
Citation:
Caglar Manavgat, Occurrence of Shares in Publicly Held
Corporations with Registered Capital System and Effects
on Share Selling Process, 31 Banka Huk. Dergisi 5 
(2015)





Content downloaded/printed from HeinOnline

Mon Feb  4 12:49:49 2019

-- Your use of this HeinOnline PDF indicates your 
 acceptance of HeinOnline's Terms and Conditions 
 of the license agreement available at 
 https://heinonline.org/HOL/License

-- The search text of this PDF is generated from 
   uncorrected OCR text.

-- To obtain permission to use this article beyond the scope
   of your HeinOnline license, please use:

Copyright Information

                                     Use QR Code reader to send PDF 
                                     to your smartphone or tablet device 

https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/bnkavthd31&collection=journals&id=813&startid=&endid=830
https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?operation=go&searchType=0&lastSearch=simple&all=on&titleOrStdNo=1300-1396


KAYITLI SERMAYE SiSTEMiNDEKI HALKA AIK

ANONIM ORTAKLIKLARDA PAYIN DOGUMU VE

SATI$ SURECINE ETKiLERi

Do9. Dr. Caglar MANAVGAT*

6ZET

6362 saylli Sermaye Piyasasi Kanunu, kayili sermaye sistemindeki halka
aqlk anonim ortakhlarda payin dogum amna ili~kin olarak, yirfirlhikten kaldirilan
2499 saylli Sermaye Piyasasi Kanunu'ndan farkli bir sistem benimsemi~tir. Ancak
gerek Kanun'un gerek ikincil dfizenlemelerin qe~itli hfikfimleri dnceki Kanun'un
izlerini ta~lmaktadir. Kaylth sermaye sistemindeki halka aqlk anonim ortakliklarda
paym sermaye artirmunmin tescilinden 6nce dogup dogmadigmin belirlemnesi, farkli
dizenlemelerin uygulanabilirliginin tespit edilmesi ve satl sirecindeki etkilerinin
gdrdlmesi bakimindan dnemlidir. Bu qallmada, kaylth sermaye sistemindeki halka
aqlk anonim ortakhklarda payin dogum am tartlildlktan sonra, paym dogumunun
satl shirecine yanslmalarl incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kaylth sermaye sistemi, halka aqlk anonim ortakllklar,
sermaye artirimi, paym dogumu, halka aqlk anonim ortakliklarda payin satl sireci.

ABSTRACT

Capital Markets Law No. 6362, has adopted a different system in comparison
to previous Capital Markets Law, No. 2499 on occurrence of shares in publicly held
corporations with registered capital system. Nevertheless, Capital Markets Law
and secondary regulation provisions include residual marks of the previous code.
Specifying whether shares occur before or by registration of share issuance becomes
crucial in order to determine applicability of different provisions and assign effects on
share selling process. In this article, after discussing occurrence of shares in publicly
held corporations with registered capital, reflection of share occurence on selling
process will be examined.

Keywords: Registered capital system, publicly held corporations, share
issuance, occurrence of shares, share selling process in publicly held corporations.

(*) Bilkent Universitesi Hukuk Fakifltesi Ticaret Huktuku Ogretim UGyesi
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I. KONUNUN SUNULMASI

01.07.2012 tarihinde yu1irlfiAe giren Tirk Ticaret Kanunu (TTK) ve
30.12.2012 tarihinde ytiirf tie giren Sermaye Piyasasi Kanunu (SPKn) ano-
nim ortakliklar hukukunda yeni bir yasal dtizenleme 9ergevesi oluturmu -
tur. Mevcut yasal dizende dekiikliin 9ok 6tesine gegen bu yeni dizenin en
6nemli 6zelliklerinden bir tanesi de, daha 6nce halka agik anonim ortakliklara
6zgti olan kayitli sermaye sisteminin, tm anonim ortakliklarln benimseyebi-
lece~i bir sistem hdline getirilmesidir.

TTK'da kayitli sermaye sisteminin dtizenlenmesiyle beklenen sonu9,
halka a¢ik olan ve olmayan anonim ortakliklarda kayitli sermaye sisteminin
btiinlhik arz etmesi, sadece halka agik olmaktan kaynaklanan farkliliklarln
mevcut olmasidir. Ancak birbirine yakin zamanda yiiirlhie giren bu iki ka-
nunda dtizenlenen kayitli sermaye sistemleri arasinda, halka agiklik stattistlyle
a iklanamayacak farkliliklar ortaya 9ikmi tir.

Ote yandan yeni dtizenleme anlayi inin bir diker 6nemli sonucu,
daha 6nce TTK sisteminden kopuk bigimde dtizenlenen halka agik anonim
ortakliklara uygulanan kayitli sermaye hikimlerinin, TTK sistemiyle
uyumla~tirilmasidir. Hi9 ku~kusuz bu uyumlatirma, dtizenleme politikasi
bakimindan yerinde ve olumlu bir tercih olmakla beraber, 2499 sayili Serma-
ye Piyasasi Kanunu (eSPKn) d6nemindeki dtizenlemelerin, SPKn d6neminde
de etkisini stirdtirebildigi g6zlemlenmektedir.

Kayitli sermaye sistemi baglaminda bunun en tipik 6megi, kayitli ser-
maye sisteminde payin dogumu anidir. SPKn hikimlerinde, kayitli sermaye
sisteminde sermaye artirimi y6nteminde yapilan dekiiklige paralel olarak,
payin dogum ani da, TTK htiktimlerine uygun bigimde belirlenmitir2 . An-
cak gerek SPKn'da paylarln sati sirecine illikin dtizenlemelerde, gerek Ser-
maye Piyasasi Kurulu (SPKr)'nun ikincil dtizenlemelerinde, kayitli serma-
ye sisteminde payin dogum anina ili~kin duraksamalar yaratacak htiktimler
mevcuttur. SPKr'nun ikincil dtizenlemelerinin bir kisminda, kayitli sermaye

(1) TTK ve SPKn'daki kaylth sermaye dtizenlemelerinin karlla~tlrmal degerlendir-
mesi iin bkz. Manavgat, C.: Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi Kanunu'ndaki Kaylth
Sermaye Sistemine ill~kin Hfiktimlerin Degerlendirilmesi, Batider 2013, C. XXIX, S. 1, s. 48
(Atoll: Kaylth Sermaye).

