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I-GİRİŞ
Anonim ortaklıkların tahvil ihracı uzun bir süre, sadece Türk Tica
ret Kanununa tabi tutulmuş iken 1981 tarih ve 2499 sayıılı Sermaye
Piyasası Kanunu ile bu kanun kapsamına giren anonim ortaklıklarca
çıkarılacak tahvillerin azami miktarı, çıkarılma şartlan, uygulanacak
prodaesür açısından bir takım farklılıklar getirilmiştir. Makalemizde
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun ve ilgili tebliğ
hükümleri çerçevesinde tahvil çıkanlma usulü, tahvil çıkanmı ile ilgili ön
şartlarla birlikte incelenmeye çalışacaktım Çalışmamızda Türk huku
kunda anonim ortaklıkların tahvil çıkarabilmeleri için gerçekleşmesi ge
reken ön şartlar, tahvil çıkarma karan, Sermaye Piyasası Kurulundan
izin alınması, halka arz ve satış işlemleri üzerinde durulacatır.
IL ÖN ŞARTLAR
1 - Çıkarılacak Azami Miktarın Dolmamış Olması

Türk Ticaret Kanunu, anonim ortaklıklann çıkarabilecekleri top
lam tahvil miktarını, esas sermayenin ödenmiş ve son bilançoya göıe
varlığı anlaşılan m iktan ile sınırladığı halde (TTK.m.422) (1), Serlaye
Piyasası Kanunu, hisse senetleri halka satılan anonim’ ortaklıkları ı
çıkarabilecekleri toplam tahvil sınırını yükseltmiş, bu ortaklıkların
çıkarabilecekleri toplam tahvil tutarını, genel kurul tarafından onayla
nan son bilançoya göre tesbit edilmiş, çıkarılmış veya ödenmiş sermaye
ile bilançoda görülen yedek akçelerin toplamından varsa zararların indi
rilmesinden sonra kalan miktar olarak belirlemiştir (Ser. PK. m. 13/1:
Anonim Ortaklıkların Tahvil İhraçlarına İlişkin Esaslar, Seri II, 4 N.
Tebliğ, m.3/1) (2).
Türk Ticaret Kanunun hükümlerine tabi anonim ortaklıklarda,
sermayeye eklenmiş olmadıkça kanuni ve ihtiyari yedek akçeler, tahvil
çıkarma tavanının tespitinde nazar alınmaz (3).
Sermaye Piyasası Kanunu, çıkarılacak toplam tahvil tutarını be
lirlerken bilançoda görülen yedek akçelerin de esas alınmasını
öngördüğünden (Ser. PK. m. 13/1), kanuni, esas sözleşme ile belirlenen
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ve genel kurul karan ile ayrılmış olağanüstü yedek akçeler tahvil
çıkartma tavanının belirlenmesinde gözönünde tutulur (4). Ancak nite
likleri itibariyle yedek akçe olsa bile karşılıklar (TTK. 465) toplamada
nazara alınmaz. Çünkü karşılıklar belli ve tahmin edilebilen müstakbel
borç ve yükümlülükler veya değer düşmeleri için öngörülmüş olup, mas
raf niteliğindedir (5). Yedek akçeler ise genel bir güvence niteliğindedir
(6). İşçi ve müstahdemler yararına ayrılan yardım akçeleri de (TTK.
m.468) (7) toplam tahvil tutarının belirlenmesinde gözönüne alınmaz.
Bir akçe belli bir toplumsal gayeye tahsis edilmiş ise artık genel kurulun
tasarruf yetkisinin dışına çıkarılmış demektir ve bu tür bir hesaplaım da gözönüne alınması mümkün değildir. Bunlara karşılık 25.3.1987 ta
rih ve 3332 sayıılı Kanuna göre hesap edilen yeniden değerleme fonu, or
taklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir
(8) ve tahvil çıkarma tavanının belirlenmesinde gözönünde tutulur. Ver
gi Usul Kanununu değiştiren 23.2.1983 tarih ve 2791sayılı Kanun ye
niden değerleme ile ortaya çıkan özel fondaki değer artışının ödenmiş
sermaye addolunacağını, tahvil çıkarma sınırının tespitinde nazara
alınacağını kabul etmiştir (m. 11/6).Tavanın tespitinde, ödenmiş sayılması ayni sermaye de dahildir.
Ancak, ayni sermayenin ödenmiş sayılması için, bu sermayeyi teşkil
eden menkul, gayrimenkul ve hakların ihtilafsız olarak şirketin
mülkiyetine intikal etmiş olması lâzımdır. Ayni sermaye olarak ödenen,
fakat sermaye müteahhidi ortağın temerrüdü veya üçüncü şahısların
mülkiyet veya başka ayni haklar iddia etmeleri sebebiyle şirketin eline
geçmemiş ayın sermaye ödenmiş sayılmaz ve tahvil miktarının tesbitinde hesaba katılmaz (9).
,
Çıkarılacak tahvil miktarının tespitinde, Ticaret Kanunun 422.
maddesi ile konulan "ödenmiş ve mevcudiyeti anlaşılan sermaye)
ölçüsüne Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda değişiklik
yapan, 6.2.1984 tarih ve 3098 sayılı Kanunla bir sınırlama getirerek
çıkarılacak tahvil miktarının Merkez Bankasınca tayin edilebileceği ka
bul edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu 422, çıkarılacak tahvilin azami
miktarını ödenmiş ve son bilançoya göre mevcudiyeti anlaşılan sermaye
ile sınırlamış, asgari miktarını belirtmemiştir. Böylece, Merkez Bankası
Türk Ticaret Kanunu m.422'ye göre şirketin çıkaracağı azami tahvil
miktarını 1211sayılı Kanunun 4 ve 40. maddelerine dayanarak,
ödenmiş ve son bilançoya göre mevcut olduğu tesbit edilen sermayeden
az bir miktar olarak belirleyebilir. Ancak Merkez Bankası bu kararında
makul sebeplere dayanmak zorundadır (10).
3291 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanununun 31. madde
sine eklenen 2. fıkra uyarınca, gerek Sermaye Piyasası Kanunu madde
13’de gerek Türk Ticaret Kanunu madde 422’de belirlenmiş olan ano
nim ortaklıkların çıkarabilecekleri tahvil miktarına ilişkin sınırlar, Ba264

kanlar Kurulunca genel olarak veya sektörler itibariyle arttırılabilir. Bu
konudaki Bakanlar Kurulunun 30 Ekin 1986 tarihinde yayınlanan Mev
duat Toplayan Bakanlar Hariç Anonim Ortakların Çıkaracakları Tahvil,
Finans Bonosu ve Diğer Borç Senetlerinin Sınırlarına Dair Kararında,
anonim ortaklıkların son üç yıla ait bilançoları zararsız olarak kapatmış
olmak şartı ile Sermaye Piyasası Kanununun iznini alarak mevcut tah
vil çıkarm a sınırının altı katına kadar tahvil ihraç edebilmeleri
öngörülmüştür (m.l/a). Ancak belirlenen tavan bütün emisyonları, kap
samakta olup bir anonim ortaklığın tahvil, finansman bonoları ve diğer
borç senetlerini toplam miktarı bu sının aşamaz (m.l/c).
Ödenmiş sermayenin mevcudiyeti yönünden esas alınacak son milanço ara bilanço olabileceği gibi, yıllık bilanço da olabilir (11).
Yıllık bilançonun onaylanmasından sonra yapılan ödemeler ile ser
mayenin arttırılm ası durumunda, bu miktarlardan da tahvil çıkanmda
yararlanabilm ek için genel kurulun toplantıya çağırılması ve ara bi
lançonun olağanüstü genel kurulda onaylanması gerekir (12). Tekinalp
bu durumda olağanüstü genel kurulun onayı yerine mahkemenin tasdi
kini önermektedir (13).
Sermaye Piyasası K urulunun, Anonim ortaklıkların Tahvil
İhraçlarına İlişkin Esaslar Tebliği ortaklığın mali durumunda önem'ıi
ölçüde olumsuz değişikliklerin meydana geldiğinin Sermaye Piyasası Ku
rulunca tespiti halinde son bilanço yerine ara bilanço istenebileceğini, bu
durumda ara bilançonun genel kurulca onaylanması şartının aranmay
abileceğim belirtmiş (m.3/3), böylece onaylanan son bilançodan sonra or
taklığın mali durumunda değişikler olabileceğini kabul etmiştir. Ser
maye Piyasası Kurulunca istenen bu mali bilançodaki değerlerin son
bilançodaki değerlere nazaran az çıkması halinde, tahvil çıkarmada
esas alınacak değerlerin son düzenlenen ara bilançodaki değerler olması
gerekir.
1211 sayılı Kanun ile, ödenmiş ve son bilançoya göre mevcudiyeti
anlaşılan sermaye m iktarını aşmamak şartıyla, çıkarılacak tahvilin
m iktarını tespit görevi Merkez Bankasına verildiğinden, MerkezBankasının son bilançonun doğruluk derecesini kontrol ve gerekirse yeni bi
lanço istemek yetkisin de kabul etmek lazımdır (14).
Sermaye Piyasası Kanunun anonim ortakların çıkarabileceği aza, mi tahvil m iktarını belirleyen 13.maddesi ve bu konuyla ilgili diğer
düzenlemeler hisse senetleri halka arz olunan anonim ortaklıklar için
getirilmiş bir avantaj niteliğindedir. Hisse senetleri halka arz olunan an
onim ortaklar kapsamına hisse senetlerini halka arz etmek üzere kuru
lan, kurulmuş olup da sermaye artırımı suretiyle hisse senetlerini halka
arz eden, sermaye arttırm adan meVcut sermayesini kısmen veya tama
men halka arz eden, pay sahibi sayısının yüzden fazla olduğu herhangi
bir şekilde tesbit edilen anonim ortaklıklar girer (15).
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2- Ortaklığın Mali Durumunun Bozulmamış Olması
Şirketin acz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler
mevcutsa gerekli tedbirleri almadan şirketin tahvil çıkaramaması,
çıkarılmaya teşebbüs halinde Sermaye Piyasası Kurulunun izin verme
mesi gerekir.
Sermayenin üçte ikisini veya daha fazlasını kaybeden anonim
şirketin tahvil çıkarabilmesi ya kaybolan sermayeyi tamamlaması veya
esas sözleşmeyi değiştirerek sermaye azaltılmasına gitmesi, başka bir
deyişle şirketin esas sözleşmede yazılı sermayesini fiilene mevcut ser
mayeye indirilmesi ile mümkündür. Aksi takdirde şirket infisah
edeceğinden (TKm324/2), infisah halindeki bir şirketin ehliyeti de tas
fiye maksadı ile sınırlı olduğundan (TKm.439), bu maksadı aşan tahv 1
işlemlerinin yapılamaması gerekir (16). Şirketin aktiflerinin şirket ala
caklılarının alçaklarını karşılamaya yetmediği hallerde, şirketin kendisi
nin iflasının isteme yükümlülüğü altında olması dolayısıyla (ttK.
m. 179), tahvil çıkarabilmesi söz konusu olamaz. Ayrıca Sermaye Piya
sası Kanunun 5.maddesinin 3.fıkrasına göre, Sermaye Piyasası Kurulu,
menkul kıymetlerin halka arzının kamu yararına aykırı düşeceği ya da
halkın istismarına yol açacağı kanısına vardığı takdirde, gerekçe
göstererek başvuruyu red eder.

