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YÖNETİCİ Ö ZETİ
Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller tasarruf sahip lerine, belirli koşullar altında,
tahvili hisse sened i ile değiştirme hakkı sağlay an ve bu çerçeved e kısmen sabit getirili
menkul kıy met ve kısmen hisse senedi n iteliği taşıması nedeniy le fin ans literatüründe
“hibrit” menkul kıymetler grubuna dah il edilen sermay e piy asası araçlarıdır.
Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller, y atırımcılara sabit getirili menkul
kıy metlerin içerdiği gelir güvencesi ile h isse senetlerin in sağladığı sermay e kazancın ı bir
arada sunabilmektedir. HDT ihracının ihraçcı kuruluşlara getirdiği avantajları ise, hisse
senetlerini, değiştirme op siy onunun da değerlenmesi ile birlikte y üksek p rimli fiy attan
satmak ve değiştirme işlemi öncesinde düşük maliy etle fon temin etmek şeklinde, ana
başlıklar altında toplamak mümkündür.
Çalışmad a hisse sened i ile değiştirilebilir tahvil ihraç sürecinin geliştirilmesine
y önelik öneriler, yatırımcılar ve ihraçcı şirketler açısından ayrı ay rı ele alınmıştır. Bu
çerçev ede, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracın a ilişkin esasları düzenley en Seri:II,
No:15 “Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvillere İlişkin Esaslar Tebliği” ve SPKn’nun
ilgili hükümleri diğer ü lke düzenlemeleri ile kıy aslı olarak değerlendirilerek aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır;
♦ HDT’nin tahvilden farklı olarak hisse sened i ile doğrudan ilgili bir araç olduğu
dikkate alındığında, mev cut düzenlemede en az 2 yıl ve en fazla 7 yıl olarak belirlenen
vade en az 1 y ıl olacak şekild e belirlen melidir.
♦ Mevcut düzenlemede yılda bir kez kup onlara bağlı o larak faiz ödemesi
y ap ılabilmektedir. Seri:II, No:13 “Tahvillerin Kurul Kay dına Alınmasına İlişkin Esaslar
Tebliği” hükü mleri ile benzer şekilde, değiştirilebilir tahvillere öd enecek faiz ve bununla
ilgili esaslar, tahvil metni, izahname ve sirkülerd e açıkça belirtilmek koşuluy la ihraçcılarca
belirlenmeli, faiz ödemeleri 3 ay da bir, 6 ay da bir veya yılda bir d efa kup onlara bağlı
olarak y apılabilmeli v e değişken faiz uy gulanab ilmelid ir.
♦ Hisse senedinin p iy asa değerinin altında gerçekleştirilen tüm hisse senedi ve
hisse senedine bağlı menku l kıymet ihraçları (HDT vb.) ve diğer finansal işlemler
çerçev esinde, değiştirme fiyatının ay arlanması uygun olacaktır. Sözkonusu işlemlerin HDT
sahiplerinin onayına sunulması ve k endilerine sözkonusu menkul kıy met ihraçlarına
katılım h akkı tanınması öngörülebilir. Ayrıca, değiştirme fiy atının, izahnamede belirtilen
tarihlerde revize edilmesi, bu revizy onun y alnızca fiy atı bir öncek i değiştirme fiy atının
altında bir fiy ata düşürmek amacıyla y apılabileceğinin ön görülmesi ve bu ay arlamanın bir
önceki değiştirme fiy atının belli bir oranı ile sınırlandırılması, tahvil sahip lerinin hisse
senedi p iy asalarında, y eni ihraçlar dışınd aki neden lerle y aşanan düşüşlerden olumsuz
etkilenmelerin i önley ecektir.
♦ HDT sahip lerine 3 ay da bir değiştirme hakkı tanınması ve bu hakkın tüm
değiştirilebilir tahvilleri k apsaması, dinamik bir piy asanın oluşumuna katkıda bulun acaktır.
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♦ İhraçcı şirketin alım op siy onunun kesin kısıtlama süresinin 1 y ıl olarak
belirlenmesi, sonrasında ise, hisse senedin in p iy asa fiyatının son 20 iş günü süresince
değiştirme fiy atının %20 üzerinde gerçekleşmesi şartına bağlanması uy gun o lacaktır.
♦ Mevcut hissedarlara HDT ihracında öncelikli alım hakkı tanınmasının gerekli
olduğu düşünülmektedir. Bununla b irlikte, öncelikli alım hakkın ın sınırlanmasın a ilişkin
şartlar Tebliğ hükü mleri ile belirlenmelidir.
♦ Diğer bir şirk etin hisse senetleri ile değiştirilmek üzere HDT ihracı mümkün
kılınmalıd ır.
♦ Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraçlarının, KSS’ndeki şirk etler için
uy gulama şansı yüksektir. Bu nedenle d eğerlendirmenin kap samı kay ıtlı sermay e
sistemindeki şirketler ile sınırlandırılmıştır.
♦ Değiştirme işlemi neticesinde teslim edilecek hisse senetlerinin ihracı, şirket
y önetim kurulunca, amacı ve şartları açıkça b elirtilmek suretiy le karara bağlan malıd ır.
♦Değiştirilebilir tahvillerin y atırımcılar tarafınd an hisse senedine dönüştürülmesi
talebi üzerine ihraç edilecek hisse senetleri, belirli bir y atırımcı k itlesi ile
sınırlandırılacağınd an ve hissedarların y eni p ay alma hakları kısıtlan acağından, sözkonusu
ihraç h alka arz değil, Seri:I, No:26 Tebliği k ap samında tahsisli satış kap samında
değerlend irilmelidir. Tahvillerin teslimi karşılığında eld e edilecek hisse sen etlerinin ihraç
tarihi HDT ihraç tarihinde şirket tarafından kesin olarak belirlenemediğind en, Kurul kayıt
tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde satışa başlan masına ilişkin süre kısıtının
kaldırılması ve ilk aşamada 1 y ıllık bir süre ile sınırlandırılması uy gun o lacaktır. Ayrıca
satışın y apılacağı kişilerin listesinin başvuru aşamasında Kurul’a sunulacağı y önündeki
hükmün, değiştirme tarihi öncesinde Kurul’a sunulması şeklinde değiştirilmesi
gerekmektedir. Bununla b irlikte, işlem kolay lığı sağlanmasını teminen, satışın Borsa’da
gerçekleşmesi şartına da istisna getirilmelidir.
♦ Kanun’un kayıtlı sermayey e ilişkin 12’nci maddesinde, çık arılan hisse senetleri
tamamen satılarak bed elleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamay acağı
belirtilmektedir; Şirket’in, değiştirme süresi içerisinde yeni bir sermaye artırımı y apmak
istemesi durumunda, sözkonusu hüküm sorun teşkil edecektir. Henüz değiştirme talebi
gelmed iği için ortaklık tarafından muh afaza edilen hisse senetlerinin, amacı dışınd a hiçbir
işlemde ku llanılmaması koşuluy la, anılan hük me HDT ihracı için istisna getirilmelidir.
♦ Şirketlerin 3 ay da bir değişimi gerçek leştirilen hisse senedi tutarına ilişkin o larak
tescile mesnet belge almak üzere Kurul’a b aşvurmaları v e sözkonusu belgen in tescil
işlemin i gerçekleştirmeleri uy gun olacaktır.
♦ Şirketin kendi h isse senetlerini iktisap etmesinin HDT ihracı ile bağlantılı o larak
mümkün kılınması v e rakamsal sınırlamaların Kurul tebliğleri ile belirlen mesi uygun
olacaktır.
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HİSSE S ENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER, TÜRK
SERMAYE PİYASASINDA UYGULANABİLİRLİĞİ VE ÖNERİLER

