhi Cilt I, s. 652.  
39 Türk, a.g.e., s. 133. 
40 Yasaman, a.g.e., s. 19.  
41 TTK Tasarısı’nda birleşmeye dair hükümler içerisinde infisahın tasfiyesiz olarak gerçekleşeceğine 
dair açık bir hükmün bulunmaması eleştirilmiştir. Hikmet Sami Türk, “Tasarı Hakkında Genel 
Değerlendirme”, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Konferansı, Bildiriler-Tartışmalar, 13-14 Mayıs 
2005, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2005, s. 26; Al Kılıç, a.g.e., s. 26. 
42 Türk, a.g.e., s. 149. Bu hususta ayrıca bkz. aşa. D. 
43 TTK Tasarısı m. 136(4) ve m. 152(3)’te bu durum açıkça belirtilmiştir. Ayrıca kollektif (m. 243(1)) 
ve komandit (m. 328’in yaptığı atıf sonucunda m. 243(4)) şirketlerde birleşme, infisah sebebi olarak 
gösterilmiş; anonim şirketlerde (m. 529(1)), sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde (m. 
56(2)’nin yaptığı atıf sonucunda m. 529(1)) ve limited şirketlerde (m. 636(1)) ise birleşme, infisah 
sebebi olduğu açıkça belirtilmeksizin, “kanunda öngörülen diğer sona erme halleri” denilerek 
düzenlenmiştir. Al Kılıç, a.g.e., s. 25, dn. 70’e göre, maddeler arasındaki bu uyumsuzluğun 
giderilmesi gerekmektedir.  
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          Tasfiyede şirketin hukukî varlığı sona ermekte iken, birleşmede amaçlanan 

şirketin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi değil, birleşen şirketlerin devralan ya da 

yeni kurulan şirkette hem malvarlıkları hem de şahıs varlığı unsurlarının devam 

ettirilmesidir44.  

         Birleşmenin tasfiyesiz infisah ilkesine göre yapılması, özellikle alacaklıların 

ve ortakların mağdur edilmemesi amacıyla özel hükümlerin getirilmesini gerekli 

kılar45. TTK’dan farklı olarak TTK Tasarısı’nda bu hususta değişiklikler mevcuttur. 

TTK Tasarısı m. 149’da alacaklıların “menfaati bulunan kişilerin ve diğer 

ilgililerin” denilmek suretiyle inceleme hakkı, m. 157’de ise alacaklıların teminat 

altına alınması hüküm altına alınmıştır. Ayrıca devrolunan şirketin, birleşmenin 

ticaret siciline tescili ile tasfiyesiz sona ereceği (m. 152(3)) ve aynı anda sicilden 

silineceği düzenlenmiştir (136(4)). TTK Tasarısı m. 153’e göre birleşme, tescil 

anından itibaren geçerlilik kazanır. Ancak alacaklılar birleşmenin hukuken geçerlilik 

kazandığı andan itibaren üç ay içinde devralan şirkete başvurarak haklarının güvence 

altına alınmasını isteyebilirler (m. 157(1)). Dolayısıyla alacaklılara, tasfiye yapılması 

sonucunda ortaya çıkabilecek muhtemel zararları engelleyebilme imkânı 

sağlanmıştır46. 

 

b. Külli Halefiyet İlkesi 

          Özel hukukumuzda esas itibariyle malvarlığının devri konusunda cüzi 

halefiyet ilkesi benimsenmiştir. Külli halefiyet ise miras ya da ticaret şirketlerinin 

birleşmesi gibi ancak kanunda belirtilen durumlarda söz konusu olabilmektedir47.    

          Birleşmede tasfiyesiz infisah ilkesinin geçerli olması, devrolunan şirketin 

hem malvarlığının hem de ortakların pay sahipliği sıfatının, devralan ya da yeni 

kurulan şirkette devam ettirmesi amacına hizmet etmektedir. Bu devamlılığın 

sağlanması ise ancak külli halefiyet yolu ile mümkündür48. 

                                                           
44 Türk, a.g.e., s. 113-114; Yasaman, a.g.e., s. 20. 
45 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 109; Doğanay, TTK Şerhi Cilt I, s. 651.   
46 Al Kılıç, a.g.e., s. 27-28.  
47 Yasaman, a.g.m., s. 701. 
48 Yasaman, a.g.e., s. 26. 



 46 

          Külli halefiyet hukukî bir olay neticesinde malvarlığını oluşturan tüm hak, 

alacak ve borçların bir bütün halinde bir bütün olarak kendiliğinden başka bir kişiye 

geçmesidir49. TTK m. 151’de “Külli Halefiyet İlkesi” olarak ayrı bir başlık altında 

düzenlenen ve ayrıca m. 451/1 ve Koop. K. m. 84/1’de vurgulanan bu ilkeden TTK 

Tasarısı’nda açıkça bahsedilmiş olmasa da, m. 136(4)’te yer alan “bir bütün 

halinde” ve m. 153(1)’de yer alan “bütün aktif ve pasif kendiliğinden devralan 

şirkete geçer” ifadeleri ile bu ilkeye değinilmiştir50.   

          Birleşmede tasfiyesiz infisah geçerli olduğu için birleşen şirketler tüm aktif 

ve pasifleriyle, külli halefiyet ilkesi gereğince kendiliğinden yeni kurulan ya da 

devralan şirkete geçmektedir51. Dolayısıyla, sadece ortakların hak ve borçları değil, 

aynı zamanda şirketten alacaklı ya da borçlu olan üçüncü kişilerin de haklarının ve 

borçlarının devralan ya da yeni kurulan şirkete geçmesi söz konusudur52. Buna göre 

gayrimenkullerde tescile53, menkullerde teslime54, alacaklarda temlike55, patent, 

ihtira, marka, maden hakları56 gibi malvarlığı unsurları bakımından kanunda 

                                                           
49 Türk, a.g.e., s. 151; Yasaman, a.g.e., s. 22; Doğanay, TTK Şerhi Cilt I, s. 658.   
50 TTK Tasarısı m. 136(3) ve (4)’ün madde gerekçelerinde külli halefiyet ilkesinden bahsedilmişse de, 
m. 136(4) hükmünün ilk cümlesine “külli halefiyet” kavramının eklenmesi yönündeki görüş için bkz. 
Erdoğan Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler, 5. bs., İstanbul, 
Vedat Kitapçılık, 2007, s. 77.   
51 TTK Tasarı m. 136(3), m. 136(4), m. 153(1). TTK m. 151, m. 451/1 ve Koop. K. m. 84/1 tarafından 
da benimsenmiş olan bu ilke, görüldüğü üzere TTK Tasarısı’nda, TTK m. 151’de olduğu gibi, ayrı bir 
başlık altında düzenlenmemiş de olsa, varlığını devam ettirmektedir. Birleşmelerde külli halefiyet 
ilkesinin hakların türleri bakımından işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Türk, a.g.e., s. 179 vd.; 
Yasaman, a.g.e., s. 26 vd. 
52 Yasaman, a.g.e., s. 24; Doğanay, TTK Şerhi Cilt I, s. 659. Doğanay, adı geçen kitabını 1974 
yılındaki basısında, bu ilke gereğince sadece pay sahiplerinin hak ve borçlarının devralan şirkete 
geçeceğini, alacaklıların devrolunan şirketten olan alacak haklarının devralan şirkete geçmeyeceğini 
belirtmiş, ancak kitabın bu basısında ise bu görüşü haklı olarak terkederek hem pay sahiplerinin hak 
ve borçlarının hem de üçüncü kişilerin devrolunan şirketteki alacaklarının devralan şirkete geçeceğini 
benimsemiştir.    
53 Devrolunan şirketin gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki ayni haklar, birleşmenin gerçekleştiği 
tarih olan devralmada sermaye artışının tescili, yeni kuruluşta anonim şirketin tüzel kişilik kazanması 
anında intikal eder. Bkz. Türk, a.g.e., s. 180; Yasaman, a.g.e., s. 26. Buradaki tescil, külli halefiyet 
ilkesi bakımından kurucudur. Bkz. Yasaman, a.g.e., s. 162-163.  
54 Menkuller bakımından mülkiyet, birleşmenin gerçekleşmesi ile yeni kurulan ya da devralan şirkete 
teslim edilmemiş mallar bakımından dahi teslimsiz asli zilyetlik yolu ile geçer. Bkz. Türk, a.g.e., s. 
181; Yasaman, a.g.e., s. 28. 
55 Birleşen şirketlerin birbirinden olan alacak ve borçları sona erer. Diğer alacakların nakli 
bakımından birleşme BK m. 164’te ifade edilen alacağın kanuni temliki niteliğindedir. Devrolunan 
şirketin alacaklarının teminat ve fer’ileri birleşme ile yeni kurulan ya da devralan şirkete geçecektir. 
Bkz. Türk, a.g.e., s. 189-190.     
56 Fikrî ve sınaî haklar, kendilerine özgü devir şekillerine uyulmasına gerek kalmaksızın devralan ya 
da yeni kurulan şirkete geçer. Bkz. Türk, a.g.e., s. 183-184; Yasaman, a.g.e., s. 28. 
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öngörülen özel devir şekillerine uyulması gerekli değildir57. Diğer taraftan, devralan 

şirketin bu mallar ve haklar üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için tescil şarttır58.  

 

c. Pay Sahipliliğinin Devamlılığı İlkesi 

         Devrolunan şirketin pay sahiplerinin, birleşmenin gerçekleşmesi ile yeni 

kurulan ya da devralan şirkette, hesaplama neticesinde belirlenen değiş-tokuş oranına 

göre ipso iure ortaklık pay kazanması pay sahipliliğin devamlılığı ilkesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır59. TTK Tasarısı’nda pay sahipliliğinin devamlılığı ilkesi m. 

140(1)’de şu şekilde ifade edilmiştir: “Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut 

ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve 

hakları üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı, birleşmeye katılan 

şirketlerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer 

hususlar dikkate alınarak hesaplanır.”60 Bu ilke gereğince devrolunan şirketin her 

bir ortağının, devrolunan şirketteki payının değerini karşılayan ve şimdiye kadarki 

payının verdiği haklarına eşit (veya öyle kabul edilen) hakları içeren bir devralan 

şirket payını talep etmeye hakkı vardır61.    

          Birleşmeden söz edebilmek için sadece devrolunan şirket malvarlığının 

devralan ya da yeni kurulan şirkete geçişi yeterli değildir. Bu ekonomik hadisenin 

yanında aynı zamanda devralınan şirketlerde pay sahibi olanların da, devralan ya da 

yeni kurulan şirkete geçişi söz konusu olmalıdır. Malvarlığının geçişinin yanında 

ortakların geçişinin de şart olması, TTK ve TTK Tasarısı anlamındaki birleşmeyi 

diğer işletme veya malvarlığı devirlerinden ayırmaktadır62.   

                                                           
57 Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku Dersleri: Şirketler Hukuku: Giriş- Şahıs Şirketleri, Ankara, 
Güzel İstanbul Matbaası, 1965, s. 151; Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 108 
58 Pulaşlı, a.g.e., s. 81. 
59 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 109; Türk, a.g.e., s. 87-89; Yasaman, a.g.e., s. 32; Al Kılıç, 
a.g.e., s. 46. 
60 Bu maddede sadece devrolunan şirket ortaklarının hakları bakımından kaleme alınmış olup, bu 
durum hatalı görülmüş, devralan ortaklığın ortaklarının haklarının da aynı ölçüde gözetilmesi gerekir. 
Bkz. Moroğlu, a.g.e., s. 83. 
61 TTK Tasarısı, m. 140(1) gerekçesi.  
62 Türk, a.g.e., s. 80-81; Türk, Nev’ilerin Aynı Olması, s. 234 Yasaman, a.g.e., s. 25. Birleşmede, 
malvarlığının geçişi karşılığında pay sahiplerine devralan ya da yeni kurulan şirkette verilecek paylar 
belirlenirken birleşme sözleşmesinde yer alacak olan değişim oranına göre hareket edilecektir (TTK 
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          Devrolunan şirketin pay sahiplerinin, devralan ya da yeni kurulan şirkette pay 

sahibi sıfatını kazanması için başka bir işlem yapılmasına ya da TTK m. 451/1 b.8 ve 

m. 452/2 b.4’te yer alan ve yanlış anlamalara yol açabilecek şekliyle ifade edildiği 

gibi bu ortaklara pay senedi verilmesine gerek yoktur (TTK Tasarısı m. 136(3), m. 

140/(1), m. 153(3))63.   

          Birleşme kararı alınmış olmasına karşın, devrolunan şirketin tasfiye haline 

girmesi, malvarlığının tamamının değil de bir kısmının devralan ya da yeni kurulan 

şirkete geçmesi ya da devrolunan şirket ortaklarına devralan şirkette değil de başka 

bir şirkette pay sahibi sıfatı kazandırılması durumunda ya da devrolunan şirketin 

malvarlığı karşılığında bu şirketin ortaklarına devralan veya yeni kurulan şirkette pay 

sahipliği sıfatı kazandırılması yerine payının karşılığı ödenirse, TTK anlamında 

birleşme gerçekleşmeyecektir64. TTK uyarınca birleşme kararı almış şirketlerin pay 

sahipleri bu kararın alınmasında olumsuz oy kullanmış olsalar dahi, şirketten çıkma 

hakkı tanınmadığından zorunlu olarak birleşmeni tarafı olmak zorundadırlar. Pay 

sahipliğinin devam etmesi ilkesi TTK anlamında emredici biçimde uygulanmaktadır. 

Hâlbuki birleşmeye taraf olmak istemeyen, birleşmeyi kendi menfaatine görmeyen 

devrolunan şirket ortağını birleşmenin tarafı olmaya zorlamak doğru değildir. Bu 

sebeple TTK m. 141’de devrolunan şirket ortaklarına yenilik doğurucu bir seçim 

hakkı tanınmıştır. Buna göre m. 141(1) uyarınca birleşmeye katılan şirketler, 

birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının 

iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma 

akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilecekleri gibi m. 141(2) uyarınca 

birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin 

verilmesini de öngörebilirler65.  

 

 

                                                                                                                                                                    
Tasarısı m. 136(3), m. 146(1) b.1). Değişim oranı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Al Kılıç, a.g.e., s. 
47 vd.  
63 Yasaman, a.g.e., s. 33; Al Kılıç, a.g.e., s. 47.  
64 Al Kılıç, a.g.e., s. 48. 
65 Pay sahipliliğinin devamlılığı ilkesinin istisnası olan ayrılma akçesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Al Kılılç, a.g.e., s. 48 vd. 
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d. Alacaklıların Korunması İlkesi 

         Ticaret şirketlerinin birleşmesinin, birleşen şirketlerin alacaklılarının 

menfaatleri bakımından olumsuz etkileri olabilir. Bu durumda, kollektif, komandit ve 

limited şirketler için TTK m. 150/3’te şirket alacaklılarına birleşmeye itiraz etme 

hakkı tanınmıştır66. Anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve 

kooperatiflerin birleşmelerinde uygulanan TTK düzenlemesinde alacaklıların 

korunması için malvarlığının ayrı yönetilmesi yoluna gidilmektedir. Bu tür 

birleşmelerde kararın sicile tescili ile birlikte hüküm ve sonuçlar doğmaktadır. 

Ancak, devrolunan şirkete ait malvarlığı alacaklıların korunması amacıyla, 

devrolunan şirketin borçları ödeninceye kadar devralan ya da yeni kurulan şirket 

tarafından ayrı yönetilmektedir (TTK m. 451, m. 452/1, m. 453/2, Koop. K m. 84). 

TTK m. 150 uyarınca alacaklılara itiraz hakkı tanınan durumlarda alacaklının itiraz 

etmesi üzerine en az üç aylık sürenin geçmesi gerekeceğinden birleşmenin geçerli 

olacağı an gecikecektir. Hâlbuki birleşmede korunacak menfaat sadece alacaklının 

değildir. TTK m. 451 uyarınca da birleşmenin, alınan kararın sicile tescil ve ilânı ile 

hüküm doğuracağı ancak devrolunan malvarlığının söz konusu şirketin borçları 

ödeninceye ya da teminat alınıncaya kadar ayrı yönetilmesi daha çok alacaklıları 

koruyan bir durumdur. Ayrıca bu durum, her ne kadar devralan şirketin malvarlığına 

geçmemiş olsa da, devralan şirket yönetim kurulunun devrolunan şirket malvarlığını 

yönetmekten dolayı da sorumlu olması yönetim kuruluna ayrı bir külfet 

yüklemekte67, kaldı ki uygulamada da malvarlıklarının ayrı yönetilmesi ilkesi 

işlememektedir68.   

          TTK Tasarısı’nda bu uygulama benimsenmemiştir. Her birleşme bakımından 

alacaklıkların korunmaması gerektiğine dair bir düşünce isabetli değildir. Birleşen 

                                                           
66 TTK m. 150/3 hükmü aynen şöyledir: “Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri ilandan 
itibaren üç ay içinde salahiyetli mahkemeye müracaatla birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından 
vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar katileşmedikçe 
veyahut mahkemece takdir edilecek teminat şirket tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade 
etmez.” Buna ek olarak bkz. TTK m. 146/2: “Çeşitli ticaret şirketlerine ait hususî hükümler mahfuz 
şartiyle birleşme hakkında müteakip maddelerdeki hükümler tatbik olunur.” 
67 N. Ayşe Odman, “Ticaret Şirketlerinin Bölünerek ve/veya Birleşerek Yeniden Yapılandırılması”, 
40. Yılında Türk Ticaret Kanunu: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku 
Anabilim Dalı ve Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin ve Araştırma Görevlilerinin 
Değerlendirmeleri, İstanbul, İÜHF Yayınları, 1997, s. 54-55. 
68 TTK Tasarısı, m. 157 gerekçesi.  
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şirketlerden biri zararda, hatta borca batık ise, finansal durumu güçlü olan şirket 

alacaklılarının birleşmeye karşı korunması gerekmektedir. TTK’daki uygulama 

yerine TTK Tasarısı’nda alacaklılar ile şirket ya da pay sahipleri menfaatini 

dengeleyecek bir sistem benimsenmiştir69. 

 

e. Türler Arasında Serbest Birleşme İlkesi 

          TTK m. 147 uyarınca birleşme, yalnız aynı neviden olan şirketler arasında 

yapılmalıdır ve birleşme bakımından kollektif ile komandit şirketler ve anonim ile 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler aynı neviden sayılırlar. Ancak TTK 

Tasarısı m. 137 hükmü ile bu şart türler arasında serbest birleşme ilkesi gereğince 

kaldırılmıştır. Yukarıda bu ilkeye ilişkin açıklamalar yapıldığından burada ayrıntıya 

girmiyoruz.  

 

D. Malvarlığı veya Ticari İşletme Düzeyinde Kalan Birleşmeler 

         TTK anlamında ticaret şirketlerinin birleşmesinden bahsedebilmek için 

malvarlıkları düzeyinde birleşmenin yanı sıra ortaklar arasındaki birleşmenin de 

varlığı şarttır. Sadece malvarlığı ya da işletmeler düzeyinde kalan ya da sadece 

ortaklar arasında gerçekleşen birleşmeler TTK anlamında birleşme değildir. Ancak 

hem malvarlığı unsuru hem de şahıs unsurundan oluşan ticari işletmelerin 

birleşmesinin söz konusu olduğu durumlarda ticaret şirketlerinin birleşmelerinden 

söz edilir70. 

          TTK anlamında bakımından birleşme sayılmayı gerektirecek koşulların 

bulunmaması ve ticaret şirketine ait malvarlığının kısmen başka bir ticaret şirketine 

devredilmesi, TTK m. 146-150 ya da 451-452 hükümleri bakımından bir dar-hukukî 

anlamda birleşme sayılmaz ve bu durumda BK m. 179-180 uygulama alanı bulur71. 

          Öncelikle ilgili temel kavramlar üzerinde durmakta yarar vardır. İşletme 

kavramı Türk’e göre, mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği teknik-sosyal-
                                                           
69 Bu ilkenin TTK Tasarısı bakımından ayrıntılı incelemesi için bkz. Al Kılıç, a.g.e., s. 59 vd.   
70 Türk, a.g.e., s. 59-60; Yasaman, a.g.e.,  s. 12.  
71 Yasaman, a.g.e., s. 16-17; Arkan, a.g.e., s. 41.  



 51 

ekonomik birim72, Acemoğlu’na73 ve Poroy/Yasaman’a74 göre sermaye-emek-

girişimci üçlüsünün birlikte, belirli bir organizasyon kapsamında faaliyet göstermesi, 

Arkan’a göre bir girişimci tarafından ekonomik menfaat sağlamak için emek ve 

sermayenin bağımsız şekilde bir araya getirilmesi75 olarak tanımlanmıştır76.  

           Ticaret hukukunun esasını oluşturan ticari işletmenin ise tanımı TTK’da açık 

olarak yapılmamış ve fakat TTK m. 449/1 ve m. 453/1’den77 esinlenerek yapılan 

TTK m. 11/1’de, ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer 

müesseselerin ticari işletme sayılacağı belirtilmiştir78. Bu maddede düzenlenen ticari 

işletme tanımın tamamlanabilmesi için TTK m. 12’de ticarethane ve fabrika, TTK m. 

13’te ise ticari şekilde işletilen diğer müesseseler düzenlenmiştir. Bu sebeple ticari 

işletme ile ilgili konularda üç maddenin birlikte ele alınması gereklidir79. TTK m. 

28’e dayanarak çıkarılan Ticaret Sicili Tüzüğü80 m. 14’te ise ticari işletme tanımı şu 

şekilde yapılmıştır: “Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinin tarif edilen 

ticarethane veya fabrikalar ile 13 maddesinde tarif edilen ticari şekilde işletilen 

diğer müesseseler ticari işletmelerdir. Bir gelir sağlamayı hedef tutmayan veya 

devamlı olmayan faaliyetlerle Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesinde tarif 

edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşmayan faaliyetler ticari işletme sayılamaz.”81 

Hükmün zıt anlamından ticari işletmeyi diğer işletmelerden ayıran özellik ortaya 

çıkmaktadır. Bu özellik esnaf faaliyetini aşmaktır. Gelir sağlamayı hedef tutmak ve 

devamlılık unsurları zaten sadece ticari işletmenin değil, genel olarak işletmelerin de 

                                                           
72 Türk, a.g.e., s. 9-10.  
73 Kevork Acemoğlu, Borçlar Kanununun 179. maddesine Göre Malvarlığı veya Ticari 
İşletmenin Devri, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1971, a.g.e., s. 16. 
74 Reha Poroy/Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 12. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 
25. 
75 Arkan, a.g.e., s. 20.  
76 İşletme kavramını da içinde barındıran daha geniş bir kavram olan teşebbüs kavramına yukarıda 
değindiğimizden, burada ayrıntıya girmiyoruz. Bkz. Birinci Bölüm, I. 
77 BK m. 449/1: “Ticari mümessil, bir ticarethane veya fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer bir 
müessese sahibi tarafından …”; BK m. 453/1: “Ticari vekil, ticari mümessil sıfatını haiz olmaksızın 
bir ticarethane veya fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer bir müessese sahibi tarafından …” 
78 Türk, Ticaret Ortaklıkları, s. 66.  
79 Şaban Kayıhan, Ticari İşletme Rehni, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları,  1996, s. 6.  
80 Ticaret Sicil Nizamnamesi, Bakanlar Kurulu’nun 2.2.1957 T., 8604 sayılı Kararı ile yürürlüğe 
girmiştir. 98-11548 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ismi “Ticaret Sicili Tüzüğü” olarak değiştirilmiş 
ve 28.8.1998 T., 23447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
81 Ticaret Sicili Tüzüğü’nün bu maddesinin esas alındığı, ticari işletmenin tanımlandığı TTK Tasarısı 
m. 11(1) şöyledir: “Ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı 
hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.” 
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karakteristik özelliğidir. Dolayısıyla ticari işletmenin unsurları gelir elde etme amacı, 

devamlılık, bağımsızlık ve esnaf işletmesi faaliyetini aşmadır82. Sonuç olarak 

denilebilir ki; ticaret işletme, işletmenin bir türüdür ve ticari şekilde işletilen83, TTK 

m. 11, 12 ve13’te yer alan ticari işletme türlerinden birine dâhil olup, ayrıca gelir 

elde etme amacıyla, devamlı olarak ve bağımsız biçimde esnaf işletmesi faaliyetini 

aşan işletmeler ticari işletmelerdir84.   

          Malvarlığı ise para ile ölçülebilen aktif ve pasif hakların tamamıdır85. Ticari 

işletmelerde insan unsuru ile malvarlığı unsuru birlikte bulunmaktadır. Bir işletmeye 

ait malvarlıksal unsurlar toplamı olan işletme malvarlığı, haklar ve borçlar 

bütünüdür86 ve aktif-pasif, maddi-gayrimaddi unsurlardan oluşur. TTK m. 11/1, 

ticari işletmelerin aktif malvarlığında hangi unsurların olduğunu şu şekilde 

belirtmiştir: “Tesisat, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, ihtira beratları 

ve markalar, bir sanata müteallik veya bir şahsa ait model ve resimler gibi bir 

müessesenin işletilmesi için daimi bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede 

aksine hüküm bulunmadıkça, ticari işletmeye dâhil sayılır.” Bu sayım tahdidi değil, 

örnekleme niteliğindedir87. Bu madde haricinde, 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni 

Kanunu88 m. 3/1’de belirtilen ticaret unvanı ve işletme adı, rehnin tescili anında 

mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, araç, alet ve motorlu 

nakil araçları, ihtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai 

haklar da ticari işletmelerin aktif malvarlığı kapsamında sayılabilir. Başka bir 

ifadeyle, maddi unsurlar, tesisat, işletme sermayesi, hammadde, gayrimenkuller, 

makineler, araçlar, diğer maddi şeyler ve haklardan; gayrimaddi unsurlar ise işletme 

                                                           
82 Ticari işletme kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sait Kemal Mimaroğlu, Ticaret Hukuku, 
Birinci Cilt İşletme Hukuku, (Ekonomi Hukuku, İşletme Hukuku, Ticaret Hukukunun Temel 
İlkeleri ve Ticari İşletme), 3. bs., Ankara, Sevinç Matbaası, 1978, s. 184 vd.; İmregün, a.g.e., s. 7; 
Hüseyin Ülgen/Ömer Teoman/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Aslan Kaya/N. Füsun Nomer 
Ertan, Ticari İşletme Hukuku, 3. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 127 vd.; Poroy/Yasaman, 
a.g.e., s. 25 vd.; Arkan, a.g.e., s. 19 vd.; Mehmet Fatih Arıcı, Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi İle 
Devri, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 15-16.  
83 Türk, a.g.e., s. 66. 
84 Mahmut Birsel, Ticari İşletme Hukuku, Cilt 1, İzmir, Ticaret Matbaacılık, 1970, s. 75; İmregün, 
a.g.e., s. 14; Ülgen, Ticari İşletme Hukuku, s. 38. 
85Acemoğlu, a.g.e., s. 9-10; Türk, a.g.e., s. 61-62; Yasaman, a.g.e., s. 7. 
86 Ticari işletmenin malvarlıksal yönü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Türk, a.g.e., s. 68 vd. 
87 İmregün, a.g.e., s.13; Türk, a.g.e., s. 70. 
88 28 Temmuz 1971 T., 13909 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
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adı, ticaret unvanı, patent, marka vb. haklardan oluşur89. Denilebilir ki; malvarlığının 

bir amaç doğrultusunda organize olması ticari işletmeyi meydana getirir90.  

           Gerek malvarlığının veya işletmenin devrine dair BK m. 179’da gerekse 

malvarlığının veya işletmelerin birleşmesine dair BK m. 180’de malvarlığı veya 

işletmeler düzeyinde kalan birleşmeler düzenlenmiştir91. BK m. 180/1 hükmü aynen 

şöyledir92: “Bir işletme diğer bir işletme ile aktif veya pasiflerin karşılıklı olarak 

devralınması suretiyle birleştirilse, her iki işletmenin alacaklıları bir mamelekin 

devralınmasından doğan hakları haiz olup bütün alacaklarını yeni işletmeden 

alabilirler.” Bu maddede, birleşme kavramının unsurlarının gösterilmesinden ziyade, 

birleşen işletmelerin, eski alacaklılara olan borçlarından yeni işletmenin sorumlu 

olacağı düzenlenmiş, bu durumun BK m. 179’a tâbi olacağı belirtilmiştir93.  

           BK m. 180 anlamında birleşme kavramı, sadece birleşen işletmelerin daha 

önceki varlıklarını yitirerek yeni bir işletme haline gelmelerini kapsamaktadır ve 

işletme sahiplerinin yeni işletmede ortak sıfatını taşıması gerekmektedir. Bu işletme 

sahiplerinin yeni işletmede pay sahibi olmaması durumunda birleşmeden değil, 

devirden söz edilecektir94. En az iki ticari işletmenin birleşmesi BK m. 179’da 

öngörülen malvarlığı veya işletme devirlerinin özel bir halidir. Birleşen işletmelerin 

sahipleri, birleşmeden önceki borçlarından müteselsilen sorumlu olduklarından 

birleşen işletmelerin alacaklıları, yeni işletmeden ya da borçlu işletme sahibinin 

birleşmeye girmeyen mallarından alacaklarını alabilirler. Bu sorumluluk BK m. 179 

uyarınca iki yıl devam eder, ancak bu sürenin sonunda yeni işletme, birleşen 

şirketlerin birleşmeden önceki borçlarından tek başına sorumlu olur95.  

                                                           
89 Ticari işletmenin yapısı ve hukukî niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Domaniç/Ulusoy, a.g.e., 
s. 63; İmregün, a.g.e., s. 11; Arkan, a.g.e., s. 19; Poroy/Yasaman, a.g.e., s. 30.   
90 Yasaman, a.g.e., s. 11. 
91 Türk, Nev’ilerin Aynı Olması, s. 178, dn. 271. 
92 BK Tasarısı m. 203(1) şöyledir: “Bir işletme, başka bir işletme ile aktif ve pasiflerin karşılıklı 
olarak devralınması ya da birinin diğerine katılması yoluyla birleştirilirse, her iki işletmenin 
alacaklıları, bir malvarlığının devralınmasından doğan haklara sahip olup, bütün alacaklarını yeni 
işletmeden alabilirler.”  Metinde yapılan sadeleştirme dışında BK m. 180’e göre hüküm değişikliği 
yoktur.  
93 Arkan, a.g.e., s. 41. BK m. 179, “Devralma” başlığı altında incelenecektir.  
94 Sanlı, a.g.e., s. 322 ve s. 356-357, dn. 65.  
95 Selâhattin Sulhi Tekinay/Sermet Akman/Halûk Burcuoğlu/Atillâ Altop, Tekinay Borçlar Hukuku: 
Genel Hükümler, 7. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, s. 283-284.  
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          BK m. 180/2 hükmü ise şöyledir96: “Evvelce hakiki veya hükmi tek bir şahsa 

ait olup da kollektif veya komandit şirket haline konulan bir işletmenin borçları 

hakkında da aynı hüküm tatbik olunur.” Bu hükme göre, gerçek kişiye ait işletmenin 

ya da ticari şirketin şekil değiştirmesi ve kişi şirketi halinde gelmesi durumu iki 

işletmenin birleşmesi gibi sonuç doğuracaktır.   

           

E. Rekabet Hukuku Bakımından Birleşmeler 

          Dar anlamda birleşme kavramı, birden fazla teşebbüsün birleşerek yeni bir 

teşebbüs oluşturmaları ve birleşen teşebbüslerin paylarının değiş-tokuş suretiyle 

bünyesinde birleşilen teşebbüste kendiliğinden pay sahibi olması anlamına 

gelmektedir97. Diğer taraftan, iki veya daha fazla teşebbüsün hukukî varlılarını 

koruyarak sadece ekonomik faaliyetlerini birleştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri 

ekonomik anlamda birleşmelerin rekabet hukuku anlamında dar anlamlı birleşme 

sayılıp sayılmayacağı noktası önem arzetmektedir. 

          Malvarlığının ya da işletmenin birleşmesi, dar anlamda birleşmelerin temel 

unsurlarından olmakla birlikte, bir teşebbüsün hukukî niteliğini muhafaza ederek 

malvarlığının ya da işletmenin tamamını ya da önemli bir bölümünü diğer teşebbüse 

devretmesi durumunda ortaklar hukukuna özgü dar anlamda birleşmeden söz 

edilemez. Buradaki durum, alt başlık altında inceleneceği üzere, BK m. 179 

anlamında ticari işletmenin devri niteliğini haizdir ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(a) 

kapsamındaki dar-hukukî birleşme değil, m. 2/1(b) hükmünün kapsamındaki kontrol 

elde etme durumu kapsamında görülebilir. Bu takdirde, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 

2/2’de yer alan unsurları taşıması durumunda rekabet hukuku anlamında birleşme 

niteliğini haiz olduğu kabul edilir98.  

          Rekabet hukuku anlamında birleşmeden söz edebilmek için ise bağımsız, 

ekonomik faaliyet yerine getiren en az iki hukukî kişiliğin varlığı ve bu teşebbüslerin 

yeni ya da birleşilen şirket bünyesinde ekonomik anlamda birleşmesi gereklidir. Bu 
                                                           
96 BK Tasarısı m. 203(2) şöyledir: “Bir tek kişiye ait olup da, kolektif veya komandit ortaklık hâline 
dönüştürülen bir işletmenin borçları hakkında da aynı hüküm uygulanır.” Metinde yapılan 
sadeleştirme dışında BK m. 180’e göre hüküm değişikliği yoktur. 
97 Türk, a.g.e. s. 60; Yasaman, a.g.e., s. 5. 
98 Göksoy, a.g.t., s. 221. 
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kapsamda denilebilir ki; rekabet hukukunda geçerli olan dar-hukukî anlamda 

birleşme kavramı, bağımsız teşebbüsler arasında gerçekleşmesi şartıyla, ki bu şart 

RKHK m. 3’te yer alan teşebbüs kavramının tanımındaki bağımsızlık unsurunun 

zorunlu bir sonucudur, yeni kuruluş şeklinde ve devralma şeklinde birleşme olmak 

üzere, ortaklıklar hukukunda kabul edilmiş bu iki birleşme şeklini de 

kapsamaktadır99.  

           Rekabet hukuku anlamında birleşmeden söz edebilmek için birleşmeye 

katılan teşebbüslerin mutlaka hukukî kişiliğinin sona ermesi şart değildir. Önemli 

olan bu işlem neticesinde teşebbüslerden en az birisinin ekonomik bağımsızlığını 

kaybederek diğer bir teşebbüsün kontrolü altına girmesidir100. Dar-hukukî anlamda 

birleşen teşebbüslerden birisi diğerleri üzerinde önceden kontrol sahibi ise, böyle bir 

birleşme kontrolün el değiştirmesi sonucunu doğurmayacağından rekabet hukuku 

bakımından denetime tabi dar-hukukî anlamda birleşme olarak sayılmayacaktır.   

          Rekabet hukuku bakımından amaçlanan rekabetin korunması olduğundan, 

rekabet hukuku anlamında birleşmeden söz edebilmek için denetime tabi birleşmeler 

için TTK’da aranan hukukî şartların yerine getirilmesi değil, bu birleşmenin 

ekonomik niteliğinin olması önemlidir. Şöyle ki; birden fazla şirketin 

bağımsızlıklarını koruyarak bağlı teşebbüsler şeklinde bir ilişki içinde bir araya 

gelmeleri TTK m. 146 anlamında birleşme değildir. Ancak, RKHK m. 7 ve 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 2/1(a) anlamında birleşme, TTK anlamındaki birleşmeden geniş 

olduğundan, ekonomik bağımsızlıktan vazgeçildiği ve fakat hukukî bağımsızlığın 

korunduğu bağlı işletmelerin birleşme işlemleri rekabet hukuku anlamında birleşme 

kabul edilir. Ancak elbette ki, hâlihazırda bir konzerne dâhil olmak gibi benzer 

şekillerde bağlı işletmeler topluluğu içerisinde kalan teşebbüsler arasında 

gerçekleşen birleşmeler, rekabet hukuku anlamında birleşme olarak 

değerlendirilmez101.  

                                                           
99 Güven, a.g.e., s. 378. 
100 Erdem, a.g.e., s. 45; Sanlı, a.g.e., s. 323. Sanlı, aynı sayfada ayrıca, ekonomik faaliyet yerine 
getiren gerçek kişilerin de, birlikte adi ortaklık ya da sermayeye katılmalı ortak girişim kurmaları 
durumunda rekabet hukuku anlamında birleşmeden söz edilebileceğini; dn. 85’te ise adi ortaklıkların 
kurumsal yapıları olmadığından kalıcılık unsurunu taşımayabildiklerini, dolayısıyla bu tip oluşumların 
RKHK m. 4 kapsamında da değerlendirilebileceğini belirtmiştir.    
101 Sanlı, a.g.e., s. 321-323.  
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          139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/1(a) anlamında birleşme, iki veya daha 

fazla, evvelce birbirinden bağımsız teşebbüsün birleşmesi olarak tanımlanmıştır. 

139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey 

Tüzüğü Hakkında Konsey Duyurusu’nun 9. paragrafında, 139/2004 sayılı Konsey 

Tüzüğü’nün bu maddesi anlamında birleşmenin, birleşme neticesinde yeni bir 

teşebbüsün kurulması, ayrı tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi ile meydana geleceği 

belirtilmiştir. Bu paragrafta birleşme ayrıca, bir teşebbüsün tüzel kişiliğini yitirerek, 

diğer bir teşebbüs tarafından devralınması olarak tanımlanmıştır102. Hedef 

teşebbüsün, devralan teşebbüsün bağlı ortaklığı tarafından devralınması ve hedef 

teşebbüs üzerindeki kontrolün ana teşebbüs tarafından ele geçirilmesi sonucunda da 

139/2004 sayılı Tebliğ m. 3/1(a) anlamında birleşme meydana gelecektir103.  

          139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında 

Konsey Tüzüğü Hakkında Konsey Duyurusu’nun 10. paragrafına göre ise, dar-

hukukî birleşmenin mevcut olmadığı bir durumda, evvelce bağımsız teşebbüslerin 

ekonomik faaliyetlerini bir araya getirmek suretiyle tek ekonomik bütünlük 

oluşturması durumunda 139/2004 m. 3/1(a) anlamında birleşmeden söz 

edilebilecektir. İki veya daha fazla teşebbüsün, ayrı hukukî kişiliklerini koruyarak, 

sözleşme ile ortak ekonomik yönetim yapısı kurmaları104birleşme meydana 

getirebilmektedir. Bu paragrafta bahsedilen birleşmeler ekonomik bakımdan dar 

anlamda birleşmelerdir. Ekonomik bakımdan dar anlamda birleşmeler, ekonomik 

bakımdan birbirinden bağımsız teşebbüslerin, dar-hukukî anlamda birleşmelerden 

farklı olarak hukukî kişiliklerini kaybetmeksizin, aralarında ekonomik bütünlük 

meydana getirecek biçimde ekonomik faaliyetlerinin sürekli biçimde bir araya 

toplanmasıdır105. Ortaklıklar hukuku anlamında birleşmenin aksine taraf teşebbüsler, 

                                                           
102Bu yönde bkz. Komisyon’un 13.6.2000 T. Veba/VIAG kararı (Case COMP/M. 1673); 26.7.2000 T. 
AstraZeneca/Novartis kararı (Case COMP/M.1806);  26.1.2001 T. Chevron/Texaco kararı (Case 
COMP/M.2208); 29.9.1999 T. xxon/Mobil kararı (Case IV/M.1383).  (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 
29 Ağustos 2009.    
103Bu yönde bkz. Komisyon’un 24.9.2001 T. Cendant/Galileo kararı (Case COMP/M.2510). 
(Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 29 Ağustos 2009.   
104Adi ortaklık benzeri ilişkiler gibi. (Almancada “Gleichordnungskonzern”, yani eşit düzeydeki bağlı 
işletmeler topluluğu olarak ifade edilmiştir.) Bkz. Komisyon’un 20.5.1998 T. Price Waterhouse/ 
Coopers&Lybrand kararı(Case IV/M.1016); 24.7.2002 T. Carnival Corporation/P&O Princess II 
kararı (Case COMP/M.3071). (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 29 Ağustos 2009.   
105Robbert Snelders, Developments in Merger Control in 1995, E.L. Rev., Competition Law Survey, 
1996, s. 67 (Göksoy, a.g.t., s. 223, dn. 622’de anılan yazar). 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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aralarındaki sözleşmenin gereği olarak ekonomik bakımdan ortak yönetim altında 

toplanmaktadırlar106. Komisyon bir kararında, iki teşebbüs arasında, hukukî kişilikler 

muhafaza edilerek, ortak yönetim kurulu, yönetim, kâr dağıtımı gibi stratejik 

hususlarda tek bir politika kurarak teşebbüsler arası menfaat birliği sağlamak 

amacıyla bir bütünlük sağlanmasını, ekonomik açıdan dar anlamda birleşme olarak 

değerlendirmiştir107.   

          4069/89 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/1 ile 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 

3/1 karşılaştırıldığında, 4069/89 sayılı Konsey Tüzüğü’nden farklı olarak 139/2004 

sayılı Tüzük’te “a change of control on a lasting basis results from-kalıcı kontrol 

değişikliği” ifadesinin yer aldığı görülmektedir. 4069/89 sayılı Konsey Tüzüğü m. 

3/1(a)’da dar anlamda birleşmeler, kontrol olgusundan bağımsız bir birleşme hali 

olarak düzenlenmesine karşın, 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 3/1 maddesine 

eklenen “kalıcı kontrol değişikliği” ifadesi ile birleşmeler kapsamına, dar-hukukî 

anlamda birleşmelerin yanında ekonomik bakımdan dar anlamda birleşmeler dâhil 

olmaktadır. Böylece, dar-hukukî anlamda birleşmelerin yanında kalıcı kontrol 

değişikliğine sebebiyet veren hallerinde kapsama dâhil edilmiş olduğu 

görülmektedir.  

          Kurul, New Holland N.V. (Fiat Grubu) ve Case Corporation (Case Grubu) 

şirketlerinin ticari faaliyetlerini birleştirme işlemine izin verilmesi talebini 

değerlendirdiği kararında ekonomik bakımdan dar anlamda birleşmeyi ele almıştır. 

New Holland N.V., Fiat S.p.A ve Fiat Acquisition Corporation (F.A.C.) unvanlı Fiat 

Grubu şirketleri ile Case Grubu arasında “Sözleşme ve Birleşme Planı” adlı bir 

sözleşme akdedilmiştir108. Birleşme işlemini takiben, Case’in adi hisselerinin 

tümünün New Holland tarafından devralınması ve Fiat Grubu’nun tamamına sahip 

olduğu New Holland Holdings N.V.’nin New Holland'ın oy hakkına sahip 

                                                           
106 Immenga/Mestmäcker, Art. 3 FKVO, Rdnr. 16 (Göksoy, a.g.t., s. 223, dn. 623’te anılan yazar). 
107Bkz. Komisyon’un 7.12.1995 T. RTZ/CRA kararı (Case IV/M.660). (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 
29 Ağustos 2009.   
108 Her ne kadar yurtdışında imzalanan bir sözleşme söz konusu ise de; tarafların Türkiye’ye de ürün 
ihraç etmeleri ve Fiat Grubu’nun ülke içinde ortaklıklarının bulunması nedeniyle ilgili pazarlarda 
etkili olmaları, başvuru konusu birleşme işleminin RKHK kapsamında değerlendirilmesini 
gerektirmiştir. Anılan sözleşme hükümlerine göre; sadece birleşme işlemi için kurulmuş ve hiçbir 
ticari faaliyeti bulunmayan Fiat Grubu içinde yer alan F.A.C.’nin Case ile ve Case Grubu’nun 
bünyesinde, A.B.D. Delaware Eyaleti’nin şirketler hukukuna uygun olarak birleşmesi 
öngörülmektedir. 

http://www.ec.europa.eu
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hisselerinin % 71’ini elinde bulundurmayı sürdürmesi planlanmaktadır. Yukarıda 

özetlenen sürecin nihai sonucu olarak, New Holland’ın dolayısıyla Fiat Grubu’nun 

Case Grubu ile ticari faaliyetlerini birleştirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Fiat 

Grubu ve Case Grubu şirketlerinin ticari faaliyetlerini birleştirme işleminin tarafların 

sahip olduğu toplam pazar payı ve ciroları yönüyle, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(a) 

anlamında izne tabi bir işlem olduğuna karar verilmiştir109.  

          139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/1’e ilişkin olarak yukarıda anlatılanlar 

çerçevesinde Kurul bu kararında, ekonomik bakımdan dar anlamda birleşmeleri, 

1997/1 sayılı Tebliğ’in 2/1(b) maddesi anlamında kontrolün devralınması olarak 

değil, 2/1(a) maddesi kapsamında birleşme olarak değerlendirdiği görülmektedir.  

          Bu açıklamalardan hareketle Göksoy’un da benimsediği görüşe110 katılarak 

denilebilir ki, birden fazla teşebbüsün hukukî kişiliklerini muhafaza ederek ve ortak 

bir yönetim altında bir araya gelerek meydana getirdikleri ekonomik bakımdan dar 

anlamda birleşmelerin, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3/1(a) kapsamında dar anlamda 

birleşme olarak değil de, birden çok hukukî işlemi kapsamına alabilmesi bakımından 

m. 3/1(b) anlamında kontrol elde etme halinin bir görünümü olarak görülmesi 

yerinde olacaktır111. 

 

III. DEVRALMALAR 

A. Genel Olarak 

          RKHK m. 7’de yer alan “…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.” ifadesi ve 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 2/1(b)’deki “…herhangi bir teşebbüsün veya kişinin diğer bir 

teşebbüsün malvarlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da 
                                                           
109Bkz. Kurul’un 99-49/538-339 K. sayılı, 28.10.1999 T. kararı. (çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 24 
Ağustos 2009. 
110 Göksoy, a.g.t., s. 226-227.  
111Sanlı, a.g.e., s. 324’te, RKHK m. 7’nin ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(a)’nın, dar anlamda 
birleşmelerin yanı sıra ekonomik bakımdan dar anlamda birleşmeleri de kapsadığı yönünde, Kurul’un 
yukarıda anılan kararına da uygun olarak, görüş belirtmiştir.    

http://www.rekabet.gov.tr
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kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisini veren araçları devralması veya 

kontrol etmesi” ifadesi yoğunlaşmanın ikinci hukukî görünüş şeklinin devralmalar 

olduğunu göstermektedir.  

           1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(b) bakımından devralma, malvarlıklarının, 

ortaklık payının ve yönetimde hak sahibi olma imkânı sağlayan araçların 

devralınmasının yanında bunların kontrolünü kapsamaktadır. Bu sebeple rekabet 

hukuku anlamında devralma kavramı, BK m. 179 anlamında malvarlığı ve işletme 

devri ya da ticaret şirketlerinin birleşmesi ile ilgili olarak TTK’da ya da Koop. K.’da 

düzenlenmiş devralma hallerinden daha geniş ve farklı bir kapsama sahiptir. Üçüncü 

bölümde ayrıntılı olarak kontrolün el değiştirmesi sonucunu doğuran devralmalar 

inceleneceğinden bu bölümde ortaklık payının devralınması ve yönetimde hak sahibi 

olma yetkisi veren araçların devralınması değil, malvarlığının devralınması üzerinde 

durulacaktır. 

 

B. Türk Hukukunda Devralmalar 

          TTK’da, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birleşerek yeni bir ticaret şirket 

kurması ya da bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketine devrolunması 

düzenlenmiştir (TTK m. 146, 451, 453, 454; Koop. K. m. 84, 85). Bu hükümlerde 

ticaret şirketine ait işletmelerin devri ya da birleşmesinin yanı sıra her iki şirketin 

ortaklarının da tek çatı altında toplanması söz konusu olduğundan TTK’daki 

hükümlerin uygulama alanıyla BK m. 179’ın uygulama alanı farklıdır. Bir anonim 

şirketin diğer bir anonim şirketin sadece işletmesini devralması BK m. 179’a tabi 

iken, bir anonim şirketin diğer anonim şirketin işletmesini devralması yoluyla infisah 

etmesi ve infisah eden şirket pay sahiplerine diğer anonim şirketin paylarından 

verilmesi TTK m. 451’e tabi olacaktır112.  

          BK’nın 179. maddesi, malvarlığının ve işletmenin aktif ve pasifiyle devrini 

düzenlemektedir. BK m. 179/1 hükmü şöyledir113: “Bir mameleki veya bir işletmeyi 

                                                           
112 Arkan, a.g.e., s. 41. 
113 BK Tasarısı m. 202 şöyledir: “Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte 
devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticarî işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri 
için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilânla duyurduğu tarihten 
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aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar veya gazetelerde 

ilan ettiği tarihten itibaren onlara karşı mamelekin veya işletmenin borçlarından 

mesul olur; şu kadar ki, iki yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte 

müteselsilen mesul kalır; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya ilan tarihinden 

ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de muacceliyet tarihinden itibaren 

işlemeye başlar.” Malvarlığının ya da işletmenin devri neticesindeki borcun nakli iki 

safhada tamamlanır: Devredenle devralan arasındaki devir işlemi, sonra da 

alacaklılara yapılacak ilân ve ihbar114.  

          BK m. 179 hükmü, bir işletmenin veya malvarlığının bütün olarak devri 

durumunda devredilen işletmenin alacaklılarının menfaatlerini koruma amacı 

taşıdığından, doğrudan bir devir işlemini düzenleme amacı taşımamaktadır. Söz 

konusu düzenleme, bir malvarlığının ve işletmenin aktif ve pasifleriyle devredilmesi 

halinde, devreden ile birlikte devralanın da belirli bir süre müteselsilen sorumlu 

olacağını öngörmekte ve borcun naklinin özel bir halini teşkil etmektedir115. Bu 

maddenin öngördüğü devirlerde borcun nakli, alacaklıların iradesi dışında, 

kendiliğinden gerçekleşmektedir, yani borçların devri için ayrı bir işleme gerek 

yoktur.. Bu durum alacaklıların menfaatini ihlâl edebileceğinden, yapılacak ilân ve 

ihbar tarihinden itibaren iki yıl süre boyunca devreden ile devrolunan ticari 

işletmenin borçlarından müteselsilen sorumlu tutulmuştur.  Alacaklılar ile devralan 

arasında yapılacak ayrı bir nakil sözleşmesine gerek kalmaksızın, devrin alacaklılara 

ihbarı veya gazetelerde ilânından itibaren BK m. 174/1 gereğince devralana 

geçecektir. Denilebilir ki; BK m. 179 gereğince malvarlığının ya da işletmenin aktif 

                                                                                                                                                                    
başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. Bununla birlikte, 
iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre, 
muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, 
muacceliyet tarihinden işlemeye başlar. Borçların bu yoldan üstlenilmesinin sonuçları, dış üstlenme 
sözleşmesinden doğan sonuçlarla özdeştir. Bildirme veya ilânla duyurma yükümlülüğü devralan 
tarafından yerine getirilmedikçe, ikinci fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye başlamaz.” BK m. 
180/1’de, sadece iki işletmenin karşılıklı olarak aktif ve pasifleriyle birlikte devralınması suretiyle 
birleştirilmesi düzenlendiği halde, bu maddenin ilk fıkrasında bu tr birleştirme yanında, bir işletmenin 
diğer bir işletmeye katılması yoluyla birleştirme de düzenlenmiştir. BK m. 180/son’da kullanılan 
“hakikî veya hükmî tek bir şahsa ait olup da” ifadesi “tek bir kişiye ait olup da” olarak kısaltılmıştır. 
Bkz. BK Tasarısı, m. 202 Gerekçesi.  
114 Tekinay, Borçlar Hukuku, s. 280.  
115 Sanlı, a.g.e., s. 325. 



 61 

ve pasifleriyle devri, önce borca katılma sonra da kanun gereği borcun nakli (borcun 

dış üstlenilmesi) sonucunu doğurmaktadır116.   

          BK m. 179 hükmüne göre, devralan ve devreden arasında malvarlığının ya da 

işletmenin devrine dair bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme kural olarak bir şekle tabi 

değildir (BK m. 11/1)117. Fakat gayrimenkullerin devri için MK m. 706 gereğince 

resmî senet düzenlenmesi, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu118 m. 52 

gereğince fikir ve sanat eserleri üzerindeki malî hakların devri için de sözleşmenin 

yazılı yapılması gerekir. İşletmenin devri için BK m. 179’da külli halefiyet 

öngörülmediğinden tasarruf işleminin belirli şartlar içinde yapılması gereklidir. 

Örneğin MK m. 705/1 gereğince gayrimenkuller için tapuya tescil, 556 sayılı 

KHK119 m. 16/7 gereğince markalar için marka sicil kaydına tescil, BK m. 163/1 

gereğince alacaklar için yazılı temlik sözleşmesi, menkuller için ise MK m. 763 

gereğince zilyetliğin devralana devri gerekmektedir.  

          BK m. 179 anlamında devirden bahsedebilmek için, söz konusu işletmenin 

bütününe yakın bir kısmının devredilmesi gerekmektedir. BK m. 179 anlamında 

devir sözleşmesinden söz edebilmek için sözleşmenin, işletme ve malvarlığının 

bütününe yakın bir kısmını konu etmesi gerekir. Aktiflerin bir kısmının 

devredilmemesi, BK m. 179’da öngörülen sorumluluğa ilişkin düzenleme uyarınca 

hem devreden hem de devralana başvurma hakkına sahip alacaklıların menfaatini 

zedelemeyecektir120. Ticari işletmeye dâhil bazı münferit unsurların devredilmemiş 

olması, devrin kapsamında kalan unsurların ticari işletmenin devamını mümkün 

kıldıkça, BK m. 179’un uygulanmasına mani değildir121.  

                                                           
116 Arıcı, a.g.e., s. 235. 
117 Karş. TTK m. 452/1. TTK Tasarısı m. 11(3)’te işletmenin bir bütün olarak devredilmesine dair 
sözleşmenin yazılı yapılması yönünde özel hüküm mevcuttur: “Ticarî işletme, içerdiği malvarlığı 
unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün 
hâlinde devredilebilir ve diğer hukukî işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir 
sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî 
mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. 
Bu devir sözleşmesiyle ticarî işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak 
yapılır, ticaret siciline tescil ve ilân edilir.” 
118 31 Aralık 1951 T., 7981 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
119Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 27 Haziran 1995 T., 22326 sayılı 
RG’de yayımlanmıştır.   
120 Ülgen, Ticari İşletme Hukuku, s. 171. 
121Acemoğlu, a.g.e., s. 31; Halil Arslanlı, Kara Ticareti, s. 115; İmregün, a.g.e., s. 16-17; Yasaman, 
Anonim Ortaklıklar, s. 14; Ülgen, Ticari İşletme Hukuku, s. 171; Poroy/Yasaman, a.g.e., s. 42. 
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           Burada söz konusu olan işlem, rekabet hukuku anlamında devralanın teşebbüs 

sıfatını haiz olması durumunda, RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2 anlamında 

devralma olarak değerlendirilir. Her ne kadar RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de 

açıklık olmasa da, RKHK m. 7’nin ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2’nin ratio legis’i 

uyarınca, malvarlığı ya da işletme devrinin rekabet hukuku bakımından etki 

doğurabilmesi için malvarlığının işletilmeye müsait olması ve devralan teşebbüsün 

rekabet gücüne katkı sağlaması gerekir122. İşletilmeye müsait olmayan malvarlığı 

devirleri birleşme olarak kabul edilmez ve Kurul’un iznini gerektirmez. İşletmeye ait 

boş bir arazinin devri, yoğunlaşma olarak sayılmaz123.     

            Son olarak, bu noktada belirtilmesini önemli bulduğumuz bir nokta üzerinde 

durmakta yarar vardır. Şöyle ki, 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3’te devralmalar, 

en az bir teşebbüsü kontrol eden bir ya da birden fazla kişinin veya bir ya da birden 

fazla teşebbüsün hisselerinin ya da malvarlığının satın alınması, sözleşme yahut 

diğer başka yollarla bir ya da birden fazla teşebbüsün tümünün veya bir kısmının 

doğrudan ya da dolaylı kontrolünün devralınması olarak tanımlanmıştır. Bu 

tanımdaki asıl belirleyici unsur kontrolün çeşitli yollarla doğrudan ya da dolaylı 

devridir. Bu tanımda, gerçek kişilerin gerçekleştirdikleri devirlerin hangi durumlarda 

yoğunlaşma işlemi olarak nitelendirileceğine açıklama getirilmekte birlikte teşebbüs 

niteliğinde olmayan ve herhangi bir teşebbüsü kontrol etmeyen gerçek kişiler 

tarafından gerçekleştirilen işlemler devralma kapsamında sayılmamaktadır. 1997/1 

sayılı Tebliğ’in Gözden Geçirilmesi Hakkında Tartışma Metni’nde Kurul 

uygulamasında bu alanda bir sorun olmamakla birlikte ortaya çıkabilecek bazı 

tereddütlerin giderilmesi bakımından124 yapılacak olan mevzuatta, mevcut devralma 

                                                           
122 Erdem, a.g.e., s. 49-50.  
123 Nurkut İnan, “Birleşme ve Devralma Kurallarının Temel Sorunları”, Rekabet Bülteni, S. 2, 
İstanbul, ESC Consulting, 2000, s. 19. 
124 Buna ilişkin bkz. Kurul’un 04-79/1147-287 K. sayılı, 16.12.2004 T. kararında yer alan karşı oy 
gerekçesindeki ifade aynen şöyledir: “Teşebbüs deyimi ise 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun’un 3.maddesinde “Piyasada mal ve hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel 
kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri ifade eder” 
biçiminde açıklanmıştır. Bu durum karsısında, yasa ve tebliğdeki tanımlar birlikte ele alındığında, 
piyasada mal veya hizmet üretmeyen, pazarlamayan, satmayan gerçek kişilerin biraraya gelerek bir 
şirket oluşturmalarının Rekabet Kurulu iznine bağlı olduğunu ileriye sürmenin mümkün olmadığı 
açıktır. Dolayısıyla da, ilgili dosya konusu Ereğli Denizcilik A.Ş.’nin kurucuları olan Fuat Miras, 
Şadan Kalkavan, Metin Kalkavan, M.Gündüz Kaptanoğlu ve E.Mehmet Cerrahoğlu adlı kişilerin 
birer teşebbüs sayılmalarına yol açacak eylemler içinde bulundukları saptanmadan oluşumun izne 
tabi olduğuna hükmedilerek bir karara gidilmesi yerinde olmamıştır” . 
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tanımının yerine, haklı olarak 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’ndeki tanımın 

getirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.   

 

IV. ORTAK GİRİŞİMLER (JOINT VENTURES) 

A. Genel Olarak 

         Ortak girişimler (joint ventures), son yıllarda ticari hayatta sıklıkla rastlanılan 

bir işbirliği şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür oluşumların temel varolma 

nedenleri; yeni pazarların doğması ve bu yeni yatırım alanlarına yüksek rekabet 

gücüne sahip birçok teşebbüsün girmek istemesi, teknik gelişmelerin getirdiği 

maliyet artışları, yüksek maliyet gerektiren faaliyetlerin birlikte üstlenilmesi ve 

faaliyete konu riskin paylaşılması, hammadde, sermaye, teknoloji ve know-how bilgi 

teminini kolaylaştırmak, yeni yönetim ve pazarlama teknikleri edinmek, kültürel 

bariyeri aşmak, en az maliyetle en yüksek faydanın alınması zorunluluğu, teknik, 

ekonomik ve hukuki engellerin aşılması vb. olarak belirtilebilir125.  

          Ortak girişimler, rekabet hukuku anlamında farklı görünümlerle ortaya 

çıktığından, yoğunlaşmaların denetlenmesi bakımından değerlendirildiklerinden, bu 

kavram üzerinde ayrıntılı olarak inceleme yapmak gerekmektedir. 

               

B. Mevzuattaki Yeri  

Uygulamada ortak girişim kavramı için, “joint venture” ya da “müşterek iş 

ortaklığı”  gibi kavramlar kullanılmaktadır. Yargıtay 13. HD., 1995/7761 E., 

1995/8331 K. sayılı kararında “müşterek iş ortaklığı” terimi kullanılmıştır. Yargıtay, 

13. HD.,  2003/7920 E., 2003/14209 K. sayılı kararında ve Hukuk Genel Kurulu’nun 
                                                           
125Gülören Tekinalp/Ünal Tekinalp, “Joint Venture”, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş 
Armağanı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1988, s. 149; Lerzan Yılmaz, “Çeşitli 
Hukuk Sistemlerinde Joint Venture Anlaşmalarının Yorumu ve Hukuki Düzenlemeye Kavuşturulması 
İhtiyacı”, Mahmut Belik’e Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve 
Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1993, s. 475; Lerzan Kayıhan, Rekabet 
Hukuku Uygulamalarında Ortak Girişimler, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2003, s. 9 vd.; 
Mehmet Akif Kayar, Rekabet Hukuku Uygulamalarında Yatay İşbirliği Anlaşmaları: Ortak 
Girişimler Açısından Bir Değerlendirme, Ankara, Rekabet Hukuku Yayınları, 2003, s. 8 vd.; Müjde 
Oktay, Şirketler İçin Sinerjik Bir İşbirliği Yolu Ortak Girişimler Joint Ventures, İstanbul, 
İstanbul Sanayi Odası Gümrük Danışma Ofisi Yayınları, 1997, s. 28; Sanlı, a.g.e., s. 332.  
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2003/12-74 E., 2003/564 K. sayılı kararında ise “joint venture sözleşmelerinin” 

mahiyeti itibariyle “adi ortaklık sözleşmesi” olduğu belirtilmiştir. Son yıllarda ise 

Yargıtay tarafından, “ortak girişim” teriminin kullanımı yerleşmiştir126. Biz de hem 

Yargıtay’ın son uygulamasına dayanarak hem de Türkçe bir terim kullanmayı uygun 

görerek çalışmamızda “ortak girişim” terimini kullanmayı seçiyoruz. 

