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I. Kayıtlı Sermaye Sisteminin Genel Hükümler İçindeki Yeri 

Kayıtlı sermaye sistemi, halka açık anonim ortaklıklarda, ana söz

leşmede hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararıyla ser
maye artırılmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Kayıtlı sermaye sis

temi, anonim ortaklıklar hukukunda, genel hükümlerden bağımsız 

ve özgün bir sermaye sistemi değildir. Bir başka deyişle, anonim or
taklık sermayesinin belirliliği, paya bölünmüş olması, payın, ortaklık 

haklarının kullanılmasında ölçü ve esas sermayenin, teminat işlevi 

gibi temel özellikleri, kayıtlı sermaye sisteminde de geçerlidir. 

Kayıtlı sermaye sisteminde, kayıtlı sermaye tavanına kadar yöne
tim kurulu kararıyla yapılan artırım, esas sermaye sistemindeki ser

maye artırımıyla aynı hukuki niteliktedir. Artırımın yönetim kurulu 

kararıyla yapılması nedeniyle, tavan içi artırımlar, esas sermaye sis
teminde uygulanan, yönetim kurulunca sermaye ödeme çağrısı ya

pılması olarak nitelenemez'. Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye kav
ramı, anonim ortaklıklar hukukunun esas sermaye sistemiyle aynı 

hukuki temel üzerinde yer almaktadır. Ancak artırımın yönetim ku-

Doç. Dr.; Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 
TEOMAN, Ömer, Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Anonim Ortaklıklarda 
TIK.m.324 Oenı::timi, Tican.:>t Huktıkumın Güncel Sorunları il, Otu� Yıl Ticaret 
Hukuku - Tüm Makalelerim- C.IT, 1982-2001, 371. 
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rulu kararıyla yapılması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu 
(SPKrıı)'nun 12.Il hükmünde, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun esas 
sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın 
sermaye arttırılabileceği öngörülmüştür. 

O halde kayıtlı sermaye sistemi, TTK hükümlerinin sermaye sis
temi üzerine inşa edilmiş ve ilkesel açıdan farklılık göstermeyen bir 
sermaye sistemi olmasına rağmen, sermaye artırım yöntemi bakı
mından farklılıklar arz eder. Kayıtlı sermaye sistemindeki bu ikili ya
pı, sermaye sistemine ilişkin hükümlerle, artırım yöntemine ilişkin 
hükümlerin ayırımının yapılmasını gerektirmektedir. Bir başka deyiş
le, SPKn 12.11 hükmünü, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırılma
sına dayalı artırım yöntemine ters düşen TTK'nun sermaye artırımına 
ilişkin hükümlerinin uygulanmamasının ötesinde yorumlayıp, kayıtlı 
sermaye sistemini, TTK sisteminden tamamen bağımsız bir sermaye 
sistemi haline getirmek, kayıtlı sermaye sisteminin düzenlenme ama
cına da ters düşecektir2

. Çünkü kayıtlı sermaye sistemi, çok ortaklı 
anonim ortaklıklarda, hızlı ve etkin biçimde sermaye artırımının ya
pılabilmesi amacıyla yönetim kuruluna sermaye artırım kararı alma 
yetkisini tanındığı bir sistemdir. Bu kolaylık beklentisinin göz ardı 
edilip, kayıtlı sermaye sisteminin tamamen farklı hukuki temeller 
üzerine kurulu bir sermaye sistemi haline getirilmesinin haklı bir 
gerekçesi de bulunmamaktadır. 

Bu noktada, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna tanınan 
yetkilerin sınırının, sistemin amacı çerçevesinde çizilmesi gerekir. İşte 
SPKn 12.V hükmünde sayılan, yönetim kuruluna verilebilecek yetki
lerden, imtiyazlı hisse senedi çıkarılması ve imtiyazlı hisse senedi 

Nitekim kayıtlı sermaye sistemindeki anonim ortaklıkların da, :;ermaye artırımı
na gidebilmek için TTK 391 hükmündeki, mevcut :;ermayenin tamamen öden
mesi koşulunun yerine getirilmesi kuralının, kayıtlı sermaye sisteminde de ay
nen geçerli olduğu haklı olarak savunulmaktadır. MOROGLU, Erdoğan, Ano
nim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı, B.2, İstanbul 2003, 338. Zira mevcut' 
sermayenin tamamen ödenmesi gereğinin, yönetim kurulu kararıyla artırım yön
teminin uygulanmasını engelleyen bir yönü bulunmamaktadır. Ancak aksi gö
rüşte BAHTİYAR, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Ser
mc:ıye Artırımı (Kayıtlı Sermaye), İstanbul 1996, 101. Yine aksi sonuca ulaşan 
Yargıtay kararı ve eleştirisi için bk MOROGLU, 338. 
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sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınabilmesi yetkileri

nin sınırının, kayıtlı sermaye sisteminin amacı doğrultusunda belir
lenmesi, ortaklık içi dengeler ve yönetim yapısı bakımından büyük 
önem taşımaktadır. 