GİRİŞ

Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller (Değiştirilebilir tahvil, HDT), tahvili
ihraç eden şirket vey a diğer bir şirketin belirli sayıdaki hisse sen edi ile değiştirme hakkı
veren sabit getirili menkul kıy metlerdir. HDT ihracı özellik le, h isse senedi piy asasının
sunduğu yüksek getiri p otansiy elinden yararlanmayı amaçlay an, bununla birlikte hisse
senedi fiyatlarındaki değişken liğin getirdiği riski üstlenmek istemey en y atırımcılara
hitap etmektedir. HDT’nin en temel özelliği tahvillerin içerdiği anapara güven cesi ile
hisse senetlerinin sağladığı sermay e kazancını bir arada sunmasıdır. HDT ihracı
gerçekleştiren şirketler, sabit getiri ile birlikte değiştirme hakkının da tasarruf sahip lerin e
tanınmasının etkisi ile, fiyatlamada esneklik kazanmakta ve düşük maliy etle fon temin
edebilmektedirler.
Ülkemizde, y atırımcılar ve ihraçcılara y önelik çeşitli av antajlar getiren hisse
senedi ile d eğiştirileb ilir tahviller için herhangi bir p iy asa oluşumu henüz mevcut
değildir. Bu durumun öncelikli ned eni, özel sektör borçlanma senetleri p iy asası için
geçerli olan talep y etersizliğin in, HDT p iy asasına y ansımasıdır. Devlet iç borçlanma
senetleri faiz oranlarının yatırımcıları tatmin eder ölçüde y üksek olması, minimu m risk
içermesi, şirketlerin mali y ükümlülüklerini k arşılama gücünün y atırımcılarca sağlıklı
olarak ölçülememesi ve benzeri nedenlerle, tasarruf sahip leri y atırımlarını, y üksek
getirili ve gelir güven cesi sunan devlet iç borçlanma senetlerin e y önlendirmektedirler.
Hisse senedi p iy asası da, risk üstlenebilen ve sab it bir getiri y erine y üksek sermay e
kazancı beklentisi içerisinde olan tasarruf sahiplerinin tercih ettiği y atırım aracı niteliği
1
ile dev let iç borçlanma senetleri p iy asasını izlemektedir. Bununla birlikte, sabit getirili
menkul kıymetlere kıy asla dah a y üksek kazanç beklentisine konu olan hisse sened i
fiy atları, özellikle makro p olitikalard aki değişim ve piy asanın y eterli derinliğe sahip
olmaması neden iyle sık dalgalanma gösterdiğind en, sağlıklı bir HDT piy asasının
oluşumu ülkemiz için bir ihtiy aç olarak ortay a çıkmaktadır.
Çalışmamızın birinci bölümünde, hisse sen edi ile değiştirilebilir tahvil k avramı,
HDT’y e özgü terminoloji, fiy atlamada esas alınan kriterler, HDT değerlemesind e tahvil
1

SPKr’nun 1999 yılı T emmuz ayına ilişkin aylık bülteninde yer alan verilere gö re, 1986-1999/7
döneminde ihraç edilen devl et iç bo rçlanm a senetlerinin toplam tutarı 21.530.402.900 milyon T L, Kurul
kaydına alınan hisse senetlerinin nominal değerleri toplamı 1.233.227.498 milyon T L ve Kurul kaydına
alınan özel sektör borçlanma senetleri toplam tutarı 342.020.148 milyon T L’dır.
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ve hisse senedi boy utu ile bir hibrit menkul kıy met olarak nihai fiy at oluşumu
incelenmiştir. Bu bölümde ay rıca, HDT’nin y atırımcı ve ihraçcılara sunduğu av antaj ve
dezavantajlara d eğinilmiştir.
İkinci bö lümde, SPKn (Kanun) ve SPKr (Kurul)’nun Seri:II, No:15 say ılı “Hisse
Sened i ile Değiştirileb ilir Tahvillere İlişkin Esaslar Tebliği”nin ilgili hükü mleri ile hisse
senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç sürecin in geliştirilmesin e y önelik öneriler,
y atırımcılar ve ihraçcı şirketler açısınd an ayrı ay rı ele alın mıştır. Bu çerçeved e,
y atırımcılar için, değiştirme op siy onu bedeli olarak, diğer sabit getirili menku l
kıymetlere kıy asla daha düşük getiriye katlanmak durumund a kalan y atırımcıların,
senedin avantajlarınd an fay dalanmalarına en gel teşkil edeb ilecek ihraç hükümlerin in
önlenmesi gereği gözönünde bulundurulmuş, ihraçcı şirketler açısından konunun
incelenmesi aşamasında ise, ihraç sürecin i zorlaştırıcı ve mevcut hissedarların
kazanılmış hak larına halel getirecek düzenlemeler ve eksik likler değerlendirilmiştir.
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, ihraçcı şirketlerin HDT’y e eğilimin in
son derece y etersiz olmasının en önemli nedenlerind en bir tanesin in, değişim sırasınd a
y atırımcılara verilecek hisse senetlerinin temini sorunu olduğu ve mev cut sermay e
artırımı p rosedürünün hisse senetlerinin gerektiği zaman ve y eterince hızlı temin i
amacına hizmet etmediği gerçeğinden hareketle, anılan hususun çözümüne y önelik
öneriler geliştirilmesine çalışılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
BİR S ERMAYE PİYASAS I ARAC I OLARAK HİSS E S ENEDİ İLE
DEĞİŞ TİRİLEB İLİR T AHVİLLER
1.1.

HDT KAVRAMI

Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller sah ibine, b elirli koşullar altında, tahvili
hisse senedi ile değiştirme hakkı sağlay an ve bu çerçevede kısmen sabit getirili menku l
kıymet ve kısmen hisse senedi niteliği taşıması nedeniy le finans literatüründe “hibrit”
menkul kıymetler grubuna d ahil edilen sermay e p iy asası araçlarıd ır.
HDT’nin uluslararası sermay e p iy asalarında gittikçe artan bir öneme sah ip
olmasının öncelikli neden i, y atırımcılara sabit getirili menku l kıy metler ile hisse
senetlerinin sağladığı av antajları bir arad a sunab ilmesidir. HDT, sahibine; değiştirme
hakkı kullanılın cay a kadar, bir tahvil olarak sağladığı yararların y anında, hisse
senetlerini iktisap hakkı da sağlamakta (Bahtiyar, 1996:27) ve borçlan ma araçların ın
içerdiği gelir güven cesi ve değer koruma fonksiy onu ile hisse senetlerinin büy üme
p otansiy elini ay nı anda sunmaktadır. HDT ihracının ihraçcı kuruluşlara getirdiği
avantajları ise, hisse senetlerini, değiştirme opsiy onunun da değerlen mesi ile birlikte
yüksek primli fiyattan satmak ve değiştirme işlemi ön cesinde düşük maliy etle fon temin
etmek şeklinde, ana başlıklar altında top lamak mümkündür.
Hisse senedi ile değiştirileb ilir tahviller, ihraç koşullarına bağlı olarak, sabit
getirili menkul kıymet karakterine y akın v ey a hisse senedi özelliklerini ağırlıklı olarak
taşımak üzere ihraç edilebilmektedirler.
1.2.