          RKHK’nın ve 1997/1 sayılı Tebliğ’in mehazı AB rekabet hukuku mevzuatına 

bakacak olursak; 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/1(b)’de, bir veya daha fazla 

kişinin doğrudan veya dolaylı olarak bir teşebbüs üzerinde kısmen veya tamamen 

kontrolü ele geçirmesinden söz edilerek ortak kontrolün varlığından örtülü olarak 

bahsetmektedir. Aynı tüzüğün m. 3/4 hükmü ise bağımsız bir teşebbüsün tüm 

işlevlerini kalıcı bir zeminde yerine getirmek üzere kurulan ortak girişimin 

yoğunlaşma sayılacağı belirtilerek, bu kavramı tanımlamak yerine bu kavrama 

bağlanan hukukî sonuca yer verilmiştir.  

         Komisyon, 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nün uygulanmasında bazı 

kavramların açılanması amacıyla duyurular yayımlanmıştır. Ortak girişimlere ilişkin 

duyurulardan biri “Yoğunlaşma Kavramı Hakkında Duyuru”127 ve “Tam İşlevli 

Ortak Girişimler Hakkında Duyuru”128dur. İlk duyuruda ortak girişimlerin tanımı 

yerine ortak kontrol kavramı üzerinde durulmuştur. İkinci duyurunun 3. maddesinde 

ise ortak girişimler, iki veya daha fazla teşebbüs tarafından ortaklaşa kontrol edilen 

teşebbüs olarak tanımlanmıştır.     

          Ortak girişimler ne RKHK’da, ne 1997/1 sayılı Tebliğ’de, ne de başka bir 

mevzuatta doğrudan düzenlenmiştir. Sadece 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(a)’da bu 

oluşumların sınırları çizilerek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere işgücü ve 

malvarlığına sahip olacak şekilde bağımsız bir iktisadi varlık olarak ortaya çıkan ve 

taraflar arasındaki veya taraflarla ortak girişim arasındaki rekabeti sınırlayıcı amacı 

veya etkisi olmayan ortak girişimler, RKHK m. 7 kapsamında yoğunlaşma sayılan 

                                                           
126Bkz. Yargıtay 15. HD., 2003/7121 E., 2004/647 K. sayılı karar; 9. HD, 2005/28284 E., 2005/28939 
K. sayılı karar (Çevrimiçi) www.kazanci.com.tr; 6 Mayıs 2009. 
127 “Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on 
the control of concentration between undertakings”.  
128 “Commission Notice on the concept of full-function joint ventures under Council Regulation (EEC) 
No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings”. 

http://www.kazanci.com.tr
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hallerden biri olarak sayılmış ve izne tâbi tutulmuştur129. Görüldüğü 1997/1 sayılı 

Tebliğ’in bu maddesinde ortak girişimlerin, yoğunlaşmaların denetlenmesine dair 

hukukî rejim kapsamında yoğunlaşma sayılabilmesi için gerekli unsurlar belirtilmiş; 

ancak her hangi bir tanıma yer verilmemiştir.  

          Ortak girişim kavramının dolaylı olarak yer aldığı çeşitli düzenlemeler 

mevcuttur. Bu kavram mevzuatımıza “iş ortaklıkları” terimiyle, 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu130 ile yürürlükten kaldırılmış 5422 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun131 mükerrer 6. maddesiyle girmiştir132 ve şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Birinci maddenin A, B, C, ve D bentlerinde yazılı kurumların kendi 

aralarında, şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını 

müştereken taahhüt etmek ve kazancını paylaşmak amacıyla “kurdukları 

ortaklıklardan vergi dairesinden bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep 

edenler” iş ortaklığıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini 

etkilemez.” 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun133 4. maddesi ise ortak girişimi şu 

şekilde tanımlamıştır: “...Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek 

veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya 

                                                           
129 Öte yandan ortak girişim sözleşmeleri işbirliği doğurucu yönler içeriyorsa, RKHK’nın rekabeti 
sınırlayıcı amacı ya da etkisi olan sözleşmeleri yasaklayan 4. maddesine tâbi olacaktır.   
130 21.06.2006 T., 26205 sayılı RG’de yayımlanmıştır. Ayrıca 3.4.2007 T., 26482 sayılı RG’de 
yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde, kurulacak iş ortaklıklarının kurumlar 
vergisi mükellefi sayılabilmesi için ortaklardan en az birinin kurumlar vergisi mükellefi olması, iş 
ortaklığının belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşme ile kurulması, iş ortaklığının 
konusunun belli bir iş olması, vb. özellikleri haiz olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Kemal Dayınlarlı, Joint Venture Sözleşmesi, 3. bs., Ankara, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, 2007, 
s. 281 vd.   
131 10.06.1949 T., 7229 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
132 Ayrıca, 31 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar 
vergisi mükellefi sayılabilmesi için, ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması, 
ortaklığın belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulması, iş ortaklığı konusunun 
belli bir iş olması, birlikte yapılacak olan işin belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi 
işin birden fazla takvim yılına yaygın; inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetler olması, iş ortaklığı 
ile işveren arasında bir taahhüt sözleşmesinin olması, tarafların, müştereken taahhüt edilen işin, belli 
bir veya birden fazla bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları, tarafların, 
müştereken taahhüt edilen işin, bitimi ve Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili 
ödevlerin tamamının yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi gerekeceği açıklamaları yer 
almaktadır. 59 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “İş Ortaklıkları” başlıklı ikinci 
bölümünde de iş ortaklıkları, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesindeki bu 
verginin mükellefi olarak tanımlanmıştır. 
133 22.01.2002 T., 24648 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
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konsorsiyumları…”. Kanunun 14. maddesinde134 ise ortak girişimlerin iş ortaklığı 

veya konsorsiyum135 şeklinde kurulabileceği belirtilmiştir.  

          Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin136 9. 

maddesinde ise adi şirket, konsorsiyum, iş ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında 

sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve TTK’da düzenlenen şirketlerin belirgin 

niteliklerini taşımayan ortaklıkların, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Kanunu’nun137 uygulanması bakımından adi şirket sayılacakları düzenlenmiştir.  

          Sayılan düzenlemelerde ortak girişime ait özellikleri taşımayan, bir tek iş için 

kurulan ortak girişimler hakkında ise BK hükümlerine gidilmelidir. Şöyle ki; 

TTK’da belirtilen şirket türleri özelliklerini haiz olmayan yapılanmalar borç ve 

yükümlülük yönünden adi şirket olarak nitelendirilir138. Bu sebeple de TTK’da 

belirtilen şirket türleri özelliklerini haiz olmayan ortak girişimler BK m. 520 ve 
                                                           
134 14. madde metni aynen şöyledir: “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş 
ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve 
sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını 
ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı 
her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, 
ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında 
ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. 
İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. 
İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter 
tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve 
sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde 
müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, 
konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün 
yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları 
belirtilir.” 
135Kişilerin belirli bir işi veya işleri birlikte gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmeleri ve bunlardan 
her birinin diğerlerinden bağımsız olarak işin sadece bir bölümünün yerine getirilmesini üstlenmesi 
durumunda konsorsiyum meydana gelir. Tanım için bkz. Nami Barlas, Adi Ortaklık Temeline 
Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2008, s. 219. Konsorsiyumlar henüz tam 
olarak düzenlenmemesine rağmen örneğin 03.04.2007 T., 26482 sayılı RG’de yayımlanan 1 Seri 
No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği m. 2/5’in ikinci bendinde iş ortaklığının kurumlar vergisi 
mükellefi sayılabilmesi için gerekli koşullardan bahsedilirken konsorsiyuma da değinilmiştir: “…her 
ortağın işin belli bir bölümünün yapımını yüklendiği konsorsiyumlar iş ortaklığı tanımı dışında 
kalmaktadır. Bu tür ortaklıklarda (konsorsiyum) her bir ortağın yapacağı işin yüklenim sözleşmesinde 
açıkça belirtilmesi zorunludur. Ancak, yüklenim sözleşmesinde belirtilmemekle beraber, ortakların 
kendi aralarında yapacakları sözleşme ile her bir ortağın yükleneceği işin belirlenmesi ve işveren 
idarece de bu sözleşmenin kabulü halinde, bu tür ortaklıklar da "konsorsiyum" olarak kabul 
edilecektir…”. Konsorsiyum ile ortak girişimlerin farkları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim 
Kaplan, İnşaat Sektöründe Müşterek İş Ortaklığı- Joint Venture-, 2. bs., İstanbul, Seçkin 
Yayınları, 2007, s. 37-38.; Tekinalp/Tekinalp, Joint Venture, s. 162. 
136 20.08.2003 T., 25205 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
137 17.06.2003 T., 25141 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
138 Dayınlarlı, a.g.e., s. 290; Akyol, a.g.e., s. 75. 
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devamında yer alan “Adi Şirket” hükümlerine tabidir139. BK m. 520/1140 hükmü 

aynen şöyledir: “Şirket bir akittir ki onunla iki veya ziyade kimseler, saylerini ve 

mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeği iltizam ederler. Bir şirket, 

ticaret kanununda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarını haiz değil ise bu bap 

ahkamına tabi adi şirket sayılır.” BK m. 520 ve devamı maddeleri uyarınca, iki veya 

daha çok sayıda gerçek veya tüzel kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade 

açıklamalarıyla, ortak bir amaca ulaşmak için ortaklık ilişkisi kurulur; yani tek kişi 

ile adi şirket kurulamaz. Ayrıca tarafların bir amaç uğruna bir araya gelmeleri yeterli 

değildir. Bunun yanında tarafların bu amaç uğruna faaliyette bulunmaları da 

şarttır141.  

 

C. Ortak Girişim Kavramının Tanımı 

          Bir işin ortaklaşa gerçekleştirilmesi yönünde işbirliğini sağlayan ortak 

girişimler, en geniş anlamda, iki veya daha çok gerçek veya tüzel kişinin belirli 

iktisadi bir amaç için oluşturdukları birliği ifade ettiğinden, ortak girişimlerinin 

hukuki değil, daha çok iktisadi bir kavram olduğu söylenebilir142.  

          Ortak girişimin şekli veya faaliyeti ile ilgili olarak uluslararası uygulamada ve 

ülke uygulamamızda bir standart olmadığından ortak girişime dair kesin ve üzerinde 

birlik sağlanan hukuki bir tanım yapmak güçtür. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin 

yoğun olduğu, büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektiren, risk taşıyan projelerde, 

enerji, yol, su, telekomünikasyon gibi altyapı yatırımlarında, inşaat, tekstil imalatı 

                                                           
139 Tekinalp/Tekinalp, Joint Venture, s. 157; Şener Akyol, Know-How-Management Joint Venture 
ve Büyük Çaplı İnşaat Sözleşmeleri: Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri), İstanbul, Afa 
Matbaacılık, 1997, s. 76’da yer aldığına göre; başlangıçta adi şirket olarak kurulmuş olan bir ortak 
girişimin sonradan taraflarca irade özgürlüğü sınırları içerisinde tüzel kişiliği olan başka tür bir şirkete 
dönüştürülmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.  
140 BK Tasarısı m. 620/1: “Âdi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını 
ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla 
düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tâbi âdi ortaklık 
sayılır.” Buna göre, BK’da mevcut metnin sadeleştirilmesinin yanında, bir de mevcut ikinci fıkrada 
yer alan “Ticaret Kanunu” lafzi kaldırılmıştır.  
141 Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 7. bs., İstanbul, Beta Basım Yayım, 
2007, s.  909. 
142 Kaplan, a.g.e., s. 20; Aslan, a.g.e., s. 618. 
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gibi farklı pazarlarda ortak girişim modelinden faydalanıldığından, ortak girişim 

kavramının pek çok farklı tanımı bulunmaktadır143.  

           Bu kavrama ilişkin olarak mevzuatta yer alan düzenlemelerin yanında 

doktrinde birbirinden farklı tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:          

Kaplan’a göre müşterek iş ortaklıkları, iki veya daha ziyade hukuken ve ekonomik 

bakımdan birbirinden bağımsız teşebbüsün müştereken belli bir amacı 

gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları, müştereken yönettikleri, tüzel 

kişiliği bulunan veya bulunmayan ortaklıklardır144. Dayınlarlı’ya göre ortak girişim, 

iki veya daha fazla hukuken ve ekonomik olarak birbirinden bağımsız gerçek kişi 

veya tüzel kişiliği haiz şirketlerin müştereken belli bir ticari işlemden kâr elde etmek 

amacıyla oluşturdukları ortaklıktır145. Barlas ise ortak girişimleri, hukuken ve 

ekonomik olarak birbirinden bağımsız birden fazla gerçek veya tüzel kişinin belirli 

bir işi ya da süreklilik arz eden bir faaliyeti, bir ticaret ortaklığı kurarak veya böyle 

bir ortaklık söz konusu olmaksızın gerçekleştirmek ve kazanç elde etmek amacıyla 

bir sözleşme çerçevesinde bir araya gelmeleri ve o faaliyetin rizikolarını müteselsilen 

sorumluluk altına girmek suretiyle üstlenmeleri olarak tanımlamıştır146. Akyol, biri 

yabancı diğeri yerli en az iki teşebbüsün ortak bir amaç için, ortak bir iş tehlikesini 

üstlenerek bir taahhüt işini, yatırımı birlikte hareket etmek ve işbirliği yapmak üzere 

kurdukları bir sözleşmelerin ortak girişim sözleşmeleri olduğunu belirtmiştir147. 

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, iki veya daha fazla teşebbüsün, belli bir amaca ulaşmak 

için katkılarını birleştirdikleri ortaklıkları ortak girişim ortaklıkları olarak 

değerlendirmiştir148. Aslan’a göre ise ortak girişim sözleşmesi, iki veya daha fazla 

teşebbüs belirli bir ekonomik amaca ulaşmak için kendilerinden bağımsız bir varlığı 

ve organizasyonu olan ve ortaklaşa kontrol edilecek yeni bir işletme oluşturmak 

hususunda yaptıkları herhangi bir şekle bağlı olmayan sözleşmelere denir149. Esin, 

ortak girişim sözleşmesinin, iki veya daha fazla işletmenin, bir işi birlikte yerine 
                                                           
143Dayınlarlı, a.g.e., s. 53; Dilber Ulaş, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Ortak 
Girişimler (Joint Venture) ve Türkiye’deki Uygulamaları, Ankara, Turhan Kitabevi, 2003, s. 57.  
144 Kaplan, a.g.e., s. 22. 
145Dayınlarlı, a.g.e., s. 58. Yazar bu tanımı yaparken Hukuk Genel Kurulu’nun 2003/12-74 E., 
2003/564 sayılı kararından etkilenmiştir. 
146 Barlas, a.g.e., s. 237. 
147 Akyol, a.g.e., s. 59. 
148 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 17.  
149 Aslan, a.g.e., s.619.  
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getirmek üzere akdettikleri sözleşme olarak tanımlanabileceğini belirtmiştir150. 

Tekinalp/Tekinalp ise kontrol bakımından bir değerlendirme yaparak ortak girişimi, 

en az iki bağımsız teşebbüsün ortak kontrolü altında bulunan yavru teşebbüs olarak 

tanımlamıştır151.  

          Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere doktrinde verilen tanımlar birbirinden 

farklı unsurlar taşıyabilmektedir. Bazı tanımlar tüzel kişiliğin bulunmasını ve kâr 

amacı güdülmesini şart koşarken, bazı tanımlarda bunların olması veya olmaması 

önemsizdir. Rekabet hukuku bakımından önemli olan, ortak girişimin hukukî olarak 

nasıl oluşturulduğu değildir. Dolayısıyla rekabet hukuku bakımından ortak girişimin 

tüzel kişiliğinin olmasının veya olmamasının önemi bulunmamaktadır152. Rekabet 

hukukunun ilgilendiği nokta, bu oluşumlara neden olan ekonomik ilişkilerin yapısı 

ve bunun piyasaya etkisidir153.  

 

D. Ortak Girişimlerin Türleri 

          Ortak girişimlerin, ana teşebbüslere karşı bağımlılık derecelerine, taraflarına, 

faaliyet alanlarına, muhasebe standartlarına, ortak girişime katılan işletmelerin 

bulundukları ülkelere, ilgili teşebbüslerin pazar konumlarına, ortak girişimin 

rekabete yönelik etkilerine, pazarda üstlendiği işlevlere göre sınıflandırılmalarına 

göre doktrinde farklı türler şeklinde ortaya çıktıkları görülmektedir154.    

          Aşağıda uygulamada sıkça görülen ayrıma göre yapısal bakımdan ortak 

girişimler incelendikten sonra, esas olarak hâkim teşebbüslerin ortak girişim 

kapsamında yürüttüğü faaliyetin yoğunluğu ve bu işbirliğinden bağımsız ekonomik 
                                                           
150 Esin, a.g.e., s. 217.  
151 Tekinalp/Tekinalp, a.g.e., s. 469.  
152 Aslan, a.g.e., s. 619; Ayrıca adi şirketin tüzel kişi olup olmadığı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. 
Tuğrul Ansay, “Adi Şirket Bir Tüzel Kişi midir?”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü 
Armağanı, İstanbul, Beta  Basım Yayım, 2001, s. 1 vd. 
153Kayıhan, a.g.e., s. 6.  
154 Ortak girişimlerin türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sıtkı Anlam Altay, Anonim Ortaklıklar 
Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 31 vd.; 
Pınar Öztürk, Ortak Girişim (Joint Venture) ve Uygulanacak Hukuk, İstanbul, Beta Basım Yayım, 
2001, s. 19 vd.; Dayınlarlı, a.g.e., s. 64 vd.; Akyol, a.g.e., s. 79 vd.; Sami Şengel, Ortak Girişim 
(Joint Venture) Faaliyetlerinin Raporlanması, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 
7 vd.; Ömer Korkut, “Türk Hukuku Bakımından Ortak Girişim (Joint Venture) ve İş Ortaklığı”, Legal 
Hukuk Dergisi, S. 52, İstanbul, Legal Hukuk Yayınları, 2007, s. 1157 vd.; Kaplan,  a.g.e., s. 19-20; 
Ulaş, a.g.e., s. 78 vd. 
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oluşumun meydana gelip gelmediği rekabet hukuku bakımından önem taşıdığından, 

rekabet hukuku kapsamında ortak girişim türleri incelenecektir.    

 

1. Yapısal Bakımdan Ortak Girişimlerin Türleri 

          Uygulamada sıkça karşılaşılan ortak girişim türleri, ana teşebbüslerin 

müşterek amaçlarını gerçekleştirmede tercih ettikleri hukukî yapıya göre “sözleşmeye 

dayalı ortak girişimler”155 ve “sermayeye katılmalı ortak girişimler”156dir157.  

          Sözleşmeye dayalı ortak girişimler, ekonomik bakımdan bağımsız iki veya 

daha fazla teşebbüsün belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdiği, tek bir iş 

ya da geçici nitelik taşıyan ekonomik bir faaliyeti, ortak çaba göstererek 

gerçekleştirme ve kâr elde etme amacını benimsedikleri, ortakların müşterek 

malvarlığına tahsis edilen malvarlığının olmadığı ortaklık türüdür158. Yüksek 

maliyetli işlerin gerçekleştirilmesi için, örneğin iki veya daha fazla teşebbüsün bir 

araya gelerek baraj, köprü, enerji santrali gibi bir inşaatın yapımını üstlenmeleri 

durumunda sözleşmeye dayalı ortak girişim kurulabilir159.   

          Ortak girişimlerin bu türü, kural olarak her ne kadar sözleşmeye dayanmak 

zorunda olsa da, sözleşmeye dayalı olmasından öte esasen “sermaye gerektirmeyen” 

anlamını taşımaktadır. Bu tür ortak girişim taraflarının tecrübeleri, iş bağlantıları, 

organizasyon yapıları sermayesiz olarak da ortak girişim kurarak hedeflenen amaca 

ulaşmayı sağlar160. Taraflar için güven ve dürüstlük önemlidir161. Bu sebeplerle, 

                                                           
155 “Sözleşmesel ortak girişimler; salt sözleşmeye dayalı ortak girişimler; sermayeye dayalı olmayan-
olağan ortak girişimler; contractual joint ventures; non corporate joint ventures; non equity joint 
ventures”. 
156“Sermayeye dayalı ortak girişimler; sermayeye katılımlı ortak girişimler; equity joint ventures”. 
157Tekinalp/Tekinalp, Joint Venture, s. 156; Akyol, a.g.e., s. 79; Barlas, a.g.e., s. 243 vd.; Kaplan, 
a.g.e., s. 19; Altay, a.g.e., s.  38; Öztürk, a.g.e., s. 19. 
158Altay, a.g.e., s. 49. Bu tür ortak girişimlerin, belirli bir alandaki inşaat projesi için konsorsiyum 
oluşturmak, ortak araştırma geliştirme anlaşmaları, üretim sözleşmeleri, teknik yardım, pazarlama, 
dağıtım, tedarik anlaşmaları, teknoloji ortaklığı patent, ticari marka, know-how, karşılıklı lisans 
anlaşmaları, ihale ortaklığı, araştırma geliştirme ortaklıkları, hizmet ya ada yönetim sözleşmeleri gibi 
türleri mevcuttur. Bkz. Ulaş, a.g.e., s. 81, dn. 95’te anılan yazar. 
159 Tekinalp/Tekinalp, Joint Venture, s. 156; Barlas, a.g.e., s. 243-244; Öztürk, a.g.m., s. 494. 
160Akyol, a.g.e., s. 79; Kaplan, a.g.e., s. 20. Akyol’a göre “sırf sözleşmeye dayalı” ya da “sermaye 
gerektirmeyen” ortak girişim demek daha uygundur.  
161 Ulaş, a.g.e., s. 81. 
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sözleşmeye dayalı ortak girişimlerde ortaklığa sermaye tahsis edilmez162; sadece 

sözleşmenin kurulması ve ortakların katılma paylarını getirmeleri yeterlidir163.   

          Bu tür ortak girişimlerin tarafları, bir tüzel kişilik kurmaksızın ortak 

amaçlarını akdettikleri ve ortak girişimin amacını, konusunu, faaliyetlerini, 

yönetimini, süresini, ortakların paylarını ve yükümlülüklerini düzenleyen ortak 

girişim sözleşmesi kapsamında düzenlerler164. Sözleşmeye dayalı ortak girişimler, 

BK anlamında adi şirket temeline dayanırlar ve borçlar hukuku sözleşmesi ile165 tek 

bir amaca ulaşmak için, yeni bir ticari işletme kurulmadan meydana getirilirler166.  

          Bu tür ortak girişimler genel olarak tek bir iş167 veya kısa süreli taahhütler 

için uygun olduğundan uygulama da bu yönde gelişmiştir168. Sürekli bir ilişki şart 

olmadığından belirli bir süreyi kapsayan işler için oluşturulurlar ve iş 

tamamlandığında son bulurlar169. 

          Sermayeye katılmalı ortak girişimler ise, birbirinden hukukî ve ekonomik 

açıdan bağımsız iki veya daha fazla sayıda teşebbüsün, ortak bir menfaati elde etmek 

ve riski paylaşmak amacıyla, yeni bir şirket kurmak veya mevcut bir şirkete ortak 

olmak yoluyla gerçekleştirdikleri ortak girişim türüdür170.  

         Sermayeye katılmalı ortak girişimlerde taraflar öncelikle, sözleşmeye dayalı 

ortak girişimlerde de olduğu gibi adi şirket niteliğini taşıyan temel bir ilişki 

                                                           
162 Tekinalp/Tekinalp, Joint Venture, s. 156; Akyol, a.g.e., s. 79; Kaplan, a.g.e., s. 20. 
163 Bir otomobil üreticisinin istediği yeni model bir otomobilin tasarımını gerçekleştirmek üzere 
kurulan ortak girişime ortaklardan birinin tasarım için özel olarak geliştirdiği bilgisayar programını, 
diğerinin oto tasarımı konusunda uzman kendi personelini, bir diğerinin ise tüm imkânlarıyla dizayn 
atölyesinin kullanımını katılma payı olarak getirmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Bkz. Barlas, 
a.g.e., s. 243. 
164 Sanlı, a.g.e., s. 333; Barlas, a.g.e., s. 243; Ulaş, a.g.e., s. 80; Öztürk, a.g.e., s. 19.  
165 Barlas, a.g.e., s. 243.  
166Adi şirket niteliğinin belirgin olduğu bu tür ortak girişimlerin konsorsiyum, partnership, iş ortaklığı 
gibi ortaklık temeline dayalı diğer sözleşmelerle de kıyaslandığı görülmektedir. Bu kıyaslamalar 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tekinalp/Tekinalp, Joint Venture, s. 144-148, 157-164; Kaplan, 
a.g.e., s. 35 vd.; Barlas, a.g.e., s. 251 vd.; Yılmaz,  a.g.e., s. 478 vd.  
167Akyol, a.g.e., s. 79. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 17’de; sözleşmeye dayalı ortak girişimlerin 
tek bir işin yapılması amacına yönelmesi, bu türün esaslı bir unsuru niteliğini taşımamakla birlikte 
adeta yazılı olmayan bir unsura dönüştüğünü söylemektedir. 
168 Ulaş, a.g.e., s. 82; Altay, a.g.e., s. 49.  
169 Kaplan, a.g.e., s. 100 vd.  
170Yılmaz, Joint Venture, s. 477, dn. 8. Tanım, yazarın dipnota belirtilen Almanca dilinde 
yayımlanan bir makalesinden alınmıştır. Bir diğer tanım için bkz. Tekinalp/Tekinalp, Joint Venture, 
s. 166; Akyol, a.g.e., s. 58; Altay, a.g.e., s. 128. Ayrıca iş ortaklığı kavramı ile ortak girişimin ilişkisi 
için bkz. Barlas, a.g.e., s. 251. 
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kurarlar171. Bununla birlikte, temel sözleşme niteliğindeki ortak girişim 

sözleşmesinde172 yer alan nihai amaçları gerçekleştirmek için genellikle tüzel kişiliğe 

sahip173 bir ortak girişim şirketi kurarlar174 ya da yeni bir ortaklık kurmaksızın 

mevcut bir ortaklığı ortak girişim şirketine dönüştürürler175. Tarafların kurdukları ya 

da katıldıkları ortaklık oluşumu yavru şirket olarak adlandırılır176. Bu tür ortak 

girişimler, yavru şirketin kurulması ve yönetimi ile ilgili kapsamlı bir yapı 

gerektirdiğinden, kısa süreli, tek bir işin tamamlanması gibi projelerden ziyade, 

devamlılık arzeden ve kapsamlı projeler için oluşturulmaktadır177.  

           Tarafların yavru şirkette hangi oranda paya sahip olacakları ortak girişim 

sözleşmesinde düzenlenmektedir. Ortak girişimlerin bu çeşidinde ortakların hepsinin 

sermaye koyması şart değildir178. Bir taraf parasal sermaye koyarken diğer taraf 

becerisini, tecrübesini ortaya koyabilir179; yani sermaye payı nakit, maddi ya da gayri 

maddi sermaye olabilir180.  

          Sonuç olarak sermayeye katılmalı ortak girişimlerin esaslı unsurları şöyle 

açıklanabilir: İki ya da daha fazla sayıda birbirinden ekonomik veya hukukî 

bakımdan bağımsız teşebbüs bulunmalıdır. Bu teşebbüslerden ayrı olarak, amaca 

ulaşmak, belirli bir faaliyeti yürütmek ve bu faaliyeti yürütmek üzere maddi, 

gayrimaddi unsurlarla donatılan, bağımsız ekonomik varlık olmalıdır. Ortak girişim 
                                                           
171 Altay, a.g.e., s. 88. 
172Ortak girişimi kuran bu sözleşme, “temel sözleşme, esaslar sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi, joint 
venture sözleşmesi, paysahipleri sözleşmesi, temel mutabakat, işbirliği sözleşmesi accord de base, 
partnership agreement” olarak da ifade edilir.  
173Barlas, a.g.e., s. 250’de, kurulacak ortak girişim şirketinden beklenen sonuca kavuşulabilmesi için 
bu şirketin hemen her zaman tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketi şeklinde kurulduğu belirtilmiştir. Buna 
karşı çıkan Tekinalp/Tekinalp, Joint Venture, s. 166’da ise, bu şirketin tüzel kişiliğe sahip bir şirket 
modelinde kurulmasının şart olmadığı ifade edilmiştir. 
174Bu oluşum biçimi “yeni kuruluş yoluyla oluşum” olarak nitelendirilmiştir. Bkz. Altay, a.g.e., s. 91.  
175Barlas, a.g.e., s. 245; Öztürk, a.g.e., s. 20-21; Yılmaz, a.g.m., s. 477. Bu oluşum biçimi ise “katılım  
yoluyla oluşum” olarak nitelendirilmiştir. Bkz. Altay, a.g.e., s. 91. Sermayeye katılmalı ortak 
girişimlerde adi şirketin yanı sıra, nihai amaca ulaşmak için kurulan yavru şirketinin de aynı anda 
bulunması sebebiyle çifte ortaklık durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı tartışılan bir konudur. Barlas’a 
göre, sermayeye katılmalı ortak girişimde çifte bir yapı bulunmakla birlikte ortak girişim şirketi, 
yalnızca bir organ şirket niteliğinde olduğundan çifte ortaklık yoktur. Tartışmalar için bkz. Barlas, 
a.g.e., s. 247. Ayrıca çifte ortaklık konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Barlas, a.g.e., s. 126. 
176 Barlas, a.g.e., s. 246; Yılmaz, a.g.m., s. 485. Korkut, a.g.e., s. 1158’de, yavru şirket, konzernlerde 
ve holdinglerde hâkimiyet altındaki şirketi ifade ettiğinden, buradaki kullanımı itibariyle yavru şirket 
adlandırması yerine ortak işletme ifadesi tercih edilebileceğini ifade etmiştir. 
177 Uyanış Rosner, a.g.t., s. 235.   
178 Barlas, a.g.e., s. 249. 
179 Akyol, a.g.e., s. 80. 
180 Barlas, a.g.e., s. 249.  
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şirketi, temel sözleşme ekseninde yapılanmalıdır. Taraflar, gerek ellerindeki pay 

senetleri yoluyla, gerekse kendi aralarında yaptıkları oy sözleşmesi veya ortak 

girişim sözleşmesi ile bu ortaklığı kontrol etmelidir181.          

          Rekabet hukuku bakımından belirtmek gerekir ki, hem temel sözleşmeye hem 

de yavru şirketin ana sözleşmesine, yönetim kurulu ve denetçilerin seçimine, veto 

haklarına, kâr payına vb. hususlara ilişkin konan hükümlerle yavru şirketin yönetimi 

ve kontrolü ana şirketlerin elinde olduğundan, yavru şirket bağımsız ekonomik 

yapıya ve bağımsız yönetime sahip değildir182. Yavru şirket ana şirketlere bağımlı 

olduğundan bu şirketlerin çıkarlarını korumaktadır183.           

    

2. Rekabet Hukuku Bakımından Ortak Girişimlerin Türleri 

           Ortak girişimlerin çok farklı konularda ve hukukî biçimlerde oluşturulması, 

bu tür oluşumların rekabet hukukunun hangi hükümleri kapsamında 

değerlendirileceği sorununu ortaya çıkarmaktadır184. Ortak girişimlerin rekabet 

hukuku bakımından önemi, bu oluşumların RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 

2/1(c) kapsamında bir yoğunlaşma olarak mı kabul edileceği, yoksa RKHK m. 4 

kapsamında rekabete aykırı anlaşmalardan mı sayılacağı noktasında toplanmaktadır.  

           Mehaz AB mevzuatını inceleyecek olursak; Konsey’in 1989 yılında 

yoğunlaşmaların denetlenmesine ilişkin yayımladığı 4064/89 sayılı Konsey 

Tüzüğü185’nün 3/2 maddesinde ortak girişimler, ortak girişimin pazar yapısına 

yönelik etkileri bakımından işbirliği yaratıcı ortak girişimler186 ve yoğunlaşma 

yaratıcı ortak girişimler187 olarak iki türe ayrılmıştır188. İşbirliği yaratıcı ortak 

                                                           
181 Yılmaz, a.g.m., s. 477; Altay, a.g.e., s. 128 vd.  
182 Yılmaz, a.g.m., s. 486. 
183 Yılmaz, a.g.m., s. 477. 
184 Kayıhan, a.g.e., s. 6 vd.  
185“Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolüne İlişkin 4064/89 sayılı, 21 Aralık 1989 tarihli 
Konsey Tüzüğü (Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of 
concentrations between Undertakings)”. 
186“Eşgüdüme yönelik ortak girişimler, co-operative joint ventures; kooperative 
Gemeinschaftsunternehmen; enterprises communes cooperatives”. 
187“Merkezileşmeye yönelik ortak girişimler; concentrative joint ventures; konzentrative 
Gemeinschaftsunternehmen; enterprises communes concentratives”. 
188 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2 f.2 aynen şöyledir: “Sürekli olarak bağımsız bir ekonomik 
varlığın tüm fonksiyonlarını yerine getiren ve teşebbüslerin birbirleri ile veya ortak girişim ile 
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girişimler teşebbüsler arasında rekabetçi davranışların koordinasyonuna (danışıklılık) 

yol açan ortak girişimler; yoğunlaşma yaratıcı ortak girişimler ise pazarın ve ilgili 

teşebbüslerin yapısı üzerinde değişiklik yaratan189 ortak girişimlerdir190. 

Çalışmamızda ortak girişimlerin RKHK m. 4 kapsamındaki etkileri incelenmeyecek, 

yoğunlaşma yaratıcı ortak girişimler üzerinde durulacaktır191.   

          İşbirliği yaratıcı ortak girişimler, pazarın ve teşebbüslerin yapısı üzerinde etki 

yaratmamaları sebebiyle bir anlaşmadan ibaret kalmakta, bağımsız ekonomik 

varlığın oluşmasını sağlamamakta ve haliyle rekabete aykırı anlaşmalar hakkındaki 

Avrupa Topluluğu Antlaşması m. 81’e tabi tutulmaktadır. Yoğunlaşma yaratan ortak 

girişimler ise salt bir anlaşmadan ibaret kalmaz; bu anlaşma sonucunda bağımsız 

ekonomik bir varlık oluşur. Bu sebeple bu tür ortak girişimler yoğunlaşmanın 

denetimine ilişkin rekabet hukuku hükümlerine tabidir192. 4064/89 sayılı Konsey 

Tüzüğü 1997 yılında değişikliğe uğramış ve 1310/97 sayılı Konsey Tüzüğü193 ve 

ardından 2004 yılında yürürlüğe giren 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü ile ortak 

girişimler konusu yeniden düzenlenmiştir. Hem 1310/97 sayılı Konsey Tüzüğü’nde 

                                                                                                                                                                    
aralarındaki rekabetçi davranışların koordinasyonu amacına hizmet etmeyen bir ortak girişim m. 
3/1(b) anlamında yoğunlaşma meydana getirir.” Ortak girişimler bakımından taraf teşebbüslerin 
yapılarındaki kalıcı değişiklikler ile birbirinden bağımsız kalan teşebbüslerin rekabetçi davranışlarını 
koordine etmeleri ayrımını, bu tüzüğün 23. ve 24. paragrafında ele alınmıştır. Tüzüğün 24. 
paragrafında, teşebbüslerin ortak girişimi veya ona ait malvarlığı değerlerini kendi aralarında 
paylaşmak amaç ve etkisiyle ortak girişim üzerinde kontrol elde etmesi durumunda yoğunlaşmanın 
meydana geldiği, rekabetçi davranışların koordinasyonunun söz konusu olmadığı belirtilmiştir.  
189Teşebbüsün yapısında değişiklik yaratmak, Tam İşlevli Ortak Girişimler Hakkında Duyuru, 
paragraf II.2’de “Structural change of the undertakings” başlığı altında ele alınmıştır. İlgili 
teşebbüsün yapısında değişiklik yaratmak, kontrolün yapısı ile ilgilidir. “Kontrolün yapısı” 
kavramının Kurul kararlarında “…Bu çerçevede birleşme sonrasında oluşacak yeni yapının niteliği, 
yani kontrolün yapısı ortaya konmalıdır.” ya da “Bildirim konusu işlem sonrasında teşebbüsün ortak 
kontrolünün yapısında değişiklik meydana geleceğinden, söz konusu işlemin 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. 
maddesi anlamında bir devralma işlemi olduğu…” şeklinde yer aldığı görülmektedir. Bkz. Kurul’un 
09-09/182-54 K. sayılı, 5.3.2009 T. kararı; 09-02/20-13 K. sayılı, 14.1.2009 T. kararı. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr, 20 Haziran 2009.  
190 Altay, a.g.e., s. 203.  
191 Ortak girişimlerin RKHK m. 4 kapsamında rekabeti sınırlayıcı anlaşma olarak kabul edilmesi 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Akıncı, a.g.e., s. 109 vd.; Aslan, a.g.e., s. 632 vd.; Kayıhan, a.g.e., s. 
41 vd.  
192 Bu konuda bkz. Richard Whish, Competition Law, Unites States, Oxford University Press, 2009, 
s. 572; Craig/De Búrca, a.g.e., s. 1046 vd.; Roth QC/Rose, a.g.e., s. 658 vd.; Jones/Sufrin, a.g.e, s. 
1095 vd.; Goyder, a.g.e., s. 401 vd.; Jonathan Faul/Ali Nikpay, The EC Law of Competition, 2. bs., 
A.B.D., Oxford University Pres, 2007, s. 7.23. Tekinalp/Tekinalp, a.g.e., s. 469 vd.  
193“Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolüne İlişkin 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 
Değiştirilmesine Dair 1210/97 sayılı, 30 Haziran 1997 tarihli Konsey Tüzüğü (Council Regulation 
(EC) No 1310/97 of 30 June 1997 amending Regulation (EEC) No 4064/89 on the control of 
concentrations between undertakings)”. 

http://www.rekabet.gov.tr


 75 

hem de 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde, 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 

öngördüğü işbirliği yaratıcı ortak girişimler ya da yoğunlaşma yaratıcı ortak 

girişimler ayrımını ortadan kaldırmıştır. Şöyle ki, 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü m. 

3/2’de bir ortak girişimin yoğunlaşma sayılması için sayılan “rekabete yönelik bir 

işbirliğine yol açmama” şartına yeni metinde yer verilmemiştir. Böylelikle bağımsız 

ekonomik varlığın tüm işlevlerini sürekli biçimde yerine getiren ortak girişimler, 

işbirliği ya da yoğunlaşma yaratıcı olup olmaması önemsenmeksizin, 139/2004 sayılı 

Konsey Tüzüğü kapsamında yoğunlaşmaların denetimine tabi tutulmuştur. Başka bir 

ifadeyle, ortak girişimlere uygulanacak rekabet hükümlerinin belirlenmesinde geçerli 

olan işbirliği doğurucu-yoğunlaşma doğurucu ortak girişim ayrımı, yeni 

düzenlemede yerini tam işlevli-tam işlevli olmayan ortak girişimler ayrımına 

bırakmıştır194. 

          139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında 

Konsey Tüzüğü Hakkında Konsey Duyurusu’nun 92. paragrafında ve 139/2004 

sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/4’te bağımsız ekonomik varlığın tüm işlevlerini sürekli 

biçimde yerine getiren ortak girişimler, ortak girişimin pazarda üstlendiği işlevler 

bakımından tam işlevli ortak girişimler195 olarak nitelendirilmiştir196. Belirtmek 

gerekir ki, 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü’nde olduğu gibi, bir ortak girişimim 

yoğunlaşma sayılabilmesi için bağımsız ekonomik varlığın tüm işlevlerinin sürekli 

biçimde yerine getirilmesi şartı, 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde de 

korunmuştur. Bu şartı sağlamayan ortak girişimler ise Avrupa Topluluğu Antlaşması 

m. 81’e ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca rekabete aykırı anlaşmalar çerçevesinde 

değerlendirilmeye tâbi tutulacaktır.  

           Türk rekabet hukukunda ortak girişim kavramının unsurlarının düzenlendiği 

1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(c) uyarınca, amaçlarını gerçekleştirmek üzere işgücü ve 

malvarlığına sahip olacak şekilde bağımsız bir ekonomik varlık olarak ortaya çıkan 

ve taraflar arasındaki veya taraflarla ortak girişim arasındaki rekabeti sınırlayıcı 

amacı veya etkisi olmayan ortak girişimler, RKHK m. 7 ve bu tebliğ bakımından 

yoğunlaşma yaratıcı ortak girişimlerdir. Bu madde, yoğunlaşma yaratıcı ortak 
                                                           
194 Kayıhan, a.g.e., s. 27.  
195 “Full-function joint ventures; Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen”.  
196 Ayrıntılı inceleme için bkz. aşağıda E,1,a. 
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girişimler için biri olumlu, diğeri olumsuz iki unsur içermektedir. Olumlu unsura 

göre bir ortak girişimin RKHK m. 7 anlamında yoğunlaşma sayılabilmesi için 

ekonomik anlamda bağımsız bir varlık olması; olumsuz unsura göre ise ortak 

girişimin tarafları arasında veya taraflarla ortak girişim arasında rekabetin 

koordinasyonu şeklinde bir davranışın bulunmaması gerekmektedir197. Bu madde ile 

4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2 karşılaştırıldığında, 4064/89 sayılı Konsey 

Tüzüğü’nde yer alan “taraflar arasında veya taraflarla ortak girişim arasında 

rekabetçi davranışlarda işbirliğine yol açmama” unsurunun 1997/1 sayılı Tebliğ’de 

zorunlu unsur olarak sayıldığı görülmektedir. Rekabetçi davranışların 

koordinasyonuna ilişkin olarak 1997/1 sayılı Tebliğ’de bir açıklamaya yer 

verilmemiştir, ancak aynı ya da komşu pazarlarda faaliyet gösteren rakip 

teşebbüslerin kurduğu ortak girişimler vasıtasıyla rekabetçi davranışların 

koordinasyonunun sağlanacağı belirtilebilir198.  

          Görüldüğü gibi 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2/1(c) maddesi, 4064/89 sayılı Konsey 

Tüzüğü’nün 3/2 maddesinin etkisinde kalmayı sürdürerek, işbirliği yaratıcı ve 

yoğunlaşma yaratıcı ortak girişimler ayrımını hala barındırmaktadır. İşbirliği yaratıcı 

ortak girişimler RKHK m. 4 ve 1997/2 sayılı Tebliğ199, yoğunlaşma yaratıcı ortak 

girişimler ise RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilecektir. 

Her ne kadar 1997/1 sayılı Tebliğ’de, 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü’nde yer alan bu 

ayrıma hala yer veriliyorsa da, diğer taraftan 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde yer 

verdiği gibi, sadece tam işlevli ortak girişimler yoğunlaşmaların denetlenmesi 

kapsamındadır. Bu yönüyle ise AB rekabet hukuku mevzuatı ve Türk rekabet hukuku 

mevzuatı uyum içindedir.  

          RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ bakımından yoğunlaşma niteliği taşıyan 

ortak girişimlerin unsurlarından yukarıda kısaca bahsetmiştik. Aşağıda bu unsurları 

rekabet hukuku düzenlemeleri çerçevesinde incelenmeye çalışacağız.   

 

                                                           
197 Aşağıdaki başlıklar altında olumlu ve olumsuz unsurlar ayrıntılı olarak incelenecektir.  
198 Sanlı, a.g.e., s. 335.  
199“Anlaşmaların, Uyumlu Eylemler ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Kanunun 10 uncu Maddesine 
Göre Bildiriminin Usul ve Esasları Hakkında Rekabet Kurulu Tebliği”. 12.08.1997 T., 23078 sayılı 
RG’de yayımlanmıştır.  
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E. Rekabet Hukuku Bakımından Ortak Girişimlerin Unsurları 

1. Rekabet Hukuku Bakımından Ortak Girişimlerin Olumlu 

Unsurları 

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(c)’nin “…işgücü ve malvarlığına sahip olacak 

şekilde bağımsız bir iktisadi varlık olarak ortaya çıkan…” ifadesine yer alan olumlu 

unsura göre rekabet hukuku anlamında ortak girişimlerin yoğunlaşma sayılabilmesi 

için ekonomik faaliyetlerin tümüyle bağımsız bir varlık olarak yürütebilmesi 

gerekmektedir. Bir ortak girişimin bağımsız ekonomik bir varlık olarak kabul 

edilebilmesi, faaliyetlerini sürekli ya da en azından uzun bir süre sürdürmek üzere 

kurulmuş olmasına, rekabet davranışlarını ve ekonomik planlarını kendi ekonomik 

menfaatleri doğrultusunda bağımsız şekilde belirleyebilmesine bağlıdır200. Bu 

sebeple rekabet hukuku bakımından ortak girişimlerin olumlu unsurları bağımsız bir 

ekonomik varlık olma ve süreklilik(devamlılık-kalıcılık) olarak incelenecektir.  

 

a. Bağımsız Bir Ekonomik Varlık Olma 

          Yoğunlaşma niteliğindeki ortak girişimlere ait bağımsız bir ekonomik varlık 

olma unsuru, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(c)’de ve hem 4064/89 sayılı Konsey 

Tüzüğü m. 3/2’de hem de 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/4’te açıkça 

belirtilmiştir. Burada kastedilen, sadece tam işlevli ortak girişimlerin sayılan 

düzenlemeler kapsamında yoğunlaşma kabul edileceğidir.  

          Hem 1997/1 sayılı Tebliğ hem de 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü anlamında 

bir ortak girişimin yoğunlaşma sayılabilmesi için ortak girişimin tam işlevli ortak 

girişimler niteliğinde olması şarttır. Kurul bir kararında açıkça bir ortak girişimin 

                                                           
200Komisyon’un, 4064/89 sayılı, 21 Aralık 1989 tarihli Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların 
Kontrolüne Dair Konsey Tüzüğü Altında Yoğunlaşma ve Kooperasyon Doğurucu Ortak Girişimler 
Hakkında Duyurusu (Commission Notice on the distinction between concentrative and cooperative 
joint ventures under Council Regulation (EEC) No176; 4064/89 of 21 December 1989 on the control 
of concentrations between undertakings)” paragraf 16-19. Ayrıca belirtmek gerekir ki, 31.07.2008 
tarihinde TBMM Başkanlığı’na gelmiş olup hala kanunlaşmamış olan Rekabetin Korunması 
Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, halen yürürlükteki RKHK m. 7 
hükmünde değişiklik öngörmektedir. Buna göre, bağımsız bir ekonomik varlığın tüm işlevlerini 
sürekli olarak yerine getirecek ortak girişimin oluşturulması açıkça yoğunlaşma işlemi olarak 
sayılmaktadır. 
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bağımsız bir ekonomik varlık sayılabilmesini tam işlevli olmasına bağlamıştır201. 

Ana teşebbüslerin bünyesindeki belirli bir alanda, örneğin araştırma-geliştirme, 

üretim, dağıtım ya da satış alanlarından birinde faaliyet göstermek üzere kurulan 

ortak girişimler tam işlevli olmayan ortak girişimlerdir202. Ana teşebbüslerin bazı 

faaliyetlerini gerçekleştirmek için vasıta olarak kullandıkları bu tür ortak girişimler, 

ana teşebbüslerin faaliyet alanları bakımından yardımcı niteliktedir. Kurul bir 

kararında, çimento üretimi ile iştigal eden dört teşebbüsün ekonomik ve hukukî 

olarak bağımsız bir ortak girişim oluşturarak, bu teşebbüslerin gerçekleştirmekte 

olduğu ve gerçekleştirmesi gereken araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve belirli 

ülkelere yapılacak olan ihracat ve pazarlama faaliyetlerini kurulacak olan söz konusu 

ortak girişime devredecekleri; tarafların sadece yukarıda belirlenen konulardaki 

alanlardan çekileceği, diğer yurt içi faaliyetlerine ise aynen devam edecekleri 

belirtilerek, ortak girişimin bağımsız olarak ortaya çıkmadığı belirtilmiştir. Bu 

teşebbüslerin kuracakları ortak girişimin bağımsız bir ekonomik varlık olarak ortaya 

çıkıp çıkmayacağı incelendiğinde, ortak girişimin sadece araştırma-geliştirme 

faaliyetleri ile ana teşebbüslerin belirli ülkelere yapacakları ihracat faaliyetlerini 

yerine getirme alanlarında faaliyet göstereceği, herhangi bir üretim fonksiyonunun 

ise bulunmadığı, ayrıca ortak girişimin AB’ye pazarlayacağı ürünlerin sadece ana 

teşebbüslerin ürünü olmasının, ortak girişimin kendi ticari politikalarını ana 

teşebbüslerden bağımsız olarak sürdürmesini engelleyeceği göz önüne alındığında, 

ortak girişimin bağımsız bir ekonomik varlık olarak ortaya çıkmasının mümkün 

olmadığına karar verilmiştir203. Ancak Kurul, daha sonraki tarihte vermiş olduğu bir 

kararında bu görüşünü değiştirerek, ortak girişimin, ana teşebbüslerin ürünlerine 

ilişkin satış ve dağıtım faaliyetini yürütmek üzere kurulması durumunda ortak 

                                                           
201 Bkz. Kurul’un 08-29/347-110 K. Sayılı, 17.4.2008 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 21 
Temmuz 2009. Bu kararda bağımsızlık, ortak girişimin ana teşebbüslerden bağımsız bir şekilde kendi 
ekonomik varlıklarına (sermaye, mal varlığı, işgücü vb.) dayanarak faaliyette bulunması anlamına 
geldiği belirtilmiştir. Ayrıca ortak girişimin, bağımsız bir ekonomik birimin bütün işlevlerini sürekli 
olarak yerine getirebilmesi için kuruculardan ayrı muhasebe, personel, yönetim organı ve finansal 
kaynaklarının bulunması ve kendi ticari politikasının olması gerektiği ifade edilmiştir. Bu nedenle 
ortak girişimin başlıca tedarik kaynaklarının veya müşterilerinin kurucu teşebbüsler olup olmadığı ve 
faaliyetlerinin kurucu teşebbüslerin faaliyetleri ile bütünleşip bütünleşmediği önem arzetmektedir.  
202“Kısmi işlevli ortak girişimler; Partial-function joint ventures; Teilfunktionsgemeinschafts-
unternehmen”.  
203 Bkz. Kurul’un 00-19/188-100 K. sayılı, 17.6.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 21 
Temmuz 2009. 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
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girişimin bağımsız bir ekonomik varlık kabul edilmesi için bir engel bulunmadığına 

karar vermiştir204. 

          Ana teşebbüslerin ürünlerinin sadece dağıtımı ya da satışı ile uğraşan, başka 

bir ifadeyle, ana teşebbüslerin acentesi konumunda çalışan ortak girişimler de tam 

işlevli olmayan ortak girişimler kapsamında değerlendirilir. Söylemek gerekir ki, ana 

teşebbüslerin bir ortak girişimin acentesi olduğu durumlarda, ortak girişimin ana 

teşebbüslerden bir ya da daha fazlasının dağıtım ağından yararlanması ya da satış 

noktalarını kullanması, ortak girişimin tam işlevli olma özelliğini ortadan 

kaldırmaz205.  

           Bağımsız bir ekonomik varlığın oluşabilmesi için, ortak girişimin yeterli 

donanıma sahip olması ve önemli miktardaki mal tedarikini sadece kurucu ana 

teşebbüslerden değil, ayrıca diğer teşebbüslerden de karşılıyor olması gerekir206.  

Kurul bir kararında, bir ortak girişimin bağımsız bir ekonomik varlık olarak ortaya 

çıkıp çıkmadığını değerlendirirken, ortak girişim tarafından kurulacak tesislerin 

kapasitesine ve bu kapasiteden kurucu ana teşebbüslerin ne ölçüde yararlanacağına 

da bakılması gerektiğine değinmiştir. Buna göre, sadece ya da büyük ölçüde ana 

teşebbüslere mal veya hizmet sağlamak amacıyla kurulan ortak girişimler, bağımsız 

bir ekonomik varlık olarak ortaya çıkma şartını gerçekleştiremeyecektir. Kurulacak 

tesis, 25 m³’lük kapasiteye sahip olmasına karşın, ana teşebbüslerin ihtiyacı yaklaşık 

olarak 15 m³’tür. Dolayısıyla, 10 m³ gibi önemli bir bölüm diğer LPG şirketlerine 

satılabilmesi, kurulacak ortak girişimin, ana teşebbüsler yanında diğer LPG dağıtım 

teşebbüslerine de hizmet verebilecek olması, ortak girişimin bağımsız bir ekonomik 

varlık olduğunu göstermektedir207. Kurul, ana teşebbüslerin ilgili ürünün alt ve üst 

pazarlarında varlıklarını sürdürdüğü durumlarda, ana teşebbüsler ile ortak girişim 

arasındaki ilişkinin incelendiği başka bir kararında ise, bu ilişkinin özellikle ana 

teşebbüslerle ortak girişim arasındaki satışların ve alımların büyük miktarlarda 

                                                           
204 Bkz. Kurul’un 00-19/188-100 K. sayılı, 17.6.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 21 
Temmuz 2009. 
205Tam İşlevli Ortak Girişimler Hakkında Duyuru, paragraf 13.  
206Tam İşlevli Ortak Girişimler Hakkında Duyuru, paragraf 14. Buna yönelik bir karar için bkz. 
Komisyon’un 3.9.1996 T. AgrEVO/Marubeni kararı (Case IV/M.788). (Çevrimiçi) www.eur-
lex.europa.eu, 21 Temmuz 2009. 
207Bkz. Kurul’un 00-2/14-7 K. sayılı, 13.1.2000 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 21 
Temmuz 2009. 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
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gerçekleşmesi durumunda önem kazanacağını, ancak bir ortak girişimin 

faaliyetlerine başlaması sırasında, belirli bir dönem, piyasadaki varlığını ağırlıklı 

olarak ana teşebbüslerle yaptığı alım-satımlara dayandırmasının, ortak girişimin tam 

işlevsel olma özelliğini etkilemeyeceğine karar vermiştir208.    

          Komisyon, ortak girişimler ile ana teşebbüsler arasında akdedilmiş beş yıl 

süreli ürün temini sözleşmesi uyarınca ortak girişimin başka teşebbüslerden ürün 

temin etme hakkı elinden alınmadığından, ortak girişimin ekonomik bağımsızlığının 

elinden alınmadığına karar vermiştir. Ayrıca diğer hukukî ve malî konulardaki 

sözleşmelerin de bağımsız ekonomik bir varlık unsurunu ortadan kaldırmayacağına 

hükmedilmiştir209.  

          Bağımsız bir ekonomik varlık olma unsuru, her ne kadar ana teşebbüslerin 

ortak girişim üzerinde karar alma sürecinde etkili olma imkânı ile tezatlık 

oluşturuyor gibi görünse de, ortak girişimin ticaret politikasının ana teşebbüsler 

karşısında bağımsız nitelik göstermesi durumunda bu unsurun varlığından söz 

edilebilecektir. Şöyle ki, ana teşebbüslerden bağımsız olarak kendi ticari politikasını 

kendi menfaatleri çerçevesinde düzenleyen bir ortak girişim bağımsız ekonomik 

varlık niteliğini taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, ana teşebbüslerin, ortak girişimin 

kararlarını ortak girişimin menfaatlerine yönelik vermeleri durumunda bu unsurdan 

söz edilecek, ana teşebbüslerin ortak girişim faaliyetlerine ilişkin olarak doğrudan 

doğruya karar verme imkânının bulunması durumunda ise bağımsız ekonomik 

varlıktan söz edilemeyecektir210. Bu durumda ortak girişim, ana teşebbüslerin 

ekonomik amaçlarına hizmet eden yardımcı bir varlık olacaktır211. Kurul bir 

kararında, pay sahipleri sözleşmesi uyarınca bir ortak girişimin, ilgili yatırımları 

gerçekleştirmeye yönelik olarak yeterli malî kaynaklara ve malvarlığına sahip 

olmadığı, ortak girişimin yatırım, bütçe, kâr dağıtımı gibi çok önemli konularda 

sermayenin %83.93’ne sahip üç büyük teşebbüsün kararlarının hâkim olacağı, bu üç 

                                                           
208Bkz. Kurul’un 01-37/365-97 K. sayılı, 31.7.2001 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 21 
Temmuz 2009.  Karş. Tam İşlevli Ortak Girişimler Hakkında Duyuru, paragraf 14. 
209Bkz. Komisyon’un 10.08.1992 T. RHONE-POULENC/SNIA kararı (Case IV.M.206). (Çevrimiçi) 
www.ec.europa.eu, 22 Temmuz 2009. 
210Frank L. Fine, Mergers and Joint Ventures in Europe: The Law and the Policy of the EEC, 2. 
bs., Londra, Kluwer Law International, 1994, s. 158. Ortak kontrol kavramı için bkz. Üçüncü Bölüm, 
II, C. 
211 Altay, a.g.e., s. 220. 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.ec.europa.eu
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büyük teşebbüsün menfaatlerini yansıtan ekonomik bir yapıya sahip olacağı 

belirtilerek bu ortak girişimin bağımsız bir ekonomik varlık olarak ortaya 

çıkmadığına, bu sebeple 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(c) çerçevesinde bir ortak girişim 

olmadığına, bu nedenle başvuru konusu işlemin RKHK m. 7 kapsamında bir 

yoğunlaşma olmadığına karar verilmiştir212.  

          Bir ortak girişimin tam işlevli sayılabilmesi için yalnızca bağımsız karar 

alması yetmez; ayrıca, faaliyet gösterdiği pazardaki diğer teşebbüslerin yerine 

getirdiği tüm işlevleri de bağımsız olarak yerine getirebilmesi gerekir. Günlük 

faaliyetleri yerine getirebilmek için yönetim kadrosuna ve finans, iş gücü, malvarlığı 

gibi devamlı surette yeterli kaynaklara sahip olması gereklidir213. Dolayısıyla tam 

işlevli ortak girişimler, ilgili pazarda ürün geliştirme, üretim ve dağıtım aşamalarını 

bağımsızca yerine getirmelidir214.  

          

b. Süreklilik 

          1997/1 sayılı Tebliğ’de süreklilik unsurundan açıkça bahsedilmese de, 

yoğunlaşmalar hakkındaki rekabet hukuku hükümleri sadece pazarda sürekli yapısal 

bir değişiklik meydana getiren işlemlere uygulandıklarından bu unsur zaten 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır215. Ortak girişimlerin rekabet hukuku anlamında 

teşebbüs niteliğine sahip olması anlamına gelen216 olumlu unsurun gerçekleşmesi 

bakımından ortak girişimin uzun süreli, yani sürekli olarak faaliyet göstermek 

amacıyla kurulmuş olması gereklidir. Ortak girişimin pazarın yapısı üzerinde 

değişiklik yaratabilmesi için söz konusu oluşumun pazarda sürekli bir şekilde 

faaliyet göstermek üzere yapılandırılması aranmaktadır. Ortak girişimi kuran 

sözleşmede kısa süreli bir amaç için faaliyet gösterileceği kararlaştırılmışsa, ortak 

girişimin sürekli-kalıcı bir faaliyet göstermek üzere kurulduğu söylenemez. Örneğin, 

bir elektrik santralinin sadece inşaat dönemi için oluşturulan ve inşaatın 

                                                           
212Bkz. Kurul’un 99-26/230-138 K. sayılı, 27.5.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 21 
Temmuz 2009. 
213 Tam İşlevli Ortak Girişimler Hakkında Duyuru, paragraf 12.  
214 Fine, a.g.e., s. 158. 
215 Göksoy, a.g.t., s. 328.  
216 Sanlı, a.g.e., s. 336.  

http://www.rekabet.gov.tr
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tamamlanmasından sonra santralin işletmesinde rol almayan bir ortak girişim uzun 

süreli olarak nitelendirilemez217. 

           Bahsedilen sürenin uzunluğu hakkında herhangi bir ölçüt mevcut değildir. 

Komisyon, Elf Atochem/Rohm and Haas218 ve Marta/Cap Gemini Sogeti 

kararlarında219 ise 99 yıllık, ABC/Generale des Eaux/Canal+W.H. Smith TV 

kararında220 50 yıllık, RWE/Mannesman kararında221 18 yıllık, BSN-

Nestle/Cokoladovny kararında222 ve Go Ahead/VIA/Thameslink kararında223 7 yıllık 

bir süre için kurulan ortak girişimlerin, Mitsubishi/UNCAR224 ve Rhone-Poulenc-

SNIA kararlarında225 belirsiz süreli ortak girişimlerin sürekli şekilde faaliyet 

göstermek üzere yapıldığına karar vermiştir. Komisyon BS/BT kararında ise, üç yıl 

süre ile ortak kontrol öngören işlemin süreklilik unsurunun bulunmadığına karar 

vermiştir226. Görüldüğü gibi bir sözleşmede ortak girişimin faaliyet süresine ilişkin 

bir hükmün yer alması, bu sürenin teşebbüslerin yapılarında kalıcı bir etki 

doğurmaya yetecek kadar uzun olması, ortak girişimin uzun süreli olarak 

kurulduğuna işarettir. Belirtmek gerekir ki, ortak girişimin feshini ya da taraf 

teşebbüslerin ortak girişimden ayrılmasını düzenleyen hükümler, ortak girişimin 

uzun süreli olarak kurulmadığını göstermez. Ancak ortak girişim kısa bir süre sonra 

elbette ki feshedilmemelidir227.  

