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       27 Nisan 2020 

 
HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLER BAKIMINDAN,  

BİR BORÇLANMA ARACI OLARAK PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL İHRACI  
 
 

I- GİRİŞ 
 

Anonim şirketlerin, tahvil, finansman bonosu, değiştirilebilir tahvil gibi borçlanma araçlarının yanı 
sıra, özellikle yeni yapılanmakta olan start-up (başlangıç/erken aşama) girişimler bakımından bir 
finansman aracı olarak, paya dönüştürülebilir tahvil ihracını değerlendirdikleri görülmektedir. Bu 
nedenle, bu yazıda, halka açık olmayan şirketler bakımından paya dönüştürülebilir tahvil ihracının 
şartları hakkında kısa bir bilgilendirme ve değerlendirme yapılmaktadır.  

 
II- YASAL DAYANAK  

 
Öncelikle, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 504. maddesine göre, “Her çeşidi ile tahviller, 
finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer 
borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi 
kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilirler.”  
 
Bu düzenlemeden yola çıkılarak, bir tahvil çeşidi olan paya dönüştürülebilir tahvillerin de, TTK 
uyarınca genel kurul kararı ile çıkarılması söz konusudur. Ancak devam eden 505. madde 
kapsamında, bu yetkinin en çok 15 ay süreyle yönetim kuruluna bırakılmasına da imkan 
tanınmıştır. 
 
Diğer yandan, halka açık olmayan anonim ortaklıkların, halka arz edilmeyen pay ihraçları Sermaye 
Piyasası Kanunu (“SerPK”) kapsamı dışında olsa da, bu ortaklıkların bir borçlanma aracı ihraç 
etmeleri söz konusu olduğunda, bu araçlar sermaye piyasası araçları olduklarından, SerPK ve ilgili 
mevzuat kapsamında değerlendirilmek durumundadır.  
 
Bu nedenle, gerek paya dönüştürülebilir tahvil, gerek de diğer borçlanma araçlarının ihracı 
yönünden, Sermaye Piyasası Kurulunca (“Kurul”) yayımlanan ve borçlanma araçlarının nitelikleri 
ile ihraçta uyulması gereken esasları düzenleyen Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) (“Tebliğ”) 
doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.  
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III- TEBLİĞ KAPSAMINDA PAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL İHRACI ŞARTLARI  

 
1. Tanım ve Genel Esaslar 

 
Tebliğ’e 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 etmektedir.  
 
PDT dâhil genel olarak tüm borçlanma araçları ise, yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz 
edilmeksizin ya da yurt dışında satılmak üzere ihraç edilebilirler. Ancak bu bölümde, halka arz 
edilmeksizin PDT ihracı hakkında genel bir bilgilendirmede bulunulmaktadır.  
 
Halka arz edilmeksizin PDT ihraç edilmesi için, SerPK uyarınca, söz konusu PDT’nin niteliği ve satış 
şartları hakkında bilgileri içeren bir ihraç belgesinin hazırlanması ve Kurul tarafından onaylanması 
zorunludur.  
 

2. İhraç Limiti  
 

İhraç edilecek borçlanma araçları, Kurulca uygun görülecek ihraç tavanı içinde, farklı koşullar 
üzerinden tertipler halinde satılabilmektedir. Ancak ihraç tavanı, Tebliğ’e göre hesaplanacak olan 
ihraç limiti dâhilinde belirlenmek durumundadır.  
 
TTK’nin 506/1. maddesinde, bir ayrım yapılmaksızın borçlanma senetlerinin toplam tutarının, 
sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşamayacağı belirtilmiştir. Ancak devam 
eden 2. fıkrada SerPK ile ilgili mevzuat hükümleri saklı tutulduğundan, bu konuda Tebliğ 
hükümlerine itibar edilmesi gerekmektedir. Tebliğ ise, halka açık olmayan ortaklıkların ihraç 
limitinin, öz kaynak tutarının üç katını geçmemesini öngörmüştür. Örneğin, 50.000 TL öz kaynağa 
sahip bir girişim yönünden, PDT ihraç limiti 150.000 TL’yi aşamayacaktır. 
 