(2) Manavgat, Kayltli Sermaye, s. 60-61.
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sisteminde payin tescilden 6nce dogacaki esasina dayali htiktimler 6ng6rfildti-
Atinden, bu htiktimlerin, artirimin tescilinden 6nce uygulanmasi da olanaksiz
hale gelmi~tir. Bu nedenle kayitli sermaye sisteminde payin dogum aninin
a~ik bi~imde ortaya konulmasi ve bu degerlendirmenin paylarin sati stirecine
etkisinin incelenmesi, SPKn ile getirilen yeni dtizenin tanimlanmasi bakimin-
dan gereklidir.

11. 2499 SAYILI SERMAYE PiYASASI KANUNU'NDAKi VE 6362
SAYILI SERMAYE PiYASASI KANUNU'NDAKi DfUZENLEMELER

Kayitli sermaye sisteminde payin dogumu, eSPKn ve SPKn'da fark-
ii ekillerde dtizenlenmi~tir eSPKn 7.IV'de "(...) kayitli sermaye sistemini
kabul etmi anonim ortakliklarda hisse senetlerinin sati esnasinda aliciya
tesliminden itibaren pay sahipliki haklarl kazanilir ve bu halde Ttirk Ticaret
Kanunu'nun 395'inci maddesinin titincti ctimlesi ile 412'nci maddesi hti-
ktimleri uygulanmaz." htikmtine yer verilmi~tir. Bu istisna htikmtintin tamam-
layicisi olarak, eSPKn 12.11 htikmtinde, kayitli sermaye sistemindeki anonim
ortakliklarln, 6762 Sayili Ttirk Ticaret Kanunu'nun (eTTK), esas sermayenin
artirllmasina ilikin htiktimlerine bagli kalmaksizin y6netim kurulu kararlyla
sermaye artirabilecegi dtizenlenmi ve ayni hususa, eSPKn 3.d htikmtinde-
ki "Kayitli Sermaye" taniminda da yer verilmi~tir. Diger taraftan eSPKn 3.f
htikmtinde ikanlmi sermaye, "Kayitli sermayeli anonim ortakliklarin satii
yapilmi hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir." eklinde tanimlanmi-
tir. Bu dtizenlemelerin bir tamamlayicisi olarak eSPKn 7.IV htikmtintin ilk
ctimlesinde, sermaye piyasasi aralarinin sati esnasinda aliciya teslimi zo-
runlu klllnml~tlr.

eSPKn 7.IV htikmtinde, kayitli sermayeli anonim ortakliklara
uygulanmayacaki 6ng6rfilen eTTK 395, c. 3 htikmtinde, artirimin tescilinden
6nce ikanlan hisse senetlerinin htiktimstizltigti 6ngrflm4 ; 412 htikmtinde
ise ortakligin tescilinden 6nce 9ikanlan hisse senetlerinin htiktimstizltigti dii-
zenlenmigtir, eSPKn'da kayitli sermaye sistemindeki ortakliklarln sermaye
artiriminda payin dogumuna ili kin dtizenlemeler bitin hflinde degerlendi-
rildiginde, tescilden 6nce payin dogumunu 6nleyen eTTK htiktimleri uygu-
lama dii birakilmi ; tescilden 6nce gergekleecek olan satila birlikte pay
sahipliki haklarlnin dogacaki diizenlenmi ; 9ikanlmi sermaye taniminda da
sati i yapilmi hisse senetleri esas alinarak, tescilden 6nce hisse senedinin sa-

C. XXXI Sa. 3



BATIDER/MANAVGAT

ti iyla birlikte payin dogmasi kabul edilmitir. Sermaye piyasasi aranlanin
sati esnasinda aliciya tesliminin zorunlu kilinmasi, sadece kayitli sermaye
sistemindeki anonim ortakliklarin 9ikardiki paylara ili~kin olmayip, tim ser-
maye piyasasi aralaini kapsamakla beraber; kayitli sermaye sisteminde pa-

yin, tescilden dnce satil1a dogmasina dayali sistemle bitfinliik arz etmektedir.
Ayrica eTTK'nin, esas sermayenin artirlmasi ydntemine ilikin hiiktimlerinin

uygulanmasini dnledigi iWin payin dogumunu dogrudan ilgilendirmeyen
eSPKn 12.11 htikmti, ydntem bakimindan eSPKn'a dzgti bir sistemin olu~tu-

rulmasini saglayan htiktimler arasinda yer almitir3 . Bdylece eSPKn ddnemin-

de, kayitli sermayeli anonim ortakliklar bakimindan, eTTK'nin payin tescille
dogmasi ilkesinden ayrik bir dtizenleme tercihi yapilmi tir.

SPKn'da ise dnceki ddnemden farkli bir dtizenleme bulunmakla bera-

ber, dnceki ddnemin etkisinde kalan htiktimlere de yer verilmi~tir. "Serma-

ye Piyasasi Aralannin Sati f' balikli SPKn 12 htikmtinde, yukanda anilan,
sati la birlikte pay sahipliki haklannin kazanilacagina ili~kin eSPKn 7.IV
htikmtine yer verilmemitir. Buna kar~ilik SPKn 3.1 .d htikmtindeki 9ikanlmi

sermaye taniminda, eSPKn 3.f htikmtindeki tanim, "satii yapilmi paylar"
kavrami esas alinarak aynen benimsenmitir. Bu tercihte, kaydi sistemin kav-

ramsal dzellikleri belirleyici olmu~tur. Diger yandan SPKn 12.3 htikmtinde

de, sermaye piyasasi aranlanin sati esnasinda aliciya tesliminin art oldugu

dtizenlenerek, eSPKn 7.IV htikmtindeki, tim sermaye piyasasi aralanna dzgti
genel htiktim korunmu~tur. Aynca SPKn 18.2 htkmtinde, kayitli sermaye sis-

temindeki halka ayik anonim ortakliklarin ydnetim kurulunun, TTK'nin esas
sermayenin artiimina ilikin htiktimlerine bagli kalmaksizin sermaye artirabi-
lecegi dtizenlenerek, eSPKn 12.11 htikmtinde oldugu gibi, ydntem bakimindan

TTK sisteminden farkli bir artiim stirecinin halka a~ik anonim ortakliklar i~in

dtizenlenebilmesinin hukuki temeli tamamlanmitir. Ayni hususa SPKn 3.1.1
htikmtindeki "Kayitli Sermaye" taniminda da yer verilmi~tir. Gdriildtigti gibi

SPKn'da, eSPKn'da yer alan, payin tescilden dnce dogacagina ve bunu engel-
leyen TTK htiktimlerinin uygulanmayacagina ili~kin htikme yer verilmemek-
le beraber; eSPKn ddnemindeki tercihin bir pargasi olan 9ikanlmi sermaye

tanimi ve sermaye piyasasi araglarinin satita teslim ilkesi komnmu~tur.