Diğer tarnftan TIK Tasarısı'nda, kayıtlı sermaye sistemine, halka 
açık olmayan anonim ortaklıklarda da uygulanabilecek ş_ekilde yay
gınlık kazandırılmasının, bu değerlendirmelere etkisinin de tartışıl
ması gerekir. Bu bağlamda halka açık nitelik taşımayan ortaklıklarda, 
kayıtlı sermaye sisteminin doğuş gerekçesi olan çok ortaklı yapının 
bulunmaması nedeniyle, sistemin bu ortaklıklar bakımından gerekli
liği de tartışılmaya değer bir konudur. Ayrıca Tasarı'nın benimsediği 
sistem uygulanmaya başlandığında, yönetim kuruluna tanınacak im
tiyazlı pay çıkarma yetkisinin kapsamının önemi daha da artacaktır. 

il. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun İmtiyazlı 
Pay Çıkarına Yetkisinin Kapsamı 

SPKn 12.V hükmünde, ana sözleşme hükmüyle yönetim kuruluna 
tanınabilecek yetkiler sayılmıştır. Madde' de yönetim kurulu kararıyla 
imtiyazlı hisse senedi çıkarılabileceği öngörülmüştür. Hemen belirte
lim bmada yönetim kurulunun yetkisi, hisse senedi değil pay çıkar
mayn yöneliktir. Anonim ortaklıkta sermayenin paya bölündüğü ve 

çekirdek kavramın pay olduğu, bunun yanı sıra payları borsada iş

lem gören anonim ortaklıkların, kaydi sistem nedeniyle hisse senedi 
çıkaramadığı dikkate alındığında, kayıtlı sermaye sisteminde yöne
tim kurulunun çıkarma yetkisi paya yöneliktir. 

SPKn 1.2.V hükmünde, y�netim kuruluna ana sözleşmede verile
bilecek diğer yetkiler, primli pay ihracı, ortakların yeni pay alma hak
kının kısıtlanması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı ka
rar alınmasıdır. Bu yetkiler bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde, 

yönetim kurulunun sermaye artırımına karar verme yetkisinin uzan

tısı kapsamında yer nldıklnrı görülmektedir. Bir başkcı deyişle SPKn 
12. V hükmünde, yönetim kuruluna sermaye artırım sürecinden ba
ğımsız bir yetki tanınması öngörülmemiş, sermaye artırımına karar 
vernı,e yetkisiyle bağlantılı olarak kullanılabilecek yetkiler sayılmıştır. 
SPKn 12.V hükmünde, yönetim kuruluna tanınabilecek yetkilerin bu 
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niteliği, her bir yetkinin kapsamının çizilmesi aşamasında önem ta
şımaktadır. 

Kayıtlı sermaye sisteminin, TTK' da düzenlenen anonim ortaklığın 
sermaye sisteminden ayrık olmadığını, aynı ilkelere tabi olduğunu; 
ancak kayıtlı sermaye sisteminde, temel ayırıcı özelliğin sermaye artı
rımına yönetim kurulunun karar vermesi olduğunu ve dolayısıyla 
SPKn 12.V hükmünde yönetim kuruluna tanınan yetkilerin de, ser
maye artırım kararı verme yetkisiyle bağlantılı olarak anlaşılması ge
rektiğini ortaya koyduktan sonra, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim 
kuruluna ana sözleşmeyle tanınabilecek olan imtiyazlı pay çıkarma 
yetkisinin, TTK 401 hükmüyle bağlantısını da irdelemekte yarar var
dır. TTK 401 hükmü uyarınca, payda imtiyazın ana sözleşmeyle ta
nınması gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca, imtiyazın tanındığı pay 
ve pay grubunun yanı sıra imtiyazın konusunun da açıkça ana söz
leşmede gösterilmesi gerekir. SPKn 12.IJ hükmünde sadece TTK'daki 
esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümler ayrık tutulduğun
dan, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda da TTK 401 hükmü
nün uygulama alanı bulacağında kuşku yoktur. Öğretide ileri sürül
düğünün aksine, kayıtlı sermaye hükümlerinin, TTK 401 hükmi.inden 
ayrılması söz konusu değildir'.\. 

