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ÖZET 

 Şartlı sermaye artırımı, anonim şirketler için sabit ve kayıtlı sermayenin 
sakıncalarını ortadan kaldırmak için bulunmuş bir sermaye artırım yöntemidir. Çünkü sabit 
sistemde esas sermaye artırımında artırım kararını genel kurul vermektedir. Genel kurulun 
ise, güç ve ağır işleyen bir yapısı vardır. Bu durum şirketin ihtiyaç duyduğu anda ve oranda 
sermayesini artıramaması sonucunu doğurur. Kayıtlı sermaye sisteminde ise, münhasıran 
genel kurulda olan sermaye artırım yetkisi yönetim kuruluna devredilmektedir. Ayrıca her 
iki sistem de ihtiyaç anında pay senedi çıkarmaya ve çalışanların şirkete katılımına uygun 
bir sistem değildir. 
 Şartlı sermaye artırımında, şirket sermayeye ihtiyaç duyduğunda, pay senedi ile 
değiştirilebilir tahvil sahiplerine ve çalışanlara şirketin pay senetlerinden vererek yabancı 
sermayeyi öz sermayeye dönüştürür. Genel kurul, sermayenin şartlı olarak artırılmasına 
karar verdikten sonra, sermaye uzun bir zaman dilimi içinde, yavaş yavaş artmaktadır. Bu 
da şirketin ihtiyaç duyduğu zamanda ve oranda pay senedi ihracını mümkün hale getirir.  
 Şartlı sermaye artırımının karakteristik özelliklerinden biri, mevcut pay sahiplerinin 
rüçhan haklarının olmamasıdır. Çünkü bu sistemde amaç şirketten alacaklı olanların ve 
çalışanların şirkete ortak edilmesidir. Bu durum, mevcut pay sahiplerinin paylarının, 
sermayeye olan oranlarının azalmasına sebep olur. Mevcut pay sahiplerini korumak için 
hukukumuzda yeni bir pay sahipliği hakkı olan önerilmeye muhatap olma hakkı ihdas 
edilmiştir. Bu hak uyarınca, şirket yeni pay senedi ile değiştirilebilir tahviller ihraç 
ettiğinde bu tahviller, öncelikle, mevcut payları oranında pay sahiplerine önerilir. Böylece 
mevcut pay sahipleri bu tahvillerden alarak, paylarının sermayeye olan oranını 
koruyabilecekleri gibi, tahvilden kaynaklanan faiz getirisine de sahip olabilirler. 
 Şartlı sermaye artırımında korunması gereken diğer menfaat sahipleri ise alım ve 
değiştirme hakkı sahipleridir. Çünkü alım ve değiştirme hakkı sahipleri, henüz haklarını 
kullanmadan şirketin yapacağı 
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SUMMARY 

 

             Conditional capital increase is a method discovered for incorporated companies to 
remove the disadvantages of fixed capital and registered capital. This is because the 
decision to increase the capital is given by the general assembly in fixed system. And the 
general assembly has a difficult and slowly processing structure. This results in that the 
company is not able to increase its capital in the rate and time it wants to increase. In 
registered capital system, the right to increase capital which is exclusively owned by the 
general assembly is assigned to the board of directors. Besides, both systems are not 
suitable either for issuing share register when needed or for the participation of the 
employees to the company.  
             In Conditional capital increase, the company transforms the foreign capital into 
capital stock via share registers by giving share registers to the convertible bond holders 
and employees. Once the general assembly decides to increase the capital conditionally, 
the capital increases slowly and in time. And that makes it possible for the company to 
increase the share register export at the time and rate it needs.  
              One of the characteristic features of Conditional capital increase is that current 
sharers do not have stock rights. This is because in this system, the purpose is to make the 
creditors and employees the partners for the company. This results in that the ratio of 
shares of the current sharers to the capital decreases. In order to protect the current sharers, 
the right to be the object of recommendation is created in our law – which is a new right 
for sharers. As per this right, when the company exports new shares and convertible bonds, 
sharers are the first ones who are recommended to buy the bonds in rate of their current 
shares. Therefore, the current sharers buy these bonds and by doing so, they preserve the 
ration of their shares to the capital and they also have interest income resulting from the 
bond. 
Other stakeholders who are supposed to be protected in the Conditional income increase 
are the ones with the right to buy and to convert. This is because the ones with the right to 
buy and to convert might be aggrieved due to some transactions performed by the company 
before they use their rights. In order to conclude these disadvantages, legislator stipulates 
some protective measures for the ones with the right to buy and to covert. 
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GİRİŞ 

 Anonim şirketlerin zaman zaman oluşan finansman ihtiyaçlarına buldukları 

çözümlerden biri, sermaye artırımıdır. Sermaye artırımları sayesinde şirket, yüksek faizli 

veya kısa vadeli kredi kullanmak yerine ihtiyaç duyduğu finansmanı şirketten nakit çıkışı 

olmadan sağlayabilir. Şirket sermayesini sabit sistemde esas sermaye artırımı veya kayıtlı 

sermaye sistemi ile de artırabilir. Ancak sabit sistemde esas sermaye artırımında karar 

organı genel kuruldur. Genel kurulun toplanması ise zor ve çok sayıda formalite ile 

mümkündür. Bu soruna çözüm olarak bulunan kayıtlı sermaye artırımında ise genel kurul 

münhasır yetkisi olan sermaye artırımını yönetim kuruluna devretmektedir. Ayrıca her iki 

sistem de pay senedi ile değiştirilebilir tahvil uygulaması ve çalışanların şirkete katılımı 

için uygun değildir. 

 Çalışmamızın konusunu oluşturan şartlı sermaye artırımı, 6102 sayılı kanun ile 

Türk hukukunda ilk defa düzenlenmiş bir sermaye artırım yöntemidir. Bu sermaye artırım 

yönteminde, sermaye, alım ve değiştirme hakkı sahipleri, bu haklarını kullandıkları anda 

ve oranda artmaktadır. Alım ve değiştirme hakkı sahipleri şirketin ihraç ettiği tahvil ve 

benzeri borçlanma araçlarını ellerinde bulunduran şirket alacaklıları ile şirket çalışanlarıdır. 

Şirket, paraya ihtiyaç duyduğunda, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil sahipleri ile 

çalışanlara, şirketin pay senetlerinden vererek onları şirkete ortak yapmaktadır. Bu suretle 

şirketten nakit çıkışı azaltılmakta ve yabancı sermaye öz sermayeye dönüştürülmektedir. 

 Şartlı sermaye artırımında, anonim şirketin genel kurulu artırıma dayanak teşkil 

eden esas sözleşme değişikliğini yaptıktan sonra, sermaye uzun bir zaman dilimi içinde 

yavaş yavaş artmaktadır. Bu süreçte ne genel kurulun ne de şirketin başka bir organının 

sermaye artırımına bir etkisi olmamaktadır. Sermayenin ne zaman ne kadar artacağını alım 

ve değiştirme hakkı sahipleri ile alacaklılar belirlemekte, pay senetleri de ihtiyaca göre 

çıkarılmaktadır.  

 Şartlı sermaye artırımında, sermaye artırım yetkisi, şirketin herhangi bir organında 

değil, alım ve değiştirme hakkı sahibi olan üçüncü kişilerdedir. Ayrıca, diğer sermaye 

artırım yöntemlerinde olan mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkı bu yöntemde yoktur. 
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Ancak mevcut pay sahiplerinin mağdur olmaması için, 6102 sayılı kanunda, hukukumuz 

açısından yeni olan önerilmeye muhatap olma hakkı ihsas edilmiştir. Bu hak sayesinde 

mevcut pay sahipleri, şirketin yeni ihraç ettiği pay senedi ile değiştirilebilir tahvillerden 

alarak paylarının sermayeye olan oranını koruma imkânını bulabilirler. 

 Şartlı sermaye artırımı yönteminde korunması gereken tek menfaat sahibi mevcut 

pay sahipleri değildir. Alım ve değiştirme haklarını kullanarak şirketin ortağı haline gelen 

değiştirilebilir tahvil veya benzeri borçlanma araçları sahiplerinin ve çalışanların da 

şirketin bazı işlemlerine karşı korunması gerekmektedir. Özellikle alım ve değiştirme 

hakkı sahipleri ve çalışanlar haklarını kullanmadan önce, şirket, sermaye artırımına gider 

veya yeni borçlanma senetleri ihraç ederse, hak sahipleri mağdur edilmiş olur. Bu yüzden 

6102 sayılı kanunda alım ve değiştirme hakkı sahiplerini koruyucu hükümlere de yer 

verilmiştir.   

 Çalışmamız giriş ve sonuç bölümü dışında üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde sermaye kavramı açıklanmış, sermaye artırım yöntemleri hakkında bilgi verilmiş, 

bu yöntemler ile şartlı sermaye artırımı ile farklar ortaya konulmuştur. Bu bölümde ayrıca 

şartlı sermaye artırımının temel özellikleri de açıklanmıştır. 

 İkinci bölümde şartlı sermaye artırımına katılabilecek kişileri düzenleyen TTK m. 

463 incelenmiştir. Bu bölümde pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahvillerin şirket ve 

yatırımcılar açısından faydaları ve sakıncaları üzerinde durulmuş, tahvil benzeri borçlanma 

araçlarının neler olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. Şartlı sermaye artırımına 

katılabilecek üçüncü grup olan şirket çalışanlarının, şirket ortağı yapılmasındaki amaç ve 

faydalar irdelenmiştir. Bu bölümde, ayrıca, şartlı sermaye artırımının kanunda yer almayan 

alanlarda da uygulanabilip uygulanamayacağı tartışılmıştır. 

 Üçüncü bölümde şartlı sermaye artırım süreci, bu sermaye artırım yöntemine 

getirilen sınırlamalar ve menfaat sahiplerinin korunması incelenmiştir. Bu yöntemde en 

önemli menfaat sahipleri olan mevcut pay sahiplerine tanınan hak olan önerilmeye 

muhatap olma hakkı inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca bu bölümde şartlı sermaye 
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artırımına katılarak şirketin ortağı haline gelen borçlanma araçlarının sahiplerinin 

korunması üzerinde de durulmuştur.  

 Çalışmamız yaptığımız incelemeler sonucunda vardığımız değerlendirmelerin yer 

aldığı sonuç bölümüyle son bulmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SERMAYE ARTIRIMI VE ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMININ TEMEL 

ÖZELLİKLERİ 

§1. SERMAYE KAVRAMI 

Sermaye kavramı birçok bilim dalında kullanılmakla birlikte, bu kavram için ortak 

bir tanım yapılmamıştır. İktisat biliminde sermaye, mal ve hizmet üretmek için kullanılan,  

üretimde emeğin verimini artıran, insan yapımı olan üretim araçları olarak tanımlanmıştır1. 

İşletme bilimine göre sermaye, işletmenin hedeflerine ulaşabilmesinde yardımcı olan 

maddi ve maddi olmayan değerlerin satın alma gücüdür2. Muhasebe biliminde sermaye, bir 

kurumun sahip olduğu değerlerin ekonomik karşılığıdır3. Şirketler hukukunda ise sermaye, 

şirketlerin amaçlarına ulaşmasını sağlayan para ve paraya dönüştürülebilen her türlü 

değerdir4. Başka bir deyişle sermaye, bilançonun pasif kısmında yer alan, karşısında-aktif 

kısımda- ise kuruluşta en az o kadar nakit, mal veya hak şeklinde bir malvarlığı olan, 

şirketin çapını ifade eder5. Bu çalışmada kullanılan sermaye kavramından şirketin amacına 

ulaşmasına hizmet eden şirkete ait aktifler veya mal varlığı anlaşılmalıdır. 

Anonim şirketlerde sermaye kavramı çoğu zaman esas sermayeyi kastetmek 

amacıyla kullanılır. Oysa sermaye kavramı esas sermayeyi de içine alan daha geniş bir 

kavramdır. Esas sermaye kavramına, kanunda birçok kez yer verilmiş olmasına rağmen ne 

6762 sayılı ne de 6102 sayılı TTK’da tanımı yapılmamıştır. Esas sermayeyi anonim 

şirketin tescilinden önce, şirket sözleşmesi çerçevesinde, ortakların getirmeyi taahhüt 

ettikleri malvarlığı değerlerinin toplamı olarak tanımlayabiliriz6. Bu miktar özel 

                                                
1 Biçer, s.5; Dinler, s. 16-17. 
2 Biçer, s.5; Fettahoğlu, s. 13. 
3 Biçer, s.5; Haftacı, s.5. 
4  Arslan, s. 19; Biçer, s.5; Karahan, s. 22. 
5 Biçer, s.5; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 41. 
6 Ansay, s. 30; Arslan, s. 20; Biçer, s.6; Çağlar, s. 6; Moroğlu, s. 1.  
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kanunlarda istisnaları olmakla birlikte7, TTK m. 332/1’de en az 50000 TL olarak 

belirlenmiştir. Esas sermayenin asgari miktarının kanunda belirtilmesinin sebebi, 

alacaklıların haklarının korunmasıdır8. Çünkü anonim şirketlerde şirket, alacaklılara karşı 

yalnız malvarlığı ile sorumludur (TTK m. 329/1). Bu suretle şirketle hukuki ilişkiye giren 

kişiler, hiç değilse esas sermaye kadar bir malvarlığının şirkette bulunduğuna 

güvenebilirler9. Şirkete kredi vermeyi düşünen bankalar da esas sözleşmedeki esas 

sermaye miktarına bakarak kredi verip vermeyeceklerine karar verebilirler10.  

Esas sermaye, anonim şirket esas sözleşmesine yazılmış olan sabit bir rakamdır 

(TTK m. 339/2). Bu sebeple, esas sermayenin değiştirilmesi ancak esas sözleşme 

değişikliğiyle mümkündür11.  

Anonim şirketlere ancak nakden ifade edilebilen değerler sermaye olarak getirilebilir 

(TTK m. 342/1). Para, taşınmaz, fikri ve mülkiyet hakkı anonim şirketlere sermaye olarak 

getirilebilirken, emek ve ticari itibarın getirilebilmesi mümkün değildir.  

Anonim şirketlerde sermeye itibari değeri belirli paylara bölünmüştür. İtibari değer 

en az bir kuruş olabilir ve ancak birer kuruş ve katları şeklinde artırılabilir. Söz konusu 

                                                
7 Bu istisnalardan bazıları şunlardır: 5441 sayılı Bankacılık Kanunu m. 7/1-f’ye göre; “Türkiye’de 

kurulacak bankaların nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az otuz 
milyon Yeni Türk Lirası olması şarttır.” 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m. 5/3’e göre ise “Kuruluş 
işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, ödenmiş 
sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek 
istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça 
belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık, söz konusu miktarı, Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya 
yetkilidir.” 

8 Arslan, s. 20; Kaya, s. 22; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 430.  
9 Arslan, s. 20; Kaya, s. 22; Saraç, s. 2. İsv. BK m. 620’nin anonim şirketlerde sermayenin “muayyen 

ve evvelden tespit edilmiş olması”nı aradığı, çünkü alacaklıların sadece ortaklığın malvarlığına 
müracaat edebildikleri yönünde bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 430. 

10 Biçer, s.7; Kaya, s. 22; Saraç, s. 2. Anonim şirketin alacaklılarının sadece şirket malvarlığına 
müracaat edebildikleri için pasif kısımda itibari bir rakam olan esas sermayenin ve bunun 
karşılığındaki aktiflerin korunması ile ilgili hükümlerin, alacaklıların teminatını teşkil edeceği 
yönünde bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 430. 

11 Arslan, s. 20; Biçer, s. 8; Kaya, s. 26; Saraç, s.3. Şirketin çapını gösteren bu sabit rakamın ağır bir 
merasimle değiştirilebileceğini yönünde bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 430. 
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itibari değer Bakanlar Kurulu kararıyla yüz katına kadar artırabilir. Şirket ekonomik açıdan 

zora girdiğinde belirlenen itibari değer daha yüksekse bir kuruşa kadar indirilebilir. Ancak 

payın itibari değeri zaten bir kuruşsa artık daha fazla indirilemez. (TTK m. 476).  

Esas sermaye şirketin malvarlığından farklı bir kavramdır. Malvarlığı şirketin sahip 

olduğu mevcut hak, alacak, borç ve yedeği ifade ederken esas sermaye şirketin 

kuruluşunda tamamının ödenmesi bile gerekmeyen, taahhüt de edilebilen sabit bir rakamı 

ifade etmektedir12. Şirketin malvarlığı şirketin kuruluşundan itibaren artabilir, azalabilir 

fakat esas sözleşme değiştirilmedikçe esas sermaye hep sabittir13. Ancak esas sermaye ile 

şirket malvarlığı arasındaki ilişki gereğince, şirket kar ederse malvarlığı sermayesinden 

daha çok olur; zarar ederse malvarlığı sermayesinin altına düşer. Anonim şirkette ortaklar 

getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olarak sorumlu oldukları için, kanun koyucu 

malvarlığı belirli ölçüde azaldığında, alacaklıların zararlarını önleyici tedbirler alınmasını 

uygun görmüştür14. Kanun koyucunun alacaklıların zararlarını önlemek için uygun 

gördüğü tedbirlere örnek olarak TTK m. 376/1 ve TTK m. 376/2 verilebilir. TTK m. 

376/1’e göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle 

karşılıksız kaldığı son yıllık bilançodan anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu derhal 

toplantıya çağırır ve genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. TTK m. 

376/2’ye göre ise, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar 

sebebiyle karşılıksız kaldığı son yıllık bilançodan anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya 

çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinmeye veya sermayenin tamamlanmasına 

karar vermelidir. Genel kurul bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde şirket 

kendiliğinden sona erer. 

§2. SERMAYE ARTIRIMI 

I. GENEL OLARAK 

                                                
12 Biçer, s. 18. 
13 Biçer, s.8; Kaya, s. 21; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 430; Saraç, s.1.  
14 Biçer, s. 18. 
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Sermaye artırımı, anonim şirketlerde, şirket esas sözleşmesinde esas sermaye olarak 

gösterilen sabit rakamın yükseltilmesidir15. Anonim şirketlerde esas sermayenin 

artırılabilmesi ancak esas sözleşmenin değiştirilmesiyle mümkündür16. Ancak sermaye 

artırımı, kanunda esas sözleşme değişiklikleri başlığı altında değil, esas sermayenin 

artırılması başlığı altında ayrıca düzenlenmiştir. Bunun sebebi alacaklıların ve pay 

sahiplerinin korunması için özel önlemler alınmasının gerekliliğidir17. Esas sermaye dış 

kaynaklardan artırılırsa, bu artırım, pay sahiplerinin sermayelerinin esas sermayeye 

oranının azalmasına sebep olur18. Bu da artırıma katılmayan bir pay sahibinin mali ve idari 

haklardan eskiye oranla daha az yararlanabileceği anlamına gelir. 

Şirketin esas sermaye artırımına gitmesinde çeşitli amaçları olabilir. Bu amaçları şu 

şekilde özetlememiz mümkündür: 

Şirketin yeni atılımlar yapabilmesi için finansman ihtiyacı olabilir. Böyle bir 

durumda şirket, borç almak veya yüksek faizli ve kısa vadeli banka kredisi kullanmak 

yerine sermaye artırımına gitmeyi tercih edebilir19.  

Şirket vadesi gelmiş borçlarını nakit olarak ödemek yerine, sermaye artırımına gidip 

alacaklılara pay senedi verebilir.  

Şirketin itibar kaybına uğramasını engellemek için, kanuni yedek akçeler ve borçlar 

sermayeye dönüştürülerek iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılabilir20. 

Halka açık olmayan bir anonim şirket, yaptığı bir sermaye artırımında pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkını tamamen veya kısmen kaldırarak halka açılmayı 

amaçlayabilir21. 

                                                
15 Arslan, s. 280; Biçer, s. 23; Kaya, s. 23; Moroğlu, s. 1; Saraç, s. 3. 
16 Biçer, s.24; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 430; Saraç, s. 3.  
17 Biçer, s. 8; Saraç, s. 4.  
18 Kaya, s. 24. Sermaye artırımı iç kaynaklardan yapılırsa pay sahiplerinin sermayelerinin esas 

sermayeye olan oranları azalmış olmaz. Sermaye artırımı dış kaynaklardan yapıldığı halde, pay 
sahipleri rüçhan haklarını kullanarak yeni paylardan alırlarsa sermaye oranlarını koruyabilirler.  

19 Arslan, s. 282; Kaya, s. 24. 
20 Arslan, s. 282; Kaya, s. 25; Saraç, s. 4. 
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Şirket, zararla kaybolan sermayenin tamamlanması22, yeni yavru şirketler ve şubeler 

kurulması gibi nedenlerle de esas sermaye artırımına gidebilir23.  

Karın dağıtılmaması ve kar payı yerine bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve bu 

şekilde vergi avantajı sağlanması için de sermaye artırımı tercih edilebilir24.  

 Kural olarak sermaye artırımına gidilmesi zorunlu olmayıp, şirketin tercihine 

bırakılmıştır. Ancak bazı özel durumlarda kanun sermaye artırımına gidilmesini zorunlu 

hale getirmiştir. Örneğin iki şirket devralma suretiyle birleşiyorsa, devralan şirket, 

sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının zarar görmemesi için gerekli olan 

düzeyde artırmak zorundadır (TTK m. 142/1). Buna benzer başka bir örnek de 6103 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 20’de yer 

almaktadır. Bu hükme göre anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun 

yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde sermayelerini, söz konusu Kanun’un 332 ve 

580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara kadar artırmadıkları takdirde sürenin sonunda 

infisah etmiş sayılırlar.  

Şirketin esas sermeye artırımına gitmesinde, mutlaka bir gerekçesinin olması şart 

değildir. Esas sermaye artırımı, şirkete tanınmış bir hak olduğundan, bunun esas 

sözleşmede ayrıca belirtilmesine gerek yoktur25. Bu hakkın kullanımı için haklı bir sebebin 

olması da gerekmez26. Sırf sebebi belirtilmedi diye esas sermaye artırımı geçersiz olmaz27. 

Ancak kanun ve sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olarak 

yapılan sermaye artırımları iptal edilebilir (TTK m. 445). Özellikle oyların çoğunluğunu 

ellerinde bulunduran ortakların, azınlık pay sahiplerini zarara uğratmak için, şirketin 

ihtiyacının çok üstünde sermaye artırımı yapmaları halinde dürüstlük kuralına aykırılık 

                                                                                                                                              
21 Kaya, s. 25. 
22 Biçer, s. 22; Saraç, s. 4. 
23 Biçer, s. 22. 
24 Saraç, s. 4. 
25 Biçer, s. 23; Kaya, s. 23.  
26 Biçer, s. 23; Saraç, s. 5. 
27 Biçer, s. 23; Kaya, s. 23; Saraç, s. 5. 
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vardır28. Ayrıca eşit işlem ilkesine veya hakların başkalarına en az zarar verecek şekilde 

kullanılması ilkelerine aykırı olarak yapılan sermaye artırımları da geçersizdir29. Pay 

sahiplerinin esas sermaye artırımına katılmaları zorunlu değildir. Ancak esas sermayenin 

artırılmasıyla pay sahiplerinin pay oranları, dolayısıyla da, şirketteki idari ve mali haklara 

katılımları azalacağı için sermaye artırımına katılmaları kendi menfaatlerinedir30. 

Yargıtay’ın verdiği bir karara göre pay sahipleri, yeni pay alma hakkından yararlanacak 

durumda olmadıklarında da, sermaye artırımına tahammül göstermek zorundadırlar31. 

Çünkü bir kısım pay sahibinin, yeni pay alamayacak durumda olması, tek başına dürüstlük 

kuralına aykırılık oluşturmaz32. 

II. SERMAYE ARTIRIM YÖNTEMLERİ 

A. İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI 

İç kaynaklardan sermaye artırımı 6762 sayılı kanunda düzenlenmemiş olmasına 

rağmen, bunun mümkün olduğu konusunda, o kanun döneminde de tereddüt 

bulunmamaktaydı33. Hem doktrin hem de uygulamada, kanunun bu konuyu düzenlememiş 

olmasının iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmasına engel teşkil etmediği, bunun bir 

                                                
28   Biçer, s. 23; Kaya, s. 26; Saraç, s. 5. İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılabilmesi mümkün ve 

 yeterliyken, dış kaynaklardan ve gereğinden fazla sermaye artırımı yapılmasının dürüstlük kuralına 
 aykırılık oluşturduğu yönünde bkz. Saraç, s. 5. 11.HD. T.29.9.2011, E. 2009/12132, K. 2011/11157 
 (Sinerji Mevzuat: erişim 27.8.2013). 

29  Saraç, s. 6. 
30  Kaya, s. 23. 
31  Kaya, s. 23; 11.HD. T. 23.10.2001, E. 2001/6956, K. 2001/8217 (Sinerji Mevzuat: erişim 

 27.8.2013). HGK. T. 6.1.1996, E. 1965/2583, K. 66/57 (Batider, Y. 1967, C. IV, S. 2, s. 353). Bu 
 kararla ilgili değerlendirmeler için bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1381. 

32  Kaya, s.26; Saraç, s.6. “…Davalı ortaklığın gelişmesi daha verimli bir hale gelmesi için 
 sermayesinin arttırılması gerektiğinde taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamasına, arttırılan 
 sermaye karşılığı nominal değer üzerinden çıkarılan pay senetlerinden, TTK.nun 394. maddesi 
 hükmü gereğince 30 günlük süre içinde pay sahiplerinin ortaklık sermayesindeki payları ile oranlı 
 miktarını satın alabileceklerinin ilan edilmesine, davacıların pek az olan payları ile oranlı miktarda 
 yeni pay senetleri satın almak olanağından yoksun bulunduklarını kanıtlamamış olmalarına ve 
 nominal değerlerle yeni pay senetleri çıkarmak suretiyle ortaklık sermayesinin arttırılmasının 
 yalnızca bir kısım pay sahiplerini zarara sokmak kastı ile yapıldığının subuta ermesine göre, davada 
 davalı ortaklığın objektif iyi niyet kurallarına aykırı hareket ettiği de kabul edilemez…” HGK T. 
 11.10.1978, E. 1977/11-1013, K. 1978/824 (Sinerji Mevzuat: erişim 27.8.2013).  

33  Kaya, s. 26, dn. 44; Saraç, s. 27, dn. 74. 
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esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğu, başta esas sermayenin artırılmasını 

düzenleyen TTK m. 391-395 hükümleri olmak üzere anonim şirkete ilişkin hükümlerin 

kıyasen bu konuda da uygulanabileceği kabul edilmekteydi34. İç kaynaklardan sermaye 

artırımı 6102 sayılı kanunla açık bir şekilde düzenlenmiş ve bu konudaki kanun boşluğu 

doldurulmuştur35. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında şirket malvarlığında 

herhangi bir artış olmaz36. Ayrıca iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında 

sermayenin tamamının ödenmesi koşulu da yoktur37. Çünkü bu artış payların itibari 

değerinin artırılması ile yapılır38. Şöyle ki; esas sözleşme ile veya genel kurul kararıyla 

ayrılmış ve belirli bir amaç için özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin 

serbestçe kullanılabilen kısımlarının ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye 

eklenmesine izin verdiği fonların sermayeye dönüştürülerek sermayenin iç kaynaklardan 

artırılabilmesi mümkündür (TTK m. 462/1). Bu artırımın kaynağı TTK m. 522’de 

öngörülen, şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için kurulan yardım kuruluşlarının 

finansmanını sağlamak için ayrılan yedek akçeler olabileceği gibi, şirketlerin birleşmesi ve 

devralınmasından doğan kazançlar da olabilir39. Şirkete ait iştirak hisselerinin ve 

taşınmazların satışından elde edilen kazançlar da iç kaynaklardan sermaye artırılırken 

kullanılan kaynaklardandır40. 

 

 

                                                
34  Saraç, s. 28, dn. 74. 
35 Saraç, s. 27. 6762 sayılı kanun döneminde iç kaynaklardan sermaye artırımı, yasal dayanağını VUK 

m. 298, KVK Geçici m.28, KDVK Geçici m. 10, SerPK. m. 15 ve bu kanunlarla ilgili tebliğlerde 
bulmaktaydı. 

36 Arslan, s. 286; Saraç, s. 28. 
37 Arslan, s. 286. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında sermayenin tamamının ödenmesi 

koşulunun kanun maddesinde özellikle belirtilmesine gerek olmadığı, iç kaynaklardan yapılan 
sermaye artırımı sonucu çıkarılan payların zaten bedelsiz olduğu ve herhangi bir ödeme yapılmasının 
söz konusu olmadığı yönünde bkz. Saraç, s. 11. 

38 Arslan, s. 286; Saraç, s. 28. 
39 Arslan, s. 285; Saraç, s. 28. 
40 Arslan, s. 285; Saraç, s. 28. 
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B. SERMAYE TAAHHÜDÜ YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI 

1. Sabit Sermaye Sistemi 

Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımında çıkarılacak olan yeni paylar şirketin 

kendi kaynaklarından değil, artırıma katılacak olan kişilerden finanse edilir41. Bu kişilerin 

şirketin ortağı olup olmamasının sermaye artırımına hiçbir etkisi yoktur42. Artırıma 

katılacak olan kişilerin şirkete ayni veya nakdi sermaye getirmesiyle şirket malvarlığında 

bir büyüme söz konusu olur. Bu büyüme yeni paylar çıkarılması yoluyla veya payların 

itibari değerlerinin artırılmasıyla sağlanır43. 

Halka kapalı olan anonim şirketlerde bu yöntem uygulanırken, esas sermayeyi 

gösteren esas sözleşme maddesi değiştirilerek, artırılan sermaye miktarı, esas sermaye 

artırımına hangi pay sahibinin hangi oranda katılacağı ile katılım miktarları ve oranları 

yazılır44. Halka açık olan anonim şirketlerde ise ortak sayısı çok olduğu için; ortakların 

önceden taahhütte bulunması ve bu ortakların kimler olduğunun, sermaye artırımına hangi 

oranda katıldıklarının esas sözleşmede yazılması mümkün değildir45. Bu yüzden halka açık 

anonim şirketlerde esas sermaye artırımı yapılırken genel kurul artırılacak sermaye 

miktarını ve şirket ortaklarının rüçhan hakkını kullanabilecekleri süreyi belirler46. Hak 

düşürücü olan bu süre 15 günden az olamaz (TTK m. 461/3). Daha sonra yönetim kurulu 

şirket ortaklarına; şirketin sermaye artırımı yapacağını pay sahiplerinin rüçhan hakkına 

                                                
41 Arslan, s. 284; Saraç, s. 9. 
42  Sabit sistemde esas sermayenin artırılması yöntemine; sermaye artışı, şirketin öz kaynakları yerine 

sermaye artırımına katılmayı taahhüt eden kişiler tarafından sağlandığı için dış kaynaklardan sermaye 
artırımı, şirketin malvarlığında bir artış olduğu içinse efektif sermaye artırımı da dendiği yönünde bkz. 
Saraç, s. 9. 

43 Saraç, s. 9.  
44  Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımında, ortak sayısı çok olmadığı için daha taahhüt 

aşamasında rüçhan hakkının kullandırılmasının mümkün olduğu yönünde bkz. Saraç, s. 9. 
45 Saraç, s. 10. 
46 Saraç, s. 10. 6102 sayılı TTK.’da rüçhan hakkı m. 461’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre; “Her 

pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir” 
(TTK m. 461/1). “Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan 
hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu 
oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir” (TTK m. 461/2). 
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sahip olduğunu, bu haklarını kullanmaları için genel kurulun belirlediği sürede iştirak 

taahhütnamelerini doldurarak şirkete başvurmaları gerektiğini bildirir47. İştirak taahhüdü 

TTK m. 459/2’de düzenlenmiştir. Bu hükme göre iştirak taahhüdü; kayıtsız, şartsız ve 

yazılı olarak yapılır. Rüçhan hakkı sahipleri, bu taahhütnameyi doldururken, 

taahhütnamenin verilmesine sebep olan sermaye artırımını belirtmeli, taahhüt edilen 

payların sayılarını, itibarî değerlerini, cinslerini, gruplarını, peşin ödenen tutarı, taahhütle 

bağlı olunan süreyi ve varsa çıkarma primini yazarak imzalamalıdırlar (TTK m. 459/2). 

Şirketin sermaye artırımına gitmesi durumunda; yeni çıkarılan paylar, şirketin pay 

sahipleri tarafından değil de pay sahipleri dışındaki kişiler tarafından taahhüt edilirse pay 

sahiplerinin, idari ve mali haklara katılımı azalır. Bu yüzden sermaye taahhüdü yoluyla 

artırım yapılırken şirket pay sahiplerinin korunması gerekir. Kanun koyucu, şirketteki pay 

sahiplerini korumak amacıyla, şirket ortaklarının, şirketteki mevcut paylarının sermayeye 

oranına göre yeni paylardan alma hakkına sahip olduklarını hükme bağlamıştır (TTK m. 

461). Şirket ortaklarının bu haklarına rüçhan hakkı denir48. 

Kanun koyucu, şirketin sermaye artırımına gerek kalmadan kendi imkanlarıyla 

sermaye ihtiyacını karşılayabilmek ve ne zaman talep edileceği ve ödeneceği belli olmayan 

taahhütlerle art arda yapılan sermaye artırımlarının kötüye kullanılmasını önlemek 

amacıyla, TTK m. 456/1’de daha önce taahhüt edilmiş olan sermayenin tamamen 

ödenmesi koşulunu getirmiştir49. Ancak hükmün ikinci fıkrasında bu hüküm yumuşatılmış 

ve sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemesinin sermaye artırımına 

engel olmayacağı belirtilmiştir50. Bu şart nakit, ayın, hak ve alacak şeklindeki bütün 

                                                
47 Saraç, s. 10. 
48  Yıldız, s. 78. 
49 Moroğlu, s. 42; Saraç, s. 10.  
50   Önemli sayılmayan tutarın ne kadar olduğu kanunda belirtilmemiştir. İfade net olmadığı için farklı 

 uygulamalara yol açabileceği belirtilmekte ve doktrinde eleştirilmektedir. Moroğlu bu ifadenin 
 “sermayenin %5’ini geçmeyen tutarların ödenmemiş sayılması” gibi net bir ifade ile hukuki 
 güvenliğe kavuşabileceğini ifade etmektedir.(Tasarı 239-240) Saraç, s. 11.  
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katılma taahhütleri için geçerlidir51. Konulan sermaye ayni nitelikte ise sermayeye ve 

kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce değer biçilir. Bilirkişilerin 

verdikleri değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri 

bakımından herkes için en uygun ve en adil seçim olduğu; sermaye olarak konulan 

alacakların gerçek, geçerli ve TTK m. 342’ye uygun olduğu; tahsil edilebilir özellikte olup 

olmadıkları ile tam değerleri; ayni olarak şirkete getirilen her varlık karşılığında tahsis 

edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap 

verme ilkesine göre açıklanır. Bu rapora şirket kurucuları itiraz edebileceği gibi menfaat 

sahipleri de itiraz edebilir. Mahkeme bu raporu onaylarsa, söz konusu bilirkişi raporu 

kesinlik kazanır (TTK m. 343/1)52. 

Sermaye artırım kararının hüküm ifade edebilmesi için ticaret siciline tescil edilmesi 

gerekir53. Sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve zorunlu ödemeler yapılmış bile olsa tescil 

yapılmadıkça verilen artırım kararı geçerli değildir54. Sermaye artırımı kararı genel kurul-

kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu- tarafından verildiği tarihten itibaren, üç ay 

içinde ticaret siciline tescil edilmediği takdirde geçersiz olur (TTK m. 456/3). Kuruluşta, 

esas sözleşmenin noter tarafından onaylandığı tarihten itibaren, üç ay içinde, şirket tüzel 

kişilik kazanamadığı takdirde, bu durumu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının 

sunulması üzerine, bedellerin banka tarafından sahiplerine geri verilmesi gerekir (TTK m. 

345/2). 

Sabit sermaye sisteminde esas sermayenin artırılmasının en büyük sakıncası bu 

artırım sisteminin zor ve ağır formalitelere bağlı olmasıdır55. Bu sistemde önce genel kurul 

                                                
51  Moroğlu, s. 42; Moroğlu, Taşınmaz Mal, s. 253 vd; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1384; Saraç, s. 

 11; aksi yönde bkz. Arslanlı, s. 104, dn. 7. 
52  İtiraz edebilenlere önceden işlem denetçisi de dahildi. 6335 sayılı kanun m. 41 ile işlem denetçisi 

 ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
53 Kaya, s. 27. 
54 Kaya, s. 27; Moroğlu, s. 75; Pulaşlı, s. 39.   
55 Biçer, s. 24. 
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sermaye artırmaya ilişkin esas sözleşme değişikliğini karara bağlar56. Bu kararda sermaye 

artırım miktarı, artırılan sermaye ile ulaşılan esas sermaye rakamı, yeni pay çıkarılacak ise 

bu payların sayısı, itibari değerleri ve pay senetlerinin türleri gibi önemli konular yer alır57. 

Ancak esas sermayenin bu şekilde artırılabilmesi için genel kurulun toplanabilmesi, bunun 

için de önce yönetim kurulu tarafından karar alınarak hazırlıklara başlanması, genel kurula 

katılacak olanların tespit edilmesi, bu kişilerin TTK m. 414’e ve esas sözleşmedeki 

hükümlere uygun olarak toplantıya davet edilmesi, hazirun cetvelinin düzenlenmesi, 

toplantı yeter sayısının TTK m. 421’e -anonim şirket halka açık ise TTK m. 418’e- uygun 

olarak sağlanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin toplantıya çağrılması58, 

başkanlık divanının seçilmesi, toplantı tutanağının düzenlenmesi, pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, oylamanın yapılması, imtiyazlı pay sahiplerinin esas sözleşme değişikliğini 

onaylaması59, esas sözleşme değişikliğinin tescil ve ilan edilmesi gibi çok sayıda 

formalitenin aşılması gerekir60. Oysa bir şirket için olması gereken, şirketin ihtiyaç 

duyduğu anda ve ihtiyaç duyduğu oranda sermaye artırımını kolayca yapabilmesidir61. 

                                                
56 Kaya, s. 26. 
57 Çevik, s. 899; Kaya, s. 26; Moroğlu, s. 73; Pulaşlı, s. 39.  
58  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin yetkisi 6762 sayılı kanuna göre daraltıldığı yönünde bkz. 

Altaş, ( http://www.ticaretkanunu.net/makale-19/ erişim tarihi: 20.3.2013). Fakat Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın yayınlayacağı tebliğle faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek olan şirketler bu 
bakanlığın izniyle kurulduğu gibi, esas sözleşme değişikliklerini de aynı bakanlığın izniyle 
yapabilirler. Ancak bakanlık sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığını 
inceleyebilir (TTK m. 333). Bu hükme göre tebliğde faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek olan 
anonim şirketlerin esas sermayelerini artırmak amacıyla yaptıkları genel kurul toplantılarına yine 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin katılımı zorunludur.  

59  6762 sayılı kanun döneminde imtiyazlı pay sahiplerinin sermaye artırımının yapıldığı genel kurula 
katılmış ve oy birliğiyle sermaye artırımına karar vermiş oldukları takdirde, ayrı bir toplantıyla kararı 
onaylamaları gerekip gerekmediği doktrinde tartışmalıydı. Bir görüşe göre ayrı bir toplantıya gerek 
vardır. Bahtiyar, s. 26; Domaniç, s. 980; Karahan, İmtiyazlı Paylar, s.159; Moroğlu, s. 78; 
Tekinalp, İmtiyazlı Pay, s. 511. Yargıtay kararlarının da bu görüşte olduğu yönünde bkz. 11.HD T. 
5.5.1975, E.1975/1516, K.1975/3138, Saraç, s.14, dn.25; (Sinerji Mevzuat erişim: 02.09.2013). Diğer 
görüşe göre ise, sermayenin tamamının genel kurul toplantısında temsil edildiği ve kararın oy birliği 
ile verildiği durumlarda ayrı toplantıya gerek yoktur. Çevik, s. 340; İmregün, s. 447; 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 807c. 6102 sayılı TTK bu konuda bir düzenleme yaparak bu tartışmaya 
son vermiştir. İmtiyazlı payların sahipleri veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesinin 
görüşüldüğü genel kurula katılıp imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının 
çoğunluğuyla toplanıp, toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar aldığı takdirde ayrı bir 
toplantıyla kararı onaylamaları gerekmez ( TTK m. 454/4).  

60 Biçer, s. 25. 
61 Saraç, s. 13. 
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Sabit sermaye sistemine göre esas sermaye artırımında böyle bir imkan olmadığı gibi, bu 

sistem, şirketin performansının artırılmasında büyük önem taşıyan çalışanların şirkete 

katılması için de uygun bir sistem değildir. Çünkü şirket çalışanları payları doğrudan 

taahhüt ederek, yeni çıkarılan paylardan alarak şirkete ortak olabilirler62. Ancak yeni 

çıkarılan paylar üzerinde mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkı vardır. Mevcut pay 

sahiplerinin rüçhan hakkı ancak genel kurul kararıyla kaldırılabilir63. Bu da genel kurulun 

güç ve ağır işleyen yapısını ve pay sahiplerinin olumlu oy vermemesi nedeniyle rüçhan 

hakkının kaldırılamaması ihtimalini ve çalışanların şirkete ortak olamama riskini 

beraberinde getirir64. 