3- Eski Tertip Tahvil Bedelelerinin Ödenmiş Olması
Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre, çıkarılan tahvillerin be
delleri şirkete ödenmeden yeni tertip tahvil çıkarılamaz (17). Sermaye
Piyasası Kanunu da daha önce çıkarılan tahviller tam am en
satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamıyacağını öngörmüştür. (Ser. P K ..
m. 13/2). İlgili tebliğ hükümleri de satış süresi içinde satılmayan veya
aracı kurumlar tarafından satın alınmayan tahvillerin, en geç altı iş
günü içinde noter huzurunda tespit edilip iptal edileceğini, çıkarılan tah
viller tamamen satılmadıkça ve satılmayanlar iptal edilmedikçe yeni
tahvil çıkarılamayacağım belirtmiştir (Seri 11,4 N. Tebliğ, m. 11/3) (18).
Böylece Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanununun 421. mad
desinden farklı bir düzenleme getirmiştir. Ancak bu düzenleme, Sermaye
Piyasası Kanununun amacına aykırıdır. Sermaye Piyasası Kanunun en
başta gelen amacı, tasarruf sahiplerinin hak ve yararını korumaktır.
Daha evvel çıkardığı tahvilleri satmış olmakla beraber bedellerini tam a
men tahsil edememiş şirkete kanuni şartlar içinde de olsa yeniden tah 
vil çıkarma hakkı verilmemelidir.
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TTT TAHVİL ÇIKARMAKARARI VE İZİNALINMASI
1- Genel Olarak
Türk Ticaret Kanunu tahvil çıkarma yetkisini yalnızca genel kuru
la vermiştir (TTK m.423). Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bu
yetkinin başka bir organa devredilmesi mümkün değildir. Buna karşılık
Sermaye Piyasası Kanunu, bu yetkinin hem Genel Kurulca hem de esas
sözleşme ile yetki verildiği takdirde yönetim kurulunca kullanılabileceği
öngörmektedir (Ser.PK.rn. 13/3). Bu düzenlemelerde, tahvil- çıkarma
.kararının anonim şirket genel kurulunca alınması ve halka arz edilmek
üzere tahvil çıkarılması halinde Sermaye Piyasası Kurulundan izin
alınm asından sonda m ahkem eden de onama kararı alınması
öngörülmüştür. Mahkemenin onayı, tahvillerin çıkarılmasının genel ku
rul kararıyla ve halka arz edilmek üzere çıkarılması halinde söz konusu
dur (TTKm.424; Ser PKm.13/3). Türk Ticaret Kanunu gerek izahname
ve ilanı, gerekse mahkemece, tasdik zorunluluğunu sadece halka
müracat haline inhisar ettirm iştir (19). Halka müracaat etmeksizin, me
sela bir banka, aracı kurum veya sermayedar grubunun tahvillerin
tamamını taah h üt etmesi suretiyle tahvil çıkarmak isteyen anonim or
taklığın mahkeme onayını alması ve izahname neşri zorunluluğu yoktur
(20). Fikrimizce, Sermaye Piyasası Kanunun düzenlenmesi karşısında
Türk TicaretKanununun tahvil çıkarılmasına ilişkin genel kurul kar
arının tahviller halka arz edilecekse mahkemece onaylanmasına ilişkin
hükmü kaldırılmalıdır. Mahkemece tasdik hükmünün, halka arz haline
m ünhasır olması dolayısıyla sadece müstakbel tahvil sahiplerini koruy
an bir hüküm dür. Bizce tahvil alacaklılarının korunması yönünden
çıkarma kararının yönetim kurulunca veya genel kurulca alınması hal
lerinin farklı düzenlenmesi gerekmez. Şu da var ki yönetim kurul kararı
ile çıkarmada yeterli sayılan Sermaye Piyasası Kurulunun incelemesi ve
iznin k a ra r genel kurulca alındığında mahkeme kararı aşaması
öngörülerek yeterli saymamak tutarsız ve Sermaye Piyasası Kurulunun
iznine güveni sarsıcı niteliktedir.

2- Anonim Ortaklığın Tahvil Çıkarma Karan
a) Genel Kurulca Karar Alınması
Genel kurul kararı ile tahvil çıkarmada şirket esas sermayesine
en az dörtte üçünü temsil eden pay sahiplerinin toplantıda hazır bulun
ması gerekir (TTK.m.434/6, 9; 388/3). İlk toplantıda bu nisap temin
edilmediği takdirde, umumi heyet tekrar toplantıya çağrılır. Sonraki
toplantı içinde aynı nisap aranır (TTKm.388/3). Gerek birinci ve gerek
se sonraki toplantılarda kararların mevcut reylerin üçte iki ekseriyetiyle
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alınması şarttır (TTKm.388/6). Ayrıca, genel kurul toplantılarına ilişkin
zabıtların usulüne uygun tutulmuş olması (TTK. 297) ve haziran cetveli
(TTK.376) ile toplantıya davetin usülü dairesinde cereyan ettiğini isb£t
eden vesikaların (davet ilanı, davetiye mektubu sureti, günden gibi) zap
ta bağlanması veya bunların kapsamlarının zabıtta açıklanması
(TTK.378/2), Devlet Komiserinin toplantıda hazır bulunması ve
zabıtları imzalaması gerekir. Bu şartlara uyulmadan, anonim ortaklığın
genel kurulu tarafından tahvil çıkarımı konusunda verilmiş olan karar
lar batıldır ve dolayısıyla bu karar dayanılarak tahvil çıkarılması
mümkün değildir.
Genel kuralca verilen kararın uygulamaya konulabilmesi için kar
arın tescil ve ilanı şarttır (TTK.m.423). Tescil talep üzerin yapılır
(TTK.m. 29). Genel kurul kararının alındığı tarihten itibarın 15 gü;ı
içinde tescil talebinde bulunulması gerekir (TTK.m.32/1). Kararın tescil
ve ilanı olmadan izahname yayınlanması, mahkeme onayı, onanmış
karann tescil ve ilanı gibi işlemler de yürütülemez (21).