                                                           
217 Tam İşlevli Ortak Girişimler Hakkında Duyuru, paragraf 15. Bu konuda bkz. Cook/Kerse, a.g.e., s. 
58 vd.; Whish, a.g.e., s. 572; Craig/Búrca, a.g.e., s. 1047; Roth QC/Vivien, a.g.e., s. 658 vd.; 
Jones/Sufrin, a.g.e., s. 964; Goyder, a.g.e., s. 402; Korah, a.g.e., s. 393 vd. 
218Bkz. Komisyon’un 28.07.1992 T. kararı (Case IV/M. 160). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
219Bkz. Komisyon’un 17.03.1993 T. kararı (Case IV/M. 272). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
220Bkz. Komisyon’un 10.09.1991 T. kararı (Case IV/M. 110). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
221Bkz. Komisyon’un 28.02.1994 T. karar (Case IV/ M. 408). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
222Bkz. Komisyon’un 18.02.1992 T. kararı (Case IV/M. 090). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
223Bkz. Komisyon’un 24.04.1997 T. kararı (Case IV/M. 901). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
224Bkz. Komisyon’un 01.04.1991 T. kararı (Case IV/M. 024). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
225Bkz. Komisyon’un 22.12.1993 T. kararı (Case IV/M. 399). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
226Bkz. Komisyon’un 28.03.1994 T. kararı (Case IV/M. 425). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 
Temmuz 2009.   
227 Tam İşlevli Ortak Girişimler Hakkında Duyuru, paragraf 15.  

http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
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          Kurul kararlarında ise bağımsız ekonomik varlığın oluşması için ortak 

girişimin kısa süreli olarak kurulmamış olması gerektiğine yer verilmiştir. Kurul’un 

Gumlink A.Ş. ile Yıldız Holding A.Ş. kararında, ilgili ortak girişim sözleşmesinde 

herhangi bir geçerlilik sürersi belirtilmediğinden ve ortak girişimin kuruluş 

sözleşmesinde şirketin süresiz olarak kurulduğu ifadesi yer aldığından söz konusu 

ortak girişimin uzun vadeli ve bağımsız ekonomik varlık olarak ortaya çıkacağı 

kanaatine varılmış; 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında bir ortak girişim olarak kabul 

edilmiştir228.   

          Yoğunlaşma yaratıcı ortak girişimler sürekli biçimde faaliyet gösterme niyeti 

ile kurulmalıdır. Bu niyet ana teşebbüslerin ortak girişim için gereken tüm kaynakları 

sağlaması anlamına gelmektedir. Şöyle ki, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(c) uyarınca 

ortak girişimlerin sürekliliğine dair temel ölçüt, teşebbüslerin ortak girişime 

yaptıkları yatırımın, ortak girişimin uzun süreli olarak varlığını ve bağımsızlığını 

destekleyici ve sağlayıcı miktarda olmasıdır. Başka bir anlatımla bu ölçüt, ortak 

girişimlerin anlaşmada yer aldığı gibi faaliyetlerini sürekli şekilde yürütebilmesi, 

temelde söz konusu ortak girişimin günlük işlerini yürüten ve faaliyetlerinin devamı 

için yeterli malî kaynakların haricine ayrıca işgücü, finansman, teknoloji ve varlıkları 

da içeren diğer kaynaklara ulaşımını sağlayan bağımsız bir yönetim kadrosunun 

varlığına bağlıdır229. Kurucu teşebbüslerin ilgili pazardan çekilerek tüm faaliyetlerini 

ortak girişime devretmeleri durumunda bu niteliğin bulunduğu kabul edilir. Aynı 

zamanda kurucu teşebbüsler ilgili pazardan çekilmemiş ve fakat ortak girişime esaslı 

miktarda işgücü ve finansman kaynaklarının tahsis edilmesi ya da fikri ve sınaî 

hakların devredilmesi durumunda da ortak girişimin sürekli olduğu kabul edilir230.      

 

                                                           
228Bkz. Kurul’un 09-26/540-129 K. sayılı, 3.6.2009 T. kararı. Benzer kararlar şöyledir: Kurul’un 00-
29/309-176 K. sayılı, 03.08.2000 T.; 99-37/379-24 K. sayılı, 04.08.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr, 23 Temmuz 2009.   
229 Kayıhan, a.g.e., s. 36.  
230 Fine, a.g.e., s. 157. 

http://www.rekabet.gov.tr
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2. Rekabet Hukuku Bakımından Ortak Girişimlerin Olumsuz 

Unsurları 

          1310/97 sayılı Konsey Tüzüğü’nde ve bu tüzüğün yerine geçen halen 

yürürlükteki 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde, 4064/89 sayılı Konsey 

Tüzüğü’nün öngördüğü işbirliği yaratıcı ortak girişimler ya da yoğunlaşma yaratıcı 

ortak girişimler ayrımının ortadan kalktığına, 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü m. 

3/2’de bir ortak girişimin yoğunlaşma sayılması için sayılan “rekabete yönelik bir 

işbirliğine yol açmama” şartına yer verilmediğine yukarıda değinmiştik231. Buna 

göre, sadece yoğunlaşma yaratıcı ortak girişimler RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı 

Tebliğ bakımından denetlemeye tâbi yoğunlaşmalar olup; işbirliği yaratıcı ortak 

girişimler ise rekabete aykırı anlaşmalara dair RKHK m. 4 ve ilgili mevzuata tâbidir. 

Dolayısıyla bir ortak girişimin RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ bakımından 

denetlemeye tâbi yoğunlaşma olarak kabul edilebilmesi, işbirliği yaratıcı bir ortak 

girişim olmamasına bağlı kılınmıştır. 

          Bir ortak girişimin RKHK m. 7 anlamında yoğunlaşma sayılabilmesi için 

sürekli faaliyet gösteren ve bağımsız bir ekonomik varlık olmasının yanında, 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 2/1(c)’de aranan olumsuz unsura göre “ortak girişimin taraflar 

arasındaki veya taraflar ile ortak girişim arasındaki rekabeti sınırlayıcı amacı veya 

etkisi” olmaması, diğer bir ifadeyle ana teşebbüslerin birbirleriyle veya ortak 

girişimle rakip olmamaları ve ortak girişimin, taraflar arasında rekabetçi 

davranışların koordinasyonunu sağlamaya yönelik olmaması gerekmektedir232.  

          1997/1 sayılı Tebliğ’de rekabetçi davranışların koordinasyonunun hangi 

durumlarda ortaya çıkacağı belirtilmemiştir. Ancak 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü 

uyarınca rekabetçi davranışların hangi durumlarda ortaya çıkabileceği hakkındaki 

değerlendirme Komisyon tarafından, teşebbüslerin faaliyette bulundukları piyasalara 

göre yapılacağı esasına dayandırılmıştır. Ortak girişim ile ana teşebbüslerin faaliyet 

                                                           
231 Bkz. yukarıda IV,E,2,a. 
2321310/97 sayılı Konsey Tüzüğü’nde ve bu tüzüğün yerine geçen halen yürürlükteki 139/2004 sayılı 
Konsey Tüzüğü’nde, 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü’nün öngördüğü işbirliği yaratıcı ortak girişimler 
ya da yoğunlaşma yaratıcı ortak girişimler ayrımı ortadan kalkmış, 4064/89 sayılı Konsey Tüzüğü m. 
3/2’de bir ortak girişimin yoğunlaşma sayılması için sayılan “rekabete yönelik bir işbirliğine yol 
açmama” şartına yer verilmemiştir. Dolayısıyla rekabetçi davranışlara yönelen ortak girişimler ve 
yoğunlaşmaya yol açan ortak girişimler yoğunlaşmaların denetimine tâbi tutulmuştur. 
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gösterdikleri pazarlardaki konumları, rekabetçi davranışların koordinasyonunun ne 

şekillerde ortaya çıktığını gösteren ölçüt niteliğindedir233. Dolayısıyla ana 

teşebbüslerin ortak girişimlerin faaliyet gösterdiği piyasada faaliyet gösterip 

göstermemesine göre rekabetçi davranışların koordinasyonun varlığı incelenebilir234.  

 

a. Kurucu Ana Teşebbüsler ile Ortak Girişim Arasında Pazar 

Bağlantısının Bulunmaması  

          Ortak girişim kurulduktan sonra kurucu ana teşebbüslerin, ortak girişimin 

faaliyet gösterdiği ilgili pazardaki faaliyetlerini ortak girişime devrederek pazardan 

çekilmesi durumunda, ortak girişim ile ana teşebbüsler arasında rekabete yönelik 

işbirliğinden söz edilemez235.  

          Kurul bir kararında, kurucu ana teşebbüslerin ortak girişimin faaliyet 

gösterdiği pazara ortak girişimin faaliyeti süresince girmeyeceğine yönelik 

taahhütlerinin, pazardan çekileceklerini göstermediğini, dolayısıyla işlemin rekabeti 

sınırlayıcı amacının ya da etkisinin bulunmadığına karar vermiştir236. Başka bir 

kararında ise Kurul, kurucu ana teşebbüslerle ortak girişim arasındaki rekabet 

etmeme taahhüdünün diğer tarafın yazılı rızası olmaksızın bertaraf edilebilmesine 

imkân tanıyan sözleşme hükmüne dayanarak bu durumun koordinasyona yol açacağı 

                                                           
233 Fine, a.g.e., s. 160. 
234 Feridun Karakeçili, Avrupa Topluluğu’nda Piyasalarda Yoğunlaşmanın Denetimi 
(Birleşmeler, Devralmalar, Ortak Girişimler-Joint Ventures), İstanbul, İktisadi Kalkınma Vakfı 
Yayınları, 1997,  s. 16. Ortak girişim ile kurucu ana teşebbüslerin aynı ürün pazarında ancak farklı 
coğrafi pazarlarda faaliyet göstermesi durumuna ilişkin olarak Komisyon, 3.7.1996 t. BPB/Isover 
kararında (Case No IV/M.735), coğrafi pazarlar arasındaki etkileşimi göz önüne alarak karar 
vermiştir. 
235Fine, a.g.e., s. 161; Aslan, a.g.e., 282. Kurucu ana teşebbüslerin pazardan çekilmeleri sürekli nitelik 
arzetmelidir. Kurucu ana teşebbüslerin pazara tekrar girişi muhtemel ve ticari bakımdan makul 
görülebilecek ise pazardan çekilme davranışı sürekli olmadığından, yoğunlaşma yaratıcı değil, 
işbirliği yaratıcı ortak girişim mevcut olacaktır. Bu yönde bkz. A.e., s. 162. Komisyon, 28.7.1994 T. 
Voith/Sulzer kararında (Case IV/M.478), ana teşebbüslerin kağıt makineleri üretimi piyasasından 
tamamen çekilmeleri, ortak girişimin yoğunlaşma sayılması için yeteri sayılmıştır. Komisyon 
10.06.1991 T. Sterling Drug kararında (Case IV/M.0072) ise, Sterling Drug’ın Avrupa’daki reçetesiz 
ilaçlar pazarındaki işlerini ortak girişime devretmesine karşın Amerika Birleşik Devletleri’nde 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etmesi durumunda bu teşebbüsün ileride tekrar Avrupa pazarına geri 
dönme ihtimali gerçekçi olmadığından, taraflar arasında rekabetçi davranışların koordinasyonunun 
söz konusu olmadığına karar verilmiştir. (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 Temmuz 2009.   
236 Bkz. Kurul’un 99-51/556-349 K. sayılı, 9.11.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr , 24 
Temmuz 2009. 

http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.rekabet.gov.tr
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belirtmiş; ayrıca, kurucu ana teşebbüsleri kontrol eden grupların ilgili pazarda 

faaliyet gösteren ortaklarının hukukî varlıklarının ortak girişimin kurulmasından 

sonra da bulunmasını, işbirliği doğurma riskini taşıyan bir durum olarak 

değerlendirmiştir237.   

          

b. Kurucu Ana Teşebbüsler ile Ortak Girişim Arasında Fiili veya 

Potansiyel Rekabetin Bulunmaması  

          Kurul ve Komisyon kararları uyarınca, kurucu ana teşebbüsler ile ortak 

girişim arasında fiili veya potansiyel rekabetin bulunmaması, ana teşebbüsler ile 

ortak girişim arasında bir piyasa ilişkisinin bulunmadığına işarettir. Ancak, kurucu 

ana teşebbüsler, ortak girişim kurulduktan sonra da ortak girişimin faaliyet gösterdiği 

pazarda faaliyet göstermeye devam ederse, rekabetin ve dolayısıyla işbirliği yaratıcı 

bir ortak girişimin mevcut olduğu kabul edilir. Komisyon bir kararında, kurucu ana 

teşebbüslerin, ortak girişimin faaliyet gösterdiği pazarda faaliyet göstermeye devam 

etmesi karşısında ortak girişimin tarafların pazar davranışlarının koordinasyonuna 

yönelik olduğuna karar vermiştir238. Kurucu ana teşebbüslerin ortak girişimin faaliyet 

gösterdiği pazardan kısmen çekilmesi durumunda ise ortak girişimin işbirliği yaratıcı 

olduğu kabul edilir239.  

          Kurul, gıda ağırlıklı perakende ticaret pazarında faaliyet gösteren kurucu ana 

teşebbüslerin (Metro AG- Migros Türk T.A.Ş.) tüm Türkiye ölçeğindeki mevcut 

                                                           
237 Bkz. Kurul’un 00-29/307-174 K. sayılı, 03.08.2000 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 24 
Temmuz 2009. Kurul, işlemin taraflarına ortak girişimin faaliyet süresi boyunca ana teşebbüslerin 
ortak girişimin faaliyet gösterdiği ilgili pazardaki ihalelere katılmaması şartıyla izin vermiştir. 
238Bkz. Komisyon’un 6.2.1991 T. Baxter-Nestlé/Salvia kararı (Case No.IV/M.0058). (Çevrimiçi) 
www.eur-lex.europa.eu, 23 Temmuz 2009.   
239Bkz. Komisyon’un 22.5.1991 T. Brau und Brunnen AG and Cadbury Schweppes Plc kararı (Case 
No.IV/M.93). (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 Temmuz 2009. Karş. Kurul’un 00-6/6128 K. 
sayılı, 10.2.2000 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 23 Temmuz 2009. Kurucu ana 
teşebbüslerin birbirlerine ve ortak girişime karşı taahhüt ettikleri rekabet etmeme yükümü, potansiyel 
rekabeti ve dolayısıyla ortak girişimin işbirliği yaratıcı olma ihtimalini imkânsız hale getirmektedir. 
Bkz. Komisyon’un 21.2.1991 T. ASKO/Omni kararı (Case No IV/M.0065). (Çevrimiçi) www.eur-
lex.europa.eu, 23 Temmuz 2009. Karş. Kurul’un 00-36/398-224 K. sayılı, 26.9.2000 T. kararı. 
(Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 23 Temmuz 2009. 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
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faaliyetlerinden dolayı, gıda ağırlıklı perakende ticaret pazarında faaliyet gösterecek 

ortak girişimin, işbirliği yaratıcı bir ortak girişim olduğuna karar vermiştir240.  

          Bununla birlikte, kurucu ana teşebbüsler aktif olarak her ne kadar ortak 

girişimin faaliyet gösterdiği pazarda faaliyet göstermeseler de, piyasaya girebilme 

imkânına sahip iseler, kurucu ana teşebbüsler ile ortak girişim arasında rekabetçi 

davranışların koordinasyonunun söz konusu olduğu kabul edilir241. 

 

c. Kurucu Ana Teşebbüslerden Sadece Birisinin Ortak Girişimin 

Faaliyet Gösterdiği Pazarda Faaliyet Göstermeye Devam Etmesi 

           Kurucu ana teşebbüslerden sadece birisinin ortak girişimin faaliyet gösterdiği 

pazarda faaliyet göstermeye devam etmesi durumunda Kurul, yoğunlaşma yaratıcı 

bir ortak girişimin varlığını kabul etmiştir242. Kurul’un başka bir kararında ayrıca, bu 

durumda ana teşebbüsler arasında rekabetin koordinasyonu riskinin 

bulunmayacağına açıkça hükmedilmiştir243. Buna benzer bir Komisyon kararı da, ana 

teşebbüslerin sınırlı faaliyetlerinin, taraflar arasında pazar stratejisinin 

koordinasyonuna yol açma riskinin bulunmadığı yönündedir244.   

 

 

         

                                                           
240Bkz. Kurul’un 57/424-52 K. sayılı, 19.03.1998 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 23 
Temmuz 2009. 
241 Whish/Sufrin, a.g.e., s. 433; Sanlı, a.g.e., s.337; Öztürk, a.g.m., s. 503. Komisyon, 22.5.1991 T. 
Draeger/IBM/HMP kararında (Case No.IV/M.101), ilgili pazardaki faaliyetlerini ortak girişime 
devreden Draeger ve HMP’nin ortak girişimle potansiyel rekabet imkânı bulunmamasına karşın, ilgili 
pazarda 1984 yılından beri faaliyet göstermeyen diğer ana teşebbüs IBM’in ortak girişimle rekabet 
imkânı değerlendirilmiş ve pazara girişin kolay olması dolayısıyla potansiyel rekabet imkânının 
bulunmadığına hükmedilmiştir. (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 23 Temmuz 2009.   
242Bkz. Kurul’un 99-22/197-113 K. sayılı, 04.05.1999 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 23 
Temmuz 2009. 
243Bkz. Kurul’un 02-44/519-214 K. sayılı, 18.07.2002 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 23 
Temmuz 2009. 
244Bkz. Komisyon’un 13.12.1992 T. James River/Rayne kararı (Case No.IV/M.162). (Çevrimiçi) 
www.eur-lex.europa.eu, 24 Temmuz 2009. 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
http://www.eur-lex.europa.eu
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d. Kurucu Ana Teşebbüslerin Ortak Girişimin Faaliyet Gösterdiği 

Pazarın Aşağı, Yukarı veya Komşu Pazarda Faaliyet Göstermesi 

        Bir ortak girişim, kurucu ana teşebbüslerin tedarikçisi ya da alıcısı konumunu 

haizse, rekabet halindeki ana teşebbüslerin ortak girişime bağımlılıkları, ana 

teşebbüslerin bağımsızlığını etkileyebilir. Ayrıca bu durum pazar girişlerine de engel 

olabilir245. Ortak girişimin faaliyet gösterdiği pazarın aşağı (downstream), yukarı 

(upstream) ya da komşu (neighbouring) pazarında kurucu ana teşebbüslerin faaliyet 

göstermesi durumu kural olarak yoğunlaşmaya değil, rekabetçi davranışların 

koordinasyonuna yol açar ve dolayısıyla ortak girişimler işbirliği yaratıcı kabul 

edilirler246. Ana teşebbüslerden biri ortak girişim ile aynı ürün pazarında, ancak 

farklı coğrafi pazarda faaliyet göstermesi durumunda ise, ana teşebbüsün ortak 

girişimin faaliyet gösterdiği coğrafi pazara girme ihtimaline bağlı olarak rekabeti 

sınırlayıcı etkiden bahsedilebilir247.  

                                                           
245Fine, a.g.e., s. 168. 
246Cook/Kerse, a.g.e., s. 263 vd.; Whish/Sufrin, a.g.e., s. 713; Aslan, Avrupa Topluluğu, s. 282; 
Karakeçili, a.g.e., s. 16; Öztürk, a.g.m., s. 515. Bu yönde bkz. Kurul’un 00-19/188-100 K. sayılı, 
23.5.2000 T. kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 23 Temmuz 2009.  
247Fine, a.g.e., s. 168. Komisyon, 28.04.1992 T. Herba/IRR kararında (Case No.IV/M.188), İspanya 
pazarında faaliyet gösteren Herba’nın, İtalyan pazarında faaliyet gösteren IRR’nin %50 payını 
devralarak bir ortak girişim vasıtasıyla coğrafi bakımından pirinç işleme ve dağıtımına dair faaliyet 
alanını genişletmek istemesi karşısında, IRR’nin bünyesinde olduğu Feruzzi grubunun gelecekte 
pirinç pazarına girmesi ihtimalini göz önüne alarak, bu ortak girişimi işbirliği yaratıcı olarak 
nitelendirmiştir. (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu, 24 Temmuz 2009. 
 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.eur-lex.europa.eu
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KONTROL KAVRAMI, ELDE ETME ŞEKİLLERİ ve 

KONTROLÜN ELDE EDİLMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR 

 

I. KONTROL KAVRAMI, TANIMI VE UNSURLARI  

A. Kontrol Kavramının Mevzuattaki Yeri ve Tanımı 

           Kontrol, Türk ve AB rekabet hukukunda yoğunlaşmaya ilişkin mevzuat ve 

uygulamaların merkezinde yer alan temel bir kavramdır. Kontrol kavramı, sözlük 

anlamı olarak “denetleme”1, “denetim; bir şeyi, yeri veya insanı gerektiği şekilde 

denetleme” 2 demektir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 

Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 

27) Hakkında Tebliğ Sıra No:11’in EK’inde3 yer alan 4. maddede ise kontrol, “bir 

işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla, söz konusu işletmenin finansal 

ve faaliyet politikalarını yönetme gücü…” olarak tanımlanmıştır4. Diğer bir anlatımla 

kontrol kavramı, bir şirketin organlarının oluşumu, şirket organlarındaki temsil 

imkânı, faaliyet ve finans politikaları üzerinde, şirketin faaliyet konusunun elde 

edilmesini sağlayan üretim, satış, pazarlama faaliyetlerine, yatırım harcamalarına, 

bütçe ve finansman planlamasına ve temettü dağıtımına dair temel kararların 

alınmasında belirleyici etki uygulama imkânına sahip olarak bu kararlara bağlanan 

sonuçlardan menfaat elde edilmesidir5.   

Kontrol kavramı TTK’da ele alınmamış, TTK Tasarısı’nda ise Şirketler 

Topluluğu Hukuku kapsamında “hâkimiyet” kavramı şeklinde ele alınmıştır. TTK 

Tasarısı m. 195(1)(a) hükmü şöyle düzenlenmiştir: “Bir ticaret şirketi, diğer bir 

ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak;1. Oy haklarının çoğunluğuna 
                                                           
1 Türk Dil Kurumu web sitesinde yer alan tanımdır. Bkz. (Çevrimiçi) www.tdkterim.gov.tr, 16 
Temmuz 2009.  
2 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001, s. 518. 
3 17 Aralık 2005 tarihli, 26026 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
4 TTK Tasarısı m. 88’e göre, gerçek ve tüzel kişi tacirler, gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek 
münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 
tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartları’na, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe 
ilkelerine ve yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadır.  
5 Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 98; Altay, a.g.e., s. 455 vd. 

http://www.tdkterim.gov.tr
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sahipse veya 2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek 

çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya 3. 

Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer 

paysahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa...” 

Bu bentte hâkimiyeti sağlayan araçlar sayılarak, bunlara sahip olmaya bağlanan 

sonuçlar belirtilmiştir. TTK Tasarısı’nın 195(2) maddesinde ise, m. 195(1)’de 

öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının 

çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip 

bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karine olarak kabul edilmiştir. 

Birinci fıkranın aksine burada hukukî bir faraziye değil, karine düzenlenmiştir. 

          TTK m. 195 vd. hükümlerinde hâkimiyet, tüm yönleriyle ele alınmamış, 

hâkimiyeti sağlayan araçlar üzerinde durulmuş ve hâkimiyete karine oluşturacak 

durumlardan bahsedilmiştir. TTK Tasarısı m. 195(1)(b) ve 195(2)’de sözleşme 

yoluyla ya da başka yollarla bir şirketi kontrol edebilme imkânına sahip olunması 

durumunu düzenlenerek, geniş anlamda kontrol ve hâkimiyet kavramlarının kapsama 

alınmıştır6. TTK Tasarısı’nın 195. maddesinin ilk fıkrasına dair gerekçedeki 

“…sermayenin çoğunluğuna sahip bulunmayı bir hakimiyet (kontrol) aracı olarak 

kabul etmediğine dikkat edilmelidir.” ifadesinden ise anlaşılacağı üzere hakimiyetin, 

kontrol ile aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir.   

          Bank K. m. 3’te hâkim ortak, bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak, tek 

başına veya birlikte kontrol eden gerçek veya tüzel kişi olarak ifade edilmiştir. 

Kontrol kavramı ise aynı maddede, “Bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari yüzde 

ellibirine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak 

sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin 

elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy 

hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir 

suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da 

görevden alma gücünün elde bulundurulması” olarak tarif edilmiştir. Esasen 

                                                           
6 Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 96-97.  
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maddede, kontrol kavramının tanımının yapılmasından ziyade kontrole yol açan 

durumlar sayılmıştır7.   

          Sermaye Piyasası Kurulu’nun SPK’ya tâbi ortaklıklara uygulanacak 

muhasebe standartlarını belirlemek üzere çıkardığı Sermaye Piyasasında Muhasebe 

Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ)8 m. 304’te, bir 

işletmenin finansal veya faaliyet politikalarını yönetme gücünü o işletmenin 

faaliyetlerinden fayda sağlayabilecek şekilde elinde bulundurması kontrol olarak 

tanımlanmış, ayrıca m. 330’da da kontrolün varlığının belirlenmesine ilişkin 

durumlara yer verilmişti9. Ancak bu tebliğ, Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: XI, No: 29)10 ile yürürlükten 

kaldırılmıştır. Yeni tebliğde ise kontrol kavramının tanımına yer verilmemiştir.  

          Rekabet hukuku bakımından yoğunlaşmaların varlığının tespitinde kontrol 

kavramı önem kazanmaktadır11. Bu kavramın rekabet hukuku bakımından önemi 

büyük olmasına karşın RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de bu kavramın tanımına 

yer verilmemiş, ancak 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/2’de ve m. 3’te kontrol kavramının 

kapsamı ve kontrolün hangi araçlarla elde edilebileceği düzenlenerek, bu boşluk 

giderilmeye çalışılmıştır12.  

                                                           
7 Bank K. kapsamında ele alınan hâkim ortak ve kontrol kavramına ilişkin eleştiriler için bkz. Altay, 
a.g.e., s. 386 vd.   
8 15.11.2003 tarihli, 25290 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
9 Erdem, a.g.e., s. 53’te belirleyici etkiyi tanımlarken başka bir teşebbüsün ticari politikalarını 
etkileyebilme durumu olarak belirlemiş olması, söz konusu tanım ile paralellik göstermektedir. 
10 9.4.2008 tarihli, 26842 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
11Goyder, a.g.e., s. 346; Abdülgani Güngördü, AT ve Türk Rekabet Hukukunda Yoğunlaşmalarda 
Kontrol Unsuru, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2003, s. 11.  
12 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/1(b)’de “doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir veya birden 
fazla teşebbüsün kontrolünün kısmen veya tamamen ele geçirilmesi”nin yoğunlaşmaya sebep olacağı 
belirtilmiştir. Ayrıca m. 3/2 ve m. 3/3 uyarınca kontrol, “ayrı ayrı veya birlikte, fiilen veya hukuken 
bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama olanağı sağlayan haklar, sözleşmeler veya başka 
araçlarla meydana getirilebilir.” Ayrıca 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nün nasıl uygulanacağına 
dair detaylı bir yol gösterici olarak yayımlanan 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların 
Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında Konsey Duyurusu (Commission Consolidated 
Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations 
between undertakings 2008/C 95/01)’nun 7. paragrafında, 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nün sadece 
kontrol unsurunu temel aldığı ve sadece ilgili teşebbüslerin kontrolünde kalıcı bir değişiklik yaratan 
işlemlerin tüzük kapsamına girdiği, dolayısıyla bir devir işleminin yoğunlaşma olarak tanımlanıp 
tanımlanmayacağının niceliksel olmaktan ziyade niteliksel ölçütlerce belirleneceği açıkça 
belirtilmektedir. Duyuru metni için bkz. (Çevrimiçi) www.aztn.hr/pdf-
novo/uredbe_vlade/consolidated_jurisdictional_notice.pdf,  9 Ağustos 2009.   

http://www.aztn.hr/pdf
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         1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/2’ye göre kontrol, “ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya 

da hukuken bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan 

haklar, sözleşmeler veya başka araçlarla ve özellikle bir teşebbüsün malvarlığının 

tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma 

hakkıyla veya bir teşebbüsün organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde 

belirleyici etki sağlayan haklar veya sözleşmelerle meydana getirilebilir.”13 Tebliğ 

m. 2/3’e göre ise 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 

edilmiş kabul edilir.”  

          RKHK m. 7’de “devralma”, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(b)’de ise “devralma 

veya kontrol etme” kavramlarına yer verilmiştir. Oysa 4064/89 sayılı Konsey 

Tüzüğü’nde (şimdiki 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü) olduğu gibi RKHK’da 

“kontrolü devralma” kavramına, 1997/1 sayılı Tebliğ’de ise bunu açıklamak ve 

kapsamını belirlemek bakımından “devralma” kavramına yer verilmesi, pazar payı 

ve ciro eşiğini aşan kontrolü devralma durumları rekabet hukuku kapsamına 

girmesine rağmen, her devralma rekabet hukuku kapsamında 

değerlendirilmediğinden, isabetli olacaktır. Devralmalar genellikle kontrolün el 

değiştirmesine sebep olabilirse de, kontrolü devralma devralmanın zorunlu bir 

sonucu değildir. Kontrolü devralma, kontrolü ele geçirme ya da kontrolü elde etme 

gibi kavramlar rekabet hukuku terminolojisi bakımından daha yerindedir ve bu 

kavramlar rekabet mevzuatının getirmek istediği düzen açısından yoğunlaşmayı daha 

iyi ifade eden üst kavramlardır14. 

           1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. maddesi ile yoğunlaşmanın tespiti bakımından 

kontrol ölçütü esas alınarak sadece yoğunlaşma işlemlerinde kullanılan hukukî 

                                                           
13 1997/1 sayılı Tebliğ m. 4/2(b)’ye göre cironun hesaplanması bakımından, teşebbüslerin doğrudan 
veya dolaylı olarak sermayesinin veya ticari malvarlığının yarıdan fazlasına ya da oy haklarının 
yarısından fazlasını kullanma yetkisine veya denetim kurulu, yönetim kurulu veya teşebbüsü temsile 
yetkili organların üyelerinin yarıdan fazlasını atama yetkisine ya da işlerini idare etme hakkına sahip 
birleşme veya devralmayı gerçekleştiren teşebbüslerin, kontrolü ellerinde bulundurdukları 
varsayılmıştır. 
14 İsmail Kayar, “Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalarda Kontrol Olgusu”, Rekabet 
Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-I, Etkinlik Kitap No. 12, Ankara, Rekabet Kurumu 
Yayınları, 2003, s. 145-146.  
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araçlardan değil, ortaklık tiplerinden de bağımsız nitelikte genel bir kural kabul 

edilmiştir. Uygulamada yoğunlaşmalar, malvarlığı ya da ortaklık payının yanı sıra 

başka araçlarla da oluşabildiğinden, bu madde ile amaçlanan muhtemel boşlukları 

önlemektir ve böylece denetimin kapsamı genişletilmiştir15. Görüldüğü üzere 1997/1 

sayılı Tebliğ’de kontrolün ele geçirilmesi bakımından gerekli ölçütler verilmemiştir. 

Bu sebeple de bir teşebbüs üzerinde kontrolün ele geçirilip geçirilmediği, somut 

olayın fiili veya hukukî özellikleri ile değerlendirilecektir16.         

         Rekabet hukuku bakımından kontrol kavramına ilişkin olarak doktrinde pek 

çok tanım yapılmıştır. Ülgen17, bir veya birkaç teşebbüsün hedef teşebbüste 

belirleyici etki elde etmeleri halinin kontrol olduğunu ileri sürmektedir. Nilsson’a18  

göre ise kontrol, ilgili teşebbüsün organlarının yapısı, organlarındaki oylama veya 

organların kararları üzerinde belirleyici etki sahibi olmaktır. Katıldığımız bir görüşe 

göre ise kontrol, geçici bir nitelik taşımayan, süreklilik gösteren, belirleyici etkinin 

edinilmesi suretiyle teşebbüs üzerinde oluşturulan sevk ve idare imkânıdır19. İleride 

açıklanacağı üzere teşebbüs üzerindeki stratejik kararlarda belirleyici etki uygulama 

imkânı veren ve fakat kalıcı nitelikteki kontrol değişiklikleri yoğunlaşmaya sebebiyet 

verdiğinden, kalıcılık unsurunu da içeren bir tanımın yapılması kanaatimizce 

uygundur. Kurul ise verdiği kararlarda kontrol kavramının tanımından çok kontrolün, 

teşebbüs kararları üzerinde belirleyici etki sağlayan haklar veya sözleşmelerle 

oluşturulabileceğine yer vermektedir20. 

          Kanaatimizce kontrol kavramından, bir teşebbüs üzerinde fiilen ya da 

hukuken, kalıcı şekilde belirleyici etki uygulama imkânına sahip olmak 

anlaşılmalıdır. 

                                                           
15Ulrich Immenga/Ernst-Joachim Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, Kommentar, Band I, 
München, 1997, s. 926; Michael Miersch, Kommentar zur EG-Verordnung Nr. 4064/89 über die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, Neuwied, Frankfurt a.M. 1991, s. 68; Thomas 
Janicki, EG Fusionkontrolle auf dem Weg zur praktischen Umsetzung, WuW, 1990, s. 200;  
Rainer Bechtold, Die Grundzüge der neuen EWG-Fusionkontrolle, RIW, 1990, s. 255 (Burada 
anılan tüm yazarlar: Uyanış Rosner, a.g.t., s. 190, dn. 21-22’den naklen).  
16 Sanlı, a.g.e., s. 328; Güven, a.g.t., s. 395. 
17 Sinan Ülgen, Avrupa Birliği Şirket Birleşmeleri Yönetmeliği, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, 1998, 
s. 19. 
18 Gül Okutan Nilsson, Anonim Ortalıkta Paysahipleri Sözleşmeleri, İstanbul, Çağa Hukuk Vakfı 
Yayınları, 2003, s. 436.  
19 Erdem, a.g.e, s. 55. 
20 Buna ilişkin inceleme alt başlıkta yapılacaktır.   
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B. Kontrol Kavramının Unsurları 

           Kontrol kavramı bakımından üzerinde durulması gereken unsurları 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 2/2 uyarınca şu başlıklar altında incelemeyi uygun görmekteyiz: 

“belirleyici etki”  ve “süreklilik”. 

 

 1. Belirleyici Etki 

           Gerek 1997/1 sayılı Tebliğ’de gerekse 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde 

kontrol kavramının merkezi unsuru “belirleyici etki”dir21. Kurul, belirleyici etkiyi 

değerlendirdiği bir kararında, “Belirleyici etki, teşebbüsün stratejik ticari 

davranışlarına engel olabilme gücü olarak tanımlanabilir.” ifadesini kullanmıştır22. 

Kurul başka bir kararında ise “Belirleyici etki, ana teşebbüslerin ortak girişimin 

stratejik ya da ticari faaliyetlerini ilgilendiren kararlarını veto etme hakkıdır.” 

diyerek farklı bir ifadeyle tanımlama yolunu seçmiştir23. Kurul söz konusu 

kararlarında belirleyici etkinin tespitinde kesin bir çerçeve çizilmemiş, 1997/1 sayılı 

Tebliğ m. 2’de ise örnek niteliğinde çeşitli ihtimaller sayılmış, yani kontrolün tespiti 

somut olayın özelliklerine bırakılmıştır24. 

                                                           
21 “Decisive Decision”; “Decisive Influence”.  
22 Bkz. Kurul’un 08-52/795-324 K. sayılı, 11.9.2008 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 7 
Ağustos 2009. 
23 Bkz. Kurul’un 06-92/1174-352 K. sayılı, 20.12.2006 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 
7 Ağustos 2009. 
24Kontrolün, belirleyici etki doğuracak şekilde devralınması sayılabilecek durumlar Kayar, Kontrol 
Olgusu, s. 154-155’te şöyle sınıflandırılmıştır: (i). Bir teşebbüsün malvarlığı değerlerinin veya 
ortaklık paylarının yarıdan çoğunun ya da tamamının devralınması ya da yetkili organlarında karar 
almayı sağlayacak oy oranlarının sağlanması, (ii). Bazen teşebbüse ait malvarlığının ya da ortaklık 
paylarının yarıdan azı devralınmasına rağmen kontrol olgusu gerçekleşebilir, (iii). Bir teşebbüs 
üzerinde birlikte kontrol imkânına sahip olan kişi ya da teşebbüslerden birinin diğeri lehine ya da 
ondan bağımsız olarak ortaklıktan çekilmesi ya da buna imkân verecek miktardaki payların el 
değiştirmesi, (iv). Birbiriyle ilgili ve bağlantılı olarak, peş peşe yapılan işlemlerle ortaya çıkan 
yoğunlaşmalardır. Burada belirtmekte yarar var ki; Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No:11’in EK’inde yer alan 13. madde 
aynen şu şekildedir: “Ana ortaklığın doğrudan veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla dolaylı olarak bir 
şirketteki oy haklarının yarıdan fazlasını kontrol etmesi durumunda, aksini kanıtlayan açık deliller 
olmadıkça, kontrolün var olduğu kabul edilir. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ana 
ortaklık bir şirketteki oy haklarından yarısına veya daha azına sahip olsa da, kontrolün var olduğu 
kabul edilir: (a) Diğer pay sahipleriyle yapılan bir anlaşma gereği oy haklarının yarıdan fazlasının 
kontrol edilmesi, (b) Bir düzenleme veya sözleşme gereği, işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını 

http://www.rekabet.gov.tr
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          Belirleyici etkinin varlığı için teşebbüslerin yoğunlaşma öncesinde bağımsız 

olması gereklidir. Öyle ki; ana teşebbüs ile yavru teşebbüs arasında ya da ana 

teşebbüs ile bağlı teşebbüs arasında bağımsızlık bulunmadığından kontrolün ele 

geçirilmesi sonucu doğmayacaktır25. Dolayısıyla denilebilir ki; yoğunlaşmalar 

bakımından bağımsızlığın iki olumsuz şartı bulunmaktadır. Bunlar: Aynı gücün 

kontrolü altında bulunmamak ve aynı teşebbüs grubuna dâhil olmamaktır26.  

          Bir teşebbüsün diğeri üzerinde elde ettiği hakların kontrol için yeterli olup 

olmadığı konusunda anahtar çözüm, bunların belirleyici etkide bulunma imkânı 

vermesidir27. Yoğunlaşmanın varlığından ancak belirleyici etkinin bulunması 

durumunda bahsetmek mümkündür28. Kontrolün hangi araçlar vasıtasıyla elde 

edildiğine bakılmaksızın, devralınan hakların belirleyici etki sağlayıp sağlamadıkları, 

diğer bir anlatımla hedef teşebbüsün ekonomik planlarına etkide bulunma imkânı 

verip vermedikleri incelenmelidir29. Görüldüğü üzere, kontrolün elde edilmesi 

bakımından belirleyici etkide bulunma imkânının varlığı büyük öneme sahiptir.  

          Hedef teşebbüs üzerinde belirleyici etkide bulunma imkânının elde edilmesi 

açısından önemli olan, hedef teşebbüsün günlük işlerinin yönetiminin doğrudan 

doğruya icra edilmesi imkânının kazanılmış olması değil; ticari kararları 

belirleyebilme gücüne sahip olmaktır30. Buna göre bir teşebbüs, başka bir teşebbüsün 

ticari politikalarının oluşumunu kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirme imkânı 

elde ettiği takdirde, belirleyici etkinin ve dolayısıyla kontrolün sağlandığı kabul 

edilir31.   

                                                                                                                                                                     
yönetme yetkisine sahip olunması, (c) İşletmenin kontrol edildiği organ olan yönetim kurulu veya 
eşdeğer yürütme organının üyelerinin çoğunluğunu atama veya görevden alma gücüne sahip 
olunması, (d)İşletmenin kontrol edildiği organ olan yönetim kurulunda veya bu hakları haiz yürütme 
organında oyların çoğunluğunu kontrol etme gücünün elde bulundurulması.” 
25 Erdem, a.g.e., s. 53.  
26 Tekinalp, a.g.m., s. 782. Kurul, 02-26/269-108 K. sayılı, 30.4.2002 tarihli ve 89/705-147 K. sayılı, 
5.11.1998 tarihli kararlarında, aynı ekonomik birlik içinde yer alan teşebbüslerin devralma işlemini 
incelemiş ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 7 kapsamında bir işlem olmadığından, menfi tespit belgesi 
verilmesine karar vermiştir. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 5 Ağustos 2009.   
27 Cook/Kerse, a.g.e.,  s. 27. 
28 Rosner, a.g.e., s. 193;  
29 Bellamy/Child, a.g.e., s. 637.  
30Bkz. Komisyon, 30.5.1991 tarihli Conagra/Idea kararı (Case IV/M.0010). (Çevrimiçi) 
www.ec.europa.eu, 13 Ağustos 2009.   
31139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsolide Konsey Duyurusu’nun 16. paragrafı.  
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          Belirleyici etki, oy çoğunluğuna ya da oy hakkında imtiyaza sahip olmak, ana 

sözleşme ile tanınan şirket organlarına aday önerme hakkına sahip olmak veya ana 

sözleşme ile tanınan azınlık haklarıyla önemli şirket kararlarında etkili olmak gibi 

farklı şekillerde ortaya çıkabilir32. Belirleyici etki elde etmek için yönetim hakkının 

elde edilmesi yeterli olmakla birlikte gerekli bir koşul değildir. Teşebbüsün uzun 

vadeli stratejik kararlarını veto edebilme imkânı belirleyici etki için yeterli 

sayılmaktadır. Böylelikle bu nitelikteki bir veto hakkına sahip olan teşebbüs, hedef 

teşebbüsü kontrol imkânına sahip olmaktadır33.  

           Kontrolün elde edilmiş sayılması için mutlaka belirleyici etki araçlarının 

kullanılmış ya da kullanılıyor olması gerekmez. Önemli olan bu araçların 

istenildiğinde kullanıma hazır olmasıdır34. Bu sonuç, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 

2/2’deki “belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan” ifadesinden de açıkça 

anlaşılmaktadır35.  

          Son olarak belirtmek gerekir ki, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/2’de ve 139/2004 

sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2’de, belirleyici etki uygulanarak kontrolün hangi hukukî 

ya da fiili araçlarla sağlanabileceği belirtilmiştir. Kontrolün sağlanmasında kullanılan 

araçlara ileriki başlıklar altında ayrıntılı olarak değinileceğinden bu bölümde 

ayrıntıya girilmemiştir36.  

  

                                                           
32 Güven, a.g.e., s. 395. Belirleyici etki, nitelikli azınlık payları sahipliği veya yöntim sözleşmeleri ya 
da ticari bağlar gibi bireysel ya da toplu halde birçok etkenden dolayı ortaya çıkabilir. Bkz. 
Cook/Kerse, a.g.e., s. 6. 
33 Ülgen, a.g.e., s. 11. 
34 Ed. Götz Drauz, Christopher Jones, EU Competition Law Volume II: Mergers And 
Acquisitions, Leuven, Claeys&Castells, 2006, s. 43; Cook/Kerse, a.g.e., s. 38. Dieter Krimphove, 
Europäische Fusionkontrolle, Köln, Berlin, Bonn, München, 1992, s. 242; Ullrich Gassner, 
Grundzüge des Kartelrechts, München, 1999, s. 185 (Göksoy, a.g.t., s. 230, dn. 646’dan naklen); 
Immenga/Mestmäcker, a.g.e., s. 32 (Göksoy, a.g.t., s. 230, dn. 646’dan naklen). Komisyon, 23.2.2006 
tarihli Cementbouw Handel & Industrie B.V. (Case C-202/06 P) kararında, belirleyici etkide bulunma 
imkanının hazır bulunması yönünde karar vermiştir. (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 13 Ağustos 2009. 
Uyanış Rosner, a.g.t., s. 195’e göre, diğer teşebbüs üzerinde kontrol elde eden bir teşebbüsün, 
belirleyici etkide bulunma imkanını kullanmak niyetinde olmaması ya da devralınan teşebbüse, 
faaliyetlerinde geniş serbesti tanınmak istenmesi, yoğunlaşmanın varlığının kabulü bakımından fark 
yaratmamaktadır.  
35 Sanlı, a.g.e., s. 327.  
36 Bkz. aşa. III.  
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2. Kalıcılık (Süreklilik) 

          Kontrol kavramının bir diğer unsuru ise, belirleyici etkinin kalıcılık (on a 

lasting basis-süreklilik) arzetmesidir. Bu unsur her ne kadar 1997/1 sayılı Tebliğ m. 

2/2’de açıkça belirtilmemiş olsa da, kontrolün varlığının kabul edilebilmesi için 

kontrol kazanımlarının anlık değil, kalıcı bir nitelik sergilemesi gerekmektedir37. 

139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nün önsözünün 20. paragrafında ve m. 3/1’de ise 

açıkça, sadece taraf teşebbüslerin yapısında kalıcı bir değişiklik getiren kalıcı kontrol 

değişikliklerinin yoğunlaşma meydana getireceği belirtilmiştir.  

          Yoğunlaşmaların denetimi ile ilgili rekabet hukuku kurallarının amacı 

teşebbüslerin yapılarındaki kalıcı nitelikteki değişiklikleri kapsamak olduğundan, 

hedef teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama imkânının geçici nitelikteki 

koşullara veya ortaklar arasında sonradan değiştirilebilecek biçimde akdedilmiş 

anlaşmalara bağlı olmaması, yani kalıcı olması gerekmektedir38.Örneğin, bir 

teşebbüsün paylarının çoğunluğunun üçüncü bir teşebbüse devri hakkında yapılmış 

sözleşmenin varlığı, bu payları devralan teşebbüsün hedef teşebbüs üzerinde kontrolü 

elde etmesine engel olabilir. Dolayısıyla, devralınan azınlık paylarının, üçüncü bir 

teşebbüse satışına dair satış opsiyonunun varlığı ve devralanın bu üçüncü teşebbüsü 

belirleme yetkisinin olmaması kontrolün kalıcı olmadığını göstermektedir39. 

          Bir teşebbüs üzerinde kontrol elde etme hali kalıcılık arzetmeyen, anlık 

kontrol değişimi niteliğinde ise yoğunlaşma olarak kabul edilemez. Bir teşebbüsün 

paylarının geniş ve dağınık pay sahibi grubuna ait olması durumunda, teşebbüsteki 

güç boşluğu sebebiyle o genel kurula pek çok pay sahibinin katılamaması durumunda 

bir pay sahibinin yönetimi ele geçirmesi yoğunlaşma meydana getirmez40. Örneğin, 

                                                           
37 Erdem, a.g.e., s. 55; 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 20. paragrafı uyarınca sadece teşebbüslerin 
yapılarında kalıcı, yani sürekli değişikliklere yol açan işlemler yoğunlaşma olarak nitelenebilir. Ayrıca 
Kurul, 01-51/512-125 K. sayılı, 23.10.2001 tarihli kararında süreklilik olgusuna şu şekilde 
değinmiştir: “Her değişiklik sonrası, bir önceki duruma göre yeni bir yoğunlaşmanın (yeni bir durum 
olarak kontrolün tek basına ya da ortak olarak kullanılması) ortaya çıkması, yapılan işlemlere 1997/1 
sayılı Tebliğ’de belirtilen kontrolün değişmesiyle ilgili koşulun gerçekleştiğini göstermektedir. Bu 
noktada dikkate alınması gereken husus, her işlemin bağımsız bir karakter taşıdığı ve süreklilik 
niyetiyle yapılmış olduğudur”. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 7 Ağustos 2009. 
38 Uyanış Rosner, a.g.t., s. 197. Geçici lisans devri sözleşmelerinin kalıcı kontrol değişikliğine neden 
olmayacağı yönünde bkz.  Drauz/Jones, a.g.e., s. 52. 
39 Cook/Kerse, s.g.e., s. 41. 
40 Erdem, a.g.e., s. 55.  
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TTK m. 372 hükmü tarafından öngörülen olağan toplantı nisabının mevcut payların 

1/4’ü olması karşısında, çeşitli sebeplerden dolayı diğer payların temsil edilemediği 

anonim şirket genel kurul toplantısında, ortaklık paylarının sadece %25’ine malik 

olan pay sahibinin, sadece bu toplantıya mahsus olarak ortaklık kararlarını 

yönlendirme olanağı kazanmış olması, belirleyici etkide bulunma imkânının geçici 

olması sebebiyle rekabet hukuku açısından bir kontrol halinden söz etmek için yeterli 

olmayacaktır. Ancak, böyle bir toplantıda, geçici olarak belirleyici etkide bulunma 

olanağı kazanmış bulunan pay sahibi ya da pay sahiplerinin, teşebbüsün yönetim 

organını kendilerini hâkim kılacak şekilde değiştirmiş olmaları durumunda, kalıcı 

nitelikte bir kontrol kazanımı gündeme gelebilir. Ayrıca, halka açık anonim 

şirketlerde pay sahiplerinin genel kurullara katılmada ilgisizliklerinden dolayı, fiili 

hâkimiyet durumunun süreklilik kazandığı hallerde de kalıcı bir kontrolün 

varlığından söz etmek mümkündür41. 

           

II. KONTROLÜ ELDE ETME ŞEKİLLERİ  

A. Hukukî veya Fiili Kontrol 

         1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/2’de yer alan “fiilen ya da hukuken bir teşebbüs 

üzerinde belirleyici etki uygulama olanağı sağlayan” ifadesinden anlaşılacağı üzere, 

bir teşebbüs üzerinde belirleyici etkide bulunma imkânının hukukî kontrolün yanında 

fiili kontrol aracılığıyla da sağlanabileceği belirtilmiştir.       

         Belirleyici etkide bulunma imkânını veren haklara ya da bu hakları kullanma 

imkânına hukuken sahip teşebbüslerin sahip oldukları kontrol, hukukî kontrol 

niteliğindedir42. Bununla birlikte bir teşebbüsün, hukukî anlamda belirleyici etkide 

                                                           
41 Göksoy, a.g.t., s. 232.  
42 Göksoy, a.g.t., s. 239. Bir görüşe göre, diğer bir teşebbüsün kontrolünün devralınmasına ilişkin 
işlemler hukuki açıdan birbirine bağlı şekilde ve peş peşe gerçekleştiği takdirde bunların bir bütün 
olduğu ve tek devralma işleminin bulunduğu kabul edilmelidir. Buna karşılık birbiriyle bağlantılı 
olmakla birlikte sonuçları itibariyle birbirinden farklı olan işlemler ise birden fazla devralma olarak 
dikkate alınmalıdır. Bkz. Kayar, Kontrol Olgusu,  s. 176. Buna ilişkin olarak Kurul 01.06/54-17 K. 
sayılı, 30.01.2001 tarihli kararında, gerçekleşmiş olan bir miktar pay devrinin, kontrolü devralma 
sayılmayacağı ancak aynı teşebbüsün paylarına ilişkin ileride gerçekleşmesi muhtemel pay devirleri 
için yapılan sözleşmelerin ise muhtemel pay devirlerinin gerçekleşmesi halinde dikkate alınmasına ve 
bildirimde bulunulması gerektiğine karar verilmiştir. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 7 Ağustos 
2009. 
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bulunma imkânı veren haklara veya bir sözleşme uyarınca bunları kullanma hakkına 

sahip olmaksızın, bir teşebbüs üzerinde sadece fiili durumlar itibariyle kontrol ele 

geçirilebilir43. Kurul’un bir kararında44 fiili kontrol, tarafların ekonomik amaç ve 

çıkarlarının birbirine bağlı olması olarak tanımlanmıştır. , 

           1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/3’teki “…böyle bir hak ve yetkisi bulunmamakla 

birlikte fiilen bu hakları kullanma gücüne sahip olan kişiler veya teşebbüsler…” 

ifadesiyle, bir teşebbüs üzerinde kontrolü sağlayan haklara şeklen sahip olan 

teşebbüsler ile bu hakları gerçekte kullanan teşebbüslerin birbirinden farklı olması 

durumunda fiili kontrol sahiplerinin kontrolü elde etmiş olacağı açıkça 

belirtilmiştir45.  

           Hukukî kontrolün yanında fiili kontrolün de benimsenmesi ile amaçlanan, bir 

teşebbüs üzerindeki kontrolün üçüncü kişilere karşı şeklen kontrol sahibi olarak 

gözükmeyen bir teşebbüse devredilmesi suretiyle gerçekleşen ve kanunu dolanmayı 

amaçlayan işlemleri engelleyebilmektir. Gizli ortaklık sözleşmesi kapsamında, gizli 

ortak tarafından alınan kararlar görünürdeki ortak tarafından icra edilmekte ise, 

teşebbüs üzerindeki kontrol sahipliği gizli ortağa ait olacağından, kontrol sahipliği 

fiili duruma göre belirlenmelidir46.  

 

B. Doğrudan veya Dolaylı Kontrol       

           Bir teşebbüsün üzerinde belirleyici etki sağlayacak şekilde malvarlığını, 

ortaklık paylarını ya da diğer kontrol araçlarını devralan teşebbüs, esas olarak hedef 

teşebbüsün doğrudan kontrolünü devralır. Başka bir deyişle, hedef teşebbüs 

üzerindeki kontrolün başka bir teşebbüsün aracılığına ihtiyaç duyulmaksızın 

sağlanması durumunda doğrudan kontrol mevcuttur. Bir teşebbüsün oy haklarının 

                                                           
43 Kayar, Kontrol Olgusu,  s. 177; Göksoy, a.g.t., s. 239.     
44 Bkz. Kurul’un 09-07/131-43 K. sayılı, 18.2.2009 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 7 
Ağustos 2009 
45 Bkz. 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2. belirtmek gerekir ki; 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/3’te yer 
alan “kişiler ya da teşebbüsler” ifadesi hatalıdır. Şöyle ki, bu ifadeden gerçek kişiler sanki teşebbüs 
kavramına dâhil değilmiş gibi bir anlam çıkmaktadır. Bu sebeple bu ifadenin bir anlamı 
bulunmamaktadır. Bu görüş için bkz. Sanlı, a.g.e., s. 30, 330.   
46 Göksoy, a.g.t., s. 240-241 
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çoğunluğuna sahip olunması47, yönetim kurulunda karar alabilecek sayıdaki üyeyi 

aday gösterme hakkına sahip olunması48 ya da bir teşebbüs hedef teşebbüs ile 

hâkimiyet sözleşmesi akdetmesi49 durumunda doğrudan kontrolden söz edilir50. 

           Bazı durumlarda devralmayı gerçekleştiren teşebbüs ile hedef teşebbüs 

üzerinde kontrolü ele geçiren teşebbüs birbirinden farklı olabilir. 1997/1 sayılı Tebliğ 

m. 2/3’ün “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 edilmiş kabul 

edilir.” ifadesiyle doğrudan kontrolün yanı sıra dolaylı kontrolden de 

bahsedilmiştir51. Holding, konzern52 ve çok uluslu şirketler gibi karmaşık 

yapılanmalar karşısında dolaylı kontrol kavramı ortaya çıkmıştır53. Bu durumda 

hedef teşebbüs üzerindeki kontrol, üçüncü bir teşebbüs vasıtasıyla elde edilmektedir. 

A teşebbüsünün, B teşebbüsü vasıtasıyla C teşebbüsü üzerinde (hedef teşebbüs) 

kontrolü ele geçirmesi bu duruma örnek olarak verilebilir54.   

           Dolaylı kontrol, TTK Tasarısı m. 195(3)’te açıkça şöyle öngörülmüştür: “Bir 

hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim 

olması, dolaylı hâkimiyettir.”  Bu madde uyarınca bir teşebbüsün, kontrolü altında 

olan teşebbüsler aracılığıyla diğer bir teşebbüs üzerinde kontrol elde etmesine dolaylı 

kontrol meydana getirmektedir55. Dolayısıyla dolaylı kontrol, teşebbüse, yavru 

                                                           
47 Bu konuda bkz. aşağıda III,A. 
48 Bu konuda bkz. aşağıda III,C,1,a,(2). 
49 Bu konuda bkz. aşağıda III,C,2,a,(3). 
50 Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 143-144. 
51139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/1(b). Bu maddede 1997/1 sayılı Tebliğ’in aksine açık bir ifade 
kullanılarak kontrolün doğrudan ya da dolaylı olarak ele geçirilebileceği belirtilmiştir.  
52Bir veya birden çok teşebbüsün, doğrudan veya dolaylı olarak, diğer bir veya birden fazla teşebbüsü, 
oy ya da sermaye çoğunluğuna veya yönetim organında çoğunluğu oluşturan sayıda üyeyi seçtirme 
hakkına dayalı olarak yahut diğer şekillerde, merkezi sevk ve idare altında toplaması halinde (dar 
anlamda) konzern oluşumu söz konusudur. İştiraklerin sürekli olarak elde tutulup, katılınan 
teşebbüslerin merkezi sevk ve idaresinin hedeflendiği konzern ilişkilerinin önemli araçlarından biri de 
holdingtir. Konzernin unsurları ve diğer bazı müesseseler karşısındaki durumu hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Boyacıoğlu, a.g.e., s. 115 vd. 
53 Sanlı, a.g.e., s. 329. 
54Uyanış Rosner, a.g.t., s. 204. 19.10.2005’te kabul edilmiş, 25983 sayılı, 1.11.2005 tarihli RG’de 
yayımlanmış 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 3 uyarınca bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgari 
yüzde elli birine sahip olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip 
olunması kontrolün ele geçirildiğini göstermektedir. 
55 Bir ana teşebbüsün, yavru teşebbüs aracılığıyla diğer bir teşebbüs üzerindeki kontrolü ele geçirmesi 
durumunda yavru ortaklık vasıtasıyla dolaylı kontrol sağlamış olacaktır. Bkz. Erdem, a.g.e., s. 55. 
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teşebbüsün faaliyetlerini yönlendirme gücünü ve aynı zamanda yavru teşebbüsün 

sahip olduğu varlıklar ve iştirakler üzerinde yönlendirme gücü verir. Dolaylı 

kontrolün varlığı için hâkim teşebbüs, üzerinde kontrol sağlanacak teşebbüsün 

paylarına sahip olmak zorunda değildir. A teşebbüsünün B teşebbüsünün çoğunluk 

payına, C teşebbüsünün ise azınlık payına sahip olması durumunda, aynı zamanda B 

teşebbüsünün de C teşebbüsünde azınlık payı varsa ve A teşebbüsü ile B 

teşebbüsünün azınlık paylarının toplamı C teşebbüsünde çoğunluğu oluşturuyorsa, A 

teşebbüsü B teşebbüsünün sayesinde C teşebbüsü üzerinde dolaylı kontrol imkânı 

elde eder. Bu durumda A teşebbüsü, hem B hem de C teşebbüsü üzerinde dar 

anlamda dolaylı kontrole sahiptir. Bir teşebbüsün sahip olduğu kontrol araçlarını, 

hâkim teşebbüsün talimatı uyarınca kullanmayı kabul etmesi durumunda da geniş 

anlamada dolaylı kontrol söz konusudur. Bağlı teşebbüs konumunda bulunmasalar 

dahi oy haklarını hâkim teşebbüsün talimatı doğrultusunda kullanan teşebbüsler 

dolaylı kontrolün sağlanmasında araçtırlar56.  

          TTK Tasarısı m. 195(3)’ün gerekçesinde belirtildiği üzere dolaylı kontrol, tek 

başına ya da ortak kontrol57 şeklinde görülebilir. A ve B teşebbüsünün, C teşebbüsü 

üzerinde ortak kontrolü söz konusu ise ve D teşebbüsü C teşebbüsünün kontrolünde 

ise A ve B teşebbüsü D teşebbüsü üzerinde dolaylı kontrol sağlamış olur58.  

          Bunların dışında belirtmek gerekir ki, bir ortak girişim tarafından kontrolün 

ele geçirilmesi durumunda, ortak girişim doğrudan kontrol sahibi olacaktır. Ancak bu 

ortak girişim, iki ana teşebbüs tarafından diğer teşebbüs üzerindeki kontrolün ele 

geçirilmesi amacıyla kurulduysa, bu defa ana teşebbüsler doğrudan kontrol sahibi 

olacaktır59.       

          RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de kabul edilen ekonomik bütünlük ilkesi 

uyarınca, ekonomik faaliyet gösteriyor olmasına karşın bağımsız karar veremeyen 

teşebbüs, kararlarını hangi teşebbüsün yönlendirmesi veya kontrolü doğrultusunda 

veriyorsa, bu teşebbüsle tek ekonomik birim oluşturmakta olup, rekabet hukuku 

bakımından bu ana teşebbüs ile birlikte tek bir teşebbüs olarak değerlendirilir. 

                                                           
56 Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 144-145. 
57 Tek başına veya ortak (birlikte) kontrol kavramları bir sonraki başlık altında değerlendirilecektir.   
58 Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 147. 
59 Immenga/Mestmäcker, a.g.e., Rdnr. 25 (Göksoy, a.g.t., s. 241, dn. 676’dan naklen).  
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Dolaylı kontrolün ele geçirilmesi durumunda Kurul tarafından yapılacak incelemede, 

ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden tüm teşebbüslerin bütün olarak dikkate 

alınmasını gerekecektir60. 

 

C. Tek Başına veya Ortak (Birlikte) Kontrol 

1. Tek Başına Kontrol 

          Bir teşebbüsün, bir diğer teşebbüsün stratejik ticari kararları üzerinde 

belirleyici etki uygulama imkânına sahip olması durumunda tek başına kontrolün61 

elde edildiği kabul edilir62.  