Bu tespit, kayıtlı sermaye sisteminde de, TIK'nun imtiyazlara iliş
kin rejiminin geçerliliğini koruyacağı sonucunu haklı kılmaktadır. 
Yani yönetim kuruluna ana sözleşme hükmüyle imtiyazlı pay çıkar
ma yetkisi tanınsa bile, bu imtiyazların konusunun ve hangi pay veya 
pay gruplarına tanındığının TTK 401 hükmü uyarınca, ana sözleşme
de açıkça gösterilmesi gerekecektir. O halde, ana sözleşmede imtiya
zın konusu ve hangi pay veya pay gruplarına tanındığı gösterilme
den, salt yönetim kuruluna imtiyazlı pay çıkarma yetkisi tanınması 
yoluyla TTK sisteminden ayrık olarak tehlikeli bir yolun açılmasın
dan söz edilemez4

• Zira imtiyazın konusu ve hangi paya veya pay 

BAHTİYAR, Kayıtlı Sermaye, l59'da, SPKn'nun kayıtlı sermaye hükümleriyle, 
rrK 401 hükmi.inden ayrıldığını savunrnnktadır. 
BAHTİYAR, Mehmet, Anonim Ortnklık Ana siizlc!iıncsi, İstanbul 2001, 216'da, 
imtiyazın konusu, sınır ve kullanılma şekli gibi konulc1rda hiçbir açıklık içerme· 
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gruplarına tanındığı belirtilmeden, salt yönetim kuruluna imtiyazlı 
pay çıkarma yetkisi verilemez. Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr)'nun, 
SPKn 11.son hükmü uyarınca, ana sözleşme değişiklikl�rine uygun 
görüş verme yetkisi çerçevesinde yapacağı incelemede, imtiyazın ko
nusu ve tanındığı pay veya pay grupları belirlenmeden yönetim ku
ruluna imtiyazlı pay çıkarma yetkisi veren ana sözleşme hükümlerine 
müdahale etmesi ve uygun görüş vermekten kaçınması gerekir. Her 
nasılsa ana sözleşmede imtiyazın konusunu ve ilişkin olduğu pay 
veya pay grubunu düzenleyen bir madde bulunmamasına rağmen, 
yönetim kuruluna imtiyazlı pay çıkarma yetkisi veren bir hüküm yer 
alsa bile, bu hükmün uygulama yeteneği olmayacaktır. Çünkü yöne
tim kurulunun, imtiyazın konusu ve ilişkin olduğu pay veya pay 
grubu ana sözleşmede belli olmadıkça, kendiliğinden bir belirleme 
yaparak imtiyazlı pay çıkarma karan alması, TTK 401 hükmü çerçe
vesinde mümkün değildir�. 

Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu, ana sözleşmede belir
lenen imtiyazların dışında imtiyaz yaratamayacağı için, yönetim ku
rulunun imtiyazlı pay çıkarma yetkisini kullanması yoluyla mükte
sep hakları ihlal etmesi ve mevcut imtiyaz yapısını değiştirmesi, bir 
başka deyişle bu yönde bir tehlike oluşturması söz konusu değildir<>. 