(3) eSPKn 12.11 hiikmtintin niteligi ve kapsamina ili~kin degerlendirmeler iqin bkz.
Bahtiyar, M.: Anonim Ortaklikta Kaylth Sermaye Sistemi ve Sermaye Artinmi, Istanbul 1996,
s. 123 vd.
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III. 2499 SAYILI SERMAYE PiYASASI KANUNU SiSTEMiNiN
DEGERLENDIRILMESI

eSPKn'da yer alan ve payin tescille dogmasi ilkesine ayriksi 6zellik ta-
iyan htikme, 6dretide farkli anlamlar ytiklenmi~tir. Birinci yakla~im, eSPKn

7.IV htikmtintin, eTTK htiktimlerine g6re ayrlksi 6zelligini tespit etmekle be-
raber, eSPKn 7.IV htikmtine, genel htiktimlerle baglantili olarak verilebile-
cek anlami ortaya koymakta; eSPKn ve eTTK htiktimlerini uyumlu bi~imde
yorumlamaktadir. Bu baglamda kayitli sermayeli ortakliklarda payin tescille
degil, payin baglandigi kiymetli evrak olan pay senedinin devrini konu alan
tedavtile koyma s6zlemesinin anonim ortaklik ve ilk satin alan arasinda ya-
pilmasiyla olu tugu; buna kar~ilik sermayenin, mtinferit pay satilarlyla olu -
masi mtimktin olmayacagindan, ortaklik bakimindan sermayenin kesinleti-
rilmesini saglayan iOlemin tescil olacaki; anilan nedenle payin satiiyla pay
sahipliki haklarl kazanilacak olmakla beraber, genel kurula katilma ve buna
bagli pay sahipliki haklarlnin tescilden sonra kullanilabilecegi ileri stiriilmti-
ttir 4. Bu diizende, sermaye artiriminin tescili, diker anonim ortakliklardaki
etkisinin aksine kayitli sermaye sistemini kabul eden ortakliklarda a~iklayici
ileve sahip olacaktir5.

Ikinci yakla~imda ise eSPKn 7.IV htikmiiniin, tescile kurucu etki tanl-
yan eTTK htikiimlerine aykirl olduku, bu tercihin hukuk giivenligini ortadan
kaldiracaki; kayitli sermaye sistemindeki bir anonim ortakligin hisse senedi
sati i yaptiktan, dolayisiyla pay sahipliki haklari kazanildiktan sonra herhangi
bir nedenle tescilin yapilamamasi hfilinde hukuken mevcut olmayan paylarln
halka satilmasi gibi bir sonula karila ilacagi ileri siiriilmii~tfir 6. Bu anla-
yi in kabulti geregi, eSPKn 7.IV hiikmiinin uygulandigi d6nemde dahi, ka-
yitli sermaye sistemindeki ortakliklarln sermaye artiriminin tesciline kurucu
bir anlam yiiklenmekteydi. eSPKn 7.IV hiikmiinde uygulanmayacaki aik~a
6ngdriilmeyen diker ilgili eTTK hiiktimlerine aykirllik sonucuna bagli olarak,

(4) Tekinalp, U.: ki Giincel Sorunun Czimtine Teorik Yakla~lm Denemesi, Batider
1993, C. XVII, S. 2, s. 34 vd (Amlh$: Iki Gincel Sorun).

(5) Ayta9, Z.: Sermaye Piyasasi Hukuku ve Hisse Senetleri, Ankara 1988, s. 152.
Aynca tescilin niteligi konusunda ayml ycnde Tekinalp, l Giincel Sorun, s. 34.

(6) Morogiu, E.: Sermaye Piyasasi Kanunu ve Tuirk Ticaret Kanunu, Sermaye Piya-
sasi Kurulu 15. Yil Sempozyumu, Ankara 1988, s. 18. Ayrica sdz konusu hikmuin sakincalan
konusundaki degerlendirmeler iqin bkz. Bahtiyar, s. 127.
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eSPKn 7.IV htikmtintin uygulanmasinin mtimktin olmadii da savunulmu -

tur7.

eSPKn ddneminde yapilan bu degerlendirmelerin odaginda, eTTK'nin
temel ilkelerinden birisini oluturan payin tescille dogmasi ilkesinden ayrlk
eSPKn 7.IV htikmti yer almi tir. Sz konusu htiktimde, temel bir kanun olan
eTTK sistemine ayrik bir sistem benimsenmesine ragmen, kurallar hiyerarqisi
bakimindan eTTK htiktimleriyle ayni basamakta yer alan eSPKn 7.IV hiik-
mti, payin tescilden dnce dogmasi sonucunu doguruyordu ve bu sonucun dog-
masini engelleyecek eTTK hiiktimleri, kayitli sermaye sistemindeki anonim
ortakliklar bakimindan uygulama alani bulamiyordu. Diker yandan eSPKn
ddneminde, kayitli sermaye sistemindeki anonim ortaklikin sermayesinin, sa-
ti stireci i~inde, hisse senedi satii yapildika kisimlar hdlinde olu~masina da
engel yoktu. Zira payin bedeli sati esnasinda tam ve nakden tahsil ediliyor;
kayitli sermaye sistemindeki ortakliin sermaye artinmi sirasinda ydnetim
kurulu, ana sdzlemenin sermaye maddesinde dekiiklik yapamadiindan, sa-

ti sdzlemesinin kurulmasiyla sermaye kademeli olarak artiyordu. Satilama-
yan paylar i~in taahhtitname verenlere sati yapilmasi veya satilmayan pay-
lann iptali ilemi tamamlandiktan sonra, sermayenin ula~tii miktar artinlan
toplam tutan oluturuyor ve a~iklayici etkiyi haiz ekilde tescil ediliyordu.
Bu stirecin ileyiinde, ydnetim kurulunun ana sdzlemede dekiiklik yap-
ma yetkisine sahip olmamasi nedeniyle, sermaye artirimi tamamlandiginda
ana sdzleme maddesinin degil, sati sonunlanin yer aldigi belgenin tescil
edildiginin altini 9izmekte yarar vardir. Bu sayede, artinlan sermayenin tutan
tescil edilecek ana stzlemede yer almadigindan, sati stirecinde sermayenin,
sati i yapilan hisse senetleri dliistinde kisimlar hfilinde artmasi da mtimktin

oluyordu.

IV. 6362 SAYILI SERMAYE PiYASASI KANUNU SiSTEMiNiN
DEGERLENDiRiLMESi

eSPKn ddnemine illkin olarak yapilan degerlendirmeler, SPKn'nun
konuya ilikin dtizenlemesinin ama~sal bi~imde yorumlanmasina i ik tutmasi
bakimindan dnemlidir. Eletirilen bu dtizenleme tarzi, SPKn'daterk edilmitir.