          Tek başına kontrol, hukukî63 ya da fiili64 olarak elde edilebilir. Hukukî yolla 

tek başına kontrol, genellikle oy hakkına sahip çoğunluk paylarının iktisabı ile ortaya 

çıkar65. Ayrıca, payların yarısından fazlasının iktisap edilmesi durumunda da, azınlık 

                                                           
60 Göksoy, a.g.t., s. 242.  
61 “Sole Control”. 
62139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu’nun 54. paragrafı. Bir teşebbüs üzerinde belirleyici etkinin nasıl kullanılacağına 
ilişkin kararın tek başına verilmesi durumunda tek başına kontrol söz konusudur. Bir teşebbüsün, 
diğer bir teşebbüsü yönetmek amacıyla o teşebbüsler hâkimiyet sözleşmesi akdetmesi durumunda 
doğrudan kontrol sağlanmış olur. Bkz. Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 148-149. Hâkimiyet 
sözleşmesi için bkz. Bu konuda bkz. aşa. III,C,2,a,(3). 
63 “De jure control”. 
64 “De facto control”. A teşebbüsü, B teşebbüsünde %60, C teşebbüsünde %21 paya sahipken, B 
teşebbüsünün de C teşebbüsü üzerinde %30 paya sahip olması durumunda B teşebbüsünün C 
teşebbüsündeki paylarında doğan oylar, hâkim durumundaki A teşebbüsü tarafından kontrol 
edileceğinden ki bu oylar %51 paydan doğacaktır, A teşebbüsü hem B hem de C teşebbüsünün tek 
hâkimi ve fakat C teşebbüsü üzerinde dolaylı kontrole sahip olacaktır. Bkz. Okutan Nilsson, Şirketler 
Topluluğu, s. 148. 
65139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu’nun 56. paragrafı. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No:11’in EK’inde yer alan 13. madde uyarınca, 
doğrudan ya da dolaylı surette oy haklarının yarıdan fazlasına sahip olunması durumunda kontrolün 
var olduğu kabul edilir. Ayrıca, hukukî yolla tek başına kontrolün sağlanmasının azınlık payları 
üzerindeki görünümü hakkındaki açıklamalar için bkz. aşağıda III,C,1,b. TTK Tasarısı m. 195(1)a/1’e 
göre, oy haklarının çoğunluğuna sahip olmak, şirket üzerindeki hâkimiyete sahip olmak olarak 
nitelendirilmiştir. Bir görüşe göre bu maddede geçen “çoğunluk” kelimesi, maddede salt çoğunluğa 
açıkça gönderme yapılmaması bilinçli bir kaçınmaya dayandığından, somut olaya göre, özellikle 
şirketin yönetimi, mesela yönetim kurulunun seçimi ile ilgili kararlardaki çoğunluğu ifade etmektedir.  
Bkz. Ünal Tekinalp, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemesinde 
Kontrol İlkesi”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. 2, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 
1554.  
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hakkı pay sahibine yönetimde söz sahibi olma yetkisi veren imtiyazlar sağlamış 

olmadıkça, tek başına kontrol elde edilmiş sayılır66.    

          Tek bir teşebbüs tarafından kontrol edilmekte olan bir teşebbüsün 

kontrolünün başka bir teşebbüse geçmesi ya da ortak kontrol altında olan bir 

teşebbüste kontrolün tek teşebbüs tarafından devralınması halinde tek başına kontrol 

sağlanabilir67. Komisyon güç boşluğunu değerlendirdiği bir kararında, Arjomari’nin 

devralacağı %39 azınlık pay genel kurulda çoğunluğa sahip olduğundan, Wiggins 

üzerinde tek başına kontrol sahibi olacağını tespit etmiştir. Öyle ki, geride kalan %61 

oranındaki pay, yaklaşık 107.000 pay sahibi arasında dağılmıştır ve bunlardan hiçbiri 

%4’ten fazla paya sahip değildir68. 

          Bir teşebbüsün hâlihazırda kontrol edilmesi durumunda, üzerindeki kontrol 

imkânının daha da genişletilmesi durumu, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(b) ve 

139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/1(b) kapsamı dışında kalmaktadır. Bir teşebbüs 

üzerinde kontrolü ele geçirmenin ancak “bir kez” mümkün olacağına dair Komisyon 

tarafından verilen kararlarda da mevcut kontrolün güçlendirilmesi durumu 

yoğunlaşma olarak anılmamıştır69. Kurul bu yöndeki bir kararında, Autoliv Cankor 

Emniyet Sistemleri ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üzerinde herhangi bir imtiyaz 

bulunmayan %10 oranındaki payın, söz konusu şirketin %90 oranındaki payına sahip 

olan Autoliv AB unvanlı şirketçe devralınması işleminin, şirketin tek başına kontrol 

imkânının değişmemesi nedeniyle yoğunlaşma işlemi olmadığına karar verilmiştir70.  

          Ayrıca bu başlık altında belirtmek gerekir ki, TTK Tasarısı m. 203 uyarınca 

bir teşebbüsün, bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının doğrudan ya da 

dolaylı olarak tamamın sahip olması durumunda tam kontrol, bir teşebbüsün, bir 

                                                           
66 Komisyon’un 5.9.1994 tarihli Klöckner&Co/Computer 2000 AG kararında (Case IV/M.492), 
%50+1 payın devralınmasının tek başına kontrol oluşturacağına karar verilmiştir. (Çevrimiçi) 
www.ec.europa.eu, 15 Ağustos 2009. 
67 Korah, a.g.e., s. 392; Uyanış Rosner, a.g.t., s. 208; Kayar, Kontrol Olgusu, s. 168. 
68 Bkz. Komisyon, 10.02.1990 tarihli Arjomari/Wiggins Teape kararı (Case IV/M.025). (Çevrimiçi) 
www.ec.europa.eu, 15 Ağustos 2009. 
69Bkz. Komisyon, 7.3.1994 tarihli Ford/Hertz kararı (Case IV/M.397). (Çevrimiçi) 
www.ec.europa.eu, 15 Ağustos 2009. 
70 Bkz. Kurul’un 99-40/423-270 K. sayılı, 1.9.1999 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 15 
Ağustos 2009. 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
http://www.rekabet.gov.tr


 104

sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının tamamına sahip olmamasına karşın 

kontrolü elinde bulundurduğu durumlarda ise kısmi kontrol söz konusudur71.    

 

2. Ortak (Birlikte) Kontrol        

          İki veya daha fazla teşebbüsün, diğer bir teşebbüs üzerindeki kontrolü birlikte 

ele geçirmeleri ya da diğer bir teşebbüs üzerinde birlikte kontrol sahibi olacakları 

ortak girişim kurmaları durumunda ortak kontrol durumu mevcuttur72. Burada 

belirtmek gerekir ki, ortak kontrol durumundan tek başına kontrol durumuna geçiş 

sonucunu doğuran yoğunlaşmalar, yukarıda anlatılanın tersine, tek başına kontrol 

imkânı kazanan teşebbüs, teşebbüs kararları üzerinde belirleyici etki 

uygulayabileceğinden 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(b) ve 139/2004 sayılı Konsey 

Tüzüğü m. 3/1(b) kapsamında yoğunlaşma oluşmaktadır73. 

          Rekabet hukuku bakımından ortak girişimler, iki ya da daha fazla teşebbüs 

tarafından ortaklaşa kontrol edilen bir teşebbüs olduklarından, ortak girişimlerin 

unsurlarından ortak kontrolün varlığı, 1997/1 sayılı Tebliğ hükümlerinde açıkça 

bahsedilmemesine rağmen doktrinde74 ve Kurul kararlarında75 aranmaktadır76. 

                                                           
71 Bu konu hakkındaki ayrıntılı inceleme için bkz. Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 155 vd.  
72 Whish/Sufrin, a.g.e., s. 707. 
73 Bkz. Komisyon, 28.11.1990 tarihli ICI/Tioxide kararı (Case IV/M.0023); 11.4.1995 tarihli 
Volvo/VME kararı (Case IV/M.575).  (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 15 Ağustos 2009. 
74 Tekinalp/Tekinalp, a.g.e., s. 469, vd. Aslan, a.g.e., s. 620; Karakeçili, a.g.e., s. 14.  
75 Bkz. Kurul’un 08-73/1179-454 K. sayılı ve 18.12.2008 tarihli kararı: “…Yukarıda da belirtildiği 
gibi, bildirim konusu işlem sonucunda Sanko ve Avnet arasında bir ortak girişim oluşturulacaktır. 
4054 sayılı Kanun’un 7. maddesine dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin 
Alması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in “Birleşme ve Devralma Sayılan 
Haller” baslıklı 2. maddesi (c) bendinde belirtilen özellikleri haiz ortak girişimler birleşme ve 
devralma sayılmaktadır. Buna göre; ortak kontrol altında bir teşebbüsün bulunması, bu ortak 
girişimin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere işgücü ve mal varlığına sahip olacak şekilde bağımsız bir 
iktisadi varlık olarak ortaya çıkması, taraflar arasındaki veya taraflarla ortak girişim arasındaki 
rekabeti sınırlayıcı amacı veya etkisi olmaması gerekmektedir. Bu niteliklere sahip olan ortak girişim 
sözleşmeleri yoğunlaşma doğurucu kabul edilmekte; rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olması halinde ise 
Kanun'un 4. maddesi kapsamında anlaşma olarak değerlendirilmektedir. Aşağıda kurulacak ortak 
girişim şirketi sayılan üç unsur açısından incelenmektedir…”. Ayrıca bkz. Kurul’un 08-58/929-375 
K. sayılı ve 16.10.2008 tarihli kararı; 08-61/990-383 K. sayılı ve 30.10.2008 tarihli kararı.  
76 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu’nun 62 vd. paragraflarında da ortak kontrol (joint control) kavramına yer 
verilmiştir. 

http://www.ec.europa.eu
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          Ortak kontrol, iki ya da daha fazla teşebbüsün diğer teşebbüsün karar alma 

mekanizması üzerinde belirleyici etkiye sahip olmasıdır77. Dolaylı kontrolden farklı 

olarak ortak kontrolde, ortak kontrole katılan teşebbüsler sadece vasıta değil, aynı 

zamanda karar veren taraftır. Ortak kontrolün varlığı için mutlaka bir sözleşmenin 

mevcut olması aranmaz. Zımnen mutabakat içinde olup fiilen ortak tavır sergileyen 

teşebbüsler otak kontrolün sahipleridirler78.  

           Kurul’a göre ortak kontrol, ortak girişimin bağımsız bir ekonomik varlık 

olarak ortaya çıkması ve rekabet koordinasyonuna yol açmaması şeklindeki 

unsurların altında yatan, ortak girişimin öncelikle özerk bir yönetim anlayışına ve 

karar mekanizmasına sahip olmasının bir sonucudur. Öyle ki, ortak girişimin, 

kendisini oluşturan taraflardan bağımsız karar alabilmesi ve uygulayabilmesi için 

verilecek önemli kararlarda, söz konusu taraflardan hiç birinin tek başına karar alma 

yetkisinin bulunmaması, bir başka ifadeyle, tek tek ilgili tarafların iradesinden 

bağımsız yeni bir iradenin ortaya çıkması gerekmektedir79.  

          Ortak kontrol imkânı sağlayan durumların tespiti için 1997/1 sayılı Tebliğ’de 

her hangi bir düzenleme bulunmadığından, 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası 

Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında Konsey Duyurusu 

çerçevesinde bazı durumları incelemekte yarar vardır. Bunlar; eşit oy hakkı veya 

karar alma organlarında temsilde eşitlik, veto hakları ve oylamalarda ortak hareket 

edilmesidir. 

 

a. Eşit Oy Hakkı veya Karar Alma Organlarında Temsilde Eşitlik 

          Ortak kontrolün varlığının en açık şekli, oy haklarını ve karar organlarına 

atanacak kişi sayısını aralarında eşit olarak bölüşen iki ana teşebbüs tarafından ortak 

girişimin oluşturulmuş olmasıdır80. Bu durumda teşebbüsler birlikte hareket etmek 

                                                           
77 Erdem, a.g.e., s. 84; Kayıhan, Ortak Girişimler, s. 37. Bir diğer tanım için bkz. Kayar, Ortak 
Girişimler, s. 38: Ortak kontrol iki ya da daha fazla teşebbüsün, ortak girişimin önemli kararlarını 
birlikte vermelerdir.  
78 Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 149. 
79 Bkz. Kurul’un 99-26/230-138 K. sayılı, 27.05.1999 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 
15 Ağustos 2009. 
80 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 64. Kurul 08-52/795-324 K. sayılı, 11.9.2008 tarihli kararında, ortak 

http://www.rekabet.gov.tr
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durumunda kalacağından ortak kontrol kendiliğinden gerçekleşecektir. Teşebbüsün 

karar alma organlarında eşitlik, sermayeye dayalı olabileceği gibi, sözleşme ya da 

imtiyazlı durumlarla sağlanabilir. Dolayısıyla, karar alma organlarındaki eşitliğin, 

aynı seviyede pay sahipliği veya malvarlığı değeriyle orantılı olması zorunlu 

değildir81.  

 

b. Veto Hakları 

          Ortak girişimi oluşturan iki ana teşebbüs arasında, oy haklarında ya da karar 

alma organlarında temsilde eşitliğin olmadığı veya ortak girişimde ikiden fazla ana 

teşebbüsün olduğu durumlarda da ortak kontrol söz konusu olabilir. Bu durum, 

azınlık pay sahiplerinin, ortak girişimin stratejik ticari kararlarını veto etme yetkisi 

veren ek haklara sahip olması durumunda ortaya çıkar. Bu veto etme yetkisi, ortak 

girişim sözleşmesine ya da teşebbüslerin akdettikleri diğer bir sözleşmeye dayanır82. 

Veto hakları, mutlaka ortak girişimin işletme politikalarına ilişkin stratejik kararları 

ile ilgili olmalıdır. Ortak girişimdeki yatırımcı sıfatlarından ötürü ticari çıkarlarını 

koruyabilmeleri için azınlık pay sahiplerine tanınan veto hakları, kontrol imkânı 

vermez. Teşebbüs üzerinde kontrol imkânı vermeyen diğer grup veto hakları ise 

ortak girişimin ana sözleşmesinde değişiklik yapılması, sermayenin artırılması veya 

azaltılması ve feshe ilişkin kararlarda kullanılabilecek haklardır83. 

           İşletme planının onaylanmasında84, büyük çaplı yatırım kararlarının 

alınmasında85, bütçenin onaylanmasında ve üst düzey yöneticilerin atanmasında86 ve 
                                                                                                                                                                     
girişimin iki tarafı arasında sayılan durum bakımından eşitlik olmasa ya da ikiden fazla ana teşebbüs 
bulunsa dahi belirli şartlar altında ortak kontrolden bahsedilebileceği belirtilmiştir. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr, 16 Ağustos 2009.  
81 Sanlı, a.g.e., s. 331; Cook/Kerse, a.g.e., s. 27; Whish/Sufrin, a.g.e., s. 707. Bkz. 139/2004 sayılı 
Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında Konsey Duyurusu, 
paragraf 64. 
82 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 65. 
83 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 66. Komisyon, 3.8.1991 tarihli Eridania/ISI kararında (Case IV/M062), 
azınlık pay sahibinin, ana teşebbüsün başka teşebbüslerle birleşmesini feshetmeye ve sermayesinde 
değişiklik yapılmasına dair kararları veto etme yetkisini haiz olması ortak kontrol için yeterli 
görülmemiştir. (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 15 Ağustos 2009. 
84 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 70’e göre, bu tür bir veto hakkının varlığı ortak kontrolün sağlanmasında 
yeterli olabilir. İşletme planının sadece genel olarak ortak girişimin amaçlarını açıklaması durumunda, 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.ec.europa.eu
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bunların yanında ortak girişimin faaliyette bulunduğu pazarın yapısına özgü 

kararların verilmesinde87 sahip olunan veto hakları ortak kontrol sağlayan 

haklardandır. Ancak ortak kontrolün elde edilmesi, teşebbüsün günlük işleri üzerinde 

belirleyici etkide bulunma gücünün olmasını gerektirmez. Bu noktada önemli olan, 

veto hakkının ana teşebbüslere,  teşebbüsün stratejik ticari kararları üzerinde 

belirleyici etkide bulunma imkânını sağlamasıdır. Ortak kontrolü elde eden 

teşebbüsün belirleyici etkide bulunma imkânını mutlaka kullanması ortak kontrolün 

varlığının tespiti için gerekli değildir. Ortak kontrolün tespiti için, belirleyici etki 

doğuran veto haklarına sahip olunması yeterlidir88. 

          Burada belirtmekte yarar vardır ki; bir teşebbüsün, yıllık raporları veto 

edebilme yetkisinin bulunması ve sadece hâsılat üzerinden ortaklık gerçekleştiren bir 

sessiz ortak konumunda olması durumunda bu teşebbüs, ortaklık üzerinde herhangi 

bir kontrol hakkına sahip olamayacaktır89. 

 

c. Oylamalarda Ortak Hareket Edilmesi 
                                                                                                                                                                     
veto hakkının varlığı ortak kontrolün sağlanmasında sadece tek bir unsur olacak ve fakat bu genel 
nitelikteki işletme planının onaylanmasına dair veto hakkı, ortak kontrolün sağlanması bakımından tek 
başına yeterli olmayacaktır. 
85 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 71’e göre bu hak, ana teşebbüslerin onayına tabi yatırımların miktarına ve 
ortak girişimin faaliyet gösterdiği pazarın yatırımlara olan talebine bağlıdır. İlk ölçütte, ana 
teşebbüslerin onayına tabi yatırımların seviyesinin son derece yüksek olması durumunda bu veto 
hakkı, ortak girişimin ticari politikalarını birlikte yönetme gücü veren haktan çok, azınlık pay 
sahiplerinin çıkarlarının korumasına yönelik olarak değerlendirilecektir. İkinci ölçüte dair ise, bir 
teşebbüsün yatırım politikası ortak kontrolün saptanmasında önemli rol oynadığı söylenebilir. Ancak 
bazı piyasalar bakımından yatırımın önemi yoktur. Bu yüzden bu tür piyasalarda faaliyette bulunan 
ortak girişimlerde, yatırıma ilişkin veto hakkına sahip olunması ortak kontrolü sağlayıcı rol oynamaz. 
86 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 69’a göre, üst düzey yönetim kadrolarının atanmasında birlikte karar 
vermeye yönelik bu güç, teşebbüsünün ticari stratejilerinin belirlenmesinde belirleyici etkide bulunma 
imkânı verir. Bu, bütçenin onaylanmasına yönelik kararlar bakımından da önem teşkil etmektedir; 
çünkü bütçe, bir ortak girişimin gerçekleştireceği faaliyetlerin tamamı ve özellikle yatırımları 
belirlemektedir. 
87 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 72’de, bu konuya dair örnekler verilmiştir. Ortak girişimin faaliyetlerini 
sürdürmesinde teknolojik kararların etkili olduğu durumlarda, ortak girişim tarafından kullanılacak 
teknolojiye dair kararlarda veto hakkı ile ürün farklılaştırmasına ve önemli derecede yenilik 
gerektirmesine göre ayrılan pazarlarda, ortak girişim tarafından geliştirilecek yeni ürüne dair verilecek 
kararlar üzerinde veto hakkı, ortak kontrolün varlığı için önemli bir unsur olarak görülmüştür.  
88139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 67. 
89 Bkz. Kurul’un 00-29/329-185 K. sayılı, 3.8.2000 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 17 
Ağustos 2009.  

http://www.rekabet.gov.tr
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          Belirli veto haklarına sahip olmaksızın azınlık paylarını elinde bulunduran iki 

ya da daha fazla sayıda teşebbüs, ortak kontrole sahip olabilir. Bir araya 

geldiklerinde oyların çoğunluğuna sahip olan azınlık pay sahipleri, oylamalarda aynı 

yönde oy kullanmak suretiyle birlikte hareket ederek, bir teşebbüsü ortaklaşa kontrol 

edebilirler. Ortak hareket, hukuken tarafların aralarında yapacakları bir anlaşma 

yoluyla ya da fiili olarak herhangi bir anlaşma olmaksızın gerçekleşebilir90. Azınlık 

pay sahipleri oylarının aynı yönde kullanılmasını hukuken güvence altına almak 

amacıyla oy haklarını devrettikleri ayrı bir şirket kurabilecekleri gibi, aralarında 

yapacakları bir anlaşmayla da ortak hareket etmeyi taahhüt edebilirler91.  

          Bazı istisnai durumlarda azınlık pay sahipleri, aralarında hukukî anlamda 

bağlayıcı bir anlaşma bulunmasa da ortak girişim üzerindeki haklarını ortak 

çıkarlarından dolayı birbirlerine karşı kullanmayarak fiilen birlikte hareket 

edebilirler92. Pay sahipleri arasında büyük bir çıkar ilişkisinin bulunması fiili olarak 

ortak kontrolün belirlenmesinde önemlidir. Ana teşebbüslerin ortak girişime, özel 

teknoloji, know-how ya da belirli bir ürünü tedarik etme gibi ortak girişimin 

faaliyetleri bakımından önem arzeden katkılarda bulunmaları durumunda, taraflar 

arasında güçlü bir çıkar ilişkisinden bahsedilebilir. Taraflar arasında önemli çıkar 

ilişkilerinin bulunmadığı durumlarda ise, teşebbüsün sermayesinde eşit paya sahip iki 

ya da daha fazla sayıda azınlık pay sahibi arasında eşit hak ve yetkiler veren 

anlaşmanın bulunması, ortak kontrolün sağlanması için yeterli değildir. Bunun 

sebebi, azınlık pay sahipleri arasında güçlü bir çıkar ilişkisi bulunmamasından ötürü 

tarafların aralarında değişken koalisyonlara yönelebilmeleridir93.  

          

III. KONTROLÜ ELDE ETMEDE KULLANILAN ARAÇLAR 

                                                           
90 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 74. 
91 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 75. 
92 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 76. 
93 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 77. 
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          1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/2 uyarınca kontrol, “ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen 

ya da hukuken bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan 

haklar, sözleşmeler veya başka araçlarla ve özellikle bir teşebbüsün malvarlığının 

tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma 

hakkıyla veya bir teşebbüsün organlarının oluşumunda veya kararları üzerinde 

belirleyici etki sağlayan haklar veya sözleşmelerle meydana getirilebilir.” Bu 

maddede sınırlı bir sayım yapılmamış, bunun yerine örnekleyici nitelikte bazı hukuki 

işlem türlerine yer verilmiştir94. Aynı şekilde, kontrolün elde edilmesi durumlarının 

düzenlendiği 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2’de yer alan “…haklar, 

sözleşmeler ya da diğer herhangi bir şekilde…” ifadesinden de sayımın örnekleyici 

olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Rekabet hukuku bakımından önemli olan işlemin 

hukukî biçimi değil95, teşebbüslerin kontrol yapısında meydana gelecek değişiklik 

sonucunda yoğunlaşmanın oluşup oluşmayacağıdır96. 

           Her ne kadar kontrolün elde edilmesinde kullanılan araçların sınırını 

belirlemek zor olsa da, bu araçları sırasıyla şu başlıklar altında incelemenin uygun 

olacağı kanısındayız: Payların devralınması, bir teşebbüs üzerinde mülkiyet veya 

kullanma (yararlanma) hakkının elde edilmesi ve haklar ve sözleşmeler yoluyla 

kontrolün elde edilmesi. 

 

 

 

A. Payların Devralınması 

        Teşebbüs üzerinde kontrolün elde edilmesinde sıkça kullanılan araçların 

başında payların devralınması gelmektedir97. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(b) ve 

                                                           
94 Sanlı, a.g.e., s. 327.  
95 Goyder, a.g.e., s. 347.  
96 EU Competition Law Volume II: Mergers And Acquisitions, s. 49; Cook/Kerse, a.g.e., s. 23; 
Immenga/Mestmäcker, a.g.e., s. 929 (Rosner, a.g.e., s. 217 ve dn. 127’den naklen); Krimphove, 
a.g.e., s. 246 vd. (Rosner, a.g.e., s. 217 ve dn. 127’den naklen). 
97 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 17. Elbette pay devri olmaksızın kontrolün ele geçirilmesi durumları da 
mevcuttur. Çeşitli sözleşme türlerinin ve hakların, teşebbüs üzerindeki kontrolün ele geçirilmesinde 
araç olduğu durumlar aşağıda ayrı başlıklar altında incelenmiştir.  Belirtmek gerekir ki, rekabet 
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139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2(a) uyarınca bir teşebbüsün ortaklık paylarının 

tamamının ya da bir kısmının devralınması yoğunlaşma olarak sayılmıştır. Burada 

yeri gelmişken söylemek gerekir ki, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(b)’de yer alan 

“Herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün malvarlığını yahut 

ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi 

olma yetkisi veren araçları devralması veya kontrol etmesi…” ifadesinde, sanki 

“devralma veya kontrol etme” kavramı birbirinden farklı iki ayrı durumu ifade 

ediyormuş gibi görünse de bu ifadenin kullanılması isabetli değildir98. Rekabet 

hukuku bakımından önemli olan bir teşebbüsün kontrolünün bir şekilde elde 

edilmesidir99. Aksi halde, ciro ve pazar payı eşiklerini aşan bir teşebbüsün 

malvarlığının veya ortaklık payının kontrol el değiştirmeksizin devralınması halinde, 

devralma işleminde teşebbüsün sadece tek bir pay alması durumunda dâhi, bu işlem 

1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında izne tâbi olacaktır100.  

           1997/1 sayılı Tebliğ’de ve 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde payların 

devralınması durumunun yoğunlaşma olarak kabul edilmesi için devralma işlemi 

sonucunda pay oranlarının sermayenin belirli bir yüzdesine ulaşması aranmamış ve 

fakat bu devralma işleminin teşebbüs üzerindeki kontrolün sağlanmasına imkân verip 

vermediği konusu esas alınmıştır. Dolayısıyla, ortaklık payının devrinin, teşebbüsün 

organlarının oluşumu ya da kararları üzerine belirleyici etkide bulunma imkânı 
                                                                                                                                                                     
hukuku bakımından yoğunlaşmanın öznesi olan teşebbüs, hem şirketi hem de işletmeyi içine alan 
geniş kapsamlı bir kavram olduğundan, pay devrinin yanında işletmesel varlıkların alımı da kontrolü 
kazandırmaktadır. TTK tasarısın bakımından işletmeler değil, şirketler konu alındığından, işletmesel 
varlıkların alımı bu anlamda kontrolün sağlanmasında araç olarak sayılmaz. Bkz. Okutan Nilsson, 
Şirketler Topluluğu, s. 94.     
98 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/2’nin sadece lafzına bakıldığında, kontrol değişikliğine yol açmayan pay 
devirlerinin de devralma olarak kabul edilebileceği kanaati oluşsa da, 1997/1 Sayılı Tebliğ’in Gözden 
Geçirilmesi Hakkında Tartışma Metni’nde de açıkça belirtildiği üzere, Kurul, uygulamada kontrol 
değişikliğine yol açmayan pay devirlerini bu tebliğ kapsamında değerlendirmemekte, kontrol 
değişikliğini devralma tanımının ana unsuru olarak ele almaktadır. Bu yönde bkz. Selim Ünal, Sanayi 
İktisadı ve Rekabet Hukuku Açısından Rakipler Arası Azınlık Hisse Devirleri, Ankara, Rekabet 
Kurumu Yayınları, 2009, s. 54. Ayrıca “1997/1 Sayılı Tebliğ’in Gözden Geçirilmesi Hakkında 
Tartışma Metni”ne ulaşmak için bkz. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 7 Ağustos 2009. 
99 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 11.   
100 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi olmak için, ciro ve pazar payı eşiklerinin aşılmış 
olmasının yanında ayrıca kontrolün de el değiştirmiş olması gerektiğine dair şu örnek verilebilir: 
Küçük bir bakkalın Ziraat Bankası’nın 150 adet pay senedini satın alması halinde, tek başına Ziraat 
Bankası’nın hem pazar payı hem de cirosu eşikleri geçtiği ve bu işlem bir devralma olduğu halde, bu 
işlem sonunda ne bakkalın ne de bankanın yönetiminde söz sahibi olan ekonomik güçte değişiklik 
olmadığından bu işlem 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi olmayacaktır. Bkz. İnan, a.g.m., s. 
21.     

http://www.rekabet.gov.tr
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vermesi durumunda, teşebbüsün üzerinde kontrolün varlığından söz edilecektir. 

Başka bir ifadeyle, payın devri ile teşebbüs üzerindeki kontrolün ele geçirilmesi 

bakımından önemli olan, pay devri sonucunda hedef teşebbüsün yönetimi ya da 

teşebbüs politikasını belirleyici kararlarda devralan teşebbüsün belirleyici etki 

sağlama imkânı yakalamasıdır101. Bir teşebbüs üzerinde kontrol imkânı veren 

araçların hukukî niteliği yoğunlaşma olarak nitelendirilmek bakımından önem 

taşımadığından, satım sözleşmesi yanında kontrol imkânı sağlayan bağış 

sözleşmesine ya da trampa sözleşmesine dayanan pay devirleri de yoğunlaşma 

meydana getirebilirler102. 

           Payların sadece devren değil, aslen iktisap edilmesi durumunda da 

yoğunlaşmadan bahsedilebilir103. Öyle ki Kurul, taraflarca akdedilen temel sözleşme 

uyarınca sermaye arttırımı çerçevesinde Servisco’nun ihraç edilecek paylarının 

DASHI’ye tahsis edilmesi ve Servisco’nun pay sahiplerinin Servisco’nun şirket ana 

sözleşmesine veya TTK’ya göre yeni paylarla ilgili rüçhan haklarından feragat 

etmesi durumunu incelemiş ve bu işlemin 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında 

yoğunlaşma olduğuna karar vermiştir104.  

          Şahıs şirketlerindeki oy birliği, anonim şirketlerde çoğunluk ilkesine 

dönüşmüştür ve oylar, kişi sayısına göre değil, sermayedeki pay oranına göre 

kullanılırlar. Tüzel kişiliği yönetecek organların seçimi, yürütme ve denetleme 

işlemleri çoğunluk ilkesine göre yapılır105. Bu ilke uyarınca oy haklarının 

çoğunluğunu temsil eden payların devredilmesi durumunda, genel kurul kararlarının 

alınması için gerekli karar yetersayısına (TTK m. 378/1, 388/4) ulaşılmış olur ve 

böylece yönetim ve denetim organlarının seçimi ve azledilmeleri (TTK m. 312/1, 

316/1, 347/2, 350) üzerinde belirleyici etkide bulunma imkânı kazanılmış 

                                                           
101 Uyanış Rosner, a.g.t., s. 219. Oyların çoğunluğunu temsil eden payların sadece bir teşebbüs 
tarafından devralınması ile tek başına kontrol elde edilecektir.   
102 Kayar, Kontrol Olgusu, s. 157.  
103 Göksoy, a.g.t., s. 265. Kuruluşta ve sermaye artırımlarında taahhüt sonucu kazanılan pay aslen 
iktisap edilmiş; sonradan pay sahiplerinden devren elde olunan paylara da devren iktisap edilmiş 
paylar denir. Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 471. 
104 Bkz. Kurul’un 01-02/4-2 K. sayılı, 04.01.2001 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 19 
Ağustos 2009.  
105 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 252; Fahiman Tekil, Anonim Şirketler Hukuku, 2. bs., 
İstanbul, Alkım Yayınları, 1998, s. 46.  
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olacağından, kontrol de ele geçirilmiş olacaktır106. Anonim şirketin esas 

sermayesinin %50’si oranındaki paylara ilave bir adet payın daha devralınması 

sonucunda kontrol ele geçirilir107. Öyle ki Kurul bir kararında, Meges Boya’nın 

paylarının %50.01'inin SKW Bauchemie Holding’e devredilmesine dair işlem ile 

devralınan paylar arasında imtiyaza dayalı herhangi bir farklılığın olmadığını 

belirterek, çoğunluk paylarının devralınması suretiyle kontrolün SKW Bauchemie 

Holding tarafından ele geçirildiğine karar vermiştir108.  

           Teşebbüs üzerinde kontrol sağlayan payların devralınmasına dair opsiyon 

hakkı tanıyan bir sözleşmenin tesisi, kural olarak kontrol değişikliği meydana 

getirmeyeceğinden yoğunlaşma sayılmayacaktır. Şöyle ki, teknik anlamda kullanılan 

opsiyon hakkı, ön alım hakkı değil, alım (iştira) hakkıdır. İştira hakkı sahibi, alıcıyı 

akit yapmaya zorlamak mecburiyetinde değildir, tek taraflı irade beyanı ile satış akdi 

kurulabilir. Ayrıca bu hak payın üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez109. 

Teşebbüsün payları üzerinde alım hakkını kullanılması için ayrı bir devir 

sözleşmesinin akdi, yani borçlandırıcı işlemin tekrar yapılması gerekmez. Ancak 

tasarruf işlemi niteliğindeki işlemin elbette yapılması gerekir. Şu halde denilebilir ki,  

tasarruf işlemi yapılmadığından ve borçlanma işlemi yerine geçen alım (iştira) 

ilişkisi de ancak opsiyonun kullanılmasından sonra doğacağından, opsiyon hakkı 

tanıyan sözleşmenin varlığı tek başına kontrolün el değiştirmesi sonucunu 

doğurmayacağından yoğunlaşmadan söz edilemez110. Başka bir ifadeyle, bu hakkın 

tesis edildiği sözleşmenin yapılması ile bu hakkın kullanılması arasında geçen sürede 

                                                           
106 Göksoy, , a.g.t., s. 269.  
107 Immenga/Mestmäcker, a.g.e., s. 929; Krimphove, a.g.e., s. 251; Miersch, a.g.e., s. 70, 73 
(anılanların hepsi Uyanış Rosner, a.g.t., s. 219 dn. 133 ve 134’ten naklen) ;Göksoy, a.g.t., s. 269. 
108 Bkz. Kurul’un 91/736-153 K. sayılı,  19.11.1998 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 19 
Ağustos 2009. 
109 Umut Kolcuoğlu, Sermaye Piyasası Hukukunda Zorunlu Çağrı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 
2009, s. 80. Ayrıca bkz. Aynı sayfada çağrı yükümlüğü kapsamında opsiyon hakkına bağlı olarak 
kazanılması muhtemel oy haklarının zorunlu çağrının doğumunda nasıl değerlendirileceğine dair 
inceleme yapılmıştır.   
110 Yakın bir gelecekte bu hak kullanılmadıkça, bu varlığın tek başına yoğunlaşma oluşturamayacağı 
yönünde bkz. 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü 
Hakkında Konsey Duyurusu’nun 60. paragrafı. Kurul, 01-29/293-86 K. sayılı, 28.6.2001 tarihli 
kararında, esas sözleşmede düzenlenen opsiyon hakkı uyarınca, satıcılarda kalan payların Vaw 
tarafından satın alınmasıyla Rotopak grubu şirketlerinin bu teşebbüsün tek kontrolü altına girmesi 
halinde gerçekleşecek işlemi 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2 kapsamında açıkça yoğunlaşma olarak 
nitelendirmiştir. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 20 Ağustos 2009. 
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yoğunlaşma söz konusu olmayacaktır111. Akit serbestisi ilkesine dayanılarak ortaklık 

payı sahibinin ekonomik riskleri daha hakkını kullanmadan önce opsiyon hakkı 

sahibine yüklenmişse ve opsiyon hakkı sahibine aynı zamanda paylar üzerinde 

tasarruf yetkisi tanınmışsa, burada kanuna karşı hileden bahsedilebilir. Bu gibi 

durumlarda MK m. 2/1’e aykırı olarak kanuna karşı hile söz konusu olmaktadır112. 

Dolayısıyla 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/3 uyarınca bu durumda kontrolün, payın 

devralınması yolu ile başka araçlarla elde edilmesi durumu söz konusu olabilir.   

           Halka açık anonim şirketlerde pay sahiplerine çağrıda bulunarak pay senedi 

ya da genel kurulda oy hakkını kullanmak için vekâlet toplamak, teşebbüs üzerindeki 

kontrolü ele geçirmek için yapıldığından çağrı yolu ile vekâlet veya pay senedi 

toplanması konusu kontrolün ele geçirilmesi bakımından değerlendirilmelidir113. 

           Mevzuatımızda çağrı yolu ile vekâlet veya pay senedi toplama suretiyle 

kontrolü ele geçirme girişimlerini düzenleyen hükümler 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu114 m. 16/A’da115 ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

yayımlanan “Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy 

Kullanılmasına Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin 

Esaslar Tebliği (Seri IV No. 8 sayılı Tebliğ)”116’nde mevcuttur.  

                                                           
111 Bkz. Kurul 05-39/529/130 K. sayılı, 13.6.2005 tarihli kararında, Teşebbüs A’nın, Teşebbüs B’nin 
sermayesinin % 51’ini 2010 yılında, geri kalan % 49’luk kısmını da 2015 yılında satın alma opsiyonu 
hakkını kazanması işleminin, geleceğe yönelik ve kesinlik arz etmeyen bir işlem olması ve halihazırda 
herhangi bir kontrol değişikliği yaratmaması nedeniyle RKHK m. 7 çerçevesinde bir devir işlemi 
olmadığına ve bu aşamada Kurul’a izin başvurusuna gerek bulunmadığına; ancak ilk olarak ortak 
girişim kurulması, daha sonra da kontrolün tamamen devri işlemlerinin gerçekleşmesi için gerekli 
koşulların oluşması halinde 1997/1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kurul’a izin başvurusu 
yapılması gerektiğine karar vermiştir. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 20 Ağustos 2009. Ayrıca bkz. 
Komisyon’un 31.05.1996 tarihli Emerson/Caterpillar kararı (Case No. IV/M.700). (Çevrimiçi) 
www.ec.europa.eu, 20 Ağustos 2009. 
112 Immenga/Mestmäcker, a.g.e., s. 930 (Uyanış Rosner, a.g.t., s. 221, dn. 145’ten naklen). 
113 Ayrıntılı bilgi için bkz. Reha Poroy, “Halka Açık Anonim Şirketlerde Çağrı Yoluyla Oyda Vekalet 
veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Sorunlar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul, 
İÜHF, 1995, s. 189 vd.    
114 30.7.1981 tarihli, 17416 sayılı RG'de yayımlanmıştır. 
115 Sermaye Piyasası Kanunu m. 16/A/1 hükmü aynen şöyledir: “Halka açık anonim ortaklıkların 
sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi 
toplama girişiminde bulunulmasında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet 
istenmesinde veya ortaklığın pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucunu veren, hisse senedi el 
değiştirmelerinde, sermaye artırımlarında, birleşme ve devirlerde, menkul kıymetlerin değerini 
etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerde Kurul, küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun 
aydınlatılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapar.” 
116 9/3/1994 tarihli ve 21872 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
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          Halka açık anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında pay sahiplerine 

çağrıda bulunarak vekâlet toplanmasına ilişkin esaslar Seri IV No. 8 sayılı Tebliğ’in 

11. ve 13. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ortaklıkların sermaye ve yönetiminde 

kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, genel kurullarda oy 

hakkını kullanmak için vekâlet istenebilir (m. 11/A). Burada amaçlanan, halka açık 

anonim şirketlerde pay sahibi sayısının hızla artması sonucunda pay sahiplerinin 

genel kurul toplantılarına katılmaya dair ilgisizlikleri gidermektir117. Sonuç olarak, 

pay sahiplerine vekâleten oy kullanma imkânının sağlanması ile genel kurul 

toplantılarına ilgisizlik kalkacak ve oy gücü belirli bir kişinin ya da grubun eline 

geçeceğinden118 kontrolün ele geçirilmesi mümkün olacaktır119.  

          Halka açık anonim şirketlerde kontrolün ele geçirilmesi pay sahiplerine 

çağrıda bulunarak vekâlet toplamanın yanında pay senedi toplamak amacıyla çağrı 

yapmak ve çağrı sonucunda genel kurulda oy kullanmak yoluyla da 

gerçekleşebilir120. Çağrı yoluyla pay senedi toplanması, halka açık anonim 

şirketlerde bireysel olarak ya da topluca tüm pay sahiplerine açık ve yazılı olarak 

yapılan satın alma önerisini sunarak şirkete ilişkin pay senetlerinin toplanması 

girişimidir121. Bu girişim Seri IV No. 8 sayılı Tebliğ’in 14. ve 17. maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Çağrı yoluyla pay senedi toplanması işleminin gerçekleşmesinden 

sonra, hedef teşebbüs üzerinde kontrol elde etme imkânı sağlayan payları çağrıda 

bulunan taraf ya da taraflar iktisap edeceğinden, bu durum kontrolün ele 

geçirilmesinde araç niteliğinde olacaktır122.  

                                                           
117 Mustafa Çeker, Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2000, s. 282 vd.; Mustafa Çeker, “Halka Açık Anonim Şirketlerde 
Temsilci Aracılığıyla Oy Kullanma ve Pay Sahiplerine Çağrıda Bulunarak Vekalet Toplanması”, 
Batider, C. XVIII, S. 1-2, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1995 s. 177.   
118 Çeker, a.g.e., s. 282.  
119 Erdem, a.g.e.,  s. 67; Kayar, Kontrol Olgusu, s. 162. Ayrıca bkz. Asuman Turanboy, “Anonim 
Şirketlerde Temsilci Aracılığıyla Oy Kullanma ve Hissedarlara Çağrı Yoluyla Oyda Vekalet”, AÜHF 
Dergisi, C. 45, S. 1-4, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1996, s. 433: Halka açık anonim 
şirketlerde pay sahiplerinin sayısının çok olması sebebiyle pay sahiplerini toplayarak genel kurul 
toplantısı yapmanın güçlüğü, ya genel kurul toplantısının yapılamamasına ya da başka bir teşebbüsün 
kontrolü elde etmesine neden olur.  
120 Erdem, a.g.e.,  s. 68; Kayar, Kontrol Olgusu, s. 162. Bu yönde bkz. Kurul’un 00-25/262-144 K. 
sayılı, 4.7.2000 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 20 Ağustos 2009. 
121 Zafer Saka, “Çağrı Yoluyla Pay Toplanması”, Yasa Hukuk Dergisi, S. 259, İstanbul, 2005, s. 15-
16.   
122 Çağrı yoluyla pay senedi toplanması, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, 
tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın 
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          Burada bahsedilmesi gereken bir diğer nokta da, özelleştirme yoluyla 

devralmalarda kontrolün ele geçirilmesidir. Özelleştirme; hükümet ya da devlet 

aktiflerinin, teşebbüslerinin ve faaliyetlerinin mülkiyet ve denetiminin özel 

yatırımcılara geçmesidir123. 1998/4 sayılı Tebliğ124, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

veya diğer kamu kuruluşları tarafından yapılacak özelleştirmelere ilişkin olarak daha 

çok usul hükümleri ile kapsam dışı tutulacak devir ve satışları düzenlemektedir125. 

1998/4 sayılı Tebliğ m. 2 uyarınca, bu maddede sayılanlar haricinde, bir teşebbüsün 

paylarının ya da diğer hak ve araçların tümünün veya bir kısmının teşebbüsün 

üzerindeki kontrolü değiştirecek ya da karar organlarını etkileyecek şekilde yahut 

mal veya hizmet üretimine yönelik birimlerin özelleştirme yolu ile her türlü devri bu 

tebliğ hükümlerine tâbi kılınmıştır126. Özelleştirmede devredilen kamu teşebbüsü 

olduğundan, sahip olunan imtiyazların da devredilmesi ile kontrol devralan teşebbüse 

geçecektir. Bu nedenle özelleştirme yoluyla yapılan devralmalar rekabet hukuku 

denetimine tâbidir.  

            

B. Bir Teşebbüs Üzerinde Mülkiyet veya Kullanma (Yararlanma) 

Hakkının Elde Edilmesi 

                                                                                                                                                                     
sermayesinin ve oy haklarının %25’ine veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim 
kontrolünü sağlayan paylarına sahip olanlar, diğer ortaklara ait pay senetlerini de satın almak üzere 
Seri IV No. 8 sayılı Tebliğ m. 17 uyarınca çağrıda bulunmak zorundadır. Çağrıda bulunma 
zorunluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan Dinç, Sermaye Piyasası Hukukunda Çağrı 
Yoluyla Hisse Senedi Toplanması, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006, s. 227 vd. Bkz. Kurul’un 02-
01/4-1 K. sayılı, 8.1.2002 tarihli kararı. Kurul bu kararında, Pak Grubu, Kartonsan sermayesindeki 
payının %25'i geçmesi üzerine çağrı yoluyla pay toplanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin 
alarak çağrıyı gerçekleştirmiştir. Çağrı sonucunda Pak Grubu, Kartonsan sermayesindeki payını 
%48’e yükselmiş ve böylece Kartonsa’nın üzerindeki kontrolü ele geçirmiştir. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr, 21 Ağustos 2009. 
123 Rekabet Terimleri Sözlüğü, s. 93. 
124 12.09.1998 t.li, 23641 sayılı RG’de yayımlanmıştır.   
125 Bu tebliğ kapsamı dışında kalan haller 2. maddede şöyle belirtilmiştir: “Mahalli idareler dahil 
kamu kurum veya kuruluşlarına yapılan devirler, mal veya hizmet üretimine yönelik olmayan 
gayrimenkullerin devri, yurt dışı sermaye piyasalarında satışlar, halka arz, sermaye piyasalarına 
ilişkin mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydı ile süresi 3 yılı aşmayan gecikmeli halka arzı içeren 
blok satışlar, çalışanlara devirler, borsada normal ve/veya teşebbüsün kontrolünde değişikliğe yol 
açmayan özel emir ile satışlar, menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım                       
ortaklıklarına satışlar”. 
1261998/4 sayılı Tebliğ m. 7 uyarınca, 1997/1 sayılı Tebliğ’in bu tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin 
özelleştirme yolu ile devralma işlemlerine uygulanmasına devam edilir.      
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         1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(b) hükmüne göre, bir teşebbüse ait malvarlığının 

devralınması yolu ile kontrol elde edilebileceği gibi, m. 2/2 hükmüne göre 

teşebbüsün malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya kullanma 

hakkının elde edilmesi ile teşebbüs üzerinde belirleyici etkide bulunma imkânının 

kazanılması durumu ile kontrol elde edilebilir127. Bir teşebbüsün malvarlığının 

tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya kullanma hakkının elde edilmesi 

bakımından işlemin hukukî şekli değil, söz konusu kontrolün sağlanması için 

malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisinin elde edilmiş olması önem taşımaktadır128.  

          Bir teşebbüsün malvarlığının üzerindeki tasarruf yetkisinin elde edilmesi ile 

kontrolün ele geçirilmesi, genellikle BK m. 179 anlamında ticari işletme devri ya da 

TTK m. 443/2 kapsamında tasfiye halindeki şirketin aktiflerinin toptan satışı ile 

gerçekleştirilir. Böyle durumlarda devralan ortaklığın payları, devralınan ortaklığın 

pay sahiplerine verilmeden devralan ortaklık altında malvarlıkları birleşmektedir129. 

Rekabet hukukunda yoğunlaşmaların denetimi bakımından bir teşebbüsün 

malvarlığının üzerindeki tasarruf yetkisinin ele geçirilmesi ile kontrolün ele 

geçirilmesi durumu, mülkiyet hakkının aslen değil, devren iktisap edilmesi 

durumunda önem taşımaktadır130. Bu noktada söylemek gerekir ki, 1997/1 sayılı 

Tebliğ m. 3/1(c) kapsamında miras yoluyla mülkiyetin ele geçirilmesi durumu 

yoğunlaşma sayılmamış, denetleme kapsamı dışında tutulmuştur131.  

          Yararlanma hakları, hak sahibinin bir değer veya menfaatten yararlanmasının 

kişiler veya eşyalar üzerindeki hâkimiyeti nedeniyle olduğu dikkate alındığında bu 

haklara hâkimiyet (iktidar) hakları da denilebilir132.   Bir teşebbüsün malvarlığının 

üzerinde işletilmeye müsait kullanma hakkının iktisabı ile kontrolün ele 

geçirilmesinde, üretim araçları ve kaynakları üzerinde doğrudan tasarruf yetkisinin 

kazanılması gerekmektedir. Bu durum kapsamında, teşebbüsün malvarlığı üzerindeki 

                                                           
127139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2(a); 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların 
Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında Konsey Duyurusu’nun 18. paragrafı. 
128 Fine, a.g.e., s. 145.  
129 Türk, a.g.e., s. 59.  
130 Göksoy, a.g.t., s. 297.  
131 Bu konu hakkında bkz. aşa.Dördüncü Bölüm, III.  
132 Ergun Özsunay, Medenî Hukuka Giriş, 5. bs., İstanbul, Güryay Matbaacılık, 1986, s. 243 vd. 
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intifa hakkının iktisabı, kira sözleşmesi, hasılat kirası sözleşmesi133 ya da işyeri 

yönetiminin devri hakkındaki sözleşmeler sayılabilir. Kurul’un bir kararını örnek 

verecek olursak134, taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi ile Egeçim’in bütün 

fabrika binaları, idari binaları, teçhizatı ve demirbaşı Çimentaş’a kiralanmıştır. 

Sözleşmenin süresi beş yıldır. Bildirim konusu kiralama işlemi Çimentaş’a kullanma 

hakkı vereceğinden, Egeçim üzerinde 1997/1 sayılı Tebliğ anlamında bir kontrol 

değişikliği yaratacaktır. Çimentaş kiralama işlemiyle beş yıl boyunca ek üretim 

ihtiyacını karşılayacaktır. Kiralama işlemine konu tesisinin faaliyette olması ve 

üretim amacıyla yeni yatırım yapılmasına gerek olmayışı hususları dikkate 

alındığında, bu sürenin yeterli bir süre olduğuna karar verilmiştir. Bu çerçevede 

1997/1 sayılı Tebliğ anlamında bir kontrol değişikliği olması nedeniyle bildirim 

konusu işlemin yoğunlaşma olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla denilebilir ki, 

kullanma hakkını iktisap eden, riskleri üstlenerek hedef teşebbüsün ya da ona ait bir 

işletmenin semerelerinden yararlanacağından kontrolü ele geçirmiş sayılır135.   

          İlgili pazarda bağımsız bir cironun konusunu oluşturan malvarlığı 

unsurlarının ya da marka, patent, lisans haklarının devri ile teşebbüs üzerindeki 

kontrol de el değiştirebilmektedir. Teşebbüsün, ilgili pazarda tek başına ciro sağlama 

kabiliyeti olmayan bir taşınmazın devralınması durumunda ise kontrol durumu söz 

konusu olmadığından, kontrol de el değiştirmeyecektir136. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 4/3 

                                                           
133 Tekinalp/Tekinalp, a.g.e., s.  466. Hasılat kirası hakkındaki açıklamalar için bkz. aşa. Üçüncü 
Bölüm, III, C, 3, c.  
134 Bkz. Kurul’un 08-33/412-138 K. sayılı, 15.5.2008 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 
10 Ağustos 2009. 
135 Uyanış Rosner, a.g.t., s. 223, dn. 151; Immenga/Mestmäcker, a.g.e., Rdnr. 42 (Göksoy, a.g.e., s. 
297-298, dn. 854’ten naklen). Kurul’un bu yöndeki benzer bir kararı ise şöyledir: Kurul 09-06/106-34 
K. sayılı, 11.2.2009 tarihli kararına göre, bildirimde bulunulan işlemin konusu Eras A.Ş.’nin sahibi 
olduğu Wellmar isimli marketin işletme hakkının demirbaş ve emtiaları ile birlikte Makromarket'e 
satışıdır. Başvuru konusu işlem sonucunda Eras A.Ş.’nin işletme hakkına sahip olduğu mağaza 
Makromarket’in kontrolüne geçecek ve işletme hakkı ile birlikte bu mağazalarda bulunan demirbaş ve 
emtialara da Makromarket sahip olacaktır. Dolayısıyla, Eras A.Ş.’nin hali hazırda faaliyet gösterdiği 
mağazanın işletme ve kiralama hakkının Makromarket’e devri işlemi 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında 
bir devralma sayılmıştır. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 19 Ağustos 2009.  
136 Bkz. 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü 
Hakkında Konsey Duyurusu’nun 24. paragrafı. Bu yöndeki bir karar için bkz. Komisyon’un 
22.12.2005 tarihli Vattenfall/Elsam (Case No COMP/M.3867); 13.9.1991 tarihli Delta Airlines/Pan 
Am kararı (Case No. IV/M.130). (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 19 Ağustos 2009. Ayrıca Kurul, 99-
8/65-22 K. sayılı, 18.2.1999 tarihli kararında, anılan işlemle, maddi varlıkların yanı sıra ruhsat ve fikri 
mülkiyet hakları gibi maddi olmayan varlıklar da devredilmesini, malvarlığının transferi yoluyla, 
1997/1 sayılı Tebliğ’in 2/1(b) maddesi uyarınca devralma olduğuna karar verilmiştir. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr, 19 Ağustos 2009. 

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.rekabet.gov.tr
http://www.ec.europa.eu
http://www.rekabet.gov.tr
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uyarınca malvarlığının kısmen devredilmesi durumunda, devredilen kısmın cirosu 

esas alınacağından, kontrolün elde edilmesi bakımından devredilen malvarlığı 

unsurlarının tek başına cirolarının olması, yani devralınan kısmın tek başına 

ekonomik bir değere sahip olması gerekir. Malvarlığının bir kısmı, unsurları 

itibariyle tek başına ticari faaliyet yerine getiriyor ve tek başına ciroya sahip ise, 

malvarlığının kısmen devredilmesi rekabet hukuku anlamında yoğunlaşma 

sayılacaktır. Bu sebeple bir teşebbüsün malvarlığı unsurlarından belirli bir kısmının 

devredilmesi durumunda yoğunlaşmanın varlığının tespitinde, kontrolün el 

değiştirmesi bakımından devredilen kısmın ilgili pazarda tek başına ciro sağlama 

kabiliyetinin olup olmadığı incelenmelidir137. 

         1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/2’de ve 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 

3/2(a)’da kontrolün, bir teşebbüsün malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde 

mülkiyet veya işletilmeye müsait bir kullanma hakkıyla elde edilebileceği belirtilmiş, 

fakat malvarlığının kısmen devralınmasının tespitinde hangi ölçütlere göre hareket 

edileceği belirtilmemiştir. Bir teşebbüsün malvarlığının kısmen devredilmesi 

durumunda, devredilen teşebbüsün, teşebbüsün tamamına oranı, yani nicelik 

bakımından büyüklüğü, kontrolün elde edilmesinde ölçüt değildir. Kontrolün ele 

geçirilmesi, devredilen kısmın niceliğine değil, niteliğine bağlıdır. Şöyle ki, 

malvarlığının kısmen devralınması yoluyla kontrolün el değiştirmesi için, devreden 

teşebbüsün ilgili pazardan çekilmesi, etkinliğinin kalmaması gerekir. 1997/1 sayılı 

Tebliğ m. 2/2 ve 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2(a) uyarınca kontrolün elde 

edilmesi için, devreden teşebbüsün birden fazla pazarda faaliyet göstermesi 

durumunda, belirli bir pazardaki faaliyetlere tahsis edilmiş olan malvarlığı 

unsurlarının tamamının devredilmesi gerekir. Aksi halde, teşebbüsün faaliyet 

gösterdiği pazardaki faaliyetlerine tahsis edilmiş malvarlığının sadece bir kısmının 

devredilmesi durumunda, devreden teşebbüs aynı pazarda faaliyet göstermeye devam 

                                                           
137 Bkz. Kurul’un 99-8/65-22 K. sayılı, 18.2.1999 tarihli kararında, maddi varlıkların yanı sıra ruhsat 
ve fikri mülkiyet hakları gibi maddi olmayan varlıklar da devredilecektir. Hisse devri söz konusu 
olmamakla birlikte, malvarlığı transferinin öngörüldüğü işlemin yoğunlaşma meydana getirdiğine 
karar verilmiştir. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 19 Ağustos 2009. 

http://www.rekabet.gov.tr
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edeceğinden müşteri portföyünü koruyacak, tarafların cirolarında önemli bir 

değişiklik olmayacak, dolayısıyla da kontrol değişikliği olmayacaktır138.  

   

C. Haklar veya Sözleşmeler Yoluyla Kontrolün Elde Edilmesi 

          Teşebbüs üzerinde kontrol elde edilmesinde kullanılan bir diğer araç da, 

1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/2’de ve 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/2(a)’da 

belirtildiği üzere, bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama imkânı sağlayan 

haklar ve sözleşmelerdir. Bir hakkın ya da sözleşmenin yoğunlaşma meydana getirip 

getirmediği, hakkın ya da sözleşmenin türüne göre değil, hedef teşebbüs üzerindeki 

kontrolün devralan teşebbüse geçip geçmeyeceğine ilişkindir.     

 

1. Haklar Yoluyla Kontrolün Elde Edilmesi 

a. İmtiyazlı Paylar 

          Anonim şirketlerde kural olarak paylar arası eşitlik ilkesi vardır. Bu ilke 

uyarınca pay sahipleri, koydukları sermaye oranında hak sahibi olurlar ve her pay, 

sahibine aynı nitelikte haklar sağlar ve borçlar yükler. Ancak, anonim şirketlerde 

paylar arasındaki eşitlik ilkesi mutlak anlamda değil, sahiplerine aynı nitelikte haklar 

sağlayan, başka bir anlatımla aynı kategoriye giren paylar arasında eşitliktir139.  

Ekonomik koşullar gereği anonim şirketlerde diğer paylara oranla ek ve farklı haklar 

sağlayan payların yaratılma olgusu imtiyazlı payların oluşumunu gerekli kılmıştır140.  

         Farklı kanunlarda düzenlenen imtiyazlı pay konusunu ticaret hukuku 

bakımından incelersek141, bir takım paylara farklı imtiyazları tanıyabilmenin kabul 

edildiği TTK m. 401’e bakmak gerekir. Buna göre, ana sözleşme ile bazı tür pay 

senetlerine kâr payı veya tasfiye halindeki şirket mevcudunun dağıtılması vesair 

                                                           
138 Göksoy, a.g.t., s. 303-304. 
139 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 456 vd. 
140 İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 332. 
141 “Özel kategori pay”, “ayrıcalıklı pay senetleri”, “hukuki durumları değişik pay grubu” ya da 
kamuoyunda“altın pay” olarak da adlandırılan imtiyazlı pay kavramı TTK’nın dışında, SPK, 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu gibi 
çeşitli mevzuatta yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Güven, a.g.e., s. 400 vd.  
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hususlarda142 imtiyaz hakkı tanınabilir143. İmtiyazlar, ana sözleşme ile ya da ana 

sözleşme değişikliği ile bir paya ya da birden fazla paya tanınabilir. Ancak 

sermayenin tamamını temsil eden pay sahipleri muvafakat etse de sadece şirket genel 

kurul kararı ile imtiyaz oluşturulamaz144.    

          TTK m. 401’de paya tanınabilecek imtiyazda bir sınır öngörülmediğinden, 

payın sağladığı malvarlıksal hakların yanı sıra yönetime katılma hakları145 da bu 

madde kapsamında paya tanınabilecek imtiyazların konusudur146. Söz konusu 

maddede “vesair hususlar” kapsamında, teşebbüs üzerindeki kontrolü elde etmeye 

imkân veren, yönetime katılma haklarından olan oy hakkında imtiyaz, kanunen 

düzenlenmiş olmasa da ana sözleşme ile belirli grup lehine öngörülen şirket 

                                                           
142 Maddede “vesair hususlar” denilerek payın, pay sahibine sağladığı diğer haklara da imtiyaz 
sağlanabileceği kabul edilmiş; imtiyazların tanınmasına dair herhangi bir şart ya da sınırlama 
öngörülmemiştir. TTK. m. 401 hükmü, bu ibare dolayısıyla sınırlayıcı nitelikte değildir. Bkz. Yargıtay 
11. HD. T. 7.10.1983, E. 1983/3577, K. 1983/4119. TTK’da imtiyazın tanınmasında bir sınırlama 
getirilmemiş olsa da, BK m. 19 ve 20 kapsamına giren hususların imtiyazın tanınmasında bir sınır 
oluşturduğu kabul edilir. Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 458. 
143 Kâr payı ya da tasfiye payı almada imtiyaz kanunda verilen örneklerdir. İntifa senedi, tahvil, diğer 
menkul kıymetler ya da sermaye artırımında yeni pay almada imtiyaz, payını devredecek pay 
sahibinin payını almada imtiyazı malî imtiyazlardan; oy hakkında imtiyaz, aday göstermede, seçme ve 
seçilmede imtiyaz ise şahsi haklarla ilgili imtiyazlardandır. Bkz. Metin Bostancıoğlu, “Anonim 
Şirketlerde İmtiyazlı Hisse Senetleri ve İmtiyazların Korunması”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay 
Kararları Sempozyumu V, Bildiriler ve Tartışmalar, Ankara, Batider, 1988, s. 10. TTK’da bir 
yandan paylara imtiyaz tanınması herhangi bir şart veya gerekçeye bağlanmamış, öte yandan da 
tanınabilecek imtiyazlara dair hiçbir sınırın getirilmemiş olması, öngörülme amacına aykırı, 
istenmeyen ve beklenmeyen sonuçlar doğurabileceğinden yerinde görülmemiştir. Bkz. Abuzer 
Kendigelen, “İmtiyazlı Paylar”, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara, Banka 
ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1990, s. 193. TTK Taslak m. 478’de ilk ana sözleşme veya 
ana sözleşme değişikliği ile bazı paylara imtiyaz tanınabileceği; imtiyazın kâr payı, tasfiye payı, 
rüçhan ve oy hakkı gibi paya tamamen üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay 
sahipliği hakkı olduğu belirtilmiştir. TTK Tasarısı düzenlemesi bakımından imtiyazlı paylar hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Hamit Dündar, “Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Payların Mevcut Türk Ticaret 
Yasası ve Değişiklik Yasa Tasarısı Bakımından İncelenmesi”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk 
Dergisi, S. 128, Ankara, 2005, s. 24 vd.    
144 Pay senedine anonim şirket genel kurulunun aldığı tavsiye niteliğindeki kararı ile imtiyaz 
verilemez; imtiyaz sadece ana sözleşme ile verilir. Ayrıca imtiyaz kişiye değil, pay senedine tanınır. 
Bkz. Yargıtay 11. HD. T. 12/11/1992, E. 1992/3211, K. 1992/10546. (Çevrimiçi) 
www.kazanci.com.tr; 6 Ağustos 2009.  
145 Yönetime katılma hakkı genel itibariyle paydan kaynaklanan ve ekonomik değere sahip olduğu 
için malvarlıksal niteliği ağır basan hakların karşısında yer alan, bireysel haklar ile azınlık haklarını da 
kapsayan diğer tüm pay sahipliği haklarının karşılığıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Abuzer Kendigelen, 
Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz, İstanbul, Beta Basım Yayım, 1999, s. 
39 vd. 
146 Kendigelen, a.g.e., s. 43. Ayrıca Kendigelen aynı sayfada, bütün yönetime katılma haklarının 
imtiyaz konusu olabileceği, bu anlamda da her yönetime katılma hakkında bir grup pay lehine imtiyaz 
tanınabileceğini düşünmenin yanlış olacağını belirtmiştir. Öyle ki, imtiyaz tanımadaki temel ölçüt bir 
grup paya, diğerlerine oranla pay sahipliği haklarında bir üstünlük tanınması olduğundan, imtiyaza 
konu olabilecek hakkın da böyle bir üstünlüğe imkân vermesi zorunludur. 

http://www.kazanci.com.tr
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organlarında temsil edilme hakkına imtiyaz ve azınlık hakları konuları 

incelenecektir.  