yen ana sözleşme hi.iki.iınlerinin, yetki kullanımında kötü niyetli davranışlara yol 
açabileceği endişesine vurgu yapmaktadır. 
KENDİGELEN, Abuzer, Anonim Ortaklıkta Yiinetime Katılm.ı Haklnrında 
İmtiyaz, İ stanbul 1 999, l4l'dc, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim or
lnklıklarda, ana sözleşmeyle açıkça yetkilendirilmiş olmak kaydıyla sadece yöne
lim kurulunun vereceği bir karar ile de oy hakkında imtiyazlı pay çıknrılabilece
ğini belirtmektedir. Ancak yazar, aynı eserin 36 ncı sayfasında, imtiyazın her
hangi bir durnksmnay.ı yer bırakmayacak biçimde ana sözleşmede tanınması ge
rektiğini, hattn imtiyazın konusuna ilişkin açık bir düzenlemenin de bulunması 
gerektiğini haklı olnnık savunmuştur. Bu çerçevede, kayıtlı sermaye sisteminde
ki bir anonim ortaklıkta, çıkarılmış sermaye içinde imtiyazlı paylar ihdas edil
meden, ann sözleşme hi.ikmi.iyle yönetim kuruluna ileride dilediği zamanda im
tiyazlı pay ihdası yetkisi verilemez.. 
Bu yöndeki endişenin dile getirildiği görüşler için bk. BAHTİYAR, Kayıtlı Scr
mnye, 16]; KARAHAN, Sami, Anonim Ortaklıklarda İıntiya;,lı Paylar ve İmti
yaı.ların Korunması, İstanbul 1991, 29; TEKİNALP, Ünal, Sermaye Piyasası 1-lu
kukumın Esasları, İstanbul 1982, 50. 
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Bu endişenin temelinde yatan düşünce, kayıtlı sermaye sisteminde 
yönetim kuruluna imtiyazlı pay çıkarma yetkisi tanındığı takdirde, 
yönetim kurulunun, ana sözleşmede tanımlanmış mevcut imtiyaz
lardan farklı, yeni imtiyazlı paylar çıkarabileceğidir. Aksi halde, yö
netim kuruluna tanınan yetkinin müktesep haklara zarar verebilece
ğinden, pay sahiplerinin hakları için tehlike oluşturabileceğinden söz 
edilemez. Oysa yönetim kurulu, ana sözleşmede belirlenmiş mükte
sep hak ve imtiyaz yapısında herhangi bir değişiklik yapamaz. Bir 
başka deyişle, kayıtlı sermaye sisteminde imtiyazlı pay çıkarma yet
kisi verilen yönetim kurulu, ana sözleşmede kapsamı ve tanındığı 
pay veya pay grupları belirlenmiş imtiyazlarla sınırlı olarak, sermaye 
artırımı sırasında imtiyazlı pay çıkarabilir. Bu çerçevede, SPKn 12. V 
hükmü çerçevesinde yönetim kuruluna tanınan imtiyazlı pay çıkar
ma yetkisi, ana sözleşmede düzenlenmiş imtiyazlı payların, sermaye 
artırımlarında, sermayedeki oransallığını korumaya hizmet eder. Bu 
anlamda, kar payında, oy hakkında olduğu gibi, oransallığın önem 
taşıdığı imtiyazlara sahip payların oransallığının, sermaye artırımla
rında korunması halinde bu hakların ihlali engellenebilir. İşte SPKn 
12.V hükmü çerçevesinde ana sözleşmeyle imtiyazlı pay çıkarma yet
kisi tanındığı takdirde, yönetim kurulu, sermaye artırımı kararında, 
mevcut imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kullanan:ık 
edinecekleri payların da aynı türden imtiyazlı olmalarına karar vere
bilir. Böyle bir yetkinin kullanılmasının, pay sahipleri için bir tehlike 
oluşturmayacağı, müktesep hakları tehdit etmeyeceği açıktır. 

SPKn 12. V hükmü çerçevesinde yönetim kuruluna tanınabilecek 
imtiyazlı pay çıkarma yetkisinin, TIK 401 hükmünde öngörülen ilke 
çevresinde kullanılabileceği tespitini yaptıktan sonra, bu tespitin kap
sammı da belirlemek gerekir. TIK 401 inci madde hükmü kapsamın
da imtiyazın belirlenmesinden, imtiyazın konusunun ve tanındığı 
pay veya pay gruplarının açıkça ana sözleşmede gösterilmesi anlaşıl
malıdır7. Yoksa yönetim kurulunun, çıkaracağı paylara tanıyabileceği 
imtiyazların kavramsal olarak genel bir çerçevesinin çizilmesi, potan
siyel olarak tanınabilecek imtiyaza ana sözleşmede yer verilmesi ye-

K,ır�. KENDİGELEN, 36. 
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terli değildir�. Aksi halde, akla gelebilecek imtiyazların kavramsal 
olarak ana sözleşmede sayılması yoluyla, yönetim kuruluna ortaklık
taki dengeleri değiştirebilme konusunda sınırsız bir güç verilmesinin 
yolu açılırdı. Bu sonuç, TTK 401 hükmüne aykırı olduğu gibi, SPKn 
12.V hükmünün amacını aşmaktadır9

• 

111. Yönetim Kurulunun Ana Sözleşmede Düzenlenmiş 
İmtiyazları İçeren Pay Çıkarma Yetkisi Çerçevesinde 
Sisteme Geçişte İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onayı 

Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna, ana sözleşme hük
müyle imtiyazlı pay çıkarma yetkisi tanınması durumunda, bu yetki
nin, sermaye artırımı sırasında ana sözleşmede düzenlenmiş imtiyaz
ları haiz pay çıkarmak suretiyle kullanılabileceği tespiti ışığında, ka
yıtlı sermaye sistemine geçişte imtiyazlı pay sahiplerinin onayının 
gerekip gerekmeyeceğini de irdelemek gerekir. 