(7) Helvaci, M.: Kaylth Sermaye Sisteminde Sermaye Artinmnu Usufi ve Bu Sisteme
Tabi Anonim Ortakliklarda Hisse Senetlerinin Clkanlma Zamam, Batider 1995, C. XVIII, S.
1-2, s. 168 vd.

[Yll 2015



KAYITLI SERMAYE - PAYIN DOGUMU

SPKn'da, eSPKn 7.IV htikmtine yer verilmemi~tir. Dolayisiyla payin tescilden
6nce, sati s6zlemesinin yapilmasiyla dogacagina ili kin ayriksi bir kanun
htikmti yoktur. Ote yandan SPKn 18.7 htikmtinde, kayith sermaye sisteminde-
ki halka a~ik anonim ortakliin sermaye artirimi stirecinde, ana s6zlemenin

sermayeye ilikin maddesinin y6netim kurulunca deki~tirilerek, tescil ve ilan
ettirilmesi diizenlenmi~tir. B6ylece eSPKn d6neminden farkli olarak, serma-
yenin her pay satiinda kademeli olarak artmasina olanak kalmamitir. SPKn
18.7 htikmtinde belirlenen 9er~evede, ana s6zlemenin sermaye maddesinin
tesciliyle birlikte artirilan sermayeyi temsil eden paylar olu~acaktir8 . TTK 330
ve SPKn 2.2 htikmti uyarlnca, kayith sermaye sistemindeki halka a~ik anonim
ortakliklarda payin dogum am, SPKn'da bu konuda htiktim bulunmadigindan,
TTK hikimlerine g6re belirlenecektir. Payin tescille dogmasini dtizenleyen,
TTK 456.4 htikmtinde atifyapilan TTK 355.1 htikmti, tescilden 6nce 9ikanlan
paylarln htiktimstizlftiginti dtizenleyen TTK 486.1 htikmti, kayith sermaye sis-
temindeki halka a~ik anonim ortakliklara da uygulanacaktir.

Ula ilan bu sonu9, TTK'da halka a~ik olmayan anonim ortakliklar i~in
6ng6rfilen kayilth sermaye hikimleriyle de uyumludur. TTK 456.4 htikmti

uyarlnca, payin tescille dogmasinin hukuki temelini olu~turan TTK 355.1
htikmti, m sermaye artirimi ttirlerine kiyas yoluyla uygulanacaktir. Anilan
ortakliklar, tescilden 6nce 9ikanlan paylarln ge~ersizlikini dtizenleyen TTK
486.1 htikmtintin de uygulama alanindadir. Dolayisiyla kayith sermaye siste-
mini kabul etmi halka a~ik olmayan anonim ortakliklarln sermaye artrnmin-
da pay, TTK 355.1 ve 486.1 htiktimleri geregince tescille dogacaki i~in, kayith
sermaye sistemindeki halka a~ik anonim ortakliklar bakimindan bu esastan
ayrllmayi hakli kilan bir neden yoktur.

SPKn 3.1.1 ve 18.2 hikimlerindeki, kayith sermaye sisteminde,
TTK'nin esas sermayenin artirllmasina ili~kin hikfimlerine bagli olmaksizin
y6netim kurulu kararlyla sermaye artirilabilecegine ili kin hikim de, payin
tescille dogmasina ili kin olarak ula~ilan sonucu etkilemeyecektir. Zira anilan
htiktim payin dogumuyla degil, sermaye artirim y6ntemiyle ilgilidir. Nitekim
bag l kalinmayacak hikimlerin, TTK'nin esas sermayenin artirilmasina ili -

(8) Kaylth sermaye sistemindeki halka aqlk anonim ortakliklarin sermaye artinnun-
da, tescilin kurucu niteligi y6ntinde bkz. Moroglu, E.: Anonim Ortakliklarda Sermaye Artinm,
B. 3, Istanbul 2015, s. 365.
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kin hiktimleriyle sinirlanmasi, sadece genel kurul karanyla sermaye artinmi-
na ili~kin hikimlerin kayitli sermaye sistemindeki halka a~ik anonim ortak-
liklann sermaye artiiminda uygulanmayacagini gdstermektedir. TTK 456.4
htikmi uyannca, kayitli sermaye sistemindeki anonim ortakliklarin sermaye
artirminda 9ikanlan paylar da tescille dogdugundan, SPKn 18.2 htikmi, ka-
yth sermaye sisteminde payin dogumunu dtizenleyen bir htiktim degildir.

Yeni dizende SPKn 3.1.d hikmindeki, kayitli sermaye sistemindeki
9ikanlmi sermayenin, satini yapilmi paylari ifade etmesine ili~kin tarnm,
payin sati tan 6nce dogdugu sonucuna ula~maya elveril1i degildir. Oncelikle
bu hikmin, payin dogumunu dtizenleyen TTK hikimleriyle birlikte yorum-
lanmasi gerekir. Pay, TTK sisteminde tescille dogduguna gdre, SPKn 3.1.d
htikmi, ydnetim kurulunun sermaye artiimi kararina ragmen satilamayan ve
iptal edilen paylann 9ikanlmi sermaye iWinde degerlendirilmeyecegi anlami-
ni ta~iyacaktir.

Kayitli sermaye sistemindeki halka a~ik anonim ortakliklarda payin
dogum ani tartimasini ilgilendiren ba~ka bir dtizenleme, SPKn 12.3'teki, ser-
maye piyasasi aranlanin sati esnasinda aliciya teslimini dngdren htiktimdir.
Bu hikim, sadece paylara veya hisse senetlerine dzgti olmayip, tim sermaye
piyasasi aranlani kapsayan genel bir dtizenleme alanina sahiptir. Borlanma
aranlanin yani sira, sermaye artirmiyla baglantili olmaksizin pay sahipleri
tarafindan yapilan pay sati~larinda da, ayni hikim uygulanacaktir.