Şirket birleşmelerinde de böyle bir sıkıntıyla karşılaşılması muhtemeldir. Çünkü 

devralma yoluyla yapılan şirket birleşmelerinde devralan şirket sermayesini artırmalı ve 

artırılan sermaye ile oluşan paylar devreden şirkete tahsis edilmelidir65. Ancak hem 

sermaye artırımı, hem de şirket birleşmesi genel kurul kararını gerektirdiği için bu 

kararların doğru zamanda alınması mümkün olamayabilir66. Şirketin önce sermayesini 

artırıp sonra birleşmeyi gerçekleştirmesi makul bir çözüm gibi görünse de, bu kez de, 

birleşmenin gerçekleşmemesi durumunda şirketin elinde kalan etkili şekilde 

kullanılamayacak sermaye fazlası sorun oluşturacaktır67. Ayrıca pay sahiplerinin 

                                                
62 Hukukumuzda çalışanların şirkete ortak olarak katılmalarının sağlanması için özel bir yöntem 

öngörülmediği, çalışanlara şirket kazancından pay verilmesinin mümkün olduğu ancak bu durumun da 
şirketten kısa süre içinde yüklü bir nakit çıkışına sebep olacağı için şirketlerin bu yolu pek tercih 
etmediği yönünde bkz. Saraç, s.15. Her ne kadar burada ortaklık kazancından pay verilmesi, 
çalışanların şirkete ortak olma yöntemlerinden biriymiş gibi bir ifade kullanılmış olsa da, bunun 
sadece kardan verilen bir pay olduğu ve çalışanları şirketin ortağı haline getirmediği görüşündeyiz. 

63  Genel kurul, pay sahiplerinin rüçhan hakkını, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas 
sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırabilir veya kaldırabilir. Halka arz, işletmelerin, 
işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları kanunun gösterdiği haklı 
sebeplere örnek gösterilebilir (TTK m. 461/2).  

64 Biçer, s. 34; Saraç, s. 16.  
65 TTK m. 142/1; Biçer, s. 34; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 145b; Saraç, s. 16; Türk, s. 97-98; 

Yasaman, s. 75-76. 
66 Saraç, s. 16. 
67 Saraç, s. 16. 
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gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan bir birleşme için sermaye artırımına onay 

verip vermeyeceği de ayrı bir belirsizliktir68. 

Sabit sermaye sisteminde yapılan esas sermaye artırımı pay senedi ile değiştirilebilir 

tahvil çıkarılması için de uygun bir sistem değildir. Pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, 

sahibine, anaparanın(borcun) ödenmesi yerine, itfa tarihinde veya önceden belirtilen başka 

bir zamanda ve belirli fiyatlarla, ihraççı şirketin pay senetlerinden alma hakkı veren 

kıymetli evrak niteliğindeki borç senetleridir69. Sabit sermaye sistemini benimsemiş bir 

anonim şirkette pay senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarmak mümkün olmakla birlikte, bu 

durum, tahvil sahipleri değiştirme haklarını kullanmak istediklerinde, onlara vermek üzere 

yeterli sayıda pay senedinin şirkette bulunmasını gerektirir70. Oysa şirketin kendi paylarını 

iktisabı kural olarak yasaktır (TTK m. 379/1). 

2. Kayıtlı Sermaye Sistemi 

Kayıtlı sermaye sistemi hukukumuza ilk defa 1960 tarihli 7462 sayılı Ereğli Demir 

ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi ile girmiş, daha sonra 1981 tarihli 2499 sayılı 

                                                
68 Saraç, s. 16. Şirketin sermaye artırımına gerek kalmadan ileride kullanmak amacıyla kendi paylarını 

iktisap etmesi de kanaatimizce uygulanabilecek bir yöntemdir. Çünkü TTK m. 382/1-b’ye göre “Bir 
şirket, 379 uncu madde hükümleri ile bağlı olmaksızın; küllî halefiyet kuralının gereğiyse, kendi 
paylarını iktisap edebilir.” Hükmün gerekçesinde bu bendin birleşme, bölünme ve mirasla intikal gibi 
yollarla iktisap edilen paylarla ilgili olduğu belirtilmiş ve kısmi külli halefiyeti de kapsadığı 
vurgulanmıştır. Aksi yönde Biçer, s. 34. 

69 Biçer, s. 31; Kaya, s. 48; Moroğlu, s. 160; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1283; Poroy/Tekinalp, s. 
8; Saraç, s. 17. Pay senetleriyle değiştirilebilir tahvillerin, hak sahiplerine, borcun ödenmesi yerine, 
ihraççı anonim şirketler tarafından artırılan sermayeyi temsil eden pay senetleriyle değiştirme hakkı 
veren senetler olduğu, bu borç senetlerini, şartlı sermaye yöntemini benimsemiş anonim şirketlerin 
çıkardığı yönünde bkz. Pulaşlı, Kıymetli Evrak Hukuku, s. 12. Bu ifadeden hisse senediyle 
değiştirilebilir tahvilin sadece şartlı sermaye artırımını benimseyen anonim şirketler tarafından 
çıkarıldığı anlaşılsa da teorik olarak sabit ve kayıtlı sermayeyi kabul eden şirketlerin de çıkarması 
mümkündür. Seri: II, No: 31 Sayılı tebliğ m. 3/1-l’ye göre; “Paya dönüştürülebilir tahvil (PDT): 
İhraççı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle çıkaracağı paylara veya izahnamede veya ihraç 
belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren 
borçlanma aracını ifade eder”. Bu hükümden hareketle pay senedi ile değiştirilebilir tahvilin sadece 
şartlı sermaye artırımı ile çıkarılabileceği sonucuna varılamaz.  

70 Biçer, s. 31; Saraç, s. 17. 6762 sayılı kanunun kural olarak pay senediyle değiştirilebilir tahvile cevaz 
verdiği, ancak benimsediği sabit esas sermaye ile bundan gerektiği şekilde yararlanabilmesine imkan 
vermediği, bu tahvil türünün ekonomiye kazandırılmasına imkan veren ilk düzenlemenin SPK m.14 
olduğu yönünde bkz. Moroğlu, s. 161. 
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Sermaye Piyasası Kanunu ile düzenlenmiş, 6102 sayılı TTK ile de halka kapalı olan 

anonim şirketler için de mümkün hale getirilmiştir71. 

Kayıtlı sermaye sistemi, anonim şirketlerde esas sözleşme ile belirlenip, ticaret 

siciline tescil edilmiş bir rakama kadar yönetim kurulu tarafından sermayenin artırılmasına 

imkan tanıyan, böylece sabit sermaye sisteminin ağır formalitelerini azaltan bir sermaye 

artırım sistemidir72. Kayıtlı sermaye sisteminde sermayenin artırılabilmesi için, sabit 

sistemdeki esas sermaye artırımının aksine,  mutlaka esas sözleşmede bu yönde bir hüküm 

bulunması gerekir73.  

Kayıtlı sermaye sisteminde birbirinden farklı üç sermaye türü bulunmaktadır. Bunlar: 

Kayıtlı sermaye, başlangıç sermayesi ve çıkarılmış sermayedir74. Kayıtlı sermaye, anonim 

şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm bulunması şartıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk 

Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay 

çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş 

sermayeleridir (SerPK m. 3/1-l). Ticaret siciline tescil edilmiş olan rakama ulaşılana kadar 

yönetim kurulunun sermayeyi artırma yetkisi devam eder, bu sınıra ulaşılınca yetki sona 

erer. Bu sınır iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere en çok beş yıl boyunca geçerli olur75. 

Kayıtlı sermaye sistemiyle yeni bir sermaye artırımı yapılabilmesi için artık esas sözleşme 

değişikliği gereklidir76. Başlangıç sermayesi; kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin sahip 

olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayeleridir (SerPK m. 3/1-b). Çıkarılmış 

sermaye ise, kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin satışı yapılmış pay senetlerini temsil eden 

sermayeleridir (SerPK m. 3/1-d).  

6762 sayılı TTK döneminde sadece halka açık anonim şirketler için mümkün olan 

kayıtlı sermaye sistemi ile sermaye artırımı 6102 sayılı TTK ile halka açık olan ve olmayan 

                                                
71 Biçer, s. 42; Moroğlu, s. 30; Saraç, s. 23.  
72 Arslan, s. 286; Bahtiyar, s. 34; Biçer, s. 35; Kaya, s. 27; Moroğlu, s. 313; Saraç, s. 23. 
73 Arslan, s. 286; Biçer, s. 47; Kaya, s. 27; Moroğlu, s. 31; Saraç; s. 26. 
74 Biçer, s. 43; Kaya, s. 27. 
75 Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin Seri:IV, No: 38 sayılı Tebliğ m. 4/2. 
76 Bahtiyar, s. 61; Moroğlu, s. 315; Saraç, s. 43.  
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bütün anonim şirketler için mümkün hale getirilmiştir77. Bu değişiklik gerekçede şu şekilde 

açıklanmıştır: Kayıtlı sermaye sistemini sadece halka açık şirketlerin kabul edebileceği bir 

sistem olarak görmenin ne teorik ne de ikna edici bir sebebi bulunmamaktadır. Kanunun 

tür öğretisi bağlamında anonim şirkette tek tür tanıdığı ve iki sınıf anonim şirket arasındaki 

hüküm farklarını en aza indirme ilkesinin benimsendiği belirtilmektedir78. 6102 sayılı 

kanundan önce de doktrinde birçok yazar tarafından kayıtlı sermaye sisteminin halka 

kapalı olan anonim şirketler için de kabul edilmesi gerektiği, bunun sermaye teminini 

kolaylaştıracağı belirtilmekteydi79. 

Kayıtlı sermaye sisteminde amaç sabit sermaye sistemiyle esas sermaye artırımının 

uzun ve ağır formalitelerini azaltarak hızlı karar verilebilmesi ve anonim şirketin ihtiyacı 

olan sermayenin en kısa zamanda temin edilmesidir80. Bunun için bulunan çözüm aslında 

genel kurula ait olan sermaye artırma yetkisinin genel kurul tarafından ana hatları 

belirlenerek yönetim kuruluna devredilmesidir81. Yönetim kurulu bu yetkiyi kullanıp 

                                                
77 Biçer, s. 46; Saraç, s. 23. 6102 sayılı TTK.’da anonim şirketler için kayıtlı sermaye artırımının kabul 

edilmesine rağmen ayrıca bir de şartlı sermaye artırımı gibi sıra dışı bir artırım türüne yer verilmesinin 
gereksiz bir düzenleme olduğu yönünde bkz. Arkan, s. 19. Ancak unutulmamalıdır ki kayıtlı sermaye 
sisteminde münhasıran genel kurula ait olan sermaye artırım yetkisi yönetim kuruluna 
devredilmektedir. Ayrıca kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulu istediği zamanda ve bir anda 
sermayeyi artırmaktadır. Bu sistemde alım ve değiştirme hakkı sahipleri ile çalışanları korumaya 
yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Oysa şartlı sermaye artırımında esas sözleşmede gösterilen 
zamanda sermaye artışının olacağı kesin olmadığı gibi, sermaye artırımı değiştirilebilir tahvil veya 
benzeri borçlanma araçlarının alacaklılarının, çalışanların ve pay sahiplerinin isteğine bağlı olarak 
yapılmaktadır. Bu da değiştirilebilir tahvil uygulamasını güvenli hale getirmektedir. Şartlı sermaye 
artırımında artırımın bir anda olmaması da yönetim kuruluna, gerekli oldukça yeni pay ihraç edebilme 
kolaylığı sağlar. Şöyle ki, her değiştirilebilir tahvil sahibi piyasa koşullarını uygun gördüğünde alım 
hakkını kullanabilir. Bunun kayıtlı sermaye sisteminde de olması teorik olarak mümkün olmakla 
birlikte, yönetim kurulunun her değiştirme/alım işlemi için yeni sermaye artırımı kararı vermesi 
gerekeceğinden kullanışsızdır.  Alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin toplu hareket etmeleri ve 
yönetim kurulunun, sermaye artırımına bu şekilde topluca karar vermesi de hem çok sayıda kişinin 
organize edilmesinin zorluğu hem de bu sırada kaybedilen vakitle piyasada uygun anın kaçırılması 
ihtimalini beraberinde getirdiğinden uygun bir çözüm değildir. Biçer s.72-74. 

78  Gerekçe m. 332; Biçer, s. 46.  
79 Biçer, s. 46; Kaya, Arslan, s. 174-175; Kaya, s. 28; Moroğlu, s.31, 239. 
80 Arslan, s. 21; Saraç, s. 23. Kayıtlı sermayenin işlevinin, şirketin sermaye yapısını esnek bir biçimde 

düzenlemek ve ihtiyaç halinde çok çabuk bir şekilde yeni pay senedi çıkarılmasını sağlayabilmek, 
dolayısıyla da, şirketin finansman ihtiyacını hızlı ve zamanında karşılamak olduğu yönünde bkz. 
Pulaşlı, s. 41. 

81 Arslan, s. 21; Pulaşlı, s. 42; Saraç, s. 23. Yönetim kurulunun sermayeyi azaltma yetkisinin 
bulunmadığı yönünde bkz. Biçer, s. 42.  
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kullanmamakta veya hangi kapsamda, ne zaman kullanacağını takdirde özgürdür82. Ancak 

kanun koyucu pay sahiplerinin korunması için bu yetkiye iki ana sınırlama getirmiştir. Bu 

sınırlamalar; 1) Miktar bakımından ve 2) Zaman bakımından getirilen sınırlamalardır. 

Miktar bakımından iki tür sınırlama söz konusudur. Bunlardan ilki SerPK m. 31/1’de 

düzenlenmiş olan sınırlamadır. Bu hükme göre; ihraççı şirketlerin ihraç edebilecekleri 

borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, Kurulca83 

belirlenecek limiti geçemez. Kurulun, ihracın, ihraç edilen borçlanma aracının ve 

ihraççıların niteliğine göre farklı limitler belirlemesi mümkündür. 

Miktar bakımından ikinci sınırlama ise, genel kurulun kayıtlı sermaye sistemi ile 

sermaye artırımına karar verdiğinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanıdır. Yukarıda 

açıkladığımız üzere genel kurul esas sözleşmeye bir hüküm koyarak kayıtlı sermaye 

sistemi ile sermaye artırımını kabul ettiğinde, bir rakamı kayıtlı sermaye tavanı olarak 

belirleyip ticaret siciline tescil ettirir. Yönetim kurulu en fazla bu tavana ulaşıncaya kadar 

artırım yetkisine sahiptir84. Çıkarılmış sermaye bu tavana ulaştığında yönetim kurulunun 

sermaye artırımı yapma yetkisi de sona erer. Bu yetki ancak esas sözleşme ile yeni bir 

kayıtlı sermaye tavanı belirlenmesi halinde yeniden doğar. Bu da bir esas sözleşme 

değişikliğidir. Esas sözleşmeyi değiştirme yetkisi ise genel kurulun devredilemez yetkileri 

arasındadır (TTK m. 408/2-a). Böyle bir karar olmadıkça yönetim kurulunun kayıtlı 

sermaye tavanını aşacak düzeyde yaptığı sermaye artırımları tavanı aşan miktar için batıl 

olur85. 

Yönetim kurulunun sermayeyi artırma yetkisi zaman bakımından da sınırlıdır. Halka 

açık olmayan bir anonim şirkette, esas sözleşme ile, esas sözleşmede belirlenen kayıtlı 

sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi, yönetim kuruluna tanındığı takdirde, 

yönetim kurulu sermaye artırımını, TTK hükümleri çerçevesinde ve esas sözleşmede 

                                                
82 Pulaşlı, s. 42; Saraç, s. 23.  

83  Sermaye Piyasası Kurulu (SerPK m. 3/1-n). 
84 Saraç, s. 25. 
85 Moroğlu, s. 315; Saraç, s. 25.  
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öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Bu yetkinin beş yıldan daha uzun bir süre 

için tanınabilmesi mümkün değildir (TTK m. 460/1). Beş yıllık süre yasal azami süre 

olduğu için yönetim kuruluna bu yetkinin daha kısa bir süre için verilmesi de 

mümkündür86. Yönetim kuruluna sermaye artırımı yetkisinin verildiği genel kurul 

kararında kaç yıl için verildiği belirtilmemişse yetkilendirme kararı geçersiz olur87. 

Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırılırken tescil edilecek olan rakam,  kayıtlı 

sermayenin tavanıdır88. Yönetim kurulu, kendisine yetkinin verildiği süre içerisinde uygun 

gördüğü her zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye artırımına gidebilir. Bu yetki 

birden çok kez de kullanılabilir. Ancak her sermaye artırımı ayrı bir esas sözleşme 

değişikliğini gerektirmez89. TTK m. 460/6’da düzenlenen, sermaye artırımının 

gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermaye 

maddesinin yeni şeklinin yönetim kurulunca tescil ettirileceği hükmü, gerçek anlamda bir 

esas sözleşme değişikliği değil, sadece ulaşılan yeni rakamlar uyarınca esas sözleşmenin 

sermaye ve paylara ilişkin hükmünün uyarlanmasıdır90. 

Kayıtlı sermayeyi kabul edip etmemek kural olarak anonim şirketin inisiyatifinde 

olmasına rağmen yatırım ortaklıkları için kayıtlı sermayenin kabulü zorunludur (SerPK m. 

49/1-a). Halka açık olan bir anonim şirketin, kayıtlı sermaye sistemine geçme, sistemden 

çıkma, ve Kurul tarafından çıkarılma usul ve esasları Kurulca belirlenir (SerPK m. 18/10).  

Halka açık olmayan anonim şirketlerde, kayıtlı sermayenin kabul edilebilmesi için gereken 

şartların yitirilmesi halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınarak sistemden 

çıkılabileceği gibi, istemde bulunma olmadan da Bakanlık tarafından sistemden 

çıkarılabilirler (TTK m. 332/3). 

                                                
86 Saraç, s. 26. 
87 Saraç, s. 26, dn. 68. Yönetim kuruluna verilen sürenin dolmasıyla, yetki süresine ilişkin esas 

sözleşme hükmünün ve genel kurul kararının başka bir işleme gerek kalmaksızın, kendiliğinden 
geçersiz olacağı yönünde Pulaşlı, s. 43. 

88 Saraç, s. 27. 
89 Saraç, s. 27. 
90 Bahtiyar, Tasarıda Kayıtlı Sermaye, s. 242; Biçer, s. 47; Kaya, s. 27.  
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3. Değişir Sermaye Sistemi 

a) Genel Olarak 

Şartlı sermaye artırımı, tahvil ve benzeri borçlanma araçları vasıtasıyla şirketten 

alacaklı olanların, şirketin ortaklarına dönüşmelerini amaçlayan, bu suretle şirkete sermaye 

sağlayan, dolayısıyla finansmana yardımcı olan ve çalışanlar için pay senedi çıkarılmasına 

imkan tanıyan bir uygulamadır91. 

Şartlı sermaye artırımı uygulamasının bir sermaye sistemi mi yoksa bir sermaye 

artırım yöntemi mi olduğu doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre şartlı sermaye bir 

sermaye artırım yöntemidir92. Çünkü şartlı sermaye artırımı, genel kurulun aldığı karar 

doğrultusunda esas sözleşmenin değiştirilmesiyle alım ve değiştirme haklarının 

kullanılması için belirlenen süre boyunca geçerli olabilecek bir uygulamadır.  Alım ve 

değiştirme hakları kullanıldıktan sonra esas sözleşmeden şartlı sermaye ile ilgili hüküm 

çıkarılmaktadır. Oysa ancak kalıcı ve süreklilik arz eden uygulamalar sistem olarak 

nitelendirilebilir. Alım ve değiştirme hakları kullanıldıkça sermaye sürekli değiştiği için bu 

sistem değişir sermaye sistemidir93.  

Doktrindeki diğer görüşe göre şartlı sermaye bir sermaye sistemidir94. Çünkü esas ve 

kayıtlı sermaye birbirinin alternatifi olduğu halde, şartlı sermaye, esas veya kayıtlı 

sermayeye alternatif olarak değil, onların yanında kullanılabilecek bir sermaye sistemidir95. 

Ayrıca, şartlı sermayenin öngörülüş amacının şirketin ihtiyaç duyduğu anda ve oranda 

                                                
91  Biçer, s. 48; Kaya, s. 28; Saraç, s. 28. 
92  Kaya, s. 38; Saraç, s. 28.  
93  Yasaman, Sermaye Artırımı s. 859 vd. aksi yönde bkz. Bahtiyar, s.29 vd, Kaya, Arslan, s. 177. 
94  Biçer, s. 49, dn. 179. 
95  Biçer, s. 49, dn. 179. 
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sermaye artırımına gitmesi olduğu düşünüldüğünde şartlı sermayenin bir sermaye sistemi 

olduğu sonucuna ulaşılır96. 

Kanaatimizce şartlı sermaye bir sermaye artırım yöntemidir. Çünkü şirketin şartlı 

sermaye artırımı ile sermayesini artırabilmesi için her artırımda yeni bir genel kurul 

kararına ihtiyaç vardır. Alım ve değiştirme hakları bu kararda belirlenen süre boyunca 

kullanılabilmektedir. Bu süre sona erdikten sonra yeni alım ve değiştirme hakkı 

tanınabilmesi için yeni bir genel kurul kararına ihtiyaç vardır. Süreklilik arz etmeyen, 

geçici olan bir durumun sistem olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Ayrıca şartlı 

sermayenin, esas veya kayıtlı sermayeye alternatif olarak değil, onların yanında 

kullanılabilecek bir uygulama olması da bu uygulamanın yöntem olduğunu 

göstermektedir97. TTK m. 463’ün gerekçesinde de şartlı sermaye artırımından yöntem 

olarak bahsedilmesi bu kanaatimizi destekler niteliktedir98. 

Şartlı sermaye artırımı, genel kurulun masraflı ve ağır işleyen formalitelerinden 

kaçınabilmek, anonim şirketin sermaye ihtiyacını hızlı bir şekilde çözebilmek, 

değiştirilebilir tahvil uygulamasını sorunsuz hale getirmek için bulunmuş olan bir sermaye 

artırım yöntemidir. Bu yöntemde sermaye bir anda artmayıp, alım ve değiştirme hakkı 

sahipleri ile çalışanlar haklarını kullandıkça yavaş yavaş bir artış olmaktadır99. Alım ve 

değiştirme hakları kullanıldıkça yeni hisselerin ihracına imkan sağlanmaktadır100. 

Şartlı sermaye artırımında şarta bağlı olan karar değil uygulama sürecidir101. Genel 

kurul şartlı sermaye artırımına karar verdikten sonra yönetim kurulu yeni pay ve pay 

                                                
96  Biçer, s. 49, dn. 179. Anonim şirketin şartlı sermayeyi kabul edebilmesi için bir asgari sermayenin 

gerekmemesinin de şartlı sermayenin bir sermaye sistemi olduğu görüşünü desteklediği yönünde bkz. 
Biçer, s. 49, dn. 179.   

97  Aksi yönde Biçer, s. 49, dn. 179. 
98  Gerekçe, m. 463. 
99 Saraç, s. 29. 
100 Saraç, s. 29. 
101 Kaya, s. 32; Saraç, s. 29.  
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senetlerinin çıkarılmasına karar vermektedir102. Alım ve değiştirme hakkı sahipleri de, esas 

sözleşme hükmüne dayanarak piyasa şartlarını uygun gördükleri anda, genel kurulun veya 

yönetim kurulunun onayına veya kararına bağlı olmaksızın haklarını kullanarak sermayeyi 

yavaş yavaş artırmaktadırlar103. Bu da sermayenin alım ve değiştirme haklarının 

kullanıldığı anda ve ölçüde artması sonucunu doğurmaktadır104. Genel kurul sermaye 

artırımına karar verdiğinde, sermayenin ne kadar artacağını bilememekle birlikte, tespit 

ettiği rakama ulaşamama ihtimali de bulunmaktadır105. 

Genel kurul şartlı sermaye artırımına karar verirse bu kararı ile bağlı olur106. Ancak 

bu karara rağmen sermayenin artacağının garantisi yoktur107. Çünkü alım ve değiştirme 

hakkı veren tahvil sahiplerinin ve çalışanların ihraç edilen pay senetlerinden alması sadece 

onlara tanınmış bir imkan olup, onların bu imkanı kullanma zorunlulukları yoktur108. 

Şartlı sermaye, esas sermaye sisteminin yumuşatılıp kayıtlı sermaye sistemine 

yaklaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır109. Bu yöntemde artan sermaye kayıtlı sermaye 

sisteminde olduğu gibi kesin değildir, hatta genel kurulun aldığı karara rağmen sermayenin 

artmaması da mümkündür110. Bu yöntemde artırım, sabit sistemde esas sermaye 

artırımında olduğu gibi tamamı bir seferde değil, geniş bir sürede yavaş yavaş 

gerçekleşir111. 

                                                
102 Biçer, s. 48. 
103 Biçer, s. 48; Saraç, s. 30. 
104 Kaya, s. 32. 
105 Biçer, s. 50. 
106 Kaya, s. 32. 
107 Kaya, s. 32. 
108 Kaya, s. 32. 
109 Bahtiyar, s. 29; Biçer, s. 49; Kaya, s. 177. 
110 Biçer, s. 50. 
111 Biçer, s. 50. 
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Şartlı sermaye artırımı sabit sistemde esas sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye 

sisteminden farklı olarak sadece belli bir amaç için yapılabilir112. Anonim şirketin şartlı 

sermaye artırımına gitmesindeki amaç, şirketten alacaklı olanlara ve çalışanlara pay senedi 

vererek, nakit çıkışını en aza indirmektir (TTK m. 463/1). 

Şartlı sermaye artırımı, alım ve değiştirme hakkı sahiplerine verilecek olan pay 

senetlerinin temininde de önemli kolaylıklar sağlar113. Şartlı sermaye artırımı, ihtiyaca göre 

pay ihraç etmeyi mümkün kıldığı için anonim şirketin sürekli pay senedi hazır 

bulundurmasına gerek kalmaz114. 

Şartlı sermaye artırımıyla, şirketin alacaklısı durumunda olan tahvil veya diğer 

borçlanma senetlerinin sahiplerine, alacaklarına karşılık para yerine, pay senedi 

verilmektedir. Bu suretle yabancı sermaye öz sermayeye dönüştürülmektedir115. 

Şartlı sermaye artırımının diğer işlevi ise çalışanların şirkete ortak olmasına imkan 

tanımasıdır. Bu yöntemle hem işçilerin maaşları için şirketten nakit çıkışı azalmış olur, 

hem de işçiler çalıştıkları şirkete ortak olarak karlılık, müşteri memnuniyeti gibi hususlara 

daha fazla önem verirler116.  

Bu yöntemin en büyük avantajı şirket ihtiyaç duyduğu anda ve miktarda sermaye 

artırımına imkan tanımasıdır117. Çünkü bu yöntem sayesinde, teorik olarak sınırsız bir süre 

için, ticaret sicil müdürlüğünün denetimine maruz kalmadan sürekli olarak yeni payların 

ihracı mümkün hale gelmektedir118. 

Bu yöntemin alım ve değiştirme hakkı sahipleri açısından avantajı ise, kendilerine, 

ellerinde bulunan tahvilin sağlayacağı gelir ile, bu gelirden vazgeçip, şirketin ortağı olma 

                                                
112 Biçer, s. 51. 
113 Kaya, s. 31. 
114 Kaya, s. 31. 
115 Kaya, s. 33. 
116 Kaya, s. 33; Saraç, s. 32. 
117 Saraç, s. 30. 
118 Saraç, s. 30. 
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konusunda seçme hakkı sağlamasıdır. Şirket şartlı sermaye artırımına gittiğinde, pay senedi 

ile değiştirilebilir tahvil sahipleri, şirketin durumunu, tescil edilen sermaye miktarını, ihraç 

edilen pay senetlerini ve bunun gibi şirketin ekonomik durumu hakkında bilgi veren 

kıstasları inceleme imkanı bulurlar. Yaptıkları inceleme neticesinde şirketin ortağı olmanın 

mı yoksa tahvil faizini almanın mı daha karlı olduğuna karar verebilirler. 

b)Şartlı Sermaye Artırımının Diğer Sistemlerdeki Sermaye Artırım Yöntemleri 

ile Karşılaştırılması 

Şartlı sermaye artırımı ile sabit sistemde esas sermaye artırımı arasında artırım 

kararını alan organ açısından herhangi bir farklılık yoktur. Her ikisinde de artırım kararını 

genel kurul vermektedir119. Artırım kararını vermek her iki yöntem için de genel kurulun 

devredilemez yetkileri arasındadır. Yetki devrine ilişkin esas sözleşme hükmü veya genel 

kurul kararı hükümsüzdür120. Farklılık sermayenin artırılabilmesi için kullanılan 

yöntemden kaynaklanmaktadır. Şartlı sermaye artırımında, sermaye artırımı kararının 

verilmesi konusunda yönetim kuruluna bir yetki devri söz konusu değildir ancak genel 

kurul sermaye artırımına karar verdikten sonra bu kararın uygulanması yönetim kurulunun 

görevidir121. Buna karşılık kayıtlı sermaye sisteminde genel kurul sadece kayıtlı 

sermayenin tavanını belirlemekte, bundan sonra sermayenin artırılıp artırılmayacağına 

veya hangi miktarda artırılacağına yönetim kurulu karar vermektedir122. 

Şartlı sermaye artırımında sermayenin tamamının ödenmemiş olması artırım 

kararının alınmasına engel değildir123. Çünkü artırımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 

genel kurul sermaye artırımına karar verdiği anda kesin değildir124.  

                                                
119 Saraç, s. 32. 
120 Arslanlı, s. 105-106; Bahtiyar, s. 22; İmregün, s. 105; Moroğlu, s. 65; Saraç, s. 33. 
121 Saraç, s. 33. 
122 Biçer, s. 43; Bahtiyar, s. 61; Moroğlu, s. 315; Saraç, s. 33. 
123 Saraç, s. 34.  
124 Biçer, s. 50; Saraç, s. 34.  
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Sabit sistemde esas sermaye artırılırken payların taahhüdü için bir zaman sınırlaması 

söz konusudur. Keza buna benzer bir sınırlama kayıtlı sermaye sisteminde de mevcuttur. 

Halka açık olmayan bir anonim şirkette, esas sözleşme ile, kayıtlı sermaye tavanına kadar 

sermayeyi artırma yetkisi, yönetim kuruluna tanınmış ise, yönetim kurulu, sermaye 

artırımını, kanun ve esas sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Bu 

yetki en çok beş yıl için tanınabilir (TTK m. 460/1). Oysa şartlı sermaye artırımı herhangi 

bir süreye bağlı değildir125. Alım ve değiştirme hakkı sahipleri istedikleri zaman bu 

haklarını kullanarak sermayeyi artırabilirler. 

Sabit sistemde esas sermaye artırımı için çıkarılan yeni payların tamamen taahhüt 

edilmesi şarttır126. Bu nedenle yapılan pay taahhütleri, artırılması düşünülen sermaye kadar 

olmazsa artırım gerçekleştirilemez127. Taahhüt edilen kısım kadar sermaye artırımına karar 

verilmesi ise bütün prosedürün yeniden yerine getirilmesini gerektirir128. 

Sabit sistemde esas sermaye artırımı ile şartlı sermaye artırımı arasındaki diğer bir 

fark ise yeni çıkarılan payların ticaret siciline tescilinin hukuki niteliğidir. Sabit sistemde 

esas sermaye artırımında yeni paylar, sermaye artırımı kararının ticaret siciline tescili ile 

doğar129. Bu açıdan tescil kurucudur130. Oysa şartlı sermaye artırımında alım ve değiştirme 

hakkı sahipleri takas beyanında bulunduğu veya pay bedelinin nakit olarak ödendiği tarihte 

sermaye kesin olarak artar131. Ancak ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye ile ödenmiş 

sermaye arasında bir fark oluşur. Bu farklılığı ortadan kaldırmak ve fiili durum ile tescil 

edilmiş hukuki durumu uyumlu hale getirmek için, kanun, yönetim kuruluna hesap 

döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme değişikliğini ticaret 

siciline tescil ettirip, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu beyannamesini sicile tevdi 

                                                
125 Biçer, s. 50; Kaya, s. 28; Saraç, s. 34. 
126 Kaya, s. 26; Saraç, s. 34.  
127 Moroğlu, s. 91; Saraç, s. 34.  
128 Moroğlu, s. 91; Saraç, s. 34.  
129 Saraç, s. 35. 
130 Biçer, s. 29; Kaya, s. 27;  Saraç, s. 35. 
131 Biçer, s. 48; Kaya, s. 28; Saraç, s. 35. 
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etme görevi yüklemiştir (TTK m. 471)132. Dolayısıyla, yeni payların ticaret siciline tescili 

açıklayıcı niteliktedir133. 

§3. ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 

I. ARTIRIM KARARININ VERİLMESİ 

A. GENEL OLARAK 

Şartlı sermaye artırımında sabit sistemde esas sermaye artırımında olduğu gibi 

sermaye artırımına genel kurul karar verir134. Dolayısıyla, kayıtlı sermaye sisteminde 

olduğu gibi yönetim kuruluna yetki devri şartlı sermaye artırımında söz konusu değildir135. 

Ancak genel kurulun bu artırım yöntemindeki bütün işlevi şartlı sermaye artırımına olanak 

veren esas sözleşme değişikliğini yapmaktan ibarettir. Bu nedenle genel kurulun şartlı 

sermaye artırımına ilişkin kararı dayanak kararı olarak nitelendirilir136. Alınan bu dayanak 

kararı esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan137 tescili gereklidir ancak ilan şart 

değildir138.  

Her ne kadar artırım kararında yönetim kuruluna bir yetki devri söz konusu olmasa 

da, yönetim kurulunun şartlı sermaye artırımının yerine getirilebilmesi için bir uygulama 

kararı alması gerekir139. Bu uygulama kararında ihraç edilecek pay senetlerinin, sayısı, 

türleri, alım ve değiştirme hakkı sahipleri ile çalışanların hangi süre içinde haklarını 

kullanabilecekleri, şartlı olarak artırılan sermayenin ulaşması gerekli olan en yüksek itibari 

                                                
132  TTK m. 471 6335 sayılı kanun ile değişikliğe uğramış ve işlem denetçisinin denetleme doğrulamasını 

sicile tevdi yükümlülüğü kaldırılmıştır. 
133 Saraç, s. 35. 
134 Kaya, s. 34. 
135 Biçer, s. 73; Kaya, s. 34.  
136 Saraç, s. 224. 
137  Bu genel kurul kararının “sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı” olarak değil, “şartlı sermaye 

artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararı” diye nitelendirilmesinin daha doğru olacağı 
yönünde bkz. Kaya, s. 109. 

138 Gerekçe m. 463/1; Saraç, s. 224. İlanın da yapılması gerektiği yönündeki görüşlerimiz için bkz. 
Üçüncü bölüm, §6, III. Başlığı altında yaptığımız açıklamalar 

139 Kaya, s. 34. 
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değer140, hangi nedenlerden dolayı şartlı sermaye artırımına ihtiyaç duyulduğu genel kurula 

bildirilir141. Söz konusu karar öneri niteliğindedir142. 

TTK’da şartlı sermaye artırımının kabul edilebilmesi için gerekli özel bir toplantı ve 

karar nisabı aranmamıştır. Bu durumda esas sözleşme değişiklikleri için genel kural olan 

TTK m. 421 uygulama alanı bulacaktır. Bu madde pay senetleri menkul kıymet 

borsalarında işlem gören şirketlerle görmeyen şirketleri farklı hükümlere tabi tutmuştur. 

Buna göre bir şirketin pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem görmüyorsa, TTK 

m. 421/1 uygulanır. Bu hükme göre; kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm yoksa 

esas sözleşme değişikliği kararları, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel 

kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen 

toplantı nisabı elde edilemez ise en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılmalıdır. İkinci 

toplantı için gereken toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birini temsil eden pay 

sahipleridir. Bu fıkrada öngörülen nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas 

sözleşme hükümleri geçersizdir.  

Şirket halka açık bir şirket ise, TTK m. 421/5’in yaptığı yollamayla TTK m. 418 

uygulanır. Bu hükme göre ise şirket genel kurulu, kanunda veya esas sözleşmede, daha ağır 

nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların 

sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince 

korunması şarttır. İlk toplantıda bu nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının 

yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile 

verilir. 

Esas sözleşme ile daha ağır nisapların kararlaştırılabilmesi mümkündür. Ancak 

kanunda öngörülen nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme 

hükümleri geçersizdir (TTK m. 421/1).  

                                                
140 Şartlı olarak artırılan sermayenin en yüksek itibari değeri sermayenin yarısı kadardır (TTK m. 464/1). 
141 Kaya, s. 34, 109. 
142 Kaya, s. 34. Yönetim kurulunun almış olduğu uygulama kararının noter tarafından onaylanmasına 

gerek olmadığı, ancak, esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan edilmesi gerektiği yönünde bkz. 
Pulaşlı, s. 73. 
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Şartlı sermaye artırımı için özel bir nisap öngörülmeyip, esas sözleşme 

değişikliklerini düzenleyen hükmün uygulanması bir takım sorunlara sebep olabilir. Çünkü 

şartlı sermaye artırımı kararı, yalnızca sermaye rakamının yükseltildiği bir esas sözleşme 

değişikliği değildir143. Bu kararla birlikte pay sahiplerinin rüçhan hakkı da kaldırılmaktadır 

ve rüçhan hakkı en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir 

veya kaldırılabilir (TTK m. 461/2). Eğer esas sözleşme değişikliğini düzenleyen madde 

uygulanırsa genel kurulun şartlı sermaye artırımı kararı ile rüçhan hakkının kaldırılması 

mümkün olmayacaktır. Bu yüzden rüçhan hakkının kaldırılmasından daha düşük bir 

nisapla şartlı sermaye artırımı kararının alınabilmesi mümkün görünmemektedir144. Ancak 

esas sözleşme ile kararlaştırılmış ise rüçhan hakkının kaldırılması için öngörülen yüzde 

altmış nisaptan daha ağır bir nisabın uygulanması mümkündür145. 

Alınan sermaye artırımı kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek ise 

bu esas sözleşme değişikliğini imtiyazlı pay sahipleri ayrı bir toplantıyla onaylamalıdır. Bu 

onaylama yapılmadıkça yapılan sermaye artırımı geçerli olmaz (TTK m. 454/1). İmtiyazlı 

pay sahipleri en geç genel kurul kararının ilan edilmesinden bir ay sonra yönetim kurulu 

tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu bu görevini yerine getirmediği takdirde, her 

imtiyazlı pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere, on 

beş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını şirketin merkezinin bulunduğu yer 

asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir (TTK m. 454/2).  

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde 

altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar 

alır. Yapılan toplantıda imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlal edildiği sonucuna 

varılırsa karar gerekçeli bir tutanakla belirtilir. Bu tutanakla birlikte, genel kurul kararının 

onaylanmasına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste 

ile ortak bir tebligat adresi de on gün içinde yönetim kuruluna verilir. Tutanak, birlikte 

                                                
143 Saraç, s. 229. 
144 Saraç, s. 229. 
145 Saraç, s. 229; Bu yetersayıların oy birliğine kadar ağırlaştırılabileceği yönünde bkz. Kaya, s. 111; 

Moroğlu, s.72.  
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verilen bilgilerle beraber tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Bu şartlara 

uyulmadan alınan imtiyazlı paylar özel kurulu kararları alınmamış sayılır (TTK m. 454/3). 

İmtiyazlı payların sahipleri veya temsilcileri, genel kurulda, esas sözleşmenin 

değiştirilmesine, sermayeyi temsil eden oyların yüzde altmışının katılımı ve katılanların 

çoğunluğu ile olumlu oy vermişlerse ayrıca imtiyazlı paylar özel kurulunun toplanmasına 

gerek yoktur (TTK m. 354/4). 

Yönetim kurulu -yönetim kurulu görevini yerine getirmediğinde herhangi bir 

imtiyazlı pay sahibi- imtiyazlı paylar özel kurulu için çağrı yaptığı halde özel kurul süresi 

içinde toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır (TTK m. 454/5). 

Yapılan esas sözleşme değişikliği bundan sonra yapılacak olan bütün sermaye 

artırımları için dayanak teşkil eden genel bir hüküm değildir146. Bir tertip artırıma dayanak 

olan esas sözleşme hükmü o tertip artırım tamamlanınca işlevsiz ve konusuz hale gelir147. 

Bu yüzden artırım tamamlanınca yönetim kurulu esas sözleşmeden bu hükmü çıkarmalıdır. 

Yeni bir tertip artırım için genel kurul esas sözleşme değişikliği yolu ile yeni bir esas 

sözleşme maddesi kabul eder148. 

Şartlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararı, sermaye artırım 

işlemlerinin hukuki dayanağını oluşturur. Bu yüzden bu işlemin denetlenebilmesi ve pay 

sahipleri ile üçüncü kişilerin korunabilmesi için, bu karar genel bir ifade ile 

geçiştirilemez149. TTK m. 465 kararda bulunması gereken hususları saymıştır. Bu sayım 

tahdidi değil, tadadidir150. Bu maddede sayılan hususlar şartlı sermaye artırımına ilişkin 

esas sözleşme değişikliği kararının geçerlilik şartlarıdır151. Kararda bulunması gereken 

                                                
146 Kaya, s. 111. 
147 Kaya, s. 111. 
148  Bkz. Gerekçe, m. 465/1. Kaya, s. 111. 
149 Kaya, s. 108; Saraç, s. 230. 
150 Saraç, s. 230. 
151 Biçer, s. 115; Kaya, s. 120; Saraç, s. 230.  
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mutlak zorunlu hususları içermeyen bir şartlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme 

değişikliği kararı batıldır152. 

B. ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN ESAS SÖZLEŞME 

DEĞİŞİKLİĞİ KARARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR 

1. Şartlı Sermaye Artırımının İtibari Değeri 

TTK m. 465/1-a’ya göre; esas sözleşmede şartlı sermaye artırımının itibari değerinin 

bulunması zorunludur. İtibari değer kısaca alım veya değiştirme haklarının ihracı suretiyle 

esas sermayenin artırılabileceği azami tutarı ifade eder153. Genel kurul yasanın belirlediği 

sınırlar içinde olması kaydıyla azami tutarı serbestçe belirleyebilir154. Hükmün amacı, pay 

sahiplerini sermayenin kötüye kullanılmasına ve sulanmasına karşı korumaktır155.Şartlı 

sermayenin itibari tutarı, en çok esas sermayenin yarısı kadar olabilir (TTK m. 464/1)156. 

Bu tutarın belirlenmesinde dikkate alınacak esas sermaye, sermaye artırımına dair kararın 

alındığı tarihte ticaret sicilinde kayıtlı olan sermaye miktarıdır157. Azami tutar aşılarak 

alınan şartlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararı batıldır. Çünkü TTK 

m. 447/1-c’ye göre; genel kurulun şirketin temel yapısını bozan ve sermayenin korunması 

hükümlerine aykırı olan kararları batıldır. Butlan, sınırı aşan kısma yönelik değildir, karar 

bütünüyle batıldır158. 