b) YönetimKurulunca Karar Alınması
Menkul kıymetleri halka arz edilen anonim ortaklıklarda esas
sözleşmeyle tahvil çıkarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi halinda, genel kural kararma ihtiyaç olmaksızın yönetim kurulu k aran i,e
tahvil çıkarılabilir (22). Yönetim Kurulu karannın geçerliliği Türk Tica
ret Kanunun hükümlerine tabidir. Esas sözleşmede aksine hüküm ol
madıkça, yönetim kural üyelerinin en az yarısından bir fazlasının hazır
olması şarttır (23). Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir.
Toplantı ve karar yeter sayısı sözleşmeye konulacak bir hüküm le
ağırlaştırılabilir (24). Toplantı ve karar yeter sayısı sağlanmaksızın
alınan kararlar hukuken yok sayılır (25). Yönetim kurulunun
toplantısında üyeler arasından veya dışarıdın seçilen bir katip ta 
rafından zabıt tutulur. Zabıtların hazır bulunan üyeler tarafından imza
lanması ve karara muhalefet sebeplerinin zapta yazılması ve rey
sahipleri tarafından im zalanm ası gerekir (TTK.330/1). Tahvil
çıkarmaya ilişkin yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı gerekmez (Ser.
PK.m.13/3).
Yönetim kurulu kararları yazılıp karar için yeterli sayıda lehte oy
kullanan üye tarafından imzalanmadıkçageçerli olmaz (TTK.330/3).
Oyun yönetim kurulu üyesi tarafından şahsen kullanıması gerekir; tem
silci aracılığı ile kullanılamaz.
Yönetim kurulu kararlarının öz yönünden geçerliliği genfel
hükümlere tabidir. Kamu düzenine, ahlaka veya kanunların emredici
hükümlerine aykırı yönetim kurulu kararları batıldır (Bkz.19/2) (26).
Yokluk veya butlanla sakat yönetim kurul kararları aleyhine her ilgili
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tespit davası açabilir. Bu nitelikte tahvil çıkarılmasına ilişkin yönetim
kurulu kararının da yok veya batıl olduğunun tespiti ilgililerce talep edi
lebilir (27/).
i
3- Sermaye Piyasası Kurulundan İzin Alınması
a) Genel Olarak

Anonim o rtaklıklar, tahvil çıkarılm asına ilişkin k ararın
alınmasından itibaren bir yıl içinde halka arz izni almak için Sermaye
Piyasası K uruluna başvurm ak zorundadır (Ser. PK.1.4/1; An on i n
Şirketlerin Tahvil İhraçlarına İlişkin Esaslar, Seri II, 4 N. Tebliğ, m.2). ’
Genel ve katm a bütçeli idareler ile mahalli idareler ve kamu ikt>
sadi teşebbüsleri tarafından çıkarılacak tahvillerin halka arzı için Ser
maye Piyasası Kurulundan izin alınması gerekmez. Ancak halka arz
edilen bu tahviller hakkında Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilir
(Ser. PKm.4/4; Seri II,4N.Tebliğ ıri.2/2).
O rtaklıklar, tahvil ihracına ilişkin genel k u ru l k ararın ın
alınm asından sonra Sermaye Piyasası K uruluna yazılı olarak
başvururlar. Menkul kıymetleri halka arz edilen anonim ortaklıklarda,
esas sözleşme ile tahvil çıkarma yetkisi yönetim kuruluna verilmişse, bu
başvuru yönetim kurul kararının alınmasından sonra yapılır (Seri II,4N
Tebliğ, m.8). tzin için başvurunun yetkili organ kararlarının alındığı
tarihten itibaren ençok bir yıl içinde yapılması zorunludur (Seri 11,4
N.Tebliğ, m.8/2).
Menkul değerlerini halka arz etmeyen ortaklıklar ile ortak sayısı
yüzden az olan ortaklıkların halka arz etmeksizin çıkaracakları tahviller
için izin alınıp alınmayacağı konusunda Türk Ticaret Karununda ve Ser
maye Piyasası Kanununda açıklık yoktur. Türk Ticaret Kanununun
424. maddesi, tahviller, halk tarafından satın alınmaları taahhüt ad.ilmek suretiyle çıkarıldığı taktirde, genel kurulun vereceği kararın mahke
mece onaylanmasını, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesinin 3.
fıkrası ise tahvil çıkarma yetkisinin esas sözleşme ile yönetim kuruluna
devredilebilmesini, bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424
maddelerinin uygulanmamasını öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanu
nunu 4. maddesi ile menkul kıymetlerin halka arzı için Kuruldan bu ka
nun uyarınca izin alınması zorunluluğu getirmiş, halka arz edilmeksizin
tahvil çıkarılması konusunda düzenleme yapmamıştır. Sermaye Piya
sası K urulu ta ra fın d a n y ay ın la n an S e rili. 1N(28) ve Seri
II,2N.Tebliğlerde (29) menkul kıymetlerini halka arz etmeyen or
taklıklar ile ortak sayısı 100'den az olan ortaklıkların halka arz etmek
sizin çıkarılacakları tahvillerin izin mercii T.C. Merkez Bankası olarak
gösterilmiş iken, daha sonra seri II,4N.Tebliğ ile halka arz edilmemek
/
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üzere tahvil ihraç edecek ortaklıkların Kuruldan izin almaları
öngörülmüştür. Kabaalioğlu, halka arz edilmeyen tahviller için Sermaye
Piyasası Kurulundan izin alınmasına gerek olmadığını ve T.C. Merkez
Bankasının çıkardığı bir tebliği ile halka arz edilmeksizin ihraç edilecek
tahvillerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yetki devredilemey
eceğini belirtmiş ve Seri II,4.N Tebliğin düzeltilmesini önermiştir (30).
Tuncer de kamu çıkarı bulunmadığı ve küçük tasarruf sahiplerinin
çıkarları zedelenmediği için halka arz edilmeyen tahviller konusunda
Sermaye Piyasası Kurulunun yetkisinin olmaması gerektiğini savun
maktadır (31). Bizce, tahviller sonradan da halka arz edilebileceğinden
başlangıçta genel olarak Sermaye Piyasası kurulundan izin alınmasının
şart koşulması uygundur.
Anonim ortakların tahvil ihraçlarına ilişkin esasları düzenleyen
Seri II,4N. Tebliğin halka arz edilmeksizin satılan tahviller aynmı ya
parak her iki hal için özel hükümler getirmiştir. Tebliğin halka arz edil
meksizin satılan tahvillere ilişkin başvuru dilekçesi ve eklerini
düzenleyen hükmü, sadece genel kurul kararıyla tahvil ihracını
düzenlemekte, tahvil ihracının yönetim kurulu karan ile olması halini
gözönünde bulundurmamaktadır. Böylece Tebliğ hükümleri, tahvil
çıkarma yetkisinin yönetim kurulunda olması halinde halka arz edil
meksizin tahvil ihracına imkan tanımamaktadır. Bizce, tahvil çıkarma
yetkisinin ana sözleşmeyle genel kurul yerine yönetim kuruluna verilme
sine, tahvillerine mutlaka halka arz suretiyle çıkarılması şeklinde bir
sonuç bağlanmamalıdır. Tahvil çıkarma kararı yönetim kurulunca
alındağında da halka arz edilmeksizin satış mümkün olmalıdır.

b) İzin İçin Başvuru
Menkul kıymetlerin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu
İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Dairesine bir dilekçe ile başvurulur
(Ser. PK.m.4/1, Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışm a
Esasları Yönetmeliği, m.46,47,48). Bu dilekçeye menkul kıymeti çıkaran
ortaklığın esas sözleşmesi, izahname ve kurulun gerekli gördüğü diğer
belge ve raporlar eklenir (Ser.PK.m.5/1). İlgili tebliği hükümlerinde de
(Seri 11,4 N. Tebliği m. 14) başvuru sırasında Kurula verilecek dilekçe ve
belgeler ayrıntılı bir biçinde gösterilmiştir. Tebliğ hükümlerine göre, Ku
rul Başkanlığına verilecek başvuru dilekçesi, tahvil ihraç sistemini
içermeli ve ekindeki belgelerin sıra numaraları ile tarih, sayı ve nitelik
leri açıklamalıdır. Ayrıca tahvil çıkarılmasına ilişkin genel kurul
kararının tescil ve ilanına dair Sicil Gazetesi veya esas sözleşme ile
yönetim kuruluna tahvil çıkarma yetkisi verilmiş ise yönetim kurulunun
tahvil çıkarılması kararının tasdikli örneği, izahname ve sirküler (32),
şirket esas sözleşmesi ile varsa değişikliklerin metinleri, son üç yıla ait
bilançolar ile kar ve zarar cetvelleri tahvil gelirlerinin nerelerde kul
lanılacağına dair finansman projesi, basılacak tahvil örneği, tahvilleri
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ihraç eden ortaklığın varsa banka, aracı kurum ve kurumlarla yaptığı
anlaşma metin veya metinleri ile ortaklığın satış süresi sonunda
satılmayan tanvilleri altı işgünü içinde iptal edeceğine ilişkin yazılı bey
anın dilekçeye ek olarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesi gerekir.
Ortaklıklar, varsa tahvil ihracına aracılık eden bankalar dahil aracı ku
ramların kendileri hakkında düzenleyecekleri istihbarat bültenlerinin
Kurala ayrıca verilmesini sağlarlar.
Kural, izne esas olan incelemeyi, ortaklıkların başvurularında ver
meleri gerekli olan belğe ve raporlar üzerinde yapar. Kurul belgeler
üzerinde yaptıığı bu incelemede gerçeğe uygun bir yargıya varılmasını
sağlayacak bilgilerin tam ve doğra olarak açıklanıp açıklanmadığın hu
susunu araştırır (Ser.PK.m.5;Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev
ve Çalışma Esasları Yönetmeliği m. 9;2/a) (33). Kurul başvuruları en
çok otuz gün içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. (Ser. PK.m.5/4, Seri
'il, 4N . Tebliğ, m.9/2).
Kurul belge ve açıklamalarda bazı eksiklikler görürse, şirkete du
rumu bildirir. Şirket, Kurul tarafından belirlenecek bir sürede bu eksik
likleri tamamlamak zorundadır (Ser.PK.rn.5/2) (34). Bu süre talep
üzerin Kurulca uzatılabilir (Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve
Çalışma Esasları Yönetmeliği, m.9/2,a). Noksanlıklar bu süre içinde ta
mamlanmazsa başvuru düşer (Ser.PK.m.5/2;Seri 11,4 N.Tebliğ,m.9/l).
Noksanlıkların tamamlanması için verilen süreler, kurulun başvuruyu
sonuçlandırması hususundaki otuz günlük sürenin hesabında dikkate
alınmaz (Serili,4 N. Tebliğ, m.9/2).
Halka arz edilmek üzere çıkaracak tahviller, tahvil metninde,
izahnamede ve sikrülerde belirtilerek taahhüt edilmek şartıyla, erken
paraya çevrilebilir şekilde de çıkabilir. Ancak erken ödeme taahhüdü,
vadenin başlangıç tarihini izleyen 2 yıllık süreden sonrası için geçerli
olabilir (Serili, 4N. Tebliğ m.7).
Kurul tarafından tahviillerin halka arzına izin verilirken, satışa
çıkarılacak tahvillerin faizlerinin tespitinde Türkiye Merkez Bankası ta
rafından alınmış olan karalara uygunluk aranır (Ser.PK.m.5/5; T.C.
Merkez Bankası Kanunu m.4,40) (35).