SPKr'nun Seri: IV, No:38 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar 
Tebliği'nin 7 nci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkralarında sisteme 
geçişte imtiyazlı pay sahiplerinin onayı konusunda iki ayrı düzenle
me yapılmıştır. Dördüncü fıkra yönetim kuruluna, imtiyazlı pay sa
hiplerinin haklarını kısıtlama ve imtiyazlı pay çıkarma yetkisinin ve
rilmesine ilişkindir. Bu durumda TTK 389 hükmünün uygulanması 
öngörülmüştür. TTK 389 hükmünün uygulanabilmesi için ana söz
leşme değişikliğinin, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek 
nitelikte olması gerekir. SPKr'nun anılan Tebliğ hükmü, açıkça bir 

•ı 

Bu yöndeki belirlemenin yeterli olacağı yönünde bk. TEKİNALP, 51. 
KARAHAN, 29'da, yönetim kuruluna t:mınan imtiyazlı pay çıkarma yetkisinin 
fazla sınırlanmasının Sermaye Piyasası Kanununun ruhuna aykırı düşeceğini; 
yönetim kurulunun, güncel koşullara uygun hızlı çözüm üretebileceğini, bu yüz
den yetkisinin fazla sınırlanmaması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüş, kayıtlı 
sermaye sisteminde hızlı ve etkin biçimde sermaye artırımı yapılabilmesi bakı
mından doğru olmakla birlikte, yönetim kurulunun imtiy.ızlı pay çıkarına yetki
sinin, ana sözleşmede konusu ve ilişkin olduğu pay veya pay grupları belirlen
miş imtiyazların ötesinde imtiyaz yaratamayacağı tespitiyle çelişir. Kayıtlı. ser
maye sisteminde yönetim kurulunun hızlı ve etkin hareket edebilmesi, ortaklık 
dengelerini tamamen değiştirebilecek imtiyazlar yaratabilmesine olanak tanı
maz. 
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onayı öngörmeyip TTK 389 hükmüne atıf yapması nedeniyle, söz ko
nusu onayın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlama veya imti
yazlı pay çıkarma yetkisinin yönetim kuruluna tanındığı a.na sözleş
me değişikliğinin, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal ettiği tak
dirde uygulanacağı öne sürülebilir. Ancak imtiyazlı pay sahiplerinin 
haklarını kısıtlama yetkisinin, her durumda imtiyazlı pay sahipleri
nin haklarını ihlal edebileceği göz önüne alındığında, Tebliğ'in 7.4 
hükmündeki yetkilerin ana sözleşmeyle yönetim kuruluna tanınması 
halinde, SPKr'nun imtiyazlı pay sahiplerinin onayının alınmasını ara
dığı sonucuna ulaşılır. Oysa yönetim kuruluna tanınan imtiyazlı pay 
çıkarma yetkisi, tek başına imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal 
edebilecek bir yetki değildir. Yukarıda açıklandığı gibi, bu yetkinin 
varlığı halinde yönetim kurulu, sermaye artırımlarında sadece ana 
sözleşmede düzenlenmiş imtiyazlı paylardan çıkarma yetkisine sahip 
olacaktır. Dolayısıyla, bu yetkinin kullanılması, sermaye artırımında, 
ana sözleşmede düzenlenmiş imtiyazlı pay çıkarılarak, yeni pay alma 
hakkının imtiyazlı paylar içinde kullanılmasına olanak vermesi ne
deniyle imtiyazlı pay sahiplerini koruyucu niteliktedir. 

Diğer taraftan SPKr Tebliği'nin 7.6 hükmünde ise, kayıtlı sermaye 
sistemine geçişin, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nite
likte olması durumunda, TIK 391 hükümlerine göre imtiyazlı pay 
sahiplerinin ana sözleşme değişikliğini onaylaması öngörülmüştür. 
TTK 391 hükmü, esas sermaye artırımında ana sözleşme değişikliği
nin, hak ihlali koşulunu ayrıca aramaksızın, imtiyazlı pay sahiplerin
ce onaylanmasını düzenlediğinden, SPKn Tebliği'nin 7.6 hükmünde
ki, hak ihlali koşulunun aranması yersizdir. Ayrıca TIK 391 hükmü, 
sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişiklikleriyle sınırlı olup, 
sermaye artırımı niteliği taşımayan kayıtlı sermaye sistemine geçişe 
. ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde uygulanmaz. 