HİSS E SENEDİ İLE D EĞİŞ TİRİLEB İLİR T AHVİLLERE İLİŞ KİN
ÖNEMLİ T ERİMLER

Hisse senetleriy le değiştirileb ilir tahvillerin diğer menkul kıymetlerle, özellikle
hisse senetleri ve tahviller ile b enzerlik ve fark lılıklara sahip bir sermay e p iyasası aracı
olarak, y atırımcı ve ihraçcılar açısınd an hisse senetleri ve tahvillere kıy asla avantaj v e
dezavantajların ı detay ları ile incelemeden önce, HDT’lere ilişkin termino lojiyi oluşturan
önemli terimleri kısaca gözden geçirmek fay dalı o lacaktır;
i) Değiştirme Oranı; HDT’nin hisse senedi ile değiştirilmesi duru munda eld e
edilecek hisse sened i ad edine işaret etmekte olup , HDT’nin nominal değerinin ihraç
sırasında belirlen en değiştirme fiyatına oranlanması ile hesap lanmaktadır.
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ii) Değiştirme Fiyatı; Değiştirme işlemi sırasında, HDT sahip lerince hisse
senedi için öden ecek fiy at olup , HDT nominal değerinin değiştirme oranın a bölünmesi
ile hesap lanmaktadır.
iii) Parite (Değişim Değeri); Değiştirme sonucunda elde ed ilecek hisse
senetlerinin cari piy asa değeridir ve değişim oranının hisse senedinin p iy asa fiy atı ile
çarpılması suretiyle belirlenmekte v e nominal değere oran la y üzde olarak ifad e
edileb ilmektedir.
iv) Değiştirme Primi; HDT bedelinin, p aritenin üzerinde ödenen kısmına
tekabül etmektedir. Değiştirme primi genellikle p ariteye oranla y üzde değer olarak ifad e
edilir.
v) Yatırımcının Talebine Bağlı Olarak Değiştirme (S atım Opsiyonu); İhraç
sırasında belirlenmek kaydıy la, vade sonuna kadar belirli dönemlerd e, y atırımcıların
talebine bağlı olarak hisse senetleri ile değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir.
vi) İhraçcının Talebine Bağlı Olarak Değiştirme (Alım Opsiyonu);
İhraç sırasınd a belirlenmek kaydıy la, vade sonuna kad ar belirli dönemlerd e,
ihraçcıların talebine bağlı olarak hisse senetleri ile değiştirme işlemi gerçekleştirilebilir.
Bu hak, şirketlerin finansman tercihlerinde bir ölçüd e esneklik kazanmaların ı
sağlamaktadır.
Bu durumda, HDT sahiplerinin, olumsuz p iy asa koşullarının hakim olduğu v e
değişim işlemin in rasy onel olmadığı şartlarda hisse sened i edin imin e zorlanmasın ı
önlemek üzere, koruma ön lemleri alınmaktadır. Sözkonusu önlemler “Katı Koruma” ve
“Ilımlı Koruma” olmak üzere, ikili bir ay rıma tabi tutulabilmektedir. Katı koruma
uy gulanması durumund a, ihraçcının b elirli bir süre değiştirme taleb inde bulunması
y asaklanmakta, diğer koruma önleminde ise, ihraçcının taleb ine bağlı değiştirme işlemi
belli şartlar altında mümkün olmaktadır. Örneğin hisse senedinin cari p iy asa fiy atının
değiştirme fiy atının belli bir oranda üzerinde gerçekleşmesi ve bu durumun belirli bir
süre devam etmesi halinde ihraçcı alım h akkını ku llanabilir. Yurtdışında y aygın
uy gulama, belirli bir süre katı korumanın ardından, hakkın koşullu ku llanımın a
geçilmesidir.
vii) Tahvil (Yatırım) Değeri; HDT’nin sağladığı değiştirme hakkın ın
olmadığının v arsayılması durumund a, ay nı kuruluş vey a benzer fin ansal koşullara v e
kredibiliteye sahip kuruluşlar tarafından ihraç edilen ay nı faiz oranlı, vad eli, no minal
değerli, aynı “alım” ve “satım” opsiy onlarına sahip olan tahvillerin değeri esas alınarak
belirlenen değerdir.
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viii) Tahvil (Yatırım) Primi; Tasarruf sahip lerinin HDT’nin y atırım değerinin
üzerinde ödedikleri tutar olup , HDT fiyatı ile yatırım değeri arasındaki farktır. Yatırım
değerine oranla y üzde değer olarak ifad e edilir.
1.3.

HDT’NİN PİYASA DEĞERİNE İLİŞ KİN TEORİK YAKLAŞ IM

Hisse senedi ile değiştirileb ilir tahvil ihracı y oluy la, şirketlerin borçlanma
p iyasalarına erişimi kolay laşmaktadır. Hisse senedi ile d eğiştirileb ilme özelliği
nedeniy le, HDT’nin içerdiği faiz oranı tahvillere kıy asla d aha düşük olarak
belirlenebilmektedir. Yatırımcıların daha düşük faiz oranına razı olmalarının neden i,
ihraçcı ortaklığın hisse senetlerin in p otansiy el değer artışı olup , gelecekte beklenen
anap ara artışı için, cari gelird en vazgeçilmektedir.
Sermay e piy asaları y oluyla fon teminini amaçlay an bir şirketin h isse senetlerin in
p iyasa değerin in düşük olması ve ihtiy aç duy ulan fonun sağlanabilmesi için ihraç
edilmesi gereken hisse senedi aded inin çok y üksek olması neden iy le ihraç, mevcut hisse
senetleri üzerinde sulandırma etkisi y aratacağından, şirket hisse senedi ihracını avantajlı
bulmay abilir. Sabit getirili menku l kıy met ihracı da şirket açısından oldukça maliyetli
olabilecektir, çünkü şirk et benzer risk ve v ade koşulların a haiz borçlanma senetlerin in
sağladığı getiriy i tasarruf sahip lerine sunmak durumunda k alacaktır.
Bu çerçev ede, şirket daha düşük faiz oranı ile HDT ihracın ı tercih ed ecek v e
hisse senetlerinin cari p iyasa değeri ile artış p otansiy elini dikkate alarak değişim oranı
ve değişim fiy atını belirley ecektir. Piyasa fiyatı ile değişim fiy atı arasındaki farkın
y üksekliği y atırımcıların ihraç edilecek menkul kıy mete ilişkin talebi üzerinde olumlu
etki y aratacaktır.
HDT, değişim değeri veya tahvil değeri ağırlık lı olarak değerlen ebilir. Gerçekte,
her iki faktör esas alınarak p iy asa fiy atı belirlenmektedir.
1.3.1. HDT’nin Hisse Senedine Bağlı Değeri
Hisse senedinin p iy asa değerinin, değişim fiy atından daha düşük olması
durumunda, HDT’nin değeri, nominal değerinin altında belirlen ecektir. Aksi durumda
ise fiy at nominal değerinin üzerinde o luşacaktır.
HDT, hisse senedine göre daha istikrarlı b ir sermay e piy asası aracı olduğundan
ve şirketler tarafından kimi zaman kar p ayı dağıtılmaması v ey a düşük oranda dağıtılması
nedeniy le sunduğu cari gelir hisse sened ine göre genellikle daha y üksek olduğundan,
değişim değerine göre p rimli fiy attan işlem görmektedir. HDT fiy atının tahvil
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değerinden uzaklaşması ile birlikte, hisse senedi n iteliği ağırlık k azanarak değiştirme
p rimi düşer.
Değiştirilebilir tahvilin hisse sened ine b ağlı nitelik leri arasında, y alnızca
p otansiy el sermaye kazancı değil, ay nı zamanda faiz oranlarındak i değişkenliğe k arşı
koruma sağlaması y er almaktadır. Özellikle enflasy onist ortamlarda faiz oranların ın
y ükselmesi ile birlikte sabit getirili menkul kıy met fiy atları düşerken hisse senedi
fiy atlarının genel trendi izlemesi beklen ir.
1.3.2. HDT’nin Tahvil Değeri
HDT’nin tahvil değerin in önemi, bir taban fiy at oluşturmasıdır. Hisse senedinin
cari p iy asa fiy atının değiştirme fiy atının altında k alması durumund a, tahvil değeri bir alt
limit teşkil ederek, fiy atın daha alt seviy ey e düşmesini önley ecektir. Hisse senedi
fiy atlarının değiştirme fiyatının üzerinde o luşması halinde, HDT’nin daha ziy ade hisse
senedi niteliği ağırlıkta olacağından taban fiy at parite olacaktır.
HDT’nin sabit getirili menkul kıy met olarak değeri, kup on faiz oranı, ihraçcı
şirketin y ükümlülüklerini karşılama gü cü, vad eye kalan süre, piy asa faiz oranları, “alım”
op siy onu kullanım koşulları v e sair etkenlere bağlıdır. Tahvil (y atırım) değeri, kupon
ödemeleri ve nomin al değerin, p iy asada benzer koşullar ile ihraç edilen borçlanma
senetlerine ilişkin faiz oranı ile iskonto edilmesi suretiy le hesap lanacaktır. Yatırım
değeri, diğer sabit getirili menku l kıy metlere benzer şekilde, p iy asa faiz oranlarında
gerçekleşen değişimler ile birlikte dalgalan ma gösterecek ve ters y önde hareket
edecektir. Ay rıca, ihraçcı şirketin hisse senedi fiy atının sistematik olmayan riskler
nedeniy le (düşük karlılık, borçlanma oranının sektör ortalamasının üzerinde olması vb.)
düşmesi halinde de, tahvil d eğeri etkilen ecek ve şirketin y ükümlülük lerin i karşılama
riskini y ansıtarak düşecektir. Tahvil değeri, uzun vaded e d algalanma göstermekle
birlikte, vadey e y akın tarihlerde nomin al değere y aklaşır ve hisse senedi fiy at
hareketlerind en etkilenmez. Bununla birlikte sabit getiri, değiştirilebilir tahvillerin
y alnızca bir boy utu olduğundan, y ukarıda belirtilen değişken lerdek i dalgalan malar,
HDT’nin piy asa fiy atını doğrudan etkilemey ecektir. Bu durumda p iy asa fiy atı denged e
kalabilir vey a ters y önde değişebilir. Tahvil değerine y akın bir fiyattan işlem gören
değiştirilebilir tahvil, değişim değerine yakın dolayısıy la da y üksek y atırım p rimli olarak
işlem gören değiştirilebilir tahvile kıy asla faiz oranı ve diğer değişkenlerden dah a fazla
etkilenir. Faiz oranları y ükselirken, hisse senedi fiy atları da artış gösterirse, HDT fiyatı
hisse senedi ağırlıklı olarak belirlen ecek v e yükselecektir. Dolayısıy la y atırım p rimi
y ükseldikçe HDT’nin hisse senedi fiyat değişimlerine duy arlılığı artmaktadır. Ay nı
zamanda, riskten korunma faktörü de önemini y itirecektir. Çünkü hisse senedi
fiy atlarının düşüş trendine girmesi durumunda, p iy asa fiy atı tahvil değerin e ulaşıncay a
kadar hisse senedi v e dolayısıy la HDT fiy atlarında büy ük oranda düşüş olacaktır.
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1.3.3. HDT’nin Hibrit Menkul Kıymet Olarak Değeri ve HDT Eğrisi
Yukarıd a, 1.3.1 ve 1.3.2 bölümlerinde, HDT’nin düşük hisse senedi fiy at
düzey lerinde, tahvil değerinden, y üksek fiy at seviy elerinde ise p ariteden destek aldığı
açıklanmıştı. Fiy atın uç noktalar dışında dalgalanması duru munda HDT fiy atının tahvil
değeri ve paritey e oranla primli olarak işlem görmesi bek lenir.
Aşağıda, HDT eğrisind en de görü lebileceği üzere, hisse senedi fiy atındaki artış
ile b irlikte, tahvil p rimi artış göstermekte çünkü menku l kıy metin h isse senedi niteliği
önem kazanmaktadır. Aynı zamanda, hisse senedi fiy atındaki artışla birlikte, değiştirme
p rimi düşerek, HDT fiy at eğrisi parite eğrisine yaklaşmaktadır.