SPKn 12.3 hiikmiiniin biinci cimlesindeki kuralin uygulanmasiyla il-
gill olarak, ayni hikmin ikinci cimlesinde, esas sermaye sistemindeki ortak-
liklann sermaye artirimlan, kaydiletirme ve takas dtizenlemeleri sakli tutul-
mu~tur. Kaydiletirilen sermaye piyasasi aranlanin teslimi degil, zilyetligi-
nin edinilmesi veya devri sdz konusudur ve bu i1lemlerin, Merkezi Kayit Ku-
rulu~u (MKK)'nda yapilma ydntemi SPKr'nca dtizenlenmitir. Diker taraftan
sermaye piyasasinda ger~ekletiillen il1emlerde edimlerin yerine getirilmesini
ifade eden takas i1lemleri de tzel kurallara baklanmi tir. Borsada ger~ekleti-
rilen pay sati~lannda edimler, ilem gtintinti izleyen ikinci i gtintinde Istanbul
Takasbank A.$.'de yerine getirilmektedir. Kaydi sisteme ve takas il1emlerine
ilikin dtizenlemeler, SPKn 12.3 htikmtinin birinci cimlesinde yapilan dizen-
lemenin istisnasini degil, farkli uygulanma ekillerini oluturmaktadir.
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SPKn 12.3 ikinci cimle htikmtinde sakh tutulan ba~ka bir dtizenleme
esas sermaye sisteminde yapilacak sermaye artrnmlanna ili~kindir. Bu hii-
ktimde, kayitli sermaye sistemindeki sermaye artirlmi yoluyla 9ikanlan payla-
rin sati ina ili~kin dtizenlemelerin sakli tutulmamasi, eSPKn 7.IV htikmtintin,
SPKn'a uyarlanmasindaki bir eksiklikten kaynaklanmaktadir. Esas sermaye
sisteminde payin tescille dogmasi kuralina uygun olarak eSPKn 7.IV hiik-
mtinde, esas sermaye sistemindeki ortakliklarda, artirlmin tescilini takiben,
payin trfine gdre farkli sirelerde hisse senedini teslim yiktimltiltAi dtizen-
lenmi~tir. SPKn 12.3 ikinci cimle htikmtinde, esas sermaye sistemindeki or-
takliklarda sermaye artirlmiyla ilgili SPKr dtizenlemesi sakli tutularak, eSPKn
7.IV htikmtindeki dtizenleme sadeletirilmi ve kaydi sistemin 6zellikleri de
g6zetilerek korunmu~tur. Buna kar~ilik eSPKn 7.IV htikmtindeki kayitli ser-
maye sistemindeki ortakliklarln sermaye artirimi yoluyla 9ikardiklan payin,
tescilden 6nce dogmasi kurali SPKn 12.3 htikmtinde terk edildigi halde, SPKn
12.3.birinci cimle htikmtinde 6ng6riilen, sermaye piyasasi aralarlnln sati
sirasinda teslim zorunlulugunun, kayitli sermaye sistemindeki ortakliklarln
sermaye artirimlarlndaki uygulanma ekli konusunda herhangi bir dtizenleme
yapilmamitir.

Olmasi gereken bakimindan, SPKn 12.3 htikmtinde, kayitli sermaye
sistemindeki anonim ortakliklarda payin tescilden 6nce dogmasina ili kin
eSPKn 7.IV htikmtine yer verilmedigi i~in, anonim ortakliklarin kabul ettik-
ledt semnaye sistemi bakimindan herhangi bir ayrlm yapilmadan, halka arz
edilen paylarln sati~ina ili~kin SPKr dtizenlemesinin sakli tutulmasi gerekirdi.
Buna ragmen SPKn 12.3 htikmtinde dngdr0len, sermaye piyasasi aralalnin
sati sirasinda teslim yiiktimlftltfigi bakimindan kayitli sermaye sisteminde-
ki ortakliklarln sermaye artiriminda 9ikanlan paylarln satiina ili~kin SPKr
dtizenlemesinin sakli tutulmamasi, bu ortakliklarda payin tescilden dnce dog-
masina ili kin herhangi bir olumlu htiktim getirmemektedir. SPKn 12.3. ikinci
cimle htikmti, kayitli sermaye sistemindeki halka a~ik anonim ortakliklarin
sermaye artirimi yoluyla 9ikardiklan payin dogum anini belirleyici nitelikte
degildir. Yukarida a~iklandii gibi SPKn'da htiktim bulunmayan hdllerde TTK
330 ve SPKn 2.2 htikmti geregi TTK htiktimleri uygulanacagindan, kayitli
sermaye sistemindeki halka a~ik anonim ortakliklarln sermaye artiriminda da
pay tescille dogacaktir.
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SPKn 12.3 htikmtintin amaci, sermaye piyasasi aracinin bedelini 6de-
yen yatinmcinin, sermaye piyasasi aracinin mtilkiyetini edinmesini gecikti-
recek uygulamalann dntine gegmek, dolayisiyla yatinmclyl korumaktir. Bu

ama baglaminda, SPKn 12.3 htikmtindeki teslim zorunlulugunu, zilyetligin
devri veya edinilmesi olarak; "sati esnasinda" eklinde tanimlanan zaman-
lama kuralini da, sati sdzlemesinin kurulmasindan sonra, nesnel olarak hu-
kuken mimktin olan anda eklinde yorumlamak gerekir. Bu baglamda fiili
nedenlerin yanl sira saticidan kaynaklanan dznel hukuki nedenlerle zilyetli-
gin devrinin veya edinilmesinin geciktirilmesi, kurala aykirilik oluturacaktir.
Sermaye artirimi yoluyla 9ikarilan pay ise tescille dogacagindan, zilyetligin
edinilmesi tescille birlikte mimktin olacaktir.

Ula ilan bu sonu9, SPKn 12.3 htikmtintin amaciyla da 6rtti~mektedir.
Htikmtin amaci, yatinmcinin bedel ddeme borcunu yerine getirdikten sonra
sermaye piyasasi aracinin mtilkiyetini edinmesini saglamak olduguna gdre,
sermaye artirimi yoluyla 9ikarilan paylarin, artirimin tesciliyle dogmasindan
itibaren htikmtin koruyucu etkisi ortaya 9ikacak ve pay sahibi payin mtilkiye-
tini kazanacaktir.

V. SiSTEM DEGi$iKLIGiNiN PAY SATI$ SURECINE

ETKILERI

1. Pay Sahibinin Payin Zilyetligini Edinmesinin Zamanlamasi

Kayitli sermaye sistemindeki halka a~ik anonim ortakliklarda, serma-
ye artirimi yoluyla 9ikanlan paylann tescille dogduguna ili kin tespitin ilk
ve en dnemli yansimasi, pay sahibinin, payin zilyetligini kazanacaki anin
belirlenmesinde kendini gdstermektedir. Payin tescille dogmasi sonucunda,
payin zilyetliki ve mtilkiyeti tescilden itibaren kazanilabilir. Daha dnce de-
ginildigi gibi SPKn 12.3 htikmtinti de, sermaye artinmlannda bu ekilde yo-
rumlamak gerekir. Zira tescilden dnce zilyetlige konu olabilecek pay yoktur.