Kurul Tebliğindeki düzenleme bu yönüyle eleştiriye açık olmakla 
birlikte, kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu kararıyla serma
ye artırımında SPKn 12.ll hükmü çerçevesinde imtiyazlı pay sahiple
rinin onayı aranmayacağı için, TIK 391 hükmünde düzenlenen ser
maye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğini onaylama yetkisini 
kaybedecek imtiyazlı pay sahiplerinin, sisteme geçişe ilişkin ana söz-
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!eşme değişikliğini onaylamaları gereklidir. Ancak bu onayın yasal 
dayanağı, sermaye artırımıyla sınırlı istisnai bir hüküm öngören TTK 
391 hükmü değil, TTK 389 hükmüdür. İstisnaların, öngörüldükleri 
alanla sınırlı uygulanması ilkesi çerçevesinde, kıyasen sermaye artı
rımı niteliği taşımayan bir ana sözleşme değişikliğine uygulanması 
doğru değildir. Bununla birlikte TTK 391 hükmü, sermaye artırımının 
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edeceğini varsayım olarak 
kabul ettiğindenıo, yönetim kurulu kararıyla alınacak her bir sermaye 
artırımını onaylama yetkisinden vaz geçmek anlamına gelen kayıtlı 
sermaye sistemine geçişe ilişkin ana sözleşme değişikliğinin imtiyazlı 
pay sahiplerince onaylanması, TTK 389 hükmünün amacı ile uyumlu
dur1 1 . Bir başka deyişle, TIK 389 ve 391 hükümleri birlikte değerlen
dirildiğinde, sermaye artırımı kararının imtiyazlı pay sahiplerinin 
haklarını ihlal edebileceği varsayım olarak kabul edildiğine göre, ka
yıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin ana sözleşme değişikliğinin im
tiyazlı pay sahiplerince onaylanması, TTK 389 hükmünün gereğidir12

• 

İmtiyazlı pay sahipleri kurulunun onayı, Tebliğ'in 4.2 hükmü çer
çevesinde her beş yılda bir kayıtlı sermaye sistemine devamın onay
lanmasına ilişkin genel kurul kararı için de gereklidir. Zira söz konu
su karar, kayıtlı sermaye sistemini sona erdirmeyi veya devam etme
yi konu aldığından, sisteme geçişteki hukuki durum burada da söz 

111 

i l  

12 

MOROGLU, 78; TEOMAN, Ömer, Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Ano
nim Ortaklıklarda Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Tavan Tutarının Yükseltilmesini 
veya Çıkarılmış Sermayenin Artırılmasını Onaylamalarının Zorunlu Olup Ol
madığı Sorunu, Otuz Yıl Ticaret Hukuku - Tüm Makalelerim- C.II, 1982-2001, 
(Kayıtlı Sermaye Sistemi), 388. 
TEOMAN, Kayıtlı Sermaye Sistemi, 391 'de, TTK 391 uyarınca sermaye artırımını 
onaylamaları gerekirken, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu kararıyla 
yapılacak sermaye artımında bu yetkisini kullanamayacak olması nedeniyle, ka
yatlı sermaye sistemine geçişte imtiyazlı pay sahiplerinin ana sözleşme değişikli
ğini onaylamasını, olması gereken hukuk bakımından önermektedir. 
BAHTİYAR, Mehmet, Anonim Ortaklıkta Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Onay 
Yetkisi ve Kayıtlı Sermaye Sistemi, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbııl 
1998, 22' de, imtiyazlı pay sahiplerinin- haklarının sermaye artırımlarında zarnr 
göreceği varsayımının, kayıtlı sermayeye geçişte evleviyetle geçerli olacağı tespi
tini yaptıktan sonra kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin ana sözleşme deği
�ikliğinin TTK 391 hükmü uyarınca onaylanması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 
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konusudur. Burada altı çizilmesi gereken nokta, imtiyazlı pay sahip
lerinin onay yetkisinin, yönetim kuruluna imtiyazlı pay çıkarma yet
kisinin verilmesinden kaynaklanmadığıdır. İmtiyazlı pay sahiplerinin 
buradaki onay yetkisi, TTK 391 inci madde hükmüı:ı�eki sermaye 
artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğine onay verme yetkisinin, 
yönetim kurulunca alınacak sermaye artırım kararında kullanılama
yacak olmasındandır. Esasen bu çerçevede, Tebliğ'in 7.4 hükmüne de 
gerek kalmamaktadır. Çünkü sisteme geçişte ve her beş yılda bir alı
nacak yenileme kararında, her durumda imtiyazlı pay sahiplerinin 
onayı gerekecektir. 