HDT Fiyatı

GRAFİK 1: HDT Fiyat Eğrisi

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

Değiştirme Primi
Değişim Değeri

Tahvil Değeri

Hisse Senedi Fiyatı

Call
Opsiyonu
Fiyat Seviyesi

Birinci bö lgede, h isse senedinin piy asa değeri değişim fiy atından düşüktür. İkinci
bölgede, HDT, hisse senedin in d eğişim fiy atının iki y önündeki harek etini
y ansıtmaktadır. Üçüncü bölged e ise, hisse sen edinin cari p iy asa değeri değişim fiy atının
üzerindedir (Redmay ne, 1995:66-67).
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Birinci bölgede hisse senedi fiy atının değişim fiy atının altında olması ned eniyle,
p iyasa fiy atı tahvil değerine endeksli olmaktadır. Değişim p rimi, hisse sened i fiy atındaki
düşüşe karşılık artış gösterirken, değiştirme opsiy onuna atfedilen d eğer düştüğünden,
HDT, değerini tahvil d eğerin e bağlı olarak korumaktadır. Grafiğin alt kısımlarında tahvil
değeri v e h isse senedi değerinin 0’a yakın olmasının n edeni firma d eğerind eki v e
şirketin kredibilitesindeki olu msuz gelişmelerdir.
İkinci bölged e, hisse senedi fiy atı, değiştirme fiyatının iki y önünde y er
aldığınd an, değişim p rimi değerlemede önemli rol oy namakta olup , alt kısımda değişim
p riminin y üksek olması ile birlikte HDT değeri tahvil değerine bağlı olarak
oluşabilecektir.
Üçüncü bölgede, hisse senedi p iy asa fiy atı değiştirme fiy atının üzerinde
oluştuğundan, HDT fiy atı nihai olarak hisse sened i fiy atına eşitlenmektedir. Eğer,
değiştirme fiy atının b elirli oranda üzerinde “alım” op siy onu öngörülmüşse, HDT’nin bu
noktada primli olarak satılması mümkün değildir. Çünkü bu noktada, yatırımcılar
değişime zorlan abilecek ve ödemiş oldukları p rimi k ay bedeceklerdir. Piy asanın,
ihraçcının “alım” op siy onunu kullanacağını öngörmesi durumund a, fiy at, bu öngörüy e
tepki verecek ve paritenin altında vey a eşit olacaktır. Bu bölümde, HDT, hisse senedine
y akın hareket edeceğind en, değiştirme priminin y üksek olması, talebi en gelley ecektir.
Şekilden de görüldüğü üzere, değiştirme primi, vad ey e y akın dönemlerde 0’a
y aklaşmaktadır.
Sonuç o larak, HDT y atırımcılarının en yüksek getiriy i, faiz oran larının düştüğü
ve hisse senedi fiy atlarının y ükseldiği p iy asa koşullarında elde edecekleri y orumunu
y apmak mümkündür. Piy asa faiz oranlarında mey dana gelebilecek düşüşler,
değiştirilebilir tahvil fiy atı üzerinde çift y önlü etki y aratmaktadır; Tahvil değeri no minal
değer ve kup on ödemelerinin bugünkü değerinin y ükselmesi nedeniy le yükselecek,
değişim d eğeri ise, h isse senedi fiy atlarının, sabit getirili menkul kıy metlere olan talebin
düşmesi ve gelecekteki ödemelerin bu günkü değerin in artmasından dolayı yükselmesi
ile birlikte artış kay dedecektir.
Paritenin tahvil değerin e oranı yükseldiği ölçüde, HDT’nin koruma fonksiy onu
önemini y itirmektedir. Anılan oranın çok düşük o lduğu fiy at seviy elerind e, değiştirme
op siy onunun bir değer kazanabilmesi için hisse senedi fiy atının önemli ölçüde artış
kaydetmesi gerek mektedir.
İhraç edilen b ir adet değiştirilebilir tahvilin nominal d eğerin in 10.000 TL,
değişim fiyatının 2.500 TL ve ilgili hisse senedin in p iyasa fiyatının 1.000 TL olduğunu
varsay alım. Bu durumda HDT, yatırımcısına 10.000 TL nominal değerde değiştirilebilir
tahvil karşılığınd a 4 adet hisse senedi iktisap hakkı vermektedir. Hisse senedinin p iyasa
fiy atının 1.000 TL olduğu durumda yatırımcı değiştirme hakkın ı kullanırsa zararı
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10.000 TL nominal değerde değiştirilebilir tahvil için 6.000 TL olacaktır ([2.5001.000]*4). Bu noktada HDT’nin 10.000 TL’dan işlem gördüğünü ve daha sonra hisse
senedi fiyatının 3.000 TL’na yükseldiğini düşünelim. Bu duru mda değişim değeri
12.000 TL olacak ve HDT fiy atı üzerinde y ükselme y önünde bir baskı yaratacaktır.
Sonuç olarak HDT’nin p iy asa değerinin 12.000 TL’nin de üzerinde gerçekleşmesi
beklenir çünkü değiştirilebilir tahvil, hisse sened i fiy at artışına belli ö lçüde k atılımın
y anısıra faiz geliri v e minimum gelir güvencesi de sunmaktadır.
Hisse senedi fiy atlarında düşüşler y aşanmasına k arşın, HDT’nin p iyasa değeri
hiçbir zaman tahvil değerinin altına düşmeyecektir. Ay nı şekilde, anılan değerin
p ariteden düşük gerçek leşmesi de beklenemez. Çünkü piy asalar arasındaki fiy at
farklarınd an y ararlanarak getiri elde etme saikiy le gerçekleştirilen arb itraj işlemleri,
p iyasa fiy atının gerçek d eğerin i bulmasını sağlayacaktır.
Arbitraj İşlemleri
HDT’nin p iy asa fiy atının p ariteden düşük olması halinde, arbitraj saikiy le
hareket eden y atırımcılar, HDT satın alarak, aynı tutarda hisse senedi satmak suretiyle,
değişim fiyatı ile hisse sen edinin p iy asa fiy atı arasındaki fark ölçüsünde arbitraj geliri
elde ed eceklerdir;
Parite; (Hisse Senedin in Piy asa Fiy atı/Değiştirme Fiy atı)*100, değiştirme p rimi
ise; ([HDT Fiy atı-Parite]/Parite)*100 formülü ile h esap lanmaktadır. Primin eksi b ir
değer alması durumund a, y atırımcılar HDT satın alıp hisse senedine dönüştürmek ve
hisse senedini elden çıkarmak suretiy le arbitraj karı elde etmektedirler.
Arbitraj işlemleri, HDT’nin p iy asa fiy atını artırıcı y önde etki yaratacaktır.
Arbitraj karı elde etmek amacıy la gerçekleştirilebilecek işlemler ile ilgili olarak
aşağıdaki örn eği vermek mü mkündür;
Değiştirilebilir tahvilin nomin al değerinin 100.000 TL, değişim oranının 50
olduğunu ve ihraçcı şirketin HDT ile ay nı vadede ve ay nı kup on oranını haiz olan
tahvillerin in 95.000 TL’ndan işlem gördüğünü varsay alım. Hisse senedi fiy atının 2.000
TL olması duru munda d eğiştirileb ilir tahvil, h isse senedin e göre sabit getiri avantajın a
sahip olması nedeniy le 100.000 TL’nın üzerind e işlem görecektir. Bununla birlikte
arbitraj işleminin açık lanması bağlamınd a bu fark ih mal edilecektir. Hisse senedin in
geçmiş fiy at hareketleri üzerinde y apılan incelemeden harek etle, bir yıllık bir süre içind e
+/- %30 dalgalanma gösterebileceği bek lenmektedir. Bu durumda değişim değerinin
alabileceği uç değerler 70.000 TL ve 130.000 TL olmaktadır. Değişim d eğerin in
70.000 TL olduğu durumd a tahvil değeri (95.000 TL) değiştirileb ilir tahvilin p iyasa
değeri için taban fiy at oluşturma işlevi görecek ve HDT fiy atı 95.000 TL olacaktır;
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TAB LO 1: Hisse Senedi Fiyat Beklentileri Doğrultusunda Beklenen HDT Fiyatları
Hisse Senedi
Fiyatı (TL)
1.400
2.000
2.600