SPKr'nun konuya ilikin dtizenlemesinin yer aldigi VII-128.1, Pay
Tebligi'nin 31'inci maddesinde, konuya ili~kin iki farkli aynm yapilmi tir.
Kaydi paylar bakimindan kaydiletirmeye ilikin dtizenlemeler sakli tutulmu ,
pay senedine baglanmi paylar bakimindan ise teslim esaslan, esas sermaye
ve kayitli sermaye sistemindeki ortakliklar bakimindan ayn ayri belirlenmi -
tir. Pay senedine baglanan, dolayisiyla borsada i&lem gdrmeyecek paylari
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temsil eden pay senetlerinin, kayith sermaye sistemindeki halka a~ik anonim

ortakliklarln bedelli sermaye artiriminda sati esnasinda aliciya teslimi zorun-
lu kilinmi , bedelsiz sermaye artiriminda ise ihra9 belgesinin ortaklia veril-

mesinden itibaren on be gtin iWerisinde teslim edilmesi 6ng6rilmtitfir. Diker

yandan esas sermaye sistemindeki ortakliklarda sermaye artirlminin tescilin-

den itibaren hesaplanmak kaydiyla, payin nitelikine g6re ayrl ayrl teslim sti-
releri 6ng6railrmtitfir.

Ote yandan kaydi paylar bakimindan da, Pay Tebliki 31 htikmtine paralel

bir dtizenleme, SPKr'nun, 11- 13.1, Kaydiletirilen Sermaye Piyasasi Aralari-
na Ilikin Kayitlarin Tutulmasinin Usul ve Esaslarl Hakkinda Teblik'in 16'nci

maddesinde getirilmi~tir. Sermaye artirimlarlnda paylarln, hesaplara kayit

esaslarlnin dtizenlendigi bu maddede, yeni pay alma haklarlnin kullanilmasini

takiben paylarln yatirlmci hesaplarlna ge~irilmesine dayali bir sistem olu -
turulmus; bedelsiz paylarin ise ortakliin bildirimi tizerine sermaye artirimi

tarihi itibariyle yatirlmci hesaplarina kaydedilmesi 6ng6rfilmtittir. Bedelsiz
paylar iWin esas alnan sermaye artirim tarihi, yetkili organin karar tarihini

ifade etmektedir. Teblig'in 16.6 htikmtinde, tescilden 6nce yatirimci hesabi-
na yapilan kaydin esas sermaye sistemindeki anonim ortakliklar bakimindan

geici nitelikte olduku, artirimin tesciliyle birlikte kesinlik kazanacaki htikme

baklanmitir. Bu htikmtin zit anlamindan, kayith sermaye sistemindeki halka
a~ik anonim ortakliklarda yeni pay alma hakkinin kullanilmasini takiben pay
sahibinin hesabina yapilan kaydin kesin nitelikte olduku sonucu dogmaktadir.

SPKr'nun her iki teblikindeki htiktimler birlikte degerlendirildiginde,
kayith sermaye sistemindeki ortakliklarln sermaye artiriminda 9ikanlan pay-
larln zilyetliginin, tescilden dnce kazanilmasina ilikin dtizenlemeler, eSPKn

7.IV htikmtintin etkisinde kalmitir; SPKn 12.3 htikmtine ve buna bagli olarak
TTK'da dngdrfilen sisteme yabancidir. Esasen kaydileqtirilmi paylar baki-
mindan, 11- 13.1 Tebliki 16 htikmti, SPKn sistemine uyumlu biWimde yorumla-

nabilir. Zira anilan maddede dngdrfilen kayit sistemine gdre, hem esas serma-

ye hem de kayith sermaye sistemindeki ortakliklarda, bedelli ve bedelsiz pay-
larln ortaklarln hesabina kaydi tescilden dnce yapilmaktadir. MKK kayitlari-

nin, istisnai haller diinda kurucu etkiyi haiz olmadigi9 gdz dntne alindiginda,

(9) Tekinalp, C.: Nama Yazili Kaydi Paylarin Devrinde Merkezi Kaylt Kumlu~unun
Kayltlanmln Etkisi ve Niteligi, Prof. Dr. Tahir Caga'mn Amlsina Armaan, Istanbul 2000, s.
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yapilan bu kayitlar, payin dogumu bakimindan dnem ta~imaz. Teblig'in 16.6
htikmtindeki, sadece esas sermaye sistemindeki ortakliklarda tescilden 6nce
yapilan kayitlarin geici olduguna ilikin htiktim de burada kayitli sermaye
sistemindeki ortakliklar bakimindan bir sorun oluturmaz. Zira kurucu etki-
yi haiz olmayan MKK kayitlarlnin, gerekli ko~ullar olutukunda deki~tiril-
mesi mtimktin oldugundan kesin kaydin kurucu etkisi s6z konusu degildir.
Buna kar~ilik fiziken pay senedine baglanan paylar bakimindan Pay Tebliki
31 htikmti, SPKn 12.3 htikmtine ve TTK 355.1 ve 486.1 htiktimlerine aykiri-
dir. Tescilden 6nce pay senedi 9ikanlmasindan dogan zarardan sorumlulugu
diizenleyen TTK 486.4 htikmti karisinda, Pay Tebliki 31 htikmti 9er~evesinde
i~lem yapilmasi, halka a~ik anonim ortaklik y6netim kurulu tiyelerinin sorum-

lulugunu dogurabilecektir. Bu nedenle SPKn 12.3 htikmtintin amaca uygun
bi~imde yorumlanarak, pay senedinin zilyetlikinin, pay sahiplerine tescilden
sonra kazandirllmasi gerekir.

Bu noktada SPKn 2.2 htikmti aisindan da bir degerlendirme yapilma-
sinda yarar g6riilmektedir. SPKn 2.2'de, "(...) ikincil mevzuatta hikim bulun-
mayan (...) hfllerde genel htiktimler uygulanir." htikmti yer almaktadir. Bu bak-
lamda yukarida anilan SPKr tebliglerinde, kayitli sermaye sisteminde sermaye
artiriminda payin dogum an bakimindan 6zgiin bir sistem oluturulduku ve
bu nedenle genel hfiktdmlerin uygulanamayacagi ileri sfirilebilir. Ancak TTK
330 htikmtintin 6ncelikle uygulanmasini 6ng6rdtigti 6zel htiktimlerin kapsa-
mina ikincil mevzuat da girmekle beraber, bu ikincil mevzuatin, Kanun'da be-
lirlenen 9er~evede 9ikanlmi olmasi gerektiginde duraksanmaz1° . Esasen bu
husus SPKn 2.2 htikmtinde de vurgulanmitir. Anilan nedenle kayitli sermaye

sistemindeki anonim ortakliklarda payin tescilden dnce dogacaki SPKn'da
dtizenlenmediginden, TTK'nin konuya i1ikin emredici hikimlerinin varligi
karisinda, ikincil mevzuatta aynksi bir diizenleme yapilamaz.