                                                
152 Kaya, s. 120; Saraç, s. 232. 
153 Biçer, s. 81; Kaya, s.111; Saraç, s. 233. 
154 Biçer, s.81; Saraç, s. 233. 
155 Saraç, s. 233. 
156  Gerekçeye göre sermayenin bir organ kararı ile artırılabileceği temel kuralının istisnası olan şartlı 

sermaye artırımı bir sınıra bağlanmak zorundadır. Şirketin sermayesinin, üçüncü kişiler tarafından 
sınırsız olarak artırılamayacağı yönünde bkz. Gerekçe m. 461/1. 

157 Saraç, s. 235. 
158 Saraç, s. 235, dn. 55. 
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Şartlı sermaye artırımının itibari değeri belirlenirken, şirketin ihtiyacı olan sermaye 

ile pay sahiplerinin artan sermaye karşısında oy haklarının sulanması arasındaki menfaat 

dengesi gözetilmelidir159. 

2. Payların Sayıları, İtibari Değerleri ve Türleri 

TTK m. 465/1-b’ye göre; esas sözleşmede payların sayılarının, itibari değerlerinin ve 

türlerinin bulunması zorunludur. Şirket şartlı sermaye artırımı için çıkaracağı payların 

türünü belirlemede serbesttir. İhraç ettiği yeni payların nama mı, hamiline mi veya bağlı 

nama mı yazılacağına münhasıran genel kurul karar verir160. Aynı şekilde çıkarılan yeni 

payların oy haklı, oydan yoksun, imtiyazlı veya alelade nitelikte olup olmayacağı 

hususlarının da esas sözleşmede yer alması gerekir161. Şirket, şartlı sermaye artırımı ile 

ulaşmak istediği amacı belirleyerek, çok kişinin değiştirme hakkını kullanmasını istemesi 

halinde yeni payları kar payı, tasfiye payı şeklinde çıkarabileceği gibi, mevcut pay 

sahiplerinin şirketin idaresi üzerindeki hakkını korumayı amaçlıyorsa, oydan yoksun olarak 

da çıkarabilir162. Bunların daha sonra değiştirilmesi de, esas sözleşme değişikliği 

niteliğinde olduğundan, genel kurulun yetkisi dahilinde olup, yönetim kurulunun bu 

konuda herhangi bir yetkisi yoktur163. Ancak yönetim kurulu her esas sözleşme 

değişikliğinden ve bunun tescilinden sonra, alım ve değiştirme hakkı sahipleri haklarını 

kullandıklarında, şirketin pay sayısında meydana gelen artışı her hesap döneminin 

bitiminden sonra ticaret siciline bildirir164. 

                                                
159 Biçer, s. 81; Kaya, s. 112. Şartlı sermaye artırımında artırılacak sermayenin miktarı, mevcut pay 

sahiplerinin menfaatleri göz önünde tutularak belirlenmelidir. Şartlı sermaye artırımı kararının 
alınmasındaki asıl maksat, mevcut pay sahiplerinin zarar görmesi ise bu karar hukuka aykırıdır. Ancak 
mevcut pay sahiplerinin uğradıkları zarar, şartlı sermaye artırımının doğal bir sonucu ise bu kararın 
hukuka uygun olduğu yönünde bkz. Biçer, s. 81. 

160 Biçer, s. 82; Kaya, s. 112; Saraç, s. 236. 
161 Saraç, s. 236. 
162 Kaya, s. 112-113. 
163 Saraç, s. 236. 
164 Biçer, s. 85. 
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3. Alım ve Değiştirme Haklarından Yararlanabilecek Gruplar 

Şartlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararında bulunması 

zorunlu olan hususlardan biri de değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek 

gruplardır (TTK m. 465/1-c). Şartlı sermaye artırımı yapılırken mevcut pay sahiplerinin 

rüçhan haklarının kaldırılması bir zorunluluktur. Bu durumda yeni çıkarılan payların kime 

verileceğinin tespit edilmesi gerekir. Bu da esas sözleşmede genel kurul tarafından 

belirlenir. Mesela yeni çıkarılan paylar çalışanlara verilecek ise, alım hakkına sadece 

yönetici konumunda olanların mı yoksa bütün şirket çalışanlarının mı sahip olduğu esas 

sözleşmeden anlaşılabilmelidir165.   Alım ve değiştirme hakkından yararlanabilecek olanlar 

belirlenirken bu gruplarda yer alan kişilerin isim isim açıklanması gerekmez166. Sadece 

grupların belirlenmesi yeterlidir. Bu belirleme yapılırken “şirketin veya şirketin bağlı 

şirketi olan X’in 2013 yılında çıkardığı değiştirilebilir tahvil sahipleriyle, şirketimizin 

üretim departmanında çalışanları” gibi bir ifade kullanılabilir167. Zaten mevcut pay 

sahipleri için de önemli olan yeni çıkarılan payları kimlerin aldığı değil, yeni çıkarılan 

payların imtiyazlı, oy haklı veya oydan yoksun olması gibi özellikleridir168. Alım ve 

değiştirme hakkından yararlanacak gruplara verilecek payların maksimum değerinin de 

esas sözleşmede belirtilmesi gerekir169. Bunun dışında değiştirme hakkının verildiği tahvil 

ve benzeri borçlanma aracının vadesi ve itibari değeri gibi ayrıntılı bilgilerin esas 

sözleşmede belirtilmesine gerek yoktur170. Alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin kapsamı 

belirlendikten sonra değişiklik yapılması esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan 

bu yetki de genel kurula aittir171. 

                                                
165 Kaya, s. 113. 
166 Biçer, s. 85; Kaya, s. 114. Şartlı sermayenin oluşturulması, yalnızca alım ve değiştirme haklarının 

tanınabilmesinin ön koşuludur. Alım ve değiştirme hakları ise ancak yönetim kurulu tarafından 
tanınabildiğinden, alım ve değiştirme hakkı tanınacakların, yani yararlanıcıların isim olarak 
tanımlanmasının genel kurul tarafından yapılamayacağı yönünde bkz. Saraç, s. 237. 

167 Biçer, s. 85. 
168 Saraç, s. 237. 
169 Biçer, s. 85. 
170 Kaya, s. 114. 
171 Saraç, s. 239. 
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4. Mevcut Pay Sahiplerinin Rüçhan Haklarının Kaldırıldığı 

Şartlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararında bulunması 

zorunlu olan hususlardan biri de mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış 

bulunduğu ve bunun miktarıdır ( TTK m. 465/1-d). Şartlı sermaye artırımının karakteristik 

özelliklerinden biri olan mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkının kaldırılmasının bir de 

ayrıca esas sözleşme değişikliğinde yazılması gereksiz gibi görünebilir172. Ancak bu 

hüküm anlamsız ve gereksiz olmayıp, hukuki güvenlik ve şeffaflığın bir gereğidir173. Bu 

şekilde mevcut pay sahipleri, rüçhan haklarının ne kadarının kaldırıldığı ve uğrayacakları 

zarar hakkında bilgi sahibi olabilirler174. Ayrıca genel kurula katılamamış olan pay 

sahipleri de, rüçhan hakkının kaldırılmasının gerekçeleri, esas sözleşmenin zorunlu içeriği 

içinde olması nedeniyle, bu konuda bilgilenme imkanına kavuşurlar175. Bu şekilde esas 

sözleşme değişikliği kararının tescili ile birlikte, alım ve değiştirme hakkı sahipleri de, ne 

miktara kadar hak tanınmış olacağını öğrenebilecekleri için, yönetim kurulunun yetkisini 

aşıp aşmadığını denetleyebilirler176. 

5. Belli Pay Gruplarına Tanınacak İmtiyazlar 

Şartlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararında bulunması 

zorunlu olan hususlardan biri de belli pay gruplarına tanınacak imtiyazlardır (TTK m. 

465/1-e). Esas sözleşmede belirli gruplara tanınacak imtiyazların açıklanması zorunlu olsa 

da, her zaman belirli gruplara imtiyaz tanınmayacağı için, bu imtiyaz tanınmadığında, esas 

sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasına gerek olmayacaktır177. Bu imtiyazlar genelde 

                                                
172 Biçer, s. 87; Kaya, s. 115; Saraç, s. 239. 
173 Biçer, s. 87; Kaya, s. 115; Saraç, s. 239. 
174 Kaya, s. 115; Saraç, s. 241. 
175 Saraç, s. 241. 
176 Saraç, s. 241. 
177 Kaya, s. 115; İmtiyaz “her halde ana sözleşmede yer alması zorunlu bir hükümle öngörülen, paya 

bağlı olan, sermayeye katılma oranına göre üstünlük olarak nitelendirilebilen ve özel korumadan 
yararlanan pay sahipliği hakları” olarak tanımlanmaktadır. Bkz. Biçer, s. 88; Karahan, İmtiyazlı 
Paylar, s. 45; Kendigelen, s. 38. İmtiyazların sadece senede bağlanmış paylara değil, senede 
bağlanmamış paylara da tanınabileceği yönünde bkz. Bahtiyar, Anasözleşme, s. 199. 
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tasfiye ve kar payı hakkı gibi mali nitelikli haklardır178. Ancak esas sözleşmede 

kararlaştırılmak şartıyla oy hakkında imtiyazlı pay ihracı da mümkün kabul 

edilmektedir179. İmtiyaz bu haklardan birine veya birkaçına tanınabileceği gibi hepsine 

birden de tanınabilir180. İmtiyazın hangi haklara verildiği esas sözleşmeden açıkça 

anlaşılabilmelidir181. Şartlı sermaye artırımı çerçevesinde imtiyazlı pay ihraç edilebilmesi, 

imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun menfaatlerini ihlal edecek nitelikte olduğu için 

imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu esas sözleşme değişikliği kararını onaylamalıdır (TTK 

m. 454/1). 

6. Yeni Nama Yazılı Payların Devrine İlişkin Sınırlamalar 

Şartlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararında bulunması 

zorunlu olan hususlardan biri de yeni nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamalardır 

(TTK m. 465/1-f). Bu sınırlamada da, tıpkı belli pay gruplarına karşı tanınacak 

imtiyazlarda olduğu gibi, ancak yeni çıkarılan paylar bağlı nama yazılı olduğunda esas 

sözleşmede zorunlu olan bir unsurdur. Eğer yeni çıkarılan payların bağlı nama yazılı 

olduğu esas sözleşmede yazı değilse, bu durum, alım ve değiştirme hakkı sahiplerine karşı 

ileri sürülemez182. 

7. Alım veya Değiştirme Haklarının Kullanılma Şartlarının ve İhraç Bedelinin 

Hesaplanmasına İlişkin Esaslar 

Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı alım ve değiştirme hakları içeren 

tahviller veya benzeri borçlanma araçları, öncelikle pay sahiplerine önerilmiyorsa, esas 

sözleşme ayrıca değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartlarını ve ihraç bedelinin 

hesaplanmasına ilişkin esasları da açıklar (TTK m. 465/2-a, b). Bu hükmün amacı pay 

sahiplerine, şirketin ihraç ettiği değiştirme hakkı veren tahvilleri alanlara finansal 

                                                
178 Kaya, s. 116; Saraç, s. 242. 
179 Saraç, s. 242. 
180 Kaya, s. 116. 
181 Kaya, s. 116. 
182 Biçer, s. 92; Kaya, s. 116; Saraç, s. 242.  
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avantajlar sağlanıp sağlanmadığını kontrol edebilme imkanı sağlamaktır183. Alım ve 

değiştirme haklarının kullanılabileceği zaman aralığının belirlenmesi zorunludur184. Piyasa 

koşullarının net bir şekilde bilinememesi nedeniyle ihraç fiyatının tespiti açık bir şekilde 

belirlenemiyorsa, ihraç bedelinin hesaplanma esaslarının belirlenmesi de mümkündür185. 

İhraç bedelinin veya bedele ilişkin hesaplama esaslarının belirlenmesi yetkisi genel kurula 

aittir186. Çünkü yeni pay senetleri çok düşük fiyatla ihraç edildiğinde mevcut pay sahipleri 

büyük bir zarara uğrayacaktır. Bunun sebebi yeni çıkarılan pay senetleri üzerinde mevcut 

pay sahiplerinin rüçhan hakkının kaldırılmış olmasıdır187. Rüçhan haklarının kaldırılmış 

olması pay sahiplerinin yeni pay senetlerini iskontolu alıp piyasada cari fiyattan satarak 

kazanç elde etme imkanından yoksun kalmalarına sebep olur188. Pay sahiplerinin 

menfaatlerini bu denli etkileyecek bir kararın yönetim kurulu tarafından alınması 

hakkaniyete aykırı sonuçlar ortaya çıkarabilir189. Ancak ihraç bedeli borçlanma araçlarının 

ihraç edileceği zamandaki piyasa şartları dikkate alınarak belirlenmelidir190. Oysa genel 

kurulun hantal ve ağır işleyen bir yapısı vardır ve genel kurul kararının verildiği tarihle 

yeni pay senetlerinin ihraç edildiği tarih arasında uzunca bir zaman dilimi mevcuttur. Bu 

yüzden genel kurulun doğrudan ihraç fiyatını belirleyerek yönetim kurulunu 

sınırlandırması ve nispi bir hareket serbestisi tanıması gerekebilir191. Yönetim kurulu, alım 

veya değiştirme haklarını tanırken genel kurulun belirlediği esaslara göre ihraç fiyatını 

belirleyip sermaye artırımını gerçekleştirebilir192.  

                                                
183 Kaya, s. 118. 
184 Saraç, s. 243.  
185 Saraç, s. 245. Her ne kadar TTK m. 465/2’nin gerekçesinde “İhraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin 

esaslar ayrıntılı bir şekilde esas sözleşmede yer almalıdır.” ifadesi yer alsa da bu esasların, esas 
sözleşmeye ayrıntılı olarak değil, genel çerçeve belirlenerek yazılması gerektiği yönünde bkz. Kaya, 
s. 118. 

186 Saraç, s. 245. 
187 Saraç, s. 245. 
188 Saraç, s. 245. 
189 Saraç, s. 245. 
190 Kaya, s. 118. 
191 Kaya, s. 118; Saraç, s. 246. 
192 Saraç, s. 246. 
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Genel kurul ihraç fiyatı veya hesaplama esaslarını belirledikten sonra, piyasada 

meydana gelen ekonomik değişiklikler sonucu yeni bir ihraç fiyatı veya hesaplama esası 

belirlenmesi gerekirse bunun için de, genel kurul kararı gereklidir193. Yönetim kuruluna 

verilen sınırlı yetki ve nispi hareket serbestisi bu yetkiyi kapsamaz. 

Değiştirilebilir tahvillerin kullanılma şartlarının (mesela tahvillerin kullanım süresi, 

değiştirme hakkını sona erdiren sebepler gibi hükümlerin) esas sözleşmede bulunması 

zorunlu değildir ancak konulmasında bir sakınca da yoktur194. 

II. SERMAYENİN BAŞKALARININ DAVRANIŞI SONUCUNDA ARTMASI 

A. GENEL OLARAK 

Şartlı sermaye artırımının karakteristik özelliklerinden birisi sermayenin, şirketin bir 

organının değil de üçüncü kişilerin davranışları sonucunda artmasıdır195. Şirket, 

sermayenin şartlı olarak artırılmasına karar verdikten sonra bu konuda gerekli esas 

sözleşme değişikliğini yapar. Bu değişikliği ticaret siciline tescil ettirdikten sonra şirketin 

sermaye artırımına herhangi bir katkısı olamaz. Sermaye, şirketten veya topluluk 

şirketlerinden alacaklı olanların ve çalışanların alım ve değiştirme haklarını kullanmaları 

ile artar196. 

Şartlı sermaye artırımının uygulanabilmesi için alım veya değiştirme hakkı veren 

tahvillerin ihracı gereklidir. Tahvil özel bir finansman aracıdır197 ve ödünç sözleşmesine 

dayanır198. Tahvillerin nama veya hamiline yazılı olarak çıkarılmaları mümkündür199. 

                                                
193 Saraç, s. 247. 
194 Biçer, s. 96; Kaya, s. 119. 
195 Kaya, s. 35. 
196 Kaya, s. 35. 
197  Temelinde ödünç sözleşmesi yer almasına rağmen, klasik ödünç sözleşmesinden farklı olarak kıymetli 

evrak niteliğine sahip olduğu, bu yüzden de anonim şirketlere özgü bir finansman ve borçlanma aracı 
olduğu yönünde bkz. Biçer, s. 140; Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, s. 258; Saraç, s.100. 

198 Biçer, s. 140; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1256; Saraç, s. 100. Tahvilin satım sözleşmesine 
dayandığı yönünde bkz. Kubilay, s. 57; Tandoğan, s. 338-339. 

199 Biçer, s. 140. 
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Tahvilin ihraç ve itfa primli, başa baş, rüçhan haklı, iskontolu, ikramiyeli ve piyangolu, 

kara iştirakli, güvenceli, sabit ve değişken faiz oranlı gibi çok çeşitli türleri olsa da, şartlı 

sermaye artırımı bakımından önem taşıyan tahvil türleri sahibinin şirketin ortağı olmasını 

mümkün kılan pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ile opsiyonlu tahvildir200. 

Pay senedi ile değiştirilebilir tahvil, sahibine, ana borcun ödenmesi yerine, kullandığı 

yetkinin içeriğine göre itfa tarihinde veya belirlenen başka bir tarihte, anonim şirketin 

paylarını alarak şirketin ortağı olmasını sağlayan tahvil türüdür201. Opsiyonlu tahvil ise, 

sahibine, vade sonunda, vadeye kadar işleyen faizle birlikte anaparayı isteyebilme hakkına 

ek olarak opsiyon senedinde yer alan belli bir süre içinde önceden belirlenmiş bir fiyattan 

hisse senedi alma hakkı veren tahvil türüdür202. 

Şartlı sermaye artırımı için bu iki tahvil türünün özel öneme sahip olmasının nedeni 

sermayenin bu tahvil sahiplerinin iradesiyle artmasıdır. 

B. ALIM VE DEĞİŞTİRME HAKLARININ TANINMASI 

1. Alım Hakkı Kavramı 

Alım hakkı bir kişiye, belirli bir bedelin ödenmesine karşılık şirketin yeni ihraç ettiği 

payların iktisabını talep hakkı veren bir haktır203. Alım hakkına sahip olan kişi, belirli 

şartlar oluştuğunda, belirli bir şirketin paylarını, belirli bir süre içinde, belirli bir fiyattan 

aslen iktisap ederek şirketin sermayesini artırabilir. Alım hakkı sağladığı yetkiler itibariyle 

malvarlığı haklarına dahildir. Bu yüzden devredilebilir, rehnedilebilir, haczedilebilir ve 

miras olarak intikal edebilir204. Ancak alım hakkı sözleşmeden doğan bir hak olduğu için, 

                                                
200 Biçer, s. 141; Saraç, s. 103-104. 
201 Biçer, s. 141; Kubilay, s. 6; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1283; Saraç, s. 105. 
202 Karslı, s. 324; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1284; Saraç, s. 113-114. İhraççı şirketin, opsiyonlu 

tahvil uygulamasında aynı anda birbirinden bağımsız iki finansal araç olan tahvili ve opsiyon senedini 
birlikte çıkarıp sattığı yönünde bkz. Kırca, s. 50. 

203 Saraç, s. 38. 
204 Saraç, s. 39. 
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alım hakkının tanındığı sözleşmeye hüküm konularak bu hak üzerindeki tasarruf işlemleri 

sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir205. 

Alım hakkı hukuki niteliği itibariyle yenilik doğuran haktır. Çünkü alım hakkı sahibi, 

bu hakkını kullandığında, şirketin alacaklısı konumundan, şirketin ortağı konumuna 

geçer206. Kullanılması sonucunda şirketin sermayesi değiştiği için, değiştirici yenilik 

doğuran hak olduğu düşünülse de, kanaatimizce, alım hakkı sahibini şirketin ortağı haline 

getirdiği için, bu hak, kurucu yenilik doğuran haktır207. 

Alım hakkı sadece şartlı sermaye artırımı sonucunda yeni oluşacak paylar üzerinde 

söz konusu olabilir208. Bu yüzden şartlı sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin 

rüçhan hakkının kaldırılması gereklidir. Mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları 

kaldırılmadığı takdirde, yeni çıkarılan payları mevcut pay sahipleri rüçhan hakları 

sayesinde alırlar, bu şekilde de alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin korunması mümkün 

olmazdı209.  

Alım hakkının kullanılabilmesi için şartlı sermaye artırımının yapılması zorunlu 

olmakla birlikte, alım hakkı şartlı sermaye artırımı kararı ile doğmaz. Alım hakkı, anonim 

şirket ile müstakbel hak sahipleri arasındaki hukuki ilişki ile doğar210. Alım hakkı sahibi, 

hem anapara ve faizi hem de kendisinin ödeyeceği bedel karşılığında şirketin paylarını 

alma hakkına sahiptir211. 

Çalışanlara alım hakkı tanımak 6762 sayılı kanun döneminde de mümkündü ancak 

şirketin kendi paylarını iktisabını kural olarak yasaklayan TTK m. 329 bunu 

zorlaştırmaktaydı. Bu zorluk ancak çalışanlar yararına sosyal yardım kuruluşları 

                                                
205 Saraç, s. 39. 
206 Kaya, s. 80; Saraç, s. 43. 
207 Saraç, s. 43. 
208 Kaya, s. 77; Saraç, s. 39. 
209 Kaya, s. 115; Saraç, s. 39, dn. 132. 
210 Saraç, s. 39. 
211 Saraç, s. 41, dn. 145. 
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kurulmasını öngören TTK m. 468/1 ile belli ölçülerde aşılabilmekteydi212. 6102 sayılı 

kanunla şartlı sermaye artırımının kabulü ise çalışanların alım hakkını kullanmasını 

kolaylaştırmıştır. Çünkü şartlı sermaye artırımında ihtiyaca göre pay senedi ihracı 

mümkündür213. Pay alım hakları uzunca bir zaman diliminde kullanıldığı için ihtiyaca göre 

pay senedi ihracı şirket için çok cazip bir yöntem haline gelmiştir. 

Kaya’ya göre, şirket çalışanları, pay senetlerini almak için ancak bir bedel 

ödediğinde şartlı sermaye artırımı uygulama alanı bulabilir. Şirket tarafından hiçbir karşılık 

alınmaksızın çalışanlara pay senedi verilmesi durumunda şartlı sermaye artırımı 

uygulanamaz214. Kanaatimizce şirket çalışanlarına maaşları düşük tutulmak suretiyle pay 

senedi verildiğinde, çalışanlar bedel ödemiş sayılacağı için bu durum da şartlı sermaye 

artırımının uygulama alanındadır. 

2. Değiştirme Hakkı Kavramı 

Değiştirme hakkı, tahvillere veya tahvillere benzeyen borçlanma araçlarına 

bağlanmış, sahibine söz konusu borçlanma araçlarını tek taraflı iradesiyle şirketin pay 

senetleriyle değiştirme hakkını veren bir haktır215. Kavramdan anlaşıldığı üzere, bu bir hak 

olup, tahvil sahibinin tahvilini pay senedi ile değiştirmesi konusunda bir zorunluluk 

içermemektedir216. Değiştirme hakkının hem ekonomik hem de hukuki yönü 

bulunmaktadır. Ekonomik yönü değiştirme hakkı sahibinin tek taraflı iradesiyle elindeki 

tahvilleri şirkete teslim ederek alacağı yerine şirketin pay senedini almasıdır. Değiştirme 

hakkında, hak sahibi, ya anapara ve faiz alacağını alma ya da bunun yerine şirketin pay 

senetlerini alma hakkına sahiptir217. Hak sahibi ikinci yolu seçip şirketin pay senetlerini 

                                                
212 Kaya, s. 76, dn. 179. 
213 Kaya, s. 77. 
214       Kaya, s. 77. 
215 Saraç, s. 40. 
216 Çevik, s. 838; Kaya, s. 62; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1283; Saraç, s. 106. 
217 Saraç, s. 41, dn. 145. 
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almayı tercih ettiğinde, tahvil ihracı sayesinde sağlanan yabancı sermaye öz sermayeye 

dönüşür218. 

Değiştirme hakkının hukuki yönü ise, bu hakkın kullanılmasının, şirketler hukuku 

bakımından anonim şirketin esas sermayesini artırmasıdır219. Hak sahibi, değiştirme 

hakkını tek taraflı, ulaşması gerekli bir irade beyanıyla kullandığında şirketin sermayesi o 

anda ve değiştirme hakkı oranında artmış olur220. Bu şekilde tahvil sahibinin elde ettiği 

yeni payların bedelleri tahvillerinden kaynaklanan alacak hakkıyla ödenmekte, 

değiştirilebilir tahviller ile pay senetleri takas edilmektedir221. 

Saraç’a göre değiştirme hakkının kullanılması ile birlikte değiştirilebilir tahvil 

sahibinin alacağı ile ilgili talepleri ve faiz gibi bununla bağlantılı ikincil (feri) hakları 

düşer222. Oysa bu konuyu düzenleyen tebliğ hükmüne göre, pay senediyle değiştirilebilir 

tahvillerin değiştirme gününe kadar işlemiş faizleri tahvil sahiplerine nakden ödenir. 

Değiştirme giderlerinin tamamı şirkete aittir (Seri: II, No: 22, m.43)223. Tebliğdeki hüküm 

uyarınca değiştirme gününe kadar işlemiş olan faizin talep edilebileceği açıktır. Bu yüzden,  

bu görüşe katılmak mümkün değildir. 

Değiştirme hakkının kullanılmasıyla sermaye, şirketin muvafakatine gerek kalmadan 

kendiliğinden arttığı için yarattığı hukuki etki bakımından, bu hak, yenilik doğuran 

haktır224. Kullanılması sonucunda sermaye değiştiği için, bu hakkın, değiştirici yenilik 

doğuran hak olduğu düşünülse de, kanaatimizce, şirket alacaklısı konumundaki tahvil 

sahibini şirketin ortağı haline getirdiği için, değiştirme hakkı, kurucu yenilik doğuran 

                                                
218 Saraç, s. 41. 
219 Saraç, s. 41. 
220 Kaya, s. 64; Kubilay, s. 64; Saraç, s. 42. 
221 Saraç, s. 42. 
222  Saraç, s. 42. 
223 Kaya, s. 62, dn. 87. 
224  Gerekçe, m.468/1; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1283; Saraç, s. 43. 
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haktır225. Alım ve değiştirme hakları, yazılı bir beyan ile kullanılır (TTK m. 468/1). 

Değiştirme hakkı kullanılırken yapılacak irade beyanının yazılı olması tahvil sahibini, bu 

hakkı kullanıp kullanmama konusunda yeniden düşünmeye yöneltir. Çünkü bu hakkı 

kullandıktan sonra tahvil sahibi dönem dönem faiz geliri olan bir şirket alacaklısı değil, her 

türlü riski üstlenen bir şirket ortağı olacaktır226. 

Değiştirme hakkının hangi süre içinde kullanılabileceği önceden belirlenmelidir. Bu 

hem tahvil sahibinin tahvilini pay senediyle değiştirmek için ne kadar vaktinin olduğunu 

bilmesi, hem de şirketin değiştirme beyanlarını ne zamana kadar kabul edeceğini bilmesi 

bakımından önemlidir227. 

Pay senedi ile değiştirilebilir tahvillerin vadesi bir yıldan az olamaz. Değiştirilebilir 

tahvillerin pay senetleriyle değiştirilmesi vade başlangıç tarihinden itibaren en erken bir yıl 

sonra yapılabilir228. Bu hükümden anlaşıldığına göre ihraççı şirket değiştirme hakkının en 

erken kullanılabileceği bir yıllık asgari süreye uyarak, değiştirme işlemlerinin 

yapılabileceği zamanı serbestçe belirleyebilir229. Şirket, ihtiyacının aciliyetine göre, 

tahvillerin pay senetleriyle değiştirileceği süreyi kısa tutabileceği gibi, süreyi uzun olarak 

da belirleyebilir230. Sürenin uzun tutulması değiştirilebilir tahvil sahipleri için avantaj 

oluştururken, anonim şirket için dezavantaj teşkil eder. Çünkü süre uzadıkça tahvil 

sahipleri tahvillerini pay senedi ile değiştirmede yavaş davranır. Böyle yapmalarının 

sebeplerinden biri, tahvil sahiplerinin, değiştirme tarihine kadar faiz getirisinden 

yararlanıyor olmalarıdır231. Ancak değiştirme hakkı uzun bir süreye yayıldığında şirket 

ihtiyacı olan sermayeyi zamanında temin edemeyebileceği gibi, değişen ekonomik 

                                                
225 Saraç, s. 43. Yenilik doğuran hak görüşünün eleştirilebilecek nitelikte olduğu, bunun sebebinin pay 

senedi ile değiştirilebilir tahvil sahibi ile şirket arasındaki ilişkinin temelinde satış değil, ödünç 
sözleşmesi olduğu, ayrıca pay senedi ile değiştirilebilir tahvil sahibinin hakkına yenilik doğuran hak 
denmesinin değiştirme hakkını açıklayamadığı yönünde bkz. Biçer, s. 166. 

226 Kaya, s. 64, dn. 97. 
227 Kaya, s. 64. 
228  Seri: II, No: 22 sayılı tebliğ m. 35 ve m. 46. 
229 Kaya, s.65. 
230 Biçer, s. 167; Kaya, s. 65.  
231 Kaya, s. 65. 
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koşullarla birlikte, şirketin pay senetlerinin borsada değer kaybetmesi durumunda bu 

hakların hiç kullanılmaması da söz konusu olabilir232. 

Tahvil sahipleri, değiştirme iradelerini, şirketin belirlediği süre içinde beyan 

etmelidir233. Bu süre geçtikten sonra, herhangi bir tahvil sahibi, değiştirme beyanında 

bulunursa, şirket, kabul edip etmemekte serbesttir234. Ancak şirket burada eşit işlem 

ilkesine uygun hareket etmeli, bir tahvil sahibinin değiştirme teklifini reddediyorsa, 

diğerlerininkini de reddetmelidir235. Ayrıca şirketin belirlediği süre geçtikten sonra 

değiştirme haklarını kullanan tahvil sahipleri, süresi içinde bu haklarını kullananlardan 

daha avantajlı duruma getirilmemelidir236. Mesela şirkete ait pay senetleri borsada ani bir 

şekilde düşmüş ve bunun sonucunda, değiştirme haklarını şirketin belirlediği süre içinde 

kullanan tahvil sahipleri, önemli bir kayba uğramış olabilir. Bu durumda şirketin, süre 

geçtikten sonra, değiştirme iradelerini beyan eden tahvil sahiplerinin beyanını kabul 

etmesi, hakkaniyete açıkça aykırıdır237. 

Şartlı sermaye artırımının uygulanabilmesi için gerekli olan pay senedi ile 

değiştirilebilir tahviller ve benzeri borçlanma araçları, şirkete ait olabileceği gibi, topluluk 

şirketlerinden birine de ait olabilir (TTK m. 463/1). Topluluk şirketlerinden biri tarafından 

ihraç edilen değiştirilebilir tahvilin sahibine, şirketlerden herhangi biri tarafından 

çıkarılacak pay senetlerinden verilmesi mümkündür. Dolayısıyla bağlı şirketin ihraç ettiği 

değiştirilebilir tahvilin sahibi, hakim şirket şartlı sermaye artırımı ile yeni pay senetleri 

ihraç ettiğinde, tahvillerini hakim şirketin pay senetleri ile değiştirebilir238. 

                                                
232 Kaya, s. 65. 
233 Biçer, s. 167; Kaya, s. 66; Saraç, s. 268. 
234 Kaya, s. 66. 
235 Biçer, s. 168; Kaya, s. 66; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1855. 
236 Biçer, s. 167; Kaya, s. 66.  
237 Biçer, s. 167-168; Kaya, s. 66.  
238 Kaya, s. 67. Topluluk şirketlerinden değiştirilebilir tahvil nedeniyle alacaklı olanların topluluk 

şirketlerine bağlı olan anonim şirkete karşı değiştirme hakkını kullanıp pay sahibi olabileceğinde 
şüphe yok ise de, değiştirilebilir tahvil nedeniyle çıkarılabilecek pay senetleri sermayenin yarısını 
geçemeyeceği için bu sınıra dikkat edilmesi gerektiği yönünde bkz. Biçer, s. 178. 
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Değiştirme hakkı sahibi, bu hakkını kullanmak istediğinde, bu irade beyanını kime 

yönelteceği konusunda kanunda bir açıklık yoktur239. Gerekçeye göre hükümde netlik 

olmamasına rağmen sözleşmenin karşı tarafı şirket olduğu için, bu beyanın şirkete 

yöneltilmesi gerekir. Ancak TTK m.468/2’de yer alan bankaya yapılmasında da bir sakınca 

görülmemiştir. Çünkü kanunda beyanın nereye yöneltileceği ile ilgili emredici bir hüküm 

bulunmadığı gibi, gerekçede bankanın da en az şirket kadar işlev sahibi olduğu 

belirtilmiştir240. Bunun sebebi, sözleşmenin karşı tarafı şirket olmasına rağmen şartların 

uygunluğunu inceleme görevinin bankaya verilmiş olmasıdır241. Banka bu incelemeyi 

yaparken, esas sözleşme hükmünü ve hak sahibinin beyanını göz önünde bulundurarak 

şartların oluşup oluşmadığına karar verir242. Bu yükümlülük bankayı sorumluluk altına 

sokar ancak bu sorumluluk kanunda özel olarak düzenlenmemiş, genel hükümlere 

bırakılmıştır243. Bankanın inceleme görevinde yaptığı bir hata sonucunda, reddedilmesi 

gereken bir değiştirme beyanı kabul edilirse, tahvil sahibi, yine de pay sahibi olur244. Bu 

durumda şirket uğradığı zararın tazminini bankadan isteyebilir245. Hükmün bankaya 

yüklediği görev ve ona verdiği yetki gereği, bankanın yurtiçinde bulunması şarttır246. 

TTK m. 463/1’in lafzından “yeni” çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları 

nedeniyle şirketten alacaklı olanların değiştirme haklarını kullanarak yeni payları almaya 

hakları olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum şartlı sermaye artırımına ilişkin genel kurul 

kararından önce çıkarılmış olan değiştirilebilir tahvil sahiplerinin değiştirme hakları olup 

                                                
239 Kaya, s. 67. 
240  Gerekçe, m.468/1. “Taahhüdün ifası, para yatırılması veya takas yoluyla bir mevduat veya katılım 

bankası aracılığıyla gerçekleştirilir”(TTK m. 468/2). Bu hüküm şartlı sermaye artırımında bankanın 
önemini açıklamaktadır. 

241 Biçer, s. 221; Kaya, s. 68; Saraç, s. 301. 
242 Biçer, s. 221; Kaya, s. 69; Saraç, s. 301. 
243  Gerekçe, m. 468/2. 
244  Gerekçe, m. 468/2. 
245 Biçer, s. 221; Kaya, s. 69; Saraç, s. 302.  
246  Gerekçe, m. 468/2. 
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olmadığı sorusunu cevapsız bırakmaktadır247. Bu sermaye artırım yönteminin temel 

amacının alacaklıları şirketin ortağı yapıp, yabancı sermayeyi öz sermaye haline getirmek 

olduğu düşünüldüğünde, artırım kararından önce ihraç edilen tahvil ve diğer borçlanma 

senetlerinin sahiplerinin de değiştirme haklarının olduğu sonucuna varılır248. 

Değiştirme hakkı kullanıldığında tahvillere karşılık olarak verilecek pay senetlerinin 

özellikleri konusunda kanunda bir sınırlama yoktur. Şirket, bu payları hamiline, nama veya 

bağlı nama yazılı olarak çıkarabilir249. Ayrıca şirket, ihtiyacına göre, çok kişinin tahvilini 

pay senedi ile değiştirmesini istiyorsa, payları imtiyazlı olarak çıkarabileceği gibi, mevcut 

pay sahiplerinin şirket yönetimindeki ağırlığının devam etmesini istiyorsa, oydan yoksun 

olarak da çıkarabilir250.  

Kıymetli evrakın genel ilkeleri gereğince değiştirme hakkı tahvilden ayrı olarak 

devredilemez251. Değiştirme hakkı içeren bir tahvilin ise devri, rehni ve üstünde intifa 

hakkı kurulması mümkündür252. Üzerinde rehin veya intifa hakkı olan bir tahvil değiştirme 

hakkına konu olduğunda, bu hakkı, tahvil sahibi ile rehin veya intifa hakkı sahibi birlikte 

kullanır253. 

III. PAY SAHİPLERİNİN RÜÇHAN HAKKININ KALDIRILMASI 

A. RÜÇHAN HAKKI KAVRAMI 

                                                
247  Gerekçe m. 463/1’e göre; “Eskiden çıkarılmış, yani halen dolaşımda bulunan tahvil ve diğer 

borçlanma senetlerinin sahiplerine tanınıp tanınmayacağı öğreti ile yargı kararlarına bırakılmıştır. 
Bu konu İsviçre'de tartışmalıdır.” 

248 Kaya, s. 69; Pulaşlı, s. 46. 
249 Kaya, s. 70; Kubilay, s.102. 
250 Kaya, s. 70. 
251 Kaya, s. 71; Kubilay, s.36. Kıymetli evrakta hak ve senedin birbirine bağlanmış olmasının, hakkın 

senetten ayrı olarak dermeyanına imkan vermediği yönünde bkz. Öztan, s. 13 vd; Poroy / Tekinalp, 
s. 20. 

252 Kaya, s. 71; Kubilay, s. 36. 
253 Kaya, s. 71; Kubilay, s. 42. 
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Rüçhan (yeni pay alma) hakkı, esas sermayenin artırılması sonucu çıkarılacak yeni 

pay senetlerinin öncelikli olarak alımı konusunda, şirketin esas sermayesindeki paylarıyla 

orantılı olarak mevcut pay sahiplerine öncelik tanınmasını ifade eder254. Bu hak sayesinde 

şirket sermaye artırımına gittiğinde, mevcut pay sahibinin, oy, kar, tasfiye bakiyesi gibi 

haklarının aşınması engellenir255. 

Rüçhan hakkı, şirket ilişkisinden kaynaklanan bir hak olduğu için hem ekonomik 

hem de idari yetkileri içeren subjektif ve nispi bir haktır256. Subjektif olması bu hakkı 

yalnızca mevcut pay sahiplerinin kullanabilmesini, nispi olması ise bu hakkın yalnızca 

sermayesini artıran şirkete karşı ileri sürülebilmesini ifade eder257. Rüçhan hakkı, 

kanundan doğmasına rağmen, genel kurul kararı ile kaldırılması veya sınırlandırılması 

mümkün olduğu için, mevcut pay sahipleri açısından, ne imtiyaz, ne müktesep, ne de 

vazgeçilemez hak niteliği yoktur258. 

B. RÜÇHAN HAKKININ KALDIRILMASI ZORUNLULUĞU 

Şartlı sermaye artırımı yönteminde pay sahiplerinin rüçhan hakları yoktur. Çünkü bu 

yöntemde artan sermaye sonucu çıkarılan yeni pay senetlerini alma hakkı yalnız 

değiştirilebilir tahvil veya benzeri bir borçlanma aracıyla şirketten alacaklı olanların ve 

çalışanlarındır. Nitekim mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkının kaldırılmaması 

durumunda, yeni payları öncelikle onlar alacağından, şartlı sermaye artırımı amacına 

ulaşamamış olacaktır259. 

                                                
254 Çevik, s. 717; Kaya, s. 37; Moroğlu, s. 131; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1403; Saraç, s. 49; 

Yıldız, Yeni Pay, s. 85. 
255 Kaya, s. 37; Saraç, s. 50; Yıldız, Yeni Pay, s. 85, 113-114. 
256 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1403-1404; Saraç, s. 50; Yıldız, Yeni Pay, s. 130. 
257 Akünal, s. 261; Pulaşlı, s. 56-57; Saraç, s. 50; Yıldız, Yeni Pay, s. 130. 
258 Akın, s. 15; Akünal, s. 268; Aytaç, s. 293; Domaniç, s. 1021; Göksoy, s. 363; Moroğlu, s.136; 

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 870; Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s.856; Pulaşlı, s.56; Saraç, s. 50;  
Yıldız, Yeni Pay, s. 140. 

259 Biçer, s. 86; Göksoy, s. 371-372; Saraç, s. 50. 
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Şartlı sermaye artırımında rüçhan hakkının kaldırılması mevcut pay sahiplerini 

oldukça dezavantajlı bir duruma getirmektedir260. Çünkü artan sermaye ile mevcut pay 

sahiplerinin şirket sermayesindeki paylarının oranı düşmektedir. Bu durum, mevcut pay 

sahiplerinin, şirketin mali ve ekonomik haklarından yararlanmalarını azaltmaktadır. Üstelik 

yeni çıkarılan payları almaları imkan dahilinde olmadığı için bu mağduriyetlerinin 

giderilmesinde yeni çıkarılan paylardan alarak paylarının şirket sermayesindeki oranını 

korumaları yolu da mümkün olamamaktadır. Bu yüzden şartlı sermaye artırımında, mevcut 

pay sahiplerini koruyucu özel çözümler bulunmuştur261. Önerilmeye muhatap olma hakkı 

pay sahiplerini koruyucu çözümlerden biridir. Şartlı sermaye artırımında, alım ve 

değiştirme hakları içeren senetler ihraç edildiği takdirde, bu senetler öncelikle, mevcut 

payları oranında, pay sahiplerine  önerilir (TTK m. 466/1). 