 

(1). Oy Hakkında İmtiyaz     

          Oy hakkında imtiyaz, diğer imtiyazlarda olduğu gibi paylar arası eşitlik 

ilkesinin bir istisnasıdır147 ve tanınması için farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Oy 

hakkında imtiyaz, eşit itibari değere sahip paylara farklı sayıda oy hakkı tanınması 

şeklinde olabileceği gibi, farklı itibari değere sahip paylara eşit oy hakkı tanıma ya 

da pay bedelini ödeme oranları farklı olan paylara eşit oy hakkı tanıma suretiyle 

olabilir148. Oy hakkında imtiyazın kapsam ve sınırlarına ilişkin TTK m. 387 ve m. 

290 dışında her hangi bir hüküm mevcut olmadığından, konusu ne olursa olsun her 

türlü karar için ana sözleşmenin ilk halinde ya da ana sözleşmede yapılan değişiklik 

ile paya oy hakkında imtiyaz tanınabilir149. Oy hakkında imtiyaz genel olarak 

verilebileceği gibi sadece belli kararlar için de, örneğin sadece yönetim kurulunun ya 

                                                           
147 Dayanağını TTK m. 401’de ve m. 373/1’de geçen “en az” ibaresinde bulur.  
148 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 462; Kendigelen, a.g.e., s. 99; Mustafa Çeker, a.g.e., s. 48. Oy 
hakkında imtiyaz tanınması yöntemleri sırasıyla “açık oyda imtiyaz”, “gizli oyda imtiyaz”, “gerçek 
olmayan imtiyaz” olarak tasnif edilmiştir. Bkz. Sami Karahan, Anonim Ortaklıkta İmtiyazlı Paylar 
ve İmtiyazların Korunması, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1991, s. 87. Ancak, “açık”, “gizli” 
ifadeleri “imtiyaz” değil de, “oyda” anlamına gelebileceğinden bu tanımlama yerinde bulunmamıştır. 
Bunun yerine “oy hakkında açık imtiyaz”, “oy hakkında gizli imtiyaz” ifadeleri uygun bulunmuştur. 
Bkz. Çeker, a.g.e, s. 48, dn. 13. Farklı itibari değere sahip paylara eşit oy hakkı tanınarak oyda imtiyaz 
yaratılıp yaratılmayacağına dair doktrinde tartışmalar vardır. İmtiyazın, farklı itibari değere sahip 
paylara eşit oy hakkı verilmesi halinde bu durum TTK m. 387’nin emredici hükmüne aykırılık teşkil 
eder. İmtiyaz, nominal değerleri eşit paylar için tanınabilir. Bkz. Tahir Çağa, “Anonim Şirketlerde 
İmtiyazlı Oy Hakkı Veren Hisse Senetleri”, İktisat ve Maliye Dergisi, C. XVII, S. 1, 1970, s. 43. 
Diğer görüşe göre ise farklı itibari değere sahip paylara eşit oy hakkı tanımak TTK m. 387 hükmüne 
aykırı değildir; öyle ki bu hüküm ana sözleşme değişikliklerinde imtiyazı kaldırmayı amaçlar. Bkz. 
Hayri Domaniç, “Nominal Değerleri Eşit Anonim Şirket Hisse Senetlerinde Rey İmtiyazı”, İktisat ve 
Maliye Dergisi, C. XVII, 1970, s. 69.    
149 Çeker, a.g.e, s. 73. İmtiyazların ancak ana sözleşme hükmüyle tanınabileceği hem TTK m. 
373/1’de (TTK Tasarısı m. 434/2) hem de m. 401’de öngörülmüştür. Oy hakkında imtiyazın istisnası, 
ana sözleşmenin değiştirilmesi için yapılan genel kurul toplantılarında ana sözleşmede aksine bir 
hüküm olsa bile her payın sahibine ancak bir oy hakkı vereceğidir (TTK m. 387). Ana sözleşmede 
yapılan değişiklik ile bir takım paylara imtiyaz tanınması durumunda, diğer pay sahiplerinin 
kazanılmış haklarının ihlâl edilmemesi için bütün paylara tanınmış eşit hakların özüne dokunmamak, 
o hakları ortadan kaldıran bir durum yaratmamak gerekir. Bkz. Bostancıoğlu, a.g.m., s. 8.  
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da denetim kurulunun seçiminde, kârın dağıtılmasında, ücretlerin saptanmasında ya 

da şirketin başka bir şirketle birleşmesinde tanınabilir150.  

          TTK’da oy hakkında imtiyaza dair bir üst sınır öngörülmediğinden bir paya 

yüzlerce oy hakkı tanınabilir151. Böylece teşebbüste çoğunluk paya sahip olanların 

değil, oy hakkının çoğunluğunun imtiyazlı pay sahiplerinin elinde olması nedeniyle 

imtiyazlı paylara sahip olanların kontrolü ele geçirmesi sonucu doğabilir. Oy 

hakkında imtiyaz tanınan payların devredilmesi durumunda teşebbüsün kontrolü bu 

payları devralana geçerek kontrolünün devri söz konusu olacağından bu durum 

yoğunlaşma olarak değerlendirilecektir152.  

           Burada belirtmek gerekir ki; TTK m. 195(1)(a)’nın (1), (2) ve (3) numaralı 

bentlerine oy haklarının ve yönetim organı üyelerinin çoğunluğu ve oy sözleşmeleri 

ile sağlanan çoğunluk ifade edilmiştir. Burada sermayenin çoğunluğuna sahip 
                                                           
150 Çeker, a.g.e., s. 73; Erdem, a.g.e., s. 63. Ancak payların oy hakkını, kar payı alma hakkını, aday 
gösterme ya da seçme hakkını ortadan kaldıracak imtiyaz hakkı tanınamaz. Bkz. Bostancıoğlu, a.g.m., 
s. 8.  
151 Doktrinde oy hakkında imtiyaza dair üst sınırın getirilmemiş olması eleştirilmiştir. Bir paya en 
fazla ne kadar oy hakkı tanınacağı ve bu sınırın aşılması halinde hangi hükümlere dayanarak bu 
imtiyazın geçersiz kılınacağı tartışılmıştır. Bir üst sınır belirlenmemesinin haklı sebebi yoktur. Bkz. 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 464. Bir paya tanınabilecek oy sayısının sınırı afakî iyiniyet 
kurallarıdır. Örneğin sermaye artırımı yolu ile birden fazla oy hakkına sahip yeni paylar ihraç 
ediliyorsa genel kurulun bu kararı TTK. 381 uyarınca afakî iyiniyet kurallarına aykırılık uyarınca iptal 
ettirilebilir. Bir paya elli oy hakkı tanınmışsa, bu aykırılık daha belirgindir. Bkz. İmregün, Anonim 
Ortaklıklar, s. 338; Karahan, a.g.e., s. 97. Başka bir görüşe göre yeni şirket ile elde edilmek istenen 
müşterek gayenin gerçekleştirmek için ortakların eşit durumda gayret ve özen gösterme yükümü, 
somut olayda şirket konusu, ortak sayısı ve konunun gerçekleştirilmesi açısından sınırlandırmayı haklı 
gösterebilir. Bkz. Erdem, a.g.e., s. 63. Bir anonim şirkette payların sahiplerine tanıdığı haklar TTK’da 
tanınandan daha fazla ise, paylar arasından bir üstünlük olmasa bile yine de imtiyaz vardır. Bkz. Ünal 
Tekinalp, “İmtiyazlı Paylara İlişkin Bazı Sorunlar”, XIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları 
Sempozyumu, Ankara, Batider, 1997, s. 4. Bir anonim şirkette A, B ve C grubu payların her birine 
bir oy hakkı yerine dört oy hakkı tanımanın imtiyazla ilgisi yoktur. Kendilerine tanınan eşit oy 
hakkının sayısı ne olursa olsun kararların alınmasındaki etki ve güçleri aynı olacağından burada salt 
TTK’da öngörülenden daha üstü bir hak sağlamanın ayrıcalık yaratmak anlamına gelmeyeceği 
ortadadır. Karşı görüş için bkz. Ömer Teoman, “Bir Anonim Ortaklıkta Payların Tümüne Yasada 
Öngörülenden Daha Fazla Hak Tanınması Ayrıcalık Yaratmak Anlamına Gelir Mi?”, Ankara, 
Batider, C. XVIII, S. 3, 1996, s. 2-3; Kendigelen, a.g.e., s. 24 vd. 
152 Sermaye çoğunluğunu temsil eden payların devralınması söz konusu olduğu halde devralınan 
payların sağladığı oy hakları kontrolün devralınması niteliğinde olmayabilir. Bkz. Güven, a.g.e., s. 
403; Kayar, Kontrol Olgusu, s. 158. Ayrıca, bu noktada oy hakkından yoksun payları da ele almak 
gerekir. TTK m. 374’e göre bir payın oydan yoksun tutulması söz konusu olamaz, ancak istisnai 
durumlarda geçici olarak sınırlandırılabilir. SPK m. 14/A ise oydan yoksun pay ihracını mümkün 
kılmıştır. Rekabet hukuku bakımından belirleyici etkide bulunma imkânının, payın oranına göre mi 
yoksa oy gücüne göre mi tespit edileceği sorunu değerlendirildiğinde, teşebbüsün yönetim organının 
seçimine ve azline genel kurulda kullanılan oylar suretiyle karar verilmesi (TTK m.312/1 ve m.316/1) 
oy gücünün temel alınması gerektiğini göstermektedir. Göksoy, a.g.t., s. 268. Oy hakkında imtiyaz ve 
oydan yoksun paylar hakkında sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki çağrı yükümlülüğü 
bakımından yapılan değerlendirme için bkz. Kolcuoğlu, a.g.e., s. 67 vd. 
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bulunmayı hâkimiyet aracı olarak kabul etmediğine dikkat edilmelidir. TTK m. 

195(1)’e göre, bir sermaye şirketinin paylarının çoğunluğuna sahip olmak esasında 

hâkimiyet kurulması için yeterli değildir. Önemli olan burada öngörülen oyların 

çoğunluğuna sahip olmaktır. Çünkü oyda imtiyaz hakları ve yönetim organındaki 

çoğunluk sermaye çoğunluğunu tamamen etkisiz duruma getirebilir. Bu sebeple TTK 

Tasarısı’nın 195(2) maddesi, sermaye çoğunluğunu hâkimiyetin varlığı yönünden 

sadece bir karine olarak görmüştür.  

 

(2). Şirket Organlarında Temsil Edilme Hakkı  

          Teşebbüsün kontrol edilmesinde kullanılan araçlardan biri de yönetime 

katılma haklarından olan şirket organlarında temsil edilme hakkıdır153. Şirket 

organlarında temsil edilme hakkı, ana sözleşmede gösterilmiş belirli paylara tanınan 

grup hakkıdır154. Diğer imtiyazlardan farklı olarak bu hak gruptaki her paya tek 

başına değil, belirli bir pay grubuna bütün olarak tanınır155. Bu hakkın tanındığı 

payların ya da payları elinde bulunduran pay sahiplerinin sayısı önemli değildir. 

Diğer bir ifadeyle, pay grubunun sermayeye katılım oranının önemi yoktur. Ana 

sözleşme ile somutlaştırılmış gruba ait tek bir pay yeterli olduğu gibi, bu gruba ait 

birden çok payın tamamının tek pay sahibine ait olması da mümkündür156.  

                                                           
153 Erdem, a.g.e., s. 63; Güven, a.g.e., s. 403; Kayar, Kontrol Olgusu, s. 158. 
154 Kendigelen, a.g.e., s. 212. Kurul’un 30.01.2001 tarihli ve 01-06/54-17 sayılı, Alliance UniChem 
Plc'nin Hedef Holding A.Ş. paylarının %25'lik bir kısmının pay sahiplerinden devralmasına, ilave bir 
%25'lik bölümün de daha sonraki bir tarihte devralmasına ilişkin izin talebinin incelendiği kararında, 
A ve B grubu olarak ayrılan hisselerden her bir gruba genel kurul kararlarını onaylama ve yönetim 
kuruluna aday gösterme konularında imtiyazlar tanınmış olan bir şirketin hisselerinin % 25’inin 
devralınması konusu incelenmiş; Alliance UniChem Plc’nin, devraldığı %25 ile Hedef Holding A.Ş.'de 
sadece pay sahibi olmayıp, aynı zamanda pay sahipleri sözleşmesini ve şirket ana sözleşmesinin tadil 
taslağı hükümleri gereğince kontrolde de söz sahibi olduğu, dolayısıyla şirket tek başına kontrolden 
ortak kontrole geçtiğinden söz konusu işlemin, 1997/1 sayılı Tebliğ'in 2(b) maddesi gereğince 
yoğunlaşma olduğuna karar verilmiştir.  
155 Kendigelen, a.g.e., s. 211. Kendigelen, aynı eserde s. 240 vd.da, şirket organlarında temsil edilme 
hakkının bir imtiyaz değil, ana sözleşmeye dayalı “özel bir grup hakkı” olarak nitelendirip, “grup 
müktesep hakkı” olarak savunuyor. Buna karşı çıkan bir görüş ise, anonim şirketler hukukunda sadece 
paya bağlı olarak pay sahibi hakkı tanınabileceğinden, kanunî “grup hakkı”nın olmadığı gibi, ana 
sözleşme ile de böyle bir hak oluşturulamayacağını savunuyor. Bkz. Hikmet Sami Türk, “Anonim 
Ortaklık Pay Senetlerinde İtibari Değer Farkları”, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’na 70. Yaş Armağanı, 
Ankara, AÜHF Yayınları, 1975, s. 54. Bu hak, paya değil belli bir pay grubuna tanındığından 
Yargıtay tarafından bir imtiyaz olarak nitelendirilmiştir. Bkz. Yargıtay Ticaret Dairesi’nin 25.01.1972 
tarih ve 4843/356 sayılı kararı (Karar metni için bkz. Batider, VI, 620/22). 
156 Kendigelen, a.g.e., s. 213.   
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          Bir paya şirket organlarında temsil edilme hakkının tanınması ile bu hakkın 

tanındığı pay sahipleri tarafından teşebbüsün kontrolü elde edilebilir157. Teşebbüsün 

kontrolünü ele geçirme sonucunu doğuran bu payların devredilmesi durumunda ise 

şirket organlarında temsil edilme hakkı, devralana geçeceğinden kontrolün 

devralınması durumu ortaya çıkacaktır158.  

          Şirket organlarında temsil edilme hakkı bakımından anonim şirketin zorunlu 

organları arasında bulunan yönetim kuruluna, denetim organına ve zorunlu organ 

olmasa da konu itibariyle önemli olan gözetim kuruluna aday önerme ya da bazı 

üyelerin belirli grup pay sahipleri arasından seçilme hakkının, kontrolün ele 

geçirilmesinde araç olup olmadığının incelenmesinde fayda vardır.  

           TTK m. 279/b.6’ya göre, şirket işlerini yönetim ve denetim ile mükellef 

olanların ne şekilde seçilecekleri ana sözleşmeye hüküm koyarak taraflarca 

kararlaştırılabilir. Bu hükümde şirket organlarında görev alacak kişilere ilişkin olarak 

bütün üyelerin, bu hakkın tanındığı imtiyaz sahipleri tarafından önerileceği ya da 

bütün adayların belirli bir grup pay sahibi arasından seçileceği düzenlenebilir159.  

           Anonim şirketin zorunlu organlarından olan yönetim kurulu, şirketin yürütme 

ve temsil organıdır ve en az üç kişiden oluşur (TTK m. 312)160. Şirketin yönetimi ve 

temsili yönetim kurulunda bulunduğundan kontrolü de yönetim kurulunda bulunur. 

                                                           
157 Bkz. Kurul’un 99-3/32-10 K. sayılı, 28.01.1999 tarihli kararında, söz konusu Hisse Devir 
Sözleşmesi’nde yer alan, "Taraflar, Medya Park, Kemal UZAN, Cem Cengiz UZAN ve Hakan 
UZAN'ın, Sabah Elektronik'in sermayesini temsilen çıkarılmış hisselerin ayrı ayrı veya birlikte, 
çoğunluğuna sahip oldukları sürece BBD'nin yönetim kuruluna seçilecek üyelerden birisinin Sabah 
Elektronik'in göstereceği adaylar arasından seçileceğinde mutabıktırlar." ve "Taraflar BBD Genel 
Müdürünün atanması ve BBD bayi komisyonlarının artırılıp eksiltilmesine dair yönetim kurulu 
kararlarının oybirliği ile istihsal edileceğinde mutabıktırlar." hükümleri dikkate alındığında; Birleşik 
Basın Dağıtım A.Ş.’nin sermayesi, yönetim kurulunun oluşumu ve kararları üzerinde, belirleyici etki 
sağlama imkânı tanındığı tespit edilmiştir. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 13 Ağustos 2009.   
158 Güven, a.g.e., s. 404. 
159 Şirket organlarına üye gönderme hakkı incelenme konumuz değildir. Şöyle ki, TTK m. 360 hükmü, 
yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi görev ve yetkisini emredici hükümlerle (TTK m. 312/1, 347/2, 
369/2 b.4) genel kurula bırakmıştır. Ana sözleşmeye hüküm koymak suretiyle şirket organlarında 
temsil edilme hakkı ile bu hüküm karşılaştırıldığında, ana sözleşmeye bu tarz bir hüküm koymak her 
ne kadar genel kurulun devredilemez yetkisine aykırılık teşkil ediyor gibi görünse de, esasen 
organların seçiminde genel kurulun sahip olduğu mutlak ve devredilmez yetkisi genel bir sınır 
oluşturmaktadır. Bu bakımdan belirli pay gruplarını temsilen de olsa bütün organ üyelerinin genel 
kurul tarafından seçilmesi zorunludur. Bu sebepledir ki, genel kurulun münhasır seçim yetkisini 
kaldıracak şekilde, organa üye gönderme hakkı ya da genel kurulun iradesini kaldıran şekilde mutlak 
bağlayıcı olan aday önerme hakkı tanınamaz Bkz. Kendigelen, a.g.e., s. 220-221. 
160 Yönetim kurulu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 296 vd.   

http://www.rekabet.gov.tr
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Dolayısıyla da yönetim kuruluna aday önerme hakkını elinde bulunduran pay 

sahipleri, yönetim kurulunda çoğunluk sağlayarak kontrolü ele geçirebilir161.     

           Anonim şirketlerde denetim organı ise beşi geçmemek üzere bir veya birden 

çok denetçiden oluşur (TTK m. 347) ve anonim şirketin iş ve işlemlerini denetler 

(TTK m. 353)162. Denetçilerin görevleri arasında yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği 

yaparak bilançonun tanzim şeklini tayin etmek, ortaklık muamelelerinden bilgi 

edinmek ve lüzumlu kayıtların ilzamla tutulmasını sağlamak amacıyla hiç olmazsa 

altı ayda bir defa ortaklığın defterlerini incelemek, üç aydan çok ara vermemek üzere 

sık sık ve habersiz ortaklık veznesini teftiş etmek gibi görevler bulunur163; bu sebeple 

de denetçiler, yönetim kurulu üzerinde geniş idare ve hesap kontrolü yetkisine 

sahiptirler164. Görüldüğü üzere denetçilerin görevi anonim şirketin iş ve işlemlerini 

denetlemek olduğundan, şirket üzerindeki kontrolün ele geçirilmesi istisnaen 

görülebilir. Dolayısıyla, denetim organına aday önerme hakkına sahip olmak ve 

üyelerin çoğunluğunu belirleyebilmek genel olarak teşebbüsün kontrolünü ele 

geçirme sonucunu doğurmaz165.  

                                                           
161 Güven, a.g.e.,  s. 405. Komisyon, 23.2.2006 tarihli Cementbouw Handel & Industrie B.V. (Case C-
202/06 P) kararında, yönetim kurulu üyelerini atamaya ilişkin bir hükmün pay sahipliği sözleşmesinde 
yer alması durumunda kontrolün varlığından söz edileceğine karar vermiştir. (Çevrimiçi) 
www.ec.europa.eu, 13 Ağustos 2009. TTK Tasarısı m. 195(1) anlamında bu konuyu değerlendirecek 
olursak; oy haklarının çoğunluğuna sahip olan pay sahibi değil, yönetim organında karar alabilecek 
sayıda üyeyi aday gösterme hakkına sahip olan pay sahibinin şirkete hâkim olduğu kabul edilmelidir. 
Şirket faaliyetlerinin idaresi yönetim organı tarafından yürütüldüğünden, yönetim organında 
çoğunluğu belirleyebilen taraf, şirketin faaliyetlerini kontrol etme imkânı sağlamış olacaktır. Bkz. 
Okutan Nilsson, Şirketler Topluluğu, s. 105-106. Kaldı ki, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 
tarafından yayımlanan Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 
(TMS 27) Hakkında Tebliğ Sıra No:11’in EK’inde yer alan m. 13 uyarınca, işletmenin kontrol edildiği 
organ olan yönetim kurulu veya eşdeğer yürütme organının üyelerinin çoğunluğunu atama veya 
görevden alma gücüne sahip olan kimsenin kontrolü elinde bulundurduğu kabul edilmiştir.  
162 Denetçiler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 368 vd.   
163 TTK m. 353-357 arasında denetçilerin görevleri düzenlenmiştir.  
164 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 371. 
165 Her ne kadar, denetçilerin bazı görevlerini; örneğin yönetim kurulu üyeleriyle işbirliği yaparak 
bilançonun tanzim şeklini tayin etmek, bütçe ve bilançoyu denetlemek ve bunun sonucunda da TTK 
m. 380’e göre aksi kararlaştırılmadıkça genel kurulda bilançonun tasdik edilmesiyle yönetim kurulu 
üyelerinin ibrasının gerçekleşmesi gibi, anonim ortaklığın temsili ile görevli olan yönetim kurulu 
üzerinde potansiyel olarak bir baskı unsuru oluşturabileceği ve bu şekilde teşebbüs üzerinde kontrolün 
sağlanabileceği düşünülse de, bu kontrol çok dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır. Uygulamada bu 
şekilde bir hareketle teşebbüs üzerinde denetçilerin kontrolü elde etmeleri durumunun ortaya çıkması 
zayıf bir ihtimaldir. Böyle bir durum söz konusu olsa bile, kaldı ki zaten TTK m. 350’ye göre, 
denetçilerin genel kurul tarafından her zaman azli mümkündür. Yine de somut olaya göre çok istisnai 
olarak denetim kurulu üyelerinin kontrolü ellerinde bulundurmaları söz konusu olursa ya da fiili 
olarak kontrolü ellerinde bulundurma durumu gerçekleşirse RKHK ve 1997/1 sayılı Tebliğ 

http://www.ec.europa.eu
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          Şirket organları arasında zorunlu organ olarak yer almasa da, gözetim kurulu 

da incelenmelidir166. Öyle ki, Kurul bir kararında gözetim kurulu ile ilgili hükümler 

içeren pay sahipleri sözleşmesindeki hükümleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiş 

ve kontrolün el değiştirmesi durumu meydana geldiğinden bu işlemin izne tabi bir 

işlem olduğuna karar vermiştir167. Dolayısıyla, gözetim kurulu ile teşebbüs üzerinde 

kontrol elde etmek mümkün olduğundan bu organında da incelenmesinde yarar 

vardır.  

          Gözetim kurulu168, AB’de 2157/2001 sayılı Konsey Tüzüğü’nde169 ve buna 

ilişkin Konsey Direktifi’nde170 düzenlenmiştir. 2157/2001 sayılı Konsey Tüzüğü’nün 

40. maddesinde gözetim organının, yönetim organının işlerini denetleyen organ 

                                                                                                                                                                     
kapsamında bir değerlendirme yapılmasına bir engel bulunmamaktadır. Bkz. Güven, a.g.e., s. 406, dn. 
113. 
166 Alman ve Fransız hukukunda genel kurulun üstünlüğü ilkesi yerine idareye üstünlük tanımış 
olduğundan idare, yöneticiler kurulu ve gözetim kurulu ile yürütülür. Bu hukuk sistemlerindeki 
gözetim kurulunun görevi Türk hukukunda denetçilere verilmiştir. Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, 
a.g.e., s. 244 ve 861. 
167 Bkz. Kurul’un 00-36/399-225 K. sayılı, 26.9.2000 tarihli kararı: “Taraflar arasında imzalanan 
Hisse Alım Sözleşmesi ve Hissedarlar Sözleşmesi’ne göre, Artal Holland ihraç edilmiş tüm 
sermayesinin % 49'una tekabül eden Harry's hisselerini en geç 31.12.2000 tarihine kadar, Kamps'a 
satmayı kabul etmiştir. 2003 yılının sonuna kadar ise Kamps'in kalan % 51 oranında hisseyi satın 
alma rüçhan hakkı olacaktır. Sonuçta Harry's, Kamps'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş 
olacaktır. Hissedarlar Sözleşmesi’ne göre, Harry's üç Artal ve üç Kamps üyesi tarafından 
oluşturulacak bir Gözetim Kurulu tarafından idare edilecektir. Artal ve Kamps'ın birer Gözetim 
Kurulu üyesi hazır olmadığı sürece, Gözetim Kurulu kararları geçerli olmayacaktır. Harry's ile (i) 
aynı is (paketlenmiş unlu mamüller, dondurulmuş unlu mamüller, taze unlu mamüller ve perakende 
unlu mamüllerin üretimi ve satışı) ile iştigal eden şirketlerin devralınması ve (ii) Yönetim Kurulu 
üyelerinin atanması ve/veya görevlerinden azledilmeleri için teklif yapılması Gözetim Kurulu 
üyelerinin basit bir oyçokluğu ile geçerli olacaktır. Kamps Gözetim Kurulu üyelerinin bu tür kararlar 
için veto hakkı mevcut olacaktır. Ayrıca, Hissedarlar Sözleşmesi’nin imzalanmasından 2003 yılı 
sonuna kadar (Harry's hisselerinin tamamının Kamps tarafından devralınma tarihi), iki Harry's ve iki 
Kamps üyesinden oluşacak Operasyon Komitesi tesis edilecektir. Hissedarlar Sözleşmesi’nin 
imzalandığı tarihte görevde bulunan üyelerden (Artal üyeleri) oluşacak Yönetim Kurulu, Harry's'in 
günlük islerini yürütecek ve bütçeyi, stratejik planları ve Harry's'in isleriyle aynı işte iştigal eden 
firmaların devralınmaları hakkındaki listeyi hazırlayıp bunları Gözetim Kurulu'na sunacaklardır.” 
(Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 7 Ağustos 2009.  
168 “Supervisory Organ”. Gözetim kurulu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Aslan, Anonim 
Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya, Mimoza Yayınları, 1994, s. 11 vd; Yanlı, 
a.g.e., s. 225 vd.  
169 “Avrupa Şirketlerine Dair 2157/2001 sayılı, 8 Ekim 2001 tarihli Konsey Tüzüğü (Council 
Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company)”. Metin 
için bkz. (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu; 9 Ağustos 2009.  
170 “Avrupa Şirketlerine Dair İşçilerle İlgili 2001/86EC sayılı, 8 Ekim 2001 tarihli Konsey Direktifi 
(Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company 
with regard to the involvement of employees)”. (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu; 9 Ağustos 2009.  

http://www.rekabet.gov.tr
http://www.eur-lex.europa.eu
http://www.eur-lex.europa.eu


 127

olduğu belirtilmiştir171. Aynı tüzüğün 38 maddesinde ise, anonim ortaklık 

yönetiminde tekli sistem (“one-tier system”, m. 42-45)172 ve ikili sistem (“two-tier 

system”, m. 39-42)173 kabul edilmiştir. İkili sistemde her iki organ tarafından yönetim 

paylaşılmakta, denetim ise özel dış denetim ile tamamlanmaktadır. Gözetim kurulu 

ayrıca Komisyon’un yoğunlaşma kavramı ile ilgili olarak yayımlamış olduğu 

139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey 

Tüzüğü Hakkında Konsolide Konsey Duyurusu’nda da yer almıştır. Bu duyurunun 

57. paragrafında yönetim kurulu ve gözetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasını 

önerme hakkına sahip olmanın kontrolün elde edildiği durumlar arasında sayıldığı 

görülmektedir174. 

          Gözetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu önerebilme hakkının etki doktrini 

kapsamında ele alınması gerekmektedir. Etki doktrininden kısaca bahsedecek 

olursak; RKHK’nın 2. maddesi incelendiğinde kanunun “Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde mal veya hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları 

etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptıkları rekabeti engelleyici, bozucu ve 

kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararların... 4054 sayılı Kanun kapsamında…” 

olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin gerekçesinde ise, RKHK’nın etki doktrini 

çerçevesinde hazırlandığı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilindeki bir piyasayı 

etkileyen eylemlerin RKHK kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 

RKHK’nın amacı Türkiye sınırları içerisindeki piyasalarda rekabetin korunması 

olduğundan, nerede gerçekleştiği dikkate alınmaksızın, etkisini Türk piyasalarında 

gösteren her türlü sınırlayıcı davranışın RKHK’nın kapsamına girdiği kabul edilir. 

Bu sebeple, bu etkiyi gösteren davranışın Türkiye sınırları içerisinde 

gerçekleştirilmiş olması veya bu davranışı gerçekleştiren teşebbüsün Türkiye’de 

faaliyet göstermesi yahut ikametgâhının Türkiye’de bulunması, rekabet kurallarının 

uygulanması açısından fark yaratmaz. Burada önemli olan, söz konusu davranışın 

                                                           
171 Gözetim kurulunun yer aldığı sistemlerde bu organ, şirket idaresi ile sorumlu olduğundan 
RKHK’nın tebliğlerinde kullanılan “denetim kurulu” ifadesi AB uygulamaları göz önüne alınarak 
yeniden yapılandırılmalıdır. Bkz. Güven, a.g.e., s. 408.    
172 Sadece yönetim kurulu vardır. 
173 Yönetim kurulunun yanında gözetim kurulu da vardır. 
174 Gözetim kuruluna işçi temsilcisi, hizmetliler gibi kimseler seçilerek, bu kimselerin de yönetime 
katılabilmesi sağlanabilir. Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 263. 



 128

olumsuz etkilerinin Türkiye’deki piyasalarda gözlenmesidir. Bu sayede dış 

piyasalarda faaliyet gösteren teşebbüsler de RKHK kapsamındadır175.  

           Her ne kadar yabancı hukuk düzenine göre kurulmuş şirket olsa da, zorunlu 

organlarından birinin gözetim kurulu olması, gözetim kurulu üyelerinin yarıdan 

fazlasını önerme hakkının ana sözleşme ile belirli paylara tanınması ve bu payları 

Türk tabiiyetindeki şirketin devralması durumunda, kontrol ele geçirilecektir. 

Görüldüğü üzere hukukumuzda gözetim kurulu düzenlenmemiş olsa da, muhtemel 

bir olay karşısında kontrolün el değiştirip değiştirmediği incelenirken gözetim 

kurulunun varlığı göz ardı edilmemelidir176.      

 

b. Azınlık Hakları  

           Anonim şirkette oy haklarının çoğunluğunu temsil etmeyen miktardaki paya, 

yani azınlık paya sahip pay sahibi ya da pay sahipleri, çoğunluk payının aksine kural 

olarak teşebbüs üzerinde belirleyici etkide bulunma imkânına sahip değildir.  

Rekabet hukuku değerlendirmesi kapsamında azınlık payları ile kastedilen, ticaret 

hukukunda şirketler bahsinde yer alan teknik anlamda azınlık payından farklıdır. 

                                                           
175 Sanlı, a.g.e., s. 39-40. Etki doktrininin varlığı Kurul kararında da görülmektedir. Bkz. Kurul’un 07-
66/814-300 K. sayılı, 22.8.2007 K. tarihli kararı: “Taraflar arasındaki uzlaşının Rekabet Hukuku 
anlamında anlaşma olduğu sabit olmakla birlikte bu anlaşmanın Kanun’a aykırılık teşkil etmesi için 
ilgili pazardaki rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıması ve/veya bu amacı 
taşımasa bile ilgili pazardaki rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama yönünde etki doğurması 
gerekmektedir. Bir başka ifade ile anlaşmanın Kanun’a uygunluğu tartışılırken göz önünde 
bulundurulan en önemli hususlar anlaşmanın “amacı” ve “etkisi” dir. Zira amaç ve etki doktrini 
Kanun’da da yer almaktadır”. Bir diğer karar için bkz. Kurul’un 03-44/500-220 K. sayılı, 19.6.2003 
tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 7 Ağustos 2009. Yabancı teşebbüslerin kendi 
aralarında gerçekleştirecekleri yoğunlaşma işleminin Türk piyasasında bir hâkim durum yaratıp 
yaratmayacağı ya da mevcut hâkim durumlarını güçlendirip güçlendirmeyeceği ve Türk piyasasındaki 
rekabeti önemli ölçüde azaltıp azaltmayacağı değerlendirilmeli; böyle bir ihtimal var ise mutlaka 
Kurul’dan izin alınmalıdır. Yoğunlaşma işlemi için başka yetkili organların, örneğin Komisyon’un 
izin vermiş olması, Kurul’u bağlamaz. Zira, her yetkili rekabet otoritesi kendi mevzuatı açısından 
inceleme ve değerlendirme yapmak durumundadır. Örneğin ekonomik menfaat grubu olarak kurulmuş 
olan bir yoğunlaşmanın 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü bakımından topluluk boyutu eşiğinin altında 
kalması ya da üzerinde olsa bile topluluk rekabet düzenine aykırı olmaması nedeniyle izin verilmesi 
mümkün olabilir. Aynı yoğunlaşmanın ise, topluluğa zarar vermemesine rağmen, Türk piyasalarında 
rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurması mümkün olabilir. Dolayısıyla, her bir yetkili 
organ bu yoğunlaşmayı ayrı ayrı kendi mevzuatları açısından değerlendirmek zorundadır. Bkz. Kemal 
Erol, Rekabet Kurallarının Ülke Dışı Uygulanması, Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2000, s. 
170. 
176 Güven, a.g.e., s. 408.  
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Burada kastedilen azınlık, oyların çoğunluğunu temsil etmeye yeterli olamayacak 

miktarda paya sahip olan pay sahibi ya da pay sahipleridir177. 

          Rekabet hukuku bakımından kontrolü ele geçirmek kanuni azınlık hakları178 

ile mümkün olmadığından, azınlık sıfatı taşıyacak ya da bu miktara ulaşma sonucunu 

doğuran miktardaki pay devirleri kontrolün ele geçirilmesinde araç olarak 

görülmez179. Ancak TTK’da düzenlenen azınlık hakları dışında ana sözleşme ile de 

azınlık hakkı tanınabileceği göz önünde bulundurulduğunda, azınlık paylarının 

devralınması, teşebbüsün ticari faaliyetlerini yönlendirme dolayısıyla kontrolün 

devralınmasına neden olacağından kanuni azınlık haklarının aksine ana sözleşme ile 

tanınan azınlık haklarının kullanılması aracılığıyla kontrolün sınırlandırılması 

mümkün olacaktır180.  

          Bir teşebbüste azınlık paylarının devralınması, belirli koşullar altında 

kontrolün tek başına elde edilmesine yol açabilir. Bu durum hukukî koşullara bağlı 

olarak oluşabileceği gibi, fiili koşullar ile de oluşabilir181. Azınlık pay sahiplerine, 

denetçilerin veya yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasını atama yetkisi 

verilmesi gibi, teşebbüs üzerinde stratejik ticari kararları verebilme hakkı 

tanındığında, hukukî yolla tek başına kontrol sağlanabilir. Ayrıca azınlık pay 

sahiplerinin, teşebbüsün faaliyetlerini yönetme ve iş organizasyonuna ilişkin 

politikasını belirleme hakkı da bu tür kontrolü sağlamaya yeterlidir182.  

                                                           
177 Uyanış Rosner, a.g.t., s. 208, dn. 92; Göksoy, a.g.t., s. 273, dn. 773.   
178 TTK m. 341’de düzenlendiği üzere sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine; halka 
açık anonim ortaklıklarda ise ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahiplerine 
bazı konularda azınlık hakkı tanınmıştır (SPK m. 11/8). Başlıca kanuni azınlık hakları sulh ve ibraya 
engel olma (TTK m. 310), yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmasına 
karar verme (TTK m. 341), özel denetçi seçtirme (TTK m. 348), denetçilere şikâyet (TTK m. 356), 
genel kurulu toplantıya çağırma ve gündeme madde ekletme (TTK m. 366, 367) ve bilânço 
görüşmelerini erteleme hakkıdır (TTK m. 377). Genel kurul sırasında kullanılan azınlık hakları TTK 
m. 341, 348 ve 377’de, genel kurul dışında kullanılan azınlık hakları TTK m. 356, 366 ve 367’de 
düzenlenmiştir. Ayrım hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tekil, Anonim Şirketler, s. 466 vd; 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 433; H. Ali Dural, “Anonim Şirkette Olumsuz Azınlık Hakları 
Düzenlemesi”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Armağanı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 
2001, s. 180 vd.    
179 Kayar, Kontrol Olgusu, s. 160.  
180 Aslan, a.g.e., s. 547. 
181 Uyanış Rosner, a.g.t., s. 208;  Göksoy, a.g.t., s. 273;  Güngördü, a.g.e., s. 19. 
182 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu’nun 57. paragrafı.  Ayrıca bu yönde bkz. Cook/Kerse, a.g.e., s. 37. Devralan 
teşebbüse sözleşmesel haklara dayalı olarak belirleyici etkide bulunma imkânının tanınması 
durumunda kontrolün tek başına elde edileceğine ilişkin örnek verecek olursak; Komisyon, 
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          Azınlık payların çoğunluğuna sahip olunması kontrol için yeterli olsa da bu 

bir şart değildir. Azınlık payın, sahibine bir teşebbüsün yönetim organlarını kontrol 

etme imkânı vermesi durumunda, çok sayıdaki yatırımcı pay sahiplerinin183 genel 

kurul toplantılarına ilgi göstermemesi ve böylece azınlık pay sahibinin diğer pay 

sahiplerinin muhalefetine maruz kalmadan yönetim üzerinde belirleyici etkide 

bulunma imkânı kazanması gibi, kontrol fiilen (de facto) de elde edilebilir184. 

Dolayısıyla ana sözleşme ile azınlık pay sahiplerine kontrol imkânı tanınması 

mümkün olduğundan Kurum’un denetimi gereklidir185.  

         Anonim şirketlerde azınlık paya tanınan haklar genel olarak şirkette 

çoğunluğun denetlenmesi amacını taşıyan azınlık hakları “olumlu” ve “olumsuz” 

azınlık hakları olmak üzere ayrılır186. Olumlu azınlık hakkı ifadesiyle kastedilen, 

azınlığın kanun ya da ortaklık sözleşmesi ile öngörülen durumlarda oyunu belirli bir 

yönde talep şeklinde beyan etmesidir187. Kontrolün sağlanması bakımından önem 

                                                                                                                                                                     
25.10.1992 tarihli CGIE/GTE kararında (Case IV/M.258), sadece %19 oranında sermaye payının 
devralınması söz konusu olduğu halde, azınlık pay sahibine yönetim ve denetim kurullarında devamlı 
temsil edilme yetkisi, yönetim kurulu başkanını tek başına seçme, teşebbüsle ilgili esaslı kararların 
tümünde veto hakkı ve teşebbüsün ticari politikası üzerinde belirleyici etki uygulama imkânı tanındığı 
için tek başına kontrolün elde edildiğine karar vermiştir. (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu; 6 Ağustos 
2009. 
183 Anonim şirketler bakımından yatırımcı pay sahibi, çoğu kez küçük pay sahibi, halka açık anonim 
şirketlerde halk paylarına malik olan kimsedir ve katılmasının amacı yatırım olduğundan spekülatif 
işlemler yapmaz. Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 474.    
184Diğer payların yönetim konusunda herhangi bir eğilim ve ilgileri bulunmayan çok sayıda 
yatırımcının elinde bulunduğu durumlarda, %10-15 gibi düşük orandaki paya sahip kişinin dahi, genel 
kurul toplantılarında hazır bulunan payların çoğunluğunu fiilen elde etmesi ve bu şekilde ortaklık 
üzerinde kontrol sahibi olması mümkündür. Ayrıca, kontrol elde edilmesi bakımından kazanılan 
belirleyici etkide bulunma olanağının kesin ve sürekli olması gerekli olduğundan, geçmiş yıllardaki 
genel kurul toplantılarına katılım oranına bağlı olarak tespit edilen fiili çoğunluk ilişkilerinin, sürekli 
ve istikrarlı bir seyir gösterip göstermedikleri, bu konudaki tespit bakımından dikkate alınması 
gereken bir diğer noktadır. Bkz. Göksoy, a.g.t., s. 276.   
185 Aslan, a.g.e., s. 546 vd.; Uyanış Rosner, a.g.t., s. 209. Komisyon önüne gelen olayda teşebbüsün 
sermaye yapısını, yönetim organlarının oluşum ve karar alma usullerine ilişkin kurallarını, ortaklar 
toplantısına katılımını incelemektedir. Örneğin, Komisyon’un 3.8.1993 tarihli Société Générale de 
Belgique/Générale de Banque kararında (Case IV/M.343), Société Générale de Belgique’nin, 
Générale de Banque’ deki paylarını %20.94’ten %25.96’ya yükseltmesi söz konusu teşebbüsün gerek 
çoğunluk payının diğer pay sahipleri arasındaki dağılımı gerekse bunların genel kurula iştirak 
konusundaki alışkanlığın az olması sebebiyle Société Générale de Belgique’ye fiilin %46 değil, 
%55’in üstünde oy hakkı sağlanacağı belirtilmiş ve Société Générale de Belgique’in tek başına 
kontrolü elde ettiğine karar verilmiştir. Benzer başka örnekler için bkz. Komisyon’un 20.10.1994 
tarihli Avesta III kararı (Case IV/M.504); Komisyon’un 31.7.1995 tarihli Jefferson Smurfit Group 
Plc./Munskjo AB kararı (Case IV.M.613). (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu; 6 Ağustos 2009. 
186 Kendigelen, a.g.e., s. s. 295-296.  
187 İmregün, Anonim Ortaklıklar, s. 312; Dural, a.g.e., s. 183-184. TTK m. 341, 348, 356, 366, 367 
ve 377’de azınlık paya tanınan haklar olumlu azınlık hakkı olarak nitelendirilir. “Olumlu azınlık 
hakları sermayenin 1/10’unu temsil eden pay sahiplerinin oylariyle veya birleşik iradeleriyle şirket 

http://www.ec.europa.eu
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arzeden azınlık hakkı türü olumsuz azınlık hakkıdır. Şöyle ki, azınlık payların 

devralınması tek başına kontrol sağlamasa dahi devralan veto hakkını kullanarak ya 

da genel kurula katılmayarak genel kurulda karar alınmasını engeller ve böylece 

kontrole ortak olabilir188.  

         Bir teşebbüsün stratejik ticari davranışlarına ilişkin veto hakkına sahip azınlık 

paylarının devralınması durumunda kontrol elde edilmiş olur189. Ancak söylemek 

gerekir ki, stratejik kararlar konusunda azınlık pay sahibinin veto hakkı bulunmasa 

dahi, teşebbüsün ticari faaliyetinde sahip olduğu rolün önemine bağlı olarak kontrolü 

tek başına elde etmesi mümkündür190. Azınlık pay sahiplerine yatırımcı sıfatlarından 

dolayı ticari çıkarlarını korumaları için tanınan veto hakkı teşebbüs üzerinde kontrol 

imkânı sağlamayacağından veto hakları, işletme politikalarına ilişkin stratejik 

kararlarla ilgili olmalıdır. Bütçenin ve işletme planının onaylanması, büyük çaptaki 

                                                                                                                                                                     
menfaatinin gerektirdiği bir konuda olumlu işlem yapabilme olanağı veren haklardır”. Bkz. Mahmut 
Birsel, “Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları”, İmran Öktem’e Armağan, Ankara, Sevinç Matbaası, 
1970, s. 639. TTK’da düzenlenen azınlık hakları yöneltildikleri organa karşı TTK’da öngörüldüğü 
şekilde bir talep şeklinde ileri sürülürler. Asıl hakkın olduğu yerde talep hakkı da söz konusudur. Bkz. 
Selâhattin Sulhi Tekinay, Medenî Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, 6. bs., 
İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s. 176.  Ancak talep haklarının bir kısmı bağımsız niteliktedir. Şöyle ki; 
TTK’da düzenlenen azınlık haklarında bir talep hakkı mevcuttur ve bu azınlık hakları bağımsız birer 
talep hakkı niteliğindedirler. Bu sebeple de başka bir asıl hakka bağlı ve onun unsuru değildirler; tek 
başlarına bir anlam ifade ederler. Bkz. Dural, a.g.e., s. 183-184.  
188 Erdem, a.g.e., s. 57-58.  
189 Abdülgani Güngördü/Mehmet Akif Kayar, “AB Rekabet Hukuku Uygulamaları Işığında Ortak 
Girişimlerde Ortak Kontrolün Varlığının Belirlenmesi”, Rekabet Dergisi, S. 11, Ankara, Rekabet 
Kurumu Yayınları, 2002, s. 85. Kurul, bu yöndeki 25.05.1999 tarihli, 99-26/230-138 K. sayılı 
kararında şu ifadeyi kullanmıştır: “Esasen, ortak kontrolün sağlanabilmesi bakımından tüm tarafların 
eşit sermaye payına ya da oy hakkına sahip olması gerekmemektedir. Ancak burada altı çizilmesi 
gereken önemli bir nokta, başvuru konusu anlaşmalarda, azınlık hissesine sahip olan taraf ya da 
taraflara stratejik kararlarda güçlendirilmiş bir oy hakkı veya veto hakkının verilmiş yahut da karar 
alma nisabının ortak kontrolü sağlayacak nitelikte düzenlenmiş olmasıdır”. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr; 10 Ağustos 2009. Stratejik kararların alınması konusunda tam ve karşılıklı veto 
hakkı ortak kontrolün zorunlu unsurudur. Bkz. Cook/Kerse, a.g.e., s. 44. Bkz. Üçüncü Bölüm, II, C, 2, 
b. 
190 Göksoy, a.g.t., s. 279. Komisyon, 22.1.1997 tarihli Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB 
kararında (Case IV/M.794), Coca-Cola Enterprises’ın sahip olduğu pay oranı %45 ve son yıllarda 
yapılan genel kurul toplantılarında fiilen elde ettiği oy çoğunluğu %49’a yakın olsa da, teşebbüsün 
faaliyetlerinin büyük ölçüde Coca-Cola Company ürünlerine bağımlı olması ve hiçbirisi %8’den fazla 
paya sahip olmayan diğer pay sahiplerinin uzun vadeli menfaatlerinin de Coca-Cola Company ile 
birlikte oy kullanmaktan yana olması gibi faktörlerin varlığı sebebiyle, Coca-Cola Company’nin 
Coca-Cola Enterprises üzerindeki kontrole tek başına sahibi olduğuna karar vermiştir. (Çevrimiçi) 
www.eur-lex.europa.eu; 7 Ağustos 2009.  
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yatırım kararlarının alınması, üst düzey yönetici atanmasına dair kararlarda etkili 

olan veto hakları en belirgin veto haklarındandır191. 

          Azınlık paylarının iktisabı ile tek başına kontrolün sağlanması yanında, ikiden 

fazla teşebbüsün bir ortaklıkta eşit veya birbirine yakın oranlarda pay sahibi olmaları 

durumunda, bunların bazıları arasında yapılan ve ortaklığa ilişkin stratejik kararlarda 

ortak hareket edilmesini öngören sözleşmeler, tarafı bulunan teşebbüsler bakımından 

ortak kontrol oluşturabilir. Ayrıca, azınlık paylarını iktisap eden, ana sözleşme 

hükümleri192 ya da pay sahipleri sözleşmesi veya işbirliği yaratıcı sözleşmeler gibi 

borçlar hukuku sözleşmeleri aracılığıyla kendisine tanınmış haklar sayesinde, 

çoğunluğu elinde bulunduran pay sahibi ile beraber kontrol sahibi olabilir193. 

Söylemek gerekir ki, azınlık pay sahibinin ortak kontrol elde etmesi sonucunu 

doğuran hukuki bir dayanak mevcut olmasa da, bazı durumlarda fiili durumlar 

aracılığıyla ortak kontrol sağlanabilir. Fiili durumlara dayalı etkide bulunma imkânı 

sayesinde azınlık pay sahiplerinin ortak kontrol elde etmesi için, sürekli ya da en 

azından sürekli sonuçlar doğuran işbirliği bulunmalıdır194.   

         Azınlık payların devralınmasında devre taraf olan teşebbüslerin rakip olup 

olmadığı bakımından bir inceleme yapılacak olursa, taraf teşebbüslerin rakip olup 

olmaması durumu göz ardı edilerek, salt “Birleşme ve Devralmalar” başlıklı RKHK 

                                                           
191 Kayıhan, Ortak Girişimler, s. 32-33. Kayıhan’a göre işletme üzerinde kontrol imkanı vermeyen 
veto haklarına örnek olarak, ortak girişim sözleşmesinde değişiklik yapılması, sermayenin artırılması 
veya azaltılması ya da feshe ilişkin kararlarda kullanılabilecek haklar verilebilir.   
192 Azınlık paylarına, yönetim kurulu üyelikleri için çoğunluk pay sahipleri ile eşit sayıda aday 
gösterme imtiyazı veren ana sözleşme hükümleri ile ortak kontrol sağlanabilir. Kurul’un 30.1.2001 
tarihli, 01-06/51-14 K. sayılı Güney Grubu/Bagir Co. kararında, her ne kadar ortak girişimde Bagir 
Co.’nun payı %45, Güney Grubu’nun payı ise %55 olacaksa da, yönetim kurulu üyelerinin yarısını 
Bagir Co., diğer yarısını da Güney Grubu belirleyeceğinden ortak kontrolün varlığı kabul edilmiştir. 
(Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 8 Ağustos 2009. 
193Helmut Köhler, “Gemeinsame Kontrolle” von Unternehmen aufgrund von 
Minderheitsbeteilungen im Europäishen Kartellrechts, EuZW, 1992, s. 636 (Göksoy, a.g.e., s. 
280, dn. 795’ten naklen). Komisyon, 14.7.1992 tarihli Thomas Cook/LTU/West LB kararında (Case 
IV/M.229), %10’luk ve %90’lık pay dağılımına rağmen pay devrine ilişkin akdedilen sözleşmeler ile 
azınlık paylara tanınan haklara dayalı olarak kontrolün elde edildiğine karar vermiştir. (Çevrimiçi) 
www.eur-lex.europa.eu; 7 Ağustos 2009. Benzer bir karar için bkz. Komisyon’un 28.11.1994 tarihli 
Sappi/DLJMB/UBS/Warren kararı (Case IV/M.526). (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu; 7 Ağustos 2009.  
194 Komisyon, 10.6.1991 tarihli Sanofi/Sterling Drug kararında (Case IV/M.0072), teşebbüsler 
arasında anlatıldığı gibi bir işbirliğinin varlığını kabul ederek, ortak kontrolün sağlandığına karar 
vermiştir. (Çevrimiçi) www.eur-lex.europa.eu; 8 Ağustos 2009. 
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m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirme yapılamaz195. Kurul bir 

kararında, Deutsche Bank’ın Doğan Gazetecilik’in %22 payını devralması işlemini 

değerlendirmiştir. Kurul, Doğan Gazetecilik’in ana sözleşmesinde bazı yönetim 

kurulu kararları için özel nitelikte nisaplar gerektiğine veya yönetim kurulu üyelerine 

bazı yönetim kurulu kararlarını veto etme yetkisi tanındığına dair hükümler 

bulunmadığını tespit etmiş ve işlem sonrasında Deutsche Bank, Doğan Gazetecilik 

üzerinde tek başına ya da ortak kontrole sahip olmayacağından bu işlemi Tebliğ 

kapsamında bir devralma olarak değerlendirmemiştir196. 

          Azınlık paylarının devralınmasının tek başına ya da ortak kontrol elde etmede 

araç olmadığı durumlarda, “Birleşme ve Devralmalar” başlıklı RKHK m. 7 ve 

1997/1 sayılı Tebliğ bakımından yoğunlaşma meydana gelmeyecektir. Her ne kadar 

bu tür işlemler RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ bakımından değerlendirmeye tabi 

tutulmasa da, RKHK’nın rekabeti sınırlayıcı sözleşmelere ilişkin 4. maddesi ve 

hâkim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin 6. maddesi kapsamında değerlendirme 

konusu olabilecektir197.   

 

 
                                                           
195 Türk rekabet hukuku bakımından rakipler arası pay devirleri hakkında ayrıntılı inceleme için bkz. 
Ünal, a.g.e., s. 53 vd.   
196 Bkz. Kurul’un 07-78/960-363 K. sayılı, 9.10.2007 tarihli kararı. Kurul, 6.12.2006 tarihli, 06-
87/1120-325 sayılı benzer bir diğer kararında, Citigroup’un Akbank’ın %20 oranındaki payını 
devralması işlemini, kontrol değişikliğine yol açmayacağından 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında 
görmemiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, kontrolde değişiklik yaratan başka bir devir işleminin 
RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi durumunda rakipler arası azınlık 
pay sahipleri gündeme gelebilir. Kurul’un 20.6.2007 tarihli, 07-53/615-2004 sayılı kararı kısaca 
şöyledir: İzmir Limanı’nın işletme hakkı 49 yıllık süre için Babbock, PSA ve Afken isimli 
teşebbüslerce oluşturulacak bir ortak girişime devredilecektir. Ancak, PSA ile Akfen, oluşturdukları bir 
ortak girişim ile Mersin Limanı’nın işletme hakkını önceden almış bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu 
teşebbüsler hâlihazırda Mersin Limanı’nın doğrudan hinterlandı konumundaki bölgeler bakımından, 
“konvansiyonel yük ve konteyner elleçleme ile kruvaziyer limanı hizmetleri” pazarlarında hâkim 
durumda bulunmaktadır. Bu sebeple, hâkim durumdaki bir teşebbüsün başlıca rakibinin hisselerinin 
%(…)’ine sahip olmasının artakalan rekabet üzerinde olumsuz bir etkisinin olacağı ve devralan 
teşebbüs, payını devraldığı teşebbüs davranışlarında doğrudan etki sahibi olamayacak olsa dahi, yani 
tam kontrol devralınan teşebbüsün %(…)’ine sahip olan tarafta kalsa dahi, %(…) paya sahip tarafın 
her şeyden önce kendi davranışlarını rekabetten kaçınacak şekilde düzenleyeceği kanaati oluşmuştur. 
Bu sebeple Kurul, liman hizmetleri pazarındaki gibi, oyuncu sayısının az ve giriş engellerinin yüksek 
olduğu oligopolistik pazarda, rakipler arası azınlık payların kullanılmasının rekabetin kısıtlanmasına 
neden olabileceği sonucuna ulaşmış ve İzmir Limanı’nın ortak girişim teşebbüsüne devredilmesine 
izin vermemiştir. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 10 Ağustos 2009. 
197 Azınlık pay devrilerinin RKHK m. 4 ve m.6 kapsamında ayrıntılı değerlendirilmesi için bkz. Ünal, 
a.g.e., s. 56 vd.  

http://www.rekabet.gov.tr
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c. Pay Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması 

          İntifa hakkı, maliki olunmamış bir nesneyi kullanma ve ondan yararlanma, 

tabiî semerelerini toplama, hukukî semerelerini alma ve yararlanma hakkı sağlayan 

bir irtifak hakkıdır198. İntifa hakkı sayesinde malik, intifa konusu eşyanın sahipliğini, 

kullanmak ve faydalanmak yetkilerinden soyulmuş çıplak mülkiyetini kendi 

uhdesinde tutmakta ve fakat bu eşyadan elde edilebilecek yararları belirli bir kişiye 

tahsis etmektedir. MK m. 794’e göre intifa hakkı, maddi varlığı bulunan taşınır ve 

taşınmazların yanında, maddi bir varlığı olmayan haklar üzerinde de 

kurulabildiğinden, bir hak olarak anonim şirket payları da intifa hakkına konu 

olabilir199.  

          Anonim şirket payları üzerinde intifa hakkının ne şekilde kurulacağına dair 

TTK’da bir düzenleme mevcut değildir. İntifa hakkının kurulması, payın senede 

bağlanıp bağlanmamasına göre değişmektedir. Senede bağlanmamış paylar, yani 

çıplak paylar, alacağın temliki hükümlerine göre devredilebildiğinden, bu paylar 

üzerinde intifa hakkı kurulabilmesi için yazılı intifa sözleşmesi yapılmalıdır (BK 

m.162 ve 163/1)200. Senede bağlanmış paylarda ise intifa hakkının kuruluşu kıymetli 

evraka ilişkin hükümlere göre gerçekleşmektedir201.  

          İntifa hakkının varlığı durumunda pay senedinden doğan oy hakkı TTK m. 

360/son’a göre202 intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır203. Bu durumda, oy 

kullanma yetkisine sahip intifa hakkı sahibi, genel kurulda kendi menfaatleri 

                                                           
198 Hüseyin Hatemi, Medeni Hukuka Giriş, 3. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2004, s. 120.  
199 Abuzer Kendigelen, Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 
1994, s. 21, 28. Payın üzerindeki intifa hakkına dair sermaye piyasası mevzuatı uyarınca çağrı 
yükümlülüğü kapsamında yapılan inceleme için bkz. Kolcuoğlu, a.g.e., s. 75. 
200 Senede bağlanmamış paylar üzerinde intifa hakkının kurulması MK m. 795 vd. hükümleri 
çerçevesinde gerçekleştirilir. Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 443. Senede bağlanmamış 
paylar üzerinde intifa hakkının kurulması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kendigelen, İntifa Hakkı, 
s. 77 vd.  
201 Pay senetleri üzerinde intifa hakkı kurulması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kendigelen, İntifa 
Hakkı, s. 81 vd; Çeker, a.g.e., s. 167-168. 
202 Karş. TTK Tasarısı m. 434(2).  
203 Hükmün emredici olmadığına, aksinin ana sözleşmede ya da ana sözleşme dışında başka bir 
sözleşmede kararlaştırılabileceği yönündeki görüş için bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e.,  s. 559. 
Ancak, oy hakkının pay sahibine bırakıldığı durumlar da mevcuttur. Oy hakkının pay sahibine 
bırakılması hakkında ayrıntılı bilgi ve görüşler için bkz. Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 213-215 ve 233-
235; Çeker, a.g.e., s. 171. 
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yönünde ve fakat pay sahibinin de haklarının korunması ve gözetilmesi şartıyla oy 

kullanacaktır204. Aksi halde intifa hakkı sahibi, pay sahibine karşı sorumlu olacaktır.   

          Ortaklık paylarının genel kurulda çoğunluğu elde etmeye yetecek miktarı 

üzerinde intifa hakkı kurulması durumunda intifa hakkı sahibi, yönetimde söz sahibi 

olma imkânını elde edecek205 ve dolayısıyla rekabet hukuku bakımından herhangi bir 

pay devri olmaksızın kontrol değişikliğinden bahsetmek mümkün olacaktır206. 

Ancak, ana sözleşme ya da taraflar arasında akdedilen bir sözleşme uyarınca oy 

hakkının pay sahibine bırakılması durumunda intifa hakkı207, oy hakkına ilişkin 

kanuni düzenleme dışında bahşettiği yetkiler itibariyle ortaklık yönetimi üzerinde 

rekabet hukuku anlamında bir etki bahşetmeye müsait olmadığından208, kontrol 

değişikliğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır209.   

 

d. Pay Üzerinde Rehin Hakkı Kurulması 

          Rehin hakkı, alacak hakkının fer’i olan sınırlı ayni haktır ve alacağın karşılığı 

borç ödenmediğinde rehinli nesneyi icra vasıtasıyla sattırarak alacağını satış 

bedelinden alma hakkını vermektedir210.  TTK m. 360/3 b.1’de211 payın rehinli 

olması durumunda oy hakkının pay sahibine; aynı şekilde MK m. 960’ta da genel 

kurulda rehinli pay senetlerini temsil etmek yetkisinin rehin alacaklısına değil, pay 

sahibine ait olduğu belirtilmiştir212. Sermayenin çoğunluğunu oluşturan payların 

rehnedilmesi durumunda, kontrol el değiştirmeyecektir. Ancak, hamiline yazılı pay 

senedinin rehni ya da nama yazılı pay senedinin gizli rehin cirosu ya da beyaz ciro ile 

                                                           
204 Pay sahibi ile intifa hakkı sahibi arasındaki menfaat çatışma hakkındaki tartışmalar için bkz. 
Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 240 vd; Çeker, a.g.e., s. 169.   
205 Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 233. 
206 Erdem, a.g.e., s. 65.  
207 Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 260.  
208 Eşya hukuku kuralları çerçevesinde intifa hakkının tanıdığı yönetim haklarının, TTK m. 
360/son’daki düzenleme olmaksızın, anonim şirket kararları üzerinde etkili olamayacağı yönünde bkz. 
Kendigelen, İntifa Hakkı, s. 231-233. 
209 Göksoy, a.g.t., s. 285. 
210 Hatemi, Medeni Hukuk, s. 120-121. 
211 Bkz. TTK Tasarısı m. 427(2). 
212 Rehin hakkı, sahibine rehin konusu şeyi paraya çevirme yetkisi verdiğinden ve niteliği itibariyle 
pay sahipliğinden kaynaklanan yönetsel hakları kapsamadığından oy hakkı, rehin alacaklısına değil, 
pay sahibine tanınmıştır. Bkz. Y. Can Göksoy, Anonim Ortaklıkta Payın Rehni, İstanbul, Seçkin 
yayıncılık, 2001, s. 59-60; 281.     
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rehnedilmesi durumunda, rehinli alacaklı dış ilişki bakımından senetlerin meşru 

hamili olacak ve oy hakkını pay sahibinden bağımsız kullanabilecektir. Bu durumda 

taraflar arasındaki işlem, dış ilişki bakımından mülkiyetin devri ile aynı görüntüye 

sahip olacağından, rekabet hukuku bakımından kontrol değişikliğinden söz etmek 

mümkün olacaktır213. 