542; Manavgat, C.: Sermaye Piyasasi Kanunu'nun 10/A Maddesi Hiikmine Gore Kaydi Sis-
temin Esaslan, AUHFD 2001, C. 50, S. 1, s. 181. Kayltlann kurucu nitelikte oldugu yniinde,
Turanboy, A.: 2499 Sayili Sermaye Piyasasi Kanunu'na 4487 sayll Kanunla Eklenen 10/A
Maddesine Gore Kaydi Deter Dtizenlemeleri, AUHFD 1999, C. 48, S. 1-4, s. 51.

(10) Manavgat, CQ.: Tuirk Ticaret Kanunu Hfikimlerinin Halka Aqlk Anonim

Ortakliklara Uygulanmasi ve Simnrlarl, IUHFM 2013, C. LXXI, S. 2, s. 289.
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2. Satl Sfiresi Sonunda Satilamayan Paylarin iptali

Kayitli sermaye sisteminde yapilan sermaye artirlminin temel 6zellik-
lerinden birisi, sati stiresi sonunda satilamayan paylarln iptal edilebilmesidir.
SPKn 18.3 htikmtinde, kayitli sermaye sisteminde sermaye artirimi yapilabil-
mesinin 6n ko~ullan arasinda, satilamayan paylarln iptal edilmesi anilmitir.
eSPKn d6neminde de, SPKr dtizenlemeleriyle, sati stresi sonunda satilama-
yan paylarin iptali mtimktin kilinmi ti.

SPKn 18.3 htikmtinde 6ng6rfilen satilamayan paylarin iptali kavramini,
payin tescille dogdugu hukuki dtizen 9er~evesinde degerlendirmek gerekir.
Esasen pay tescille dogduguna g6re, tescilden 6nceki d6nemde, y6netim ku-
rulunca artirilmasi kararla~tirilan sermayenin bir kisminin satiinln yapilama-
masi nedeniyle ger~ekletirilecek iptal ilemi, teknik anlamda bir "pay" iptali
niteligi ta imayacaktir. Zira bu d6nemde hukuken varlik kazanan pay yok-
tur. Dolayisiyla SPKn 18.3 htikmtinde anilan pay iptalini, y6netim kurulunun
sermaye artirim kararlni deki~tirerek; artirilan sermaye tutarlni, pay bedeline
malisuben fiilen toplanan tutara uygun bi~imde deki~tirmesi eklinde anlamak
gerekir. Ba~ka bir deyile, SPKn 18.3 htikmtinde 6ng6rilen pay iptali, y6netim
kurulunun sermaye artirimi kararlndaki tutarin, pay bedeline malisuben fillen
tahsil edilen tutara uygun olarak deki~tirilmesidir. Kayitli sermaye sisteminde,
sermaye maddesi degi~ikligi iwin SPKr'nun uygun g6rifi~, sati stresi tamam-
landiktan sonra alindigindan, ana s6zleme maddesinin de, y6netim kurulu
karariyla uyarlanmi sermaye tutanna uygun hazirlanmasi gerekecektir.

Ote yandan SPKn 18.3 htikmtine bagli olarak yapilan bu

degerlendirmenin, eSPKn d6nemi iWin de ge~erli oldugunu vurgulamakta
yarar vardir. Zira eSPKn 7.IV htikmti uyarinca pay tescilden 6nce, sati
esnasinda dogdugu iin, artirllmasi 6ng6rilen tutann satilamayan kismi i~in
dokmu bir pay da s6z konusu degildi. Bu nedenle eSPKn d6neminde dahli,
pay iptali, y6netim kurulu karanna konu olan artirllmasi 6ng6riilen sermaye
tutarinin, yatirimcidan sati siresi iWinde tahsil edilen tutarla uyumla~tirilmasi
niteligini ta~lmaktaydl.

3. Sati a Hazir Bekletilen Paylar

SPKr'nun Pay Tebligi'nin 9 ve 10 hikimlerinde "satia hazir bekletilen
paylar" olarak adlandirllan bir sati y6ntemi dtizenlenmi~tir. Esas itibariyle
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ilk halka arzi izleyen bir yillik stire iinde, kayitli sermaye sisteminde olmasi
zorunlu olan ortakligin belli bir sinira kadar, dnceden alinan bir artirm karan
9ergevesinde piyasada pay satmasina ve satilan paylann toplu olarak stire so-
nunda sermaye olarak tescil edilmesine dayali bu sistemin, ilk halka arz sonra-
sinda paylann piyasa derinligini ve fiyati dtizenleyici ilevi vardir, istege bagli
olarak kullanilabilecek bu sati ytnteminde, sermaye artiimm stireci bir yillik
ddneme yayilabilmekte ve kayitli sermaye sistemindeki ortaklik bu siiregte
mtinferit pay satilan yapabilmektedir.

Pay Tebligi 9 htikmtine gdre, bu ydntem sadece kayitli sermaye siste-
mindeki anonim ortakliklarca uygulanabilecektir. Ydntemin uygulanabilecegi
halka arzlarin, halka arz edilecek paylann halka arz fiyati tizerinden hesapla-
nacak piyasa degerinin kirk milyon TL'nin altinda oldugu ilk halka arz niteli-
Aini ta~imasi gerekir. Satia hazir bekletilebilecek paylann miktar sini, halka
arz edilecek paylarin itibari degerinin ytizde yirmi bei olarak belirlenmi~tir.