3. Yetkili Organ Kararı  
 

PDT’ler de dâhil borçlanma araçlarının ihracı için, anonim şirketin genel kurulu tarafından ya da 
usulüne göre yetkilendirilmiş yönetim kurulu tarafından karar alınmasına ihtiyaç bulunduğunu 
daha önce belirtmiştik. Ancak, borçlanma aracı olarak PDT tercih edildiğinde, bunun yetkili organ 
kararında açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Zira kararda sadece borçlanma aracı ifadesine yer 
verilmesi durumunda, Kurula yapılan başvurunun yalnızca tahvil ve finansman bonosu ihracı için 
olduğu kabul edilmektedir. 
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4. Kurula Başvuru  
 

Halka arz edilmeksizin ihraç edilecek PDT’ler için, noter onaylı yetkili organ kararı, dönüştürme 
oranlarının belirlenmesine ilişkin rapor, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ihraç 
belgesi gibi, detayları Tebliğ ekinde belirtilen birçok belgeyle birlikte Kurula başvuruda 
bulunulması gerekmektedir. Başvuru, yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl 
içinde yapılmalıdır. 
 
Öte yandan, PDT’ler dâhil yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının, Merkezi Kayıt Kuruluşu 
Anonim Şirketi (“MKK”) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların, hak 
sahipleri bazında izlenmesi de zorunludur. Halka arz edilmeksizin ihraç söz konusu olduğunda, 
Kurulca onaylanmış ihraç belgesine sahip ihraççılar, Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her 
tertibin satışından önce direkt MKK’ye başvurarak satış işlemini gerçekleştirirler. 
 

5. Kurul Ücreti  
 

İhraççılar, satışı yapılacak borçlanma araçları için, nominal değerinden aşağı olmamak kaydıyla, 
ihraç değerleri üzerinden Tebliğ’e göre hesaplanacak bir ücreti, Kurul’a yatırmak zorundadırlar.  

 
IV- TEBLİĞ UYARINCA PDT’NİN VADESİ VE DÖNÜŞÜMÜ 

 
Tebliğ’e göre, PDT’nin vadesi 365 günden az olamamaktadır. 
 
PDT’lerin paylara dönüştürülmesi de, vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra 
yapılabilmektedir. PDT’lerin vade tarihinden önce paylara dönüştürülmesi ise, Tebliğ’deki şartlara 
tabi olmak kaydıyla, ancak bir itfa planına veya ortaklığın ya da PDT sahibinin talebine bağlı olarak 
mümkündür. 
 
PDT’lerin paya dönüştürülmesi, PDT’nin nominal değeri üzerinden gerçekleştirilir. Ancak ihraç 
belgesinde belirtilmesi kaydıyla, PDT’nin dönüştürme tarihinde ödenecek olan faiz tutarı da 
nominal değere eklenerek, dönüştürme işlemine tabi tutulabilir. 
 
PDT’lerin dönüştürülmesi sermaye artırımı suretiyle gerçekleştirilir. Halka açık olmayan 
ortaklıkların PDT ihracı nedeniyle yapacakları şarta bağlı sermaye artırımlarında TTK hükümleri 
uygulanır.  

 
V- SONUÇ 

PDT ihracı, başta Tebliğ olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı tahtında katı düzenlemelere 
tabidir. İşlemin Kurul iznini gerektirmesi, satışların MKK takibinde olması, ihraç ve dönüşüm 
esaslarının genel itibarıyla mevzuat çerçevesinde belirlenmesi gibi koşullar nedeniyle PDT’ler,  
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özellikle yeni kurulan girişimler bakımından, tertibi kolayca mümkün bir finansman aracı olarak 
değerlendirilmemektedir.  

Bu nedenle, start-up (başlangıç/erken aşama) girişimlerin desteklenmesi ve teşviki kapsamında, 
sermaye piyasası mevzuatında, bu girişimler özelinde PDT ihracının daha basit ve uygulanabilir 
hâle getirilmesi için birtakım düzenlemeler yapılması söz konusu olabilir. Örneğin, öz kaynak 
tutarının üç katını geçmesi engellenen ihraç limitinin, bu girişimler için belirli bir oranda artırılması 
öngörülebilir. Benzer şekilde, bu girişimlerin, PDT ihracı için yapılması gereken masraflardan da 
muaf tutulması veya bu masrafların minimuma indirilmesi düşünülebilir.  

Bu şekilde, bu girişimler için, ödünç sözleşmeleri gibi birtakım sözleşmeler ile yatırımcılardan 
paralar alınarak bunların hisse şeklinde geri ödenmesi (ABD’de uygulandığı şekliyle “SAFE”) yolu 
tercih edilmeksizin -ki güncel mevzuatımız bu yolun uygulanması hususunda esasen bir engel teşkil 
etmektedir- yasal bir zeminde, üstelik Kurul denetiminde, pratik ve uygulanabilir bir çözüm 
oluşturulabilecektir.       
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