c) Kurulca Değerlendirme
Sermaye Piyasası Kurulu, incelemeleri sonunda açıklamaların yet
erli ve gerçeğe uygun bulunmadığı veya halka arzın kamu yararına
aykın düşeceği ya da halkın istismarın yol açacağı kanısına vardığı tak
dirde, gerekçe göstermek suretiyle başvuruyu reddeder; açıklamaların
yeterli ve doğru olduğunu tespit ettiği takdirde, menkul kıymetlerin hal
ka arzına izin verir (Sçr.PK.m. 5/3). Bu düzenlemede öngörülen kan.u
yaran, devlet ve milli ekonomi menfaatlerinden başka üçüncü şahısların
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ve kendi menfaatlerini gereği gibi koruyamayan ortakların, başka bir
deyişle tasarruflarını bu menkul kıymetlere yatıran halkın menfaatlerini
de kapsar (37).
Gerekçe gösterilmek suretiyle başvurunun red edilebileceğini be
lirten kanun hükmü (Ser.PK.rn.5/3 son cümle) dolayısıyla Kurulun red
karan objektif esaslara dayanmalıdır (38). Gerekçe somut olayın
özelliklerine göre hazırlanmalı ve genel nitelik taşımalıdır. (39).
d) İrin Verilmesi ve izin Belgesi
Sermaye Piyasası Kuruluna verilen belge ve bilgilerin incelenme
sinden sonra, ortaklığa, halka arz izni veya halka arz edilmeksizin satış
izni belgesi verilir (Seri II,4N.Tebliğ,m. 10).
Tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Kurul tarafından verilen izin,
bunlan çıkaran ortaklığın Kurul ve kamuca tekeffülü anlamına gelmeyip
sadece yasal gereklerin yerine getirildiğini ve ilgili ortaklık ve tahvillerin
kamu denetimi altında olduğunu gösterir (Seer 11,4 N.Tebliğ m.4/1). Ku
rulunca verilen iznin kamunun tekeffülü veya resmi teminat olarak yorumlanamayacağı hususunun açık ve seçik bir biçimde tahvillerin met
ninde ve sirkülerin ilk sayfasında yeralması zorunludur (Seri 11,4
N.Tebliğ m.4/2). Halka yapılacak ilan ve açıklamaların da iznin resmi
bir teminat olarak yorumlanmasına yol açacak açık ve dolaylı bir ifade
taşımaması şart koşulmuştur (Ser.PK. m.6/3, Seri I, 4N. Tebliğ m.4/
l,c.2). Sermaye Piyasası Kurulu bu tür reklamları yasaklama yetkisir e
sahiptir (ser. PK.m.6/3).
izin, izin belgesinin verilmesinden itibaren altı aylık bir süre için
geçerlidir (Seri II,4N. Tebliğ m. 4/3 ). Bu süre içinde satış başlatılmadığı
takdirde izin geçersiz olmaktadır.
Tahvillerin izin alınmaksızın halka arz edilmesi halinde, Sermaye
Piyasası Kurulu, satışı durdurmaya ve gerekli tedbirleri almaya, izin al
maksızın halka arz edilen menkul kıymetlerin satılan kısmının karşılığı
için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 103. maddesi uyarınca ih
tiyati tedbir istemeye yetkilidir ( Ser. PK.m.4/3;Sermaye Piyasası Kuru
lu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, m.9/2, 6). Kurul
dan izin alınmamış olması halka arz ve satışın durdurulması ve gerekli
tedbirlerin alınması için yeterli görülmüştür.
Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymetlerin izin
alınmaksızın halka arz edilmesi halinde, Kurulun alması gereken ted
birler, kamu yararının gerektirdiği hallerde menkul kıymetlerin halka
arzının geçici olarak durdurulması hususunda Maliye Bakanlığına tek
lifte bulunmak (Ser.PK.m.22/f), ortaklıklar ve sermaye piyasasında faa
liyette bulunan yardımcı kuruluşların kanuna veya esas sözleşme
hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna aykın görülen durum
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ve işlemlerini yetkili mercilere bildirmek (Ser. PK.m.22/e), izinsiz
satışların Sermaye Piyasası Kanununca suç olduğunu bildirmek ve
Gümrük ve Maliye Bakanlığının savcılığa müracaatını sağlamaktır.
(Ser.PK.m.47/2,m.49). Kanun izinsiz halka arz ve satıştan doğacak hu
kuki ve cezai sorumluluğu da saklı tumuştur (m.4/3).
Sermaye Piyasası Kanunun 47. maddesi, menkul kıymetlerin hal
ka arzı için Kuruldan izin alınmaması halinde diğer kanunlar gereğince
daha ağır biz ceza gerekmediği takdirde fiilin önem ve mahiyetin göre
ayn ayn veya birlikte hükmolunmak üzere ağır para cezası ve bir aydan
iki yıla kadar hapis cezası öngörmüştür.
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunca tahville
rin halka arzı' izni verilmeden önce hiç bir şekilde tahvil satışı
yapılamayacağını belirtmiş (Ser. PK.m.4/1,3), ancak bu dönemde men
kul kıymetlerin halka satışını sağlamak için icaba davet niteliğinde
olan, menkul kıymetlerin halka arz edileceğine dair bilgileri kapsayan
formların piyasaya sürülüp sürülmeyeceği hakkında bir açıklık getirme
miştir. Sermaye Piyasası Kanununa esas teşkil eden Securities Act'da
tescil beyanı bağımsız idari bir komisyon olan "Securities and EExchange Commisison (SEC) (40)"e verilmeden önce hiç bir şekilde menkıil
kıymet satışı yapılamaması öngörüldüğü gibi, satışa ilişkin açıklamalar
da büyük ölçüde yasaklanmıştır. H atta her nasılsa böyle ihraç işlemini
öğrenen kişilerin de ileride o ihraç gerçekleştiğinde satışa sunulacak
menkul kıymetlerden satın almak isteğini belirten beyanda bulunmaları
ve bu beyanın kabulü dahi yasaktır (41). Menkul kıymetlere ilişkin bir
tescil beyanı verilmeden önce alım satım a ilişkin görüşmeler dahi
yapılamaz. Ancak, menkul kıymet ihraç eden anonim ortaklık ile aracı
kuruluş arasındaki önpazarlık ve anlaşmalar söz konusu yasağın kap
samı dışında bırakılmıştır (42). Bizce, Türk hukukunda da aynı esaslar
geçerli olmalıdır.
>
„
e) Fona Ücret Yatanlması
Sermaye Piyasası Kanunu, Kurulun bütün giderlerinin, Kurul em
rinde tu tu lacak özel bir fondan karşılanm asını öngörm üştür
(Ser.PK.m.28/b-l). Ortaklıklar, bu fona, kurul tarafından verilen izin
üzerine, satış yapılacak menkul kıymetlerin ihraç değerinin binde üçü
tutarında ücret yatırmak zorundadır (Ser. PK. m.28/b-2; Seri II, 4N.
Tebliğ ,m.l3) (43). Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri
(Seri 11,4 No.Tebliğ) uyarınca tahvillerin halka arzına izin verilmesi uy
gun görülen şirketler, fona ücret yatırdıktan ve buna ilişkin belgeyi Ku
rula sunduktan sonra izin belgelerini alacaklardır. İznin, izin belgesinin
verilmesinden itibaren 6 ay içinde kullanılmaması halinde düşmesi veya
tahvillerin ihracından vazgeçilmesi hallerinde alınmış bulunan ücret
iade edilmeyecektir (Serili,4 N. Tebliğ,m.4/3 ;13/2).
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IV. HALKLAARZVE SATIŞ İŞLEMLERİ
1- Tahvillerin Halka Arzı
a) Genel Olarak
Sermaye Piyasası Kanununa göre, halkın menkul kıymetleri satın
almaya davet edilmesi, izahname ve esas sözleşmenin kurul tarafından
gerekli görülecek maddelerinin ekleneceği bir sirküler ile yapılır (Se:*.
PK.m.6). Halka arz iznini verilmesinden sonra ortaklığın Kurulun izin
belgesi ile Ticaret Sicili Memurluğuna başvurarak izahnameyi Ticaret
Siciline tescil ve sicil Gazetesinde ilan ettirmesi gerekir (Ser. PK.m.612;
Seri II, 4 N. Tebliğ m. 15/2-b). Türk Ticaret Kanunu uyarınca, izabname, tahvillerin satışa sunulmasından en az onbeş gün önce Ticaret Si
cil Gazetesinde ilan edilmelidir (TTK.m.425). îzahnamenin ticaret sici
linde tescil ve ilanı bildirici niteliktedir. Amaç, yatırımcının yatırım
kararı vermeden önce gerekli bilgileri edinebilmesini sağlamaktadır.