Paylann satia hazir bekletilmesi stirecine btittin hdlinde bakildiginda,
ilk a~ama, Pay Tebligi 9 htIkmtindeki ko~ullann varliki hdlinde, halka arz edi-
len paylann itibari degerinin ytizde yirmi bei kadar payin, ortaklann yeni pay
alma hakki kisitlanarak, satia hazir bekletilmesidir. Pay Tebligi 9.1 htikmtin-
de yer alan bu dtizenlemenin gereginin yerine getirilmesi igin, ydnetim kuru-
lunun, satia hazir bekletilecek paylar igin bir sermaye artiimm karan almasi ve
bu kararda ortaklann yeni pay alma hakkinin kisitlanmasi gerekmektedir. ilk
halka arzda, kismen ya da tamamen sermaye artiimi yoluyla 9ikanlan payla-
nn ortaklik tarafindan halka arzi ydntemi tercih ediliyorsa, iki ayn sermaye
artiimi karari alinmasi sdz konusu olacaktir. Birincisi halka arz edilen paylara
ili~kindir. Bu paylann satii, SPKr dtizenlemelerinde belirlenen ydntem ve
stire kurallanna uygun bigimde tamamlanacaktir. Ikinci ihra9 karan ise sati~a
hazir bekletilecek paylara ili kindir. Bu paylarin, gerekli ko ullarin olu masi-
na bagli olarak satiinin yapilip yapilmayacaki belli olmadigi ve bu durumun
kesinlemesi iWin bir yillik stireye gereksinim olduku iWin, sdz konusu paylann
ihracina ydnetim kurulunca karar verilecek, bu paylarin ti t ncti ki~ilere satila-
bilmesi amaciyla pay sahiplerinin yeni pay alma hakki kisitlanacaktir.

Pay Tebligi 10.1 htlikmtine gdre bu paylann sati i, izahnamenin Kamu-
yu Aydinlatma Platformu'nda ilanindan itibaren bir yil iWinde bir veya birden
fazla seferde gergekletirilebilecektir. Bir yillik stirenin bitiminde satilmayan
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paylar iptal edilecek, ana s6zlemenin, satilan paylarl g6steren sermaye mad-
desi y6netim kurulu kararlyla degi~tirilerek, SPKr'nun uygun g6rfi~tinden
sonra tescil ve ilanla artrnm tamamlanacaktir.

Kayitli sermaye sistemindeki halka a~ik anonim ortakliklarin sermaye
artiriminda tescilden 6nce pay olu~madigindan; tescilden 6nce payin satii,
pay sahibinin pay tizerinde zilyetligi edinmesi, bu paylarln borsada ilem g6-
rebilmesi ve bir yillik stire~te satii yapilan paylarin toplaminin bu stirenin

sonunda tescil ettirilmesi esasina dayali sati a hazir bekletilen paylar uygu-
lamasi, SPKn 12.3 ve TTK 355.1 hikimlerine aykrndir. Paylarin satia hazir
bekletilmesi y6ntemiyle, tescilden 6nce borsada pay satii mtimktin degildir.
TTK 355.1 htikmti, TTK 456.4 hikmti geregince Wrn sermaye artirim thrleri-
ne uygulanacagindan, kayitli sermaye sistemindeki halka a~ik anonim ortakli-
gin sermaye artinminda, payin tescille dogacaki kuralina aykin olarak hentiz

dogmamni paylarin borsada satii Ve bir yilin sonunda yaptirilacak tescile ka-
dar ikinci el piyasada ilem g6rmesi s6z konusu olamaz.

Sati a hazir bekletilen paylar, Teblig'de 6ng6rfilen stire iWinde bir veya
birka9 kez toplu olarak sati s6zlemesine konu olabilir ve artirilmi serma-
yeyi g6steren ana s6zleme htikmtitin tesciliyle birlikte paylarln mtlkiyeti
alicilara ge~irilebilir. Ancak bu y6ntem, Teblig'de dngdrfildtigti gibi, tescilden
dnce borsada mtinferit satilara ve bunlarln ikinci el piyasa ilemlerine, m
sati lar tamamlandiktan veya yasal sire dolduktan sonra tescilin yapilabilme-
sine olanak vermeyecektir.

Esasen paylarln satia hazir bekletilmesi y6ntemi, arta bagli sermaye
artirimina benzemektedir. Ancak TTK 463.1 htikmtinde sayilan sinirli ama9-
la yapilabilecek bu artirimin esaslari Kanun'la dtizenlendiginden, istisnai bir
artirim trfi olarak uygulanabilir. SPKn'da ilk halka arzda ortakligin pay sa-
ti i i~in benzer bir dtizenleme yapilmadik~a, salt Teblig htikmtiyle istisnai bir
artirim Wri dtizenlenmesi, TTK'nin emredici hikimlerine aykiri olacaktir.

4. (lkarma Hakkinin Kullanilmasi

SPKn'nun getirdigi en 6nemli yeniliklerden birisi, halka ayik anonim
ortakliktaki hdkimiyet orarn, SPKr'nca belirlenen orana ula~anlann, azinligin
iradesine bagli olmaksizin, bu ortaklan ortakliktan 9ikarabilmesidir. SPKn
27 htikmtinde 9er~evesi dtizenlenen 9ikarma hakkinin kullanilma ydntemi,
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SPKr'nun 11-27.2, Ortakliktan (ikarma ve Satma Haklan Teblii'nde dtizen-
lenmitir. Teblig'in 5'inci maddesinde belirlenen sisteme gdre, yasal ko~ullan
olutukunda dnce azinlik ortaklari satma hakkini kullanacak, satma hakkinin
kullanilmasi iWin 6ngdrfilen stire dolduktan sonra, hdkim ortak 9ikarma hak-
kini kullanabilmek iWin halka agik anonim ortaklia ba~vuracaktir. Bu ba -

vuruyu takiben, azinlik paylarlnin itfa edilerek sermayenin azaltilmasi ve e
anti olarak artinm yapilarak 9ikanlan paylarin hdkim ortaka 6zgailenmesiyle
9ikarma hakki stireci tamamlanmaktadir.

Kendine 6zgii bigimde dtizenlenen bu siiregte, kayitli sermaye sistemi
ve esas sermaye sistemindeki ortakliklar bakimindan herhangi bir ayrlm ya-
pilmadan, Teblig'in 5.9 htikmtinde, SPKr tarafindan onaylanan ihra9 belge-
sinin ticaret siciline tesciline kurucu bir etki atfedilmi ve azinlik ortaklarina
ait olan paylarin itfasi sonucu baglanmi~tir. Maddenin onuncu bendinde de,
artirllan sermayeyi temsil eden paylarln, artirim kararl tescil edilmeden hdkim
ortakin hesabina ge~irilmesi diizenlenmitir. Sermayenin azaltilmasi ve e anti
olarak artirllmasinda yetkili organ kararlnin tesciliyle kurucu etki dokacaki
halde, Teblik'de, bir kamuyu aydinlatma belgesi olan ihra9 belgesinin tesci-
liyle, azaltma ve artirmanin gergeklemesine dayali bir sistem dngdrfilmtiitir.
Halka a~ik anonim ortaklikin esas sermaye veya kayitli sermaye sistemin-

de olmasindan bakimsiz olarak yapilan bu diizenleme tercihi, TTK 355.1 ve
486.1 hiikiimlerine aykirdir.
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