C. RÜÇHAN HAKKININ KALDIRILMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 

Rüçhan hakkı vazgeçilemez bir hak olmadığı için, bu hakkın belirli şartlarda 

kısıtlanması veya kaldırılması mümkündür262. Genel kurul haklı sebeplerin bulunması 

halinde, en az sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile rüçhan hakkını sınırlandırabilir 

veya tamamen kaldırabilir (TTK m. 461/2). Kanun haklı sebebe örnek olarak, halka arz, 

işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ile işçilerin şirkete katılmasını 

göstermiştir (TTK m. 461/2). Ancak bunlar tahdidi olarak sayılmadığı gibi, bu durumların 

olması da ortada mutlaka haklı bir sebebin olduğunu göstermez263. Kanun maddesinde 

sayılan yapısal değişiklikler, işçilerin şirkete katılmalarının sağlanmasına yönelik olan 

                                                
260 Kaya, s. 37. 
261 Kaya, s. 37. 
262 Saraç, s. 51; Yıldız, Yeni Pay, s. 283. 
263 Kaya, s. 167;  Saraç, s. 52, dn. 194. Şirket tarafından izlenen amaç bakımından rüçhan hakkının 

kaldırılmasının mantıken zorunlu olduğu hallerin; bir işletme veya malvarlığının devralınması, başka 
bir şirketle devralma yoluyla birleşilmesi, pay senedi ile değiştirilebilir tahvillerin pay senedine 
çevrilmesi ve işçilerin şirkete katılımı şeklinde dört ana başlık altında toplanabileceği yönünde bkz. 
Göksoy, s. 411-412. 
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haklı sebeplerdir. Oysa şirketin finansal menfaatleri, ödeme dar boğazından kurtulma, 

teknoloji alınması gibi sebepler de haklı sebep niteliğindedir264.  

Rüçhan hakkının kullanımı kural, sınırlandırılması ve kaldırılması istisna olduğu 

için265, bu hakkın sınırlandırılması veya kaldırılması, pay sahibi olsun olmasın haklılık 

temeli olmadan bazı kişilerin yararlanmasına veya pay sahiplerinin kayba uğramasına 

olanak vermez (TTK m. 461/2).  Bu kuralla bazı pay sahiplerinin aleyhine yapılan grup içi 

yapısal değişikliklerin ve pay oranlarının sulandırılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

hüküm ayrıca, eşit işlem, hakların sakınılarak kullanılması, çoğunluk gücünün haklılıkla 

sınırlandırılmış bulunduğu ilkelerine açıkça vurgu yapmaktadır266. 

Sebebin haklı olup olmadığının denetlenebilmesi için, genel kurul kararında, rüçhan 

hakkını kaldırma kararının gerekçesi de gösterilmelidir267. Bu sayede şeffaflık oluştuğu 

gibi, alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin hukuki güvenliği de sağlanmış olmaktadır268. 

Rüçhan hakkının kaldırılabilmesi veya sınırlandırılabilmesi için bu durumun toplantı 

gündeminde olmasının gerekip gerekmediği ise doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, bu 

durumun toplantı gündeminde yer alması bir zorunluluktur. Çünkü rüçhan hakkının 

kaldırılması mevcut pay sahipleri için çok önemli bir konudur. Bu yüzden aslında genel 

kurula katılma niyeti olmayan pay sahiplerinin, rüçhan hakkının kaldırılacağı gündemde 

yer aldığı takdirde, genel kurula katılmaya karar verebilmeleri mümkündür269. 

Diğer görüşe göre rüçhan hakkının kaldırılması veya sınırlandırılması için bunun 

gündemde ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Çünkü rüçhan hakkının kısıtlanması kararı 

ancak esas sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı ile mümkündür270. Özellikle 

                                                
264  Gerekçe, m. 461/2. 
265 Gerekçe, m. 461/2. 
266  Gerekçe, m. 461/2; Yıldız, Yeni pay, s.291. 
267 Saraç, s. 53. 
268 Biçer, s. 86; Kaya, s. 115; Saraç, s. 53; Yıldız, Yeni pay, s.285. 
269 Akünal, s. 271; İmregün, s. 446; Kaya, s. 115; Saraç, s. 55; Yasaman, s. 68; Yasaman, Sermaye 

Artırımı, s.358; Yıldız, Yeni Pay, s. 284. 
270 Saraç, s. 54. 
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rüçhan hakkının kaldırılmasının esas sermaye artırımının zorunlu sonucu olduğu 

hallerde271, bu durum, toplantı gündeminden zaten anlaşılacağı için rüçhan hakkının 

kaldırılacağına gündemde ayrıca yer verme zorunluluğu yoktur272. Yargıtay da bir 

kararında görüşünün bu yönde olduğunu açıklamıştır273. 

Kanaatimizce rüçhan hakkının kaldırılması veya sınırlandırılması gibi bir durum söz 

konusu olduğunda, bu durumun toplantı gündeminde yer alması hukuki güvenlik açısından 

gerekli ve faydalıdır. Bu durum toplantı gündeminde yer aldığında toplantıya katılmayı 

düşünmeyen pay sahipleri kararlarını değiştirip toplantıya katılma kararı verebilirler. 

Rüçhan hakkının kaldırılması için gereken nisaplara uyulmamış olması, rüçhan 

haklarının kaldırılmasına olan ihtiyacın açıklanamamış olması, eşit işlem ve hakların en az 

zarar verecek şekilde kullanılması ilkelerine uyulmamış olması gibi hallerde hukuka aykırı 

olan genel kurul kararı iptal edilebilir274. 

Rüçhan hakkının kaldırılmasına ilişkin genel kurul kararının sermaye artırım 

kararından bağımsız olarak dava edilip edilemeyeceği ise tartışmalıdır. Bir görüşe göre 

kısmi butlanın şartları oluşmadıkça275, rüçhan hakkının kaldırılmasına ilişkin karar 

sermaye artırım kararından bağımsız olarak dava edilemez. Bu yüzden de rüçhan hakkının 

kaldırılmasının iptali, sermaye artırım kararının da iptalini gerektirir276. Diğer görüşe göre, 

herhangi bir pay sahibinin sermayenin artırılması ile rüçhan hakkının kaldırılmasına ilişkin 

kararlarda farklı tavır benimsemesi mümkündür. Bu yüzden bu iki karar arasında zorunlu 

                                                
271  Rüçhan hakkının kaldırılmasının esas sermaye artırımının zorunlu sonucu olduğu hallerin; halka arz, 

ayni devralma, devralma yoluyla birleşme, hisse senediyle değiştirilebilir tahvillerin pay senetleriyle 
değiştirilmesi, alım haklarının kullanılması ve çalışanların şirkete katılımlarının sağlanması olduğu 
yönünde bkz. Moroğlu, s. 175. 

272 Aytaç, s. 332; Biçer, s. 86; Göksoy, s. 393-394; Moroğlu, s. 67 vd. ve 175; 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1408;  

273 Saraç, s. 55; 11. HD. T.10.02.2004, E.2003/6444, K. 2004/1047 (Sinerji Mevzuat: erişim 6.9.2013). 
274 Aytaç, s. 336. Göksoy, s. 430-431; Moroğlu, s. 178; Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 206; 

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1416; Saraç, s. 70; Yıldız, Yeni Pay, s. 306-307. 
275 Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 155; Saraç, s. 71. 
276 Moroğlu, s. 236; Saraç, s. 71. 
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bir bağlılık yoktur. Dolayısıyla rüçhan hakkının kaldırılmasına ilişkin genel kurul kararının 

bağımsız olarak dava edilebilmesi de mümkündür277. 

Kanaatimizce rüçhan hakkının kaldırılmasına ilişkin karar sermaye artırım 

kararından bağımsız olarak da dava edilebilmelidir. Çünkü bir pay sahibinin sermayenin 

artırılması ile rüçhan hakkının kaldırılması kararlarından birine olumsuz diğerine olumlu 

oy vermesi mümkündür278. 

IV. SERMAYENİN YAVAŞ YAVAŞ VE SÜREKLİ ARTMASI 

Şartlı sermaye artırımında tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle 

şirketten alacaklı olanlar ve çalışanlar, alım ve değiştirme haklarını kullandıkça sermaye 

yavaş yavaş, geniş bir sürece yayılarak artmaktadır279. Her hak sahibi alım ve değiştirme 

haklarını farklı zamanlarda kullandığı için, şirket ihtiyaca göre pay senedi ihraç 

edebilmektedir280. Bu yüzden alım ve değiştirme haklarının yoğun olarak kullanıldığı 

dönemlerde çok, seyrek kullanıldığı dönemlerde az sayıda pay senedinin ihraç edilmesi 

mümkündür281. 

Şirket alım ve değiştirme haklarını kullanım süresini kendisi belirler. Kısa zamanda 

sermayeyi artırması gerekiyorsa bu süreyi kısa tutabilir. Ancak bu sürenin uzun olarak 

belirlenmesi, piyasada uygun zamanın beklenmesi olanağını sağladığı için, alım ve 

değiştirme hakkı sahiplerinin lehinedir282. Ayrıca uzun zaman diliminin sonunda alacaklı, 

daha çok kazanç elde edebilir283. Çünkü bu şekilde alacaklı, kısa süreli spekülasyonlardan 

                                                
277 Saraç, s. 71; Yıldız, Yeni Pay, s. 307. Pay sahibinin rüçhan hakkının kaldırılması ve sermaye 

artırımı konularında farklı yaklaşımlar sergilemesinin mümkün olduğu, bu yüzden bu iki karar 
arasındaki bağlılığın sadece şekli olup, maddi açıdan zorunlu bir bağlılığın olmadığı yönünde bkz. 
Göksoy, s. 433. 

278  Göksoy, s. 433; Saraç, s. 71; Yıldız, Yeni pay, s. 307. 
279 Kaya, s. 35. 
280 Kaya, s. 35; Saraç; s. 71. 
281 Kaya, s. 35. 
282 Biçer, s. 167; Kaya, s. 35.  
283 Biçer, s. 167; Kaya, s. 36; Saraç, s. 72. 
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etkilenmediği gibi, sürenin kısa olması dolayısıyla yeterince düşünemeden aldığı pay 

senetlerinin değer kaybetmesi riskinden de korunmuş olur284. Şirket de süre uzadıkça 

tahvillere veya benzeri borçlanma senetlerine olan talebi artırabileceğinden, daha düşük 

faizle daha kolay şekilde sermaye temin edebilir285. Ayrıca, sürenin uzun tutulması, alım 

fiyatı veya opsiyon priminin yükselmesini ve şirketin işlemden daha fazla kazanç elde 

etmesini sağlayabilir286. 

Şartlı sermaye artırımının zamana yayılmış olması anonim şirketler hukukunun genel 

prensiplerinden biri olan, sermayenin katılığı ilkesi ile bağdaşmamaktadır287. Çünkü bu 

ilke uyarınca sermayenin önceden tespit edilmiş olması gerekir288. Ancak sermayenin 

katılığı ilkesinin anonim şirketler hukukunda genel kabul görmesinin sebebi alacaklıları 

korumaktır. Bu sayede, alacaklı hiç değilse, ticaret siciline tescil edilen rakam kadar bir 

miktarın şirkette bulunduğundan emindir. Sermayenin katılığı ilkesi uygulanamamasına 

rağmen şartlı sermaye artırımında da alacaklılar mağdur olmaz. Çünkü bu durumda 

sermaye azalmamakta aksine artmaktadır289. 

Şartlı sermaye artırımında sermayenin aleniliği ilkesi de ihlal edilmektedir290. Bu 

yöntemle sermaye artırılırken alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin haklarını kullandıkça 

artan sermaye, her seferinde ticaret siciline tescil edilemez291. Sermayenin ulaştığı rakam, 

ancak hesap dönemi kapandıktan sonra, başka bir deyişle alım ve değiştirme haklarının 

kullanılması için verilen süre dolduğunda yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil 

                                                
284 Biçer, s. 167; Kaya, s. 36; Saraç, s. 72. 
285 Saraç, s. 72. 
286 Kaya, s. 36; Saraç, s. 72. 
287 Çevik, s. 131; Kaya, s. 36; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 430; Pulaşlı, s. 71. 
288 Çevik, s. 131; Kaya, s. 36; Moroğlu, s. 1; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 430.  
289 Kaya, s. 36. 
290 Biçer, s. 152; Kaya, s. 36. 
291 Kaya, s. 36. 
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edilir292. Ancak bu zamana kadar ticaret sicilinde kayıtlı olan esas sermaye rakamı ile 

sermayenin ulaştığı gerçek rakam birbirini tutmamaktadır293. 

V. ARTIRIMIN ŞARTA BAĞLI OLMASI 

Hukukumuzda şart kavramı TBK m. 170’te düzenlenmiştir. Geciktirici koşul 

başlığını taşıyan bu maddeye göre; “Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmışsa, sözleşme geciktirici koşula 

bağlanmış olur. Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı sözleşme, ancak 

koşulun gerçekleştiği andan başlayarak hüküm ifade eder.” Her ne kadar bu maddeden 

şarta bağlanabilenin sadece sözleşme olabileceği gibi bir anlam çıksa da, doktrinde bu 

hükmün tek taraflı hukuki işlemlere, borçlandırıcı işlemlere ve tasarruf işlemlerine de kıyas 

yoluyla uygulanabileceği kabul edilmektedir294. Yine doktrinde, kural olarak şart 

serbestisinin geçerli olduğu, bazı istisnalar295 dışında her türlü hukuki işlemin şarta 

bağlanmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir296. Bu yüzden sermaye artırımının da 

şarta bağlanmış olmasında bir sakınca bulunmamaktadır297. 

Tarafların iradesiyle, hüküm ve sonuç doğurması, ortadan kalkması ve devam 

etmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan bir olaya bağlanmış hukuki 

                                                
292 Kaya, s. 36. 
293 Kaya, s. 37; Saraç, s. 35. 
294 Saraç, s. 76. Hukuki işlemlerin şarta bağlanabilmesinin iradenin özerkliği ilkesinin bir gereği 

olduğu yönünde bkz. Sirmen, s. 99. Karar almayı etkileyen ve dolayısıyla irade beyanına konu 
olabilen her dış olayın şartın konusunu teşkil edebileceği, şartlı işlemin bir sözleşme olabileceği 
gibi, tek taraflı hukuki işlem de olabileceği, ancak hukuki işlem benzeri filer ile haksız fiillerin şarta 
bağlanmayacağı yönünde bkz. Eren, s. 1120-1121. 

295  Aile hukukunda evlenme, evlat edinme, nesebin düzeltilmesi; miras hukukunda mirasın reddi ve 
nihayet eşya hukukunda tapu siciline tescil işlemleri, ayni hakların kurulması ve devredilmesi gibi 
işlemler şarta bağlanamayan işlemlerdendir. Aynı şekilde ipotekli borç senedi ve irat senedinin 
kurulması ile poliçe, bono ve çekin kabulünün şarta bağlanamayacak hukuki işlemlere örnek olarak 
gösterilebileceği yönünde bkz. Eren, s.1121; Saraç, s. 76, dn. 306; Sirmen, s. 99. Şartın, hukuka, 
ahlaka ve adaba aykırı olamayacağı, dolayısıyla da bir kimsenin birini öldürmesi, sahtekarlık veya 
hırsızlık yapması şartıyla bir miktar para verileceğinin vaat edilmesinin hükümsüz olduğu yönünde 
bkz. Kılıçoğlu, s. 743; Pulaşlı, Şarta Bağlı İşlemler, s. 129.  

296 Eren, s. 1120; Kılıçoğlu, s. 743; Sirmen, s. 99. 
297 Saraç, s. 77. 
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işlemlere şarta bağlı hukuki işlem; hukuki işlemin hüküm ve sonuç doğurması veya 

sonuçlarının ortadan kaldırılmasının gerçekleşmesine bağlandığı, gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği belirsiz olaya ise şart denir298. Kural olarak, şarta bağlı hukuki işlemler, 

şart gerçekleşinceye kadar askıdadır, alacaklının hakkı ise beklenen haktır299. Şartın 

gerçekleşmesiyle birlikte askı durumu sona erer, hukuki işlem erteleyici şarta bağlıysa, 

hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar, alacaklının alacağı muaccel hale gelir300. Hukuki 

işlem bozucu şarta bağlı ise önceden hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamış olan 

hukuki işlem geleceğe etkili olarak ortadan kalkar301. 

Şartlı sermaye artırımında şarta bağlanmış olan husus, artırım kararının alındığı genel 

kurul kararı değil, bu karara dayanarak yapılacak sermaye artırım uygulamasıdır302. Çünkü 

bu yöntemle sermaye artırımı, gelecekte olup olmayacağı belli olmayan bir olaya, üçüncü 

kişilerin alım ve değiştirme haklarını kullanmalarına bağlanmıştır. Daha açık bir ifade ile 

şartlı sermaye artırımının şartı, alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin haklarını 

kullanmasıdır. Bu yüzden alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin haklarını kullanarak pay 

senedi sahibi olmaları, sermaye artırımı bakımından kurucu etkiye sahiptir303. 

 

 

 

 

                                                
298 Biçer, s. 216;  Eren, s. 1115; Kılıçoğlu, s. 738; Pulaşlı, Şarta Bağlı İşlemler, s. 8; Saraç, s. 74; 

Sirmen, s. 30. Şart doktrinde “taraf iradesiyle bir işlemin hukuki etkisinin doğması düşmesi ya da 
devam etmesinin gelecekteki gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanması” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bkz. Pulaşlı, Şarta Bağlı İşlemler, s. 8. 

299 Kılıçoğlu, s. 738; Saraç, s. 75; Sirmen, s. 129, 145.Hukuki işlemlerin şart gerçekleşinceye kadarki 
durumuna kısaca “askı durumu” da denilmektedir. Bkz. Eren, s. 1125, 1128. 

300 Eren, s. 1130; Kılıçoğlu, s. 741; Saraç, s. 76; Sirmen, s. 179. 
301 Biçer, s. 217; Eren, s. 1130; Kılıçoğlu, s. 742; Saraç, s. 76; Sirmen, s. 171. 
302 Saraç, s. 77. 
303 Biçer, s. 217; Saraç, s. 78. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMINA KATILABİLECEK KİŞİLER VE 

ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMININ UYGULAMA ALANLARI 

§4. ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMINA KATILABİLECEK KİŞİLER 

I. GENEL OLARAK 

Şartlı sermaye artırımı ilkesini düzenleyen TTK m. 463/1’e göre “Genel kurul, yeni 

çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk 

şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım 

haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı  sağlamak suretiyle, sermayenin 

şarta bağlı artırılmasına karar verebilir.” Bu hükümden anlaşıldığı üzere şartlı sermaye 

artırımına katılabilecek olan gruplar şu şekilde sayılabilir304: 

 Yeni çıkarılan tahviller nedeniyle şirketten alacaklı olanlar 

 Yeni çıkarılan tahviller nedeniyle topluluk şirketlerinden alacaklı olanlar 

 Tahvil benzeri borçlanma araçları nedeniyle şirketten alacaklı olanlar 

 Tahvil benzeri borçlanma araçları nedeniyle topluluk şirketlerinden alacaklı 
  olanlar 

 Şirket çalışanları 

 Topluluk şirketlerinde çalışanlar 

Bu sayımın tahdidi olup olmadığı açık değildir. Her ne kadar gerekçede305 alım ve 

değiştirme haklarını kullanarak şirketin pay senedini iktisap edebilme olanağının sınırlı 

sayı (numerus clausus) olarak belirli kişilere tanındığı ifade edilse de, hem TTK m. 

                                                
304  Kaya, s. 43. 
305  Gerekçe m. 463/1. 
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463/1’in lafzı hem de piyasanın hızlı değişen koşulları bu sayımın tahdidi olup olmadığını 

tartışmaya açık hale getirmektedir306. 

Bir hükmün yorumlanmasında önceliğin kanun lafzında olduğu ve hakimin o dilin 

gramatiğine ve o sözcüğün günlük hayattaki kullanımına göre karar verdiği yorum 

yöntemine lafzi yorum yöntemi denir307. Şartlı sermaye artırımına katılabilecek kişileri 

düzenleyen TTK m. 463 bu yöntemle yorumlandığında, kanun koyucunun, bu sayımın 

sınırlı olmasını istediği sonucuna varılamaz308. Çünkü hükümde “yalnız”, “sadece” gibi 

sınırlayıcı sözcükler kullanılmamıştır309. Gerçi hükümde bu sayımın örnekleyici olduğunu 

ima eden “özellikle” gibi sözcüklere de yer verilmemiştir310. Bu yüzden bu hüküm,“kanun 

koyucunun iradesi bu sayımın sınırlı olmadığı yönünde olsaydı rüçhan hakkının 

sınırlamasını haklı gösterecek sebepler sayılırken “özellikle” ifadesinin kullanıldığı TTK 

m. 461/2 gibi bir ifade ile kaleme alınırdı” şeklinde de yorumlanabilir311. 

Kanun koyucunun kanun hükmünü yaparken taşıdığı gerçek iradenin 

araştırılmasının gerektiği yorum yöntemine ise subjektif tarihi yorum yöntemi denir312. Bu 

yorum yöntemi, kanun koyucunun gerçek iradesinin her zaman tespit edilemeyeceği, bu da 

hukuk güvenliğine zarar vereceği için eleştirilmektedir313. Bunun yerine, kanun 

uygulanırken, dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirme yapılarak, kanun koyucuya 

                                                
306  Kaya, s. 93. 
307   Kaya, s. 93. Kanunda kullanılan sözcükler ile dil bilgisi analizlerinin metnin yorumunda, kanun 

koyucunun düşüncesini yansıtan en önemli unsur olduğu, bir metnin anlamını en basit şekilde, 
metinde kullanılan sözcüklerin vereceği, ancak, bu yöntemle metnin sadece belli bir anlamına 
ulaşılabileceği yönünde bkz. Biçer, s. 198;  Oğuzman/Barlas, s. 61; Öztan, Bilge, s. 136; Serozan, 
s. 105. Lafzi yorum yönteminin Türk hukuk sisteminde benimsenebilecek veya yetinilebilecek bir 
yöntem olmadığı, çünkü TMK m. 1’in, hakime, sözün, özden çıkan anlamla denetleme görevi 
yüklediği yönünde bkz. Edis, s. 189. 

 308  Kaya, s. 94. 
309  Biçer, s. 198; Kaya, s. 94; Saraç, s. 160. 
310  Biçer, s. 199; Kaya, s. 94; Saraç, s. 160. 
311  Kaya, s. 94. 
312  Kaya, s. 95. 
313  Kaya, s. 95; Oğuzman/Barlas, s. 61. 
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izafe edilen amaca göre hükmün yorumlanmasını esas alan objektif tarihi yorum yöntemi 

önerilmektedir314.  

TTK m. 463 objektif tarihi yorum yöntemiyle yorumlandığında, kanun yapılırken 

öngörülmeyen, ancak zamanla değişen ekonomik koşullarla ihtiyaç hissedilen durumlarda, 

sermayenin zamana yayılarak artırılması taraflar için avantajlı olduğu takdirde şartlı 

sermaye artırımına karar verilebilmesi gerekir315. Kaldı ki, kanun hükmünü dar 

yorumlayıp, sayılanların sınırlı sayıda olduğu çıkarımında bulunulduğunda da, değişen 

ekonomik koşullarla birlikte, kanun yetersiz kalacak ve değişmeye mahkum olacaktır316. 

Şartlı sermaye artırımının daha önce kabul edildiği ülkelerde de bu konu tartışılmış 

ve kanun koyucu hükmün ilerideki uygulama alanlarını göremediği için eleştirilmiştir317. 

Özellikle yeni çıkarılan payları mevcut pay sahiplerinin iktisabının engellenmesinin, 

uygulamanın ihtiyaçlarına cevap veremediği belirtilmiştir. Bunun sonucu olarak da 

kanunda düzenlenmemiş olmasına rağmen uygulamada fiili bir genişletme yapılarak 

mevcut pay sahiplerine de yeni çıkarılan paylardan verilmeye başlanmıştır318. 

Şartlı sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak yeni payların, TTK m. 

463/1’dekilerin dışındaki kişilere de verilip verilemeyeceği yorumu yapılırken, bu 

durumun bundan etkilenecek tüm tarafların çıkarlarını etkileyip etkilemeyeceği 

incelenmeli, menfaatler dengeli biçimde korunmalıdır319. Kanunda sayılanlar dışındakilere 

alım ve değiştirme hakkı tanınması şirket menfaatlerine zarar vermeyeceği için, tahvil veya 

benzeri araçlarla şirketten alacaklı olanlar ile çalışanlar dışında mevcut pay sahipleri veya 

bunlar dışındaki kişilere de bu hak verilmelidir320. 

                                                
314  Kaya, s. 95. 
315  Biçer, s. 199; Kaya, s. 96; Saraç, s. 160.  
316  Kaya, s. 96. 
317  Kaya, s. 96; Saraç, s. 156.  
318  Biçer, s. 202; Kaya, s. 96; Saraç, s. 156.  
319  Kaya, s. 97. 
320  Biçer, s. 200; Kaya, s. 98.  
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II. TAHVİL ALACAKLILARI 

A. GENEL OLARAK 

Şartlı sermaye artırımından yararlanabilecek grupları düzenleyen TTK m. 463/1’e 

göre genel kurul yeni çıkarılan tahviller nedeniyle şirketten veya topluluk şirketlerinden 

alacaklı olanlara, değiştirme haklarını kullandırarak yeni paylardan verebilir. Alım ve 

değiştirme hakkı veren senetler ile tahviller aksi kanunda öngörülmedikçe ancak genel 

kurul kararı ile çıkarılabilir (TTK m. 504/1, c.1). Genel kurul tahvil ihracına sermayenin en 

az % 75’ini oluşturan payların sahipleri veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla karar 

verebilir (TTK m. 504/1, TTK m. 421/3). Hüküm emredici olmadığı için, esas sözleşmede 

farklı bir oranın öngörülmesi mümkündür. Esas sözleşmede belirlenen bu oran % 75’ten 

daha yüksek olabileceği gibi daha düşük de olabilir321. 

Tahvil ihracı şirket tarafından bizzat gerçekleştirilebileceği gibi, banka veya aracı 

kurum aracılığıyla da gerçekleştirilebilir322. Tahvil ihracında banka veya aracı kurum 

kullanılmasında iki yöntem söz konusu olur. Bunlardan ilki banka veya aracı kurumun 

tahvilleri belirli bir fiyattan devralmasıdır. Bu yöntemde banka tahvillerin satılmaması 

riskini ve satış masraflarını üstlenmiş olur. Diğer yöntemde ise banka, tahvilleri 

devralmadan belirli bir komisyon karşılığında halka arz konusunda şirkete yardımcı 

olur323. Bu yöntemde banka hiçbir risk üstlenmediği için, bütün risk ve masraflar şirketin 

üstünde kalır324. 

Günümüzde sermaye piyasasının önemli finansman araçlarından biri haline gelen 

tahvil, başlangıçta uzun vadeli bir dış finansman aracı olarak çıkmıştır325. Hızla değişen 

                                                
321 Esas sözleşmede farklı nisap öngörülebileceğine ilişkin hükmün hem hafifletici hem de ağırlaştırıcı 

nisapları kapsayacağı, menkul değerlerin çıkarılmasında kolaylık sağlanmasının yararlı olacağı 
düşüncesiyle TTK’da öngörülenden daha düşük nisapla karar alınabilmesine de olanak tanındığı 
yönünde bkz. gerekçe, m. 504/1. 

322  Biçer, s. 143; Saraç, s. 103.  
323  Biçer, s. 149; Saraç, s. 103.  
324  Saraç, s. 103. 
325  Biçer, s. 139; Kaya, s. 43; Saraç, s. 103. 
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piyasa koşulları nedeniyle daha cazip finansman araçlarına duyulan ihtiyaç, alacaklısına 

yalnızca faizle birlikte tahvil alacağını alma hakkı tanıyan tahviller yanında, sabit ve 

değişken faiz oranlı, kara göre değişir faiz getiren, endeksli, vadeden önce itfa edilebilen, 

faizi tahvil olarak ödenebilen, kara iştirakli, riskli ve güvenceli tahviller gibi çok sayıda 

yeni tahvil türünün çıkmasına sebep olmuştur326. 

Şartlı sermaye artırımı için önemli olan tahvil türleri ise alacaklısına belli bir süre 

sonra şirketin ortağı olma hakkını veren tahvil türleridir. Bu ise ancak pay senediyle 

değiştirilebilir ve opsiyonlu tahvillerle mümkündür327. Değiştirilebilir ve opsiyonlu 

tahviller, diğer finansman araçlarıyla kıyaslandığında daha az maliyetle dış sermaye 

sağladığı ve yabancı sermayeyi öz sermayeye dönüştürme potansiyeli olduğu için büyük 

şirketler tarafından tercih edilirler328.  

B. PAY SENEDİ İLE DEĞİŞTİRME HAKKI VEREN TAHVİLLER 

1. Pay Senedi ile Değiştirme Hakkı Veren Tahvil Türleri 

a) Paya Dönüştürülebilir Tahvil 

Paya dönüştürülebilir tahvil (PDT), ihraççı şirketin sermaye artırımı suretiyle 

çıkaracağı paylara veya izahnamede veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 

temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren borçlanma araçlarını ifade eder329. 

Bu tür tahviller, değiştirme hakkı kullanıldığında şirketin paylarına dönüşür330. Buradan 

paya dönüştürülebilir tahvillerin ihraççı şirketten başka bir şirketin pay senetlerine 

dönüşemeyeceği sonucu çıkarılmaktadır331. Hali hazırda yürürlükte bulunmayan Seri: II, 

No: 15 Tebliği’nde bu kavram, hem değiştirilebilir hem de pay senedine dönüştürülebilir 

                                                
326  Biçer, s. 141; Karslı, s. 288; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1275; Saraç, s. 103. 
327  Saraç, s. 104. 
328  Saraç, s. 104. 
329  Seri: II, No: 31 sayılı Tebliğ m. 3/1-l. 
330  Kaya, s. 48. 
331  Saraç, s. 112, dn. 64. 
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kavramların ikisini de karşılıyordu. Başka bir deyişle, tahvil sahibi alım ve değiştirme 

hakkını kullandığında ona sadece tahvili ihraç eden şirketin pay senetlerinden verilebiliyor, 

başka bir şirketin pay senetlerinden verilemiyordu332. Bu durum doktrinde 

eleştirilmekteydi333. 

Seri: II, No: 31 sayılı Tebliğde pay senediyle değiştirilebilir tahvil tanımlanırken 

dönüştürme hakkından bahsedilmiş, ancak TTK m. 463 vd. hükümlerde “değiştirme” 

terimi tercih edilmiştir. Bu durum kanun ile tebliğin uyumsuz olmasına sebep olmuştur334. 

Tebliğde dönüştürme kavramının tercih edilmesi doğru olmamıştır. Çünkü tahvil sahipleri 

vadede tahvil senetlerini şirkete teslim ederek pay senetlerini almaktadırlar. Bunun teknik 

terimle değiştirme olarak ifade edilmesi daha doğrudur335. Dönüştürmeden söz edilebilmesi 

için, tahvil senetlerinin şirkete teslimine gerek kalmadan pay senedine dönüşmesi 

gerekirdi336. Mesela şirketle tahvil senedi sahibi arasında önceden yapılan bir sözleşme ile, 

belirli bir tarihte, tahvil senedi sahibinin talebi olmaksızın, tahvilinin pay senedi 

sayılacağına dair bir anlaşma yapılması halinde bir dönüştürmeden söz edilebilirdi. Tahvil 

alacaklısının pay senedi sahibi olmasında böyle bir durum söz konusu olmadığı için 

dönüştürme yerine değiştirme teriminin kullanılmasının gerektiği görüşündeyiz. 

Seri: II, No: 31 sayılı Tebliğe göre paya dönüştürülebilir tahvil ile değiştirilebilir 

tahvil arasındaki fark, dönüştürme hakkının sadece tahvili ihraç eden şirkete karşı ileri 

sürülebilmesi, değiştirme hakkının ise ihraççı şirket dışındaki şirketlere karşı 

kullanılabilmesidir337. Ancak bu ayrımın yasal bir dayanağı olmadığı gibi, pratik bir 

sonucu da bulunmamaktadır338. 

b) Değiştirilebilir Tahvil 

                                                
332  Saraç, s. 112, dn. 64. 
333  Kaya, s. 49; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1283; Saraç, s. 112, dn. 64. 
334  Biçer, s. 169, dn. 589. 
335  Biçer, s. 169, dn. 589. 
336  Biçer, s. 169, dn. 589. 
337  Biçer, s. 169, dn. 589; Kaya, s. 48; Saraç, s. 112, dn. 64. 
338  Biçer, s. 169, dn. 589. 
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Sahibine, ana borcun ödenmesi yerine, itfa tarihinde veya kararlaştırılan başka bir 

tarihte bir anonim şirketin pay senetlerini alma hakkı veren menkul kıymetlere 

değiştirilebilir tahvil denir339. Değiştirilebilir tahvilin sahibi sadece anapara ve vadede 

alabileceği faizin değil, aynı zamanda bir anonim şirketin pay senedine sahip olmaya 

ilişkin beklentinin de hamilidir340. Tahvilin sahibi değiştirme hakkını kullandığı takdirde 

şirketten olan alacak hakkını kaybederek şirkete ortak olur341. Bu yüzden şirket artık, tahvil 

borcunu faizlendirme ve vade gününde ödeme değil, taahhüt edilen payları tedarik etme 

yükümlülüğü altındadır342. 

Değiştirilebilir tahviller sahipleri için oldukça avantajlıdır343. Çünkü bu tür 

tahvillerin borsada ve piyasada itibari değerine eş bir taban değeri vardır344. Değiştirilebilir 

tahvilin değerinin bu değerin altına düşmesi çok nadirdir. Şirketin değiştirme hakkını 

kullanacaklar için çıkardığı pay senetlerinin değeri yükseldikçe, değiştirilebilir tahvillerin 

değeri de buna paralel olarak yükselir. Çıkarılan pay senetleri değerinin değiştirilebilir 

tahvilin değiştirme fiyatını aşması ihtimalinde de tahvil sahibi değiştirme hakkını 

kullanabilir345. 

c) Opsiyonlu Tahvil 

Opsiyonlu tahvil, sahibine vadeye kadar işleyen faizle birlikte anaparayı talep 

edebilme hakkına ilave olarak, opsiyon senedinde yer alan belirli bir süre içinde, önceden 

                                                
339 Değiştirilebilir tahvil (DET) ihraççı şirket tarafından çıkarılan ve payları borsalarda veya 

teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören diğer şirketlere ait paylarla değiştirme hakkı veren 
menkul kıymetleri ifade etmektedir (Seri: II, No: 31 sayılı Tebliğ m. 3/1-d). Biçer, s. 141; Kaya, s. 
48; Kubilay, s. 6; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1283; Saraç, s. 105. 

340  Gerekçe, m. 463/1; Biçer, s. 141; Erdem, s. 706; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1283; Tekinalp, 
Sermaye Piyasası, s. 63; Saraç, s. 106. 

341  Biçer, s. 141; Erdem, s. 706; Saraç, s. 106. 
342  Saraç, s. 106. 
343  Biçer, s. 142. 
344  Biçer, s. 142, dn. 552; Kubilay, s. 14. 
345  Biçer, s. 142, dn. 552; Kubilay, s. 14. 
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kararlaştırılmış fiyattan pay senedi alma hakkını da içeren tahvil türüdür346. Opsiyonlu 

tahvil, doktrinde rüçhan haklı opsiyonlu tahvil, pay senedi satın alma hakkı veren tahvil 

veya varant olarak da isimlendirilmektedir347. Opsiyonlu tahvili çıkaran ihraççı şirket aynı 

zamanda birbirinden bağımsız iki finansal araç olan tahvil ve opsiyon senedini birlikte 

çıkarıp satmış olmaktadır348.Opsiyonlu tahvilin sahibi sadece anaparanın faiziyle birlikte 

geri ödenmesinin değil, aynı zamanda pay senedi alımına ilişkin beklenen bir hakkın da 

hamilidir349.  

Opsiyonlu tahviller özellikle hızla büyüyen küçük işletmeler tarafından dış 

finansman sağlama ve ihraç edilen tahvillerin satışını artırma amacıyla çıkarılırlar350. 

Çünkü küçük işletmelerin opsiyonlu olmayan tahvilleri yatırımcı açısından risklidir ve 

büyük şirketin tahvilini satın almakla kıyaslandığında cazip değildir351. Ancak bu tür 

işletmeler iyi bir karlılık rakamına ulaşabilirlerse hisse performansları daha iyi olacağından 

yatırımcısına daha yüksek kazanç imkanı sunabilirler352. Bu yüzden yatırımcı için riskli 

olan küçük bir işletmenin tahvilini satın almak, tahville birlikte opsiyon senedi de verilerek 

cazip hale getirilebilir. Çünkü bu şekilde yatırımcı, şirket iyi bir ekonomik performans 

sergileyip gelişme göstermesi sonucunda, opsiyon hakkını kullanarak pay senedini almayı 

tercih edecek, borsa fiyatı zamanla yükselmiş olan pay senedini daha düşük bir fiyatla satın 

                                                
346  Biçer, s. 142; Kaya, s. 49; Kırca, s. 50; Saraç, s. 114.  
347  Karslı, s. 324; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1284; Saraç, s. 113. Varantın gerçekte bir satın alma 

opsiyonu olmasına karşın opsiyonlu tahvilden farklı olduğu, her şeyden önce varantın bir borçlanma 
aracı olmadığı ayrıca varantın bedelli veya bedelsiz olarak tanınabileceği (Seri: III, No: 36 m. 4/1), 
bedelli olarak tanınması halinde şirket bakımından, tahvillerde olduğu gibi bir finansman aracı 
olarak kullanılabilmesinin mümkün olduğu ancak, her finansman aracının bir borçlanma aracı 
olmadığı, çünkü varantların bedelsiz olarak da tanınabileceği, ikinci olarak tahvillerin vadeleri bir 
yıldan az olmamak üzere serbestçe belirlenebilirken (Seri: II, No: 22, m. 27) varantların vadesinin 
iki aydan az beş yıldan fazla olamayacağı yönünde bkz. Saraç, s.114, dn.72 (Seri: III, No: 36, m. 
5/2). 

348  Biçer, s. 142; Saraç, s. 114. 
349  Biçer, s. 142; Saraç, s. 114. 
350  Kaya, s. 49; Saraç, s. 114. 
351  Saraç, s. 114. 
352  Biçer, s. 210; Saraç, s. 115.  
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alabilecektir353. Şirket de opsiyonlu tahvile normal bir tahvilden daha düşük faiz ödeyeceği 

için uygun maliyetle borçlanma olanağı bulacaktır354. 

Opsiyonlu tahvilde, pay senediyle değiştirilebilir tahvilden farklı olarak yabancı 

sermayenin öz sermayeye dönüşmesi söz konusu olmamaktadır. Çünkü tüm opsiyonlar 

kullanılmış olsa bile şirket borç aldığı tutarı ödemekle yükümlü bulunmaktadır355. 

Opsiyonlu tahvilde alım hakkını kullanan tahvil sahibi, ödeme yükümlülüğünü takas 

yoluyla değil, bedelin nakit ödenmesi suretiyle yerine getirmektedir356. Tahvil sahibi satın 

alma hakkını kullandığı zaman hem tahvil sahibi hem de pay sahibi sıfatlarına birlikte 

sahip olmaktadır357. 

2. Pay Senedi ile Değiştirme Hakkı Veren Tahvillerin Faydaları ve Sakıncaları 

a) Tahvil Yatırımcıları Açısından 

aa) Faydaları 

Pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahvillerin yatırımcı açısından önemli 

faydaları vardır. Her şeyden önce bu tür tahviller hem nakit ödeme hem de değiştirilebilme 

özelliğine sahip olduğu için tahvil sahiplerine iki tür faydası vardır358. Değiştirilebilir 

tahvili elinde bulunduran bir yatırımcının şirketin kar mı zarar mı ettiğiyle ilgilenmesine 

gerek yoktur. Çünkü şirket kar da etse zarar da etse tahvili için daha önce belirlenen faizi 

ödemek zorundadır. Bu açıdan bakıldığında tahvil sahibinin aldığı önemli bir risk 

yoktur359. 

                                                
353  Saraç, s. 115. 
354  Kaya, s. 49; Saraç, s. 115.  
355  Kaya, s. 49; Saraç, s. 115.  
356  Saraç, s. 115. 
357  Kaya, s. 49; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1284. 
358  Biçer, s. 142; Kubilay, s. 14; Saraç, s. 109. 
359  Kaya, s. 50. 
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Şirket iyi bir ekonomik performans sergileyip, yüksek kar oranları dağıtmaya 

başladığında tahvil yatırımcısı, tahvilini pay senediyle değiştirerek, tahvile verilen faizden 

daha yüksek bir gelir elde etme imkanına sahip olur360. Üstelik bu şekilde tahvil sahibi pay 

senedine piyasa değerinden daha düşük bir bedel öder361. Buna karşın şirketin durumunun 

iyi olmadığını ve pay sahiplerine yeterince kar payı dağıtmadığını düşünen tahvil sahibi, 

alacaklıların korunmasıyla ilgili hükümlerden yararlanarak, anaparasını kaybetme endişesi 

taşımadan sabit bir faiz gelirini garantiler362. 

Pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahvillerin önemli bir avantajı da enflasyonist 

ortamda yatırımcısını tahvil bedelindeki değer kayıplarına karşı korumasıdır363.Tahvil 

sahibinin faiz getirisi, enflasyonist bir ortamda kısa zamanda eriyip gidebilecekken şirketin 

pay senetlerinin kazanacağı muhtemel değer artışı tahvil sahibini enflasyonun olumsuz 

etkilerinden belli ölçüde uzak tutar364.  

Yeni kurulan bir şirketin pay senetlerini almak bir yatırımcı için korkutucu olabilir. 

Böyle bir durumda tedbirli olmak isteyen yatırımcı şirketin pay senedini değil, pay senedi 

ile değiştirilebilir tahvilini satın alabilir. Bu şekilde yatırımcı, şirket ekonomik anlamda 

olumlu gelişmeler kaydederse tahvillerini pay senedi ile değiştirip daha karlı bir konuma 

geçebileceği gibi, şirket beklenen performansı gösteremediğinde de tahvilden kaynaklanan 

faiz getirisinden mahrum kalmamış olur365. 