           Rehin konusu paya bağlı hakların temin edilen borcun ödenmesine kadar 

rehinli alacaklı tarafından kullanılması amacıyla dış ilişkide rehinli alacaklıya meşru 

hamil görüntüsü verilen durumda, taraf iradeleri sadece teminat oluşturmaya yönelik 

olsa da, rehinli alacaklının fiilen ve sürekli bir biçimde yönetime müdahalesi söz 

konusu olacağı için rekabet hukuku anlamında kontrol değişikliği oluşabilir. Bununla 

birlikte taraflar, aralarında akdettikleri sözleşme ile rehinli alacaklıya, kendi menfaati 

doğrultusunda oy kullanma yetkisi tanındığında kontrol değişikliği söz konusu 

olabilecektir. Dolayısıyla kontrolün el değiştirip değiştirmediğinin tespiti için rehinli 

alacaklının şeklen oy hakkına sahip olduğu durumlarda, rehinli alacaklının oy 

hakkını bağımsız olarak mı ya da pay sahibinin talimatları doğrultusunda mı 

kullandığı incelenmelidir214.  

 

2. Sözleşmeler Yoluyla Kontrolün Elde Edilmesi 

a. Pay Sahipleri Sözleşmeleri 

         Pay sahipleri sözleşmesi, anonim ortaklık pay sahiplerinin tamamının veya 

bir kısmının, aralarındaki hukuki ilişkiyi, ortaklıkla olan ilişkilerini ya da ortaklığın 

tâbi olmasını arzu ettikleri düzeni belirlemek üzere, pay sahipliği haklarının 

kullanılmasına dair hükümler içeren borç sözleşmesi niteliğindeki sözleşme 

türüdür215. Gerek sözleşmenin tarafları, gerekse pay sahipleri ile teşebbüs arasında 

kurulan hukukî ilişki bakımından rekabeti sınırlayıcı bir etkinin doğması durumunda 

                                                           
213 Payın üzerindeki rehin hakkına dair sermaye piyasası mevzuatı uyarınca çağrı yükümlülüğü 
kapsamında yapılan inceleme için bkz. Kolcuoğlu, a.g.e., s. 75-76. 
214 Göksoy, a.g.t., s. 286-287.   
215 Okutan Nilsson, Paysahipleri Sözleşmeleri, s. 4, 79. Pay sahipliği sözleşmesinin hukuki niteliği 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. A.e., s. 78 vd. 
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pay sahipleri sözleşmeleri ticaret hukukunun yanında rekabet hukukunun da 

inceleme konusu olacaktır216.   

          Rekabet hukuku bakımından inceleme konusu olan ve kontrol yapısını 

değiştirmeye yönelik nitelikteki pay sahipleri sözleşmeleri, ana sözleşme değişikliği 

yapılması ya da ortaklık paylarının pay sahipleri arasında el değiştirmesi durumunda 

tarafların taahhütlerini hukukî temele oturtmak amacıyla yapılmaktadır217. Şöyle ki, 

pay sahipleri sözleşmeleri, teşebbüsün kontrol yapısını değiştirmeye yönelik ana 

sözleşme değişiklikleri yapılmasına dair hükümler içerebilir218. Dolayısıyla, teşebbüs 

organlarının oluşumunda ve alınacak kararlarda kontrol imkânı sağladığı ölçüde 

kontrolün elde edilmesinde kullanılan araçlardan biri de pay sahipleri 

sözleşmesidir219.   

          Yoğunlaşmalar kapsamında izne tabi pay sahipleri sözleşmelerinin Kurul’a 

bildirilmesi gerekmektedir220. İzin verilene kadar olan sürede ise pay sahipleri 

sözleşmesi askıda hükümsüzdür221. Bu kapsama dâhil olup da izin alınmayan 

durumlarda ise sözleşme hükümsüz olacaktır222.  

    

                                                           
216 Okutan Nilsson, Paysahipleri Sözleşmeleri, s. 431; 454. 
217 Göksoy, a.g.t., s. 365.  
218 Ortaklıklar hukuku bakımından ana sözleşme değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle devralan kontrolü 
ele geçirse de, rekabet hukuku bakımından kontrolün ele geçirilmesi sözleşmenin imzalanması anında 
gerçekleşecektir. Bkz. A.e., s. 281-282. 
219 Okutan Nilsson, Paysahipleri Sözleşmeleri, s. 451. Pay sahipleri sözleşmesi kontrolün ele 
geçirilmesi durumu dışında, tarafların birbiriyle ilgili ya da ilgili anonim şirketle aralarında rekabeti 
kısıtlayıcı hükümler içeriyorsa rekabeti kısıtlama bakımından da inceleme konusu olacaktır. Bkz. A.e., 
s. 454. Pay sahipleri sözleşmesinin yanında ayrıca “niyet mektubu (letter of intent)” da, kontrolün ele 
geçirilmesinde araç olduğu durumlarda rekabet hukuku bakımından incelenmelidir. Bu görüş için bkz. 
Göksoy, a.g.t., s. 282. Nitekim Kurul, 01-29/282-83 K. sayılı, 26.6.2001 tarihli kararında, söz konusu 
anlaşmalarda yer alan ve olası işlem, ilişki ve anlaşmaların gerçekleştirilmesine yönelik niyet 
beyanından ibaret olan madde hükümleri kesin ve nihai düzenleme niteliğinde olmadığından, bu 
hükümlere yönelik olarak bir değerlendirme yapılamayacağına karar vermiştir. (Çevrimiçi) 
www.rekabet.gov.tr; 17 Ağustos 2009.  
220 Okutan Nilsson, Paysahipleri Sözleşmeleri, s. 453. 
221 Sanlı, a.g.e., s. 444. RKHK m. 7/son’a göre izin, yoğunlaşmanın hukukî geçerlilik kazanabilmesi 
için gereklidir. İznin verilmemesi durumunda ise hükümsüzlük kesinleşir.     
222 Bir hukukî işlemin yöneldiği hukukî sonuçları meydana getirebilme gücünden yoksun olduğu ya da 
yoksun bırakılabildiği durumları ifade eden kavram hükümsüzlüktür. Bkz. 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 374.   

http://www.rekabet.gov.tr
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(1). Oy Sözleşmeleri 

        Oy sözleşmeleri, oy hakkının ortaklık karar organlarında belli bir yönde 

kullanılması, kullanılmaması ya da kullanımında çekimser kalınması taahhüdünü 

içeren sözleşmelerdir. Oy sözleşmelerinin konusu oy hakkının devri ya da temliki 

değil, belirli bir yönde kullanılmasına ilişkindir223. Sadece bir genel kurul 

toplantısındaki gündem maddeleri ya da bunlardan biri ile ilgili olmak üzere bir defa 

için yapılabileceği gibi, belirli bir süre için veya süresiz şekilde224, iki pay sahibi 

arasında ya da bir pay sahibi ile pay sahibi olmayan üçüncü kişi arasında 

yapılabilir225.  RKHK ve 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında açıkça oy 

sözleşmelerinden bahsedilmese de bu düzenlemelerde yer alan “yönetimde hak sahibi 

olma yetkisi veren araçları devralma” ifadesi, oy sözleşmelerinin de Kurum’un 

denetimine tabi olduğunu göstermektedir226.  

          Oy sözleşmeleri ile bir teşebbüsün kontrolünün ele geçirilmesi mümkündür. 

Çünkü teşebbüs üzerinde tek başına kontrol imkânı bulamayan oy sahipleri, oy 

sözleşmeleri ile çoğunluk sağlayarak teşebbüsün yönetimi ve kararları üzerinde 

belirleyici etki sahibi olup kontrolü ele geçirebilirler227. Bu duruma örnek olarak, 

teşebbüsün kararlarını etkileyemeyen azınlık pay sahiplerinin oy sözleşmesi ile 

kontrol imkânına kavuşması verilebilir228. Oy sözleşmelerinin kontrolün elde 

edilmesinde araç olabilmesi için, sözleşme hükümlerinin taraflar bakımından kesin 

ve bağlayıcı olması gerekir. Sözleşmeye aykırılık halinde cezai şart öngörülmüş ya 

da oy sözleşmesinden geri dönülemez ise ya da oy haklarının kullanılması için 

sürekli ve tam yetkili bir ortak temsilci atandıysa, oy sözleşmesinin kesin ve 

bağlayıcı olduğu kabul edilir229.  

                                                           
223 Erdoğan Moroğlu, Oy Sözleşmeleri, 4. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 4 vd.  
224 Moroğlu, Oy Sözleşmeleri, s. 7.  
225 Moroğlu, Oy Sözleşmeleri, s. 37; Okutan Nilsson, Paysahipleri Sözleşmeleri, s. 175 vd.  
226 Kayar, Kontrol Olgusu, s. 167. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki çağrı yükümlülüğü 
bakımından oy sözleşmelerine dair inceleme için bkz. Kolcuoğlu, a.g.e., s. 81 vd. 
227 Kayar, Kontrol Olgusu, s. 166; Güven, a.g.t., s. 413. Oy hakkının hangi yönde kullanılacağı ya da 
kullanılmayacağı taraflarca oy sözleşmesinde saptanmış olabilir. Bunun yanında taraflar, oyların, 
genel kurul toplantısından önce verilecek talimata göre ya da bir tarafın genel kuruldaki önerisi 
doğrultusunda kullanılacağını da kararlaştırabilirler. Bkz. Moroğlu, Oy Sözleşmeleri, s. 6. Bu yönde 
görüş için ayrıca bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 407.   
228 Sanlı, a.g.e., s. 365, dn. 143; Kayar, Kontrol Olgusu, s. 167.  
229 Göksoy, a.g.t., s. 366. 
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          Oy sözleşmesi ile bir teşebbüsün kontrolünün devredilmesine dair bir olay 

Kurul’un önüne gelmiş ve Kurul, teşebbüslerden birinin oy sözleşmesi aracılığıyla 

diğer teşebbüsün ticari ve ekonomik kararlarını belirleyecek konuma ulaşacağını 

tespit etmiş, işleminin RKHK m. 7’ye aykırı olmaması sebebiyle söz konusu işleme 

izin vermiştir230. 

 

(2). Yönetim Sözleşmeleri 

        Yöneticinin, teşebbüs sahibine ait bir teşebbüsü ivaz karşılığında kısmen veya 

tamamen yönetmeyi üstlendiği sözleşmelere yönetim sözleşmeleri denir231. Yönetim 

sözleşmelerinin, rekabet hukuku bakımından kontrolün elde edilmesinde araç olup 

olmadığı incelenirken, sözleşme hükümlerinin incelenmesi gerekir. Teşebbüs 

üzerindeki kontrolün yönetim sözleşmesi aracılığıyla ele geçirilmesi için, yönetim 

sözleşmesi yöneticiye, teşebbüsün yönetimi ve kararları üzerinde söz sahibi olma 

yetkisi vermelidir. Yöneticin teşebbüsü tek başına temsil ve ilzama yetkili olması ya 

da teşebbüsün sahibi ile birlikte teşebbüsün üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı 

için çift imza öngörülmesi durumunda yönetici, teşebbüs üzerinde belirleyici etki 

uygulayabilme imkânına kavuşmaktadır232. Yöneticinin, teşebbüsün sadece günlük 

faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli konularda yetkili olduğu, teşebbüs 

üzerinde teşebbüs sahibinin emir ve talimatları ile hareket ettiği durumlarda ise 

yöneticinin kontrol elde etme imkânı yakalayamasa da233, bu durumda dahi 

                                                           
230 Bkz. Kurul’un 05-88/1226-356 K. sayılı, 29.12.2005 tarihli kararı. Deutsche Lufthansa AG 
(Lufthansa) ile AK Industriebeteiligung GmbH (AKI) arasında 14.4.2005 tarihinde akdedilmiş bulunan 
oy hakkı sözleşmesiyle Eurowings Luftverkehrs AG (Eurowings)’nin %1+1 payının oy ve yönetim 
haklarının, dolayısıyla kontrolünün Deutsche Lufthansa AG tarafından devralınması işlemine izin 
verilmiştir. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr; 16 Ağustos 2009.  
231 Turgut Öz, Yönetim (Management) Sözleşmesi, İstanbul, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., 1997, s. 3. 
Benzer bir tanım için bkz. Akyol, a.g.e., s. 35. Yönetim sözleşmeleri, tipik veya atipik olması, ulusal 
veya uluslararası olması, teşebbüsün türü ve yüklenilen edimin niteliği gibi çeşitli görünüm 
biçimlerine sahiptir. Sözleşmenin tarafları yönetici (gerçek veya tüzel kişi) ve teşebbüs sahibidir Bkz. 
Öz, a.g.e., s. 11, 29 vd. Yöneticinin borçlarından bazıları, teşebbüsü yönetmek, know-how sağlamak, 
yönetime ilişkin hazırlıklar yapmak, personel yetiştirmek; teşebbüs sahibinin borçları ise genel 
hatlarıyla yöneticiye ücret ödemek, yöneticinin masraflarını karşılamak ve iş görmesi için gerekli 
şartları hazırlamaktır. Yöneticinin ve teşebbüs sahibinin borçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Öz, 
a.g.e., s. 65, 107 vd; Akyol, a.g.e., s. 46 vd.  
232 Erdem, a.g.e., s. 66.   
233 Güven, a.g.e.,, s. 412-413. 

http://www.rekabet.gov.tr
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yöneticin, sahip olduğu know-how ya da tecrübe sayesinde fiilen yönetimde söz 

sahibi olması durumunda kontrolün ele geçirilebileceği göz ardı edilmemelidir234.    

          Kontrolün elde edilmesinde bir araç olup olmadığı incelenen yönetim 

sözleşmesi hükümlerinin yöneticiye, teşebbüs üzerinde kontrolün elde edilmesine 

imkân vermesi durumunda yönetim sözleşmeleri de RKHK ve 1997/1 sayılı Tebliğ 

kapsamında değerlendirilecektir235.   

 

(3). İşletme Sözleşmeleri  

          Kontrolün elde edilmesinde kullanılan araçlardan birisi de işletme 

sözleşmeleridir. İşletme sözleşmeleri ile bir teşebbüs diğer bir teşebbüsün yönetim ve 

yöneltmesi altına girdiğinden236 bu tür sözleşmeler, hukuki ve/veya fiili kontrolün el 

değiştirmesinde araç olabilirler237. Türk uygulamasında örneklerine hemen hemen 

hiç rastlanmayan, geleneği olmayan hâkimiyet sözleşmeleri ve kârın kısmen veya 

tamamen devri hakkında sözleşmeler gibi işletme sözleşmeleri hem TTK’da hem de 

TTK Tasarısı’nda düzenlenmemiştir238. 6 Eylül 1965 tarihli Alman POK’da239 

“İşletme Sözleşmeleri” başlığı altında iki tür sözleşme türü yer almıştır (AktG § 

291). Bunlar; hâkimiyet sözleşmeleri ve kârın devri hakkında sözleşmelerdir. “Diğer 

İşletme Sözleşmeleri”  başlığı altında ise kâr ortaklığı sözleşmeleri, kârın kısmen 

devri hakkında sözleşmeler, işletme kirası sözleşmeleridir (AktG § 292).   

           Hâkimiyet sözleşmeleri, bir şirketin kendi yönetimini başka bir şirkete 

bırakması240 ya da iki ortaklıktan birinin, diğerinin hâkimiyetine girmeyi taahhüt 

etmesi olarak tanımlanabilir241. Hâkimiyet sözleşmeleri, sözleşmesel şirketler 

topluluğunun kurulmasına zemin hazırlarlar242.  

                                                           
234 Göksoy, a.g.t., s. 367, dn. 1094.  
235 Sanlı, a.g.e., s. 361; Güven, a.g.e., s. 413. 
236 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 1024.  
237 Göksoy, a.g.t., s. 366.  
238 TTK Tasarısı Gerekçesi, Şirketler Topluluğu İle İlgili Genel Açıklamalar. 
239 “Aktiengesetz”. 
240 Boyacıoğlu, a.g.e., s. 301. 
241 Altay, a.g.e., s. 380. 
242 Cumhur Boyacıoğlu, Konzern Kavramı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2006, s. 292 vd.; Yanlı, 
a.g.e., s. 144.  
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          TTK m. 195(1)(a) hükmü, belirtilen durumlardan birisinin varlığında 

hâkimiyeti ve hâkim şirket/bağlı şirket olgusunu varsaymış, başka bir ifadeyle 

hukukî faraziye koymuştur. 195(1)(b) maddesinde ise “Bir ticaret şirketi, diğer bir 

ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında 

tutabiliyorsa; birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin 

merkezi Türkiye’de ise, bu Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler 

uygulanır.” hükmüne göre, iki şirket arasında akdedilecek sözleşme gereğince ya da 

başka bir yolla şirketin diğer şirketleri hâkimiyet altında tutabilmesi esas alınarak, 

fiili hâkimiyetten söz edilmiştir. Bu bentte öncelikle hâkimiyet sözleşmeleri ve 

“başka yollarla” ifadesiyle pay sahipleri sözleşmeleri vd. sözleşmeler 

kastedilmiştir243. Alman POK’da ise bu sözleşme türü, bir anonim veya paylı 

komandit şirketin yönetiminin bir diğer şirketin hâkimiyetine tâbi kılındığı sözleşme 

olarak tarif edilmiştir. Dolayısıyla hâkim durumdaki şirket, bağımlı şirkete talimat 

verme hakkına kavuşur (AktG § 308/1) ve birbirine bağlanan bu teşebbüsler bir 

konzern244 oluştururlar (AktG § 18/1). Görüldüğü gibi rekabet hukuku bakımından 

hâkimiyet sözleşmelerinin önemi, teşebbüsün sevk idaresini ele geçirerek kontrolün 

elde edilmesinde araç olabildiğinden büyüktür245. Şöyle ki, hâkimiyet sözleşmesinin 

varlığı durumunda hâkim ortaklık, bağlı ortaklık genel kurulunda ya da yönetim 

kurulunda alınan kararlar üzerinde talimat verme gücü kazanmaktadır. Dolayısıyla, 

pay sahipleri sözleşmesi, oyda imtiyaz, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, oy 

sözleşmesi gibi kontrolün sağlanmasında kullanılan araçların yokluğunda dahi 

hâkimiyet sözleşmeleri ile hâkimiyet ilişkisi kurulabilmektedir246.  

          Alman POK’daki tanımlarıyla kârın tamamen devri hakkında sözleşmeler247, 

bir anonim veya paylı komandit şirketin, kârının tamamını diğer şirkete aktarmayı 

                                                           
243 Bkz. TTK Tasarısı, m. 195(1) gerekçesi.  
244 Konzern, hukuken bağımsızlığını koruyan ve sürdüren teşebbüslerin bir yönetme ve yöneltme gücü 
altında birleşerek oluşturdukları ekonomik bütünü ifade etmektedir. Bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, 
a.g.e., s. 1023. Böylece teşebbüs, hukukî bağımsızlığını koruyarak hâkim teşebbüs ile ortak bir 
yönetim altında ve fakat hâkim teşebbüse katılmayarak bir işbirliği oluşturmaktadır. Bkz. Topçuoğlu, 
a.g.e., s. 127. Bir diğer tanıma göre ise konzern, ortak sevk ve idare altında bulunan hukuken 
birbirinden bağımsız işletmeler (şirketler) bütünüdür.  Bkz. Boyacıoğlu, a.g.e., s. 25.  
245 Hâkimiyet sözleşmelerinin rekabet hukuku bakımından incelenmesi gerektiği yönünde bkz. 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 1024. 
246 Altay, a.g.e., s. 381. 
247 Kârın tamamen ya da kısmen devri hakkında sözleşmelerin mümkün olup olmadığı Türk hukuku 
bakımından tartışılmıştır. Tartışmalar için bkz. Boyacıoğlu, a.g.e., s. 315 vd. 
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taahhüt ettiği sözleşmeler; kârın kısmen devri hakkında sözleşmeler ise bir anonim 

veya paylı komandit şirketin, kârının yalnızca bir kısmının başka bir teşebbüse 

devretme borcu altına girdiği sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler, hâkimiyet 

sözleşmelerinde olduğu gibi teşebbüsü sevk ve idare yetkisi vermez. Ancak 

uygulamada sıkça görüldüğü gibi bu tür sözleşmeler yönetim sözleşmeleri ile birlikte 

yapıldığında, teşebbüsü sevk ve daire yetkisi de hâkim teşebbüse geçeceğinden 

teşebbüsün organlarının oluşumunda ya da kararları üzerinde kontrolün elde 

edilmesinde araç olarak anılabilecektir248. Her ne kadar bu tür sözleşmenin tarafları 

arasında yönetim bakımından doğrudan bir bağımlılık sağlamasa da, sadece kazancın 

kullanımı bakımından kararlaştırılan bağlılık ilişkisi bile, tek başına kontrolün ele 

geçirilmesini sağlayabilir249.   

            Kâr ortaklığı sözleşmeleri Alman POK’da, bir anonim veya paylı komandit 

şirketin kârının tamamını veya ortaklığa ait bazı işletmelerinin kârını, tamamen ya da 

kısmen diğer taraf şirketin veya bazı işletmelerin kârları ile birleştirmeyi taahhüt 

ettikleri sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Buradaki amaç piyasa riskini paylaşmak, 

teşebbüsün kazancından bağımsız şekilde büyümeyi sürdürmek olarak sayılabilir. 

Teşebbüsler arasındaki bu bağlılık, yönetimlerini merkezileştirmek suretiyle daha da 

artırılabilir. Sonuç olarak, teşebbüsler arası işbirliğinin derecesi, birlikte kontrol 

imkânı ya da teşebbüslerin rekabetçi davranışlarını koordine etmesi sonucunu 

doğuracaktır250.    

          Uzun süreli mal tedariki sözleşmeleri ise kontrolün elde edilmesinde bir araç 

olarak kabul edilebilmesi için, somut olayda teşebbüs üzerinde kalıcı nitelikte 

yönlendirme gücünün elde edilip edilmediği değerlendirilmelidir251. Siparişlerin 

sıklığı, teşebbüsün cirosuna oranı gibi ölçütler, teşebbüsler arasındaki ilişkinin 

derecesini belirlemede göz önüne alınabilir. Siparişin miktarı ve tedarik süresi piyasa 

şartlarından farklı ise sözleşmeye taraf teşebbüslerden birinin diğerine bağımlı hale 

getirmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla bağımlı teşebbüsün yönetimi, maliyet, 

                                                           
248 Uyanış Rosner, a.g.t., s. 224-225, dn. 156.   
249Peter Stockenhuber, Die Europäische Fusionkontrolle: das Materielle Recht, 1. Auflage, Baden-
Baden, 1995, s. 131 (Göksoy, a.g.t., s. 367, dn. 1093’ten naklen). 
250 Stockenhuber, a.g.e, s. 133 (Uyanış Rosner, a.g.e., s. 225, dn. 157’den naklen).  
251 139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Yoğunlaşmaların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü Hakkında 
Konsey Duyurusu, paragraf 20.   
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fiyat, üretim, kalite, ürün çeşitleri gibi konularda diğer teşebbüsün menfaatleri 

doğrultusunda karar verme zorunda kalabilecektir252. 

          Kredi sözleşmeleri, tek başına her ne kadar teşebbüs üzerinde kontrol imkânı 

vermediği kabul edilse de, başka araçlarla birlikte kontrolün elde edilmesinde 

kullanılan araç haline gelebilir253. Teşebbüsleri ekonomik olarak birbirine bağımlı 

yapan kredi sözleşmelerinin başka araçlarla birlikte kullanılması durumu rekabet 

hukuku bakımından önem taşımaktadır. Yönetim veya denetim organlarında temsil 

edilme imkânı, yönetime talimat verme gibi olağanüstü yetkilerin de tanındığı ilişki 

ile kredi sözleşmesi aynı çatı altında gerçekleşmesi durumunda kredi veren, teşebbüs 

üzerinde kontrolü ele geçirebilecektir. Dolayısıyla somut olaya ait hukukî ve fiili her 

durum rekabet hukuku bakımından değerlendirilmelidir254.    

          Hasılat kirası sözleşmesi,  BK m. 270/1’de, “Hasılat kirası, bir akittir ki 

onunla kiralayan, kiracıya ücret mukabilinde hasılat veren bir malın veya hakkın 

kullanılmasını ve semerelerinin irtifakın terk etmeği iltizam eder.” şeklinde 

tanımlanmıştır255. Hasılat kirasına konu mal, bir teşebbüs ise kiracının teşebbüs 

üzerindeki kontrolü RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında yoğunlaşma 

oluşturabilir. Kiracının bağımsız şekilde kendi adına ve hesabına hareket etmesi, 

bunun yanında kiralayana sadece kira parasını ödeme borcu altında olması, kiraya 

konu teşebbüs üzerinde kontrolün elde edildiğini gösterir256. 

 

                                                           
252Rösler Ebenroth, Die Anwendbarkeit des Zusammensclussbegriffs nach Art. 3 der 
Fusionkontrolleverordnung auf Lean Production Strukturen, RIW, 1994, s. 540; Krimphove, 
a.g.e., s. 258; Immenga/Mestmäcker, a.g.e., s. 932 (sayılanların hepsi Uyanış Rosner, a.g.t., s. 226, 
dn. 168’den naklen). 
253139/2004 sayılı Teşebbüsler Arası Konsantrasyonların Kontrolü Hakkında Konsey Tüzüğü 
Hakkında Konsey Duyurusu, paragraf 20.  
254 Miersch, a.g.e.,, s. 83-84; Stockenhuber, a.g.e, s. 138-139; Immenga/Mestmäcker, a.g.e, s. 932; 
(Uyanış Rosner, a.g.t., s. 227, dn. 170 ve 171’den naklen); Okutan Nilsson, Paysahipleri 
Sözleşmeleri, s. 142.  
255 Hasılat kirası sözleşmesinde, kiralayanın kullanılmasını ve işletilmesini kiracıya bıraktığı kiralanan 
şeyler, maddi mallar, teşebbüs ve haklar olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yavuz, a.g.e., s. 365 vd. 
256 Sanlı, a.g.e., s. 361, dn. 104. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

1997/1 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA BİLDİRİME TÂBİ 

BİRLEŞME VE DEVRALMA SAYILMAYAN HALLER 

 

I. GENEL OLARAK 

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te, Kurum’dan izin almayı gerektirmeksizin 

yapılabilecek, bildirime tâbi olan birleşme ve devralma sayılmayan durumlar 

sayılmıştır. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3 hükmü aynen şöyledir:  

“Aşağıda mahiyeti açıklanan birleşme ve devralmalar Kanunun 7 nci 

maddesi kapsamı dışında olup, bu tür birleşme ve devralmalar için 

Kurul’dan izin alınması gerekmez. 

       a) Olağan faaliyetleri kendileri veya başkaları hesabına menkul 

kıymetlerle işlem yapmak olan teşebbüslerin yeniden satış amacıyla 

satın aldıkları menkul kıymetleri, bu menkul kıymetlerden doğan oy 

haklarının menkul kıymetleri çıkaran teşebbüsün rekabet politikalarını 

etkileyecek şekilde kullanmamaları kaydıyla geçici olarak ellerinde 

bulundurmaları. 

        b) Tasfiye, infisah, ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, 

konkordato, özelleştirme yapılması amacıyla veya benzeri bir nedenle 

ve Kanun gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde edilmesi. 

        c) Bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen hallerin miras yoluyla 

gerçekleşmesi”.  

          Rekabet hukukunda teşebbüslerin aralarında yapacakları yazılı, sözlü, zımni 

her türlü anlaşmalar veya uyumlu eylemler veya teşebbüs birliklerinin kararları ve 

eylemleri, belirli mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti 

engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut 

gelecekte bu etkiyi doğurabilecek niteliğe sahip ise rekabeti sınırlayıcı faaliyetler 

olarak kabul edildiğinden, RKHK m. 4 uyarınca hukuka aykırı ve yasaktır. Zira 
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teşebbüsler, birbirlerinin rakibi olma konumundan vazgeçerek rekabeti sınırlayıcı bir 

amaç üzerinde ortak iradelerini koymakta ve işbirliği yapmaktadırlar1. Bir araya 

gelen en az iki teşebbüsün pazarda bilinçli olarak paralel davranış sergilemeleri 

sonucunda rekabet sınırlanacağından, bu haller hukuka aykırı ve yasak kabul 

edilmiştir2.  

          RKHK m. 7’de ise bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya 

veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye yönelik olarak birleşmeleri veya 

devralması hukuka aykırı ve yasak olarak kabul edilmiştir. Şöyle ki, ilgili pazardaki 

yoğunlaşma ile teşebbüslerin açık ya da zımni işbirliğine gitmelerinin kolaylaşması 

ve böylece rekabeti sınırlayıcı etkilerin ortaya çıkması teşebbüslerin iradeleri 

sonucunda söz konusudur.  

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te hangi durumların birleşme ve devralma 

sayılmayacağı düzenlenmektedir. Esasen madde, teşebbüslerde birleşme ve devralma 

tanımına uymayan yapı değişikliklerinin yoğunlaşma sayılamayacağı beyanından 

başka bir düzenleme getirmemektedir. Kanımızca bu düzenlemeyle kanun 

koyucunun teşebbüs yapılarındaki değişikliği ikiye ayırarak düzenlediği 

savunulabilir. Bu ayrım teşebbüs yapılarındaki iradi değişiklik (1997/1 sayılı Tebliğ 

m. 2) ve teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliktir (1997/1 sayılı Tebliği m. 3). 

Bu görüşümüzü açacak olursak; yukarıda geniş bir şekilde incelenmekle beraber 

birleşme, devreden teşebbüsün tasfiye edilmeksizin sona ermesi ve aktif ve pasifinin 

külli halefiyet yoluyla devralan teşebbüse geçmesidir. Denilebilir ki; birleşmenin en 

temel üç özelliği, birleşmenin, tasfiyesiz olması, külli halefiyet prensibinin cari 

olması ve birleşme sözleşmesine dayanması yani iradi olmasıdır. Dolayısıyla 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 3’te sayılan hallere baktığımızda bir birleşmenin temel karakterini 

veren bu üç hal mevcut olmadığından bu haller, birleşme ve devralma sayılmazlar. 

Kanımızca, bu paragrafta sayılan menkul kıymetlerin geçici olarak elde 

bulundurulması, teşebbüslerin tasfiye, infisah, ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil 

edilmesi, konkordato, özelleştirme yapılması amacıyla veya benzeri bir nedenle ve 
                                                           
1 Bu tür teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birlikleri kararları ancak RKHK m. 
5’te düzenlenen muafiyet kapsamına girdiği takdirde, RKHK m. 4 hükümlerinin uygulamasından 
muaf tutulabilir.  
2 Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uyumlu eylemle hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aslan, a.g.e., 
s. 141 vd; Güven, a.g.e., s. 79 vd.   
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kanun gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde edilmesi durumları ve 

birleşme ve devralmanın miras yoluyla gerçekleşmesi halinde, birleşme kavramından 

hareketle 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te sayılan haller, yazılı olmayan hukuk gereği, 

1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’teki düzenleme olmasaydı dahi, birleşme kavramına dâhil 

edilemeyecekti.  

           1997/1 sayılı m. 3’te sayılan durumlar düzenlenmemiş olsa dahi bu hallerin 

birleşme ve devralma sayılamayacağının gerekçesini ortaya koyduktan sonra, bu 

düzenlemenin yani hangi hallerin birleşme ve devralma sayılmayacağının açıkça 

düzenlenmesi kanımızca hukuk güvenliği açısından yerinde bir düzenlemedir. Hukuk 

güvenliği açısından yerindeliğine inandığımız bu düzenlemenin temel karakteristiğini 

ortaya koyacak olursak, bu maddede bir teşebbüsün yapısındaki irade dışı 

değişiklilerin düzenlendiği söylenebilir. Diğer taraftan kanun koyucunun bu irade 

dışı son bulmaları düzenleme niyeti karşısında kanun koyucunun maddenin lafzını 

düzenlemede özellikle de külli takibe ilişkin kavramları yerli yerinde kullanma 

konusunda pek de başarılı olmadığı ortadadır. Bu kanımız, aşağıda ilgili kavramlar 

ele alırken yeri geldikçe gerekçeleriyle ortaya konulacaktır.  

          Teşebbüsün yapısındaki irade dışı değişiklileri teşebbüsün malî yapısı 

bakımından, düzenlendiği kanun bakımından ve zamansal bakımdan üç ayrı açıdan 

inceleyebiliriz.  

          Teşebbüslerin malî yapısı bakımından 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’teki 

düzenlemelerin bir kısmı teşebbüsün malî yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan 

ve teşebbüs yapısında gerçekleşen irade dışı değişiklikler iken (tasfiye, infisah, 

ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, konkordato, kanun gereği bir kamu kurum 

ve kuruluşu tarafından elde edilmesi), diğer düzenlemeler ise teşebbüsün malî 

yapısıyla ilgili olmayan teşebbüs yapısındaki irade dışı değişiklik halleridir (menkul 

kıymetlerin geçici olarak elde bulundurulması, birleşme veya devralmanın miras 

yoluyla gerçekleşmesi).  

          Teşebbüsün yapısındaki irade dışı değişikliler düzenlendiği kanun 

bakımından ise SPK’da düzenlenen (menkul kıymetlerin geçici olarak elde 

bulundurulması), TTK’da düzenlenen (tasfiye, infisah), İİK’da düzenlenen (ödeme 
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güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, konkordato), Bank K.’da düzenlenen (kanun 

gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde edilmesi), MK’da düzenlenen 

(birleşme veya devralmanın miras yoluyla gerçekleşmesi) ve Özelleştirme 

Kanunu’nda düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişiklikler olarak 

sıralanabilirler.  

Teşebbüsün yapısındaki irade dışı değişikliler zamansal bakımından ise 

1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te düzenlenen birleşme ve devralma sayılmayan haller 

geçici olması ve süreklilik arz etmesi bakımından ikiye ayrılır. Geçici olarak 

birleşme ve devralma sayılmayan haller, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(a)’da düzenlenen 

olağan faaliyetleri kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymetlerle işlem 

yapmak olan teşebbüslerin yeniden satış amacıyla satın aldıkları menkul kıymetleri, 

bu menkul kıymetlerden doğan oy haklarının menkul kıymetleri çıkaran teşebbüsün 

rekabet politikalarını etkileyecek şekilde kullanmamaları kaydıyla geçici olarak elde 

bulundurulması hali zamansal bakımdan yapılan ayrımda teşebbüs yapılarındaki 

geçici irade dışı değişiklik halidir. Teşebbüs yapılarındaki sürekli irade dışı 

değişiklik halleri ise 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b) ve (c)’de düzenlenen tasfiye, 

infisah, ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, konkordato, özelleştirme 

yapılması amacıyla veya benzeri bir nedenle ve Kanun gereği bir kamu kurum ve 

kuruluşu tarafından elde edilmesi ve birleşme veya devralmanın miras yoluyla 

gerçekleşmesi halidir. 

 

II. MENKUL KIYMETLERİN GEÇİCİ OLARAK ELDE 

BULUNDURULMASI  

Menkul kıymetlerin geçici olarak elde bulundurulması, 1997/1 sayılı Tebliğ 

m. 3(a)’da düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliklerden ilkidir3.  

                                                           
3 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/5(a)’da banka ve diğer finansal kuruluşların, teşebbüs paylarını 
ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak yeniden satış amacıyla geçici olarak elde bulundurmaları 
yoğunlaşma meydana getirmeyen hallerden ilki olarak sayılmıştır. Bu istisnanın en önemli özellikleri 
şöyledir: Finansal kuruluşların normal faaliyetleri, kendi hesabına ya da başkalarının hesabına menkul 
kıymetlerin alım satımına dair işlemler yapması olmalıdır, edinilen menkul kıymetler geçici olarak ve 
yeniden satım amacıyla elde bulundurulmalıdır; bu kuruluşlar, menkul kıymetlere bağlı oy haklarını 
teşebbüsün rekabetçi davranışlarını etkileyecek biçimde kullanmamalı, kullanırsa da teşebbüsün, 
malvarlığının ya da menkul kıymetlerin tamamen veya kısmen satışı için kullanmalıdır; elde 
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Menkul kıymetlerin geçici olarak elde bulundurulması, teşebbüsün malî yapısı 

bakımından teşebbüsün malî yapısıyla ilgisi bulunmayan ve teşebbüs yapısındaki 

irade dışı değişiklik hallerine örnek olup, düzenlendiği kanun bakımından SPK’da 

düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişiklikler, zamansal bakımdan 

yapılan ayrım bakımından ise teşebbüs yapılarındaki geçici irade dışı değişiklik hali 

kapsamına girmektedir.  

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(a)’da olağan faaliyetleri kendileri veya başkaları 

hesabına menkul kıymetlerle işlem yapmak olan teşebbüsler hakkında ayrıntılı 

açıklama yapılmamış, menkul kıymetleri elinde tutan bu teşebbüslerin olağan 

faaliyetleri kapsamında bu menkul kıymetleri yeniden satış amacıyla satın almaları 

gerektiğini belirtmekle yetinilmiştir. Ancak, Kurum tarafından çıkarılmış 1998/4 

sayılı Tebliğ m. 2’de, yurt dışı sermaye piyasalarında satışlar, halka arz, sermaye 

piyasalarına ilişkin mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydı ile süresi 3 yılı 

aşmayan gecikmeli halka arzı içeren blok satışlar, borsada normal ve/veya 

teşebbüsün kontrolünde değişikliğe yol açmayan özel emir ile satışlar, menkul 

kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına yapılan 

satışlar, menkul kıymetler bakımından 1998/4 sayılı Tebliğ kapsamı dışında tutulan 

devralmalar olarak sayılmıştır.  

          Teşebbüsler, yeniden satış amacıyla satın aldıkları menkul kıymetleri bir süre 

sonra elden çıkarmalı, ticari faaliyeti kapsamında alım satım fiyatından kâr amacına 

sahip olmalı, temettü beklentisi içinde olmamalıdır. Menkul kıymetlerin satın 

alındıkları tarih ile elden çıkarıldıkları tarih arasındaki sürenin ne olduğu 1997/1 

sayılı Tebliğ’de belirtilmemiş, sadece geçici bir süre için elinde bulunduracakları 

                                                                                                                                                                     
bulundurulan teşebbüsün ya da menkul kıymetlerin satışı bunların ele geçirilmesinden itibaren bir yıl 
içinde gerçekleştirilmelidir. Bu süre, ilgili kurumun ya da şirketin bu süre içinde elden çıkarma 
işleminin yapılmasının “oldukça mümkün (reasonably possible)” olmadığını göstermeleri durumunda 
talep halinde Komisyon tarafından uzatılabilir. “Oldukça mümkün”ün ne olduğuna dair menkul 
kıymetlerin piyasa fiyatı nazara alınır. Örneğin Komisyon, piyasada gerçekleşen ani beklenmedik 
düşüş durumunda menkul kıymetlerin elden çıkarılmasını beklemek makul olmayacağından bu süreyi 
uzatabilecektir. Bkz. Cook/Kerse, a.g.e., s. 67.  
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ifade edilmiştir. Ancak bu sürenin bir ortağın davranış biçimlerinin sergilendiği 

uzunlukta olmaması gerekmektedir4.  

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te olağan faaliyetleri kendileri veya başkaları 

hesabına menkul kıymetlerle işlem yapmak olan teşebbüsler hakkında ayrıntılı 

açıklama olmadığından bu konuda SPK incelenmelidir5.  

         Sermaye piyasası, uzun süreli ve devamlı fonların alışverişinin yapıldığı, pay 

senedi gibi ortaklık sağlayan ya da tahvil, finansman bonosu gibi alacaklılık sağlayan 

yatırım araçları vasıtasıyla arz ve talebin karşılandığı, bunların alınıp satıldığı, 

tasarruf sahipleri ile girişimciler arasında fon akımının sağlandığı, örgütlenmiş ve 

uzmanlaşmış finansman sistemidir6. Bu bağlamda sermaye piyasası, tasarrufların 

hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlere dönüştürülmesine, menkul kıymetlerin 

de paraya çevrilmesine imkân sağlamaktadır7.  

          Sermaye piyasalarında fonların el değiştirmesi menkul kıymetler ile 

gerçekleştirildiğinden, piyasada işlem gören bu menkul kıymetlerin piyasaya ilk defa 

sunulmuş olup olmamasına göre yapılan en yaygın ayrım birincil ve ikincil piyasalar 

ayrımıdır8. Dolaşıma ilk defa çıkarılan menkul kıymetlerin el değiştirdiği birincil 

piyasalarda tasarruf sahipleri, hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetleri doğrudan 
                                                           
4 Erdem, a.g.e., s. 89. yukarıdaki dipnotta da anıldığı gibi 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 
3/5(a)’da, menkul kıymetlerin devralınmasından itibaren satışın bir yıl içerisinde gerçekleştirileceği 
açıkça belirtilmiştir.  
5 Güven, a.g.e., s. 428. 
6 Berna Taner, Cenk Akkaya, Sermaye Piyasası Faaliyet Alanı ve Menkul Kıymetler, Ankara, 
Detay Yayıncılık, 2009, s. 7; Turhan Korkmaz/Ali Ceylan, Sermaye Piyasası ve Menkul Değer 
Analizi, Bursa, Ekin Kitabevi, 2006, s. 43; Muharrem Karslı, Sermaye Piyasası Borsa Menkul 
Kıymetler, 5. bs., İstanbul, Alfa Yayınları, 2003, s. 23; Mehmet Mustafa Aşkın, “İkibinli Yıllardaki 
Türk Sermaye Piyasası ve Aracı Kuruluşların Performans Gelişimi”, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 7. 
7 Taner/Akkaya, a.g.e, s. 46.  
8 Sermaye piyasası ayrımları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Taner/Akkaya, a.g.e, s. 46; Karslı,  
a.g.e, s.23-213; Korkmaz/Ceylan, a.g.e, s. 49 vd ; Aşkın, a.g.e, s. 10 ; Cevdet Sarıkamış/Ali 
Ceylan/Nurhan Aydın/Metin Coşkun, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Eskişehir, 
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 5; Taner/Akkaya, a.g.e, s. 46: Uygulamada sermaye piyasası, 
birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül piyasalar olarak ayrılmaktadır.; O. Berna İpekten, “Menkul 
Kıymetler Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonlarının Sermaye Piyasasının Gelişimine 
Katkıları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1992, s. 2-3: Sermaye piyasaları işleyiş 
bakımından organize sermaye piyasaları (menkul kıymet borsaları) ve serbest sermaye piyasaları 
olarak, ülke çapında yaygın olup olmamalarına göre ülke düzeyindeki piyasalar ve yöresel piyasalar 
olarak da çeşitlendirilmektedir; Aşkın, a.g.e,  s. 12 vd: Piyasada işlem gören finansal varlığın işlem 
durumuna göre sermaye piyasası çeşitleri birincil ve ikincil piyasa olarak, örgütleniş biçimine göre 
sermaye piyasası çeşitleri ise organize sermaye piyasası ve organize olmamış sermaye piyasası olarak 
ayrım yapılmıştır.   
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ihraç eden kuruluştan (doğrudan çıkarım) ya da satışa aracılık eden kuruluşlardan 

(dolaylı çıkarım) alırlar9. Birincil piyasa, hisse senetleri ve tahvil gibi sermaye 

piyasası araçlarının piyasaya ilk kez ihraç edildiği piyasa türü olması sebebiyle 

burada asıl olan menkul kıymetin ihraç sırasında alınmasıdır. Bir banka ya da aracı 

kurumun ihraçta aracı olması bu durumu değiştirmemektedir10. İkincil piyasa ise 

daha önceden birincil piyasaya ihraç edilmiş menkul kıymetlerin tekrar alınıp 

satıldıkları, menkul kıymetlerin nakde ve nakit benzeri varlıklara çevrilmesini 

sağlayan piyasa türüdür. İkincil piyasaların en önemli kurumları menkul kıymet 

borsaları ve borsa dışı piyasalar olan finansal aracı kuruluşlardır11.  

           SPK m. 32 hükmü, sermaye piyasası araçlarının alım satımına yardımcı 

olacak kuruluşları "Sermaye Piyasası Kurumları" başlığı altında dört grupta 

düzenlemiştir. Buna göre SPK kapsamında faaliyette bulunabilecek sermaye piyasası 

kurumları; aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve sermaye 

piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlardır.  

          Sermaye piyasası kurumlarından birisi olan aracı kurumlar12 SPK’da 

tanımlanmamıştır. SPK m. 3(i)’de “Aracı Kuruluşlar” başlığı altında aracı kurumlar, 

bankalarla birlikte aracı kuruluş olarak belirtilmiş, SPK m. 33 ve 34’te de aracı 

kurumların kuruluş ve faaliyet şartları düzenlenmiş ve aracı kurumların anonim 

şirket olarak kurulması gerektiği belirtilmiştir. SPK m. 30’a ve Seri:V No:46 sayılı 

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği m. 3 ve m. 4’e göre 

aracı kurumlar, sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmak amacıyla kendi 

nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına veya kendi namına başkası hesabına, 

Kurul kaydına alınmış sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapan kurumlardır. 

Aracı kurumlar, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te yer alan diğer şartları taşıması kaydıyla, 
                                                           
9 Doğrudan ve dolaylı çıkarım hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Taner/Akkaya, a.g.e, s. 46-47. 
10 Karslı, a.g.e, s. 32; Mehmet Civan, Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara, 
Gazi Yayınevi, 2007, s. 20. 
11 Korkmaz/Ceylan, a.g.e,  s. 49-50; Güven, a.g.e, s. 428; Aşkın, a.g.e, s. 14. 
12 Aracı kurumlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hamdi Yasaman, Menkul Kıymetler Borsası 
Hukuku, İstanbul, y.y., 1992; Oğuz Kürşat Ünal, Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda 
Aracı Kurumlar, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 1997; Serdar Çıtak, Amerika Birleşik Devletleri 
Finans Sistemi İçinde Aracı Kurumlar: düzenleme-organizasyon-denetim, Ankara, Sermaye 
Piyasası Kurulu Yayınları, 1998; Çağlar Manavgat, Piyasasında Aracı Kurumlar, Ankara, Banka ve 
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1991; Ayşe Sumer, Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve 
Seçilmiş Mevzuat, 3. bs., İstanbul, Alfa Basım, 2002, s. 104 vd; Taner/Akkaya, a.g.e s. 49 vd; Karslı, 
a.g.e,s. 117 vd. 
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1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te “teşebbüslerin yeniden satış amacıyla satın aldıkları 

menkul kıymetleri” ifadesi kapsamında yer aldığından, bu madde kapsamındaki 

teşebbüslerdendir13.   

           SPK m. 32’de belirtilen sermaye piyasası kurumlarından ikincisi yatırım 

ortaklıklarıdır14. SPK m. 35’e göre yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları, 

gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla 

kurulan,  halktan topladığı sermaye ile ve riskin dağıtılması prensibine göre 

oluşturulan15 anonim ortaklıklardır16. SPK m. 36’da ise yatırım ortaklıklarının 

kuruluş ve faaliyet şartları düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VI No:4 sayılı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin 

Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. Bu tebliğin 3. maddesine göre yatırım ortaklıkları, 

sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı 

organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek 

üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye 

piyasası kurumlarıdır ve bu ortaklıklar, hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların 

herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimlerine hâkim olma amacı 

taşımamaktadır. Yatırım ortaklıklarında, halktan toplanan sermaye ile oluşturulan 

portföy, yatırım ortaklığının finansal uzmanlığı sayesinde farklı alanlardaki yatırım 

araçlarına, işletmelere ya da piyasalara yatırım yapılarak, risklerin dağıtılması 

ilkesine göre işletilmesi ile tasarrufların sermaye piyasasına aktarılması sağlanır17. 

Bu sebeple yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçlarını, portföylerini işletmede 

kullanabileceklerinden, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3 kapsamındaki teşebbüsler 

içerisindedirler18. 

                                                           
13 Güven, a.g.e., s. 429.  
14Yatırım ortaklıkları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Füsun Nomer, Yatırım Ortaklıkları, İstanbul, 
Beta Basım Yayım, 2003;  Ekrem Çanakçı, Yatırım Ortaklıkları, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu 
Yayınları, 1996. 
15 Nomer, a.g.e, s. 53. 
16 Nomer, a.g.e, s. 49: Yatırım ortaklıkları sadece anonim şirket olarak kurulabildiklerinden, SPK’da, 
ilgili tebliğlerde, şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda TTK’nın ticaret şirketi 
hükümlerine ve anonim şirketle ilgili hükümleri uygulanır. 
17 Riskin dağıtılması ilkesi, Portföyün uzmanlarca yönetilmesi ve müşterek sermaye hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. Nomer, a.g.e.,  s. 8-9. 
18 Güven, a.g.e., s. 429. 
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           SPK m. 32’de belirtilen sermaye piyasası kurumlarından üçüncüsü olan 

yatırım fonları19, yatırımcıların tasarruflarını sermaye piyasası araçlarına, 

gayrimenkule ve diğer kıymetli madenlere yönlendiren, küçük tasarruf sahiplerinin 

sermaye yatırımına imkân sağlayan20, aynı finansal amaca sahip kişiler adına yatırım 

yapan kuruluşlardır21. SPK m. 37 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VI No:10 

sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği m. 4’e göre, SPK hükümleri uyarınca 

halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, 

riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, 

gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan 

mal varlığıdır. Tüzel kişiliği bulunmayan bir malvarlığı olan, halktan toplanan 

sermayeyi riskin dağıtılması ilkesine göre işleten22 yatırım fonlarının kuruluş ve 

faaliyet şartları SPK m. 38’de düzenlenmiştir. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından aranan nitelikleri taşıyan bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, 

kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları ile 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak koşuluyla fon kurabilirler. Sermaye 

piyasası araçlarıyla yeniden satış kapsamındaki faaliyetleri sebebiyle yatırım fonları 

tebliğin 3. maddesi kapsamındaki teşebbüslerdendir23. 

           SPK m. 32’de sermaye piyasası kurumları kapsamında “diğer sermaye 

piyasası” kurumları ifadesi kullanılmış, ayrıntılı sayıma gidilmemiş ve yeni 

kurumların piyasanın ihtiyacı doğrultusunda tebliğler yoluyla belirlenmesine imkân 

verilmiştir24. SPK m. 32’de sayılan sermaye piyasası kurumları arasında sayılan, 

sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer sermaye piyasası 

kurumları25 SPK m. 39’da; kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından belirlenen, sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, 
                                                           
19 Yatırım fonları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hamdi Yasaman, İsviçre ve Fransız Hukukunda 
Yatırım Fonları ve Türk Hukukunda Uygulama İmkânları, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1980; 
Ahmet Kırman, Yatırım Fonları, Katılma Belgeleri ve Vergilendirme Esasları, İstanbul, Türkiye 
Bankalar Birliği Yayını, 1999; Gürman Tevfik, Dünyada ve Türkiye’de Yatırım Fonları, Ankara, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1995.  
20 Ünal Tekinalp, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, İstanbul, Es Yayınları, 1982, s. 108. 
21 Kırman, a.g.e, s. 15.  
22 Nomer, a.g.e, s. 21. 
23 Güven, a.g.e,  s. 430.  
24 Civan, a.g.e., s. 84.   
25 Yatırım fonları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Taner/Akkaya, a.g.e., s. 75 vd. 
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derecelendirilmesi, ihraççıların ve sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile 

uğraşan kuruluşlar, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi gibi sermaye piyasası 

faaliyetlerini yerine getiren şirketler, varlık yönetim şirketleri, ipotek finansmanı 

kuruluşları, konut finansmanı fonları, varlık finansmanı fonları, risk sermayesi 

yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, vadeli işlemler aracılık şirketleri, 

sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayrimenkul değerleme kurumları ve 

portföy saklama şirketleri olarak sayılmıştır. Diğer sermaye piyasası kurumlarının 

olağan faaliyetleri, kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymetlerle işlem 

yapmak olması koşuluyla Tebliğ m. 3 kapsamı içerisindedir26.  

           SPK m. 3(b)’de sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve menkul 

kıymetler dışında kalan, şartları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer 

sermaye piyasası araçları olarak düzenlenmiştir. Tebliğ m.3’te menkul kıymetlerden 

doğan oy haklarının menkul kıymetleri çıkaran teşebbüsün rekabet politikalarını 

etkileyecek şekilde kullanılmaması koşulu açıkça belirtildiğinden, menkul kıymetler 

bu yönden incelenmelidir27.  

          Her menkul kıymet kıymetli evraktır, ancak her kıymetli evrak menkul 

kıymet değildir28. SPK m. 3(b)’ye göre menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık 

sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel 

gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kıymetli evrak olarak tanımlanmıştır. 

Menkul kıymet kavramının unsurları misli eşya niteliğine sahip olması, seri halde 

çıkarılması, ortaklık ve alacaklılık hakkı sağladığı için yatırım aracı olarak 

kullanılması, faiz, kâr payı gibi dönemsel gelir getirmesi ve belirli bir bedeli temsil 

etmesidir29.  

                                                           
26 Güven, a.g.e., s. 430.  
27 Güven, a.g.e., s. 431.  
28 Menkul kıymetler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Poroy/ Tekinalp/ Çamoğlu, a.g.e.,  s. 617 vd; 
Hüseyin Ülgen/Mehmet Helvacı,/Abuzer Kendigelen,/Arslan Kaya, Kıymetli Evrak Hukuku, 6. bs., 
İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 25 vd.; Reha Poroy/Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku 
Esasları, İstanbul, Legal Kitabevi, 2006, s. 32 vd.; Yasaman, a.g.e., s. 22 vd; Tekinalp, a.g.e., s. 13 
vd. 
29 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 617; Ülgen, Kıymetli Evrak, s. 23.  
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          Menkul kıymetler hisse senetleri, ilmühaberler, intifa senetleri, tahviller, 

kuponlar ve talonlar, finansman bonoları ve diğer menkul kıymetlerdir30.  

          Hisse senedi, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

tarafından kanunun aradığı şekil şartlarına uygun olarak ihraç edilen, hisse 

sahiplerinin sermaye payları üzerinde tasarruf hakkını temsil eden ve hisselerin 

tedavülünü sağlayan kıymetli evraktır31. TTK’da hisse senetlerinin kıymetli evrak 

niteliği açıkça belirtilmemesine rağmen, hisse senedi ile o senette canlanan ortaklık 

hakları birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğundan, hisse senedi kıymetli evrak 

niteliğindedir32. Hisse senedi sahibine genel kurula katılma, yönetim kuruluna 

seçilme, bilgi alma, denetleme, iptal davası açma gibi ortaksal, kar payı, yeni 

paylardan pay öncelikle alma hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı gibi mali haklar 

sağlar33. Anonim şirketin kurulması ve sermayenin artırılmasının tescili ile başka bir 

işleme gerek kalmaksızın pay kendiliğinden oluşur ve pay istenildiği takdirde nama 

ya da hamiline yazılı senede bağlanabilir. Payın senede bağlanmaması halinde çıplak 

pay söz konusu olur34. TTK’nın tersine SPK m. 7 hükmü ise halka açık anonim 

şirketlere hisse senedi ihraç zorunluluğu getirmiştir. SPK m. 14/A’ya göre anonim 

ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla, kar payı imtiyazı 

sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden hisse 

senetlerini halka arz edebilirler. Hisse senedinin oy hakkı sağlaması durumunda ise, 

hisse senedi hamiline teşebbüsün kontrolünü ellerinde tutma imkânı 

sağlanacağından, Tebliğ m. 3 kapsamında hisse senedi bir menkul kıymettir35.  

          Geçici senet veya ara senet anlamına gelen, TTK m. 411’de düzenlenen 

ilmühaberler, hisse senedinin yerini tutmak üzere geçici olarak çıkartılmış kıymetli 

evraktır36. Anonim şirketler tescilden önce ilmühaber çıkaramayacakları gibi37, 

                                                           
30 Gönen Eriş, Anonim Şirketler Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1995, s. 23; Taner/Akkaya, 
a.g.e., s. 120 vd. 
31 Turgut S. Erem, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Hukuku Prensipleri, Ticaret Şirketleri, 
Cilt II, İstanbul, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1965, s. 295; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, 
a.g.e., s. 623-624; Poroy/Tekinalp, a.g.e., s. 4; Yasaman, Menkul Kıymetler, s. 33. 
32 Doğanay, TTK Şerhi Cilt I, s. 1199.   
33 Yasaman, Menkul Kıymetler, s. 33. 
34 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 441.  
35 Güven, a.g.e., s. 432.  
36 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 670. 
37 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 672. 
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anonim şirketlerin ilmühaber çıkarma zorunluluğu da, aksine şart getirilmedikçe, 

bulunmamaktadır38. Nama yazılı hisse senedinin yerini tutmak üzere nama yazılı, 

hamiline yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üzere hamiline ya da nama yazılı 

ilmühaber çıkarılabilir39. Hisse senedinin yerini tutmak üzere geçici olarak 

çıkartılmasına rağmen, içerdiği pay sahipliği geçici değildir. Anonim ortaklığın hisse 

senedi ihraç etmesi durumunda hisse senedi ile ilmühaber değiştirilir ve hamiline 

yazılı ilmühaberlerin hamilleri meşru hamil kabul edilirler40. SPK m. 7’de ise, 

sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şart olduğu, ancak esas 

sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıkların, sermaye artırımının tescilini 

takip eden en geç otuz gün içinde hisse senetlerini alıcılara teslim edecekleri, nama 

yazılı hisse senetleri için bu sürenin doksan gün olduğu belirtilmiştir.  Bu sebeple 

ilgili süreler içerisinde ihraç edilmiş ilmühaberlerin hisse senetleriyle değiştirilmesi 

gereklidir. İlmühaberler, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3 kapsamındaki menkul kıymetler 

arasındadır41.  

          İntifa senetleri42 TTK m. 402 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. İntifa 

senetleri, esas sermayeye katılmaksızın şirketten, safi kazanca veya tasfiye 

bakiyesine katılma hakkı ya da yeni çıkarılacak hisse senetlerini alma hakkı gibi mali 

menfaatler sağlayan, hisse senedinin tersine anonim şirkette bir payı temsil etmeyen 

ve pay sahipliği hakkı vermeyen, bedeli itfa olunan payların sahipleri, alacaklılar, 

kurucular veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine çıkarılabilen 

kıymetli evraktır43. Anonim şirketlerde intifa senetleri44, sahiplerinin anonim şirket 

ana sermayesine katılmamış olmasının bir sonucu olarak genel kurula katılma ve oy 

hakkı, bilgi alma ve denetim, iptal davası açabilme veya organlara seçilebilme gibi 

pay sahiplerine tanınan hakları ve mali bakımdan hazırlık devresi faizi isteme 

                                                           
38 Yasaman, Menkul Kıymetler, s. 51; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 670. 
39 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 670-671; Erem, a.g.e.; s. 309-310. 
40 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 670. 
41 Güven, a.g.e., s. 432.  
42 Anonim şirketlerde intifa senetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer Teoman, Anonim 
Ortaklıkta İntifa Senetleri, İstanbul, İstanbul Üniversites Kitabevi, 1978.  
43 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 674; Erem, a.g.e.; s. 310; Doğanay, TTK Şerhi Cilt I, s. 1211-
1212; Teoman, a.g.e., s. 2: Anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited 
şirket, kooperatifler, kişi ortaklıkları intifa senedi ihraç edebilirler. 
44 Teoman, a.g.e., s. 2: Anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, limited şirket, 
kooperatifler, kişi ortaklıkları intifa senedi ihraç edebilirler. 
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hakkını sahibine vermez45. Ancak intifa senetleri sahibine, yeni çıkarılacak hisse 

senetlerini alma hakkı tanınması durumunda hisse senetleri yoluyla oy hakkı da elde 

edilmiş olacaktır46. İntifa senetleri, oy hakkının elde edilmesi bakımından Tebliğ m. 

3 kapsamında menkul kıymet olarak değerlendirilebilir.  

          Anonim şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

faaliyetlerini genişletmek amacıyla, yeni hisse senedi ihraç etmek yoluyla esas 

sermayeyi artırma, banka gibi kurum veya kişilerden kredi alma ya da tahvil ihraç 

etme yolunu seçebilirler47. TTK m. 420’ye göre tahviller, anonim şirketin ödünç para 

bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere ihraç ettikleri 

kıymetli evrak niteliğindeki borç senetleridir48. Tahvil sahibi bedeli ödenen tahvile 

sahip olunca anonim ortaklığa ödünç vermekte ve anonim ortaklığın alacaklısı 

olmaktadır. Ortaklığın varlıkları üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip 

olmayan tahvil sahibi, yönetime katılamaz, oy hakkına sahip değildir49. TTK’da özel 

olarak düzenlenmeyen, ancak SPK m. 14’te yer alan hisse senedi ile değiştirilebilir 

tahviller50 ise, ortaklık tarafından çıkarılan ve ihraçcı ortaklığın sermaye artırımı 

suretiyle çıkaracağı paylara veya izahname ve sirkülerde belirtilen esaslar 

çerçevesinde temin edilen ihraçcı paylarına dönüştürme hakkı veren menkul 

kıymetlerdir51. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil52 sahibinin tahvilin vadesinde, 

tahvilin anaparası ile işlemiş faizini ya da tahvili ihraç eden ortaklığın hisse senedini 

talep edebilmesine ilişkin seçimlik hakkı bulunmaktadır53. Hisse senedi ile 

                                                           
45 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 684.  
46 Yeni pay alma ve oy hakkı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Teoman, a.g.e., s. 248 vd. 
47 Erem, a.g.e.; s. 316. 
48 Taner/Akkaya, a.g.e., s. 142: Devlet ya da tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları tarafından da tahvil 
ihraç edilebilir. 
49 Taner/Akkaya, a.g.e., s. 142. 
50 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 711: Tahvil sahipleri genel kurulunun, tahvil sahiplerinin ana 
para ve varsa birikmiş faizleri yerine, ortaklığın hisse senedi almasını kararlaştırması durumunda, 
tahvil sahibi ortaklık alacaklısı niteliğini kaybederek ortaklık pay sahibi olacağından, doktrinde hisse 
senedi ile değiştirilebilir tahvillerin yasal dayanağı olarak gösterilir. 
51 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına 
Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, m. 3(f).  
52 Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Huriye Kubilay, Hisse 
Senedi İle Değiştirilebilir Tahviller, Ankara, y.y., 1986.  
53 Yasaman, Menkul Kıymetler, s. 59.   
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değiştirilebilir tahvil hisse senedi ile değiştirildiğinde, sahipleri hisse senedinin 

sahibine tanıdığı oy hakkını kullanabilecektir54.   