b) İzahname
Sermaye Piyasası Kanunu, menkul kıymetlerin halka arzında
açıklanacak bilgilerin izahnamede yer almasını ve izahnamede hangi
bilgilerin bulunacağının hisse senetleri ve tahviller için ayrı ayn olmak
üzere Türk T icaret Kanununun ilgili maddelerindeki hususlar
gözönünde tutularak Kurul tarafından belirlenmesini öngörmektedir
(Ser.PK.m.6). Bu hükme dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu ta 
rafından çıkarılan Anonim Ortaklıkların Tahvil İhraçlarına Dair Esaslar
Tebliğinin ekinde tahvillerin halka arzına ilişkin izahnamede bulunacak
bilgiler ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir (Seri 11,4 N.Tebliğ, Eki).
Buna göre, izahnamede, ortaklığa, tahvillere ve halka arz ve
satışa ilişkin bilgiler bulunur. Ortaklık hakkında, genel bilgiler, sermaye
yapısı, yöneticiler, denetçiler ve kârla ilgili bilgiler yer alır.
H alka arzedilm ekte olan tahviller konusunda, itib ari
kıymetlerinin tutarı, küpürlerin itibari kıymeti ve adetleri, satış süresi,
satış fiyatı ve şartları, yıllık faiz oranları ve ödeme tarihleri, nama mı
hamile mi yazılı olduğu, erken paraya çevirme taahhüdü olup olmadığı,
varsa, şartları, anapara ve faizlerinin vadelerinde tahvillerinödenmesini
taahhüt edenler varsa bunların kimlikleri, ödeme planları, tahvil gelir
lerinin hangi projelerin finansmanında kullanılacağı, daha önce tahvil
ihraç edilmişse, tutarı ve satış süresinin bittiği tarih, bunlardan itfa
edilmemiş olanların miktarı, itfa edilmemiş olanların miktarı, itfa edil
diği yıllar ve itfa tutarları açıklanır.
İzahnamede, tahvillerin arz ve satışına ilişkin olarak, aracılık
eden kurum veya kuruluşlann ünvanı, süresi, yetki belgelerinin tarih ve
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numarası ile sermaye durumları, aracı kuramların satış taahhüdünde
bulundukları tahvil m iktarı, pazarlamanın usul ve esasları, varsa
aracmınn yüklendiği hizmetler, aracıya ödenecek komisyon oranı veya
miktarı, varsa aracı kuramların satın almayı taahüt ettikleri tahvillerin
miktarı belirtilir.

clSiridiler
Belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununa göre, halkın men
kul kıymetleri satın almaya davet edilmesi, izahname ve esas
sözleşmenin Kurul tarafından gerekli görülecek maddelerinin ekleneceği
bir sirküler ile yapılır (Ser. PK.m.6).
Sirkülerde hangi hususlara ilişkin bilgilerin bulunacağı, Sermaye
piyasası Kurulunun tahvillere ilişkin tebliğinin ekinde sayılmış (Seri Ii,
4 N. Tebliğ, Ek 2) ve bu arada Kurulun veya ortaklığın gerekli gördüğü
diğer bilgilerin de sirkülere konulabileceği belirtilmiştir (ek 2, m.8). Te
bliğ hükümlerine göre sirkülerde bulunması gereken bilgiler, izahnamede bulunması gereken bilgilerden daha dar kapsamlı olup ortaklık
veya Kurul isterse izahnamedeki bütün bilgileri içerecek sirküler
çıkarılması mümkündür (44).
Tebliğ hükümlerine göre, sirkülerde, ortaklığın unvanı, merkez
adresi, sermayesi, iştigal mevzuu ve süresi, sağlanacak fonun kul
lanılacağı yer, izahnamenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin tarih
ve numarası, izahnamenin halkın incelemesine açık tutulduğu yerler,
çıkarılacak tahvillerin itibari kıymetleri tutan ve tertibi, kupürlerin iti
bari kıymetleri ve adetleri, tahvillerin satış süresi, yıllık faiz oranı ve
ödeme tarihi, nama mı, hamiline mi yazılı olduğu, satış fiyatı, vadesi,
ödemesiz dönem varsa süresi,erken paraya çevirme taahhüdü söz konu
su ise, buna ilişkin esas ve şartlar, varsa anapara ve faizlerin vadele
rinde ödenmesini taahhüt eden kişi ve kurumlar, tahvillerin nerelerde ve
kimler tarafından satışa arz edileceği, varsa satışa aracılık eden banka
veya kuramlar, tahvillerin halka arzına ilişkin olarak Kurulca verilen ??>
nin tarih ve numarası, bu iznin Kurulun veya kamunun tekeffülü an
lamına gelmeyeceği hususları bulunur (Seri II, 4 N. Tebliğ, Ek 2).

d) İlan ve Reklamlar

^

Tahvil ihracıyla ilgili ilan ve reklamlar konusunda, tahvil çıkaran
anonim ortaklıkça veya aracı kurum tarafından yapılmasına göre farklı
düzenlemeler bulunmaktadır.
"Anonim Ortaklıkların Tahvil ihraçlarına İlişkin Esaslar" başlıklı
Seri II, 4 Numaralı Tebliğin 16. maddesi, tahvillerin halka arzında,
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izahname ve sirkülerde bulunanların dışında bilgiler içermemek, abart
malı, halkı yanıltıcı veya yanlış yöne yönlendirici olmamak ve ciddilikten
sapmamak şartlarıyla el ve duvar ilanı şeklinde ve hopörlör, gazete, der
gi, radyo ve televizyon ile ilan yapılabilmesini, bu ilanların yeni bir
düzenlemeye ihtiyaç duyulmadıkça Kurulun ön iznine tabi olmamasını,
Kurulun ilanları devamlı izleyerek gerekli gördükleri yasaklayabilmesini
ve ilanların birer örneğinin ilan tarihinden itibaren 6 iş günü içinde Ku
rula gönderilmesini öngörmektedir. 29 Haziran 1982 tarihinde
yayınlanan Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin
12. maddesi ise, aracı kuramların faaliyetleri dolayısıyla yapacakları re
klam ve ilanların, mesleğin gerektirdiği ciddilikle olmasını, aşın gider
lere yol açmamasını ve abartılmış, gerçeğe uymayan yanıltıcı bilgiler
içermemesini öngörmektedir. Bu reklam ve ilanlar Kurulun ön iznine
tabidir (45). Böylece tahvil çıkarma konusundaki ilanlar, doğrudan or
taklıkça yapıldığında kuraldan ön izin gerekmemekte, aracı Kurum ta
rafından yapıldığı takdirde bu kuram lann diğer ilan ve reklamlan gibi
ön izin alınması zorunlu bulunmaktadır. Kurul bu şartlara uyul
madığında ilanları yasaklar (Ser. PK.m. 6/3). Sermaye Piyasası Kanunu
izahname ve sirkülerde ve bunlara ek olarak halka yapılan
açıklamalarda gerçek dışı ve noksan bilgi verilmesi halinde diğer kanun
lar gereğince daha ağır bir ceza gerekmediği takdirde fiilin önem ve ma
hiyetine göre, ayrı ayn veya birlikte hükmolunmak üzere ağır para ce
zası ve bir aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörmüştür (Ser. PK.ni.
47).
2. Tahvillerin Satış İşlem leri
a) Satın Almaya Davet
Halkı tahvillerin satın almaya davet, izahnamede gösterilen satış
süresinin başlayacağı tarihten en az altı iş günü önce yayımlanacak
sirkülerle, ortaklıkça veya bankalar dahil aracı kurumlarca yapılır. (Seri
II, 4 N. Tebliğ, m. 17/2).
b) Satış
Tahvillerin satışı, tahvilleri çıkaran ortaklık, bankalar veya diğer
aracı kuramlar tarafından yapılır. Bankalar ve aracı kuramlar, tahvilleri
ya onlan çıkaran şirket adına ve hesabına veya tahvilleri çıkaran şirket
hesabına fakat kendi adlarına yahut kendi ad ve hesaplarına satarlar
(Ser. PK. m. 31/a).
Satışı yapılan tahvillerin satış sırasında alıcıya teslim zorunludur
(Ser.PK.m7/4). Sermaye Piyasası Kanunu, halka arz yoluyla satıl f n
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hisse senedi ve geçici ilm ühaber bedellerinin tam olarak nakden
ödenmesini şart kılmış, ancak aracı kurum ve bankaların taahhütleri
sebebiyle sahip oldukları hisse senedi veya ilmühaberlerin halka
satışında bu şartın aranmayacağını belirtmiştir (Ser. PKm. 7/3). Ser
maye Piyasası Kanununda tahviller için bu nitelikte bir hüküm
öngörülmediğinden tahvil bedellerinin tam ve nakten ödenmesi şart
değildir.
'
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, menkul kıymetlerin
halka arz yolu ile satışı Sermaye Piyasası Kurulunun arz izninde
gösterilen satış süresi içinde yapılır (Ser. PK m. 7/1). Bu süre üç ayı
geçemez (Ser. PK. m. 7/2). Bir tertibe dahil tahviller bu üç aylık satış
süresi içinde en çok üç seriye bölünerek farklı zamanlarda satışa arz edi
lebilir (Seri II, 4 N. Tebliğ, m. 5/3). Bu halde her seri için satış süresi
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından üç aylık satış süresi içinde ayn ayn
belirlenir. Serilerin vadelerinin hesaplanmasında başlangıç tarihi, her
seri için belirlenen satış süresinin son günüdür (Seri II, 4 N. Tebliğ m. 5/
3 son cümle). Tahviller tamamen satılamamışsa satış süresinin sonul
da, satın alma taahhüden bulunan kuruluş ve kişilerin taahhütlerini ye
rine getirme zorunluluğu doğar (Ser. PK m. 7/2) Halka arz edilmeksizin
satılan tahvillerin satış süresi de izin belgesi tarihinden itibaren altı
işgününden az olmamak ve üç ayı geçmemek üzere kurulca belirlenir
(Seri II, 4 N. Tebliğ, m. 23).
c) Satılmayan Tahvillerin İptali
Satış süresi içinde satılmayan ve aracı kurum lar tarafıridar da
satın alınmayan tahvillerin en geç altı işgünü içinde noter huzurunda
tesbit edilip iptal edilmesi gerekir (Seri II, 4 N. Tebliğ m. 11/1).
Tahviller seriler halinde ihraç edilmişse her serinin satış süresi biti
minde aynı işlem yapılır (Seri II, 4 N. Tebliğ m. 11/2),
3 - Satış Sonrası İşlem leri
a) Borsaya Başvuru
Tahvilleri halka arz olunan anonim ortaklıkların, çıkardıkları tah
villerin satış süresinin sonunda veya halka satıldıkları öğrendikleri ya
da bu durumun tespit olunduğu tarihten başlayarak 30 gün içinde bor
saya kote edilm esi istem i ile menkul kıym etler borsalarına
başvurmaları (Ser. P K m. 8; Seri II, 4 N. Tebliğ m. 18) ve borsadan ala
cakları, başvuru tarihini gösterir belgeyi başvuru tarihiden itibaren altı
işgünü içinde Kurula göndermeleri gerekir (Seri II, 4 N. Tebliğ, m. 19/3).