Buna karşılık, kayıtlı sermaye sisteminde yine bir ana sözleşme 
değişikliğini gerektiren kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin ana 
sözleşme değişikliğinin, ayrıca imtiyazlı pay sahipleri genel kurulun
ca onayına gerek yoktur. SPKr Tebliği'nin 7.6 maddesinde "Ortaklık 
sermaye�ini temsil eden hisse senetleri arasında grup ayrımı olması ve kayıt
lı sermaye sistemine geçiş veya kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin ola
rak yapılacak esas sözleşme d<:ğişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerinin hak

larını ihlal edici nitelikte olması durumunda, TTK'nun 391 inci maddesi 
hiikiimlerine göre, esas sözleşme değişikliklerinin onaylandığı genel kurul
dan sonra, her bir pay grııbııırnn, ayrı ayrı olmak üzere, özel bir toplantı 
yaparak esas sözleşme değişikliği konusunda ayrıca karar vermeleri zorunlu

dur" hükmü yer almaktadır. Madde hükmü tavan arttırım kararının 
da, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olabileceği 
varsayımını içermektedir. Oysa tavan arttırımı sermaye arttırımı ka
rarı olmadığı için, tek başına imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal 
edebilecek bir yönü yoktur13

• Kaldı ki anonim ortaklık genel kurulu-

11 Nitekim Ynrgıtay 11 .Hukuk Dairesi, 1997/3281 E, 1997/9352 K, 18.12.1997 K sayılı 
kararında, kayıtlı sermaye artırım kararının bir sermaye artırımı olmadığı; kayıtlı 
sermnye sisteminde sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla gerçekleştiril
diği; kayıtlı sermaye tavanının her artırımında imtiyazlı pay sahiplerinin hakla
rının ihlalinin düşünülemeyeceği için imtiyazlı pay sahiplerinin onama kararına 
gerek olmadığına hükmetmiştir. www.kazanci.com. Yargıtay aynı kararında ka
yıtlı sermaye sistemine geçişti:! imtiyazlı pay sahiplerinin onayının gerekip ge
rekmeyeceğinin tartışmaya açık olduğuna vurgu yapmakla birlikte, somut olayla 
ilgili olmaması nedeniyle bu konuda herhangi bir yargıya varmamıştır. Ayrıca 
aynı do{;rultııda TEOMAN, Kayıtlı Sermaye Sistemi, 391-392. 
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nun, her beş yılda bir kayıtlı sermaye sistemine devam edip etmemek 
konusunda karar vermesi gerektiğine göre, imtiyazlı pay sahiplerinin 
TTK 391 hükmünde öngörülen sermaye arttırımına ilişkin ana söz
leşme değişikliğini onaylama yetkisinden yoksun kaldığı gerekçesiy
le, her tavan arttımında onay vermeleri gerektiği sanınulamaz. Zira 
yukarıda da değinildiği gibi, imtiyazlı pay sahipleri, bu yetkilerini 
sisteme geçişte ve her beş yılda bir sisteme devam kararı alınan genel 
kurul kararları için kullanabileceklerdir. 

IV. TTK Tasarısında Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim 
Kuruluna İmtiyazlı Pay Çıkarma Yetkisi Verilmesi 