          Kuponlar, hisse senedine bağlı veya ondan ayrı olarak ihraç edilebilen, 

anonim ortaklıklarda hisse senetlerine kâr payı, bedelsiz hisse senedi alma ve rüçhan 

hakkını, tahvillerde ise faiz veren hamiline yazılı kıymetli evraktır. Talonlar, diğer 

bir anlatımla yenileme belgesi ise kuponlar tükendiğinde yeni kupon alma hakkı 

sağlayan hamiline yazılı kıymetli evraktır55. Kuponlar ve talonlar kural olarak 

sahiplerine oy hakkı vermezler, ancak kuponlar sahiplerine yeni pay alma hakkı 

verdiklerinden56 oy hakkına da sahip olabilirler.  

           Finansman bonoları, para alacağı içeren, iskonto esasına bağlı, mevduat 

toplayan bankalar hariç anonim şirketler tarafından kısa vadeli finansman ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, aracı kurumlara veya doğrudan yatırımcılara sunmak amacıyla 

ihraç edilen57, menkul kıymet niteliğine sahip borç senetleridir58; emre veya hamiline 

yazılı olarak düzenlenebilirler59. Finansman bonosu sahiplerinin oy hakkı 

bulunmamaktadır.   

            Diğer menkul kıymetler ise katılma intifa senedi, kâr zarar ortaklığı belgesi, 

varlığa dayalı menkul kıymet, banka bonoları ve banka garantili bonolar60, depo 

sertifikaları gibi senetlerdir61. Menkul kıymetlerin oy hakkına sahip olup olmaması 

konumuz bakımından önem taşımaktadır. Şöyle ki; olağan faaliyetleri kendileri veya 

başkaları hesabına menkul kıymetlerle işlem yapmak olan teşebbüslerin yeniden satış 

amacıyla satın aldıkları menkul kıymetlerin, bu menkul kıymetlerden doğan oy 

haklarının menkul kıymetleri çıkaran teşebbüsün rekabet politikasını etkileyecek 

                                                           
54 Güven, a.g.e., s. 433.  
55 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 715-716; Poroy/Tekinalp, Kıy.Evrak, a.g.e., s. 5;  Fahiman 
Tekil, Şirketler Hukuku- Anonim Şirketler, Cilt II, İstanbul, 1978, s. 623-624; Yasaman,menkul 
kıymetler,  a.g.e., s. 51-53. 
56 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 716. 
57 Korkmaz/Ceylan, a.g.e., s. 227. 
58 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 717.  
59 Eriş, a.g.e., s. 37. 
60 Banka bonoları ve baka garantili bonolar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuz Kürşat Ünal, 
“Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II; S. 
1-2; Haziran-Aralık 1998, s. 27 vd.   
61 Taner/Akkaya, a.g.e., s. 142 vd; Eriş, a.g.e., s. 22 vd; Poroy/Tekinalp, Kıymetli Evrak, s. 4 vd; 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 719 vd;  Ülgen, Kıymetli Evrak, s. 25 vd. 
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şekilde kullanmaması koşuluyla geçici bir süre ile elde tutulması 1997/1 sayılı Tebliğ 

m. 3 kapsamında devralma sayılmayacaktır62.  

 

III. TEŞEBBÜSLERİN TASFİYE, İNFİSAH, ÖDEME GÜÇLÜĞÜ, 

ÖDEMELERİN TATİL EDİLMESİ, KONKORDATO, 

ÖZELLEŞTİRME YAPILMASI AMACIYLA VEYA BENZERİ 

BİR NEDENLE VE KANUN GEREĞİ BİR KAMU KURUM VE 

KURULUŞU TARAFINDAN ELDE EDİLMESİ 

 

A. Genel Olarak 

         1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b) uyarınca, teşebbüslerin tasfiye, infisah, ödeme 

güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, konkordato, özelleştirme yapılması amacıyla veya 

benzeri bir nedenle ve kanun gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde 

edilmesi durumunda rekabet hukuku anlamında bir birleşme veya devralmadan 

bahsedilemez63. Her ne kadar maddede yer alan “…ve Kanun gereği…” ifadesindeki 

“Kanun” kelimesinden bunun RKHK olduğu anlaşılmaya müsahit ise de, burada 

anlaşılması gereken, maddede sayılan veya “benzeri bir nedenle” teşebbüsün bir 

kamu kurum veya kuruluşu tarafından elde edilmesinin o halin dayandığı “kanun” 

hükmüne dayanması gerektiğidir. Kanaatimizce büyük harfli yazımdan kaynaklı 

anlam karışıklının bu yönde anlaşılması doğru olacaktır.  

            Kanun koyucu “veya benzeri bir nedenle” ifadesiyle, teşebbüs yapısındaki 

irade dışı değişikliklerin 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te sayılanlarla sınırlı olmadığını 

                                                           
62 Güven, a.g.e., s. 434. 
63 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/5(b)’ye göre, üye devletlerin hukuku uyarınca kontrolün, 
tasfiye, infisah, ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, konkordato ve benzeri işlemlerle kamu 
kurumları tarafından elde edilmesi yoğunlaşma meydana getirmez.   
1997/1 sayılı Tebliğ m. 3/1(a) ve (b)’de sayılan işlemler 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde 
yoğunlasma sayılmayan haller olarak düzenlenmişken, 139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/5(c)’de 
1997/1 sayılı Tebliğ’de düzenlenmeyen bir işlem türünün daha istisna tutuldugu görülmektedir. Bu 
madde uyarınca, nitelikleri 78/660 sayılı Konsey Direktifi m. 5/3’te belirlenmiş bulunan finansal 
holding şirketlerinin yaptıkları devralma işlemleri söz konusu şirketlerin sahip oldukları oy haklarını 
sadece yatırımlarının değerini korumak amacıyla kullanmaları kaydıyla yoğunlaşma sayılmamaktadır. 
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vurgulamıştır64. Ancak belirtmek gerekir ki bu ifade kullanılmasaydı da burada 

sayılmayan teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişiklik yazılı olmayan hukuk gereği 

zaten birleşme ve devralma sayılmayacaktı.  

Kanun koyucu bu düzenlemeyle temel olarak irade dışı teşebbüs yapılarındaki 

değişikliğin birleşme ve devralma sayılmayacağını düzenlemek istemiştir. Kanun 

koyucu bu düzenlemeyi yaparken dört temel kanunda düzenlenen teşebbüs 

yapısındaki irade dışı değişiklikleri ele almıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

Teşebbüslerin tasfiye ve infisah hali TTK’da; ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil 

edilmesi ve konkordato İİK’da düzenlenmiş olan teşebbüs yapılarındaki irade dışı 

değişiklik halidir. Özelleştirme yapılması amacıyla veya benzeri bir nedenle elde 

edilme ise Özelleştirme Kanunu’nda düzenlenmiş olan teşebbüs yapılarındaki irade 

dışı değişiklik halidir. Kanun gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde 

edilmesi durumu ise Bank K.’da düzenlenmiş olan teşebbüs yapılarındaki irade dışı 

değişiklik halidir.  

          Kanun koyucunun 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlediği irade dışı 

değişiklik durumları olan tasfiye, infisah, ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, 

konkordato, özelleştirme yapılması amacıyla veya benzeri bir nedenle ve Kanun 

gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde edilmesi durumlarında ortada 

sağlıklı malî yapıya sahip bir teşebbüs olmadığı için bu şekildeki sağlıksız malî 

yapıya sahip bir teşebbüsün devrini birleşme ve devralma saymayarak esasen 

birleşme ve devralmalara hâkim olan alacaklıların korunması ve azınlığın korunması 

ilkelerine de uygun olduğu kanısındayız.   

 

B. Tasfiye 

          Tasfiye, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlenen teşebbüs yapılarındaki 

sürekli irade dışı değişikliklerden ilkidir. Tasfiye, teşebbüsün malî yapısı 

bakımından, teşebbüsün malî yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan irade dışı 

teşebbüs yapısındaki değişikliklere, düzenlendiği kanun bakımından TTK’da 

düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliklere, zamansal bakımdan 
                                                           
64 Erdem, a.g.e., s. 90; Güven, a.g.e., s. 435. 
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yapılan ayrımda ise teşebbüs yapılarındaki sürekli irade dışı değişiklik haline 

örnektir. 

          Tasfiye, hukuki ve mali ilişkilerin çözülmesi amacına yöneliktir65 ve şirketin 

mal varlığının tespit edilip, aktiflerin paraya çevrilmesi ve önce borçların ödenmesi, 

sonra da kalan tasfiye artığının ortaklara dağıtılması anlamına gelmektedir66.  

          Anonim şirketler için tasfiye, TTK m. 434 ve devamı maddelerinde “Anonim 

Şirketlerin İnfisahı ve Tasfiyesi” başlığı altında düzenlenmiştir67. İnfisaha68 bağlı ilk 

sonuç “Tasfiye Hali” başlıklı TTK m. 439/1’de69, şirketin diğer bir şirketle 

birleşmesi, bir limited şirket şekline çevrilmesi veya bir amme hükmi şahsı 

tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere, infisah eden şirketin tasfiye haline 

gireceği düzenlenmiştir. Bu maddede sayılan tasfiye dışı haller infisah olmasına 

rağmen tasfiye amacı olmadığından, yani şirketin faaliyetine başka bir hukuki yapı 

altında devam ettirme amacı olduğundan, tasfiye halinden hariç tutulmuştur70.   

          TTK m. 441’e göre71, şirket ana sözleşmesi veya genel kurul kararıyla tasfiye 

memuru tayin edilmedikçe, kural olarak, tasfiye işlemleri yönetim kurulu tarafından 

yürütülür. “İflâs” başlıklı TTK m. 43772’de ise tasfiye, ortaklığın sona ermesi iflâs 

sebebiyle meydana gelmişse, tasfiyenin iflâs idaresi tarafından gerçekleştirileceği 

belirtilmiştir.  

                                                           
65 Tekil, Anonim Şirketler, s. 737.  
66 Türk, a.g.e., s. 133; Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e.,  s. 822.  
67 Tasfiye kollektif şirketler için TTK m. 206 vd; komandit şirketler için 267 vd; limited şirketler için 
TTK m. 552’de düzenlenmiştir. 
68 İnfisah için bkz. aşa. C. 
69 TTK Tasarısı m. 533’ün birinci fıkrası şöyledir: “(1) Sona eren şirket tasfiye hâline girer; 
Kanundaki istisnalar saklıdır.”  
70 Tekil, Anonim Şirketler, s. 683. 
71 TTK Tasarısı m. 536 şöyledir: “(1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru 
atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden 
veya üçüncü kişilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında 
aksi öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar. (2) Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret 
siciline tescil ve ilân ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim kurulunca yapılması hâlinde de bu hüküm 
uygulanır. (3) Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.  
(4) Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin 
Türkiye’de bulunması şarttır”.  
72 TTK Tasarısı m. 534 şöyledir: “(1) İflâs hâlinde tasfiye, iflâs idaresi tarafından İcra ve İflâs 
Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şirket organları temsil yetkilerini, ancak şirketin iflâs idaresi 
tarafından temsil edilmediği hususlar için korurlar.” 



 161

          TTK m. 45073’nin TTK m. 219’a göndermesinin sonucu olarak, tasfiye 

halindeki bir anonim şirkette tasfiye memurları şirket adına tasfiye ile ilgili tüm 

işlemlerde bulunabilirler ve gerek mahkemelerde gerekse hariçte şirketi temsil 

ederler. Tasfiye memurları şirket için faydalı gördükleri takdirde sulh, feragat, kabul 

ve tahkime ve hususiyle hakem seçmeye dahi yetkilidirler ve zorunluluk halinde yeni 

işlemler de yapabilirler.  

          TTK m. 44774 ve m. 44975 uyarınca tasfiye halinde, tasfiye halinde bulunan 

şirketin alacakları tahsil edilerek borçları ödendikten sonra kalan mevcudu, ana 

sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasında ödedikleri 

sermayeler ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağıtılır ve tasfiye 

memurlarının sicil memurluğuna tasfiyenin kapanışını bildirerek, şirkete ait ticaret 

unvanının silinmesi talep edilir76. TTK m. 440/177 uyarınca, tasfiye memurlarının 

                                                           
73 TTK Tasarısı m. 542 şöyledir: ”(1) Tasfiye memurları; a) Şirketin süregelen işlemlerini 
tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımlarını tahsil etmek, aktifleri 
paraya çevirmek ve şirket borçlarının, ilk tasfiye bilânçosundan ve alacaklılara yapılan çağrı 
sonucunda anlaşılan duruma göre, şirket varlığından fazla olmadığı saptanmışsa, bu borçları 
ödemekle yükümlüdürler. b) Tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar. c) Şirket borçları 
şirket varlığından fazla olduğu takdirde durumu derhal şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 
ticaret mahkemesine bildirirler; mahkeme iflâsın açılmasına karar verir. d) Tasfiyenin uzun sürmesi 
hâlinde, her yıl sonu için tasfiyeye ilişkin finansal tabloları ve tasfiye sonunda da kesin bilânçoyu 
düzenleyerek genel kurula sunarlar. e) Şirketin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve 
görevinin bilincinde bir yönetici gibi gereken önlemleri alır ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede 
bitirirler. f) Tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gereken defterleri tutarlar. g) 
Tasfiye sırasında elde edilen paralardan şirketin süregelen harcamaları için gerekli olan para dışında 
kalan paraları, bir bankaya şirket adına yatırırlar. h) Vadesi gelmemiş borçları, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere uygulanan oran üzerinden iskonto ederek derhal öderler. 
Alacaklılar bu ödemeyi kabul etmek zorundadır. Kanun gereği iskonto edilmesi mümkün olmayan 
alacaklar bu hükümden müstesnadır. i) Pay sahiplerine tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve 
istedikleri takdirde bu konuda imzalı belge verirler.” 
74 TTK Tasarısı m. 543 şöyledir: “(1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay 
bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri 
arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın 
varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır. (2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki; hâl ve duruma göre 
alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden de dağıtmaya izin 
verebilir. (3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para 
olarak yapılır.” 
75 TTK Tasarısı m. 545 şöyledir: “(1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının 
sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme 
tescil ve ilân edilir.” 
76 Tasfiyeye giriş sebebi ile şirketin tüzel kişiliği hemen ortadan kalkmaz, tasfiye sonuçlanıp şirketin 
ticaret sicilindeki kaydı silininceye kadar devam eder. Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e, s. 822. Şirket 
unvanının sicilden silinmesi ile şirketin tüzel kişiliği sona erer, organları ortadan kalkar, davacı davalı 
olma ehliyeti kaybolur. Dolayısıyla şirket unvanının sicilden silinmesi ihdasi değil, ihbari niteliktedir. 
Sami Karahan, Anonim Şirketlerde Tasfiye, Konya, Mimoza Yayınları, 1998, s. 261.  
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yetkilerinin genel sınırını, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu, fakat nitelikleri 

gereği tasfiye memurlarınca yapılması gereken işler belirler78. 

          Görüldüğü gibi, tasfiye halindeki şirketin pay sahiplerinin sahip olduğu 

yetkilerin tasfiye memurunun elinde toplanması söz konusudur. İstisna haricinde 

tutulan hallerde, kontrolün el değiştirmesi ve belirli eşiklerin aşılması durumunda 

Kurum’a bildirimde bulunma zorunluluğu bulunduğu halde, tasfiye halinde, şirketin 

kontrolünün el değiştirerek tasfiye memurlarına geçmesi hali şirket iradesi dışında, 

kanun gereği gerçekleştiğinden 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de yer alan istisna 

kapsamındadır.  

 

C. İnfisah 

           İnfisah, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlenen teşebbüs yapılarındaki 

irade dışı değişikliklerdendir. İnfisah, teşebbüsün malî yapısındaki bozukluklardan 

kaynaklanan irade dışı teşebbüs yapısındaki değişikliklere, düzenlendiği kanun 

bakımından TTK’da düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliklere, 

zamansal bakımdan ise teşebbüs yapılarındaki sürekli irade dışı değişiklik haline 

örnektir.  

           İnfisah, kanunda ve/veya ana sözleşmede sayılan sebeplerden birinin 

gerçekleşmesi halinde ortaklığın kendiliğinden sona ermesidir ve ileriye doğru 

hüküm doğurur79. İnfisahta şirket, gerek kendiliğinden, gerek genel kurul veya 

mahkeme tarafından verilecek fesih kararı ile olsun sona ermektedir. Bir görüşe 

göre80, TTK bu durumu “infisah” şeklinde adlandırdığından, infisah bir sebep değil, 

fesih yolu ile doğan durumu kapsayan bir sonuç olarak nitelendirilmiştir. TTK m. 

439’a göre, bir anonim şirketin bir ticaret şirketiyle birleşmesi, bir limited şirkete 
                                                                                                                                                                     
77 TTK Tasarısı m. 535 şöyledir: “(1) Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, 
tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan 
işlemlere özgülenir.” 
78 Tasfiye memurlarının yetkileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Karahan, Tasfiye, s. 123 vd.; Poroy, 
Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e, s. 835; Tasfiye memurlarının sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Karahan, Tasfiye, s. 286 vd. 
79 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e,  s. 807. Anonim şirketler için infisah sebepleri TTK m. 434’te 
sayılmıştır. İnfisah hali, kollektif şirketler için TTK m. 185 vd; komandit şirketler için 267 vd; limited 
şirketler için TTK m. 549’da düzenlenmiştir. 
80 Tekil, Anonim Şirketler, s. 683.  
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dönüştürülmüş olması ya da bir kamu tüzel kişisi tarafından devralınması dışında 

infisah eden şirket tasfiye haline girer. Bu halde tasfiye hükümleri uygulanacağından, 

tasfiye başlığı altında açıklandığı gibi şirketin kontrolü tasfiye memurlarına 

geçecektir. Ancak bu kontrol değişikliği, şirket iradesi dışında, kanun gereğince 

gerçekleştiğinden istisna kapsamındadır. 

         İnfisah dışında sona erme sebebi olan fesih ise kanunda ve/veya ana 

sözleşmede sayılan sebeplerden birine dayanarak, fesih yetkisine sahip kişilerce 

ortaklığın sona erdirilmesidir ve ileriye doğru hüküm doğurur81. Öyle ki, şirket ana 

sözleşmesinde infisah değil; haklı sebeplerin varlığı halinde anonim şirketin feshi 

için mahkemeye başvurma ya da pay sahiplerinin feshi ihbar yetkisi gibi fesih 

sebepleri de öngörülebilir82. Şirketin infisah etmesi durumu 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3 

(b)’de açıkça sayılmış olmasına rağmen, şirketin feshine karar verilmesi durumu 

açıkça sayılmamıştır. Ancak infisahta da olduğu gibi, feshi istenen şirket tasfiye 

haline geçip, şirketin kontrolü tasfiye memurlarına geçeceğinden, tasfiyenin sonucu 

olarak feshin de istisna hallerinden biri olduğu söylenebilir. 

 

D. Ödeme Güçlüğü ve Ödemelerin Tatil Edilmesi 

          Ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesi, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de 

düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliklerdendir. Ödeme güçlüğü ve 

ödemelerin tatil edilmesi, teşebbüsün malî yapısı bakımından teşebbüsün malî 

yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan irade dışı teşebbüs yapısındaki 

değişikliklere, düzenlendiği kanun bakımından İİK’da düzenlenen teşebbüs 

yapılarındaki, irade dışı değişikliklere, zamansal bakımdan ise teşebbüs yapılarındaki 

sürekli irade dışı değişiklik haline örnektir.  

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesi 

kavramlarından ayrı kavramlar gibi bahsedilmiştir83. Hâlbuki ödeme güçlüğü ve 

                                                           
81 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e., s. 813.  
82 Fesih ile ilgili bazı maddeler şöyledir: TTK m. 435-436, m. 434/9; 272/2. Ayrıca fesih sebepleri ile 
ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, a.g.e, s. 813.  
83 Bu kavramların ayrı kavramlarmış gibi bahsedilmesi, bu maddenin esin kaynağı olan 139/2004 
sayılı Konsey Tüzüğü m. 3/5(b)’de yer alan “insolvency” ve “cessation of payments” ifadelerinin 
aynen tercüme edilmesinden kaynaklanmaktadır.  
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ödemelerin tatil edilmesi kavramları esasen aynı şeyi ifade etmektedir. Ödeme 

güçlüğü şirket açısından bir iflâs sebebi iken ödemelerin tatil edilmesi, alacaklılar 

açısından iflâs sebebidir. Oysa kanun koyucu bu maddede, İİK’da düzenlenmiş olan 

teşebbüs yapılarındaki malî bozukluktan kaynaklanan irade dışı değişiklik hallerinin 

en önemlisi olan iflâs halini kast etmesine rağmen, en önemli iflâs sebebi olan borca 

batıklık sebebinden bahsedilmemiş, şekli ve maddi iflâs sebebi ayrımındaki şekli 

iflâs sebebi de burada düzenlenmemiştir. Örneğin, bir şirkete 1 TL.’lik borcundan 

dolayı iflâs yoluyla takip yapılır ve bu takip başarıyla sonuçlanırsa, bu durum 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlenen ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesi 

kavramına girmemekle beraber, yine bu maddede anılan birleşme devralma 

sayılmayan haller kapsamında değerlendirilebilecek midir? Bu konu iflâs bahsini ele 

alırken ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.  

          Diğer taraftan bu düzenlemeyle hem iflasın ertelenmesi hem de yeniden 

yapılandırma kapsama alınmıştır. İflasın ertelenmesinin maddi koşulu, borca batık 

olmadır. Oysa bu düzenlemede kanun koyucu borca batıklıktan bahsetmemektedir. 

Yeniden yapılandırmanın şartlarına baktığımız da, muaccel para borçlarını 

ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya 

yetmeyen ya da bu hallerden birine düşmesi kuvvetle muhtemel olma şartı vardır. 

Oysa 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de sadece ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil 

edilmesinden bahsetmesi karşısında, borca batıklık halinde veya ödemelerin tatil 

edilmesi hallerinden birine düşme tehlikesi de, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b) 

kapsamında değerlendirilebilecek midir? Bu hususlar aşağıda değerlendirilecektir.  

           Borca batıklık, şirketin mevcut ve alacaklarının borçlarını yetmemesi halidir, 

yani bu durumda şirket pasifi şirket aktifinden fazladır84. Bir şirketin bu halinin uzun 

sürmesi, o şirketi borca batık bir şirkete dönüştürebilir85. TTK m. 324/2’ye göre, 

şirketin aktiflerinin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmemesi borca 

                                                           
84 Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan,/Muhammet Özekes, İcra ve İflas 
Hukuku, 6. bs., Ankara, Legal Kitapevi, 2008, s. 491; Borca batıklık hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Ahmet Türk, Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara, 
Nobel Yayın Dağıtım, 1999. 
85 Ödeme güçlüğü ve ödemeden aciz hali farklı kavramlardır. Şöyle ki; ödeme güçlüğü geçici olarak 
nakit varlık sıkıntısı iken, ödemeden aciz hali şirketin muaccel borçlarını ödeyebilme imkânını her 
geçen gün kaybetmesidir. Bkz. Türk, Borca Batıklık, s. 36-37. 
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batıklıktır. Başka bir deyişle sermaye ve malvarlığı yapısı bozulan şirketin 

malvarlığı, pasiflerini karşılamaya yetmeyen şirket borca batıktır86.  

          Ödeme güçlüğü, şirketin muaccel borçlarını, ödeme araçlarındaki geçici 

olmayan yoksunluktan dolayı ödeyememesidir. Ödeme güçlüğü haline düşülmesi 

için şirketin malvarlığı durumuna bakılmaz87. Ödemelerin tatil edilmesi ise, 

borçlunun muaccel borçlarını artık ödeyememesi ve bunun borçlunun iş çevresi 

tarafından bilinmesi halidir. Burada söz konusu olan, muaccel birkaç borcun 

ödenememesi değil, borçlarının tamamına yakınının süreklilik arzedecek biçimde 

ödenememesidir88. Bu yönüyle ödeme güçlüğü (aciz hali), alacaklılar açısından iflâs 

sebebi olan ödemelerin tatiliyle aynı şeyi ifade eder. Belirtmek gerekir ki; ödeme 

güçlüğü içine düşme hali, borca batıklıktan farklıdır. Borca batık olan ama kredi 

borcu bulunan borçlu, ödeme güçlüğü içine düşmüş değildir89.             

          İflâs, iflâsın ertelenmesi, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma kurumlarını 

ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesi başlığı kapsadığından, bu kurumlar alt 

başlıklar halinde bu bölümde incelenecektir. Ancak bu alt başlıkları incelemeye 

geçmeden önce, ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi gibi malî zorluklar 

yaşayan bir teşebbüsün bir birleşme veya devralmaya taraf olması halinde bu işleme 

izin verilmesi gerektiği düşüncesi ile özel bir değerlendirmenin yapılmasını gerekli 

kılan batan teşebbüs savunmasının90 incelenmesinde fayda vardır.       

          Rekabet hukukumuzda etkin rekabetin korunması amacıyla hâkim durum 

yaratmaya veya hâkim durumları daha da güçlendirmeye yönelik ve rekabetin önemli 

ölçüde azaltılması sonucunu doğuran yoğunlaşmalar yasaklanmıştır. Ancak, bazı 

istisnai hallerde, rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran 

                                                           
86  
87 Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 491. 
88 Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 37.   
89 Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 485, 486. 
90 “Failing firm defence; “Failing company defence”. “Darboğazadaki Firma İstisnası” olarak da 
adlandırılmıştır. Bkz. Ülgen, a.g.e., s. 45 vd. Batan teşebbüs savunması hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Mustafa Okan Alpay, Birleşme ve Devralmalarda Batan Teşebbüs Savunması, Ankara, 
Rekabet Kurumu Yayınları, 2004; Kulaksızoğlu, a.g.m., s. 117 vd; Murat Çetinkaya, “Batmakta Olan 
Bir Teşebbüsün Devralınması: Literatür Taraması ve Örnek Olay Çalışması”, Rekabet Dergisi, S. 13, 
Ankara, Rekabet Kurumu Yayınları, 2003; Sanlı, a.g.e., s. 383, dn. 245. Bu değerlendirmenin 
“savunma” adı altında yapılmasının nedeni, yoğunlaşma taraflarının, taraflardan birisinin batma riski 
içinde bulunduğunu rekabet otoritelerine savunmalarıdır. Bkz. Çetinkaya, a.g.m., s. 32: 
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yoğunlaşmanın taraflarından en az birisinin batan teşebbüs olması halinde işlem 

farklı yönlerden değerlendirilerek bu işleme izin verilebilmektedir91.  

          Batan teşebbüs savunmasının kabul edilebilmesi için, yoğunlaşmaya izin 

verilmediği takdirde yakın gelecekte batan teşebbüsün pazar dışına çıkacak olması92, 

rekabeti daha az ölçüde azaltacak başka bir birleşme veya devralma seçeneğinin 

bulunmaması93, yeniden yapılanma veya faaliyetlerin daraltılması yoluyla 

teşebbüsün pazarda kalabilme imkânının bulunmaması ve yoğunlaşmanın 

gerçekleşmemesi halinde batan teşebbüsün pazar payının yine de devralan teşebbüse 

geçecek olması gerekmektedir94. Batan teşebbüs savunması ile yoğunlaşmaya izin 

verilmemesi halinde malî darlık karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalacak teşebbüsün pazarda varlığını sürdürmesine imkân verilerek pazardaki etkin 

rekabet korunmaya çalışılmaktadır95.  

          AB uygulamasında Komisyon tarafından batan teşebbüsün savunmasının 

değerlendirilerek işleme izin verilen ilk karar, Kali und Salz/MdK/Treuhand 

kararıdır96. Kararda, batan teşebbüs savunmasının kabulü için yoğunlaşmanın 

                                                           
91 Sanlı, a.g.e., s. 383, dn. 245; Alpay, a.g.e., s. 7; Kulaksızoğlu, a.g.m., s. 118 vd; Çetinkaya, a.g.m., 
s. 32.  
92 Verimsiz yönetim, ekonomik kriz, maliyetlerde artış, talepte daralma gibi sebeplerle teşebbüsler 
faaliyetlerine devam edemeyecek duruma gelebilirler. Bu teşebbüsün taraf olduğu birleşme veya 
devralmaya izin verilmemesi, teşebbüsün iflâs etmesi ile sonuçlanabilir. Bkz. Alpay, a.g.e., s. 34. 
93Birleşme veya devralmaya taraf teşebbüslerin dışında pazarda başka bir teşebbüsün 
bulunmadığından, malî zorluklar yaşayan teşebbüs yakın gelecekte faaliyetine son vermek zorunda 
kalacak; böylece pazarın dışına çıkan teşebbüsün payına, diğer teşebbüs sahip olmuş olacaktır. Bkz. 
Alpay, a.g.e., s. 35.      
94 Alpay, a.g.e., s. 18-19. 
95 Sanlı, a.g.e., s. 383, dn. 245. 
96 Komisyon’un 21.07.1994 tarihli kararı (Case IV/M.308). (Çevrimiçi) www.ec.europa.eu, 14 
Ağustos 2009. Olayın özeti kısaca şöyledir: BASF’ın kontrolünde potasyum ve tuz bazlı endüstriyel 
ürünler pazarında faaliyet gösteren Kali und Salz ile Treuhandstalt (Treuhand)’ın kontrolünde 
potasyum ve kaya tuzu pazarında faaliyet gösteren Mitteldeutsche Kali AG (MDK), potasyum ve kaya 
tuzu faaliyetlerini birleştirmek amacıyla ortak girişim kurmaya karar vermişlerdir. Ortak girişim 
sonucunda Kali und Salz ve MDK potasyum ve kaya tuzu pazarından çekilecek, MDK, MDK GmbH 
adında başka bir teşebbüs haline gelecek ve bu teşebbüs Kali und Salz ve Treuhand tarafından kontrol 
edilecektir. Komisyon ilk kararında, tarafların hâkim duruma girmelerinden dolayı şartlı izne 
hükmetmiştir. Yüce Divan ise bu durumda olan bir işlemin tamamlayıcılık unsurlarının iyi 
belirlenmediği ve tarafların gerçekten rekabet etmemeye dayalı bir girişimde bulundukları 
hususlarının iyi tespit edilmediği gerekçesi ile şartlı izni iptal etmiştir. Böylelikle Komisyon'un 
yoğunlaşmaya verdiği izin Yüce Divan tarafından onanırken, şartlar iptal edilmiştir. Komisyon hâkim 
durum yaratmayan ama tamamlayıcılık unsurlarını taşıyan işlemlere izin vermektedir. Bazı 
durumlarda, hâkim durum yaratan işlemlere de şartlar getirerek izin verilmektedir. Ancak ilk kez bu 
olayda Yüce Divan yoğunlaşmalara ilişkin bir izin kararını bozmuş ve böylelikle şartlı izinler tartışma 
konusu olmuştur. Ayrıca bu kararın getirdiği bir yenilik de, teşebbüsler rekabet etmeme amacını 
gütmediklerinin iyi anlaşılabilmesi için sadece ilgili pazara ilişkin bilgiler dışında pazarların 

http://www.ec.europa.eu
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gerçekleşmemesi halinde batan teşebbüsün yakın bir gelecekte pazar dışına çıkmak 

zorunda kalması, batan teşebbüsün pazar dışına çıkması durumunda pazar payının 

büyük bir kısmının yoğunlaşma işlemine taraf olacak diğer teşebbüse geçecek olması 

ve batan teşebbüsü devralamaya talip, rekabeti daha az ölçüde azaltacak başka bir 

teşebbüs ile birleşme veya devralma gerçekleştirilmesi seçeneğinin bulunmaması 

koşulları aranmıştır. Başka bir anlatımla, yoğunlaşmaya taraf teşebbüslerden biri 

batmakta olan bir teşebbüs ise bu yoğunlaşmaya karşı çıkılmamasının temel koşulu, 

yoğunlaşmadan sonra rekabetçi yapıda gözlenen bozulmanın bu işlemden 

kaynaklanmıyor olmasıdır, yani bu yoğunlaşma olmasaydı da rekabetçi aynı ölçüde 

bozulacak olmasıdır97. Komisyon, yukarıda sayılan koşulların varlığının taraflarca 

ispatlanması ile yoğunlaşmanın hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumu daha da 

güçlendirmeye yönelik ve rekabetin önemli ölçüde azaltılmasını sonucunu 

doğurmayacağına karar vererek işleme izin vermiştir98. Bu kararda yoğunlaşma 

taraflarının, işleme izin verilmemesi halinde de batan teşebbüsün aynı veya daha 

kötü anti rekabetçi sonuçlar yaratarak pazardan çıkacağını kanıtlaması bu sebeple 

önem taşımaktadır99.  

          RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de batan teşebbüsün savunması hakkında 

bir hüküm bulunmamakla birlikte, Kurul tarafından verilen kararlarda bu 

savunmanın değerlendirildiğine rastlanmaktadır. Kurul, Erciyas Biracılık ve Malt 

Sanayi A.Ş.’nin (Erciyas), Toros Biracılık ve Malt San. A.Ş.’ye (Toros) ait bazı aktif 

kıymetlerin satın alınmasına dair kararında100, işlem sonrasında pazarda mevcut olan 

hâkim durumun güçleneceği tespit edilmiştir. Toros’un işleme konu malvarlığını 

satmak zorunda bulunması, Erciyas’ın bira piyasasındaki rakibi konumunda olan 

Türk Tuborg A.Ş.’nin anılan ekipman ve demirbaşlara talip olmadığının anlaşılması 

nedeniyle, söz konusu devralma işleminin, bira piyasasındaki rekabetin önemli 

                                                                                                                                                                     
gelecekteki durumu ve potansiyel rekabetin sürekliliği üzerine de bilgiler sunmak ihtiyacı ile karşı 
karşıya kalmasıdır. Bkz. Arif Esin, “Avrupa Rekabet Hukuku'nda Son Gelişmeler ve Türkiye'ye 
Etkileri”, Rekabet Bülteni, S. 1, İstanbul, ESC Yayınları, 1999. (Çevrimiçi) http://www.escrc.com, 
10 Temmuz 2009.  
97 Bkz. Kali und Salz/MdK/Treuhand kararının,110. ve 114 paragrafı.  
98 Komisyon ve ATAD tarafından batan teşebbüs savunmasının değerlendirildiği benzer diğer örnek 
davalar için bkz. Alpay, a.g.e., s. 52 vd.  
99 Kulaksızoğlu, a.g.m., s.118.  
100Kurul’un 52/379-43 K. sayılı, 12.2.1998 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 Temmuz 
2009. 

http://www.escrc.com
http://www.rekabet.gov.tr
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ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak bir işlem olmadığından işleme izin 

verilmesinde bir sakınca görülmemiş ve devir işlemine koşulsuz izin verilmesine 

karar verilmiştir.  

          Kurul son tarihli bir kararında101 ise, Vatan Gazetesi’nin Doğan Grubu 

tarafından devralınmasına koşullu izin vermiştir. Vatan Gazetesi’nin Doğan Grubu 

tarafından devralınması işlemi sonrasında, Doğan Grubu’nun ulusal günlük siyasi 

gazeteler pazarındaki mevcut hâkim durumu güçleneceği, işlemin RKHK’nın 7. 

maddesi yasağı kapsamında olduğu ancak, Vatan Gazetesi’nin sürekli olarak zarar 

etmesi ve sermayesinin mevcut borç stokunu karşılama açısından yetersiz olması 

nedeniyle faaliyetlerine devam etmesinin imkânsız olduğu ve işleme izin verilmediği 

takdirde teşebbüs iflas etmesinin kaçınılmaz olduğu, Vatan Gazetesi’nin söz konusu 

borç stokunun büyük çoğunluğunun Doğan Grubu’na ait yükümlülüklerden 

oluştuğu, ancak bu durumun Doğan Grubu’nun kârlı bir teşebbüs RKHK’yı 

dolanarak devralması amacıyla muvazaalı olarak gerçekleştirildiğine dair herhangi 

bir kanıta ulaşılamadığı, kaldı ki Vatan Gazetesi’nin mali tablolarından teşebbüs 

kurulusundan bu yana Doğan Grubu’nun desteği ile varlığını sürdürdüğünün 

anlaşıldığı, Vatan Gazetesi yöneticilerinin gerek bireysel olarak gerekse Deutsche 

Bank aracılığıyla Vatan Gazetesi’ni satma yönünde girişimlerde bulunduğu, ancak 

söz konusu çabalara rağmen Doğan Grubu dışında herhangi bir alıcı bulunamadığı, 

yeni bir sermaye girişi olmadığı takdirde ya da işleme izin verilmediği takdirde 

Vatan Gazetesi’nin iflâs edeceği ve piyasadan çıkacağı, bu durumun okuyucular ve 

reklam verenler açısından alternatif bir markanın piyasadan çıkması anlamına 

geleceği, insan kaynaklarının batan teşebbüs savunması çerçevesinde piyasadan 

çıkacak varlıklar arasında yer almaması gerektiği, yeniden yapılanma aşamasında 

olası personel tasarruflarının gündeme gelebileceği, ancak iflâs durumunda işsiz 

kalacak personelin kıdem tazminatı dahi alamayacak durumda olması nedeniyle 

işleme izin verilmesinin izin verilmemesine oranla tercih edilebileceği belirtilerek ve 

                                                           
101 Kurul’un 08- 23/237-75 K. sayılı, 10.3.2008 tarihli kararı. (Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 
Temmuz 2009. 

http://www.rekabet.gov.tr
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böylece batan teşebbüs savunmasının kabul edilebilir nitelikte olduğu belirtilerek 

işleme izin verilmiştir102.  

         Görüldüğü gibi Kurul, batan teşebbüs savunmasının kabul edilebilmesi için, 

Komisyon’un batan teşebbüs savunması hakkında verdiği kararlarda aradığı 

koşullara benzer koşulların varlığını ayrıntılı bir biçimde aramaktadır103. Sonuç 

olarak batan teşebbüs savunması, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b) kapsamında malî yapı 

bozukluğu sebebiyle teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişiklik hallerine getirilmiş 

bir istisnadır. 

           

1. İflâs 

         İflâs, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade 

dışı değişikliklerdendir. İflâs, teşebbüsün malî yapısı bakımından teşebbüsün malî 

yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan teşebbüs yapısındaki irade dışı 

değişikliklere, düzenlendiği kanun bakımından İİK’da düzenlenen teşebbüs 

yapılarındaki irade dışı değişikliklere, zamansal bakımdan ise sürekli irade dışı 

değişiklik haline örnektir. 

          İflâs104, ticaret mahkemesi tarafından verilen karar üzerine, tüm 

alacaklılarının alacaklarını almasını sağlamak amacıyla borçlunun haczi kabil bütün 

malvarlığının cebri icra organlarınca satılması ve bundan elde edilen miktarın tüm 

                                                           
102 Kurul’un batan teşebbüs savunmasını değerlendirdiği başka bir kararı ise, Kurul’un 00-27/294-164 
K. sayılı, 20.07.2000 tarihli kararıdır. Bu kararda, ”…Efe Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yakın 
bir gelecekte iflas edebilecek durumda olması, söz konusu teşebbüsün durumunun, rekabet hukukunun 
sosyal boyutunu ortaya koyan ve literatürde “batan teşebbüsün savunulması” şeklinde ifade eden 
düşünce çerçevesinde değerlendirilmesini gerektirmektedir.” ifadesi ile batan teşebbüs savunmasından 
açıkça bahsetmiştir. Efe Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yakın gelecekte iflâs edeceği, işleme izin 
verilmemesi halinde dahi Efe Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin pazar payının Uzel Holding A.Ş.’ye 
kayabileceği, bu devralma işlemi neticesinde atıl duruma düşebilecek hem makine hem de işgücünün 
atıl vaziyette kalmadan ve pazar dışına çıkmadan pazar içinde değerlendirileceği, ayrıca rekabeti daha 
az kısıtlayabilecek başka bir teşebbüsün bulunmadığı noktaları dikkate alınarak işleme izin verilmiştir. 
(Çevrimiçi) www.rekabet.gov.tr, 10 Temmuz 2009. 
103 Alpay, a.g.e., s. 71; Çetinkaya, a.g.m., s. 40.  
104 Ayrıntılı bilgi için bkz. Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, 23. bs., 
Ankara, Yetkin Yayınevi, 2009, s. 446 vd.; Pekcanıtez, İcra ve İflas,  s. 479 vd.; Oğuz Atalay, 
Anonim Şirketlerin İflası, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Döner Sermaye 
İşletmesi Yayınları, 1996; Burhan Gürdoğan, İflas Hukuku Dersleri, Ankara, y.y., 1966; İlhan E. 
Postacıoğlu, İflas Hukuku İlkeleri, C. I, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1978; Timuçin 
Muşul, İcra ve İflas Hukuku, Ankara, Yetkin Yayıncılık, 2008, s. 998 vd.  

http://www.rekabet.gov.tr
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alacaklılara ödenmesidir105. Alacaklının, borçluyu iflâs yoluyla takip edebilmesi için, 

onun alacağının haciz yolu ile takibe konu teşkil edebilecek bir alacak olması ve 

takip borçlusunun tacir olması gereklidir. Kanun tarafından öngörülen usule uygun 

olarak yapılan bir iflâs takibi çerçevesinde, bu takip ile istenen borcun ödenmemesi 

iflâsın açılmaması için yeterlidir106.  

          İflâs sebepleri107 İİK’da ayrıntılı olarak belirtilmemiş olmakla birlikte, İİK 

m.177’ye göre, borçlunun muaccel bir borcunu ödemeyi tatil etmesi, yani 

ödememesi, durumu genel iflâs sebebidir. Borçlu, ticaret mahkemesinin iflâs 

kararına kadar borcunu ödediği takdirde iflâstan kurtulur. Ancak, ticaret 

mahkemesinin iflâs kararından sonra, borçlu iflâs davasına açan alacaklının borcunu 

ödemekle iflâstan kurtulamaz108. İİK m. 182’ye göre borçlunun iflâsın 

kaldırılabilmesi için; bütün alacak iddialarına ilişkin talepleri geri alınmış olmalı 

veya ödeme, takas, ibra, alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişi üzerinde birleşmesi, 

yenileme gibi sebeplerle bütün alacaklar itfa olunmalı veya konkordato ticaret 

mahkemesince tasdik edilmiş olmalıdır109. 

            İİK m. 165’e göre iflâs kararının verilip iflâsın açılmasıyla, müflisin 

haczedilebilen tüm malvarlığı–müflisin iflâs açıldığı zaman sahip olduğu her türlü 

menkul, gayrimenkul, para, alacaklar, intifa hakkı, taksim edilmemiş miras payı vb.  

kendiliğinden iflâs masasına dâhil edilir110. Ayrıca, İİK m. 191 uyarınca, iflâsın 

                                                           
105 Kuru, İcra ve İflas,  s. 448.  
106 Doğrudan borçlunun iflasını gerektiren olay, borçlunun mamelek durumuna veya bir davranışına 
bağlıdır. Çoğunluğu maddi iflas sebebi teşkil eden bu doğrudan iflas sebepleri sınırlı sayıdadır. Bkz. 
Saim Üstündağ, İflas Hukuku (İflas-Konkordato-İptal Davaları), 7. bs., İstanbul, Sena Ofset 
Matbaa, 2006, s. 7 vd. Bu şekilde ortaya çıkan iflas sebebi, borçlunun ödeme kabiliyetini kaybettiğine 
ve diğer borçlarını da vaktinde ödeyemeyeceğine kesin bir karine olarak kabul edilir. Bkz. Atalay, 
a.g.e, s. 95. 
107 İflas sebepleri şöyle sayılabilir: 1. İİK m. 177/I’deki haller - Alacaklının haklarını ihlal eden hileli 
işlemlerde bulunulması veya buna teşebbüs edilmesi, -  Haciz yoluyla takip sırasında malların 
saklanması; 2. İİK. m. 177/II’deki haller - ödemelerin tatil edilmesi; 3. Konkordato ile ilgili haller - 
teklif edilen konkordatonun tasdik edilmemesi veya konkordato mühletinin kaldırılması ya da 
konkordatonun tamamen feshi; 4. İlama bağlı alacak (icra emriyle istendiği halde) ödenmemişse - 
ilama dayanan alacağın, icra emri ile istendiği halde ödenmemesi; 5. Sermaye şirketlerinin pasifinin 
aktifinden fazla olması - sermaye şirketleri için borca batık olma.  Ayrıntılı bilgi için bkz. Atalay, 
a.g.e,  s. 13 vd. 
108 Kuru, İcra ve İflas, s. 454-455. Bu durumda borçlu, borcunu ödemekle iflâstan kurtulamasa da 
sonuçlarından kurtulur. Bkz. İİK m. 182. Bu durumda borçlu hiç iflâs etmemiş olur; ayrıca itibarın 
iadesi de böylece mümkündür.  
109 Muşul, a.g.e,  s. 1117-1119. 
110 Muşul, a.g.e,  s. 1131. 
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açılması ile müflis, malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma yetkisini alacaklılara karşı 

kaybetmiş olur; yani, iflâs masasına dâhil malvarlığı üzerinde müflisin değer 

bakımından kayba neden olacak tasarrufları alacaklılara karşı hüküm ifade 

etmeyecektir111.  

          İflâsta şirketin kontrolü iflâs idaresine geçtiği için kontrol el değiştirmiş olsa 

da bu durum ilgili kanundan kaynaklandığından 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’deki 

hallerden birisidir. İflâs halindeki bir şirketin devralınması halinde ise kontrol iflâs 

idaresine değil, başka bir teşebbüse geçeceğinden RKHK kapsamında izne tabi olan 

bir durum meydana gelecektir.  

         Burada tartışılması gereken bir diğer mesele de şudur: 1997/1 sayılı Tebliğ m. 

3(b)’de İİK’dan kaynaklanan irade dışı teşebbüs yapılarındaki yapı değişikliklerinin 

malî yapı bozukluklarından kaynaklanması karşısında, eğer şekli iflas sebebinden 

kaynaklanan bir sebepten bir teşebbüs iflas ederse bu durumun 1997/1 sayılı Tebliğ 

m. 3(b) kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği meselesi açıklığa 

kavuşturulmalıdır. Şekli iflâs sebeplerine bakacak olursak, bu sebeplerden birinin 

bulunması durumunda, alacaklının borçluya karşı bir iflâs talebinde bulunması, icra 

dairesinin borçluya bir iflâs ödeme emri göndermesi ve ödeme emrindeki sürelerin 

dolmasının beklenmesi, alacaklının alacağını tehlikeye sokabileceği, alacaklı 

bakımından ön bir takibin izlenmesi ya imkânsız veya alacaklıdan beklenemez 

olabilir veya kendisine iflâs ödeme emri gönderilse bile borçlunun borcunu 

ödemeyeceği kuvvetle muhtemel olması gibi sebeplerle gerekmemektedir. Diğer 

taraftan kanun koyucu, iflâsa tabi borçlunun bazı davranışlarını, ticari itibarı ve 

güveni sarsıcı davranışlar olarak kabul edip, o borçlunun ticari hayatına son vermek 

için takibe gerek kalmaksızın iflâsın istenebilmesini mümkün kılmıştır112. Maddi 

iflâs sebebi, borçlunun mamelek durumuna veya bir davranışa bağlı olup (alacaklının 

alacağını tam olarak tatmini şüpheli göründürecek bir olaydır); ancak istisnai yani 

kanunun açıkça düzenlediği durumlarda uygulanır.  

          Şekli iflâs yolunda belirli bir prosedürün başarılı olarak izlenmesi iflâsın 

açılması için yeterli sayılmıştır. Burada maddi iflasın aksine borçlunun maddi 

                                                           
111 Atalay, a.g.e,  s. 57; Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 428. 
112 Kuru, İcra ve İflas, s. 423; Üstündağ, a.g.e,  s. 12 vd.; Atalay, a.g.e, s. 91.  
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durumu ile hiç ilgilenilmeyip, belirli bir miktar (teorik olarak 1 TL. için dahi) borç 

için takip yapılması ve bu takibin sonucunda ödeme emrinin itiraza uğramamış 

olması durumunda iflasın açılması için gereklidir. Bu açıklamalardan hareketle 

denilebilir ki; 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil 

edilmesinin yanında maddi iflâs sebebinden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla herhangi 

bir ticari işletmeye küçük bir borcundan dolayı iflas yoluyla takibe geçilse ve bu 

şekli iflas yolu prosedürü sonuna kadar takip edilip başarıya ulaşsa, bu durumda iflas 

etmiş olan şirket de 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’deki sayılmayan haller kapsamında 

değerlendirilebilecek midir? Çünkü 1997/1 sayılı Tebliğ de açıkça iflastan değil 

“ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesinden” yani maddi iflâs sebeplerinden 

bahsedilmiştir. Şekli iflâs yolunun 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te sayılan maddi iflâs 

sebeplerine dâhil olmamasından hareketle, şekli bir iflâs sebebiyle iflâs eden bir 

teşebbüsün 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’teki hallere dâhil olmaması gerekir. Yukarıdaki 

bölümlerde birleşmenin temel özelliklerinin birleşmenin tasfiyesiz olması, külli 

halefiyet prensibinin cari olması ve birleşme sözleşmesine dayanması yani iradi 

olduğu belirtilmişti. Şekli takip sonucu iflâs eden teşebbüs, her ne kadar aciz halinde 

veya borca batık bir durumda bulunmamasına rağmen iflâs etse de, bu durumda bir 

birleşmenin temel özelliklerinden bahsedilemeyeceğinden şekli iflâs yolu sonucunda 

vuku bulan bir iflâsın 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b) kapsamına gireceği kanısındayız. 

 

2. İflâsın Ertelenmesi 

          İflâsın ertelenmesi, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlenen teşebbüs 

yapılarındaki irade dışı değişikliklerdendir. İflâsın ertelenmesi, teşebbüsün malî 

yapısı bakımından, teşebbüsün malî yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan 

teşebbüs yapısındaki irade dışı değişikliklere, düzenlendiği kanun bakımından İİK’da 

düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliklere, zamansal bakımdan ise 

teşebbüs yapılarındaki geçici irade dışı değişiklik haline örnektir.  

           Her ne kadar 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de birleşme veya devralma 

sayılmayan haller arasında sayılmasa da, 17.07.2003 tarihinde 4949 sayılı Kanun ile 
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İİK’da yapılan değişiklikle iflâsın ertelenmesi kurumu getirildiğinden bu konuyu da 

incelemek zorunluluğu oluşmuştur113.  

           İflâsın ertelenmesi, malî yapısı zayıflayan ve borca batık durumda bulunan 

borçlu hakkında mahkeme kararıyla iflâs sürecinin uygulanmasının belirli bir süreyle 

önlenmesini sağlayan, bu süre boyunca alacaklıların takiplerinden kurtulan 

borçlunun malî yapısını iyileştirme tedbirleri yoluyla güçlendirilmesini ve 

dolayısıyla iflâstan kurtulmasını amaçlayan bir kurumdur114.  

            İflâsın ertelenmesinin şartları şekli ve maddi şartlardan oluşmaktadır ve genel 

hatlarıyla şöyledir: Bir sermaye şirketi veya kooperatif olmalıdır, borca batıklık 

bildirimi mahkemeye yapılmış olmalıdır, borca batıklık mahkemece tespit edilmiş 

olmalıdır, iyileştirme projesi mahkemeye sunulmuş olmalıdır, iyileştirme projesi 

mahkeme tarafından ciddi ve inandırıcı bulunmalıdır, iflâsı ertelenmesi talebi ilân 

edilmiş olmalıdır115.  

           Mahkeme, İİK m. 179a’da belirtildiği üzere erteleme kararı ile birlikte 

kayyım116 atanmasına karar verir117. Gerçek kişi veya tüzel kişi kayyım olarak 

atanabilir118. Kayyımın atanması ilgililerin talebine bırakılmadığı gibi, kimin kayyım 

olarak atanacağı konusu da mahkemenin takdirindedir. Mahkeme tek bir kayyım ya 

da birden fazla kayyım atayabilir119. Kayyımın görevleri ve yetkileri İİK 179a/1’de 

belirtilmemiş, mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Bu sebeple mahkeme, atanan 

kayyımın görev ve yetkilerini ve şirket organları karşısındaki durumunu açıkça 

                                                           
113İİK’da yapılan değişiklik öncesinde iflasın ertelenmesi kurumu TTK m. 324’te düzenlenmiştir. 
Sadece anonim şirketler için TTK’da kabul edilen iflasın ertelenmesi kurumu, 2003 yılında İİK m. 
179’da yapılan değişiklikle tüm sermaye şirketleri ve kooperatifler için uygulama alanı bulmuştur.  
114 Sümer Altay, Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, Cilt II, İstanbul, Vedat 
Kitapçılık, 2005, s. 1372. Diğer bir tanım için bkz. Oğuz Atalay, “İflası Ertelenmesi”, 75. Yaş Günü 
İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, 2004, s. 50: “İflasın 
ertelenmesi, ticaret mahkemesine, borca batık durumda olan bir sermaye şirketi veya kooperatif 
hakkında iflas kararı vermekten, belli koşullarla geçici olarak sarfınazar etme imkânı veren ve iflasın 
önlenmesine hizmet eden bir kurumdur.” 
115 İflasın ertelenmesinin şartları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Muşul, a.g.e., s. 1027 vd; 
Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 400 vd; Atalay, a.g.m., s. 52 vd. 
116 Kayyımın hukuki konumu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Atalay, a.g.m, s. 77 vd; Pekcanıtez, 
Atalay, Sungurtekin Özkan, Özekes, a.g.e., s. 410. 
117 Muşul, a.g.e., s. 1053: TTK m. 324/f.2 uyarınca mahkemece tayin edilecek kişiye şirket malları 
teslim edilmediğinden bu kişi yediemin olarak değil, kayyım olarak görev yapar. 
118 Muşul, a.g.e., s. 1053. 
119 Atalay, a.g.m., s. 75;  Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 410; Muşul, a.g.e., s. 1053. 
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belirlemelidir120. İİK 179a/1’e göre ise mahkeme, erteleme kararında şirket yönetim 

organlarının yetkilerini tümüyle elinden alarak kayyıma verebileceği gibi, yönetim 

organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da 

yetinebilir. Şöyle ki, kayyıma sadece bazı işlemleri tek başına yapabilme yetkisi 

verilebileceği gibi, yönetim organının tüm yetkileri de verilebilir121. Bu sebeple 

iflasın ertelenmesinde şirketin kontrolü kayyıma geçeceğinden bu durum da 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 3(b)’de sayılan istisnalardan birisidir.   

 

3. Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma 

          Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de 

düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliklerdendir. Uzlaşma yoluyla 

yeniden yapılandırma, teşebbüsün malî yapısı bakımından, teşebbüsün malî 

yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan teşebbüs yapısındaki irade dışı 

değişikliklere, düzenlendiği kanun bakımından İİK’da düzenlenen teşebbüs 

yapılarındaki irade dışı değişikliklere, zamansal bakımdan ise teşebbüs yapılarındaki 

sürekli irade dışı değişiklik haline örnektir. 

          İİK m. 309m’de düzenlenen uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma122, 

muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları 

borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı 

karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan (mali durumu bozulmuş olan) bir sermaye 

şirketinin veya kooperatifin, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen 

alacaklılar123 tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden 

yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 

mahkemesine başvurarak iflâstan kurtulması ve faaliyetlerine devam edebilmesi 
                                                           
120 Atalay, a.g.m., s. 81. 
121 Pekcanıtez, İcra ve İflas Hukuku, s. 410. 
122 Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. Sema Taşpınar Ayvaz, İcra-İflas Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara, 
Yetkin Yayınları, 2005; Pekcanıtez, İcra ve İflas Hukuku, s. 648 vd.; Muşul, a.g.e., s. 1257 vd. 
123 25436 sayılı, 17.4.2004 tarihli RG’de yayımlanan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma 
Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik m. 5/1’e göre, yeniden yapılandırma projesinin 
müzakere edileceği ve kabulü için oylarına sunulacak alacaklılar, borçlu tarafından serbestçe 
belirlenir. Müzakerelere davet edilen alacaklılar projeden etkilenen alacaklılardır. Pekcanıtez, İcra ve 
İflas Hukuku, s. 650: Yeniden yapılandırma projesinde bazı alacaklıların borçlarının aynı miktarda 
ve aynı vade tarihinde ödeneceği belirtilebilir. Bu tür alacaklılar, projeden etkilenmeyen alacaklılardır.  
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amacıyla getirilmiş bir kurumdur. Malî durumu bozulmuş sermaye şirketi veya 

kooperatif yeniden yapılandırma projesinde, borçlarını ödeme koşullarını, bu 

ödemeyi sağlayacak kaynaklara sahip olma yollarını, işletmesel ve yönetimsel 

değişikliklerini, malî durumunu güçlendirmek için alacağı tedbirleri belirtmelidir124.   

          İİK m. 309ö/1-2’ye göre, mahkeme, başvurudan itibaren otuz gün içinde 

gerçekleşecek olan duruşmanın gününü belirler; borçlunun veya alacaklılardan 

birinin talebi üzerine, başvuru hakkında verilecek nihai kararın verilmesine kadar 

geçecek olan dönem için borçlunun malvarlığını korumaya yönelik ve borçlunun 

faaliyetleri bakımından gerekli gördüğü tedbirleri derhâl alır. Bu durumda mahkeme, 

tespit edilen duruşma gününü beklemeksizin ayrıca bir duruşma günü tayin edebilir, 

alacaklılar ve borçlu tarafından seçilmiş bir veya birkaç ara dönem denetçisi tayin 

edebilir. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden 

Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik m. 19’a göre, ara dönem denetçisi, işin niteliği 

ve görevin ifası için gereken niteliklere sahip yeminli malî müşavirler arasından 

seçilir. Projede denetçinin görevleri belirlenebilir, sorumlulukları da verilen 

görevlere göre tespit edilebilir. Denetçilerin bağımsız ve tarafsız olmaları, etkilenen 

alacaklılar veya borçlu ile aralarında bir menfaat ilişkisinin bulunmaması gereklidir. 

           Ara dönem denetçisi, atanmasından projenin tasdikine veya reddine ilişkin 

kararın verilmesine kadar borçlunun faaliyetlerinin sevk ve idaresini bizzat 

üstlenecek ya da bu faaliyetleri denetleyecek olan ve gerekli bilgiye, tecrübeye ve 

niteliklere sahip kişi ya da kişilerdir. Ara dönem denetçisi, projeden etkilenen 

alacaklılar aleyhine malvarlığında azalma olmaması, malvarlığının korunması için 

mahkeme tarafından çizilen çerçevede faaliyet gösterecektir125.    

          Burada belirtmekte fayda vardır ki; yeniden yapılandırmanın şartlarına 

baktığımızda, muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve 

alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşmesi 

kuvvetle muhtemel olma şartı vardır. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de ise sadece  

ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesinden bahsedilmiştir. Dolayısıyla, 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 3(b)’de yeniden yapılandırmanın şartlarından sadece, “muaccel para 
                                                           
124 Pekcanıtez, İcra ve İflas Hukuku, s. 650.  
125 Ara dönem denetçisinin görevleri ve sorumluluğu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Taşpınar 
Ayvaz, a.g.e.,  s. 350-351.  
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borçlarını ödeyemeyecek durumda olan” şartının 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’deki 

“ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesi” durumunun karşılığı olup, “mevcut ve 

alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşmesi 

kuvvetle muhtemel olma” şartı açıkta kalmaktadır.  

          Alacakların, borçları karşılamaya yetmemesi hali bir borca batıklık ve esasen 

bir iflâs sebebi teşkil ettiğinden, bu durum 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3 kapsamında 

düzenlenmese de artık ortada borca batık bir teşebbüs bulunduğu için bu durumda 

1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b) kapsamında birleşme ve devralma sayılmayan hallerden 

sayılacaktır.  

          Burada tartışılması gereken esas mesele, borçlunun muaccel para borçlarını 

ödeyemeyecek duruma düşmesinin kuvvetle muhtemel olması durumudur. Gerçekten 

de kanun koyucu 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de malî yapı bozukluklarından 

kaynaklanan teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliklerini düzenlerken sadece 

aciz halinden bahsetmiş, aciz halinden daha ağır bir malî yapı bozukluğunu ifade 

eden borca batıklık halinden bahsetmemiştir. Borca batıklık halini 1997/1 sayılı 

Tebliğ m. 3(b) kapsamında değerlendirdiğimizi yukarıda belirtmiştik. Ancak 

buradaki durum, yani muaccel para borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmesinin 

kuvvetle muhtemel olması halinde aciz hali olmayıp, aciz haline düşme tehlikesi 

vardır. Bu durumu bir merdivene benzetirsek, aciz haline düşme tehlikesi birinci 

basamağı, aciz hali ikinci basamağı, borca batıklık da üçüncü basamağı teşkil 

etmektedir. Burada birleşme ve devralma sayılmayan haller sadece ikinci ve üçüncü 

basamakta sayılan halleridir. Birinci basamağı teşkil eden aciz haline düşme 

ihtimalinin ise 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b) kapsamında değerlendirilemeyeceği 

kanaatindeyiz.   