Tahvil Değeri
(TL)
95.000
95.000
95.000

Değişim Değeri
(TL)
70.000
100.000
130.000

Beklenen HDT Fiyatı (TL)
95.000
100.000
130.000

Arbitraj işlemini gerçek leştirecek kişinin, 100.000 TL nomin al d eğer üzerinden
HDT satın alarak 25 adet hisse senedini 2.000 TL’ndan açığa sattığını varsay alım.
Yukarıd a verilen beklentiler doğru ltusunda işlemin sonuçları aşağıdak i gib i
gerçekleşecektir;
TABLO 2: Hisse Senedi Açığa Satış İşlemi Yoluyla HDT Arbitraj İşlemi
HDT Alış
100.000 TL üzerinden HDT alımı

Hisse Sene di Açığa Satış
2.000 TL üzerinden 25 adet hisse senedi
satışı
Hisse senedi fiyatı 1.400 TL-HDT fiyatı 95.000 TL
Hisse senedi fiyatı 1.400 T L
HDT zararı: 5.000 TL
Açığa satış işlemi kazancı; 15.000
Pozisyondan elde edilen toplam kar; 10.000 TL
100.000 TL üzerinden HDT alımı
2.000 TL üzerinden 25 adet hisse senedi
satışı
Hisse senedi fiyatı 2.600 TL-HDT fiyatı 130.000 T L Hisse senedi fiyatı 2.600 T L
HDT karı: 30.000 TL
Açığa satış işlemi zararı; 15.000 TL
Pozisyondan elde edilen toplam kar; 15.000 TL