277

b) Satış Sonrasında Kurula Bilgi Verilmesi
Menkul kıymetlerin halka arz ve satışını gerçekleştiren ortaklık,
aracı kurum veya bankalar, satış süresinin bitiminden itibaren altı
işgünü içinde satış sonuçları hakkın Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi
vermekle yükümlüdürler (Ser. PK. m. 9; Seri II, 4 N. Tebliğ, m. 19-24).
Tahviller halka arz edilerek satıldığı takdirde, ortaklık, izahnamenin
yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi sirkülerin ilan edildikleri gazeteleri.ı
bir nüshasını, satış sonuçlarını gösteren bilgileri, Sermaye Piyasası Ku
rulunun Seri II, 3 N. Tebliğinin 3 numaralı ekine uygun olarak, satış
süresi sonunda satılmayan ve aracı kurumlarca da satın alnımayan tah
viller varsa sonunda satılm ayan ve aracı kurum larca da satın
alınmayan tahviller varsa bunların noter önünde iptal edildiğini gösterir
belgeyi Kurula göndermekle yükümlüdür (seri II- 4 N. Tebliğ m. 19).
Satışın bir aracı kurum veya banka tarafından yapılması halinde satış
sonuçlarına ilişkin belge ve bilgiler, Kurulun 29 Haziran 1982 tarihinde
yayımlanan "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kurumlanna İlişkin Esaslar"
başlıklı Seri V, İN. Tebliğindeki esaslara göre, aynı süre içerisinde k u n la iletilir. Tahviller halka arz edilmeksizin satıldığı takdirde aynı süre
içersinde Kurula, tahvillerin satıldığı gerçek ve tüzel kişiler, bunların
satın aldıkları miktar ve tutarlarını gösteren bir belge, satış süresi
içinde satılmayan tahviller varsa bunların noter huzurunda iptal edil
diğini gösteren belgenin verilmesi gerekir (Seri II, 4 N. Tebliğ, m. 24).
Tahvillerin satışının bir aracı kurum veya banka tarafından
yapılması halinde, satış sonuçlarına ilişkin bilgi ve belgelerin "Aracılık
Faaliyetleri ve Aracı Kuramlara İlişkin Esaslar" Seri V. 1 N. Tebliğ
hükümlerine göre aynı süre içerisinde Kurula iletilmesi öngörülmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu, tahviller için verilen halka arz izinleri
ve tahvillerin satış sonuçlan hakkında üçer aylık dönemler itibariyle
Merkez Bankasına bilgi verir (Ser. PK. m. 22/j). İlgili tebliğ hükümlerine
göre ortaklıklar, tahvillerin satış sonuçları hakkında Kurula verilecek
bilgiler dışında ayrıca, bu tahvillerle ilgili faiz ödemelerini, yerine getir
dikleri erken paraya çevirme taahhütlerini ve itfa tutarlarını, her yılın
üçer aylık dönemleri itibariyle, ilgili oldukları dönemi izleyen bir ay
içinde Kurula bildirmekle yükümlüdür (Seri II, 4 N. Tebliğ, m. 12).

c) İzahnamedeld Değişikliklerin Kurula Bildirilmesi
îzahname ve sirkülerde belirtilen konularla ilgili değişikliklerin ve
yeni hususlann, ilgili anonim ortaklıklarça en geç on gün içinde Sermaye
Piyasası Kuruluna bildirmesi gerekir (Ser. PK. m. 10; Seri II, 4 N. Te
bliğ, m. 20). Değişiklikler ve yeni hususlar Kurulun izni olmadan uygula
maya konulamaz. îzahnamedeki değişiklikler Kuruldan izin alındıktan
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sonra Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edi
lirle r. PK.m.6, Seri 2, 4 N. Tebliğ, m. 20/2). Sirkülerdeki değişikliklerdi
de ilk ilanın yapıldığı biçimde ilanı gerekir. (Seri II, 4 N. Tebliği m. 20/
2 ).

Satış sonu işlemleri olarak belirttiğimiz bu yükümlülüklerin (Ser.
PK m. 8, 9, 10) ortaklıkça yerine getirilmemesi halinde ağır para ce
zasına hükmedilebilir (Ser. PK. m. 47/b).
V. SONUÇ
Anonim ortaklıklarda tahvil çıkarımı, gerek ön şartlar gerekse
usule ilişkin koşullar açısından, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Tica
ret Kanunu ve ilgili Tebliğ hükümleriyle ayrıntılı bir şekilde
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler, genel olarak, tahvil çıkaracak anonim
ortaklıkların ve tahvil alacak olanların menfaatlerini korumaya, do
layısıyla sermaye piyasalarına güveni ve bu piyasanın gelişmesini
sağlamaya yöneliktir.
Türk Ticaret Kanunu, anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri top
lam tahvil miktarını, esas sermayenin ödenmiş ve son bilançoya göre
varlığı anlaşılan miktarı ile sınırladığı halde (TTK. m. 422), Sermaye
Piyasası Kanunu, hisse senetleri halka satılan anonim ortaklıkların
çıkarabilecekleri toplam tahvil sınırını yükselterek, genel kurul ta 
rafından onaylanan son bilançoya göre tesbit edilen çıkarılmış veya
ödenmiş sermaye ile bilançoda görülen yedek akçelerin toplanmından
varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktar olarak belirlemiştir
(Ser. PK. m. 13/1). Böylece Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi ano
nim ortaklıklarda, sermayeye eklenmiş olmadıkça kanuni ve ihtiyari ye
dek akçeler tahvil çıkarma tavanının tespitinde nazara alınmazken, Ser
maye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi anonim ortaklıklarda, kanuni,
esas sözleşme ile belirlenen ve genel kurul karan ile ayrılmış olağanüstü
yedek akçeler sınmn hesaplanmasında gözönüne alınır. Ayrıca, yeniden
değerleme fonu da ödenmiş, sermaye sayılmakta, dolayısıyla tahvil
çıkarma sınırının tespitinde hesaba katılmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu tahvil çıkarma yetkisini yanîızca genel kuru
la vermiştir (TTK . 423). Türk Ticaret kanunu hükümleri uyarınca bu
yetkinin başka bir organa devredilmesi mümkün değildir. Buna karşıhk
Sermaye Piyasası Kanunu, hem genel kurulca hem de esas sözleşme ile
yetki verildiği takdirde yönetim kurulunca tahvil çıkartabilm esini
öngörmektedir (Ser. PK. m. 13/3). Bu düzenlemelerde, anonim şirket
genel kurulu kararıyla ve halka arz edilmek üzere tahvil çıkarılması ha
linde Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmasından sonra mahkeme
onayı da öngörülmüştür. Türk Ticaret Kanunu gerek izahname ve ilanı,
gerekse mahkemece tasdik zorunluluğunu halka müracaat haline inhi
sar ettirm iştir. Halka m üracaat etmeksizin, mesela bir banka, aracı
279