Genelde pay senedi ile, değiştirilebilir tahvilin değeri paralel olarak artacağı için 

tahvil sahibi tahvilini pay senedi ile değiştirmek yerine, başkasına da devredebilir366. Pay 

                                                
360  Kaya, s. 50. 
361  Saraç, s. 109. 
362  Kaya, s. 50; Saraç, s. 109. 
363  Kaya, s. 50. 
364  Kaya, s. 50. 
365  Kaya, s. 50; Saraç, s. 110. 
366  Kaya, s. 51; Kubilay, s. 37; Saraç, s. 109. 



64 

 

 

senedi ile değiştirilebilir tahvillerin mülkiyetinin başkasına geçirilmesi mümkün olduğu 

gibi, üzerinde rehin ve intifa gibi sınırlı ayni hakların tesis edilmesi de mümkündür367. 

bb) Sakıncaları 

Pay senedi ile değiştirilebilen tahvillerin faydaları yanında yatırımcısı açısından 

bazı sakıncaları da vardır368. Bu sakıncaların başında pay senedi ile değiştirme hakkı veren 

bir tahvilin normal bir tahvilden daha az faiz getirmesi gelir. Şirket iyi bir ekonomik 

performans sergileyip kar ettiğinde bu çok büyük bir sorun olmaz. Çünkü kendisi için 

şirket ortağı olmanın daha karlı olduğunu düşünen tahvil yatırımcısı değiştirme hakkını 

kullanarak şirketin pay senetlerinden alır. 

Değiştirme hakkını kullanan tahvil sahibi sayısı çok olduğunda pay sahiplerinin 

sayısı artacak ancak kar sabit kalacaktır. Bu da her bir ortağın elde edeceği kar payı 

miktarının düşmesi anlamına gelmektedir369. Bu yüzden tahvil sahiplerinin çoğunun 

değiştirme hakkını kullanmasıyla birlikte pay sahipliği konumuna geçmesinin böyle bir 

dezavantajı da bulunmaktadır370.  

Değiştirilebilir tahvil uygulamasının başka bir sakıncası vardır ki bu sakınca daha 

çok mevcut pay sahiplerini ilgilendirmektedir. Değiştirme hakkı kullanıldığında pay 

sahiplerinin sermayeye katılım oranları değişmektedir371. Değiştirme hakkını kullanan 

tahvil sahiplerine pay senetlerinden verilebilmesi için şirket sermaye artırımına gitmek 

zorunda kalmaktadır. Yeni çıkarılan payların tahvil sahiplerine verilebilmesi için mevcut 

pay sahiplerinin rüçhan hakkının kaldırılması gerekmektedir. Bu durumda mevcut pay 

sahiplerinin sermayeye katılım oranları azalmış, üstelik şirket gerçek bir büyüme de 

sağlamamış olacaktır. 

                                                
367  Kaya, s. 51; Kubilay, s. 37. 
368  Kaya, s. 51. 
369  Saraç, s. 111. 
370  Saraç, s. 111. 
371  Saraç, s. 111. 
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Şirket paylarının değeri beklendiği gibi yükselmez hatta düşerse değiştirme hakkını 

kullanmanın tahvil yatırımcısı açısından hiçbir cazibesi kalmaz372. O zaman tahvil sahibi 

pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahvilin çok da yüksek olmayan faiziyle yetinmek 

durumunda kalır373. 

b)Tahvil İhraççısı Şirket Açısından 

aa) Faydaları 

Pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahviller şirketin ihtiyaç duyduğu sermayeyi 

karşılamanın ekonomik yollarından biridir374. Çünkü pay senedi ile değiştirme hakkı veren 

tahvillere ödenen faiz, diğer faiz türlerine göre oldukça düşüktür. Sahibine, daha karlı 

gördüğü zaman ortak olma fırsatı tanıyan bir tahvilin, bu hakkı tanımayan tahvilden daha 

az faiz getirmesi normaldir. Şirket kar edip, değiştirme hakkını kullanan tahvil sahibi sayısı 

arttığında şirket sermayesini artırmış olur. Bu durumda herhangi bir nakit çıkışı olmadan 

yabancı sermaye öz sermayeye dönüşmüş olur375. 

Özellikle şirkete ait pay senedi değerinin ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkisi 

altında oldukça düşük olduğu dönemde, yüksek değiştirme fiyatıyla tahvil ihraç 

edilebilir376. Böyle bir durumda tahvili satın alan yatırımcı gelecekte pay senedi 

değerlerinin yükseleceği umudunu taşır. Vade tarihinde bu umudu gerçekleşirse, şirket 

yüksek bir değiştirme fiyatından ihraç ettiği tahviller sayesinde sermayesini ekonomik 

yöntemlerle artırmış olur377. Beklendiği gibi olmayıp pay senetleri değer kazanamadığında 

ise tahvil sahiplerinin çoğu değiştirme hakkını kullanmaz. Bu durumda da şirketin 

                                                
372  Kaya, s. 51. 
373  Kaya, s. 51. 
374  Kaya, s. 52. 
375  Erdem, s. 710; Kaya, s. 52; Saraç, s. 108.  
376  Kaya, s. 52. 
377  Ayoğlu, s. 89; Biçer, s. 142; Kaya, s. 53; Poroy, s. 482.  
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değiştirme hakkı veren tahvile ödediği faiz zaten çok yüksek olmadığından, şirket için yine 

çok büyük bir zarar söz konusu olmaz378. 

Şirket, pay senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracıyla, pay senetlerinin sayısının 

başlangıçta artmasının önüne geçeceği gibi, bu şekilde, karın çok kişi tarafından 

paylaşılmasını engelleyerek pay başına düşen kar miktarını da artırmış olur379. 

Pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahviller, sahipleri değiştirme haklarını 

kullandığında, şirket borçlarının nakit çıkışı olmadan azalmasını sağlar. Bu da şirketin öz 

sermayesinin artması ve mali bünyesinin güçlenmesi sonucunu doğurur380. 

Pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahviller, genellikle, sermaye artırımıyla 

finansman sağlamayı geciktirmek amacıyla ve sıkı para politikası uygulanan dönemlerde 

kullanılır381. 

bb)Sakıncaları 

Pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahvillerin, ihraççı şirket açısından en önemli 

sakıncası, değiştirme hakkının kullanılmasında hiçbir inisiyatifinin olmaması, aksine bütün 

inisiyatifin üçüncü kişilerde olmasıdır382. Bu durum şirketin ekonomik olarak iyi 

performans sergileyemediği ve pay bedellerinin düşük seyrettiği dönemlerde tahvil 

sahiplerinin değiştirme hakkını kullanmamasına sebep olur383. Bu da zaten ekonomik 

sıkıntıda olan şirketin bir de tahvil sahiplerine faiz ödemek zorunda kalacağı anlamına 

                                                
378  Kaya, s. 53. 
379  Saraç, s. 108. 
380  Erdem, s. 710; Saraç, s. 108.  
381  Saraç, s. 109. 
382  Kaya, s. 53; Saraç, s. 110. 
383  Kaya, s. 53; Saraç, s. 110. 
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gelir384. Acil sermayeye ihtiyaç duyulan bir dönemde üçüncü kişilerin değiştirme hakkını 

kullanmaması şirket menfaatlerine uygun değildir. 

Şirketin ekonomik durumu iyi olduğunda sermayeye duyulan ihtiyaç başka yollarla 

da karşılanabilir. Böyle durumlarda değiştirme hakkı veren tahvil sahiplerinin değiştirme 

hakkını kullanıp kullanmamaları şirket için çok da önemli değildir. Ancak tahvil sahipleri 

de, kendi menfaatlerini düşünerek, değiştirme haklarını şirketin ekonomik durumlarının iyi 

olduğu zamanlarda kullanırlar385. Bu yüzden şirketin özellikle tahvil ihraç şartlarını, 

değiştirme hakkının kullanılabileceği süreyi ve değiştirme fiyatını iyi belirleyemediği 

takdirde ihtiyaç duyduğu anda ve oranda sermaye artıramama riski vardır386. 

Pay senedi ile değiştirme hakkı veren tahvil uygulamasının bir sakıncası da ortak 

sayısının artmasına bağlı olarak yönetimin değişme olasılığının bulunmasıdır387. Özellikle 

değiştirilebilir tahvillerin çoğunun bir kişi veya yatırım bankasının elinde bulunması 

halinde388, değiştirme hakkı, elde bulunan bütün tahviller için kullanılırsa, bu durum, 

şirkette güç dengesinin ve yönetimin değişmesine sebep olabilir389. Ayrıca değiştirme 

haklarının kullanılması sonucunda artan pay sayısına bağlı olarak pay senedi değerinin 

düşmesi,  şirketin vergi yükünün artması veya azalan yabancı kaynak sonucunda şirketin 

mali dengesinin bozulması da değiştirilebilir tahvil uygulamasının şirket açısından başka 

sakıncalarıdır390. 

 

                                                
384  Pay senedi ile değiştirilebilir tahvillerde, diğer tahvillere göre, daha düşük faiz oranı 

uygulandığından, böyle bir durumda bile şirketin ucuz yabancı kaynak temin etme avantajına sahip 
olacağı yönünde bkz. Kaya, s. 53, dn. 57. 

385  Kaya, s. 53. 
386  Kaya, s. 53. 
387  Saraç, s. 110. 
388  İhraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeyerek doğrudan dışarıda veya yurt içinde 

yerleşik kişilere tahsisli olarak toptan satışının, “tahsisli satış” olarak nitelendirildiği ve bunun 
mümkün olduğu yönünde bkz. Seri: II, No: 31 m. 4, m. 23; Saraç, s. 110, dn. 55. 

389  Erdem, s. 710; Saraç, s. 110.  
390  Erdem, s. 710; Saraç, s. 110. 
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III. TAHVİL BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARININ ALACAKLILARI 

Kanun, şartlı sermaye artırımı ile ilgili hükümde, sadece değiştirme hakkı veren 

tahvillere sahip olan alacaklıların değil, bu tür tahvillere benzer borçlanma araçlarıyla 

şirketten alacaklı olanların da şartlı sermaye artırımından faydalanabileceğini kabul 

etmiştir (TTK m. 463/1). Ancak bu hükümden tam olarak hangi borçlanma araçlarının 

kastedildiği anlaşılamadığı gibi gerekçede de bu konuyla ilgili bir açıklama yer 

almamaktadır391. Bu durum kanunun eksikliği olarak görünse de sermaye piyasasının hızlı 

değişen dinamik yapısı bizi, bu borçlanma araçlarının ismen sayılmasının doğru olmadığı 

sonucuna götürür392. Çünkü kanun yürürlüğe girdiği dönemde olmayan bir borçlanma 

aracının daha sonra yürürlüğe giren bir tebliğle kullanımının yaygınlaşması mümkündür393. 

Eğer kanunda tahvil benzeri borçlanma araçlarının neler olduğu tek tek sayılsaydı kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte olmayan bir borçlanma aracının alacaklısını şartlı sermaye 

artırımından yararlanabilecek olan kişilerden sayabilmemiz mümkün olmazdı. 

Borçlanma araçları ifadesi Seri: II, No:31 sayılı tebliğde açıklanmıştır. Buna göre 

borçlanma araçları ihraççı şirketin bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla 

düzenleyerek ihraç ettikleri tahvilleri, paya dönüştürülebilir tahvilleri, değiştirilebilir 

tahvilleri, bonoları, kıymetli maden bonolarını ve bu Tebliğin 34 üncü maddesi 

çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye 

piyasası araçlarını ifade eder (m.3/1-c).  

Kanunda kullanılan “tahvil benzeri borçlanma araçları” ifadesinden şartlı sermaye 

artırımının sadece tahvil çıkarma şeklindeki borçlanma ile sınırlanmadığı anlaşılmaktadır. 

Ancak, tahvil benzeri araçlarla borçlanmak da tahvil şeklinde borçlanmanın temel 

özelliklerini taşımalıdır394. TTK m. 504’e göre; her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, 

varlığa dayalı senetler, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkı veren senetler 

                                                
391  Kaya, s. 74; Saraç, s. 123. 
392  Biçer, s. 181; Kaya, s. 73; Saraç, s. 124. 
393  Biçer, s. 181; Kaya, s. 75; Saraç, s. 124. 
394  Biçer, s. 181; Kaya, s. 75; Saraç, s. 126. 
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ile her  çeşit menkul kıymetler, aksi  kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı 

ile çıkarılabilirler. Genel kurul bu kararı, kanunlarda farklı bir düzenleme yoksa, 

sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 

olumlu oylarıyla verir. Bu nisap emredici nitelikte değildir. Esas sözleşmede farklı bir 

nisap öngörülmesi mümkündür. Genel kurul kararının çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, 

gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi şarttır. Genel kurul kararını yönetim kurulu yerine 

getirir. Bu hükme tabi menkul kıymetler hamiline veya emre yazılı olabileceği gibi, itibarî 

değerli de olabilir. İtibarî değer genel kurul ve eğer yetkilendirilmişse yönetim kurulu 

tarafından belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olmalı ve teslimi anında 

tamamen ödenmelidir. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi tahvilin çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Ancak 

şartlı sermaye artırımına katılabilecek olan tahvil alacaklıları, sadece pay senedine 

dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ve opsiyonlu tahviller dolayısıyla şirketten 

alacaklı olan tahvil sahipleridir. Bu yüzden “benzeri borçlanma araçları” ifadesinden bütün 

tahvil türlerini anlamak doğru bir yorum olmaz395.  

TTK’nın mehaz kanunu olan İsviçre BK’nın gerekçesine göre, benzeri borçlanma 

araçları nedeniyle şirketten alacaklı olanların, şartlı sermaye artırımına katılımlarının 

sağlanabilmesi için, alacaklı ile şirket arasında pay ile değiştirilmesi mümkün olan bir 

alacak hakkı meydana getirmesi, bu hakkın bir kıymetli evraka bağlanabilmesi ve 

değiştirme hakkının kullanılabilmesinin yazılı olarak kararlaştırılması gibi bazı unsurların 

varlığı gereklidir396. Şirket ile borç veren arasında yapılan anlaşma tutulan sicil ve 

defterlerden anlaşıldığı takdirde alacaklının elindeki belge tahvil benzeri borçlanma aracı 

sayılabilir397. Bu yüzden pay senedi ile değiştirilebilir tahvil gibi halka arz edilmeden daha 

dar bir çevreye sunulan ve sahibine elindeki senedi şirketin pay senediyle değiştirme hakkı 

veren borçlanma araçları TTK m. 463/1 anlamında tahvil benzeri borçlanma aracıdır398. 

                                                
395  Biçer, s. 141; Kaya, s. 74; Saraç, s. 105, 124. 
396  Biçer, s. 180; Kaya, s. 74; Saraç, s. 124.  
397  Kaya, s. 74. 
398  Kaya, s. 74; Saraç, s. 126. 
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Buna örnek olarak şirkete kredi veren bir bankaya, kredinin geri ödenme zamanı 

geldiğinde nakit para yerine şirketin pay senetlerinden verilmesi gösterilebilir. Bu durum, 

şirketin pay senetlerinin değeri yükseldiği takdirde banka için, yabancı sermaye nakit çıkışı 

olmadan öz sermayeye dönüştüğünden şirket için avantajlıdır399. 

Benzeri borçlanma araçlarının tahvilin bütün özelliklerini taşıması gerektiği 

düşünüldüğünde bu terim çok dar yorumlanabilir. Bu yüzden benzeri borçlanma 

araçlarının taşıması gereken temel özelliklerin, şartlı sermaye artırımının amacı dikkate 

alınarak saptanması gerekmektedir400. Ayrıca, şartlı sermaye artırımı alım veya değiştirme 

haklarının kullanılması yoluyla gerçekleştirileceğinden, ihraç edilen benzeri borçlanma 

araçlarının yeni çıkarılan pay senetlerinden kullanılacak şekilde, alım ve değiştirme 

haklarıyla birlikte ihraç edilmesi gerekir401. 

Bu çerçevede finansman bonoları402, intifa senetleri403, katılma intifa senetleri ve 

oydan yoksun paylar benzeri borçlanma araçları arasında kabul edilebilir404. Buna karşın 

sahibine alım ve değiştirme hakkı vermeyen adi borç belgelerinin, kambiyo senetlerinin ve 

borç sözleşmelerinin benzeri borçlanma aracı sayılmaması gerekmektedir405. 

IV. ŞİRKET ÇALIŞANLARI 

A. GENEL OLARAK 

Şirket çalışanlarına pay senedi verilerek şirkete ortak yapılması fikri ilk önce 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır406. 1950’li yıllarda ABD’de yeni kurulan 

                                                
399  Kaya, s. 75. 
400  Biçer, s. 180; Kaya, s. 75; Saraç, s. 126. 
401  Saraç, s. 126. 
402  Finansman bonosunun içerisinde “bono” kelimesi geçmesine rağmen, bir çeşit tahvil olarak kabul 

edildiği yönünde bkz. Biçer, s. 183. 
403  Biçer, s. 184. 
404  Saraç, s. 125,128. 
405  Biçer, s. 185; Saraç, s. 127. 
406  Biçer, s. 186; Kaya, s. 75; Saraç, s. 130. 
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bazı şirketler oldukça sınırlı ekonomik imkânlarına rağmen büyük şirketlerle rekabet etmek 

zorunda kalınca çareyi, iyi eğitimli ve kaliteli çalışanlarına pay senedi vererek, onları 

şirkete ortak yapmakta bulmuştur407. ABD’deki bu gelişmelerden sonra Avrupa’da da 

çalışanların şirkete ortak olması yönünde yasal düzenlemeler yapılmıştır408. Türkiye’de ise 

işçilerin teşekkül ve müesseselerin yönetimine katılma ve karlardan yararlanma hakları ilk 

defa kamu sektöründe 1964 tarihinde 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 

Müesseseleri Hakkında Kanun ve iki yıl sonra çıkarılan İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 

Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Tüzük ile tanınmıştır409. 

Çalışanların şirkete ortak olması işçilerin şirketi benimsemesi ve şirketin başarılı 

olmasını daha çok istemesi bakımından önemli bir adımdır410. Çünkü şirkete ortak olan bir 

işçi şirketin pay senedinin borsada değer kazanıp kazanmadığıyla, şirkete ortak olmayıp 

ücret karşılığı çalışan bir işçiden çok daha fazla ilgilenir411. Ayrıca şirket, çalışanları 

şirkete ortak yaparak likitide tasarrufu sağlar ve vergi avantajından yararlanır412. 

Çalışanların şirkete ortak olabilmesi için şartlı sermaye artırımı zorunlu değildir. 

Diğer sermaye artırım yöntemleri ile de çalışanlar şirketin ortağı haline getirilebilir413. 

Fakat şartlı sermaye artırımı, ihtiyaca göre pay senedi ihracını mümkün hale getirdiği için, 

bu yöntemle çalışanlara pay senedi vermek çok daha kolaydır414.  

                                                
407  Demirkan, s. 1; Kaya, s. 75, dn. 174; Saraç, s. 130. 
408  Kaya, s. 75; Saraç, s. 130. 
409  Biçer, s. 186, dn. 635; Tekinalp, Yardım Akçeleri, s. 424-425. 
410  Kaya, s. 76; Saraç, s. 129. 
411  Saraç, s. 131. 
412  Kaya, s. 77; Saraç, s. 130. 
413  Biçer, s. 186; Kaya, s. 77.  
414  Biçer, s. 186; Kaya, s. 77.  
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Şartlı sermaye artırımının çalışanlar için daha verimli olabilmesi için alım hakkının 

uzun bir süreye yayılması gerekir415. Çünkü iktisadi açıdan zayıf durumda olan çalışanlar, 

pay senedi almak için gerekli olan parayı her zaman temin edemeyebilirler416. 

Çalışanların şartlı sermaye artırımına katılarak şirket ortağı olmalarının pek çok 

avantajı yanında bazı sakıncaları da vardır. Bunların başında pay senetlerinin değerlerinde 

ciddi bir artışın olmaması gelir. Bu durumda çalışanlar şirkete ortak olarak önemli bir 

avantaj kazanmış olmazlar417. 

B. ÇALIŞAN KAVRAMININ KAPSAMI 

Şartlı sermaye artırımına katılabilecek olan çalışanların kimler olduğu kanunda 

düzenlenmemiştir. Gerekçeye göre “çalışanlar” sözcüğü şirketin ve topluluk şirketlerinin 

işçileri dahil-sıfatları ne olursa olsun - tüm çalışanlarıdır418. Bu yüzden iş sözleşmesiyle 

çalışan genel müdür de, vasıfsız işçi de çalışan kavramının kapsamındadır419. Ancak 

unutulmamalıdır ki çalışan kavramı işçiyi de kapsamasına rağmen, bir şirkette çalışan 

olabilmek için o şirkette iş sözleşmesiyle çalışma zorunluluğu yoktur420. Çünkü çalışan 

kavramı iş görme borcu altına giren herkesi kapsayan bir terimdir421. 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye 

işçi denir (İşK m. 2/1). Bu yüzden bir şirkete iş sözleşmesiyle bağlı olmayan bir çalışan 

işçi değildir. Ancak bir kişinin iş sözleşmesi dışında vekalet sözleşmesiyle de bir şirkete 

bağlı olarak çalışması mümkündür. Özellikle bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan 

yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, murahhas üye ve müdürler genelde şirkete vekalet 

                                                
415  Kaya, s. 77. 
416  Kaya, s. 77. 
417  Saraç, s. 134. 
418  Gerekçe, m. 463/1; Biçer, s. 187; Kaya, s. 77, dn. 186.  
419  Kaya, s. 78. 
420  Saraç, s. 147. 
421  Saraç, s. 148. 
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sözleşmesiyle bağlı olan çalışanlardır422. Kanunda bu konuda açıklık olmamasına rağmen 

şartlı sermaye artırımının amacı ve uygulama alanları dikkate alındığında bu konumdaki 

çalışanlara da alım hakkı tanınması gerektiği sonucuna ulaşılır. Mehaz kanun İsviçre 

BK’nın 2007 tarihli tasarısında yönetim kurulu üyelerinin şartlı sermaye artırımından 

yararlanabileceğinin açıkça düzenlenmiş olması da bu görüşü destekler niteliktedir423. 

İş sözleşmesiyle çalışmalarına rağmen, belirli süreli iş sözleşmesiyle şirkette 

çalışanların pay alım hakkına sahip olup olmadıkları tartışmalıdır. Özellikle çalışanları 

şirket ortağı yapma amacının, performansın ve çalışma isteğinin artırılması gibi sebeplere 

bağlandığı durumlarda, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara alım hakkı tanınmasının 

şirket açısından bir faydası olmadığı açıktır424. 

Doktrinde bir görüşe göre şirkette iş sözleşmesiyle çalışmayan ticari temsilci, 

komisyoncu gibi tacir yardımcılarının şartlı sermaye artırımından yararlanarak, yeni 

çıkarılan pay senetlerinden alma hakkı yoktur425. Ancak kanaatimizce şartlı sermaye 

artırımından yararlanmak için iş sözleşmesiyle çalışmak zorunlu olmadığından, bağlı tacir 

yardımcılarının da şartlı sermaye artırımından yararlanabilmeleri gerekir. 

Şirkette daha önce çalışmış, ancak artırım yapıldığı sırada çalışmayan, şirketin eski 

çalışanlarının ise şartlı sermaye artırımından yararlanıp yararlanamayacağı konusunda 

kanunda açıklık yoktur426. Kanaatimizce böyle bir durumda çalışanları şirketin ortağı 

yapmanın amaçlarına ulaşılması mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, çalışma isteğinin 

artırılması, çalışanların şirketi benimsemesinin sağlanması ve bu suretle performansın ve 

                                                
422  Ansay, s. 100-101; Biçer, s. 188; Güzel/Okur, s. 88. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 543; Saraç, s. 

147, dn. 203. Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasındaki sözleşme, genelde vekalet sözleşmesi 
olmakla birlikte, bahse konu sözleşmenin bazen hizmet sözleşmesi niteliği de taşıyabileceği 
yönünde bkz. Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, s. 179-180. Hukukumuzda yönetim kurulu üyeleri ile 
şirket arasındaki ilişkinin vekalet sözleşmesine dayandığı görüşü hakimse de, yönetim kurulunun 
6102 sayılı kanunla daha profesyonel bir yapıya kavuştuğu ve şirketle arasındaki ilişkinin vekaletten 
çok hizmet sözleşmesi olarak görülmesi gerektiği, yönetim kurulu üyelerinin bu yüzden alım 
hakkına sahip olduğu yönünde bkz. Hacımahmutoğlu, s.175; Kaya, s.78.  

423  Biçer, s. 188. 
424  Kaya, s. 78, dn. 188. 
425  Kaya, s. 78. 
426  Saraç, s. 152. 
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karlılığın artırılması gibi amaçlara halihazırda çalışmayan çalışanlar şirkete ortak edilerek 

ulaşılamaz427. Bu yüzden şirketin eski çalışanlarının alım hakkına sahip olmadığının 

kabulü gerekir428. 

Şirket, çalışanlarına kural olarak eşit davranma yükümlülüğü altındadır. Bu da 

şirketin tüm çalışanlara alım hakkı kullandırarak şartlı sermaye artırımından 

yararlandırmasını gerektirir429. Ancak çalışanlar arasında farklı muamele yapılmasını haklı 

gösterecek bir neden olduğu takdirde şirket, alım hakkını bütün çalışanlara değil, sadece 

bir kısmına da tanıyabilir430. Uygulamada da şirketin ulaşmak istediği amaca göre çoğu kez 

çalışanların sadece belli bir kısmına alım hakkı tanındığı görülmektedir431.  

Yeni pay senetlerini alım hakkı bütün çalışanlara değil de sadece bazı çalışanlara 

tanındığında, bu hakkın kimlere tanınacağı konusunda herkes tarafından kabul edilecek 

objektif kriterler konulmalıdır. Bu objektif kriterlere örnek olarak belli bir süredir şirkette 

çalışmak gösterilebileceği gibi, belli bir yaşın altında veya üstünde olmak, yönetici 

pozisyonunda çalışmak, belli bir miktarın üstünde ücret almak veya belli bir eğitim almış 

olmak gibi kriterler de gösterilebilir432. 

Şartlı sermaye artırımından yararlanacak çalışanlar belirlenirken dikkat edilmesi 

gereken önemli bir husus da farklı sıfatlara sahip bir çalışanın alım hakkından birden çok 

kez yararlanmasının önüne geçilmesidir. Mesela, şartlı sermaye artırımından sadece 

yönetim kurulu üyelerinin ve şirkette çalışan mühendislerin yararlanabileceği 

kararlaştırılmışsa, yönetim kurulu üyesi olan bir mühendisin alım hakkından birden fazla 

yararlanamaması sağlanmalı, çifte alımlar engellenmelidir433. Bunun için ayrı bir genel 

                                                
427  Saraç, s. 152. 
428  Saraç, s. 152. Emekli olmuş çalışanların da sermaye katılımı kapsamına alınması gerektiği yönünde 

bkz. Biçer, s. 187. 
429  Kaya, s. 78. 
430  Çelik, s. 179; Kaya, s. 78; Süzek, s. 396.  
431  Kaya, s. 79. 
432  Kaya, s. 80. 
433  Saraç, s. 151. 
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kurul kararına gerek olmamalıdır. Bu tür sınırlandırmaların şartlı sermaye artırımının 

doğası gereği olduğu kabul edilmelidir434. 

Şartlı sermaye artırımı ile çalışanların şirkete ortak edilmesinden beklenen 

faydaların gerçekleşebilmesi ve hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için çalışanların şirkete 

katılımının uzun süreli olması gerekmektedir435. Bu yüzden paylar çalışanlara bazı 

kısıtlamalarla sunulur. Mesela şirket çalışanlara pay alım hakkı tanırken bu payların belli 

bir zamana kadar devredilmesini yasaklayabilir. Şirket, bu yasağa aykırı hareket edildiği 

takdirde, payların iadesi yükümlülüğü de getirebilir436. Genelde çalışanların yönetime 

katılmasını, idari sorumluluk almasını amaçlayan küçük ve orta ölçekli şirketlerde daha 

fazla kısıtlama görülür. Buna karşılık çalışanların katılımını, yüksek ücret ödemeden 

kaçınma ve payda oluşacak spekülatif değer artışından çalışanların da yararlanması gibi 

ekonomik amaçlarla isteyen büyük şirketlerde fazla kısıtlama görülmez437. Ancak bu 

kısıtlamalar artırıldıkça alım hakkı kullanmanın çalışanlar için avantajsız hale geleceği ve 

çalışanların katılımının beklenen düzeyde olmayabileceği de unutulmamalıdır. 

C. ÇALIŞANLARA PAY VERİLMESİNİN NEDENLERİ 

1. Çalışma İsteğinin Artırılması 

Çalışanlara yeni çıkarılan pay senetlerinden alım hakkı tanınmasının sebeplerinden 

biri, çalışanların şirketi benimseyerek daha şevkle çalışmalarını sağlamaktır438. Pay sahibi 

konumuna gelen çalışan şirketle aynı hedeflere ulaşmak için daha verimli bir şekilde 

çalışırken, sabit ücretinin yanında yılsonu kazancından da kar payı alır439. 

                                                
434  Saraç, s. 151. 
435  Saraç, s. 153. 
436  Kaya, s. 86; Saraç, s. 154.  
437  Kaya, s. 86; Saraç, s. 155.  
438  Kaya, s. 81; Saraç, s. 129. 
439  Biçer, s. 189; Kaya, s. 81; Saraç, s. 129.  
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Şirket çalışanlarının çalışma isteklerinin artırılmasının bir yolu da onlara yüksek 

ücret ödenmesidir. Ancak bu yöntemde şirket masrafları çok artacağı için rekabet gücünün 

düşmesi gibi bir sonuç ortaya çıkabilir440. Ayrıca yüksek ücret almaya alışan çalışanların 

belli bir süre sonra bu durumu kanıksamaları, yüksek ücretle motive olamamaları, 

çalışmasalar da bu ücreti garantilediklerini düşünerek rehavete kapılmaları da ihtimal 

dahilindedir. Bu durumda şirket hem ödediği paranın karşılığını alamaz, hem de masraflar 

nedeniyle şirket maliyetleri artar441. Oysa şartlı sermaye artırımı ile çalışanlar şirkete ortak 

edildiğinde hem şirketten nakit çıkışı azalır hem de çalışanlar şirketin pay senetlerinin 

değer kazanması için daha çok çalışır442. 

2. Şirketin Mali Durumunun Düzeltilmesi 

Çalışanların şartlı sermaye artırımına katılırken, alım haklarını ancak belli bir bedel 

ödeyerek kullanabilecekleri kararlaştırılabilir. Bu durum, şirketin mali durumunun 

düzeltilmesinde de yardımcı olur443. Gerçi, şartlı sermaye artırımı ile çalışanların şirkete 

ortak edilmesinin temel amacı bu değildir. Şartlı sermaye artırımı ile ulaşılmak istenen 

temel amaç çalışanların çalışma isteğinin artırılması ve bu suretle şirketin elde ettiği karın 

geniş kitlelerle paylaşılmasıdır. Başka bir deyişle, şartlı sermaye artırımı ile ulaşılmak 

istenen temel amaç sosyal ve idealdir444. 

3. Emeklilik Ücretine Ek Olarak Pay Verilmesi 

Başta Avrupa’da olan gelişmiş ülkelerdeki en büyük sorunlardan biri, çalışan genç 

nüfusun az, buna karşın ortalama yaşam sürelerinin uzun oluşudur. Böyle bir ülkede 

emekli sayısı çok, onların emekli maaşını finanse edecek çalışanlar ise az olur. Bu 

                                                
440  Kaya, s. 83; Saraç, s. 130. 
441  Saraç, s. 130. 
442  Saraç, s. 133. 
443  Kaya, s. 82; Saraç, s. 131. 
444  Aydın, s. 91; Biçer, s. 188; Çeliktaş, s. 125; Demirkan, s. 3-4; Kaya, s. 82; Özdamar, s. 68-69. 

Sadece personelin menfaati ve sosyal politika ile ilgili düşüncelerin, pay sahiplerinin rüçhan 
hakkının kaldırılmasında tek başına haklı sebep teşkil etmeyeceği yönünde bkz. Göksoy, s. 418. 
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durumda, sosyal güvenlik kurumları zamanla emekli maaşlarını ödeyemez hale gelir445. Bu 

yüzden, başta Almanya’da olmak üzere birçok ülkede, bu soruna çözüm arayışı içine 

girilmiş ve bazı çözümler üretilmiştir. Bu çözümlerin başlıcaları işletmelerin yardım 

kasaları oluşturmaları ve çalışanların bireysel emeklilik sistemine girerek prim 

yatırmalarıdır446. Şartlı sermaye artırımı ile çalışanların şirkete ortak edilmesi de emeklilik 

dönemini güvence altına alan yöntemlerden biridir447. 

Günümüzde ülkemizde de nüfus artış hızı azalmakta ve ortalama yaşam süresi 

uzamaktadır. Bu durum, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, emeklilerin maaşlarını finanse 

edecek çalışan nüfusun azalmasına, sosyal güvenlik kurumlarının darboğaza girmesine ve 

emekli maaşlarını finanse etmek için farklı arayışlara girilmesine sebep olmuştur. İşte bu 

durumda şartlı sermaye artırımı ile çalışanların şirkete ortak edilmesi de bir çözümdür. 

Şöyle ki, çalışanlara emekli olurken emeklilik ücretlerinin yanında şirketin pay 

senetlerinden verilerek, çalışanların pay senetlerindeki muhtemel değer artışlarından ve 

yılsonu karından faydalanmaları amaçlanmaktadır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi 

şartlı sermaye artırımı ile çalışanların şirkete ortak edilmesinin temel hedefi sosyal ve ideal 

amaçlardır448. 

Burada üzerinde durmamız gereken önemli bir husus şirket sermaye artırımına 

giderken emekli olanların durumudur. Şirket çalışanı emekli olurken ona vereceği 

ikramiyeyi azaltıp yerine şirket pay senedinden vermektedir. Bu durumda çalışanın 

motivasyonunun artırılması gibi bir amaç olmasa da, şirketten çıkacak olan nakit azalacağı 

için faydalı bir uygulamadır. Oysa şartlı sermaye artırımı kabul edilmeden uzun zaman 

önce emekli olmuş bir çalışana şirketin pay senetlerinden vermenin şirket açısından hiçbir 

faydası yoktur. 

4. Şirketin Personel Giderlerinin Azaltılması 

                                                
445  Biçer, s. 190; Kaya, s. 83. 
446  Kaya, s. 83. 
447  Kaya, s. 83. 
448 Aydın, s. 91; Biçer, s. 188; Çeliktaş, s. 125; Demirkan, s. 3-4; Göksoy, s. 418; Kaya, s. 82; 

Özdamar, s. 68-69. 
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Şirketlerin en önemli gider kalemlerinden biri şüphesiz çalışanlara ödenen 

ücretlerdir. Bu tür masraflar şirket ekonomik olarak iyi durumda olduğunda sorun değildir. 

Ancak şirket mali olarak zor günler geçirdiği dönemlerde çalışanlara ücret ödemekte 

zorlanacağı gibi, durum daha da kötüleştiğinde işyerinin bazı bölümlerini kapatmak ve bazı 

çalışanları işten çıkarmak zorunda da kalabilir449. Bu durum, elbette, sadece işten çıkarılan 

çalışan için değil, şirket ve toplum için de istenmeyen bir durumdur. 

Şirket mali krize girdiğinde, işçi çıkartmak yerine, çalışanların ücretinin düşük 

tutularak onlara pay alım hakkı tanınması da uygulanabilecek bir yöntemdir. Böylece hem 

menfaatler arası denge bir nebze de olsa sağlanmış, hem de işsizliğin önüne geçilmiş 

olur450. Üstelik şirket zamanla mali krizi atlatabilir ve pay senetleri değer kazanırsa 

çalışanlar önemli bir kazanç da elde edebilir. Şirkete ortak olma fikri zaten işçilerin 

çalışma isteklerini ve motivasyonlarını artıracağı için, şirketin bu yöntemle mali krizi 

atlatması, işçi çıkarmaktan veya işyeri kapatmaktan daha kolay da olabilir.  

Önemle belirtmeliyiz ki, şirket, personel masraflarını azaltmak için, ancak ücretleri 

düşük tutup, yanında pay senedi verebilir. Yoksa şirketin çalışanlara hiçbir ücret ödemeden 

sadece şirketin pay senetlerinden vererek personel masraflarını azaltması mümkün 

değildir451. 

 

§5. ŞARTLI SERMAYE ARTTIRIMININ UYGULAMA ALANLARI  

I. GENEL OLARAK 

TTK m. 463/1 şartlı sermaye artırımından faydalanabilecek kişileri 

düzenlemektedir. Ancak, bu kişilerin tahdidi olup olmadığıyla ilgili kanunda açıklık 

yoktur. Kanunumuzun kaynağını teşkil eden İsviçre BK’da da aynı belirsizlik 

                                                
449 Kaya, s. 83; Saraç, s. 131. 
450 Kaya, s. 84. 
451 Kaya, s. 84. 
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bulunmaktadır ve bu sayımın sınırlı olup olmadığı yönünde İsviçre’de de tartışmalar 

yapılmıştır452. İsviçre’deki tartışmalarda; buradaki sayımın tahdidi olduğunu ileri süren katı 

ve daraltıcı yorumdan, sayımın tadadi olması gerektiğini ileri süren genişletici ve 

özgürlükçü yoruma kadar geniş bir yelpazede değişik fikirler bulunmaktadır453.  

Şartlı sermaye artırımının en önemli yararı ve TTK’da kabul edilmesinin temel 

sebebi şirketin ihtiyaç duyduğu anda ve oranda sermaye artırımına olanak vermesidir. 

Şirket şartlı sermaye artırımına giderken bu temel amaçtan sapmadığı sürece, şartlı 

sermaye artırımının kabul edilmesi, şirketin ve pay sahiplerinin menfaatinedir454. Bu 

yüzden şartlı sermaye artırımından yararlanabilecek kişilerin TTK m. 463/1 ile sınırlı 

olması şirketin aleyhine bazı sonuçlar doğmasına sebep olabilir.  

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, TTK m. 463/1’de yer alan kişilerin 

hükümde sayılmasının nedeni, esasen şirketin ihraç edilecek pay bedellerinin ödenmesini 

teminat altına alma düşüncesinden kaynaklanmaktadır455. Başka bir ifadeyle, şirket ve 

mevcut pay sahipleri için herhangi bir sakınca olmadığında -pay senetleri için yapılacak 

ödeme teminat altına alındığında- TTK m. 463/1’de sayılanlar dışındaki kişilerin, şartlı 

sermaye artırımına katılması mümkündür. Çünkü şartlı sermaye artırımında hem şirketin, 

hem pay sahiplerinin, hem de şirket alacaklılarının menfaati vardır456. 

Şirketin menfaatine olmasının en önemli sebebi, şartlı sermaye artırımının, şirkete 

uzun zaman dilimi içinde, ihtiyaç duyulan anda ve o oranda pay senedi ihracına imkan 

tanıması, bu suretle de esnek bir finansman sağlayabilmesidir. Bu da şirketin finansmanı 

için en az maliyetli yolun seçilmesi demektir457. Başka bir ifadeyle şirket, şartlı sermaye 

artırımı ile şirket alacaklılarına pay senedi vererek, onları şirketin ortağı haline 

getirdiğinde, ekonomik yoldan borcunu ödemiş olur. 

                                                
452 Biçer, s. 197; Saraç, s. 155. 
453 Saraç, s. 159. 
454 Biçer, s. 200; Kaya, s. 97; Saraç, s. 159.  
455 Biçer, s. 200; Saraç, s.160.  
456 Saraç, s. 161. 
457 Biçer, s. 200; Saraç, s. 161.  
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Şartlı sermaye artırımı ile birlikte yeni çıkarılan pay senetleri üzerinde şirketin 

mevcut ortaklarının rüçhan hakkı olmamasına rağmen, bu uygulama onların zararına da 

değildir. Çünkü şartlı sermaye artırımında mevcut pay sahiplerine önerilmeye muhatap 

olma hakkı tanınmaktadır458. Önerilmeye muhatap olma hakkı sayesinde mevcut bir pay 

sahibinin sermayeye katılma oranını koruması mümkündür459. Hatta şartlı sermaye artırımı 

amacına ulaştığında şirketin kar oranı artacağı için bu durum, mevcut pay sahiplerinin de 

menfaatinedir. 

Şirket alacaklılarının da şartlı sermaye artırımından menfaatleri vardır. Çünkü yeni 

ihraç edilen pay senetleri için yapılacak ödemeler teminat altına alınmıştır. Bu yüzden de, 

alacaklıların, şirketten olan alacaklarının ödenmesinde, karşılığı oluşturan sermayenin 

varlığına ve gerçekliğine olan güvenleri korunmuştur460.  

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, menfaatler dengesi sağlandığında ve 

ödemeler teminat altına alındığında, şartlı sermaye artırımının sadece TTK m. 463/1’de 

sayılanlarla sınırlı olmaması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz461. 

Şartlı sermaye artırımında ayni ödemenin kabul edilip edilemeyeceği de 

tartışmalıdır. Bir görüşe göre, kanunda ayni ödemenin özel olarak yer almamasının sebebi 

ödemelerin teminat altına alınmasının garantilenmesidir462. Bu durumda en kesin çözüm 

sadece nakdi ödemelerin kabul edilmesidir. Bu yüzden ödemeler teminat altına alındığında 

ayni ödeme şeklinin kabul edilmesi de mümkündür463. 

Diğer görüşe göre, şartlı sermaye artırımı uygulamasında ayni sermayenin de 

getirilebileceği kabul edilirse, bankanın denetim yükümlülüğü gereğinden fazla 

                                                
458 Saraç, s. 161. Önerilmeye muhatap olma hakkı için bkz. Üçüncü Bölüm §8, I, B. başlığı altında 

yaptığımız açıklamalar. 
459 Saraç, s. 161. 
460 Biçer, s. 200; Kaya, s. 98; Saraç, s. 162. 
461 Biçer, s. 200; Kaya, s. 98; Saraç, s. 162. 
462  Biçer, s. 200; Saraç, s. 160. 
463 Saraç, s. 160; aksi yönde Biçer, s. 205.  
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ağırlaşacaktır. Çünkü banka ödemeyi kabul ederken ayni sermayeyi kontrol edecek, alım 

ve değiştirme hakkı sahibiyle bu konuda bir sözleşme yapacaktır. Şirketin yönetim 

kurulunun da, ayni sermayenin şirkete gerçek değeriyle getirilip getirilmediğiyle ilgili bir 

rapor hazırlaması gerekecektir464. Tüm bu işlemlerin şartlı sermayenin kabul edilmesinde 

etken olan basitlik ve sadeliği zedeleyeceği açıktır465.  