Verilen örnek, değiştirileb ilir tahviller ve hisse senetlerinin kullanımı ile
gerçekleştirilebilecek basit bir “hed gin g” işlemi olmakla birlikte, kar potansiyeli ve gelir
güven cesi işlevine işaret etmesi açısından önemlid ir.
Parametreler
Değiştirilebilir tahvil ihracında v ar olan p arametreler (değiştirme primi, alım
op siy onu koruma süresi, getiri oran ı vb.) kendi aralarında ikame edilebilmektedirler;
♦ Daha uzun bir alım op siyonu koruma süresi öngören HDT ihracında,
y atırımcılar, sabit getirinin göreli olarak düşük olmasını kabul edeb ilecektir çünkü
y atırımcının hisse senedi fiy at artışından y ararlanmak için y eterli zamanı olacaktır.
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♦ Yatırımcılar dah a y üksek bir p rime rıza göstermek için daha uzun alım
op siy onu koruma süresi talep edecektir, çünkü yatırımın kara dönüşmesi için daha uzun
bir sürey e gereksinim duyulacaktır.
♦ Eğer alım op siy onu koruma süresi göreli olarak kısa belirlen mişse, sabit
getirin in y üksek olması, kısa sürede d e olsa kar elde etmek amacıy la telep edilecektir.
1.4. HDT’NİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJ LARI
HDT’nin sermay e p iy asası araçları içerisind eki göreli önemini k avray abilmek,
konuy u tasarruf sahip leri ve ihraçcı şirketler açısınd an ay rı ay rı ele almak la mümkündür;
1.4.1. İhraçcılar Açısından Avantaj ve Dezavantajlar
1.4.1.1. Avantajlar
♦ Değiştirme op siy onu gözönüne alınarak, faiz oranının tahvillere göre daha
düşük belirlen ebilmesi olanağı mevcuttur.
♦ Vade sonunda yatırımcıların değiştirme op siyonunu kullanmaları durumund a,
ihraçcı şirketin nakit ödeme zorunluluğu ortadan kalkmakta ve nakit çıkışı olmaksızın
borçlanma oranlarında iy ileşme mey dana gelmektedir.
♦ Şirket, hisse senetlerini, ihraç tarihind e geçerli p iy asa fiy atının üzerinde bir
fiy attan satma imkanı bulmakta, hisse senetleri, değiştirilebilme n iteliğin i haiz olmaması
durumunda sahip olacağı değerin üzerinde değerlen ebilmektedir.
♦ Şirk et, y atırımcılarca da k abul görmesi durumund a, değişim fiy atını p iyasa
fiy atına yakın belirleyerek, erk en değiştirmey i teşvik edeb ilir. Geç değişim
amaçlanıy orsa, HDT y üksek p rimli ihraç edilecektir.
♦ İhraçcı şirk et, ihraç tarihinde belirlen miş o lan koşulların gerçekleşmesi,
örneğin hisse senedi fiyatının değişim fiy atının belli oranda üzerind e gerçekleşmesi
halinde, “alım” op siy onunu kullanarak, değişim zamanın ı belirleme h akkına sah ip
olabilir.
♦ Hisse senedi ile değiştirileb ilir tahviller, sahip oldukları hibrit araç niteliği ile,
güven li gelir elde etmen in y anısıra hisse senedi p iy asaları ile bağlantıların ı korumayı
amaçlay an birey sel ve kurumsal y atırımcılara h itap ettiklerinden, pazarlama ve satış
işlemleri diğer sermay e p iy asası araçlarına kıy asla kolay olmaktadır.
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1.4.1.2. Dezavantajlar
♦ Şirk etin beklentisinin tahvillerin h isse senetleri ile değiştirilmesi o lduğu
hallerd e, hisse senedi fiy atının değişim fiy atına göre yeterli ölçüde artış gösterememesi
veya başka nedenlerle d eğişim işlemi gerçekleşmediğinde, şirketin fon maliyeti
beklediği tutarın üzerinde gerçek leşmiş olacaktır.
♦ Özellikle derinliği olmay an p iy asalarda, y üksek tutarlı değişim işlemi
gerçekleştirilmesi, h isse senedinin d eğerind e düşüşe y ol açabilecektir.
1.4.2. Yatırımcılar Açısından Avantaj ve Dezavantajlar
1.4.2.1. Avantajlar
♦ Hisse senedi ile d eğiştirilebilir tahviller, ihtiy at, sp ekülasy on ve riskten
korunma saikiyle
hareket
eden y atırımcıların
ihtiy açlarını
aynı
anda
karşılay abilmektedir.
♦ Hisse senedi fiy atlarının düşüş eğilimind e olması duru munda, hisse sened i
açığa satışı ve ay nı anda HDT satın almak suretiy le riskten korunmak mümkündür.
♦ Hisse senedi ile değiştirileb ilir tahvil, hisse senetlerin in sunduğu değer artış
p otansiy eli ile tahvillerin sunduğu gelir garantisini birlikte sağlamaktadır. Bu çerçeved e,
HDT’nin değeri, değişim değeri ve tahvil değerinden dah a düşük olmayacaktır.
♦ Şirk etler tarafından kar dağıtımı y ap ılmaması vey a oluşan dön em karının b ir
kısmının büny ede bırakılmak istenmesi durumund a, HDT’den elde edilen cari gelir,
sabit kupon ödemeleri neticesind e, hisse senedinin üzerinde gerçekleşmektedir.
Ülkemizde, hisse senetleri Borsada işlem gören şirketlere kar dağıtım zorunluluğu
getirilmemiş olduğu dikk ate alındığında bu durum daha d a önem k azanmaktadr
♦ Hisse senedinin sağladığı getiri, yıllık b azda tahvil kup on faiz oranı ve HDT
kupon faiz oranı arasındaki farktan daha y üksek olduğu sürece, HDT’nin getirisi
tahvillere kıy asla yüksek olacaktır.
♦ Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller, hisse senedi değerinin enflasy on ile
birlikte artması do layısıyla enflasy ona karşı belli ölçüde koruma sağlamaktadırlar.
Bununla birlikte, hisse senedinin cari değeri, değiştirme fiy atının altında kaldığı
takdirde, tahvil değeri enflasyona karşı sabit kup on faizleri ned eniy le koruma
sağlay amayacağından HDT, değeri enflasy on karşısında reel o larak düşeb ilecektir.
♦ Değiştirilebilir tahvil, arbitraj işlemlerinde sıklıkla kullanılan bir enstrümandır.
Yatırımcılar, değiştirme op siy onunun düşük değerlendiği kanaatinde iseler, HDT satın
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alarak ilgili hisse senedinin açığa satışını gerçek leştirebilmektedirler. HDT fiyatı
p aritenin altında olduğu sürece, arbitraj karı eld e etmek mü mkündür.
1.4.2.2. Dezavantajlar
♦ Hisse senedi ile d eğiştirileb ilir tahvil getiri oranları genellikle, tahvil getiri
oranlarınd an dah a düşük belirlen mektedir. Hisse sen edi fiy atları vey a faiz oranları düşüş
kaydettiği takdirde, tahvil değeri HDT değerin e göre daha fazla artış kay dedecektir.
♦ HDT faiz oranının göreli olarak düşük olması, sen edin fırsat maliy etinin
y atırımcılar için y ükselmesine sebep olmaktadır.
♦ HDT fiy atının, diğer sab it getirili menku l kıy metlere benzer şekilde, p iyasa
faiz oranların a duyarlı olması, fiyat riski oluşturmaktadır.
♦ Piy asa faiz oranların ın düşmesi duru munda, ihraçcıların dah a düşük faizli borç
temin etmek amacıy la, değiştirme çağrısı y ap maları riski sözkonusudur.
♦ Hisse senedi ihracı vey a tahvillerin hisse senetleri ile değiştirilmesi halind e,
mevcut hisse senedi miktarında artış olduğundan, hisse senedi değeri düşebilecektir.
Bununla birlikte, HDT ihracı öncesinde bu hususta tedbir almak mümkündür.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE PİYASAS I M EVZUATININ HİSSE S ENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR
TAHVİLLERE İLİŞKİN HÜKÜM LERİ
2499 say ılı Sermay e Piy asası Kanunu’nun 14’üncü maddesinde, hisse senedi ile
değiştirilebilir tahvillerin şek il, çıkarılma v e değiştirilme şart ve usullerin in Kurul
tarafından tesp it ve ilan o lunacağı hükmü y er almaktadır. M addede, ortaklık genel
kurulu veya y önetim kurulunun, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil sahip lerin in
hakların ı kullan malarına en gel olacak herh an gi bir karar alamay acağı belirtilmektedir.
Ayrıca maddenin 3’üncü b endi ile, kayıtlı sermay e sistemini kabul eden anonim