kurum veya sermayedar grubunun tahvillerin tamamını almayı taahhüt
etmesi suretiyle tahvil çıkarmak isteyen anonim ortaklığın mahkemeden
onay alma ve izahname neşri zorunluluğu yoktur. Fikrimizce, Sermaye
Piyasası Kanununun düzenlemesi karşısında Türk Ticaret Kanununun
tahvil çıkarılmasına ilişkin genel kurul kararının tahviller halka arz
edilecekse mahkemece onanmasına ilişkin hükmü kaldırılmalıdır. Bizce
tahvil alacaklılarının korunması yönünden çıkarma kararının yönetim
kurulunca veya genelkurulca alınması hallerinin farklı düzenlenmesi ge
reksizdir. Şu da var ki yönetim kurulu k aran ile çıkarmada yeterli
sayılan Sermaye Piyasası Kurulunun incelenmesi ve izninin karar genel
kurulca alındığında mahkeme kararı aşaması öngörülerek yeterli
sayılmaması tutursız ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine güver.i
sarsıcı niteliktedir.
Menkul değerlerini halka arz etmeyen ortaklıklar ile ortak sayısı
yüzden az olan ortaklıklann halka arz etmeksizin tahvil ihracı için izin
alınıp alınmayacağı konusunda Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye
Piyasası Kanununda açıklık yoktur. Türk Ticaret Kanununun 424.
maddesi tahviller, halk tarafından satın alınmaları taahhüt edilmek
suretiyle çıkarıldığı takdirde, genel kurulun vereceği kararın mahkemece
onanmasını, Sermaye Piyasası Kanununun 423 ve 424. maddelerinin
uygulanmamasını öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanunun 4. madde
si ise menkul kıymetlerin halka arzı için Kuruldan bu kanun uyarınca
izin alınması zorunluğunu getirmiş, halka arz edilmeksizin tahvil
çıkarılması konusunda düzenleme yapmamıştır. Sermaye Piyasası Ku
rulu tarafından yayınlanan Seri II, 4 N. Tebliğde halka arz edilmemek
üzere tahvil ihraç edecek ortaklıkların Kuruldan izin alm aları
öngörülmüştür. Bizce, tahviller sonradan da halka arz edilebileceğinden
başlangıçta genel olarak Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmasının
şart koşulması uygundur.
Anonim ortaklıkların tahvil ihraçlarına ilişkin esasları düzenleyen
Seri II, 4 N. Tebliğ, halka arz edilen tahviller ve halka arz edilmeksizin
satılan tahviller aynmı yaparak her iki hal için özel hükümler getir
miştir. Tebliğin halka arz edilmeksizin satılan tahvillere ilişkin başvuru
dilekçesi ve eklerini düzenleyen hükmü, sadece genel kurul kararıyla
tahvil ihraçımn yönetim kurulu kararı ile olması halini gözönünde bulun
durmamaktadır. Böylece Tebliğ hükümleri, tahvil çıkarma yetkisinin
yönetim kurulunda olması halinde halka arz edilmeksizin tahvil ih
racına imkan tanım am aktadır. Bizce, tahvil çıkarm a yetkisini
anasözleşmeyle genel kurul yerine yönetim kuruluna verilmesine, tahvil
lerin m utlaka halka arz suretiyle çıkarılması şeklinde bir sonuç
bağlanmamalıdır. Tahvil çıkarma karan yönetim kurulunca alındığında
da halka arz edilmeksizin satış mümkün olmalıdır.
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Sonuç olarak, tahvil çıkarılmasında mutlak olarak Sermaye Piya
sası K urulundan izin alınmasının uygun bulmakta, bir hal için
öngörülen mahkeme onayı aşamasının kaldırılmasını ve halka arz yolu3rla yahut halka arz edilmeksizin ihraç imkanının tahvil çıkarma kar
arının genel kurulca veya yönetim kurulunca alınmasına bağlı ol
maksızın tanınmasını teklif etmekteyiz.
DİPNOTLAR
1) Yarg. 11 HD. 15.11.1976, E. 4015, K. 4916 (Eriş, G; sh. 1256).
2) Tahvil çıkaran veya hisse senetlerini halka arz yolu ile satan anonim ortaklıklarda
payların tamamının ödenmesi halinde tahvil tavanının teshilinde çıkarılmış ser
maye, ihraç edilen payların bedellerinin tümü taahhüt edilmiş ölüp sadece bir kısmı
ödendiği takdirde ödenmiş sermaye esas alınmaktadır.
3) Doğanay, 1; sh. 108; Yarg. 11 HD. 1.4.1974 E .1246, K. 1117 (Eriş, G; sh. 1254);
Yarg. 11. HD. 20.11.1975, E. 4884, K. 6596 (Batıder C. VII, s. 3 sh. 754; YED.
1977, s. 7, sh. 953).
4) Sermaye Piyasası Kanunun gerekçesinde, tasarının, hisse senetleri halka arz olunan
şirketler için ihraç sınırını ihtiyatları da kapsayacak şekilde genişlettiği belirtilmiştir.
(Sermaye Piyasası Mevzuatı, Ankara 1985, sh. 40).
5) Tekinalp, Ü.; Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, sh. 255.
6) Tekinalp, Ü.; Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, sh 253. Karşılıklar kon
usunda fazla bilgi için bkz.Tekinalp age, sh. 250 vd; Karayalçm, Y; Bilanço Hukuku,
sh. 57; Karayalçm, Y; Muhasebe Hukuku, sh. 106 vd.
7) İşçi ve müstahdemlere ayrılan yardım akçeleri hakkında geniş bilgi için bkzt Tekinalp,
Û.; İşçi Yararına Sosyal Yardım Akçelerinde Maksada Tahsisin Anlamı, lkt. Mal.
CXV. s. 7, sh. 304 vd.
*
8) Yeniden değerleme fonunun sermayeye eklenmesi hukuki bakımdan anonim ortaklığm
kendi araçlarından sermaye arttırımı olarak düşünülmek gerekir (Bkz. Ülgen, H; A n
onim Ortaklıklarda Yeniden Değerleme Fonunun Sermayeye Eklenmesi Yolu ile Ser
maye A rttırım m da Bedelsiz Paylar Kimlere Tahsis Olunmak Gerekir İktMal. C.
XXXI, s. 9, Aralık 1984, sh. 1984, sh. 362; Karayalçm, Y; Yeniden Değerleme,
Prof.Dr. Fadıl H. Sur'un Hatırasına Düzenlenen Konferans. Ankara, 1983, sh. 31;
Tekinalp / Poroy / Çamoglu; sh. 603; Moroğlu, E; Anomik Ortaklıklarda Sermaye
Arttırım ı, sh. 184, dn. 124; Tekinalp, Ü.; Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek
Akçeleri, sh. 341; Ansay, T; Anonim Şirketler Hukuku, sh. 216). Yeniden değerleme
fonu teknik açıdan da işletmenin öz sermayesi içinde mütalaa edilmelidir (Bkn. Karayalçm, Y; Yeniden Değerleme, sh. 12).
9) Domaniç, H.; TTK Şerhi II, sh. 1378.
10) Domaniç, H.; TTK. Şerhi, C II, sh. 1379.
11) Domaniç, H.; TTK. Şerhi, C.II, sh. 1378; Domaniç, H; kıymetli Evrak Hukuku, s \
660; Tekinalp / Poroy / Çamoglu; Ortaklıklar Hukuku, 1976, sh. 583; Tekinalp, İ);
Yargıtay*m Tahvil Ç ıkarılm asına İlişkin B ir Kararı Üzerine Düşünçeler ve
Değerlendirme, sh. 459; Arslanlı, H; C.II, sh. 263; dn.9; Doğanay 1; Anonim Şirketlerin
Tahvil Miktarına Esas Alınması Gereken Bilanço, Acaba "Ara Bilanço"mu, yoksa "Yû
Sonu Bilancosu"mudur? sh. 109-110.
12) Tekinalp, U; Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, sh. 62; Tekinalp, Ü; Yargıtay'ın
Çıkarılmasına ilişkin Bir Kararı Üzerine Düşünceler ve Değerlendirme sh. 459; Ayrıca
Bkz. Arslanlı, H; Anonim Şirketler, C. I, sh. 263, dn.9.
13) Tekinalp, Ü; Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, sh. 62.
14) Domaniç, H.: TTK Şerhi, C . II, sh. 1379.
15) Tekinalp, Û; Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, sh. 61; Kubilay, H; sh. 8S;
Ayrıca bu konuda bkz. karşılaştırınız: Ulusoy, Y; Sermaye Piyasası Kanunu, sh. 1013.
16) Domaniç, H; Anonim Şirketler, sh. 1013.
17) Tekinalp, Ü; Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, sh. 62, Poroy, R / Erem, T; sh.
130; Tekinalp, Ü; Tahvillerin Çıkarılması Usulü ve Bazı Problemler, sh. 24; lmregün,