Kanaatimizce şartlı sermaye artırımın uygulamasında taahhütlerin ayni sermaye ile 

ifası mümkün değildir. Ayni sermaye ile ifanın kabul edilmesi durumunda şirkete ve 

bankaya daha fazla iş düşecek ve bu durumda şartlı sermaye uygulaması şirket tarafından 

tercih edilmeyecektir. Bu yüzden taahhüdün ifası hususunda genişletici yorum 

yapılmamalı, TTK m. 468/2’de belirtilen ödeme şekillerine sadık kalınmalıdır.  

II. ŞİRKET BİRLEŞMELERİ 

Şirket birleşmesi ile kastedilen, iki veya daha çok şirketin, malvarlıkları tasfiye 

edilmeksizin, içlerinden birinin veya yeni kurulan bir başka şirketin bünyesi altında 

kendiliğinden (ipso iure) ve külli halefiyet hükümleri çerçevesinde malvarlıklarını 

birleştirmeleri ve birleşen şirketlerin ortaklarına, bu şirketin pay senetlerinden 

verilmesidir466. Birleşme sonucunda infisah eden şirketin pay sahiplerine, bünyesinde 

birleşilen şirketin pay senetlerinden verilirken, herhangi bir işlem yapılmasına gerek 

kalmaz467. Başka bir ifadeyle infisah eden şirketin pay sahiplerinin ellerindeki pay 

senetleri, bünyesinde birleşilen şirketin sermayesine yaptıkları katkı oranında yeni 

çıkarılan pay senetleriyle değiştirilir468. 

                                                
464  Biçer, s. 218, dn. 754’te anılan yazarlar. 
465  Biçer, s. 218, dn. 754’te anılan yazarlar. 
466 Biçer, s. 212; Saraç, s. 166; Türk, s. 8 vd; Yasaman, Birleşme, s. 5.  
467 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 141; Saraç, s. 167.  
468 Saraç, s. 167. 
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Şirket birleşmelerinde sermaye artırımına gidilmesi gerekli olmakla birlikte469, 

bunun şartlı sermaye artırımı yöntemiyle yapılması şart değildir470. Şirket birleşmelerinde 

sabit sistemde esas sermaye artırımı uygulanarak da şirketin ve pay sahiplerinin 

menfaatleri korunabilir471. Çünkü birleşme sonucunda ulaşılacak olan sermaye 

hesaplanabilir ve sermayenin ne kadar artırılacağı belirlenebilir472. Böyle bir durumda, 

yapılması uzun bir prosedür gerektiren olağan sermaye artırımı; prosedürü kısa, ancak 

artırılabilecek sermaye miktarı sınırlandırılmış olan şartlı sermaye artırımından daha pratik 

olabilir473. Özellikle artırılacak sermaye fazla olduğunda, şartlı sermaye artırımının 

kanundan kaynaklanan sınırlaması, bu yöntemin, yüksek miktardaki alım ve değiştirme 

hakları karşısında yetersiz kalmasına sebep olabilir474.  

Bununla birlikte, şirket birleşmelerinde, sabit sistemde esas sermaye artırımı 

uygulanması da tamamıyla sorunsuz bir yöntem değildir. Bu yöntemde de, birleşecek 

şirketlerin yönetim kurulları, birleşme için gereken bütün hazırlıkları yaptıkları halde genel 

kurulun birleşme veya sermaye artırımına ilişkin kararı alamaması ihtimali mevcuttur475. 

Bu durumda yapılan bütün hazırlıklar boşa gidecektir. Bunu önlemek için; önce sermaye 

artırımı, sonra birleşme kararlarının alınması düşünüldüğünde de, birleşme kararı 

alınamaması ihtimalinde şirketin elinde etkin olarak kullanılamayacak bir sermaye fazlası 

                                                
469  Şirket birleşmelerinde sermaye artırımının gerekli olması TTK m. 142/1’den kaynaklanmaktadır. Bu 

maddeye göre; “Devralma yoluyla birleşmede, devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin 
ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır”. Ancak 
devralınan anonim şirketin devralan şirketin yavru şirketi olması ve iştirak oranının %100 olması 
durumunda ve devralan ortaklığın kendi pay senetlerini elinde bulundurması durumunda, sermaye 
artırımına gerek olmayacağının savunulduğu yönünde bkz. Biçer, s. 213; 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 145b; Türk, s. 97-98; Yasaman, Birleşme, s. 75-76. 

470 Kaya, s. 99; Saraç, s. 168.  
471 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 144; Saraç, s. 168.  
472 Saraç, s. 168. Devralma şeklinde birleşmede devrolunan şirketin ortaklarına verilecek payların 

miktarı kural olarak belli olduğu için bu durumda kayıtlı sermaye artırımına da gidilebilir. Şirket 
birleşmeleri için şartlı sermaye artırımına göre kayıtlı sermaye artırımının amaca daha iyi hizmet 
ettiği yönünde bkz. Biçer, s. 213; Kaya, s. 99, dn. 316.  

473 Kaya, s. 99; Saraç, s. 168.  
474 Saraç, s. 168. Kanunun öngördüğü sınırlama TTK m. 464/1’den kaynaklanmaktadır. Bu hükme 

göre, şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri  bütün sermayenin yarısını aşamaz.  
475 Saraç, s. 12. 



83 

 

 

oluşacaktır476. Ayrıca bütün bunlar zaten güç toplanan ve ağır işleyen bir yapı olan genel 

kurulun tekrar tekrar toplanmasını gerektireceğinden ihtiyaç duyulan anda sermaye 

artırılamayacak, bütün bu süreç uzun bir zamana yayılacaktır. 

Öte yandan, şirket birleşmelerinde, şirket birleşmesine ilişkin yapılan genel kurulda 

birleşmenin reddi yönünde oy kullandığı halde, azınlıkta kalan pay sahiplerinin birleşmeyi 

önleyici bir etkileri yoktur477. Bu durumda azınlıkta olan pay sahiplerinin kararın TTK m. 

445’e aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemeleri mümkün olmakla birlikte, bunun için 

birleşme kararının, kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olması 

gerekmektedir. TTK m. 141/1’e göre birleşmeye katılan şirketlerin, birleşme 

sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap 

olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim 

yapma tanıma hakları vardır478. Şirket, birleşme sözleşmesinde bu hakka yer verdiği 

takdirde pay sahiplerinin ayrılma akçesini alarak yeni şirkete ortak olmama hakları 

mevcuttur. Ancak bunun için bu hakkın birleşme sözleşmesinde tanınmış olması 

gerekmektedir. Bu hak, birleşme sözleşmesinde yer almadığı ve karar TTK m. 445’e aykırı 

olmadığı takdirde, azınlık pay sahipleri hiç istememelerine rağmen yeni şirkete ortak 

olmak zorunda kalırlar479. 

Birleşme istemeyen pay sahiplerine, yeni şirketin ortağı olması ile ayrılma akçesini 

alarak şirketten ayrılması arasında seçimlik bir hak tanındığında birçok pay sahibi ayrılma 

akçesini alarak şirketten ayrılmayı kabul edecektir. Ancak bu seçme hakkı pay sahiplerine 

verildiğinde, sabit sistemde esas sermaye artırımı pratik bir yöntem olmaz480. Çünkü esas 

                                                
476 Saraç, s. 12. 
477 Kaya, s. 100; Saraç, s. 169.  
478 Bu hükmün temel amacı, birleşmeye katılmak istemeyen, birleşmeyi kendi menfaatine aykırı gören 

devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirkette zorla tutulmasının önüne geçilmesidir. Bu 
bağlamda TTK m.141 modern şirketler hukuku anlayışına uygun olarak, ortaklara yenilik doğurucu 
bir seçim hakkı tanımaktadır. Ortakların ortak olma durumlarını devralan veya yeni kurulan şirkette 
devam ettirebilecekleri gibi, birleşme sözleşmesinde öngörülen ayrılma akçesini alarak şirketten de 
ayrılabilecekleri yönünde bkz. Gerekçe m. 141/1; Kaya, s. 101. 

479 Saraç, s. 169. 
480 Biçer, s. 213; Saraç, s. 169.  
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sermaye sisteminde artırılacak olan sermaye baştan bellidir. Tahmin edilenden az veya çok 

pay sahibinin ayrılma akçesini alarak şirketten ayrılmayı kabul etmesi halinde ise ihtiyaç 

duyulacak sermaye miktarı belirli olmayacaktır481. Bu nedenle, pay sahiplerine yeni 

şirketin pay sahibi olmak ile nakit ödemeyi kabul ederek şirketten ayrılmak arasında 

seçimlik bir hak tanındığında, şartlı sermaye artırımı, sabit sistemde esas sermaye 

artırımına nazaran daha avantajlı bir yöntem haline gelir482. 

Ayrılma akçesinin nakit olması şart değildir. Karşılık olarak başka bir şirketin payı, 

pay senedi veya bir diğer menkul değeri, meselâ değiştirilebilir tahvili verilebilir483. Aynı 

şekilde devralan şirkete ait değiştirme hakkı veren tahvilin de ayrılma akçesi olarak 

verilmesi teorik olarak mümkündür484. Bu durumda birleşmenin iyi ve kazançlı 

olacağından emin olamadığı için birleşmenin reddi yönünde oy veren bir pay sahibi, 

ayrılma akçesi olarak yeni şirketin pay senedi ile değiştirilebilir tahvilini alarak şirketten 

ayrılabilir. Birleşmeden sonra şirketin ekonomik gidişatını iyi gören tahvil sahibi tahvilini 

pay senedi ile değiştirerek şirketin ortağı olabileceği gibi ekonomik gidişatı beğenmeyen 

tahvil sahibi değiştirme hakkını kullanmayarak faiz gelirini elde etmeye devam edebilir485. 

Bu imkanlar sabit veya kayıtlı sistemde sermaye artırımında mümkün olmayacağı için, 

birleşme sözleşmesinde pay sahiplerine seçimlik hak tanındığında şartlı sermaye artırımı 

ile sermayeyi artırmak bu yönden de avantajlıdır.  Ayrıca devrolunan şirketin alım ve 

değiştirme hakkı sahiplerinden bazıları, bu haklarını birleşme işlemi tamamlanıncaya kadar 

kullanmadıkları takdirde, bu hakkın birleşmeden sonra korunabilmesi için de, şartlı 

sermaye artırımı etkili bir yöntemdir486. Çünkü bu haklar kullanıldığı anda bunlara karşılık 

                                                
481 Kaya, s. 102. 
482 Saraç, s. 169. 
483  Gerekçe, m. 141/1. 
484 Kaya, s. 101. 
485 Kaya, s. 101. 
486 Biçer, s. 214; Saraç, s. 168.  
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olarak verilmesi gereken devralan şirketin pay senetlerinin bir bütün olarak güvence altına 

alınması şartlı sermaye artırımı ile mümkündür487. 

 

 

III. PAY SAHİBİ OPSİYONLARI 

Opsiyon, sahibine, prim adı verilen bir miktar paranın peşin ödenmesi karşılığında, 

bir mal veya hizmeti, kararlaştırılan fiyattan, belirli bir vade sonunda veya bu vade 

içerisinde satın alıp almama veya satıp satmama konusunda serbesti tanıyan bir haktır488. 

Opsiyon sözleşmesi de taraflardan birine opsiyon hakkı veren bir sözleşmedir489. Mesela 

bir havayolu şirketinin, yüksek indirimli uçak bileti alan, ancak planlarının değişmesinden 

endişe eden ve uçak biletine ödediği paranın geri ödenmeyeceğini bilen müşterisine, belli 

bir miktar daha para ödeyerek uçak biletini son anda bile iptal edebilme imkanı vermesinde 

teknik anlamda opsiyon sözleşmesi vardır490.  

Pay sahibi opsiyonu, bir şirketin pay sahiplerine bedelsiz olarak veya bedelinin 

altında bir değerle alım hakkı tanımasını ifade eder491. Alelade opsiyondan farklı olarak, 

pay sahiplerinin, şirketin hem mevcut hem de yeni ihraç edilen pay senetleri üzerinde alım 

hakkı mevcuttur. Alelade opsiyonlar yalnızca şirketin mevcut pay senetleri üzerinde 

kullanılabilir492. Pay sahibi opsiyonu, sahibine belirli bir tarihe kadar şirkete katılma hakkı 

veren ve tahvile bağımlı olmayan, bağımsız bir alım/değiştirme hakkıdır493.  

                                                
487 Saraç, s. 168. 
488 Biçer, s. 206; Saraç, s. 162. 
489 Biçer, s. 206; Saraç, s. 162; Yılmaz, s. 33. Opsiyon sözcüğünün kökeninin, “hür seçim” veya “hür 

irade” anlamına gelen Latince “optio”dan geldiği yönünde bkz. Kırca, s. 36. 
490 Biçer, s. 206, dn. 708; Yılmaz, s. 4-5. 
491 Biçer, s. 208; Saraç, s. 162.  
492 Saraç, s. 162. 
493 Biçer, s. 208. 
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Pay sahibi opsiyonları sadece pay senetleri borsada işlem gören halka açık anonim 

şirketlerde ihraç edilir494. Pay senetleri borsada işlem gören halka açık anonim şirketler, 

pay sahiplerine kar paylarını nakit olarak dağıtabilecekleri gibi, pay senedi vermek 

suretiyle de dağıtabilirler495. Kar payı alma hakkı pay sahipleri bakımından bir malvarlığı 

hakkı olmakla birlikte, bu hakkın nasıl ifa edileceğine karar verme yetkisi şirkettedir496. 

Şirket kar payının tamamını nakit olarak ödeyebileceği gibi, tamamını pay senedi vermek 

suretiyle veya bir kısmını nakit bir kısmını pay senedi vererek de ifa edebilir497. Kanunda 

kar payı hakkının ödeme şekli bakımından nakit ve pay senedi verilmesi dışında bir 

seçenek açıkça belirtilmemiştir498. Kar payının pay senedi şeklinde ödenebilmesi de sadece 

pay senetleri borsada işlem gören halka açık anonim şirketler için mümkündür499. 

Pay sahibi opsiyonunun temel amacı, pay sahiplerinin paydan elde ettiği karı, pay 

senedini satmadan da paraya çevirebilme imkanını sağlamaktır500. Opsiyon söz konusu 

olmadığında, pay sahibi ancak elindeki pay senedini satarak sermayeden elde ettiği karı 

nakit kazanca dönüştürebilirken, opsiyonlu pay senedinde pay senedini satmadan yalnızca 

opsiyon hakkını satarak da nakit kazanç elde edebilir501. 

Pay sahibi opsiyonları sayesinde şirkete olan sermaye akışı hızlanır. Çünkü şirkete 

ait pay senetlerinin borsada değer kazanması halinde, opsiyon sahibi ya alım hakkını 

kullanarak yeni çıkarılan pay senetlerinden alır ya da opsiyonunu borsada satar502. Opsiyon 

                                                
494 Saraç, s. 162. Pay sahipleri opsiyonunun daha ziyade borsaya kote edilmiş şirketlerde ihraç edildiği, 

pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde ana sözleşmesel önalım hakkı uygulamasına 
rastlanmadığı yönünde bkz. Bahtiyar, Önalım Hakkı, s. 372; Biçer, s. 208.  

495 Saraç, s. 163. 
496 Saraç, s. 163. 
497 Saraç, s. 163. 
498 Saraç, s. 163, dn. 251. 
499 Saraç, s. 163, dn. 251. Türk hukukunda kar payının nakden ödenmesi gerektiği ve esas sözleşmede 

aksine hüküm yoksa ortakların kar payı miktarlarının, esas sermayeye mahsuben şirkete yaptıkları 
ödemelerle orantılı olarak hesap edileceği yönünde bkz. Ansay, s. 222; Bahtiyar, Ortaklıklar 
Hukuku, s. 225; Biçer, s. 210, dn. 727.  

500 Biçer, s. 209; Kaya, s. 103; Saraç, s. 164. 
501 Biçer, s. 209; Saraç, s. 164. 
502 Saraç, s. 164. 
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sahibi alım hakkını kullanmayı tercih ettiğinde, aldığı pay senedi karşılığında şirkete bir 

bedel ödeyeceği için şirketin öz sermayesi de bu şekilde güçlenmiş olur503. Opsiyon sahibi 

opsiyonu borsada sattığında ise, şirkete ait pay senedi, pay sahibine değil, opsiyon sahibine 

verilir504. Bunun sağlanabilmesi için de pay sahiplerinin rüçhan hakkının kaldırılması 

gerekir505. Opsiyonun sağladığı avantaj olmasaydı, pay sahipleri, rüçhan hakkının 

kaldırılması için yapılan genel kurul toplantısında olumlu oy kullanmayabilirler dolayısıyla 

da rüçhan hakkı kaldırılamayabilirdi. Ancak opsiyonun satılmasından elde ettiği menfaat 

pay sahibini belirli ölçüde koruyacağı için, pay sahibi opsiyonunun sulandırma tazminatı 

işlevi de vardır506.  

Pay sahiplerine opsiyon hakkı tanınması ve opsiyon hakkının kullanılması halinde 

yapılacak ödemenin teminat altına alınması durumunda, pay sahibi opsiyonlarının karşılığı 

olan pay senetlerinin şartlı sermaye artırımı yoluyla sağlanması mümkündür. Çünkü pay 

sahibi opsiyonunda, payların ihtiyaca göre ihracı mümkün olduğundan hem pay 

sahiplerinin hem de şirketin şartlı sermaye artırımına başvurmada menfaatleri vardır507. 

IV. DİĞER ALANLAR 

Şartlı sermaye artırımının uygulama alanlarını incelerken kanun koyucunun saydığı 

kişi gruplarının sınırlı olup olmadığı gözden geçirilmektedir. Vardığımız kanıya göre, şartlı 

sermaye artırımının uygulama alanı kanun koyucunun saydığı kişi gruplarıyla sınırlı 

değildir. Şartlı sermaye artırımı yöntemi, ihtiyaca göre pay senedi çıkarmayı mümkün 

kıldığı için, diğer sermaye sistemlerinin kullanılmasının uygun olmadığı her durumda 

kullanılabilmelidir508. Bu nedenle, kanunda açıkça sayılmadığı hallerde şartlı sermaye 

                                                
503 Biçer, s. 209; Saraç, s. 164.  
504 Saraç, s. 164. 
505 Kaya, s. 103; Saraç, s. 164. Pay sahiplerinin önerilmeye muhatap olma hakkının (dolaylı yeni pay 

alma hakkı), pay sahiplerinin opsiyonunda zorunlu olarak kaldırılacağı yönünde bkz. Biçer, s. 210. 
506 Biçer, s. 210; Saraç, s. 165.  
507 Biçer, s. 210; Saraç, s. 165. 
508 Kaya, s. 98. 
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artırımının şirket birleşmeleri ile pay sahibi opsiyonları tanınması durumunda 

uygulanabileceğini söyleyebiliriz509.  

Şartlı sermaye artırımının seçimlik kar paylarında kullanılabilmesi de mümkündür. 

Seçimlik kar payı, hak sahibine, kar payı dağıtımı sırasında nakit para ile pay senedi 

iktisabı arasında seçim hakkı verir510. Bu da pay sahibi opsiyonuna benzer bir uygulamadır. 

Şöyle ki, pay sahibi opsiyonunda kar payı ödenirken nakit veya pay senedi ile ödenmesine 

şirket karar verirken, seçimlik kar payında, ortakların vazgeçilemez hakları arasında olan 

kar payı hakkının nasıl ödeneceğine pay sahibi karar verir511. Seçimlik kar payının amacı, 

şirketin kar payı için kaynak ayrılması zorunluluğundan kurtulmasıdır. Böylece şirket, kar 

payı için ayırması ve şirketten çıkması gereken nakdin şirkette kalmasını sağlayacaktır512. 

Şirketin bunu en yüksek seviyede yapabilmesi için, mümkün olduğunca çok pay sahibinin, 

kar payını nakit almak yerine pay senedini tercih etmesi gerekmektedir. Uygulamada ise, 

şirkette çoğunlukta bulunan pay sahipleri yeni pay senedi almayı tercih ederken, azınlıkta 

olan pay sahipleri kar payını nakit almayı tercih edeceklerdir513. 

V. ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMININ UYGULAMA ALANLARININ 

GENİŞLETİLMESİ SORUNU 

TTK m. 463’te şartlı sermaye artırımına karar verilebilecek üç hal üzerinde 

durulmuştur. Bu haller dışında şartlı sermaye artırımına karar verilip verilemeyeceğine 

kanunun yorumlanması sonucunda ulaşılacaktır. Kanunun dar yorumlanmasıyla sayımın 

tahdidi olduğu ve sayılanlar dışında şartlı sermaye artırımının uygulanamayacağı sonucuna 

                                                
509 Biçer, s. 208, 213; Kaya, s. 98, 102; Saraç, s. 163, 168. 
510 Biçer, s. 210; Saraç, s. 165.  
511  Seçimlik kar payına örnek olarak 1990’da İsviçre sermaye piyasasına giren ve kısaca “Coto” (Cash-

oderTiteloptionen) olarak isimlendirilen nakit veya senet opsiyonunun gösterilebileceği, cotonun 
geleneksel kar payının yerine geçen bir opsiyon olduğu ve hak sahibine üç tercih imkanı sağladığı, 
ilk tercihin yeni pay senetlerini alma, ikinci tercihin cotonun borsada satılması ve nihayet üçüncü 
tercihin de kar payının nakden ödenmesi talebi olabileceği yönünde bkz. Saraç, s. 165. 

512 Saraç, s. 166. 
513 Biçer, s. 211; Saraç, s. 166, dn. 260.  
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ulaşılırken, kanunun geniş yorumlanmasıyla sayımın tadadi olduğu, kanundaki üç halin 

örnekleme amacıyla sayıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

Konu ile ilgili İsviçre ve Almanya’da yapılan tartışmalarda, aksi yönde görüşler 

olmakla birlikte, şartlı sermaye artırımının uygulama alanlarının kanunda sayılanlarla 

sınırlı olmasının bir faydası olmadığı gibi, kanunun zamanla değişmeye mahkum olduğu 

dile getirilmiştir. Özellikle şartlı sermaye artırımının ihtiyaca göre pay senedi ihracını 

mümkün kılan uygulaması, bu sermaye artırım yöntemini pay sahibi opsiyonu için çok 

avantajlı bir duruma getirir514. Bu nedenle, kanunun sayımının sınırlı olduğunu kabul 

ettiğimizde bile, TTK m. 463, bu hususu düzenlememiş olmasıyla eleştirilebilir. 

Kanaatimizce şartlı sermaye artırımının amacı ve faydaları göz önünde 

bulundurulduğunda uygulama alanının TTK m. 463’te sayılan üç hal ile sınırlı olmasının 

mantıklı bir açıklaması olmaz. Tam aksine, pay sahibi opsiyonu ve seçimlik kar payı 

uygulamasında, şartlı sermaye artırımına başvurmanın önemli avantajları vardır. Bütün 

şirket birleşmelerinde olmasa da, bazı birleşmelerde sermayenin ne kadar artırılması 

gerektiği net olmadığı için şartlı sermaye artırımı şirket birleşmelerinde de uygulanabilecek 

bir yöntemdir. Ayrıca maddede geçen “benzeri borçlanma araçları” ifadesinden, bu 

sayımın sınırlı olmadığı, gelecekte ortaya çıkacak yeni finansman araçlarının da şartlı 

sermaye artırımının uygulama alanına girebileceği izlenimi uyanmaktadır. 

TTK m. 463’te yapılacak bir düzenleme ile, şartlı sermaye artırımından 

yararlanarak yeni pay alabilecek kişilerin pay sahiplerini, yönetim kurulu üyelerini ve 

alacaklıları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin faydalı olacağı ve şartlı sermaye 

artırımı uygulamasını yaygınlaştıracağı kanaatindeyiz515. Ayrıca şirket birleşmeleri, pay 

sahibi opsiyon planları ve seçimlik kar payı uygulamalarında da şartlı sermaye artırımına 

başvurulabileceğini düzenleyen bir maddenin de, bu konudaki belirsizliği çözeceği için, 

gerekli olduğu kanısındayız. 

                                                
514 Saraç, s. 157. 
515 Kaya, s. 105. 
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Yeni ihraç edilen pay senetlerinin ödemeleri teminat altına alındığında ayni 

ödemenin kabul edilmesinde de bir sakınca yoktur. Ancak bu uygulama, çeşitli zorluklara 

ve şüphelere sebep olabileceğinden, pay bedellerinin şirket için an az sorun çıkartabilecek 

yöntemler olan peşin veya takas suretiyle ödenebileceğinin kabul edilmesinin şartlı 

sermaye artırımı uygulamasının yaygınlaşması açısından daha doğru olacağı 

kanısındayız516. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
516 Biçer, s. 205; Kaya, s. 105.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ŞARTLI SERMAYE ARTIRIM SÜRECİ, ŞARTLI SERMAYENİN 

SINIRLANDIRILMASI VE MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI 

§6. ŞARTLI SERMAYE ARTIRIM SÜRECİ  

I. YÖNETİM KURULUNUN TEKLİFİ 

Şartlı sermaye artırımı yönteminde sermayenin artmasında, yönetim kurulu 

kararının kayıtlı sermaye sisteminde olduğu gibi kurucu bir etkisi yoktur. Bu yöntemde, 

yönetim kurulu hazırlayacağı bir uygulama kararını genel kurula teklif olarak sunar. Bu 

kararda tahvil ve benzeri borçlanma senetlerini karşılayacak miktarda pay senedi sayısı ve 

türleri, ihraç fiyatı, şartlı sermayenin uygulanacağı süre gibi konuların belirlenmesi 

gereklidir517. Ancak yönetim kurulunun hazırladığı bu karar teklifini kabul edip etmemek 

genel kurulun inisiyatifindedir518.  

Yönetim kurulunun bu kararları almasının, kayıtlı sermaye sisteminde olduğu gibi 

sermayeyi doğrudan artırıcı bir etkisi yoktur519. Çünkü şartlı sermaye artırımında sermaye, 

genel kurulun veya yönetim kurulunun karar almasıyla değil, alım ve değiştirme hakkı 

sahiplerinin bu haklarını kullanmaları şartının gerçekleşmesiyle artar520. Bu yüzden şartlı 

sermaye artırımında yönetim kurulu kararı olmasa da sermaye artırımı gerçekleşebilir. 

Ancak yönetim kurulu kararıyla artırım daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanmış olur. 

                                                
517 Biçer, s. 216; Kaya, s. 34. 
518  Yönetim kurulunun bu yönde bir uygulama kararını şartlı sermayenin esas sözleşmesel dayanağını 

oluşturmasından ve sermaye artırımına katılmaya hakkı olan kişilere değiştirme/alım hakkını 
vermesinden sonra alacağı yönünde bkz. Biçer, s. 215. Oysa TTK m. 465/1’e göre bu tür konularda 
da nihai kararı verme yetkisi genel kurula aittir. Yönetim kurulu bu hususları düzenleyen uygulama 
kararının kabul edilmesini genel kurula teklif edebilir. 

519 Biçer, s. 215; Kaya, s. 34. 
520 Biçer, s. 216; Saraç, s. 33. 
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Çünkü şartlı sermaye artırım sürecine ilişkin hükümler yönetim kurulunun uygulama kararı 

ile belirlenir521. Yönetim kurulu ayrıca, artırım sürecinin kanuna ve esas sözleşmeye uygun  

olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle de görevlidir522. 

II. GENEL KURULUN KARAR ALMASI 

Şartlı sermaye artırımında tüm önemli hususları tespit etme görevi sabit sistemde 

esas sermaye artırımında olduğu gibi genel kurula aittir523. Bu artırım yönteminde kayıtlı 

sermaye artırımında olduğu gibi yönetim kuruluna bir yetki devri söz konusu değildir. 

Yönetim kurulu şartlı sermaye artırım sürecine ilişkin uygulama kararını aldıktan sonra 

sermaye artırımına gidilip gidilmeyeceğine genel kurul karar verir.  

Sabit sistemde esas sermaye artırımında yönetim kurulu genel kurulun aldığı 

karardan sonra sermayeyi artırmakla yükümlüdür. Başka bir ifadeyle genel kurulun artırım 

kararının yönetim kurulu üzerinde zorlayıcı bir etkisi vardır. Oysa şartlı sermaye 

artırımında genel kurul kararının yönetim kurulunu zorlayıcı bir etkisi yoktur524. Esasen 

şartlı sermaye artırımında sermaye herhangi bir organın karar almasıyla değil, üçüncü 

kişilerin iradesiyle artar. Bu yüzden genel kurulu kararı, yönetim kurulunu zorlayıcı 

nitelikte olsa da, yönetim kurulu üçüncü kişileri zorlayamayacaktır. Başka bir ifadeyle, 

genel kurulun yönetim kurulunu zorlayıcı kararlar alabilmesi şartlı sermaye artırımının 

yapısı gereği mümkün değildir525. 

Şartlı sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı bir esas sözleşme değişikliğidir. 

Bu yüzden toplantı ve karar yeter sayıları TTK m. 421’e göre belirlenir. Bu hükme göre, 

esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararlar, halka açık olmayan anonim şirketlerde, şirket 

sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan 

                                                
521  Biçer, s. 216; Kaya, s. 34; Pulaşlı, s. 72-73. 
522 Kaya, s. 34; Saraç, s. 33. 
523 Biçer, s. 108; Kaya, s. 34; Saraç, s. 231. 
524 Saraç, s. 33. 
525 Biçer, s. 108; Saraç, s. 34.  
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oyların çoğunluğu ile alınır. Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören 

şirketlerde ise, sermayenin artırılması hususunda karar alınabilmesi için, esas sözleşmede 

aksine hüküm bulunmadıkça, genel kurul, esas sermayeyi temsil eden payların ¼’ü ile 

toplanır ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar alır (TTK m. 421/5 atfıyla TTK m. 418). 

Şartlı sermaye artırımına ilişkin kararda şartlı sermaye artırımının itibari değeri, 

payların sayıları, itibari değeri, türleri, alım ve değiştirme hakkından yararlanabilecek 

gruplar, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış olduğu, imtiyazlı pay ihraç 

edilecekse bu imtiyazların tanınacağı gruplar, yeni nama yazılı payların devrine ilişkin 

sınırlamalar gibi hususların belirtilmesi gerekmektedir. 

III. TİCARET SİCİLİNE TESCİL 

Şartlı sermaye artırımına gidilebilmesi için yapılan esas sözleşme değişikliğinin 

ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Çünkü TTK m. 465/3’e göre; şartlı sermaye 

artırımına ilişkin esas sözleşme hükmü tescil edilmeden önce tanınan alım ve değiştirme 

hakları batıldır. 

Şartlı sermaye artırımında, sabit sistemde esas sermaye artırımının aksine, 

sermayenin arttığı an ile ticaret siciline tescil anı birbirinden farklı zamanlardadır. Sabit 

sistemde esas sermaye artırımında genel kurul sermayenin artmasına karar verdikten sonra, 

bu karar ticaret siciline tescil edilir. Sermaye, kararın ticaret siciline tescil edildiği anda 

artar526. Oysa şartlı sermaye artırımında genel kurulun karar alıp bu kararı ticaret siciline 

tescil ettirmiş olması sermayenin artması için yeterli değildir527. Sermaye, kararın ticaret 

siciline tescil edilmesiyle değil, alım ve değiştirme haklarının kullanılması ve sermaye 

borcunun takas veya ödeme yolu ile yerine getirilmesi ile birlikte ile artar (TTK m. 463/2). 

Başka bir ifadeyle, sabit sistemde esas sermaye artırımında ticaret siciline tescil için 

yapılan başvuru, sadece genel kurulun artırım kararı aldığı anlamına gelmez, aynı zamanda 

                                                
526 Biçer, s. 29; Kaya, s. 27; Saraç, s. 249. 
527 Biçer, s. 108; Kaya, s. 26; Saraç, s. 249. 
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sermayenin de artmış olduğu anlamına gelir528. Oysa şartlı sermaye artırımında tescil için 

yapılan başvuru sadece genel kurulun sermaye artırımı için dayanak kararı aldığını 

göstermektedir529. 

Şartlı sermaye artırımında ancak ticaret siciline tescilden sonra alım ve değiştirme 

hakkı sahiplerinin talepleri değerlendirilebilir530. Bu yüzden şartlı sermaye artırımında 

genel kurulun artırım kararının ticaret siciline tescili alım haklarının kullanılması 

bakımından kurucu etkiye sahiptir531. Bu tescili TTK m. 471’de düzenlenen, sermaye 

artırımının gerçekleşmesinden sonra yönetim kurulunun esas sözleşmeyi artan sermayeye 

uyarlaması ve bu değişikliği ticaret siciline yaptırması gereken tescil ile karıştırmamak 

gerekir532. TTK m. 471’de düzenlenen tescil açıklayıcı etkiye sahiptir533. TTK m. 463/2’de 

sermayenin değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme 

yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden artacağının belirtilmesi, bu tescilin 

açıklayıcı olduğunu ispatlar niteliktedir534. 

Ticaret siciline tescili ilgililer, yetkili temsilcileri veya hukuki halefleri isteyebilir 

(TST m. 31/1). Anonim ve kooperatif şirketlerde esas sözleşmenin tescili, kuruculardan 

şirketi temsil yetkisi olanlardan birisi ve kuruculardan hiçbirinin şirketi temsil yetkisi 

                                                
528 Biçer, s. 24; Kaya, s. 28; Saraç, s. 249. 
529 Biçer, s. 108; Kaya, s. 28; Saraç, s. 249. 
530 Biçer, s. 109; Saraç, s. 250. 
531 Saraç, s. 250. Ticaret siciline tescilin açıklayıcı nitelikte olduğu yönünde bkz. Kaya, s. 120. Her ne 

kadar burada ticaret siciline tescilin açıklayıcı nitelikte olduğu belirtilmişse de TTK m. 465/3’te 
düzenlenen tescilden önce alım ve değiştirme haklarının batıl olduğu hükmü karşısında tescilin 
kurucu nitelikte olduğu açıktır. Açıklayıcı nitelikte olan tescil ise TTK m. 471’de düzenlenen alım 
ve değiştirme hakkı tanındıktan ve sermaye şartlı olarak arttıktan sonra yönetim kurulunun esas 
sözleşmedeki esas sermaye maddesini artan sermayeye uyarlaması ve ticaret siciline tescil 
ettirmesidir. Bu yönde bkz. Biçer, s. 109, dn. 413 ve s. 123. 

532 Biçer, s. 109. 
533  Gerekçe, m. 471; Biçer, s. 109; Saraç, s. 251. 
534 Saraç, s. 251. 
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yoksa yönetim kurulu tarafından istenir (TST m. 31/5). Tescilin genel kurul kararından 

itibaren on beş gün içinde istenmesi gerekmektedir535.  

TTK m. 370/1’e göre; esas sözleşmede aksi öngörülmemişse veya yönetim kurulu 

tek kişiden oluşmuyorsa şirketi temsil yetkisi -çift imza ile kullanılmak şartıyla- yönetim 

kurulundadır. Yönetim kurulunun bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya 

müdür olarak üçüncü bir kişiye devredebilmesi mümkündür. Ancak en az bir yönetim 

kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır. Sermaye artırımı da şirketi 

yükümlülük altına sokan bir tescil talebi olduğu için, esas sözleşmede aksi öngörülmemişse 

ve yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa kararın tescilinin çift imza kuralına göre talep 

edilmesi gerekir536. 

Tescil talebini bir temsilcinin yapması durumunda, tescil talebinde bulunan kişinin, 

sicil memuruna imzası noterce onaylanmış bir vekâletname vermesi şarttır. Bu 

vekâletnameyi veren kişinin -bu vekâletname ile verilen yetkinin sınırları içinde kalması 

şartıyla- diğer beyan ve istekleri için ayrıca bir belge vermesine gerek yoktur (TST m. 

27/4). Tescil talebinin yapılacağı yetkili sicil müdürlüğü ise, şirket merkezi ve şubelerinin 

bulunduğu sicil müdürlüğüdür (TTK m. 455). Tescil talebinin yapıldığı ticaret sicil 

müdürlüğü, esas sözleşmenin; TTK m. 465/1’deki ve ortakların önerilmeye muhatap olma 

haklarının kısıtlanması halinde TTK m. 465/2’deki zorunlu içeriğe sahip olup olmadığını 

incelemelidir537. Ancak ticaret sicil müdürü yaptığı incelemede yerindelik denetimi 

yapamaz. Mesela sicil müdürü, şartlı sermaye artırımının gerekli olup olmadığı, bu 

sermaye artırım türünün hangi amaçlarla kullanılacağı veya önerilmeye muhatap olma 

hakkı kaldırılmış ise bunun haklı sebeplerinin olup olmadığı gibi konuları inceleyemez538. 

                                                
535 Biçer, s. 123. 
536 Saraç, s. 251. 
537 Kaya, s. 119. 
538 Kaya, s. 120; Saraç, s. 252. Daha önce karara bağlanmış bir şartlı sermaye artırımı varken yeni bir 

şartlı sermaye artırım kararı için tescil talebinde bulunulduğunda sicil müdürünün, önceki şartlı 
sermaye artırımı çerçevesinde teminat altına alınmış ve henüz kullanılmamış alım veya değiştirme 
haklarının bulunup bulunmadığını da kontrol etmesi gerektiği yönünde bkz. Saraç, s. 253. 
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TTK m. 463 şartlı sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının sadece tescil 

edileceğini düzenlemiş, ilan ile ilgili bir düzenleme öngörmemiştir. Ayrıca hükmün 

gerekçesinde ilanın zorunlu olmadığı açıkça vurgulanmıştır539. Çünkü, bu karar yalnızca 

sermaye artırımına ilişkin bir dayanak kararıdır ve gerçek bir sermaye artışı henüz 

gerçekleşmiş değildir. İlanın yapılması halinde üçüncü kişiler, özellikle şirkete kredi 

verenler yanılgıya düşebilir540. 

Kanaatimizce ticaret siciline tescil edilmiş bir husus ilan edilmediğinde üçüncü 

kişileri koruma amacı gerçekleşmiş olmaz. Çünkü ticaret sicilinin müspet tesiri gereğince 

hiç kimse sicile tescil edilmiş hususları bilmediğini iddia edemez. TTK m. 36/3’e göre 

kanunun tescilini öngörmüş olduğu bir husus, tescil edilmişse üçüncü kişiler artık o hususu 

bilmediklerini ileri süremez541. Bu durumda şartlı sermaye artırımının kabul edildiğini de 

herkesin bildiği varsayılmaktadır542. Bu da üçüncü kişilerin ve kredi verenlerin yanılgıya 

düşme tehlikelerinin devam ettiği anlamına gelir543. Kayıtlı sermaye sistemini düzenleyen 

TTK m. 460’a göre de genel kurulun belirlemiş olduğu sermaye tavanı tescille birlikte ilan 

da edilmelidir. Oysa sermaye tavanının belirlenmesi sermayenin bu belirlenen tavana 

yükseldiğini göstermez. Sadece yönetim kuruluna, genel kurulun belirlediği tavana kadar 

sermayeyi artırma yetkisi verir. Bu durumda şartlı sermaye artırımında genel kurulun aldığı 

kararın tescilinin ilan edilmesinin üçüncü kişileri yanıltacağından endişe duyan kanun 

koyucunun, kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımında aynı endişeyi duymaması 

çelişkili olmuştur544. Öte yandan faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi hareket etmek 

durumunda olan kredi kuruluşlarının herhangi bir anonim şirkete kredi verirken sadece 

                                                
539  Gerekçe, m. 463/1. 
540  Gerekçe, m. 463/1; Biçer, s. 124; Kaya, s. 120. 
541  Arkan, s. 251; Bozkurt, s. 124; Karahan, s. 139; Tekil, s. 159. 
542 Biçer, s. 125. 
543 Biçer, s. 125. Ticaret sicilinin ticari hayatta bilgi kaynağı olarak çok az kullanıldığı, kanun 

koyucunun ise ticari hayatla ilgili bilgilerin ticaret sicilinden veya TTSG’den öğrenildiğini 
varsaydığı, bu durumda Kanun’un amacı ile fiili durumun birbirine uymadığı, TTK m. 36/2’nin 
üçüncü kişiler için çok ağır hukuki sonuçlara sebep olduğu yönünde bkz. Biçer, s. 125, dn. 464; 
Bilge, s. 176-177. 

544 Biçer, s. 125. 
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TTSG’deki bir ilanı incelemeleri de hayatın olağan akışına aykırıdır545. Esasen bir 

bankanın kredi vereceği anonim şirketin ticaret sicil kayıtlarını, şirketin finansal 

durumunu, alacaklarını, borçlarını ve sermayesini araştırması banka için sadece bir tedbir 

değil, aynı zamanda bir yükümlülüktür546. Ayrıca ticaret siciline tescil edilen hususların, 

kanunda veya TTK m. 26’ya göre çıkarılacak yönetmelikte aksine bir hüküm 

bulunmadıkça ilan edilmesi gerekir (TTK m. 35/3). Şartlı sermaye artırımı kararının 

ilanının zorunlu olmadığı Kanun’da veya Kanun’un 26’ncı maddesine göre çıkarılan 

yönetmelikte yazmamakta, sadece madde gerekçesinde yazmaktadır. Gerekçe kanun 

metnine dahil olmadığı için, gerekçedeki bu hükmün tescil edilen bir hususun ilan 

edilmemesi için yeterli kanuni dayanağı sağlamadığı görüşündeyiz. 

 

IV. SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN İFASI 

TTK m. 468/3’te pay sahipliği haklarının sermaye taahhüdünün ifası ile doğacağı 

düzenlenmiştir. Bu yüzden değiştirme hakkı sahibi üçüncü kişiler, şirketten olan 

alacaklarını, sermaye koyma borcu ile takas ettiklerinde, alım hakkı sahipleri ise alım 

haklarını kullanıp sermaye borcunu nakden ödediklerinde pay senetlerini almaya hak 

kazanırlar547.  