ortaklıklar tarafından hisse sened i ile d eğiştirileb ilir tahvil çıkarılması h alind e,
değiştirme sonucunda verilecek hisse senetleri ile ortaklığın çıkarılmış sermayesi
toplamının kay ıtlı sermaye tavanını aşamay acağı hükme b ağlanmıştır.
2499 say ılı Sermay e Piy asası Kanunu’nun gerekçelerin e ilişkin, “Sermay e
Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi Hakkınd a Kanun Tasarısı ve Bütçe-Plan
Komisy onu Rap oru”nun 3-I Bölümünde, esas sermaye sisteminde sermay e artırımının
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esas sözleşmede y apılan değişiklik le gerçekleştirileb ildiği, İn giltere v e ABD’de
“Authorized Cap ital” veya “Registered Cap ital” olarak isimlend irilen kayıtlı sermay e
sisteminin kabul edilmesi ile birlikte, şirket y önetim kuruluna, esas mukav elede y er alan
kayıtlı sermay e tavanına kadar hisse senedi ihraç y etkisi verildiğinden bahisle,
şirketlerin ihtiy aca göre sermaye artırımlarına esneklik getirilirken, bir yandan da
sermay e piy asasına açılmad a uzun ve külfetli formalitelerin ortadan kaldırıldığı
belirtilmektedir. Maddede, kayıtlı sermay e sistemine geçişin diğer bir gerekçesi,
“Sistemin diğer bir faydası, şirketlerin hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller
çıkarmalarına işlerlik kazandıracak nitelikte olmasıdır. Şirketler ilk kuruldukları zaman
hisse senetleri tasarruf sahipleri için hem riskli hem de g elir temini yönünden cazip
değildir. Bu bakımdan şirketlerin kayıtlı sermaye sisteminde fon toplamak üzere önce
tahvil ihraç etmeleri, hisse senetleri gelir açısından tatminkar bir duruma geldiğinde,
ihraç ettikleri tahvilleri kolayca hisse sen etleri ile değ iştirmeleri imkan dahilind edir.
Oysa sabit sermaye sisteminde bu işlem uzun ve külfetli formaliteleri g erekli
kılmaktadır.”
Aynı Rapor’un 3-III Bölümünde ise, h isse senedi ile değiştirilebilir tahvil
müessesesinin düzenlen erek, şirketlere kuru luş y ıllarında tasarruf sahip leri bakımından
riskli ve gelir bakımınd an cazip olmay an hisse sen etleri y erine tahvil satarak sonradan
hisse senetleri ile değiştirme imkanı sağlan makta olduğu belirtilmektedir.
Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracına ilişkin esaslar Kurul tarafından,
Seri:II, No:15 “Hisse Senedi ile Değiştirilebilir Tahvillere İlişkin Esaslar Tebliği”
(Tebliğ) ile düzenlenmiştir.
Çalışmad a, hisse sen edi ile d eğiştirileb ilir tahvil ihraç sürecinin geliştirilmesin e
y önelik öneriler, yatırımcılar v e ihraçcı şirketler açısından ayrı ay rı ele alınacaktır. Bu
çerçev ede, y atırımcılar açısından ön em taşıy an husus, değiştirme op siyonu bedeli olarak,
diğer sabit getirili menku l kıy metlere kıyasla d aha düşük getiriy e katlanmak durumund a
kalan y atırımcıların, senedin avantajlarından fay dalanmalarına en gel teşkil edebilecek
ihraç hükümlerin in önlen mesidir.
İhraçcı şirketler açısından konunun incelenmesi aşamasında ise, ihraç sürecin i
zorlaştırıcı ve mevcut hissedarların kazanılmış haklarına halel getirecek düzenlemelerin
veya eksikliklerin gözden geçirilmesi gerek mektedir.
2.1. HDT TALEBİN İN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER
SPKn’nun 14’üncü maddesi ile Tebliğ’in 3’ün cü maddesinde, ortaklık genel
kurulu veya y önetim kurulunun, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil sahip lerin in
hakların ı kullan malarına en gel olacak h erhangi bir karar alamay acağı belirtilmekle
birlikte, Tebliğ’in sağlıklı bir HDT p iy asası oluşumu için y eterliliğini tartışma
noktasında, öncelikle y atırımcılar açısından yeterli güv encey i ve avantajları içerip
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içermediği incelen melidir. Bu çerçeved e Tebliğ hükümleri ile, aşağıda b elirtilen
hususlara açık lık getirilmesi uy gun o lacaktır;
2.1.1. Vade ve Faiz Ödeme Dönemleri
Tebliğ’in 4’üncü maddesinde, HDT’nin vadesinin 2 yıldan az, 7 yıldan çok
olamay acağı, HDT’lerin hisse senetleriyle değiştirilmesinin vade b aşlan gıç tarihinden
itibaren en erk en 2 yıl sonra y apılabileceği ve HDT’lerin faiz ödemelerin in yılda bir defa
kuponlara bağlı olarak y apılabileceği hükme bağlanmıştır.
Ülkemiz koşulları gözönüne alındığınd a, 4’üncü maddenin tümüy le revize
edilmesi zorunluluğu ortay a çıkmaktadır;
♦ Uzun vadeli sermaye p iy asası araçlarının, p iyasalardaki kısa dön emli
değişkenlik nedeniy le talep görmediği ve HDT’nin tahvilden farklı olarak hisse sened i
ile doğrud an ilgili bir araç o lduğu dikkate alınd ığında vadenin en az 1 y ıl o lacak şekild e
belirlenmesi d aha uy gun olacaktır. Seri:II, No:13 “Tahvillerin Kurul Kay dına
Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği” nin, tahvillerin v adesinin 2 yıldan az olamay acağın a
ilişkin 8’inci maddesi hükmün e değiştirilebilir tahviller için bu y önde istisna
getirilmelidir. Böylelikle h isse senedi fiy atlarının düşüş eğilimine girmesi durumund a
y atırımcıların fırsat maliyetinin yükselmesi önlenecektir.
♦ Hisse senetleriyle değiştirme işleminin, v ade başlangıç tarihinden itibaren en
erken iki yıl sonra y apılabileceği hükmü, yukarıda belirtilen neden ile sakın calı
bulunmaktadır. Yatırımcılara 3 ayda bir değiştirme hakkı tanın ması uygun olacaktır.
♦ Yurt dışı uy gulamalarınd a kupon ödemeleri, çok büyük bir çoğunlukla 6 ayda
bir gerçekleşmekte olup , faiz ödemelerinin yılda bir kez y apılabileceğinin öngörülmesi,
ülkemizde ihraç edilecek değiştirilebilir tahvillerin rekabet gücünü azaltan bir etkendir.
Ayrıca, Kurul’un Seri:II, No:13 “Tahvillerin Kurul Kay dına Alınmasın a İlişkin
Esaslar Tebliği” nin 14’üncü maddesi gereğin ce, tahvillere öd enecek faiz ve bununla
ilgili esaslar tahvil metni, izahname ve sirkü lerde açıkça belirtilmek koşuluy la
ihraçcılarca belirlenir. Faiz ödemeleri 3 ay da bir, 6 ay da bir vey a yılda bir defada
kuponlara bağlı olarak y apılabilir. Ay nı Tebliğ’in 15’inci maddesin e göre ihraçcılar faiz
belirleme usul ve esasları izahname, sirküler ve tahvil metninde açıkça gösterilmek
kaydıy la değişen faizli tahvil ihraç ed ebilirler. Değişken faiz ödemeleri d e 3 ay lık, 6
ay lık y a da 1 y ıllık dönemler itibariy le kup onlara bağlı olarak yapılabilir.
Seri:II, No:13 Tebliği’n in faiz oranlarına ilişkin hükümleri, ihraçcılar için y eterli
esnekliği sağlamakta olup, Seri:II, No:15 Tebliği hükümlerinin d e bu çerçevede revize
edilmesi gerek mektedir.
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2.1.2. Değiştirme Haklarının Korunması
İhraçcı şirketlerin, tahviller ile değiştirilecek hisse senetlerinin değerini olu msuz
etkiley ecek nitelikte işlemlerinin ön lenmesi ve ihraca ilişkin kamuy u ay dınlatma
dökümanlarında, anılan hususlarda açık taahhütlere y er verilmesi gerekmektedir.
Tebliğ’in değiştirme oranının düzeltilmesin e ilişkin 6’n cı madd esinde, ihraç
edilen HDT’lerin vadesi içerisinde, nak it sermaye artırımlarında y eni pay alma hakkın ın
p iyasa fiy atının altında kullanılması ve/v ey a bedelsiz sermaye artırımı nedeniy le hisse
senedi fiyatının düşmesi halinde, değiştirme oranının düzeltilme esaslarının HDT
ihracın a ilişkin izahname ve sirkülerde belirtileceği ve değiştirme oranının HDT’nin
vadesi içinde y apılacak bütün sermay e artırımlarında h esap lanacağı belirtilmektedir.