 

E. Konkordato 

          Konkordato, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlenen teşebbüs 

yapılarındaki irade dışı değişikliklerdendir. Konkordato, teşebbüsün malî yapısı 

bakımından teşebbüsün malî yapısındaki bozukluklardan kaynaklı teşebbüs 

yapısındaki irade dışı değişikliklere, düzenlendiği kanun bakımından İİK’da 
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düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliklere, zamansal bakımından ise 

teşebbüs yapılarındaki sürekli irade dışı değişiklik haline örnektir.   

           Konkordato komiseri, atanmasından konkordato hakkındaki ticaret 

mahkemesi kararının kesinleştiğinin ilânına kadar, kanunda öngörülen usul 

çerçevesinde kamu görevi yapan bir resmî görevisidir (sadece iflas dışı 

konkordatoda). Statü itibariyle konkordato komiserleri ile icra ve iflâs müdürleri 

arasında bir paralellik kurmaya çalışılmış olması da, üstlenmiş oldukları görevin 

kamu görevi niteliği taşıdığını bir başka açıdan doğrulamaktadır126. 

          1997/1 sayılı Tebliğ’in 3(b) maddesinde sayılan bir diğer istisna da 

konkordatodur127. İİK m.297’ye göre konkordato, dürüst bir borçlunun, kaydedilmiş 

olan alacaklarının yarısını ve alacaklıların en az üçte iki çoğunluğu ile imzaladığı, 

ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden, borçların bir kısmından 

kurtulmasını veya bu borçların ödeme şartlarının değiştirilmesini sağlayan cebri bir 

anlaşmadır128. Konkordato ile imtiyazsız alacaklılar, alacaklarının belli bir 

yüzdesinden feragat ederler ve böylece borçlu, borçlarının konkordato ile kabul 

edilen kısmını ödeyerek borçlarından kurtulur129.  

            Konkordatoda, iflâsta olduğu gibi borçlunun malvarlığı ile ilişkisi kesilmez, 

devam eder ve borçlu, malvarlığının başında bırakılır. Konkordatonun öncelikli 

dayanağı borçlunun alacaklılarla anlaşması ve böylelikle borçta indirim yapılması ya 

da borcun uzun vadelere bağlanmasıdır. Ancak bu anlaşmanın diğer alacaklıları da 

                                                           
126 Süha Tanrıver, Konkordato Komiseri, Ankara, Yetkin Yayınları, 1993,  s. 132.  
127 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan E. Postacıoğlu, Konkordato, Ankara, Banka ve Ticaret 
Hukuku Enstirüsü Yayınları, 1965; Süha Tanrıver, Adnan Deynekli, Konkordatonun Tasdiki, 
Ankara, Yetkin Yayınları, 1996; Altay, Konkordato, Cilt I-II. 
128“Konkordato bütün adi alacakların miktarında müsavi esaslar dahilinde kat’i olarak ya tenzilat 
yapmak veya borç şartlarını, borçlu lehine tadil etmek ve borçluyu mamelekinin başında bırakmak 
suretiyle alacaklıların toplu bir tasfiyesini istihdaf eden ve bir yandan alacaklıların mevsuf 
ekseriyetinin muvafakati ile husule gelip, diğer yandan mahkemenin tasdikiyle tekemmül eden kolektif 
icra şeklidir.”  Bkz. Postacıoğlu, Konkordato, s. 11. Konkordato, bir borçlunun, yaptığı teklifin 
öngörülen nitelikli çoğunlukta alacaklılar tarafından kabul edilmesi ve yetkili makamca tasdik 
edilmesi neticesinde, belli bir zaman içerisindeki tüm adi borçlarını, teklifi doğrultusunda ve kendisine 
uygun koşullar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan hukukî imkândır. Bkz. Pekcanıtez, İcra ve 
İflas, s. 481. 
129 Gürdoğan, a.g.e, s. 155; Kuru, İcra ve İflas, s. 627.  
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kapsamına alması gerektiğinden, kendiliğinden sonuç meydana getirmeyecek olup, 

ayrıca mahkemenin tasdiki gereklidir130.  

          Konkordato mühleti131, borçlunun, konkordato tasdik edilmeden konkordato 

hükümlerinden sadece mühlet süresince yararlanmasını sağlar. İİK m. 286 gereğince 

icra mahkemesi, borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra 

borçlunun durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel 

olan sebepleri ve konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak, projenin 

alacaklıları zarara sokmak kastından ari olup olmadığına göre konkordato talebinin 

uygun olup olmadığına karar verir. 

          İflâsın ağır sonuçlarından korunmak için132 borçlunun iflâsına karar 

verilmesinden önceki bir tarihte başvurabileceği iflâs dışı konkordatoda (adi 

konkordato)133 konkordato komiseri, o iş ile sınırlı olmak üzere resmi bir icra 

organıdır134 aynı zamanda kamu görevlisidir ve tasfiye memuruna ödendiği gibi 

konkordato komiserine de bir ücret ödenir135. Konkordato komiserinin görevleri 

genel hatlarıyla, konkordato dosyalarının konkordato teklifinin onaylanıp 

onaylanmayacağına yönelik işlemleri yerine getirmek, alacaklılarla olan toplantıyı 

ayarlamak, borçlu sözleşmelerini onaylamak, borçlunun tasarruflarını denetlemek, 

borçlunun mevcut malvarlığının defterini tutmak, alacaklıları alacaklarını bildirmeye 

davet etmek, bildirilen alacakların geçerli olup olmadığını incelemektir136.  

          Müflisin iflâsın ağır borçlarından kurtularak borçlarını ödeme teklifi 

çerçevesinde bizzat tasfiye etmesi ve malvarlığı üzerinde tekrardan tasarruf yetkisine 

sahip olması için İİK m. 309’da düzenlenen, iflâsın kaldırılmasını sağlamak için 

müflis tarafından, iflâsına karar verildiği tarihten sonra teklif edilen iflâs içi 

                                                           
130 Postacıoğlu, Konkordato, s. 11-12.  
131Konkordato mühleti hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 486-487. 
132 Altay, Konkordato, C. I, s. 36.  
133 Ayrıntılı bilgi için bkz.  Gürdoğan, a.g.e., s. 157; Altay, Konkordato, C. I, s. 101 vd.; Altay, 
Konkordato, C. II, s. 811 vd.; Muşul, a.g.e., s. 1225 vd.; Tanrıver/Deynekli, a.g.e., s. 35 vd.  
134 Konkordato komiserinin statüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gürdoğan, a.g.e, s. 176-177; 
Postacıoğlu, Konkordato, s. 68-69; Altay, Konkordato, C. I, s. 373; Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 
492-493. 
135 Muşul, a.g.e.,  s. 637.  
136 Konkordato komiserinin görevleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gürdoğan, a.g.e, s. 177 vd.; 
Postacıoğlu, Konkordato, s. 70 vd.; Altay, Konkordato, C. I, s. 370 vd.; Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 
495 vd. 
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konkordatoda (iflâstan sonra konkordato)137 konkordato mühleti olmadığından, 

mühlet içerisinde borçlunun işlemlerini denetleyecek konkordato komiseri kurumu 

bulunmamaktadır. Burada komiserin görevleri, iflâs idaresi tarafından 

yürütülmektedir ve kontrol iflâs idaresindedir. İflâs idare memurunun görevi müflisin 

aktif malvarlığını belirleyerek bunları korunması ve idare edilmesi için gerekli 

tedbirleri almak ve tasfiyenin sonuçlandırılmasını sağlamaktır138.   

            İİK m. 309/a hükmünde düzenlenen malvarlığının terki suretiyle 

konkordatoda ise borçlu, tüm borçlarından ve iflâsın ağır koşullarından kurtulmak 

için aktif malvarlığının tasarruf yetkisini ve üçüncü kişilere devir yetkisini 

alacaklılara geçirir. Ayrıca İİK’da sayılı değildir ancak, malvarlığının şirkete 

dönüştürülmesi gibi başlıca şekilleri de olabilir139. 

          Borçlunun, konkordato süresince konkordato komiserinin ya da iflâs 

idaresinin denetimi altında faaliyetini devam ettirmesine, yani ortaklığın kontrolünün 

konkordato komiserin ya da iflâs idaresinin denetimine tabi olmasına rağmen, bu 

durum RKHK’dan kaynaklandığı için devralma sayılmayan durumlardan biri olarak 

sayılmıştır.  

 

F. Özelleştirme  

           Özelleştirme yapılması amacıyla bir teşebbüsün kamu kurum veya kuruluşu 

tarafından elde edilmesi hali 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlenen teşebbüs 

yapılarındaki irade dışı değişikliklerden ikinci grubu oluşturur. Bu durum, 

teşebbüsün malî yapısı bakımından teşebbüsün malî yapısındaki bozukluklardan 

kaynaklanmayan teşebbüs yapısındaki irade dışı değişikliklere, düzenlendiği kanun 

bakımından Özelleştirme Kanunu’nda düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı 

değişikliklere, zamansal olarak ise teşebbüs yapılarındaki sürekli irade dışı değişiklik 

haline örnektir.   

                                                           
137 Ayrıntılı bilgi için bkz. Postacıoğlu, Konkordato, s. 154 vd.; Altay, Konkordato, C. II, s. 1187 
vd.; Muşul, a.g.e, s. 1245 vd.; Tanrıver/Deynekli, a.g.e,  s. 38. 
138 Altay, Konkordato, C. II, s. 1194.  
139 Ayrıntılı bilgi için bkz. Postacıoğlu, Konkordato, s. 158 vd.; Altay, Konkordato, C. II, s. 1234 
vd.; Pekcanıtez, İcra ve İflas, s. 520 vd.; Muşul, a.g.e, s. 1249 vd.; Tanrıver/Deynekli, a.g.e.,  s. 44. 
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           Özelleştirme yapılması amacıyla bir teşebbüsün kamu kurum veya kuruluşu 

tarafından elde edilmesi hali 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te açıkça sayılarak istisna 

kapsamına alınmıştır. Özelleştirme ile ilgili olarak Kurul tarafından çıkarılan 1998/4 

sayılı 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2’de, bir teşebbüsün ortaklık paylarının ya da diğer hak 

ve araçların tümünün veya bir kısmının teşebbüsün üzerindeki kontrolü değiştirecek 

ya da karar organlarını etkileyecek şekilde yahut mal veya hizmet üretimine yönelik 

birimlerin özelleştirme yolu ile her türlü devrinin bu tebliğ hükümlerine tabi olduğu; 

mahalli idareler dâhil kamu kurum veya kuruluşlarına yapılan devirlerin, mal veya 

hizmet üretimine yönelik olmayan gayrimenkullerin devrinin, yurt dışı sermaye 

piyasalarında satışlar, halka arz, sermaye piyasalarına ilişkin mevzuattaki hükümler 

saklı kalmak kaydı ile süresi üç yılı aşmayan gecikmeli halka arzı içeren blok 

satışların, çalışanlara devirlerin, borsada normal ve/veya teşebbüsün kontrolünde 

değişikliğe yol açmayan özel emir ile satışların, menkul kıymetler yatırım fonları 

ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satışların ise bu tebliğ kapsamı 

dışında tutulduğu belirtilmiştir.  

 

G. Kanun Gereği Bir Kamu Kurum ve Kuruluşu Tarafından Elde 

Edilme  

           Kanun gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde edilmesi, 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 3(b)’de düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı 

değişikliklerdendir. Kanun gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde 

edilmesi teşebbüsün malî yapısı bakımından, teşebbüsün malî yapısındaki 

bozukluklardan kaynaklanan teşebbüs yapısındaki irade dışı değişikliklere, 

düzenlendiği kanun bakımından Bank K.’da düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade 

dışı değişikliklere, zamansal bakımdan ise teşebbüs yapılarındaki sürekli irade dışı 

değişiklik haline örnektir.    

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3 (b)’ye göre, bir teşebbüsün kontrolünün kanun 

gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından bu maddede sayılan haller amacıyla 

elde edilmesi hali bildirime tâbi tutulmamıştır.  
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          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de yer alan kanun gereği bir kamu kurum ve 

kuruluşu tarafından elde edilmesinden kasıt, Bank K.’da düzenlenmiş olan teşebbüs 

yapılarındaki irade dışı değişiklik hali olan bankanın TMSF’ye devridir. Bankaların 

TMSF’ye devredilmesi hali kontrolün elde edilmesi kapsamında değerlendirilir ve 

1997/1 sayılı Tebliğ anlamında birleşme veya devralma sayılmayan haller arasında 

yer alır140.   

          Bankanın BDDK tarafından elde edilmesi, esasen bankalara devlet 

müdahalesi141 başlığı altında incelenen ve ekonomik kamu düzeninin sağlanmasında 

bir çeşit ekonomik idari kolluk şeklindeki tedbirlerin ortak ismidir. Bankanın 

TMSF’ye devri ise, bankalara devlet müdahalesinin belki de en sert tedbiridir. 

Hukukumuzda bankalara devlet müdahalesi, sadece işleyişleri ve gerektiğinde sona 

ermeleri aşamasında değildir. Bankalar, kuruluşlarından itibaren faaliyete geçmeleri 

ve mevduat kabul etmeleri de birbirinden ayrılarak kamu makamlarının çifte 

denetimine tâbi tutulurlar ve dolayısıyla denilebilir ki; bankalara müdahale daha 

kuruluş aşamasında başlar142.  

          Bank K. m. 71/1’e göre BDDK, bankanın faaliyet iznini kaldırabilir veya 

kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini TMSF’ye 

devreder143. Bu durumda banka yönetim kurulunun yönetim yetkisi kaldırılmakta, 

                                                           
140 Erdem, a.g.e,  s. 90; Güven, a.g.e., s. 439. Ayrıca birleşme ve devralmaların rekabet hukuku 
kapsamında bildirime tâbi olup olmamaları bakımından, bankalar arasında gerçekleştirilecek ya da 
TMSF bünyesinde bulunan bankalar arasında gerçekleştirilecek ya da bankaların TMSF’ye 
devredilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pelin Güven, “Bankalar Arasında Gerçekleştirilen 
Birleşme ve Devralmaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankaların Durumunun 
Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e 
Armağan, Cilt II, İstanbul, Beta Basım Yayın, 2003, s. 27-47.      
141 Kanun koyucu, çeşitli sebeplerle müşkül duruma düşebilecek bir bankayı kendi başına bırakmayı 
uygun görmemiştir. Bankalarda özellikle mevduat sahiplerinin haklarını koruyabilmek devletin 
doğrudan doğruya idari ve mali tedbirler almasını gerekli kılmıştır. Bu hükümle, hiçbir bankanın 
kapanmasına ve iflasına taraftar olunmadığı, dolayısıyla halk arasında bankalar aleyhine menfi 
düşüncelerin yerleşmesinin arzu edilmediği açıkça ifade edilmiştir. Bkz. Yusuf Saim Atasagun, 
Bankalar Kanunu, Ankara, Kutulmuş Matbaası, 1958, s. 490; Atalay, a.g.e., 93; Ahmet  Battal, 
Bankalar Kanunu Şerhi, Ankara, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 2003, s. 44. 
142 Asuman Turanboy, Halka Açık Banka ve Hissedarın Korunması, Ankara, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2002, s. 9.  
143 Mülga 4389 sayılı kanunda sadece bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve 
denetiminin TMSF’ye devri öngörülmüş iken, bu madde ayrıca BDDK’ya bankanın faaliyet iznini 
kaldırma yetkisi de tanınmıştır. Mülga 3182 sayılı kanun döneminde banka ilk önce TMSF’ye 
devredilmekte, bu tedbirde mali bünyeyi güçlendirmeye yetmediği anlaşıldığı takdirde bankanın 
mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılmakta idi. 
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temsil yetkisi ise tedbirlerin gerektirdiği ölçüde kısıtlanmış olmaktadır144. Bu 

tedbirler zayıflayan malî bünyeyi güçlendirmeye yönelik olağanüstü tedbir 

niteliğindedir145. Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşlarından mevduat bankaları, bu 

kanuna göre, kalkınma ve yatırım bankaları genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu 

önlemlerin alınabilmesi için Bank K. m. 71/a-b-c-d-e’deki hallerden bir veya bir 

kaçının gerçekleştiğinin tespiti etmesi gereklidir146.  Bu haller şöyledir: bir banka 

hakkında öngörülen tedbirlerin alınmaması veya alınmasına rağmen ya da alınsa dahi 

bankanın malî bünyesinin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi 147, bankanın 

faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistem 

açısından tehlike yaratması148, bankanın yükümlülüklerini vadesinde yerine 

getirememesi149, bankanın yükümlülüklerinin toplam değerinin, varlıkların toplam 

                                                           
144 Oğuz Atalay, “Bankaların İflas Sebepleri ve İflas Davası”, İzmir Barosu Dergisi, S. 2, İzmir, 
1996, s. 106.  
145 Ünal Tekinalp, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, 2. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 
2009, s. 269.  
146 Bank. m. 71/II, Eski Bank K. m. 14/2-3’ün karşılığı olup, bu fıkralarda (Eski Bank K. m. 14/2-3) 
sayılan koşulların hepsinin gerçekleşmesinin aranıp aranmayacağı konusunda madde açıklık yoktu. 
147 Seza Reisoğlu, Bankacılık Kanunu Şerhi, C. 1, Ankara, Yaklaşım Yayınları, 2007, s. 965’te haklı 
olarak ifade edildiği üzere, bu fıkra ile kurula çok geniş yetkiler tanınmaktadır. Bilindiği gibi m. 
71(a)’daki önlemler bankanın bozulan likiditesinin düzeltilmesi, yetersiz öz kaynakların 
tamamlanması, zararlarının azaltılması, verimliliğin artırılması yönündeki önlemler olup, bunları 
banka herhangi bir sebeple almıyor, mali bünyeyi düzeltme yolunda bir çaba göstermiyorsa kısmen 
aldığı önlemler mali bünye üzerinde düzeltici bir etki yapmıyorsa veya mali bünyedeki ani bozulma 
dolayısıyla tesbit sırasında önlemlerin ya da beklemenin, tavsiyelerin artık işe yaramayacağı 
anlaşılmışsa BDDK, bankanın temettü dışında ortaklık hakları ile birlikte yönetiminin ve denetimini 
TMSF’ye devredecektir. Bununla birlikte, alınacak tedbirlerle bir bankanın bünyesinin 
güçlendirilmesinin mümkün olduğu ispatlanırsa, bankayı TMSF’ye devreden kurul kararı, başvuru 
halinde m. 105 uyarınca Danıştay tarafından iptal edilebilecektir.  
Söylemek gerekir ki, bankaların iflasının ekonomiye verdiği zararlar düşünüldüğü takdirde, bir 
bankanın mali bünyesinin güçlü tutulabilmesi, bu yapılamıyorsa bankaya el konularak ekonomik ülke 
ekonomisine ve mali sisteme en az zarar verecek şekilde ekonomik hayattan el çektirilmesi için 
BDDK’ya verilen yetkiler daha iyi anlaşılacaktır. Bkz. Ali Rıza Akbulut, “Bankaların Mali 
Bünyesinin Zayıflaması Sonucu Alınabilecek Tedbirler”, S. 234, Vergi Dünyası, İstanbul, 2001, s. 
148. 
148BDDK, bankanın faaliyetlerine devamının, mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve 
istikrarı bakımından tehlike arzettiğini tesbit ederse bankayı TMSF’ye devredebilir. Bkz. Servet 
Taşdelen, Bankacılık Kanunu Şerhi, 2. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, s. 732.  
149 Bir bankanın, aktiflerinin vade itibariyle yükümlülüklerini karşılamama tehlikesiyle karşı karşıya 
gelmesi, Bank K. m. 67(a)’da önlem alınmasını gerektiren haller arasında sayılmıştır, ancak m. 
71/1(c), bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde uygulama alanı bulacaktır. Bir 
bankanın çeşitli nedenlerle bazen vadesinde çeşitli yükümlülükleri yerine getirmede gecikmesi 
mümkün olup, bu durum bankanın mali bünyesinin düzelmeyecek kadar zayıfladığını veya faaliyete 
devamının tehlike arzettiği anlamına gelmemelidir. Bkz. Reisoğlu, a.g.e., s. 966. Konuyla ilgili olarak 
Taşdelen, a.g.e., s. 733-734’te ise bankanın yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememe 
ifadesinden; bankanın mevduatı, havale bedellerini ödeyememesini veya teminat mektuplarını nakde 
çevirememesi durumunu anlamak gerektiği, bu durumda bir bankanın da bu sebepten TMSF’ye 
devredilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre burada her ne kadar yükümlülüklerin vadesinde yerine 
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değerini aşması, hâkim ortakların veya yöneticilerinin banka kaynaklarını kendi 

lehlerine kullanmaları veya kullandırmaları.  

           Bunlar bankanın malî yapısıyla ilgili olup, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’nin 

temel yaklaşımı olan malî bünyesi bozuk olan teşebbüs yapılarındaki değişiklikleri, 

birleşme ve devralmalara hâkim olan alacaklıları ve azınlık pay sahiplerini koruma 

ilkelerine uygun olarak malî yapısı bozulan bankaya Bank K. m. 71’de öngörülen 

tedbirin uygulanması sonucu bankanın TMSF’ye devri durumunda bunun birleşme 

ve devralma sayılamayacağını düzenlemiştir. Buradaki düzenleme temel olarak iflâs, 

iflâsın ertelenmesi, konkordato ve yeniden yapılandırmadaki malî yapı 

bozukluklarıyla ilgilidir. Ancak Bank K. m. 71’deki düzenlemeler, 1997/1 sayılı 

Tebliğ m. 3’te sayılan diğer malî yapı bozukluklarından çok daha geniştir ve 

BDDK’nın takdir yetkisinin kullanılmasına açıktır.  

           Bank K. m. 71’deki malî yapı bozuklukları hallerini, bir teşebbüsün iflâsına, 

iflâsın ertelenmesine, konkordato ilân etmesine ve yeniden yapılandırmaya gitmesine 

sebep olan malî yapı bozukluklarıyla karşılaştıracak olursak kanımızca, Bank K. m. 

71/(a)’da düzenlenen “bankanın mali bünyesinin güçlendirilemeyecek derecede 

zayıflamış olması”ndan başka, (c) bendinde İİK. m. 178’deki aciz haline benzer bir 

iflâs sebebi, (d) bendinde İİK. m. 179’da pasifin aktiften fazla olmasına benzer bir 

durum, (b) bendinde ise, faaliyete devamın mevduat sahiplerinin hakları ve malî 

sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz etmesi durumu bahsedilmiştir. 

Maddedeki (a) bendi, (b), (c) ve (d) bentlerinden tamamen farklı nitelikte ve 

bankacılık sektörünün nazik dengelerini korumak ve bir güven ve itibar kurumu olan 

banka ve faaliyetlerinin devamı bu güvene bağlı olan bankacılık sektöründe, bu 

güveni ve itibarın devamını sağlamak için getirilmiş bir hükümdür diyebiliriz.   

          Görüldüğü gibi, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de sayılan “Kanun gereği bir 

kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde edilmesi” halinin varlığı için Bank K. m. 

71’deki hallerinden birinin gerçekleşmesi gereklidir. Ancak temelde malî yapı 

bozukluğu hali teşkil eden durumlar, yukarıda da ortaya koyduğumuz gibi iflâs, 

iflâsın ertelenmesi, konkordato ve yeniden yapılandırmadaki mali bozukluk hallerine 
                                                                                                                                                                     
getirilmemesinden bahsediliyorsa da, vadesiz yükümlülüklerin yerine getirilememesi de aynı etki ve 
sonucu doğuracaktır.  
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göre müphem kavramlardır. Nitekim doktrinde bu durumların gerçekleştiğinin 

objektif bir formül ile tespit edilmemesi tenkit edilmekte ve bu formülün objektif 

esaslara göre tarif edilmesinin gerektiği belirtilmiştir150. Katıldığımız aksi yöndeki 

bir görüş ise bu şekilde bir formülün oluşturulamayacağı yönündedir151. Şöyle ki, bir 

bankanın, malî yapı bakımından son derece sağlam görünen bir işletmeye çok büyük 

meblağda kredi vermesi ve bu kredinin aslında bankanın grup şirketinin bir borcuna 

karşılık olması durumunda o kredinin geri dönmeyeceği imkân dâhilindedir. Bunun 

gibi hileli işlemlerle bankanın içinin boşaltıldığı durumlarda, ülke ekonomisi ve 

bankalar sisteminin geleceği açısından banka yeminli murakıplarının bilgisine, 

TMSF’nin sağduyusuna güvenip onlara geniş takdir yetkisi vermekten başka bir 

çıkar yol görünmediği kanaatindeyiz. 

          Yukarıda da söz edildiği gibi Bank K. m. 71/1’de sayılan hallerin varlığının 

BDDK tarafından tespiti halinde BDDK, ya temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim 

ve denetimi TMSF’ye devreder ya da bankanın faaliyet iznini kaldırır (Bank K. m. 

71/2). BDDK’nın, beş üyenin aynı yönde oylarıyla birinci kararı alması gerekir. 

Bank K. m. 106’da, bir bankanın faaliyet izninin kaldırılması halinde yönetim ve 

denetimi TMSF’ye geçeceği, m. 107’de ise TMSF’nin, ortaklarının temettü hariç 

ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankalarla ilgili 

yetkilerini maliyet etkinliğini sağlama ve mali sistemin güven ve istikrarını koruma 

ilkeleri doğrultusunda kullanacağı düzenlenmiştir. Bu iki karardan birincisi, 

bankanın, kısmen veya tamamen aktiflerinin, teşkilatlarının, personelinin, sigortalı 

mevduatının başka bir veya bir kaç bankaya devri veya pay senetlerinin TMSF’ye 

alınıp, iyileştirilip satışı mümkünse tercih edilir. İkinci karar ise, durumun hem 

ümitsiz olması hem de böyle bir bankanın herhangi bir şekilde yaşamasının malî 

sektör ve sistem yönünden sakıncalı bulunması halinde bir zorunluluğun sonucu 

alınır. Bankanın TMSF’ye devri ise bireysel bir idari işlemdir152. Sonuç olarak, 

ekonomik kamu düzeninin sağlanmasında bir çeşit ekonomik idari kolluk şeklindeki 
                                                           
150 Atasagun, a.g.e., s. 498. 
151Turgut Akpınar, Bankalar ve Devlet: Bankalar Kanunu Üzerinde Sistematik ve Karşılaştırmalı 
Açıklamalar, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayınları, 1966, s. 199. 
152 Ünal Tekinalp, Fondaki Bankanın Hukuku, İstanbul, Lebib Yalkın Yayınları, 2003, s. 17. TMSF, 
mevduat kabul eden bankalarda normal olarak hem bankacılık işlemleri yapma hem de mevduat kabul 
etme iznini, mevduat kabul etmeyen kalkınma ve yatırım bankalarında ise sadece bankacılık yapma 
izni kaldırılmaktadır. Bkz. Reisoğlu, a.g.e., s. 959.  
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bu tedbirlerin ilk amacı mali bünyeyi güçlendirmek olduğu için, Türk banka 

hukukunda malî bünyesi bozulan bankalar için, çeşitli tedbirler alınmasının yanı sıra; 

bu tedbirler alınmadan daha önce, bu tedbirlerin bankanın malî bünyesini 

düzeltmeyeceği anlaşılırsa, bankanın idaresinin TMSF’na devri mümkün olup; bu üç 

grup tedbir bankanın güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla, kamu hukuku 

nitelikli kurallardır153.  

           Görüldüğü gibi her ne kadar teşebbüsün kontrolü el değiştirerek TMSF’ye 

geçse de kontrol, kanun gereği bir ekonomik düzen kuralı olarak, teşebbüsün iradesi 

dışında bir kamu kurum veya kuruluşuna geçtiğinden Kurul’a bildirimde bulunma 

söz konusu olmaz ve bu devir için Kurul’dan izin alınması gerekmez.  

 

IV. BİRLEŞME veya DEVRALMANIN MİRAS YOLUYLA 

GERÇEKLEŞMESİ  

          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3/1(c)’deki “Bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen 

hallerin miras yoluyla gerçekleşmesi” hükmü ile birleşme veya devralmanın miras 

yoluyla gerçekleşmesi durumunu Kurul’un denetimine tabi tutmadığı görülmektedir. 

          MK m. 599 uyarınca mirasçılar mirası, mirasbırakanın ölümüyle bir bütün 

olarak kanun gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak 

üzere mirasçılar mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı 

haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanır 

ve mirasbırakanın borçlarından da kişisel olarak sorumlu olurlar. 

          Her ne kadar MK m. 599 hükmünde halefiyetten söz edilmemiş olsa da, 

mirasın kazanılması halefiyet olarak nitendirilmektedir154. Buna göre bir kimsenin 

ölümü ile onun terekesi, belirli bir kimseye ya da kimselere, külli halefiyet 

prensibinin sonucu olarak bir bütün halinde, tüm alacaklar, haklar ve borçlar ile, 

                                                           
153 Asuman Turanboy, “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Hukuki Niteliği ve Kapsamı”, Batider, 
C. XXI, S. 2, Ankara, 2001, s. 65.  
154 Ahmet Kılıçoğlu, Türk Borçlar Hukukunda Kanuni Halefiyet, Ankara, AÜHF Yayınları, 1979, 
s. 22, dn. 57. MK m. 599/1 ile ZGB/CCS m. 560/1’de tanımlanan kazanma, esasen külli halefiyet 
yoluyla kazanma demektir. Ayrıca Fransızca metnin kullandığı “succession” terimi Latincede 
halefiyeti de karşılamaktadır.     
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gayrimenkuller için tescile, menkuller için teslime, alacakların geçmesi için temlike, 

borçların geçmesi için nakle gerek olmaksızın kendiliğinden geçer ve zilyetlik 

doğrudan kazanılır155.   

          Miras yoluyla kazanmada, BK m. 41/2 anlamında kötü niyetli bir devren 

iktisap hali değil, ölüm ile gerçekleşen bir külli halefiyet hali söz konusu olduğu için, 

bu durum birleşme veya devralma sayılmayan haller arasında sayılmıştır.  Başka bir 

anlatımla, miras yolu ile bir teşebbüsün kontrolünün bir başka kimse ya da kimselere 

geçmesi kontrol değişikliğine sebep olsa dahi, mirasın kazanılması külli halefiyet 

uyarınca gerçekleştiğinden ve mirasçının hâkim durum yaratma, hâkim durumu 

güçlendirme veya rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama iradesi ve isteği 

bulunmadığından, diğer bir ifadeyle bu durum kanun gereğince ipso jure 

gerçekleştiğinden 1997/1 sayılı Tebliğ’de birleşme veya devralma sayılmayan 

hallerden biri olarak sayılmıştır156.  

          Bu noktada sorulabilecek en önemli soru şu olmalıdır: Mirasçılardan bir ya da 

birkaçının rakip teşebbüs konumunda olması durumunda, mirasın geçişi mirasçının 

iradesi dışında gerçekleşse de, pazarda hâkim durum yaratma, hâkim durumu 

güçlendirme veya rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama etkilerinin varolacağı 

ileri sürülerek miras yoluyla iktisap halinin yoğunlaşma sayılması, böylece yorum 

yoluyla ancak böyle bir sakınca olması söz konusu olmayan hallerde izin alma 

gereğinin bulunmayacağı ileri sürülebilecek midir? Kanaatimizce, bu sonuca 

varılması mümkün görünmemektedir. Şöyle ki, aksi takdirde miras yoluyla intikal 

hallerinde kural olarak hâkim durum sağlanması ve kötüye kullanma ihtimali 

varsayılarak bu mutlak istisna tamamen bertaraf edilmiş olabilecektir. Bu da esasen 

Anayasa’nın tanıdığı ve dolayısıyla bir temel hak olarak düzenlediği mirasçılık 

hakkının özüne dokunulması anlamına gelebilir (Anayasa m. 35). Oysa, Anayasa m. 

35/2’de miras hakkının ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği 

belirtilmiştir. Şu halde özel kanun kuralıyla miras yoluyla kazanma mutlak bir istisna 

                                                           
155 Zahit İmre/Hasan Erman, Miras Hukuku, 6. basım, İstanbul, Der Yayınları, 2006, s. 9-10; 
Mustafa Dural/Turgut Öz, Miras Hukuku, C. IV, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s. 12-13; Bilge 
Öztan, Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, 29. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 613; 
Ahmet Kılıçoğlu, Miras Hukuku, 2. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2007, s. 245 vd.  
156 Erdem, a.g.e., s. 91.  
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olarak düzenlemiş olduğuna göre böyle bir yorum yapılmasına Anayasa m. 35 

bakımından kesinlikle imkân bulunmamaktadır.  

          Esasen, bir pazarda faaliyet gösteren bütün teşebbüsler birbirlerinin 

rakibidirler. Bunların rakip olmaktan çıkmaları mutlak olarak yasak bir yoğunlaşma 

anlamına gelebilse idi, birleşme ve devralmaların mutlak olarak yasaklanmış olması 

gerekirdi. Oysa 1997/1 sayılı Tebliğ ile birleşme veya devralma işlemleri 

yasaklanmamış, sadece denetime bağlanmıştır. Hâkim durumun kötüye 

kullanılmasının söz konusu olabilmesi için herhangi iki teşebbüs arasında tabii 

rekabet değil, bütün iş alanını etkileyebilecek çapta bir rekabet durumu söz konusu 

olabilmelidir. Şu halde, miras yoluyla kazanım durumunda somut olayda gerçekten 

rekabeti olumsuz etkileyebilecek bir durum doğuyorsa, miras yoluyla kazanım 

engellenememesine rağmen, Anayasa m. 35/2 miras hakkının ancak kamu yararı 

amacı ile ve kanunla sınırlanabileceğinden bahsettiği için önce miras yoluyla 

kazanımı kabul ettikten sonra bu gibi durumlarda uygulanabilecek özel bir önlem 

kuralına mevzuatta yer verilebilir157. Anayasa m. 35’teki kamu yararına göre 

sınırlamanın nasıl yapılabileceğini RKHK’ya veya 1997/1 sayılı Tebliğ’e bir kural 

koyarak belirlemek mümkündür. Yahut böyle bir özel kural getirilmese dahi miras 

yoluyla iktisap dolayısıyla fiilen hâkim konuma gelmiş olan teşebbüsün bundan 

sonraki durumu rekabet düzeni için sakınca yaratıyorsa, hâkim durumun kötüye 

kullanılması hallerindeki önlem ve yaptırımların devreye konması, Anayasa m. 35’in 

de kapsamına girecek şekilde mümkündür. RKHK m. 6/1’de hâkim durumun tek 

başına da kötüye kullanılması yasaklanmaktadır ve meşru sayılmamaktadır. Mesela, 

hâkim konuma gelmiş teşebbüs, başka bir teşebbüsün bu faaliyet alanına girmesine 

engel olursa, bu engel olmanın yaptırımı miras yoluyla iktisap hali için de devreye 

girebilir. Dolayısıyla meşru bir menfaati olan gerçek ve tüzel kişiler RKHK m. 9/2 

gereğince Kurul’a şikâyette bulunabilirler. Şu halde miras yoluyla iktisap hallerinde 

başlangıçta izin aranmaması, bundan sonra RKHK’dan ve 1997/1 sayılı Tebliğ’den 

bağışık olma anlamına gelmemektedir.  

                                                           
157 Mesela, derneklerin iradi mirasçılık yoluyla taşınmaz edinmeleri engellenmiş değildir. Ne var ki, 
bunların iktisap ettikleri taşınmazların amaç ve faaliyetleri için zorunlu olanları dışındakileri tasfiye 
etmeleri, paraya çevirmeleri kuralı dernekler mevzuatında yer almaktaydı. Dernekler Kanunu m. 22 
ile artık bu kural kaldırılmış olmaktadır. Sadece edinilen taşınmazların tapuya tescilinden itibaren bir 
ay içinde mülki idare amirliğine bildirilme yükümü getirilmiştir. 
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SONUÇ 

 

1. RKHK’nın temel kavramlarından biri “teşebbüs”tür. Teşebbüs kavramının RKHK 

m. 3’teki tanımında yer alan “bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir 

bütün teşkil eden” ifadesi, bu kavramının hukukî değil, ekonomik temele dayandığını 

göstermektedir. Dolayısıyla RKHK anlamından bir teşebbüsten söz edebilmek için 

pazarda ekonomik faaliyette bulunan ve ekonomik anlamda bütünlük oluşturan 

bağımsız gerçek veya tüzel kişi ya da gerçek ve/veya tüzel kişi topluluğunda oluşan 

birim bulunmalıdır.  

          Rekabet hukuku anlamındaki teşebbüs ile ticaret hukuku anlamındaki ticari 

işletme kavramları aynı kavramlar değildir. Teşebbüs, ticari işletmeden daha geniş 

bir kavramdır. Rekabet hukuku anlamında çok geniş yorum alanına sahip bu temel 

kavramın kapsamına, hukukî statüsü, hangi ülke kanunları altında kurulduğu, gerçek 

veya tüzel kişiliği haiz olup olmaması önemsenmeksizin ekonomik faaliyetlerini 

yerine getiren her oluşum dâhildir. Teşebbüs, ekonomik faaliyeti yerine getiren 

öznedir ve ticari işletmeyi değil, ticari işletmeyi işleten ya da ticari işletmenin 

kontrolünü elinde bulunduran tacir(ler)i, yani ekonomik faaliyetin sahibini ifade 

etmektedir. Buna karşın ticaret hukuku anlamında teşebbüs ve ticari işletme 

kavramları ise, malvarlığını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. TTK Tasarısı 

bakımından da teşebbüs kavramı, gerçek kişileri, özel hukuk veya kamu hukuku 

tüzel kişilerini ve tüzel kişiliğe sahip olmayan oluşumları içine alacak biçimde 

düzenlenmiştir.  

           Rekabet hukukunda teşebbüs tanımı büyük ölçüde ekonomik gerçeklerden 

hareketle yapıldığından, ticaret hukukunda ve diğer dallarda yapılan tanımlardan 

farklı unsurlar içermektedir. Teşebbüs kavramının unsurları; “ekonomik faaliyet 

yerine getirme”, “bağımsız karar verebilme ve ekonomik bakımdan bir bütünlük ve 

RKHK’daki tanımda açıkça belirtilmemiş olsa da “süreklilik”tır. Şöyle ki; 

kanaatimiz, sürekli surette yapılmayan faaliyetlerin rekabet oluşturmayacağı ve 

dolayısıyla RKHK m. 3’teki tanımda yer almayan süreklilik unsurunu teşebbüs 

kavramının bir unsuru olarak görmek yönündedir ve ekonomik faaliyet yerine 
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getiren, herhangi bir başka teşebbüsün kontrolü altında bulunmayan, ekonomik 

anlamda bağımsız olan birimlerin varlığı rekabet hukuku anlamında teşebbüs 

sayılmak için yeterlidir.  

2. Birleşme ve devralma işlemlerine ait bir diğer temel kavram ise “yoğunlaşma” 

kavramıdır. Bu kavram için AB rekabet hukuku mevzuatında yürürlükte olan 

139/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’nde “concentration- yoğunlaşma (konsantrasyon)” 

terimi kullanılmışken, RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de kullanılan yasal terim ise 

“birleşme ve devralma” şeklindedir. Doktrininde, RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ 

anlamındaki birliktelikleri ifade edecek terim birliği kurulamadığından 

“yoğunlaşma”, “konsantrasyon”, “merkezileşme”, “temerküz” ya da “birleşme ve 

devralma” terimlerinin kullanıldığı görülmektedir. RKHK’da Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda, RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de 

kullanılan “birleşme ve devralma” teriminden vazgeçilmiş, 139/2004 sayılı Konsey 

Tüzüğü’ndeki kullanımına yakın olarak “yoğunlaşma” terimine yer verilmiş ve 

böylece AB rekabet hukukuyla terim birliği sağlanmaya çalışılmıştır.  

           Ortak girişimler, RKHK m. 7’de birleşme ve devralma kapsamında 

belirtilmezken, 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinde “birleşme ve devralma” 

kapsamında değerlendirilmiştir. Kanımızca, 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. maddesinde 

sayılan birleşme ve devralma durumlarına ilâveten ortak girişimlerin de kapsama 

alınmasına karşın “Birleşme veya Devralma Sayılan Haller” başlığının kullanılması, 

“birleşme ve devralma” teriminin, teşebbüsler arası birlikteliklere dair her durumu 

kapsamakta yetersiz olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, özellikle ortak girişimlerin 

bu başlık altında ele alınması, bu terimin tespitini ayrıca güçleştirmektedir.  

           Yoğunlaşma kavramı, teşebbüsler arası birlikteliklerin ortaya çıkardığı 

sonuçları belirtmekte iken birleşme ve devralmalar ise yoğunlaşmanın meydana 

gelmesinde kullanılan yöntemleri ifade etmektedir. 1997/1 sayılı Tebliğ’in 2. 

maddesinde de yoğunlaşmanın meydana gelmesinde kullanılan hukukî veya fiili 

araçlar gösterilmektedir. RKHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda 

“yoğunlaşma” teriminin de yasal terim olarak kullanıldığı da göz önüne alındığında, 

çalışmamızda terim olarak hem “yoğunlaşma” hem de “birleşme ve devralma” 

terimini kullanmayı uygun görülmüştür.   
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3. RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de yoğunlaşmanın tanımına yer verilmemiş olsa 

da yoğunlaşmaların hukukî görünüşlerine yer verilmiştir. Bunlar; birleşmeler, 

devralmalar ve ortak girişimlerdir.  

4. Rekabet hukuku anlamında birleşmeden söz edebilmek için birleşmeye katılan 

teşebbüslerin mutlaka hukukî kişiliğinin sona ermesi şart değildir. Önemli olan bu 

işlem neticesinde teşebbüslerden en az birisinin ekonomik bağımsızlığını kaybederek 

diğer bir teşebbüsün kontrolü altına girmesidir. Dar-hukukî anlamda birleşen 

teşebbüslerden birisi diğerleri üzerinde önceden kontrol sahibi ise, böyle bir birleşme 

kontrolün el değiştirmesi sonucunu doğurmayacağından rekabet hukuku bakımından 

denetime tabi dar-hukukî anlamda birleşme olarak sayılmayacaktır. 

         Rekabet hukuku bakımından amaçlanan rekabetin korunması olduğundan, 

rekabet hukuku anlamında birleşmeden söz edebilmek için denetime tabi birleşmeler 

için TTK’da aranan hukukî şartların yerine getirilmesi değil, bu birleşmenin 

ekonomik niteliğinin olması önemlidir. Şöyle ki; birden fazla şirketin 

bağımsızlıklarını koruyarak bağlı teşebbüsler şeklinde bir ilişki içinde bir araya 

gelmeleri TTK m. 146 anlamında birleşme değildir. Ancak, RKHK m. 7 ve 1997/1 

sayılı Tebliğ m. 2/1(a) anlamında birleşme, TTK anlamındaki birleşmeden geniş 

olduğundan, ekonomik bağımsızlıktan vazgeçildiği ve fakat hukukî bağımsızlığın 

korunduğu bağlı işletmelerin birleşme işlemleri rekabet hukuku anlamında birleşme 

kabul edilir.  

           Kanımızca, birden fazla teşebbüsün hukukî kişiliklerini muhafaza ederek ve 

ortak bir yönetim altında bir araya gelerek meydana getirdikleri ekonomik bakımdan 

dar anlamda birleşmelerin, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3/1(a) kapsamında dar anlamda 

birleşme olarak değil de, birden çok hukukî işlemi kapsamına alabilmesi bakımından 

m. 3/1(b) anlamında kontrol elde etme halinin bir görünümü olarak görülmesi 

yerindedir. 

5. RKHK m. 7’de ve 1997/1 sayılı Tebliğ uyarınca yoğunlaşmaları hukukî görünüş 

biçimlerinden ikincisi devralmalardır. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(b) bakımından 

devralma, malvarlıklarının, ortaklık payının ve yönetimde hak sahibi olma imkânı 

sağlayan araçların devralınmasının yanında bunların kontrolünü kapsamaktadır. Bu 
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sebeple rekabet hukuku anlamında devralma kavramı, BK m. 179 anlamında 

malvarlığı ve işletme devri ya da ticaret şirketlerinin birleşmesi ile ilgili olarak 

TTK’da ya da Koop. K.’da düzenlenmiş devralma hallerinden daha geniş ve farklı bir 

kapsama sahiptir. BK m. 179 hükmü, bir işletmenin veya malvarlığının bütün olarak 

devri durumunda devredilen işletmenin alacaklılarının menfaatlerini koruma amacı 

taşıdığından, doğrudan bir devir işlemini düzenleme amacı taşımamaktadır. Söz 

konusu düzenleme, bir malvarlığının ve işletmenin aktif ve pasifleriyle devredilmesi 

halinde, devreden ile birlikte devralanın da belirli bir süre müteselsilen sorumlu 

olacağını öngörmekte ve borcun naklinin özel bir halini teşkil etmektedir.  

           Rekabet hukuku anlamında devralanın teşebbüs sıfatını haiz olması 

durumunda, RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2 anlamında devralma olarak 

değerlendirilir. Her ne kadar RKHK’da ve 1997/1 sayılı Tebliğ’de açıklık olmasa da, 

RKHK m. 7’nin ve 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2’nin ratio legis’i uyarınca, malvarlığı ya 

da işletme devrinin rekabet hukuku bakımından etki doğurabilmesi için malvarlığının 

işletilmeye müsait olması ve devralan teşebbüsün rekabet gücüne katkı sağlaması 

gerekir. İşletilmeye müsait olmayan malvarlığı devirleri birleşme olarak kabul 

edilmez ve Kurul’un iznini gerektirmez.  

6. Yoğunlaşmaların üçüncü hukukî görünüş biçimi ise ortak girişimlerdir. Ortak 

girişimler ne RKHK’da, ne 1997/1 sayılı Tebliğ’de, ne de başka bir mevzuatta 

doğrudan düzenlenmiştir. Sadece 1997/1 sayılı Tebliğ m. 2/1(a)’da bu oluşumların 

sınırları çizilerek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere işgücü ve malvarlığına sahip 

olacak şekilde bağımsız bir iktisadi varlık olarak ortaya çıkan ve taraflar arasındaki 

veya taraflarla ortak girişim arasındaki rekabeti sınırlayıcı amacı veya etkisi olmayan 

ortak girişimler, RKHK m. 7 kapsamında yoğunlaşma sayılan hallerden biri olarak 

sayılmış ve izne tâbi tutulmuştur.  

         Rekabet hukuku bakımından önemli olan, ortak girişimin hukukî olarak nasıl 

oluşturulduğu değildir. Dolayısıyla rekabet hukuku bakımından ortak girişimin tüzel 

kişiliğinin olmasının veya olmamasının önemi bulunmamaktadır. Rekabet 

hukukunun ilgilendiği nokta, bu oluşumlara neden olan ekonomik ilişkilerin yapısı ve 

bunun piyasaya etkisidir.  
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        Uygulamada sıkça karşılaşılan ortak girişim türleri, ana teşebbüslerin 

müşterek amaçlarını gerçekleştirmede tercih ettikleri hukukî yapıya göre sözleşmeye 

dayalı ortak girişimler ve sermayeye katılmalı ortak girişimlerdir. Ortak girişimlerin 

rekabet hukuku bakımından önemi, bu oluşumların RKHK m. 7 ve 1997/1 sayılı 

Tebliğ m. 2/1(c) kapsamında bir yoğunlaşma olarak mı kabul edileceği, yoksa RKHK 

m. 4 kapsamında rekabete aykırı anlaşmalardan mı sayılacağı noktasında 

toplanmaktadır.  

         Bu sebeple rekabet hukuku bakımından ortak girişimlerin olumlu unsurları 

bağımsız bir ekonomik varlık olma ve süreklilik(devamlılık-kalıcılık); olumsuz 

unsurları ise kurucu ana teşebbüsler ile ortak girişim arasında pazar bağlantısının 

bulunmaması, kurucu ana teşebbüsler ile ortak girişim arasında fiili veya potansiyel 

rekabetin bulunmaması, kurucu ana teşebbüslerden sadece birisinin ortak girişimin 

faaliyet gösterdiği pazarda faaliyet göstermeye devam etmesi ve kurucu ana 

teşebbüslerin ortak girişimin faaliyet gösterdiği pazarın aşağı, yukarı veya komşu 

pazarda faaliyet göstermesidir. 

7. Kontrol, Türk ve AB rekabet hukukunda yoğunlaşmaya ilişkin mevzuat ve 

uygulamaların merkezinde yer alan temel bir kavramdır ve kanaatimizce kontrol 

kavramından, bir teşebbüs üzerinde fiilen ya da hukuken, kalıcı şekilde belirleyici 

etki uygulama imkânına sahip olmak anlaşılmalıdır. Bir teşebbüs üzerinde kontrol, 

hukukî ya da fiili yollarla, doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya ortak olarak 

sağlanabilir. 

          Kontrol kavramı bakımından üzerinde durulması gereken unsurları belirleyici 

etki ve sürekliliktir. Belirleyici etki, teşebbüsün stratejik ticari davranışlarını 

belirleme gücüdür ve bu güç hukukî ya da fiili kontrol araçlarıyla elde edilebilir. 

Yoğunlaşmaların denetimi ile ilgili rekabet hukuku kurallarının amacı teşebbüslerin 

yapılarındaki kalıcı nitelikteki değişiklikleri kapsamak olduğundan, hedef teşebbüs 

üzerinde belirleyici etki uygulama imkânının geçici nitelikteki koşullara veya ortaklar 

arasında sonradan değiştirilebilecek biçimde akdedilmiş anlaşmalara bağlı olmaması, 

yani kalıcı olması gerekmektedir. 
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8. Kontrolün elde edilmesinde kullanılan araçların sınırını belirlemek zor olsa da, bu 

araçları payların devralınması, bir teşebbüs üzerinde mülkiyet veya kullanma 

(yararlanma) hakkının elde edilmesi ve haklar ve sözleşmeler yoluyla kontrolün elde 

edilmesi olarak sıralandırabiliriz.  

9. 1997/1 sayılı Tebliğ’de payların devrinin yoğunlaşma olarak kabul edilmesi için 

devralma işlemi sonucunda pay oranlarının sermayenin belirli bir yüzdesine ulaşması 

aranmamış ve fakat bu devralma işleminin teşebbüs üzerindeki kontrolün 

sağlanmasına imkân verip vermediği konusu esas alınmıştır. Dolayısıyla, ortaklık 

payının devrinin, teşebbüsün organlarının oluşumu ya da kararları üzerine belirleyici 

etkide bulunma imkânı vermesi durumunda, teşebbüsün üzerinde kontrolün 

varlığından söz edilecektir. Bir teşebbüs üzerinde kontrol imkânı veren araçların 

hukukî niteliği yoğunlaşma olarak nitelendirilmek bakımından önem taşımadığından, 

satım sözleşmesi yanında kontrol imkânı sağlayan bağış sözleşmesine ya da trampa 

sözleşmesine dayanan pay devirleri de yoğunlaşma meydana getirebilirler. Payların 

sadece devren değil, aslen iktisap edilmesi durumunda da yoğunlaşmadan 

bahsedilebilir.  

          Teşebbüs üzerinde kontrol sağlayan payların devralınmasına dair opsiyon 

hakkı tanıyan bir sözleşmenin tesisi, kural olarak kontrol değişikliği meydana 

getirmeyeceğinden yoğunlaşma sayılmayacaktır. Tasarruf işlemi yapılmadığından ve 

borçlanma işlemi yerine geçen alım (iştira) ilişkisi de ancak opsiyonun 

kullanılmasından sonra doğacağından, opsiyon hakkı tanıyan sözleşmenin varlığı tek 

başına kontrolün el değiştirmesi sonucunu doğurmayacağından yoğunlaşmadan söz 

edilemez. 

10. Teşebbüsün malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya 

kullanma hakkının elde edilmesi ile teşebbüs üzerinde belirleyici etkide bulunma 

imkânının kazanılması durumu ile kontrol elde edilebilir. Bir teşebbüsün 

malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya kullanma hakkının elde 

edilmesi bakımından işlemin hukukî şekli değil, söz konusu kontrolün sağlanması 

için malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisinin elde edilmiş olması önem taşımaktadır. 
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11. Bir teşebbüs üzerinde belirleyici etki uygulama imkânı sağlayan haklar ve 

sözleşmeler de kontrolün elde edilmesinde kullanılan araçlardandır. Bir hakkın ya da 

sözleşmenin yoğunlaşma meydana getirip getirmediği, hakkın ya da sözleşmenin 

türüne göre değil, hedef teşebbüs üzerindeki kontrolün devralan teşebbüse geçip 

geçmeyeceğine ilişkindir. Buna göre, haklar yoluyla kontrolün elde edilmesi; 

imtiyazlı paylar, oy hakkında imtiyaz ve şirket organlarında temsil edilebilme 

hakları, azınlık hakları, pay üzerinde intifa hakkı kurulması, pay üzerinde rehin hakkı 

kurulması; sözleşmeler yoluyla kontrolün elde edilmesi ise pay sahipleri 

sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, yönetim sözleşmeleri, işletme sözleşmeleri ile 

gerçekleşebilir. 

12. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te hangi durumların birleşme ve devralma 

sayılmayacağı düzenlenmektedir. Esasen madde, teşebbüslerde birleşme ve devralma 

tanımına uymayan yapı değişikliklerinin birleşme sayılamayacağının beyanından 

başka bir düzenleme getirmemektedir. Kanımızca bu düzenlemeyle kanun 

koyucunun teşebbüs yapılarındaki değişikliği ikiye ayırarak düzenlediği 

savunulabilir. Bu ayrım kanımızca teşebbüs yapılarındaki iradi değişiklik (1997/1 

sayılı Tebliğ m. 2) ve teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişikliktir (1997/1 sayılı 

Tebliği m. 3).  

            Birleşme, devreden teşebbüsün tasfiye edilmeksizin sona ermesi ve aktif ve 

pasifinin külli halefiyet yoluyla devralan teşebbüse geçmesidir. Dolayısıyla denebilir 

ki; birleşmenin en temel üç özelliği, birleşmenin, tasfiyesiz olması, külli halefiyet 

prensibinin cari olması ve birleşme sözleşmesine dayanması yani iradi olmasıdır. 

Ancak, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te sayılan hallere baktığımızda bir birleşmenin 

temel karakterini veren bu üç hal mevcut değildir. Yani 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te 

düzenlenen haller, eşyanın tabiatı gereği birleşme ve devralma sayılmaz. Kanımızca, 

bu paragrafta sayılan durumlarda, birleşme kavramından hareketle 1997/1 sayılı 

Tebliğ m. 3’te sayılan haller, yazılı olmayan hukuk gereği, 1997/1 sayılı Tebliğ m. 

3’teki düzenleme olmasaydı dahi, birleşme kavramına dâhil edilemeyecekti.  

          Teşebbüsün yapısındaki irade dışı değişiklileri teşebbüsün malî yapısı 

açısından, düzenlendiği kanun bakımından ve zamansal bakımdan üç ayrı açıdan 

incelenmiştir.  
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          1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’teki düzenlemelerin bir kısmı teşebbüsün malî 

yapısındaki bozukluklardan kaynaklanan teşebbüs yapısında gerçekleşen irade dışı 

değişiklikler iken (tasfiye, infisah, ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, 

konkordato, kanun gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde edilmesi), 

diğer bir kısım düzenlemeler ise teşebbüsün malî yapısıyla ilgili olmayan teşebbüs 

yapısındaki irade dışı değişiklik halleridir (menkul kıymetlerin geçici olarak elde 

bulundurulması, birleşme veya devralmanın miras yoluyla gerçekleşmesi).  

          Teşebbüsün yapısındaki irade dışı değişikliler, düzenlendiği kanun 

bakımından ise SPK’da düzenlenen (menkul kıymetlerin geçici olarak elde 

bulundurulması), TTK’da düzenlenen (tasfiye, infisah), İİK’da düzenlenen (ödeme 

güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, konkordato), Bank K.’da düzenlenen (kanun 

gereği bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından elde edilmesi), MK’da düzenlenen 

(birleşme veya devralmanın miras yoluyla gerçekleşmesi) ve Özelleştirme 

Kanunu’nda düzenlenen teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişiklikler olarak 

sıralanabilirler.  

        Teşebbüsün yapısındaki irade dışı değişikliler, zamansal olarak yapılan ayrıma 

bakacak olursak; 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3’te düzenlenen birleşme ve devralma 

sayılmayan haller, zamansal olarak geçici olması ve süreklilik arz etmesi bakımından 

ikiye ayrılır. Geçici olarak birleşme ve devralma sayılmayan haller, 1997/1 sayılı 

Tebliğ m. 3(a)’da düzenlenen menkul kıymetlerin geçici olarak elde bulundurulması 

hali, zamansal olarak yapılan ayrımda teşebbüs yapılarındaki geçici irade dışı 

değişiklik halidir. Teşebbüs yapılarındaki sürekli irade dışı değişiklikler ise tafiye, 

infisah, ödeme güçlüğü, ödemelerin tatil edilmesi, konkordato, özelleştirme 

yapılması amacıyla veya benzeri bir nedenle kamu kurum ve kuruluşu tarafından 

devralınma ve birleşme veya devralmanın miras yoluyla gerçekleşmesi halidir. 

13. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’deki düzenlemede her ne kadar sadece İİK’da 

düzenlenmiş olan teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişiklik hali olarak “ödeme 

güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesi” hali düzenlenmiş olsa da, burada esasen iflas, 

iflasın ertelenmesi, konkordato, yeniden yapılandırma halleri düzenlenmiştir. Bu 

hallerin gerçekleşmesi için “ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesi” halleri 

yeterli olmayıp aksinse bu hallerin varlığından bahsedebilmek için İİK’da sayılan 
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iflas sebeplerinin hepsi, ödeme güçlüğü (aciz hali), borca batıklık ve yeniden 

yapılandırma içinde ödeme güçlüğü veya borca batıklık yanında, bu hallerden birine 

düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olma şartları 

aranmaktadır. Kanun koyucu 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3(b)’de İİK’da düzenlenmiş 

olan teşebbüs yapılarındaki irade dışı değişiklik hallerini tespit ederken, bu halleri 

isim isim belirtmek yerine sadece bu hallerin maddi şartlarını saymayı terci etmiş, bu 

maddi şartları sayarken eksik saydığı gibi bu eksik saymayı yaparken birbiriyle aynı 

anlama gelen ödeme güçlüğü ve ödemelerin tatil edilmesi kavramlarını birlikte 

kullanmıştır.  

14. 1997/1 sayılı Tebliğ m. 3/1(c) kapsamında birleşme veya devralma sayılmayan 

hallerden biri olarak sayılan birleşme veya devralmanın miras yoluyla gerçekleşmesi 

durumu, miras yolu ile bir teşebbüsün kontrolünün bir başka kimse ya da kimselere 

geçmesi kontrol değişikliğine sebep olsa dahi, mirasın kazanılması külli halefiyet 

uyarınca gerçekleştiğinden ve mirasçının hâkim durum yaratma, hâkim durumu 

güçlendirme veya rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama iradesi ve isteği 

bulunmadığından, diğer bir ifadeyle bu durum kanun gereğince ipso jure 

gerçekleştiğinden 1997/1 sayılı Tebliğ’de birleşme veya devralma sayılmayan 

hallerden biri olarak sayılmıştır.  

          Mirasçılardan bir ya da birkaçının rakip teşebbüs konumunda olması 

durumunda, mirasın geçişi mirasçının iradesi dışında gerçekleşse de, pazarda hâkim 

durum yaratma, hâkim durumu güçlendirme veya rekabeti engelleme, bozma ya da 

kısıtlama etkilerinin varolacağı ileri sürülerek miras yoluyla iktisap halinin 

yoğunlaşma sayılması kanaatimizce mümkün değildir. Aksi halde miras yoluyla 

intikal hallerinde kural olarak hâkim durum sağlanması ve kötüye kullanma ihtimali 

varsayılarak bu mutlak istisna tamamen bertaraf edilmiş olabilir. Bu da Anayasa’nın 

tanıdığı ve dolayısıyla bir temel hak olarak düzenlediği mirasçılık hakkının özüne 

dokunulması anlamına gelebilir (Anayasa m. 35). Oysa, Anayasa m. 35/2’de miras 

hakkının ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Şu 

halde özel kanun kuralıyla miras yoluyla kazanma mutlak bir istisna olarak 

düzenlemiş olduğuna göre böyle bir yorum yapılmasına Anayasa m. 35 bakımından 

kesinlikle imkân bulunmamaktadır.  
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15. Miras yoluyla kazanım durumunda somut olayda gerçekten rekabeti olumsuz 

etkileyebilecek bir durum doğuyorsa, miras yoluyla kazanım engellenememesine 

rağmen, Anayasa m. 35/2 miras hakkının ancak kamu yararı amacı ile ve kanunla 

sınırlanabileceğinden bahsettiği için önce miras yoluyla kazanımı kabul ettikten 

sonra bu gibi durumlarda uygulanabilecek özel bir önlem kuralına mevzuatta yer 

verilebilir.  

        Böyle bir özel önlem kuralı getirilmese dahi miras yoluyla iktisap dolayısıyla 

fiilen hâkim konuma gelmiş olan teşebbüsün bundan sonraki durumu rekabet düzeni 

için sakınca yaratıyorsa, hâkim durumun kötüye kullanılması hallerindeki önlem ve 

yaptırımların devreye konması, Anayasa m. 35’in de kapsamına girecek şekilde 

mümkündür. Mesela, hâkim konuma gelmiş teşebbüs, başka bir teşebbüsün bu 

faaliyet alanına girmesine engel olursa, bu engel olmanın yaptırımı miras yoluyla 

iktisap hali için de devreye girebilir. 
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