Taahhüdün ifası bir mevduat veya katılım bankasına para yatırılması veya takas 

yoluyla sağlanır (TTK m. 468/2). Burada sadece iki ödeme yöntemi sayıldığı için 

taahhüdün ayni sermaye getirilerek ifa edilip edilemeyeceği tartışmalıdır548. Doktrinde 

                                                
545 Biçer, s. 125. 
546 Bankaların riskleri en aza indirmek için, basiretli işletmecilik ilkesinin gereği olarak, kredi 

verecekleri müşterilerini seçerken dikkatli davranmaları gerektiği, bu konudaki özen borcuna 
uyulmamasının idarecilerin ortaklara, alacaklılara ve mevduat sahiplerine karşı sorumluluklarına 
sebep olacağı, bu yüzden özen borcunun gereği olarak bankanın, kredi isteyen kişi veya kuruluşun 
maddi durumunu, kredinin amaca uygunluğunu, müşterinin kredilendirilebildiğini ve kredilendirilen 
faaliyetin hukuka uygunluğunu denetlemesi gerektiği yönünde bkz. Battal, s. 77; Biçer, s. 125, dn. 
465. 

547 Biçer, s. 218; Kaya, s. 128. 
548 Kaya, s. 129. 
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çoğunluk yazarlarca kabul edilen görüşe göre buradaki sayım kanun koyucunun bilinçli 

tercihidir ve sınırlı sayıdadır549. Diğer görüşe göre ise buradaki sayım sadece 

örnekleyicidir550. Mevcut pay sahipleri için herhangi bir sakınca olmadığında ve ödemeler 

için gerekli olan teminat sağlandığında ayni ödeme şeklinin kabul edilmesi de 

mümkündür551. Ancak unutulmamalıdır ki, ayni sermaye getirildiğinde de banka, 

taahhüdün ifasını kabul edebilmek için, esas sözleşme hükmünü ve hak sahiplerinin 

beyanını incelemelidir. Bu durumda, bankanın inceleme yükümlülüğü para yatırma veya 

takas suretiyle edilen ifadaki inceleme yükümlülüğünden çok daha fazla ağırlaşacaktır552. 

Çünkü böyle bir durumda, bankanın ayni sermayeyi kontrol etmesi ve alım ve değiştirme 

hakkı sahibiyle bu konuda bir sözleşme yapması ve yönetim kurulunun malları şirkete 

gerçek değeriyle getirip getirmediğiyle ilgili bir rapor hazırlaması gerekir553. Tüm bu 

işlemler şartlı sermaye artırımının kabul edilmesinde amaçlanmış olan basitlik ve sadeliği 

zedeleyecektir554.  

Kanun koyucu, TTK m. 468/2’de sadece para yatırılması ve takas yöntemlerini 

saymıştır. Gerekçede de alma hakkının söz konusu olduğu durumlarda, pay senedinin 

bedelinin alma hakkı sahibi tarafından nakden ödeneceği, bu pay senetlerinin ayın karşılığı 

çıkarılamayacağı açıkça vurgulanmıştır555. Her ne kadar madde metnine dahil olmadığı 

için bağlayıcı olmasa da gerekçe, hükmün yorumlanması ve uygulanması bakımından 

büyük öneme sahiptir556. Bu hüküm karşısında Türk hukukunda sermaye taahhüdünün ayni 

olarak ifasının mümkün olmadığı kanısındayız557. 

                                                
549 Biçer, s. 205; Kaya, s. 129, dn. 151’de anılan yazarlar. 
550 Kaya, s. 129, dn. 149’da anılan yazar; Saraç, s. 160. 
551 Saraç, s. 160; aksi yönde Biçer, s. 205. 
552 Biçer, s. 218, dn. 754. 
553 Biçer, s. 218, dn. 754; Saraç, s. 295. 
554 Biçer, s. 218, dn. 754. 
555  Gerekçe, m. 463/2. 
556 Saraç, s. 292. 
557 Biçer, s. 205; Kaya, s. 128; Saraç, s. 292. 
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Ayın dışında kalan hak ve alacak gibi değerlerle sermaye taahhüdünün yerine 

getirilip getirilemeyeceği de tartışmaya açıktır. Doktrinde bir görüşe göre, sermaye 

taahhüdü, nakit para yatırılmasında olduğu gibi, tam ve eksiksiz olarak ifa edilebiliyorsa, 

getirilen değerin ekonomik rayici objektif olarak belirlenip, kolayca paraya 

çevrilebiliyorsa, nakit ve ayın dışındaki değerlerle de ifa mümkün olabilmelidir558. Ancak 

hakim görüşe göre, para yatırılması ve takas dışındaki bir değerle sermaye taahhüdünün 

ifası mümkün değildir559. Kanaatimizce de şartlı sermaye artırımında amaçlanan basitlik ve 

sadeliğin zedelenmemesi adına, bankanın inceleme yükümlülüğünü daha fazla artırmamak 

için, para yatırma ve takas dışında bir yöntemle sermaye taahhüdünün ifası kabul 

edilmemelidir.  

V. ÖDEMENİN BANKAYA YAPILMASI 

  TTK m. 464/2’de yapılan ödemenin, en az, nominal değere eşit olması gerektiği 

düzenlenmiştir. TTK m. 468/2’de ise taahhüdün ifasının ancak para yatırılması veya takas 

yoluyla bir mevduat veya katılım bankası aracılığıyla gerçekleştirilebileceği 

düzenlenmiştir. Ödeme yapılırken bedel, şirketin bankadaki ticari hesabına yatırılır560. 

Banka yaptığı incelemede alım hakkı sahibinin ödeme taahhüdünü yerine getirdiği 

sonucuna varırsa, ödenen bedeli şirketin hesabına alacak olarak kaydeder561. Şirket alacak 

olarak kaydedilen bu miktar üzerinde derhal tasarrufta bulunabilir562.  

 Ödemenin bankaya yapılması şartı, muvazaalı ödeme tehlikesine karşı koruma 

sağlama amacıyla getirilmiştir563. Ödemelerin doğrudan şirkete yapılması durumunda 

                                                
558  Kaya, s. 129, dn. 150’de anılan yazar. 
559  Kaya, s. 129, dn. 151’de anılan yazarlar. 
560  Gerekçe, m. 468/2; Biçer, s. 220; Saraç, s. 300. 
561  Banka olumlu sonuca vardığında beyanda belirtilen payları ilgili senetle değiştirirken veya alım 

hakkı sahibinin tasarrufuna hazır hâle getirirken bedeli şirkete alacak olarak yazar. Kendisini 
alacaklandırmışsa, sabit sistemde esas sermaye artırımının aksine paranın bloke edilmeyeceği ve 
şirketin bu parayı derhal kullanabileceği yönünde bkz. Gerekçe, m. 468/2; Biçer, s.  221; Kaya, s. 
131; Saraç, s. 300. 

562  Gerekçe, m. 468/2; Biçer, s. 221; Saraç, s. 300. 
563  Biçer, s. 220; Kaya, s. 130; Saraç, s. 300. 
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yapılan ödemeler geçersiz olur564. Banka üçüncü kişi olmasına rağmen bir özen 

yükümlülüğü altındadır; çünkü ihracı gerçekleştiren anonim şirketin temsilcisi veya vekili 

olarak kabul edilebilecek bir konumdadır565. Kanunumuzda ödemenin bankaya yapılması 

düzenlenmemiş olsaydı, anonim şirket ödemeleri kendisi kabul edecek ve bunu yaparken 

denetimi kendisi yapacaktı. Bu yüzden banka, ödemeyi kabul ederken, şirkete yüklenen 

yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır566.  

 Şartlı sermaye artırımında sermaye, ödemeden sonra doğrudan arttığı için, sermaye 

taahhüdünün ifa edilip edilmediğine ilişkin karar şirket tarafından değil, banka tarafından 

verilir567. Bu yüzden ifa talebini kabul ederken banka bir denetim yapmalıdır. Bu denetim 

beyanın Kanun’da veya esas sözleşmede belirlenen şekle uygun olup olmadığına 

ilişkindir568. Başka bir ifadeyle, banka, beyanda bulunan kişinin hak sahibi olup 

olmadığını, beyanın esaslı noktalarında bir eksiklik bulunup bulunmadığını, ödemenin 

eksiksiz bir şekilde yapılıp yapılmadığını ve ödemenin kullanılan alım hakkının karşılığına 

uygun olup olmadığını incelemelidir569. Bu inceleme yükümlülüğü bankaya sorumluluk 

yüklemektedir ancak Kanun’da bu sorumluluk özel olarak düzenlenmemiş genel 

hükümlere bırakılmıştır570. Banka ayrıca, değiştirilebilir tahvillerin veya opsiyon 

senetlerinin ibrazı, geri alınması ve imhası işlerini de yürütmekle ve bu işlemlerin 

raporlarını hazırlamakla da görevlidir571. Banka, tedavüle çıkarılan yeni pay senetlerini hak 

                                                
564  Biçer, s. 220; Pulaşlı, s. 86. 
565  Biçer, s. 221;  Kaya, s. 130; Saraç, s. 301. Bankanın, yeni pay senetlerinin verilmesine ilişkin 

şartların yerine getirilip getirilmediği konusunda karar verdiği, bu sebeple Kanun’un bankaya sadece 
idari bir yükümlülük değil, özel bir inceleme yükümlülüğü yüklediği yönünde bkz. Pulaşlı, s. 86. 

566  Kaya, s. 130; Saraç, s. 301. 
567  Saraç, s. 301. Bankaya yüklenen bu görevin sermaye piyasası mevzuatındaki aracı kuruluşlara 

tanınan aracılık yetkisine benzediği, ancak kanunda bu yetkinin sadece bankalara verilerek sermaye 
piyasalarında uzun yıllardır aracılık yönünde temel bir işlev üstlenmiş olan aracı kurumların 
önemlerinin ihmal edilmiş olduğu yönünde bkz. Biçer, s. 220; Uzunhasanoğlu, s. 8. 

568  Biçer, s. 221; Saraç, s. 301.  
569  Kaya, s. 130; Saraç, s. 301.  
570  Gerekçe, m. 468/2; Kaya, s. 130; Saraç, s. 302.  
571  Saraç, s. 301. 
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sahiplerine ilettiği gibi, kendisine yöneltilen yazılı alım beyanlarını da anonim şirkete 

teslim eder572.  

 Bankanın yukarıda belirttiğimiz denetim işlemlerini yerine getirirken yaptığı 

herhangi bir hata, çıkarılan payların geçerliliğini etkilemez573. Bu nedenle, değiştirme 

hakkının kullanılması için yapılan beyanın hatalı veya eksik olduğu ya da taahhüdün tam 

olarak yerine getirilmediği durumlarda bankanın yanlışlıkla yeni paylar verdiği sonradan 

anlaşılsa da, değiştirme veya alım haklarını kullanarak şirketin pay sahibi olan iyi niyetli 

üçüncü kişilerin hakları korunur574. Ancak alım ve değiştirme hakkını kullanarak şirketin 

pay sahibi haline gelen kişi, bankayı yanıltmış veya başka bir şekilde bankanın iradesini 

sakatlamışsa bu payların mahkeme kararıyla iptal edilmesi mümkündür575. Bu gibi 

durumlarda banka üstlendiği sorumluluk gereğince şirketin uğramış olduğu zararı tam 

olarak karşılamak zorundadır576. Bu borcun dayanağı şirket ile banka arasında yapılmış 

olan sözleşmedir577. 

VI. YÖNETİM KURULUNUN ESAS SÖZLEŞMEYİ ARTAN SERMAYEYE 

UYARLAMASI 

 Yönetim kurulu, verdiği bir beyanname ile yeni çıkarılan payların sayısını, itibari 

değerini, türlerini, belirli gruplara tanınan imtiyazları ve hesap döneminin sonundaki 

sermayenin durumunu belirler. Bu belirlemeden sonra yönetim kurulu esas sözleşmeyi 

mevcut duruma uyarlar (TTK m. 470).  

 Yönetim kurulunun hazırladığı beyannamenin sermaye artırımına bir etkisi 

yoktur578. Bu beyanname yalnızca şartlı sermaye artırımının sonuçlarının tespiti ve 

                                                
572  Saraç, s. 301. 
573  Gerekçe, m. 468/2; Kaya, s. 131. 
574  Biçer, s. 222; Kaya, s. 132. 
575  Biçer, s. 222; Kaya, s. 132. 
576  Biçer, s. 221; Kaya, s. 132. 
577  Biçer, s. 221; Kaya, s. 132; dn.169. 
578  Saraç, s. 308. 
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açıklaması niteliğindedir579. Bu beyannamenin düzenlenmesinin amacı kamuyu 

aydınlatarak sermayenin korunmasını sağlamak, şirketin kurucular lehine kötüye 

kullanılmasına engel olmak; genel olarak yolsuzlukları önlemek; kuruluşun denetlenmesini 

kolaylaştırmak ve sorumluluk davalarına akışkanlık kazandırmaktır580. Bu sebeple beyan, 

bilgiyi ve hesabı dürüst bir şekilde verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak 

hazırlanır581. 

 Beyan, kuruluş sırasında konulan sermayenin çeşidini, niteliğini açıklamalı; beyanı 

veren sermaye taahhütlerini, aynî sermayeyi, devralınan aynı ve işletmeyi incelemeli ve 

irdelemelidir. Ayrıca, şirketin taahhütlerinin, bağlantılarının, satın alınan malvarlığı 

unsurlarının, fiyatının ve maliyetin, ödenecek ve alınacak komisyonların dürüst ve gerçeğe 

tam sadık, açık ve eksiksiz bir resmini vermelidir582. 

 Yönetim kurulu beyannameyi, hesap döneminin kapatılmasından en geç üç ay 

içinde ticaret siciline vermelidir (TTK m. 471). Bu beyannamenin verilmesiyle birlikte 

esas sözleşme artan sermayeye uyarlanmış olur. Buradaki amaç, mevcut durum ile ticaret 

sicilindeki esas sermaye rakamı arasındaki farklılığı ortadan kaldırmaktır583. Bu uyarlama 

sermayenin artırılması olmadığı gibi, esas sözleşme değişikliği de değildir584. Çünkü 

sermaye yıl içinde çeşitli tarihlerde hak kullanımlarının kurucu etkisiyle artmış ve esas 

sözleşmenin şartlı sermaye artırımına ilişkin maddesi, hak kullanımlarıyla değişmiştir. 

Yönetim kurulunun burada yaptığı yalnızca, durumu gerçeğe getiren, gerçeği esas 

sözleşmeye yansıtan bir uyarlamadır. Uyarlama yönetim kurulunun belirleme niteliğinde 

bir kararıyla yapılır. Bu karar genel kurulun onayına sunulmaz585. Çünkü bu durumda 

                                                
579  Saraç, s. 308. 
580  Gerekçe, m. 470 atfıyla Gerekçe, m. 349; Saraç, s. 308. 
581  Gerekçe, m. 349; Saraç, s. 308. 
582  Gerekçe, m. 349; Saraç, s. 308. 
583  Saraç, s. 309. 
584  Gerekçe, m. 470; Biçer, s. 225; Kaya, s. 136; Pulaşlı, s. 89. 
585  Biçer, s. 226; Kaya, s. 136; Saraç, s. 309.  



103 

 

 

genel kurul kararının aranması, şartlı sermaye artırımının esnekliğini zedeler586. Uyarlama 

kararı beyannamenin içinde de yer alabilir587. 

VII. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ VE SERMAYE 

ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKMÜN ESAS SÖZLEŞMEDEN ÇIKARILMASI 

Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasından sonra en geç üç ay içinde, esas 

sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirerek, sermaye artırımına ilişkin yönetim 

kurulu beyannamesini sicile tevdi eder (TTK m. 471). Burada yapılan tescil açıklayıcı 

niteliktedir588. Çünkü TTK m. 468/2’de sermayenin taahhütlerin ifasının yerine 

getirilmesinden sonra artacağı hükme bağlanmıştır. TTK m. 471’in gerekçesinde tescilin 

açıklayıcı olduğu ayrıca vurgulanmıştır589. 

Ticaret siciline tescil açıklayıcı nitelikte olduğu için ticaret sicil müdürü herhangi bir 

sebeple yeni çıkarılan payları tescil etmekten kaçınsa bile paylar geçerli olarak kalmaya 

devam eder590. Payların geçersizliği ancak mahkemenin bu yönde karar alması halinde söz 

konusu olur591. 

Tescilin hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay içinde yaptırılması 

gerektiği kuralı niteliği itibariyle bir düzen kuralı olup, bu süreye uyulmamasının maddi 

hukuki duruma herhangi bir etkisi yoktur592. 

Alım ve değiştirme haklarının kullanma süresi sona erince, yönetim kurulu, şartlı 

sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Bu hüküm ticaret sicilden de 

                                                
586  Saraç, s. 309. 
587  Gerekçe, m. 470. 
588  Biçer, s. 227; Saraç, s. 312. 
589  Gerekçe, m. 471. 
590  Biçer, s. 228; Saraç, s. 311. 
591  Biçer, s. 228. 
592  Biçer, s. 227; Kaya, s. 136. Sabit sistemde esas sermaye artırımında ve kayıtlı sermaye artırımında 
 TTK m. 456/3’e göre, sicile tescil işleminin gecikmesinin sermaye artırımının dayanağı olan 
 şirket organı kararını geçersiz kılacağı yönünde bkz. Kaya, s. 136; dn. 203. Bu sürenin usuli bir süre 
 olup, zamanaşımı veya hak düşürücü süre olmadığı yönünde bkz. Saraç, s. 311. 
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silinir (TTK m.472). Bu hükme göre şartlı sermaye konusuz kaldığında, başka bir ifadeyle 

genel kurulun şartlı sermaye artırım kararında öngörülen tutara ulaşıldığında yönetim 

kurulu, bu artırımın dayanağı olan hükmü esas sözleşmeden çıkarır593. Hükmün esas 

sözleşmeden çıkarılması esas sözleşme değişikliği değildir594.  

Alım ve değiştirme hakları sona erip şartlı sermaye konusuz kaldığında, yönetim 

kurulunun en geç hangi tarihe kadar bu artırıma dayanak teşkil eden hükmü esas 

sözleşmeden çıkarabileceği konusunda kanunda bir açıklık yoktur595. Bu durum yönetim 

kuruluna, bazı hak sahipleri alım ve değiştirme haklarını kullanmayıp, şartlı sermaye 

dayanak kararında belirlenen tutara ulaşılamadığında, kanun ve esas sözleşmedeki sınırlara 

dikkat ederek yeni tahvil ve benzeri borçlanma senetleri çıkarma ve bunları değiştirme 

hakkı tanıma imkanı verir596 

§7. ŞARTLI SERMAYE ARTIRIMININ SINIRLANDIRILMASI 

 I. ARTIRILAN SERMAYENİN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİNİN 

SERMAYENİN YARISINI AŞAMAMASI 

 Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam değeri sermayenin yarısını geçemez (TTK 

m. 464/1). Şartlı sermayenin toplam itibari değeri, esas sermaye ve katılma intifa senetleri 

sermayesinin toplamının yarısı kadardır597. Genel kurul şartlı sermaye artırımına ilişkin 

dayanak kararını alırken bu miktarı aşmamak kaydıyla şartlı sermaye artırımının miktarını 

istediği gibi belirleyebilir598. Hükmün gerekçesine gore, bu hükmün konuluş sebebi, 

sermayenin bir organ kararı ile artırılabileceği temel kuralının istisnasının bir sınıra 

                                                
593  Biçer, s. 229; Kaya, s. 137; Saraç, s. 313. 
594  Biçer, s. 229; Kaya, s. 137; Saraç, s. 313. 
595  Kaya, s. 138. 
596  Kaya, s. 138; Saraç, s. 313. 
597  Biçer, s. 128. 
598  Biçer, s. 128. 
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bağlanması gerekliliği ve sermayenin, üçüncü kişiler tarafından sınırsız olarak 

artırılamayacağı düşüncesidir599. 

Şartlı sermaye artırımının niteliği gereği, genel kurul, anonim şirketler hukukunun 

temel kavramlarından biri olan sermaye artırımını bizzat kendisi gerçekleştirme 

yetkisinden ödün vermekte, bu yetkiden anonim şirket organizasyonuna dahil olmayan 

üçüncü kişiler lehine vazgeçmektedir600. Şirketin ve pay sahiplerinin korunması gerektiği 

için bu yetki devrinin sınırlandırılması gerekir601. Çünkü şirketin sermayesi üçüncü kişiler 

tarafından sınırsız bir şekilde artarsa bu durum şirketteki güç dengelerinin değişmesine 

sebep olabilir602. 

Şartlı sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının verilmesiyle birlikte şartlı 

sermaye artırımıyla artırılacak sermaye miktarının hesaplanması ve esas sözleşmeye 

yazılması gerekir. Bu hesaplama yapılırken ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye 

miktarı dikkate alınır603. Şayet şartlı sermaye artırımı kararından önce kayıtlı sermaye 

sistemine göre artırım yapılmışsa hesaplama ticaret siciline tescil edilmiş olan çıkarılmış 

sermayeye göre yapılır604. Ancak daha önce yapılan sermaye artırımı da şartlı sermaye 

artırımı ise, bu durumda, sermaye alım ve değiştirme haklarının kullanılmasıyla 

artacağından, ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye miktarı gerçeği yansıtmaz. Bu 

yüzden, bu durumda esas sözleşmede yazılı olan ve tescil edilen miktara göre değil, geçen 

hesap döneminin sonunda tescil edilen miktara göre hesaplama yapılmalıdır605. 

 Sabit sistemde esas sermaye artırımı ile şartlı sermaye artırımı kararı aynı genel 

kurul toplantısında alındığında ise, yeni esas sermaye miktarının değil, daha önce ticaret 

                                                
599  Gerekçe, m. 464/1; Biçer, s. 128. 
600  Biçer, s. 128; Saraç, s. 81. 
601  Biçer, s. 128; Saraç, s. 81. 
602  Biçer, s. 194; Kaya, s. 88; Saraç, s. 81. 
603  Biçer, s. 129. 
604  Biçer, s. 129. 
605  Biçer, s. 129. 
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siciline tescil edilmiş olan miktarın esas alınması gerekir606. Çünkü sabit sistemde esas 

sermaye artırımında ticaret siciline tescil kurucu niteliktedir. Bu yüzden aynı genel kurul 

kararında alınan sabit sistemde esas sermaye artırımı kararı henüz gerçekleşmiş değildir607. 

 Şartlı sermaye artırımından sonra şirketin sermaye azaltılmasına gitmesi 

durumunda ise şartlı sermaye artırımı miktarının da indirilmesi gerekli değildir608. Çünkü 

şartlı sermaye artırımının toplam itibari değerinin sermayenin yarısını geçememesi kuralı, 

genel kurulun artırıma dayanak teşkil eden kararının alındığı zaman aranan bir koşul olup, 

bu miktarın daha sonra sermayede oluşan değişikliklerden etkilenmemesi gerekir609. 

 II. AYIN İLE İFANIN MÜMKÜN OLMAMASI 

 Şartlı sermaye artırımında sermaye, değiştirme veya alım hakları kullanıldığı ve 

sermaye borcu takas veya ödeme yoluyla ifa edildiği anda ve miktarda kendiliğinden artar 

(TTK m. 463/2). Aynı hükmün gerekçesine göre alım hakkı söz konusu olduğu durumlarda 

pay senedinin bedelinin alım hakkı sahibi tarafından nakden ödeneceği, bu pay senetlerinin 

ayın karşılığı çıkarılamayacağı açıkça vurgulanmıştır610. 

 Şartlı sermaye artırımında ayni sermayenin kabul edilmemesinin en önemli 

nedenlerinden biri bu yöntemin yeterince güvenli olmamasıdır611. Sermaye taahhüdünün 

ayni sermaye ile ifasının kabul edilmesi durumunda, ayni sermayenin değerinin tespit 

edilmesi gerekecek, bu durum bankanın denetim yükümlülüğünü ağırlaştıracak, bankanın 

                                                
606  Biçer, s. 129; Saraç, s. 93. 
607  Biçer, s. 129; Kaya, s. 26. 
608  Biçer, s. 130; Saraç, s. 94. 
609  Biçer, s. 130; Saraç, s. 85. 
610  Gerekçe, s. 463/2. Tahvil sahibinin sermaye borcu ile tahvilden doğan alacağının takas edildiği 

ancak, getirilen sermayenin nakitten başka bir şey olması nedeniyle burada ayni sermaye artırımının 
söz konusu olduğu yönünde bkz. Arslanlı, s. 319, 320; Biçer, s. 130, dn. 484.  

611  Biçer, s. 130; Kaya, s. 128; Saraç, s. 294. 
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sermaye olarak getirilen aynı kontrol etmesi gerekecek, bu da zaman kaybına sebep olacak 

ve şartlı sermayeden beklenen pratiklik ve esneklik sağlanamayacaktır612.  

III. ZAMAN AÇISINDAN BİR SINIRLAMANIN OLMAMASI 

Sabit sistemde esas sermaye artırımına göre artırım, genel kurul veya kayıtlı sermaye 

sisteminde yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilmezse karar 

geçersiz hale gelir (TTK m. 456/3). Ayrıca halka açık olmayan bir anonim şirkette genel 

kurul kayıtlı sermaye artırımı konusunda yönetim kurulunu en çok beş yıl için 

yetkilendirebilir (TTK m. 460/1). 

 TTK şartlı sermaye artırımının uygulanması bakımından herhangi bir zaman 

sınırlaması öngörmemiştir613.  Şartlı sermaye artırımının amacının şirketin ihtiyaç duyduğu 

anda ve oranda sermaye tedarik edebilmesi olduğu düşünüldüğünde, zaman bakımından 

getirilen bir sınırlamanın bu amaca yeterince hizmet etmediği sonucuna ulaşılabilir614. 

Buna rağmen, genel kurulun almış olduğu şartlı sermaye dayanak kararında veya daha 

sonra esas sözleşmede yapacağı bir değişiklikle şartlı sermaye artırımı için de belirli bir 

süre tespit etmesi mümkündür615. 

 

 

 

 

                                                
612  Biçer, s. 130. Ayni sermayenin değeri TTK m. 343’e göre tespit edilir. TTK’nın anonim şirketlerin 

kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında ayni sermayeye ilişkin hükümlerinde, Avrupa Birliği 
Konseyi’nin İkinci Yönergesi ve Avrupa Birliği ülkelerinden yararlanılarak kuruluş genel kurulunca 
seçilecek veya mahkemece atanacak bağımsız bilirkişilerin mesleki niteliklerinin, değerlendirme 
yöntemlerinin ve verecekleri raporun içeriğinin de belirtilmesi gerektiği, seçilecek ve atanacak 
bilirkişinin birden çok olması durumunda en az birinin yeminli mali müşavir olması şartının 
aranması gerektiği yönünde bkz. Biçer, s. 131, dn. 489; Türk, Sermaye Yapısı, s. 785.  

613  Biçer, s. 138; Kaya, s. 35; Saraç, s. 95. 
614  Biçer, s. 138; Kaya, s. 35; Saraç, s. 96. 
615  Biçer, s. 138; Saraç, s. 96. 
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 §8. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI 

 I. PAY SAHİPLERİ 

 A. GENEL OLARAK 

Sermaye artırımlarında mevcut pay sahiplerinin kar payı, tasfiye bakiyesi gibi mali 

haklarının ve oy hakkı gibi katılım haklarının aşınmasına karşı korunması gerekir616. 

Çünkü bu koruma olmadan, yapılan sermaye artırımında mevcut pay sahibinin sermaye 

miktarı sabit kalırken, yeni çıkarılan pay senetleri sebebiyle sermayeye katılım oranı 

giderek azalır. Sabit sistemde esas sermaye artırımında ve kayıtlı sermaye sisteminde 

sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin yeni çıkarılan paylar üzerinde rüçhan hakkı 

olduğu için bu koruma sağlanabilmektedir617. Ancak şartlı sermaye artırımında yeni 

çıkarılan pay senetlerini alabilecek olan kişiler belli olduğundan mevcut pay sahiplerinin 

rüçhan hakkı yoktur618. Şartlı sermaye artırımında mevcut pay sahiplerini korumak için 

önerilmeye muhatap olma hakkı adı verilen, hukukumuzda yeni olan bir pay sahipliği 

hakkı kanunda düzenlenmiştir619.  

B. ÖNERİLMEYE MUHATAP OLMA HAKKI 

1. Kavram 

Önerilmeye muhatap olma hakkı, şartlı sermaye artırımında değiştirme veya satım 

hakkı içeren tahvillerin veya benzeri borçlanma senetlerinin önce pay sahiplerine 

önerilmesi zorunluluğuna ilişkin yeni bir pay sahipliği hakkıdır620. 6102 sayılı Kanun 

tasarısının ilk halinde “önerilmeye muhatap olma hakkı” yerine “ önerilme hakkı” ifadesi 

                                                
616  Biçer, s. 230; Kaya, s. 139; Saraç, s. 171. 
617  Biçer, s. 232; Kaya, s. 139; Saraç, s. 174. 
618  Biçer, s. 232; Kaya, s. 139; Saraç, s. 174. 
619  Kaya, s. 139. 
620  Gerekçe, m. 466/1; Biçer, s. 230; Pulaşlı, s. 80; Saraç, s. 174; Uzunhasanoğlu, s. 6. 
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kullanılmaktaydı621. Adalet Komisyonu’nun kabul ettiği tasarı metninde “önerilmeye 

muhatap olma hakkı” ifadesi tercih edildi. Kanaatimizce bu iki ifade de yeterince isabetli 

değildir. “Öneriye muhatap olma hakkı” ifadesi tercih edilmiş olsaydı Türkçe dil bilgisi 

kuralları açısından daha uygun, daha anlaşılır bir ifade kullanılmış olurdu622. 

Önerilmeye muhatap olma hakkı sadece tahvil ve borçlanma araçlarının alım ve 

değiştirme haklarını içermesi halinde tanınır623. Çalışanlara tanınan alım haklarında pay 

sahipleri önerilmeye muhatap olma hakkına sahip değillerdir624. Önerilmeye muhatap olma 

hakkı emredici nitelik taşımaktadır625. Bu yüzden de bu hak ancak haklı sebeplerin varlığı 

halinde kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir (TTK m.466/2). Haklı sebeplerin olup 

olmadığı şirketin menfaati dikkate alınarak belirlenir626. Ancak bu hak kullanılırken eşit 

işlem ve hakların sakınılarak kullanılması ilkelerine uyulmalıdır627. Piyasa şartlarının haklı 

sebep olarak kabul edilmesi mümkündür. Mesela, bir aracı kurumun tahvillerin tümünü 

satın alma önerisinde bulunması halinde pay sahiplerinin önerilmeye muhatap olma 

hakkının kaldırılabilmesi gerekir628. Bu hakkın kaldırılması veya sınırlandırılmasından 

dolayı hiç kimse haklı görülmeyecek bir şekilde yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz 

(TTK m. 466/3). Bu fıkra ile pay sahipleri bir kez daha korunmuşlardır. Önerilmeye 

muhatap olma hakkının kaldırılması, belli kişilere haksız yarar sağlamamalı, bu yolla 

ileride belli kişilerin hâkimiyeti ele geçirmesinin yolu açılmamalıdır629. 

 

                                                
621  Kaya, s. 139. 
622  Biçer, s. 233, dn. 828. Bu kavramın yerine “öncelikle taahhüt hakkı” ifadesinin de kullanılabileceği 

yönünde bkz. Akın, Türkiye Barolar Birliği, s. 127; “önerilmeye muhatap olma hakkı” ifadesinin 
Moroğlu tarafından da eleştirildiği yönünde bkz. İzmirli, Türkiye Barolar Birliği, s. 128; bu kavram 
için “öncelikli alım hakkı” ibaresinin kullanımı için bkz. Göksoy, s. 417; Saraç, s. 173, dn.7. 

623  Gerekçe, m. 466/1; Biçer, s. 232; Kaya, s. 139. 
624  Gerekçe, m. 466/1; Biçer, s. 232; Kaya, s. 139. 
625  Gerekçe, m. 466/2; Biçer, s. 231; Kaya, s. 140.  
626  Kaya, s. 140. 
627  Gerekçe, m. 466/3; Biçer, s. 231; Kaya, s. 140. 
628  Gerekçe, m. 466/2; Biçer, s. 231. 
629  Gerekçe, m. 466/3. 
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2. Hukuki Niteliği 

Önerilmeye muhatap olma hakkı niteliği itibariyle pay sahipliğinden kaynaklanan bir 

malvarlığı hakkıdır630. Bu yüzden bu hakkın pay sahipleri dışındaki kişiler tarafından 

kullanılabilmesi mümkün değildir631. Bu hakkın pay senedi ile değiştirilebilir tahviller 

bakımından geçerli olduğu gibi, alım ve değiştirme hakkı imkânı tanıyan diğer benzeri 

borçlanma araçlarında da geçerlidir632. 

Şirket, şartlı sermaye artırımı kararı aldığında, haklı sebeplerle önerilmeye muhatap 

olma hakkını kaldırmadıkça veya sınırlandırmadıkça, yeni ihraç edilen alım ve değiştirme 

hakkı içeren tahvilleri ve benzeri borçlanma araçlarını mevcut payları oranında, pay 

sahiplerine önermekle yükümlüdür633. Ancak her pay sahipliği hakkında olduğu gibi bu 

hakkın da kullanılıp kullanılmayacağına karar verme yetkisi pay sahibindedir. Pay sahibi 

ister kendisine önerilen alım ve değiştirme hakkı içeren tahvil ve benzeri borçlanma 

araçlarını almayı kabul edip, şirketin alacaklısı olur; ister kabul etmeyip şirketin sadece 

ortağı olma sıfatını korumaya devam eder634. Ancak pay sahibi kendisine önerilen tahvil ve 

benzeri borçlanma araçlarını almayı kabul etmediğinde, şirketin mali ve idari haklarına 

katılımının sulandırıldığını iddia edemez635. 

Önerilmeye muhatap olma hakkı sadece sermayesini artıran şirkete karşı ileri 

sürülebildiği için nispi bir haktır636. Ayrıca bu hak, sadece sermaye artırımı dolayısıyla 

mali ve idari haklara katılımı aşınan pay sahiplerine tanınabildiği için sübjektif bir 

haktır637. 

                                                
630  Gerekçe, m. 466/1; Kaya, s. 140; Saraç, s. 176. 
631  Saraç, s. 175. 
632  Gerekçe, m. 466/1; Saraç, s. 175. 
633  Biçer, s. 232; Kaya, s. 139; Saraç, s. 176. 
634  Saraç, s. 176. 
635  Saraç, s. 176. 
636  Biçer, s. 233; Kaya, s. 140, dn. 10; Saraç, s. 176. 
637  Biçer, s. 233; Kaya, s. 140; Saraç, s. 176. 



111 

 

 

Önerilmeye muhatap olma hakkı yenilik doğurucu bir hak değildir. Çünkü pay 

sahibinin tek taraflı iradesiyle yeni bir hukuki durum yaratılmaz, değiştirilmez ve sona 

erdirilmez638. Şartlı sermaye artırımını yapan şirketin ihraç edilen tahvil ve benzeri 

borçlanma araçlarını pay sahiplerine önermesi icaba davet, pay sahiplerinin bu öneriyi 

kabul etmesi icap, şirketin bu irade açıklamasına olumlu yanıt vermesi ise kabul olarak 

nitelendirilebilir639. Ancak şirketin bu durumda irade açıklamasında bulunan pay sahibi ile 

sözleşme yapma yükümlülüğü vardır640. 

Pay sahipliği hakları, para ile ölçülebilen mali nitelikteki haklar ve şirket idaresine 

katılımı sağlayan katılım hakları olmak üzere ikiye ayrılır641. Önerilmeye muhatap olma 

hakkı ile aynı amaca hizmet eden ve diğer sermaye artırım sistemlerinde kullanılan rüçhan 

hakkının genelde mali nitelikli bir hak olduğu ifade edilmektedir642. Oysa kanaatimizce 

önerilmeye muhatap olma hakkı pay sahiplerini, kar payı gibi mali nitelikteki haklardaki 

azalmaya karşı koruduğu gibi, şirket idaresi üzerindeki etkinliklerinin aşınmasına karşı da 

korur643. Bu yüzden önerilmeye muhatap olma hakkını sırf mali nitelikli hak olarak 

tanımlamak doğru değildir. 

 

 

 

 

                                                
638  Saraç, s. 176. 
639  Kaya, s. 141; Saraç, s. 176. 
640  Kaya, s. 141; Saraç, s. 176. 
641  Çevik, s. 680 vd; Kaya, s. 141; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 874 vd.  
642  Çevik, s. 717 vd; Kaya, s. 141; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 874 vd. Bu hakkın her ne kadar mali 

hak niteliği ağır basıyor olsa da, bu hakkın sırf mali nitelikli bir hak olmadığı; aynı zamanda paydan 
doğan kişisel hak niteliğindeki oy hakkını da ihtiva ettiği yönünde bkz. Moroğlu, s. 136. 

643  Kaya, s. 142. Rüçhan hakkının da aynı amaca hizmet ettiği, bu yüzden önerilmeye muhatap olma 
hakkı ile arasında önemli bir fark olmadığı yönünde bkz. Kaya, s. 142, dn. 23. 
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3. Diğer Haklardan Farkları 

a) Rüçhan Hakkından 

Rüçhan hakkı ile önerilmeye muhatap olma hakkı arasında önemli benzerlikler 

vardır. Hem rüçhan hakkının hem de önerilmeye muhatap olma hakkının tanınmasının 

amacı sermaye artırımlarında mevcut pay sahiplerinin paylarının sermayeye oranının 

azalmasını engellemektir644. Bu haklar sayesinde pay sahibi, sermaye artırımına 

gidilmemiş olsaydı sahip olacağı mali nitelikli haklara ve katılım haklarına, sermaye 

artırımına gidilmiş olmasına rağmen sahip olma imkânını devam ettirebilir645. 

Rüçhan hakkı ile önerilmeye muhatap olma hakkı temel olarak aynı amaca hizmet 

etmelerine karşın, aralarında bazı önemli farklar vardır. Her şeyden önce, bu iki hakkın 

uygulama alanı birbirinden farklıdır. Önerilmeye muhatap olma hakkı sadece şartlı 

sermaye artırımı çerçevesinde, alım ve değiştirme hakkı veren tahvil ve benzeri borçlanma 

araçları üzerinde söz konusu olabilir646. Oysa rüçhan hakkı, sabit ve kayıtlı sistemde 

sermaye artırımı yapıldığında uygulama alanı bulabilir647.  Sermaye artırımı dolayısıyla 

yeni pay senetleri ihraç edildiğinde, rüçhan hakkı sayesinde, bu payları, mevcut pay 

sahipleri öncelikli olarak alabilirler648. Buna göre önerilmeye muhatap olma hakkının 

konusu, alım ve değiştirme hakkı veren tahvil ve benzeri borçlanma araçları iken, rüçhan 

hakkının konusu yeni ihraç edilen pay senetleridir649. 

 

 

 

                                                
644  Kaya, s. 146. 
645  Kaya, s. 146; Saraç, s. 177. 
646  Kaya, s. 146; Saraç, s. 177. 
647  Kaya, s. 146; Saraç, s. 177. 
648  Kaya, s. 146; Saraç, s. 177. 
649  Kaya, s. 146; Saraç, s. 177. 
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b) Alım ve Değiştirme Hakkından 

Önerilmeye muhatap olma hakkının alım ve değiştirme haklarından önemli 

farklılıkları vardır. Her şeyden önce, önerilmeye muhatap olma hakkı, alelade bir hak iken, 

alım ve değiştirme hakkı kurucu yenilik doğuran bir haktır650.  

Önerilmeye muhatap olma hakkı ile alım ve değiştirme hakkı, hakkın sahibi olan 

kişiler açısından farklılık gösterir. Önerilmeye muhatap olma hakkının sahibi pay sahibi 

iken, alım ve değiştirme hakkının sahibi opsiyonlu ve değiştirilebilir tahvil sahibidir651. 

Önerilmeye muhatap olma hakkı ile alım ve değiştirme hakkı, konu bakımından da 

birbirlerinden farklıdır. Önerilmeye muhatap olma hakkının konusunu opsiyonlu veya pay 

senedi ile değiştirilebilir tahviller veya bunlara benzeyen borçlanma senetleri oluşturur. 

Oysa alım ve değiştirme hakkının konusuna her türlü menkul kıymet dahildir652.  

Nihayet, önerilmeye muhatap olma hakkı herhangi bir denkleştirme yükümlülüğü 

olmadan kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir. Ancak alım ve değiştirme hakkı kaldırılırken 

veya sınırlandırılırken denkleştirilme yükümlülüğüne uyulması gerekir653. 

4. Amacı 

Şirket şartlı sermaye artırımına gittiğinde mevcut pay sahipleri zarara uğrama 

tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Çünkü artan pay sayısıyla birlikte mevcut pay sahiplerinin 

sermayeye katılım oranları azalır, teknik terimle sulanır. Sabit sistemde ve kayıtlı sermaye 

sisteminde sermaye artırımında, rüçhan hakkı sayesinde, mevcut pay sahipleri yeni ihraç 

edilen pay senetlerinden öncelikli olarak alarak bu mağduriyetlerini giderebilirler. Ancak 

şartlı sermaye artırımının yapısı gereği rüçhan hakkının kaldırılması zorunludur654. Bu 

yüzden kanun koyucu, mevcut pay sahiplerini tamamen korumasız bırakmamak için, şartlı 

                                                
650  Saraç, s. 177. 
651  Saraç, s. 177. 
652  Saraç, s. 177. 
653  Saraç, s. 177. 
654  Biçer, s. 232; Kaya, s. 37; Saraç, s. 177. 



114 

 

 

sermaye artırımında rüçhan hakkı yerine önerilmeye muhatap olma hakkını kabul 

etmiştir655. 