TTK Tasarısında, kayıtlı sermaye sistemi, halka açık olmayan ano
nim ortaklıkların da yararlanabileceği bir sistem haline getirilmekte
dir. Bu bakımdan, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna im
tiyazlı pay çıkarma yetkisi konusunda Tasarının bakış açısının ortaya 
konması önem taşımaktadır. Herşeyden önce Tasarıdaki kayıtlı ser
maye sistemine ilişkin hükümlerin ve gerekçenin birbiriyle çeliştiğini 
vurgulamakta yarar vardır. Tasarının 332 nci maddesinin gerekçe
sinde, kayıtlı sermaye sisteminin, bir arttırım yöntemi olmanın öte
sinde, halka kapalı anonim ortaklıkları da kapsayan bir sistem olarak 
düzenlendiği ifade edildikten sonra, dördüncü fıkranın gerekçesinde, 
SPKn 12 hükmünün iki ila altıncı fıkralarındaki yetkilerin h�lka açık 
olmayan anonim ortaklıklara tanınmasının menfaatler dengesine uy
gun düşmeyeceği, hatta tehlikeli olacağı gerekçesiyle madde metnine 
alınmadığı belirtilmiştir. Aynı fıkra gerekçesinde, Tasarının, imtiyazlı 
payları sınırlandırdığı gerekçesiyle, imtiyazlı pay çıkarmak yetkisinin 
ana sözleşme ile yönetim kuruluna tanınmasının, bu düzenleme ile 
çeliştiği vurgulanmıştır. Gerekçede, bu yönde bir ihtiyaç duyulması 
durumunda önerilen yöntem ana sözleşmenin değiştirilmesidir. Bu 
açıklamalardan, konuyla ilgili olarak duraksamaya yer bırakmayacak 
biçimde çıkarılan sonuç, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu
na imtiyazlı pay çıkarma yetkisi tanınmasının, imtiyazların kapsamı
nın tehlikeli biçimde genişletitmesi sonucuna yol açabileceği, .yani 
yönetim kurulunun, ana sözleşmede yetki verildiği takdirde yeni 
imtiyazlı paylar ihdas edebileceği düşüncesinin TTK Tasarısının Ge-
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rekçesine yansıdığıdır. Her ne kadar bu sonuca, halka açık olmayan 
anonim ortaklıklar bakımından ulaşılmışsa da, bu noktada yapılan 
değerlendirmede anonim ortaklığın halka açık olması belirleyici rol 
oynamamaktadır. 

Oysa kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna tanınan imti
yazlı pay çıkarma yetkisi, ancak ana sözleşmede konusu ve hangi 
paylara tanındığı düzenlendiği takdirde, bu çerçeve içinde kullanıla
bilir. Bir başka deyişle, sermaye artımlarında bu çerçevede ana söz
leşmede düzenlenmiş imtiyazları haiz pay çıkarılarak, mevcut imti
yazlı pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını imtiyazlı paylar içinde 
kullanmaları sağlanabilecektir. Bu yönüyle, anılan yetki imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarını koruyucu özelliktedir. Dolayısıyla, Gerekçede 
dile getirilen, anonim ortaklıkta menfaatler dengesine aykırı ve tehli
keli bir durumun ortaya çıkması endişesi yersizdir. 

Kaldı ki Tasarının, kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımını 
düzenleyen 460 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, yönetim kuru
luna, ana sözleşmeyle imtiyazlı pay çıkarma yetkisinin tanınabileceği, 
hükme bağlanmıştır. Böylece 332 nci maddenin gerekçesinde yer alan 
açıklamaların aksine, 460.IV hükmü çerçevesinde, halka kapalı ano
nim ortaklıklarda da kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim 
ortaklıkların yönetim kuruluna imtiyazlı pay çıkarma yetkisi veril
mesi mümkün kılınmıştır. Tasarının 460.IV hükmünün gerekçesinde, 
bu yetkilerin yönetim kuruluna ana sözleşmeyle tanınmasının sebep
leri konusunda herhangi bir açıklık bulunmamakla birlikte, SPKn 12 
hükmündeki modelin, imtiyazlı pay sahiplerinin haklnrmın sınırlan
ması yetkisi dışında, Tasarıda benimsendiği görülmektedir. 

Tasarı' da TTK 391 hükmünde öngörülen, sermaye artırımına iliş
kin ana sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerince onaylan
masına benzer bir hükme yer verilmediği için, imtiyazlı pay sahiple
rinin onay vermesi gereken ana sözleşme değişiklikleri, Tasarı'nın 
454 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu bağlamda, 
kayıtlı sermaye sistemine geçişte yönetim kuruluna, imtiyazlı pay sa
hiplerinin haklarını ihlal edebilecek bir yetki verilmedikçe, salt kayıtlı 
sermaye sistemine geçiş ve beş yılda bir verilecek yenileme kararının 
da imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunca onaylanması gerekmeye-
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cektir. Yönetim kuruluna tanınabilecek imtiyazlı pay çıkarma yetkisi 
ise, tek başına imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmediğinden, 
imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayı gerekmeyecektir. 