O; Sermaye Piyasısının Tekevvünnünde Tahviller, Çeşitleri ve Oynadıkları Rol, sh.
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261-269; Ulusoy, Y; Sermaye Piyasası Kanunu, sh. 67.
18) TTK'da tahvil satış süresinin ne kadar süreceği belirtilmemiştir. Bu konuda bkz: Teo
man, ö; Anonim Ortaklıklarda Yeniden Tahvil Çıkarımının önşartı Üzerine Değişik
Bir Yorum Denemesi, sh. 232.
19) Domaniç, gerek izahname ve ilanı, gerekse mahkemece tasdik zorunluluğunun sadece
halka müracaat hallerine inhisar ettirilmesinin hatalı olduğunu, zira bu iki formalite
nin bertaraf edilmesi için, çıkardan tahvillerin birkaç kişi tarafından taahhüt ve ikti
sap edilmesi ve daha sonra bunlar tarafından halka satılmasının mümkün olduğunu
bu sebeple tahvillerde emniyetin sağlanması amacı ile, halka müracaat olsun olmasın,
bütün tahvil kararlarının izahnamede düzenlenmesine ve mahkemece tasdike tabi tu
tulması ve kanunun buna göre düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir (Domaniç,
TTK. Şerhi, C. II, sh. 1444).
20) Sermaye Piyasası Kanununun çıkarılmasından önce Ârslanlı tahvillerin tamamı muay
yen şahıslar veya şahıs grupları tarafından taahhhüt edilse dahi, bunlar ileride piya
saya çıkarüacak sair tahviller gibi tpedavül edebilecekse ihraç merasiminin, halkı hi
maye maksadıyla sevk edilmiş olan TTK. 424. madde hükmünün kapsaımna girmesi
gerektiği şeklinde görüş belirtmiştir (Ârslanlı, H; Anonim Şirketler, sh. 269).
21) Tekinalp / Poroy / Çamoğlu; sh. 577; Domaniç, H; TTK. Şerhi, C. II, sh. 1427; Çevik, O;
Anonim Şirketler, sh. 946; Onsun, K.Ş; sh. 170; Ârslanlı, H; sh. 267, 268; Karakoyunlu, E; sh. 212.
22) Avrupa Toplulukları Komisyonu tarafından 13.5.1975 tarihinde Bakanlar Konseyine
sunulan '!Avrupa Toplulukları Tüzük Tasarısında tahvillerin çıkarımını kolaylaştırmak
amacıyla tahvil çıkarma yetkisini genel kuruldan alarak yürütme organına vermiştir
(bkz: Teoman, ö; Avrupa Ortaklığında Tahvliler, sh. 146 vd).
23) Yargıtay, m uhtelif kararlarında 3 kişilik bir yönetim kurulunda toplantı yeter
sayısının 3, karar yeter sayısının 2 olduğunu kabul etmiştir. (Yarg. 1. HD. 28.11.1985,
T.E. 5590 K. 7155 - Batıder X I I /l, sh. 158, 6.6.1986, E. 2687, K. 3509 - Eriş, G; sh.
955; 23.9.1986, E. 3027, K. 4651 - Eriş, G; sh. 956). Aynı görüşte: Eriş, G. sh. 949;
lmregün, O; Anonim Ortaklıklar, sh. 164.
24) Çamoğlu / Poroy / Tekinalp; sh. 256; Çevik, O; sh. 512.
27) Sakatlığı sadece iptal edilebilirlik derecesinde olan yönetim kurulu kararları aleyhi*-e
iptal davası açılabilip açılamayacağı konusunda Türk Ticaret Kanununda açık bir
hüküm yoktur. Bir kısım hukukçular, idare meclisi kararlarının iptalinin istenebiliceğini savunurken (Arar, K; sh. 130 vd; Onsun, K. sh. 237) diğer bir kısım hukukçular
da idare meclisi kararlarının iptali imkanı ve gereği olmadığı görüşündedirler (Hirş, E;
sh. 315; Ârslanlı H; sh. llOp ,lmregün, O; sh. 163; Moroğlu, E; Anonim Ortaklıklarda
Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü sh. 110; Ansay, T; Anonim Şirket İdare Me
clisi Kararlarının İptali Meselesi, sh. 380 vd; Çamoğlu, E; Anonim Ortaklık Yönetim
Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, sh. 79).
28) 7.2.1982 tarih -17598 S. RG.
29) 12.5.1982 tarih - 17692 S. RG.
30) Kabaailoglu, H; Halka Arz Edilmeyen Tahviller İçin SPK'nun Yetkisi Var mı? İstanbul
Ticaret Gazetesi, 10.8.1984, sh. 5
31) Tuncer, S; sh. 226.
32) İzahname ve sirkülerin içeriği için bkz: Seri II, 3 N. Tebliğ m. 9; Seri II, 4 N. Tebliğ Ek
I, II.
33) Bu konuda Amerikan Hukukundaki durum için bkz: Dean, A; sh. 949.
34) Amerikan hukukunda da SEC'in uygulamada daha sık başvurduğu yol, kendisine ve
rilen belgelerde yer alan eksiklikleri bir mektupla ortaklığa bildirerek, tamamlan
masını istemektedir (Dean, A; sh.720; Loss, L; I, sh. 273).
35) T.C. Merkez Bankasının 18.9.1982, 5.10.1982, 30.12.1982 ve 15.3.1984 tarihlerinde
yayınlanan tebliğlerinde tahvil faiz ve şartları ile ilgili düzenlemeler yapılmış,
19.2.1988 tarihinde yayınlanan tebliğinde özel sektöre mensup anonim şirketlerce
çıkarılacak tahvillerin faiz oranlarının bir yıl vadeli mevdutta uygulanan yıllık azami
faiz oranının 1.20 katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak oranı aşmayacak şekilde ilk
ihraç sırasında serbestçe belirlenmesi, son olarak 8.11.1988 tarihinde yayınlanan te
bliğde özel sektöre mensup anonim şirketlerin nama hamiline yazılı olarak
çıkaracakları tahvillerin faiz oranları serbestçe belirleyebilmeleri öngörülmüştür. TebAğ
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hükümlerine göre tebliğin yayımlandığı tarihten önce ihraç edilmiş tahvillere uygulanan
faiz oranları vadeleri sonuna kadar geçerlidir.
36) Sermaye Piyasası K anununa temel teşkil eden Securities Act da iki amaç
öngörülmüştür. Bunlardan birincisi, halka arzedilen menkul kıymetler hakkında başta
mali bilgiler olmak üzere çeşitli bilgilerin yatırımcıya sunulması, ikinci amaç ise men
kul kıymet alım satımında yanıltıcı bilgi verilmesini, dolandırıcılık ve diğer tüm hileli
işlemleri ve yöntemleri önlemektedir (Kabaalioğlu, H; sh.b 63). Securities A ct’da önemli
olan, menkul kıymetlerini halka arz etmek isteyen şirketçe, bu menkul kıymetlere
ilişkin tüm bilgileri doğru ve yeterli bir şeklide açıklanması ve yatırımcıların bilinçli bir
karar verebilmelerinin sağlanmasıdır. Usulune uygun açıklamalar yapıldıktan sonra
satücak menkul kıymetlerin ihraç fiyatlarının adil olup olmadığı veya ihraçcı şirketin
sağlam olup olmaması önemli değildir. Yatırımın sağlamlığını, makul bir gelir getirip
getirmiyeceğini, halka arzın adil olup olmadığını, açıklanan bilgilerin ışığı altında
yatırımcı bizzat değerlendirmek ve karar bağlamak zorundadır (Kabaalioğlu, H; Ser
maye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma İlkesi, sh. 63 vd; ayrıca bkz: Sommer / Schneider / Grienenberger / Marsh / Levenson; sh. 505, 535).
37) Bkz. Karayalçm, Y; Şirketler Hukuku, sh. 28-29.
38) Kurulun red kararı verme nedenlerinin objektif ve genel esaslara bağlanmadığını, n d
sebeplerinin daha ziyade kurulun sübjektif kanaatine bırakıldığını belirtmektir (Ulusoy, Y; sh. 27).
39) Tekinalp, Ü; Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, sh. 25.
40) Bu konuda fazla bilgi için bkz: Loss, L; sh. 1900 vd.
41) Kabaalioğlu, H; Kamuyu Aydınlatma İlkesi, sh. 64, 73.
42) Kabaalioğlu, H; Kamuyu Aydınlatma İlkesi, sh. 73.
43) Seri 11, 4 N. Tebliğ hükümlerine göre, ücret T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi Kuru
lu adına açılan 350 /1090000 sayılı FON hesabına yatırdır (m. 13/1).
44) Bu hususun tenkidi için bkz. Kabaalioğlu, H; Kamuyu Aydınlatma İlkesi, sh. 171 vd.
45) Sermaye Piyasası Kanununun ön İznine Tabi Tutulan İlan ve Reklamlara İlişkin
Esaslar Seri V, 3 N. Tebliğ (22 Temmuz 1983 tarih ve 18307 S. RG.).
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