Önerilmeye muhatap olma hakkı sayesinde mevcut pay sahipleri kaybettikleri 

rüçhan hakkını telafi etme imkanı bulurlar. Hatta rüçhan hakkının kullanılmasından daha 

avantajlı bir konuma gelmiş olurlar. Çünkü önerilmeye muhatap olma hakkı sayesinde yeni 

ihraç edilen pay senedi ile değiştirilebilir tahvillerden öncelikli olarak alabilirler. Pay 

sahipleri, bu tahvillerden aldıklarında isterlerse şirketin alacaklısı olarak tahvillerin faiz 

getirisinden yararlanırlar. Bu ihtimalde şirket kar da etse, zarar da etse tahvil sahibi hiçbir 

risk üstlenmeden vadesi geldiğinde tahvilinin faizini alabilir656. Pay sahipleri isterlerse bu 

tahvilleri pay senetleri ile değiştirerek eskiden olduğu gibi şirketin ortağı olmaya devam da 

edebilirler. Bu ihtimalde de tıpkı rüçhan hakkının sağladığı yararda olduğu gibi paylarının 

sermayeye olan oranlarını korumuş olurlar657. 

5. Kısıtlanması veya Kaldırılması Gereken Durumlar 

Önerilmeye muhatap olma hakkı mevcut pay sahiplerinin şirketteki mali ve idari 

nitelikli haklarının aşınmasını engellemek için öngörülmüştür. Ancak bu hak, haklı 

sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir (TTK m. 466/2). 

Önerilmeye muhatap olma hakkı emredici niteliktedir658. Bu yüzden kaldırılması 

veya sınırlandırılması ancak haklı sebeplerle ve genel kurul kararıyla yapılabilir659. 

                                                
655  Saraç, s. 178. Önerilmeye muhatap olma hakkının kabul edilmesi yerine tahviller ihraç edilmeden 

önce mevcut pay sahiplerine de tahsis edilebilirdi. Seri: II, No. 22 sayılı tebliğ buna açıkça cevaz 
vermektedir.  Seri: II, No. 22 sayılı tebliğ m. 7/1’e göre “Borçlanma araçları halka arz edilerek 
veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılabilir”. Böyle bir düzenleme olmasa bile sözleşme 
özgürlüğü çerçevesinde şirket ile pay sahipleri arasında öncelikle alım hakkı tanınmasına yönelik 
sözleşmelerin yapılabileceği yönünde bkz. Saraç, s. 178, dn. 36. 

656  Saraç, s. 179. 
657  Saraç, s. 179. Önerilmeye muhatap olma hakkının pay sahiplerine herhangi bir avantaj sağlamadığı, 

sadece karşı karşıya kaldıkları dezavantajlı durumu ortadan kaldırmayı olanaklı hale getirdiği, 
amacının şirketin karşılaşabileceği ekonomik başarısızlık hallerinde ortaya çıkan riskleri paylaşan 
pay sahiplerinin ödüllendirilmesi olmadığı, dolayısıyla bu hakkın, mevcut ortaklara sağlayabileceği 
mali avantajlar dikkate alınarak kabul edildiğinin söylenemeyeceği yönünde bkz. Kaya, s. 143, dn. 
30.   

658  Gerekçe, m. 466/2; Biçer, s. 237; Kaya, s. 155. 
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Buradaki haklı sebep kavramı iş hukukunda kullanılan anlamından farklıdır. İş hukukunda 

bu kavram taraflar arasındaki ilişkinin çekilmez hale gelmesi, ilişkinin devam 

ettirilmesinin taraflardan artık beklenememesi durumunu ifade etmek için kullanılırken660, 

TTK m. 466/2’de, var olan önemli bir sebepten dolayı, şirketin pay sahiplerinin sermaye 

artırımında önerilmeye muhatap olma haklarının kaldırılması veya sınırlandırılmasını ifade 

etmek için kullanılır661. Haklı sebeplerin neler olduğu tespit edilirken rüçhan hakkını 

düzenleyen TTK m. 461/2’ye başvurulabilir662. Bu maddeye göre, halka arz, işletmelerin, 

işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep 

olarak kabul edilir (TTK m. 461/2). Ancak bu sayılanlar sınırlı sayıda değildir663. Bu 

hakkın kaldırılması ve sınırlandırılması için gerekli olan yeter sayı ise rüçhan hakkının 

kaldırılmasını düzenleyen TTK m. 461/2’ye göre belirlenir664. Bu hükme göre genel kurul, 

pay sahiplerinin önerilmeye muhatap olma hakkını ancak haklı sebepler bulunduğu 

takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırabilir veya 

kaldırabilir. Esas sözleşme ile bu nisabın daha da artırılması mümkündür665. Önerilmeye 

muhatap olma hakkının kaldırılmasıyla veya sınırlandırılmasıyla hiç kimse haklı 

görülmeyecek şekilde yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz.  

Genel kurulun önerilmeye muhatap olma hakkını kaldırma veya sınırlandırma 

yetkisini, yönetim kuruluna devredip devredemeyeceği ile ilgili Kanun’da bir açıklık 

yoktur666. Bir görüşe göre bu yetki devri, ancak kayıtlı sermayede mümkündür. Bu yüzden 

                                                                                                                                              
659  Saraç, s. 185. 
660  Sümer, s. 109; Süzek, s. 632. 
661  Kaya, s. 166, dn. 148. 
662  Kaya, s. 180, dn. 228; Saraç, s. 184. 
663  Saraç, s. 194. 
664  Biçer, s. 239; Göksoy, s. 394; Moroğlu, s. 176; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 1408; Saraç, s. 189; 

Yıldız, Yeni Pay, s. 284. Şartlı sermaye artırımında gerekli olan nisap konusunun açık olmadığı, 
çünkü genel kurul şartlı sermaye artırımına gittiğinde mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının da 
kaldırıldığı, bu nedenle şartlı sermaye artırımında TTK m. 421/1’deki nisabın mı, yoksa TTK m. 
461/2’deki nisabın mı uygulanacağının açık olmadığı yönünde bkz. Biçer, s. 239; Kaya, s. 156. Bu 
durumda TTK m. 421/1’in uygulanması gerektiği yönünde bkz. Kaya, s. 158. 

665  Kaya, s. 156, dn. 96; Saraç, s. 190. 
666  Biçer, s. 238. 
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de şartlı sermaye artırımında önerilmeye muhatap olma hakkı kaldırılırken veya 

sınırlandırılırken genel kurul bu konudaki yetkisini -yönetim kurulu da dahil- hiçbir organa 

devredemez667. Başka bir görüşe göre ise önerilmeye muhatap olma hakkının hangi 

durumlarda kaldırılabileceğinin veya sınırlandırılabileceğinin esas sözleşmede belirlenmesi 

ve yönetim kurulunun esas sözleşmede açıkça yetkilendirilmesi halinde böyle bir yetki 

devri şartlı sermaye artırımında da mümkündür668. Bu görüşün benimsenmesinin, şartlı 

sermaye artırımından beklenen esneklik ve kolaylığın sağlanmasına hizmet edeceği 

açıktır669. Ancak halka kapalı anonim şirketlerde sadece genel kurul kararlarının iptali için 

dava açılabileği unutulmamalıdır670. Yönetim kuruluna böyle bir yetkinin devredilmiş 

olması pay sahiplerinin elindeki bu imkânı kullanamamaları sonucunu doğurur. Bir an için, 

süresi iptal davasından daha uzun olan sorumluluk davası açma imkânı olduğu için pay 

sahiplerinin korumasız kalmadığı düşünülebilir. Ancak sorumluluk davası sadece maddi 

kayıplara ve doğrudan zararlara karşı açılabildiği ve dava sonucunda kazanılan tazminat 

pay sahibine değil, şirkete ödeneceği için pay sahipleri bu durumda da yeterince 

korunamayacaktır671.  

Kanaatimizce önerilmeye muhatap olma hakkını kaldırmak veya sınırlandırmak 

esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğu için bu yetki genel kurulun devredilemez 

yetkileri arasındadır672. Bu yüzden yönetim kuruluna böyle bir yetki devrinin mümkün 

olmadığı kanısındayız. 

Kanuna göre pay sahiplerinin önerilmeye muhatap olma hakkı kaldırılmış ise, esas 

sözleşme, yeni ihraç edilen tahvillerin değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartlarını 

                                                
667  Kaya, s. 156, 164, 165; Saraç, s. 186, dn. 77’de anılan yazarlar. 
668  Biçer, s. 238; Saraç, s. 186, dn. 78’de anılan yazarlar. 
669  Biçer, s. 238; aksi yönde, Saraç, s. 187.  
670  Helvacı, s. 116; Kaya, s. 165; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 609 vd; Saraç, s. 188, dn. 82. 
671  Kaya, s. 165; Saraç, s. 188, dn. 82. TTK’nın bu hükmüyle usul hukuku yönünden davada taraf 

olmayan kimse lehine tazminat istemek suretiyle bir istisna yaratıldığı, bu hükmün, sınırlı da olsa, 
pay sahipleri açısından tüzel kişilik perdesinin kalkmasına hizmet ettiği, çünkü anonim şirketi 
oluşturanların zararın son yüklenicisi olan pay sahipleri olduğu yönünde bkz. Helvacı, s. 125. 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 609 vd. 

672  Kaya, s. 164. 
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ve ihraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin hesapları açıklamak zorundadır (TTK m. 465/2). 

Önerilmeye muhatap olma hakkının kaldırılma sebebinin esas sözleşmede yazılı olması 

zorunluluğu ise söz konusu değildir673. Buna rağmen haklı sebebin gerekçesinin hukuki 

olup olmadığının denetlenebilmesi açısından esas sözleşmede önerilmeye muhatap olma 

hakkının neden kaldırıldığının yazılması faydalı olacaktır674. 

Önerilmeye muhatap olma hakkının kaldırılmasında şirketin menfaatinin olması 

şarttır675. Şirket menfaati kavramı ise şirketin amacını gerçekleştirecek veya bu amaca 

ulaşmasını kolaylaştıracak olan işlemler olarak tanımlanabilir676. Bu çerçevede şirketin 

faaliyet alanının genişlemesi, öz sermaye ile yabancı sermaye arasındaki dengenin 

kurulması, tahvillerin yurt dışına ihracı, şirketin sermaye artırımına giderek çalışanların 

şirkete ortak edilmesi ve rüçhan hakkının kaldırılması şirketin menfaatine olan işlemlere 

örnek gösterilebilir677.  

Şirket menfaatinin olması önerilmeye muhatap olma hakkının kaldırılması için şart 

olmakla birlikte, sırf bu şartın sağlanmış olması, bu hakkın kaldırılabilmesi için yeterli 

değildir. Bu karar dürüstlük kuralına aykırı olmamalı, eşit işlem ve hakların en az zarar 

verecek tarzda kullanılması ilkelerine uygun olmalıdır678. 

                                                
673  Biçer, s. 238. İsviçre hukukunda önerilmeye muhatap olma hakkının genel kurul tarafından 

kaldırılabilmesinin ön şartı olarak, genel kuruldan bu yönde bir talepte bulunan yönetim kurulunun, 
bu talebinin gerekçesini göstermek zorunda olduğu, bu amaçla genel kurula bir rapor sunması 
gerektiği, pay sahiplerinin bu sayede haklarının kısıtlanması için gerekli maddi şartların gerçekleşip 
gerçekleşmediğini bilme ve bunu denetleyebilme, böylece iptal davası açma haklarını kullanıp 
kullanmayacaklarına karar verebilecekleri yönünde bkz. Kaya, s. 159; Saraç, s. 189, dn. 87. 

674  Biçer, s. 239. 
675  Biçer, s. 240; Kaya, s. 170. Alım ve değiştirme hakkı veren tahvillerin ihraç işlemlerinin ve pay 

sahiplerinin korunmasına yönelik hakların şirkete bir masraf yükleyeceği, sadece bu masraftan 
kaçınmak için önerilmeye muhatap olma hakkının kaldırılmasının haklı sebep olarak kabul 
edilemeyeceği, ancak olağan ihraç masraflarını aşan ekstra masraflar ile şirketin menfaatinin tartılıp, 
bu hakkın tanınmasının şirket menfaatine olmadığı sonucuna varılırsa kaldırılabileceği veya 
sınırlandırılabileceği yönünde bkz. Saraç, s. 196. 

676  Biçer, s. 240; Kaya, s. 170. Şirket menfaati kavramının içeriğinin, şirket ile pay sahiplerinin 
menfaatleri arasında denge kurulmasını öngören müşterek menfaatler göz önünde bulundurularak 
tayin edilmesi gerektiği yönünde bkz. Biçer, s. 240, dn. 862; Göksoy, s. 401.  

677  Biçer, s. 240; Kaya, s. 173, 180, dn. 229;  Yıldız, Yeni Pay, s. 289. 
678  Biçer, s. 241; Kaya, s. 176; Saraç, s. 193. 
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Eşit işlem ilkesi, aynı şartların varlığında bir pay sahibinin diğer pay sahibinden 

daha kötü işleme tabi tutulmaması gerektiğini öngören bir anonim şirketler hukuku 

kuralıdır679. Eşit işlem ilkesine uygun hareket etmek anonim şirketin organlarına 

yüklenmiş olan bir yükümlülüktür680. Kanun koyucu bu yükümlülüğü TTK m. 357’de 

“Pay sahipleri eşit şartlarda işleme tabi tutulur” şeklinde düzenlenmiştir. Önerilmeye 

muhatap olma hakkı eşit işlem ilkesine uyulmadan kaldırılırsa, bu genel kurul kararının 

iptali istenebilir681. İptal davasında önerilmeye muhatap olma hakkı kaldırılırken eşit işlem 

ilkesine uygun hareket edildiğini ispatlama yükümlülüğü şirketin üzerindedir682. 

Önerilmeye muhatap olma hakkı kaldırılırken hakların en az zarar verecek tarzda 

kullanılması ilkesine de uyulması gerekir683. Bu ilke dayanağını MK m.2’deki dürüstlük 

kuralından almaktadır684. Birden çok biçimde kullanılabilecek bir hak, nasıl kullanılacak 

olursa olsun sahibine aynı yararı sağlıyorsa muhataba hiç zarar vermeyen veya bu mümkün 

değilse, en az zarar verecek biçimin tercih edilmesinin istenebilmesi veya 

beklenebilmesine, hakların en az zarar verecek tarzda kullanılması ilkesi denir685. Şirketin 

sermayesinin ihtiyacının çok üzerinde artırılması, mali açıdan zayıf ortakların yeni 

paylardan mevcut payları oranında almalarının önlenmesi, iç kaynaklardan sermaye 

artırılması mümkünken dış kaynaklardan sermaye artımı yapılarak bazı ortakların zarar 

uğratılması ve önerilmeye muhatap olma hakkının sadece sınırlandırılması ile amaca 

                                                
679  Biçer, s. 241. 
680  Biçer, s. 241; Karahan, İmtiyazlı Paylar, s. 42-43; Omağ, s. 1 vd; Yıldız, Yeni Pay, s. 290. Söz 

konusu eşitliğin nispi (göreceli) bir eşitlik olduğu, diğer bir ifadeyle aynı konumda olan pay 
sahiplerinin aynı nimete sahip ve aynı külfete tabi olmaları gerektiği yönünde bkz. Moroğlu, 
Hükümsüzlük, s. 206. 

681  Biçer, s. 242; Kaya, s. 192; Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 206; Omağ, s. 6; Saraç, s. 194; Yıldız, 
Yeni Pay, s. 213 vd. 

682  Saraç, s. 194. 
683  Biçer, s. 242; Kaya, s. 178. 
684  Biçer, s. 242; Kaya, s. 179, dn. 221. 
685  Biçer, s. 242. Kooperatif üyeliğinden çıkarak, tasfiye durumunda elde edebileceği yarara yine 

ulaşabilecek olan ortakların, 2/3 çoğunluğun sağlanmasından yararlanarak kooperatiften çıkmak 
yerine tasfiyesine karar vermesi durumunda hakların en az zarar verecek tarzda kullanılması ilkesine 
aykırı davranılmış olacağı yönünde bkz. Edis, s. 342. 
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ulaşılabilecekken bu hakkın tamamen kaldırılması gibi durumlarda hakların en az zarar 

verecek tarzda kullanılması ilkesine aykırı davranılmış olur686. 

II. ALIM VEYA DEĞİŞTİRME HAKKI SAHİPLERİ 

A. GENEL OLARAK 

Şartlı sermaye artırımının güven vermesi ve kullanılan bir yöntem olması için 

menfaat sahiplerinin korunması gerekir687. En önemli menfaat sahibi olan pay sahipleri 

TTK m. 466’da düzenlenen önerilmeye muhatap olma hakkı ile korunurken, alım ve 

değiştirme hakkı sahiplerinin korunması için de TTK m. 467 öngörülmüştür. Her iki 

madde arasında şöyle bir benzerlik vardır: TTK m. 466 şirketin halihazırda ortağı olan pay 

sahiplerinin paylarının sermayeye olan oranının aşınmasını engellemek için 

düzenlenmiştir. TTK m. 467 ise henüz şirket ortağı olmamış ancak olması beklenen, pay 

senedi ile alım ve değiştirme hakkı veren tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının 

sahiplerinin, paylarının sermayeye oranlarının aşınmasını engellemek için konulmuştur688. 

Başka bir ifadeyle, TTK m. 467’nin amacı, şirketi, alım ve değiştirme haklarının sahipleri, 

şirketin ortağına dönüştüklerinde, sahip olacakları sermaye oranlarının aşınmasına yol 

açacak davranışlardan alıkoymaktır689. Çünkü şirketin, yapacağı işlemlerle, alım ve 

değiştirme hakkı sahiplerinin haklarını zedelemesi mümkündür690. Örneğin şirketin 

sermaye artırımına gitmesi veya yeni borçlanma araçları ihraç etmesi, mevcut alım ve 

değiştirme hakkı sahiplerinin durumlarını kötüleştirebilir691. Ancak alım ve değiştirme 

hakkı veren tahvil ve benzeri borçlanma araçlarını alanların, payın piyasa değerindeki 

                                                
686  Biçer, s. 242; Kaya, s. 180; Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 208 
687  Kaya, s. 197. 
688  Kaya, s. 197. 
689  Kaya, s. 197. 
690  Biçer, s. 246; Kaya, s. 197.  
691  Kaya, s. 198. Şirketin, genel kurulunun sonraki toplantılarından birinde, başlangıçtaki ihraç 

şartlarını değiştirmesi veya tahvillerin pay senedi ile değiştirilmesi hakkını tamamen ortadan 
kaldırması ise mümkün değildir. Bu genel kurul kararının hukuka aykırı ve geçersiz olduğu yönünde 
bkz. Biçer, s. 247; Kaya, s. 199; Saraç, s. 202, dn. 135. SerPK m. 14/2’ye göre de; “Ortaklık genel 
kurulu veya yönetim kurulu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil sahiplerinin haklarını 
kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz”. 
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azalma ihtimalini göz önünde bulundurmaları gerekir692. Çünkü TTK m. 467’nin amacı, 

alım ve değiştirme hakkı sahiplerini her türlü riskten korumak değil, şirketin sadece kendi 

menfaatini düşünerek yaptığı bilinçli işlemler sonucunda hak sahiplerinin kayba 

uğramasını engellemektir693. Yoksa TTK m. 467’nin yurt içindeki ve dışındaki ekonomik 

gelişmelerin payın piyasa değerini değiştirmesini önlemesi gibi bir işlevi söz konusu 

değildir.  

B. KORUMA GEREKTİREN HALLER 

1. Sermaye Artırımı 

Sermayenin şartlı olarak artırılması genel kurulun belirli bir süre sermaye artırımına 

gidemeyeceği anlamına gelmez694. Şirket sabit veya kayıtlı sistemde sermaye artırımına 

gidebileceği gibi, şartlı sermaye artırımına da gidebilir695. Ancak daha önceki şartlı 

sermaye artırımından kaynaklanan alım ve değiştirme hakları kullanılmadan yeni bir 

sermaye artırımına gitmek, henüz şirket alacaklısı konumunda olan değiştirilebilir tahvil 

sahiplerinin zararına sonuçlar doğuracaktır696. Çünkü değiştirilebilir tahvil sahibi, henüz 

pay sahibi olmadığı için yeni sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan hakkına sahip 

olmadığı gibi, genel kurul kararını iptal ettirme, hatta kararı herhangi bir şekilde etkileme 

imkânına da sahip değildir697. Bu yüzden kanun koyucu alım ve değiştirme hakkı 

sahiplerini sermaye artırımından korumak için özel bir hüküm öngörmüştür. Gerçekten 

TTK m. 467/2’ye göre; alım ve değiştirme hakları, sermaye artırımı yapılması, yeni 

değiştirme veya alım hakları tanınması veya başka bir yolla kayba uğratılamaz. Ancak 

                                                
692  Kaya, s. 198, dn. 8. 
693  Kaya, s. 198, dn. 8. 
694  Biçer, s. 248; Kaya, s. 200; Saraç, s. 205. 
695  Biçer, s. 248; Kaya, s. 200; Saraç, s. 205. 
696  Biçer, s. 248; Kaya, s. 200. Sermaye artırımı, pay sayısını artırdığı için, bir yandan oy hakkının 

zayıflamasına, diğer yandan payların düşmesine sebep olduğu, bu durumda alım veya değiştirme 
hakkı karşılığında daha düşük faiz almaya razı olan tahvil sahiplerinin, hem daha yüksek faiz oranı 
ile borç verme imkanını kullanamadıkları, hem de değeri düşük bir pay için daha yüksek bir alım 
veya değiştirme bedeli ödediklerinden zarara uğrayacakları yönünde bkz. Saraç, s. 206. 

697  Kaya, s. 201, dn. 23; Saraç, s. 206. 
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değiştirme fiyatı indirilir veya hak sahiplerine uygun bir denkleştirme sağlanır yahut da 

pay sahiplerinin hakları da aynı şekilde kayba uğratılırsa, o zaman alım ve değiştirme 

hakkı sahiplerinin hakları kayba uğratılabilir.   

Alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin uğradıkları bu zararın telafi edilebilmesi için, 

rüçhan hakkının onlara da tanınması düşünülse de, henüz şirket ortağı olup olmayacağı bile 

belli olmayan bir gruba bu hakkın tanınması imkânı yoktur698. Bunun yerine, bu kişilerin 

uğradıkları zarar, değiştirilme fiyatının indirilmesi suretiyle telafi edilebilir699. Ayrıca pay 

senedi ile değiştirilebilir tahvil sahiplerine, maruz kaldıkları sulandırma sebebiyle uygun 

bir tazminat ödenmesi de mümkündür700. 

2. Yeni Alım veya Değiştirme Hakkı Tanınması 

Alım ve değiştirme hakkı sahiplerini zarara uğratabilecek diğer bir durum, şirketin 

yeni alım ve değiştirme hakları tanımasıdır701. Mevcut alım ve değiştirme hakkı sahipleri 

henüz haklarını kullanamadan başka kimselerin de hak sahibi grubuna alınması 

durumunda, mevcut hak sahipleri hakkın tanınmasında öncelikli olmalarına rağmen, 

haklarını kullanamamaları tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar702. Sermaye artırımının mevcut 

alım ve değiştirme hakkı sahipleri üzerindeki olumsuz etkisi daha net belirlenebilmesine 

rağmen, yeni alım ve değiştirme hakkı tanınmasının etkisini belirlemek çok kolay değildir. 

Çünkü sermaye artırımında mevcut alım ve değiştirme hakkı sahibinin zararını tespit 

etmek için yapılması gereken tek şey, verilecek payın değeri ile payın sermaye 

artırımından sonraki değerinin karşılaştırılmasıdır703. Oysa yeni alım ve değiştirme hakkı 

tanınmasında mevcut hak sahiplerinin uğradıkları zarar bu kadar kolay tespit edilemez. 

                                                
698  Biçer, s. 249; Kaya, s. 209. 
699  Biçer, s. 249; Kaya, s. 207; Saraç, s. 206. 
700  Biçer, s. 249; Kaya, s. 207; Saraç, s. 206. 
701  Saraç, s. 206. 
702  Kaya, s. 201; Saraç, s. 206. 
703  Kaya, s. 201. 
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Çünkü bu hakkın hangi şartlarla verildiğinden, kullandırılacağı zamana kadar mevcut hak 

sahibine etkisini değiştiren çok çeşitli etkenler vardır704. 

Mevcut alım ve değiştirme hakkı sahipleri, henüz haklarını kullanamadan, şirketin 

yeni değiştirilebilir tahviller ihraç etmesi durumunda, mevcut hak sahiplerinin hakları, 

denkleştirme sağlanması veya değiştirme fiyatının indirilmesi suretiyle korunabilir (TTK 

m. 467/2). Mevcut pay sahiplerine yeni pay senedi ile değiştirilebilir tahvillerden alma 

hakkı verilerek veya nakdi bir tazminatın verilmesiyle de bu kaybın giderilebilmesi 

mümkündür705. 

3. Diğer Haller 

Alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin korunması gereken özel durumlar sermaye 

artırımı ve yeni alım ve değiştirme haklarının tanınması ile sınırlı değildir. Bu durum, TTK 

m. 467/2’de “Değiştirme veya alım hakları, sermaye artırımı yapılması, yeni değiştirme 

veya alım hakları tanınması veya başka bir yolla kayba uğratılamaz” şeklinde ifade 

edilmiştir. Alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin, özellikle şirketin başka bir şirketle 

birleşmesi, tasfiyeye girme kararı alması, tür değiştirmesi ve şartlı sermaye artırımı 

kararının alındığı genel kurul kararının iptal edilmesi durumlarında korunması gerekir706. 

Çünkü alım ve değiştirme hakkı sahipleri henüz şirketin ortağı olmadıkları için bu tür 

kararların alındığı genel kurul toplantılarını etkileme imkânları yoktur707. 

Şartlı sermaye artırımının yapılmış olması şirketin başka bir şirketi devralmasına 

engel olmadığı gibi, şirketin başka şirketlerle bir araya gelerek yeni kuruluş biçiminde 

şirket birleşmesine de engel değildir708. Ancak alım ve değiştirme hakkı sahipleri, bu şirket 

birleşmesinden olumsuz etkilenebilir. Devralma yoluyla birleşmede devralan şirket, 

birleşmeden sonra hukuki varlığını devam ettireceği için, değiştirme veya alım borçlusu 

                                                
704  Kaya, s. 201. 
705  Biçer, s. 250; Kubilay, s. 60.  
706  Biçer, s. 250; Kaya, s. 202. 
707  Kaya, s. 202. 
708  Kaya, s. 202; Saraç, s. 207. 
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olan şirketin devralan şirket olması durumunda alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin 

herhangi bir zarara uğramayacağı düşünülebilir709. Ancak TTK m. 142’ye göre devralan 

şirket, sermayesini devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli 

olan düzeyde artırmak zorundadır710. Alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin sermaye 

artırımından da olumsuz etkileneceği açıktır711.  

Alım ve değiştirme borçlusu olan şirket devrolunan şirket ise, devralan şirket bu 

şirketin tüm borçlarını yüklenir (TTK m. 157/1). Ancak devrolunan şirket infisah ettiği için 

bu borcu ifa edebilmesi artık mümkün değildir712. Bu durumda borcun ifa edilmemesinin 

sonuçları ortaya çıkar. Devralan şirket, devrolunan şirketin alım ve değiştirme hakkı 

sahiplerine uygun bir tazminat verebileceği gibi, kendi paylarından da verebilir713. Ancak 

hak sahiplerinin devralan şirketin pay senetlerini kabul etme zorunluluğu yoktur714. 

Şirket tür değiştirip limited şirkete dönüştüğünde de ortada bir ifa imkânsızlığı 

olacaktır. Çünkü alım ve değiştirme hakkı sahibinin üzerinde hak sahibi olduğu pay senedi, 

anonim şirkete ait pay senedidir715. Anonim şirket artık mevcut olmadığına göre borcun ifa 

edilmemesinin sonuçları uygulanacak ve alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin zararı 

limited şirket tarafından tazmin edilecektir716. Anonim şirket ile alım ve değiştirme hakkı 

sahiplerinin, şirket tür değiştirmeden önce yapacakları bir sözleşme ile limited şirketteki 

esas sermaye payları üzerinde de hak iddia edebilmeleri mümkündür717. 

                                                
709  Kaya, s. 203. 
710  Kaya, s. 203; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 157a. 
711  Saraç, s. 207. 
712  Kaya, s. 203. 
713  Biçer, s. 252; Kaya, s. 204; Saraç, s. 207. 
714  Biçer, s. 252; Kaya, s. 204; Saraç, s. 207. 
715  Kaya, s. 204.  
716  Biçer, s. 251; Kaya, s. 204; Saraç, s. 210. 
717  Biçer, s. 251; Kaya, s. 204; Saraç, s. 210, dn. 168. 
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Anonim şirket tasfiyeye girdiğinde de alacaklıların korunması gerekir718. Her ne 

kadar, şirketin tasfiyeye girmesi, alım ve değiştirme haklarının kullanılmasına engel 

değilse de, tasfiyeye girmiş bir şirketin ortağı olmak, değiştirme hakkı sahiplerini yeterince 

koruyan bir çözüm olmayacaktır719. Çünkü tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları 

ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlık, esas sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları 

oranında dağıtılır (TTK m. 543/1). Başka bir deyişle, tasfiye halindeki şirketin önce 

borçları ödenir, sonra kalan miktar pay sahipleri arasında paylaştırılır. Dolayısıyla, alacaklı 

sıfatını korumak, alım ve değiştirme hakkı sahipleri için, şirket ortağı olmaktan daha 

avantajlıdır720. 

Şartlı sermaye artırımına dayanak teşkil eden genel kurul kararının mahkeme 

kararıyla iptal edilmesi durumunda, şirket sermaye artırımına gidemeyeceği gibi, alım ve 

değiştirme hakkı da tanıyamaz721. Şirket bu kararın iptalinden sonra, Kanun’a ve esas 

sözleşmeye uygun yeni bir şartlı sermaye artırımı kararı alıp, alım ve değiştirme haklarını 

yeniden tanıyabilir722. Bu karar alınamadığında, alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin 

uğradıkları zarar şirket tarafından tazmin edilecektir723. Şartlı sermaye artırımına dayanak 

oluşturan genel kurul kararı, alım ve değiştirme hakları kullanıldıktan sonra iptal edilse 

                                                
718  Biçer, s. 252; Kaya, s. 206.  
719  Biçer, s. 252; Kaya, s. 206. Tasfiyenin alım haklarının ortadan kalkmasına, bir başka deyişle 

kullanılamaz hale gelmesine sebep olacağı yönünde bkz. Saraç, s. 209. 
720  Kaya, s. 207; Saraç, s. 209. 
721  Biçer, s. 252. 
722  Biçer, s. 252. Yeni bir şartlı sermaye artırımı kararı almanın TTK m. 465/3’e aykırı olacağı yönünde 

bkz. Kaya, s. 124, dn. 118. İptal edilebilir nitelikteki genel kurul kararının, mahkeme kararıyla iptal 
edilmeden önce alınacak bir doğrulama kararı ile sakatlığın giderilmesinin mümkün olduğu yönünde 
bkz. Biçer, s. 253, dn. 916; Teoman, s. 1 vd. İptal edilebilir bir kararın, sakatlığını giderecek bir 
teyit kararının şirket tarafından alındığı takdirde, önceki sakat karar hakkında açılmış veya açılacak 
iptal davasının dinlenebilmesi için gerekli olan hukuki yararın, kural olarak geçmişe etkili olarak 
ortadan kalkacağı, ancak davacı teyit kararının alınacağı zamana kadar olan süre için iptal kararının 
alınmasında hukuki yararının bulunduğunu kanıtlarsa davanın dinlenebileceği yönünde bkz. 
Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 309. 

723  Biçer, s. 252; Kaya, s. 207; Saraç, s. 211. 



125 

 

 

bile, iptale ilişkin hüküm geçmişe etkili olduğu için, alım ve değiştirme hakkı sahiplerine 

verilen pay senetleri geçersiz olur724. 

TTK m. 467/1’e göre; şirket, kendilerine nama yazılı payları iktisap etme hakkı 

tanıdığı değiştirme veya alım hakkı sahibi alacaklıları veya çalışanları, bu tür payların 

devirlerinin sınırlandırılmış olduğu gerekçesiyle, söz konusu hakları kullanmaktan 

engelleyemez. Ancak şirket, bu hususu, esas sözleşmede veya izahnamede saklı tutarsa 

ancak o zaman, böyle bir engelleme mümkündür. Hükmün gerekçesine göre; şartlı 

sermaye artırımı yönteminin güven verebilmesi ve işlerlik kazanabilmesi için, alım ve 

değiştirme hakkı sahiplerinin, pay senetlerinin devrini sınırlayan esas sözleşme 

hükümlerine karşı korunması gerekir725. Esas sözleşmede pay senetlerinin devrini 

sınırlayan hükümler yer alırsa alım ve değiştirme haklarının kullanılması belirsizlik 

sebebiyle cazibelerini yitirir ve sermaye piyasası aktörleri başta olmak üzere kimse bu 

hakları edinmek istemez. Fakat şirket, esas sözleşmesinde, şartlı sermaye artırımı 

yapılması halinde de, nama yazılı paylara ilişkin esas sözleşmede yer alan sınırlayıcı 

hükümlerin uygulanacağını açıkça belirtmişse, o zaman söz konusu sınırlamalar 

uygulanır726. Buna karşılık genel ifadeli esas sözleşme hükümleri ile bu sınırlamaların 

uygulanabilmesi mümkün değildir727. 

C. PAY SAHİPLERİ İLE ALIM VE DEĞİŞTİRME HAKKI SAHİPLERİNİN 

KAYIPLARININ DENKLEŞTİRİLMESİ 

TTK m. 467/2’ye göre; şirketin, alım ve değiştirme hakkı sahiplerini, sermaye 

artırımı yapması, yeni değiştirme veya alım hakları tanıması veya başka bir yolla kayba 

                                                
724  Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, s. 281; Biçer, s. 253; Kaya, s. 124; Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 293; 

Moroğlu, İptal Davaları, s. 27 vd. Alım ve değiştirme haklarının kullanılmasından sonra, şartlı 
sermaye artırımına olanak veren genel kurul kararının iptal edilmesinin, hak sahiplerini hiçbir 
şekilde etkilemeyeceği, artık şirketin ortağı olmuş kişilere bu şekilde farklı muamele yapılmasının 
eşit işlem ilkesine aykırı hareket teşkil edeceği yönünde bkz. Çevik, s. 660; Kaya, s. 125; 
Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, N. 748.  

725  Gerekçe, m. 467/1; Biçer, s. 254; Kaya, s. 215. 
726  Gerekçe, m. 467/1; Biçer, s. 254; Kaya, s. 215. 
727  Gerekçe, m. 467/1; Biçer, s. 254; Kaya, s. 215. 
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uğratması kural olarak mümkün değildir. Ancak şirket, değiştirme fiyatı sahiplerine uygun 

bir denkleştirme sağlar ya da aynı şekilde, pay sahiplerinin haklarını da kayba uğratırsa 

alım ve değiştirme hakkı sahiplerini de kayba uğratabilmesi mümkündür.  

Alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin kayıplarının denkleştirilmesinde 

kullanılabilecek olan çeşitli yöntemler mevcuttur. Alım ve değiştirme fiyatının indirilmesi 

bu yöntemlerden biridir. Değiştirme fiyatının indirilmesinde amaç, sonraki ihraç bedelinin 

alım ve değiştirme fiyatının altına düşmesine karşı alım hakkı sahiplerine koruma 

sağlamaktır728. 

Kanun’da alım hakkı sahiplerini korumak için “uygun bir denkleştirme” ifadesi 

kullanılmıştır. Ancak bu uygun denkleştirmenin ne olabileceği konusunda Kanun’da 

açıklık yoktur. Alım veya değiştirme hakkı sahiplerine yeni payları almada önceliğin 

sağlanması, tahviller üzerinde önerilmeye muhatap olma hakkının tanınması ve nakit 

tazminat ödeme gibi yöntemler uygun denkleştirme örnekleri olarak sayılabilir729. Alım ve 

değiştirme hakkı sahiplerinin uğradıkları kaybın denkleştirilmesi için uygun görülen 

yöntem ve yapılan denkleştirme hesabı tahvil ihraç sözleşmesinde belirtilmelidir730. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
728  Kaya, s. 207; Saraç, s. 214. 
729  Kaya, s. 209; Saraç, s. 214. 
730  Saraç, s. 214. 
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SONUÇ 

 Şartlı sermaye artırımı, alım ve değiştirme hakkı sahiplerinin, piyasa koşullarını 

uygun gördükleri zamanda, bu haklarını kullanarak şirketin ortağı haline geldikleri, 

sermayenin bu şekilde uzun bir zaman dilimi içinde yavaş yavaş arttığı bir sermaye artırım 

yöntemidir.  6102 sayılı Kanun ile hukuk sistemimize giren şartlı sermaye artırımı, anonim 

şirketlere ihtiyaç duyduğu anda ve oranda sermayesini artırarak nakit ihtiyacını azaltma 

fırsatı vermektedir. Çalışmamız sonucunda şartlı sermaye artırımı ile ilgili vardığımız 

sonuçları şu şekilde sıralamamız mümkündür: 

 1. Öncelikle şartlı sermaye artırımının niteliği belirlenmelidir. Kanaatimizce şartlı 

sermaye, bir sermaye sistemi değil, bir sermaye artırım yöntemidir. Çünkü şartlı sermaye 

uygulaması ile sermayenin artırılabilmesi için her artırımda yeni bir genel kurul kararına 

ihtiyaç vardır. Pay senedi ile değiştirilebilir tahvil sahipleri ile çalışanlar, ancak bu kararda 

belirlenen süre boyunca alım ve değiştirme haklarını kullanabilirler.  Başka bir ifadeyle, 

şartlı sermaye uygulaması süreklilik arz etmez. Süreklilik arz etmeyen, geçici olan bir 

durumun da sistem olarak nitelendirilmesi doğru değildir.  

 2. Şartlı sermaye artırımına katılabilecek olan çalışanların, sadece şirkette iş 

sözleşmesiyle çalışan işçiler değil, şirkete vekâlet sözleşmesiyle bağlı olarak çalışanları da 

kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerekmektedir. Buna karşın şirketin eski 

çalışanlarının şartlı sermaye artırımına katılmasının şirket açısından bir faydası 

olmayacaktır. Çünkü çalışanları şirketin ortağı yapmanın başlıca amacı, çalışanları motive 

etmek ve başarılı çalışanların şirketten ayrılmamasını ekonomik yoldan sağlamaktır. 

Şirkette daha önce çalışmış, şartlı sermaye kabul edildiğinde çalışmayan birinin şirketin 

ortağı yapılmasında bu amaçlara ulaşılamayacağı için bu hükmün eski çalışanları da kapsar 

şekilde yorumlanmaması gerekir.  

 3. Şartlı sermaye artırımında sermaye taahhüdünü düzenleyen TTK m. 468/2’ye 

göre taahhüt, ancak para yatırılması veya takas yoluyla bir mevduat veya katılım bankası 

aracılığıyla yerine getirilebilir. Bu yüzden şartlı sermaye artırımında ayni ifa mümkün 

olmamalıdır. Her ne kadar pay senetlerinin karşılığını oluşturan bedeller teminat altına 
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alındığında muvazaa tehlikesi ortadan kalksa da, ayni sermayeye değer biçilmesi gibi 

prosedürler bankanın ve şirket yönetim kurulunun sorumluluğunu artıracağı için, şartlı 

sermayenin kabul edilmesindeki temel amaç olan basitlik ve sadelik zedelenecektir.  

4. Şartlı sermaye artırımının amacı ve faydaları incelendiğinde, bu yöntemin 

uygulama alanlarını düzenleyen TTK m. 463’te değişiklik yapılması gerektiği sonucuna 

ulaştılmaktadır. TTK m. 463’ün yürürlükteki düzenlemesinde alım ve değiştirme hakkına 

sahip olduğu kesin olan gruplar, sadece değiştirilebilir tahvil sahipleri, tahvil benzeri 

borçlanma araçlarının sahipleri ve şirket çalışanlarıdır. Oysa şartlı sermaye artırımının, 

şirket birleşmeleri, pay sahibi opsiyonları ve seçimlik kar payında uygulanması da 

faydalıdır. Bu yüzden yapılacak bir düzenleme ile bu durumlarda da şartlı sermaye 

artırımına gidilebileceğinin kabul edilmesinin gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca TTK m. 463 

pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve şirket alacaklılarını da kapsar şekilde 

genişletilmelidir.    

5. TTK m. 463/1’in gerekçesine göre ticaret siciline tescil edilmiş olan şartlı 

sermaye artırımı kararının ilanı şart değildir. Bunun sebebi gerekçede, sermayenin genel 

kurulun kararıyla artmadığı ve bu durumun üçüncü kişileri yanıltacağı endişesi olarak ifade 

edilmiştir. Oysa TTK m. 36/3’e göre Kanun’un tescilini öngörmüş olduğu bir husus, tescil 

edilmişse üçüncü kişiler artık o hususu bilmediklerini ileri süremez. Bu durumda şartlı 

sermaye artırımının kabul edildiğine dair genel kurul kararını da herkesin bildiği 

varsayılmaktadır. Bu da üçüncü kişilerin yanılgıya düşme tehlikelerinin devam ettiği 

anlamına gelir. Ayrıca ticaret siciline tescil edilen hususlar Kanun’da veya TTK m. 26’ya 

göre çıkarılacak yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadığı sürece ilan edilmelidir (TTK 

m. 35/3). Şartlı sermaye artırımı kararının ilanının zorunlu olmadığı ise ne Kanun’da ne de 

Kanun’un 26’ncı maddesine göre çıkarılan Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde yazmakta, sadece 

madde gerekçesinde yazmaktadır. Bu yüzden ticaret siciline tescil edilen şartlı sermaye 

artırımı kararı ilan da edilmelidir. 

Sonuç olarak, kanunun düzenlenmesinden kaynaklanan bazı eksikliklere rağmen 

şartlı sermaye artırımı müessesesinin Türk hukuk sistemine girişinin faydalı olduğu ve 

anonim şirketlerin sermaye ihtiyacını karşılamada etkin olarak kullanılacağı kanısındayız. 
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