Londra Borsası’nın “Kotasy on Kuralları” 13’üncü bölümün 2 no.lu eki, aracılık
sözleşmesinde y er alması gereken şartları içermektedir. Ekin 4’üncü maddesi gereğince,
değiştirme hakkın ın baki olduğu süre içerisinde;
a) Değiştirme haklarının ay arlan masına ilişkin hükümlere y er verilmemesi
durumunda:
i) Şirk etin sermay esini herhan gi bir y olla azaltması ön lenmelid ir.
ii) Şirketin kar ve yedeklerini sermay esine eklemesi ön lenmelidir.
iii)Şirket, ortaklarına menkul kıy met ihracını (temettüün hisse senedi olarak
dağıtımı hariç) planladığı takdirde, değiştirme h akları çerçev esinde aynı teklifi
değiştirilebilir tahvil sah iplerine de sunmak zorundadır.
b) Değiştirilebilir tahvil sahip leri genel kurulu tarafından onaylanmadıkça, yeni
bir grup hisse senedi ihracı y asaklan malı ve sınırlandırılmalıd ır.
c) İhtiy arı tasfiye halinde (tahvil sahip leri gen el kuru lu vey a aracı kuru m
tarafından onay lanmış y eniden y apılanma vey a birleşme durumları hariç), değiştirilebilir
tahvil sahip leri, sınırlı bir süre için, değiştirme h aklarına eş değerd e hakka sahip
olmalıdır.
d) Şirket, tüm değiştirme talep lerini karşılay abilmek amacıy la, her zaman y eterli
“ihraç edilmemiş sermay e”y e sahip olmalıdır.
e) Şirkete kendi insiy atifi ile geri ödeme ve değiştirme hakkı verilmesi ve
tedavüldeki tahvillerin bir kısmının değiştirilmesi durumunda, diğer tahviller için de
ay nı işlem y apılmalıdır.
f) Değiştirme sonrasında h isse senetlerin in dağıtımı, değiştirme talep lerin in
tesliminin son gününü takip eden 14 gün içind e tamamlanmalıdır.
g) Tahvil sah ip lerine, d eğiştirme süresinin b itiminden en az 4 ve en fazla 8 hafta
önce, mevcut ve doğacak değiştirme hakkı ve esası hakkınd a bilgilendirme mahiy etinde
y azılı bildirimd e bulunulur.
İsviçre Borçlar Kanunu’nun 653d maddesi ile, değiştirme h akkına vey a
op siy onuna sahip olan yatırımcıları korumay a y önelik önlemler y er almaktadır. Bun a
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göre, d eğiştirme hak ve op siy onu üzerinde, değiştirme fiy atı düşürülmediği, değiştirme
hak vey a op siy onu sahiplerinin zararları b ir şekild e tazmin edilmed iği vey a hissedarlar
da ay nı olumsuz etkiy e maruz kalmadığı sürece; sermay e artırımı, y eni değiştirme hak
veya opsiyonu tahsisi veya başka y ollarla olu msuz y önde etki yaratılamay acaktır.
Tebliğ’in 6’ncı maddesi metninin, hisse senedinin p iy asa değerinin altında
gerçekleştirilen tüm hisse senedi v e hisse sened ine bağlı menkul kıy met ihraçların ı
2
(HDT, varant ) ve finansal işlemleri kap saması gerekmektedir. Sp esifik olarak, b irleşme
ve devralmalar sırasında hisse sened inin değerinde mey dana gelebilecek düşüşler ile
ilgili olarak Tebliğ’in 6’ncı madd esine hüküm eklenmesi uygun olacaktır. HDT’nin
hisse senedi ile doğrud an ilgili bir enstrüman olması sebeb iy le, şirket hisse senetlerinin
p iyasa değeri üzerinde etki y aratabilecek menkul kıy met ihraçlarının v e birleşme-dev ir
işlemlerinin HDT sahip lerinin onayına sunulması ve k endilerine sözkonusu menkul
kıymet ihraçların a katılım hakkı tanın ması ön görülebilir.
Ayrıca y ukarıda belirtilen hususlar dışında bir diğer ön emli konu, y urtdışı
uy gulamalarınd a ihracın başarısın ı artıran etkenler arasında, değiştirme fiyatının,
izahnamede belirtilen tarihlerde revize edileceği ve bu revizy onun y alnızca fiy atı bir
önceki değiştirme fiy atının altında bir fiy ata düşürmek amacıyla y apılabileceği
y önündeki hükümlerin ihraca ilişkin dökümanlard a y er almasıdır. Böy lelikle tahvil
sahip lerinin hisse senedi p iy asalarında, y eni ihraçlar dışındak i nedenlerle (sistematik
riskler, şirket riski, faiz oran larınd aki d eğişimler vb.) yaşanan düşüşlerden de olu msuz
etkilenmeleri ön lenmektedir.
Değiştirme fiy atında y apılacak ay arlamalar için bir alt limit tesis edilmesi
örneğin bir önceki değiştirme fiyatının vey a ilk değiştirme fiy atının belli bir oranı ile
sınırlandırılması suretiy le riskin ihraçcı ve yatırımcı arasında p aylaştırılması uy gun
olacaktır. Aksi hald e hisse senedi ihracı ön görülen tutarın üzerinde gerçekleşerek hisse
senedi fiy atının “sulandırma” etkisi ile düşmesin e ve p ay başına karlılık oran ların ın
olumsuz yönde etkilenmesine neden o lacaktır.
2.1.3. İtfa Planına Bağlı Değiştirme
Tebliğ’in 7’nci maddesinde,” HDT’ler vade bitiminde b ir defada hisse sen etleri
ile d eğiştirilebilir. HDT’ler, ilk taksidi vadenin başlangıç tarihinden itibaren en erken
ikinci yılın sonuna, son taksidi ise HDT vadesinin bitim tarihine rastla yacak şekilde,
yıllık eşit taksitlerle de hisse senetleri ile d eğiştirilebilir. İtfa p lanı uyarınca yıllık eşit
taksitlerle değ iştirilecek HDT’ler noter huzurunda çekilecek kur’ayla belirlenir ve bu
2 Hisse senedi varantı; sahibine bir şirketin belirli sayıda hissesini belirli bir fiyattan, daha önce belirlenen
bir dönem içerisinde satın alma hakkı veren sermaye piyasası aracıdır. Varant ihraçl arı, ileriki dönemlerde
Kurul tarafınd an hibrit sermaye piyasası araçlarına ilişkin detaylı düzenlemeler yapılması durumunda
gündeme gelecektir.
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Tebliğ’in 9’uncu maddesind e belirtilen şekilde HDT sahiplerine duyurulur... İtfa
edilecek HDT’lerin sahipleri değ iştirme süresi içind e bu haklarını, HDT’lerini hisse
senetleri ile değiştirmek veya anaparalarını işlemiş faiziyle birlikte geri a lmak üzere
kullanırlar.” hükmü y er almaktadır.
Yaln ızca vad e sonunda değiştirme op siyonu ile itfa p lanına b ağlı d eğiştirme v e
noter huzurunda yapılacak çekiliş y öntemi, hisse senedi p iy asalarında oluşabilecek hızlı
değişimler karşısında, y atırımcıların p ozisyon almalarını önleyecektir. Tasarruf
sahip leri, hisse senedi ile değiştirme opsiy onunun sahip olduğu değer nedeniy le dah a
düşük faiz ödemesin e rıza göstereceklerinden, ilgili h isse senedi fiy atının düşüş trendine
girmesi durumund a, kend i tercihleri dışınd a ve beklemedik leri tarih lerde itfay a
zorlanmış olacaklarından, fırsat maliy eti oldukça y üksek olacaktır.
İhraçcı şirketlerin değişim sonucu v erilecek hisse senetlerinin temini ile ilgili
zamanlama sorununun, 3’üncü bölümd e3 belirtilen y öntemlerden birinin benimsenmesi
suretiy le çözümlenmesi h alind e, HDT sahip lerine 3 ay da bir değiştirme hakkının
tanınması ve bu hakkın tüm değiştirilebilir tahvilleri kap saması, d inamik bir p iy asanın
oluşumuna katkıda bulun acaktır.
2.1.4. Ortaklığın Talebine Bağlı Değiştirme
Tebliğ’in 8’inci maddesi, HDT’lerin, vad enin başlan gıç tarihind en itibaren 2 yıl
sonra ve devamındak i faiz ödeme tarihlerinde, ortaklığın talebine bağlı olarak hisse
senetleri ile değiştirilebileceğini ön görmüştür.
Anılan hüküm, Tebliğ’in en fazla eleştiri gerektiren hükümlerinden biridir.
Yurtdışındaki uy gulamalar ve düzenlemelerin incelen mesinden, ihraçların, y atırımcıların
“alım” op siy onundan korunmalarını sağlay an şartları içerdiği görülmektedir. Sözkonusu
önlemler “Katı Koruma” ve “Ilımlı Koruma” olmak üzere, ikili bir ayrıma tabi
tutulabilmektedir. Katı koruma uy gulanması duru munda, ihraçcın ın belirli b ir süre
değiştirme talebinde bulunması yasaklanmakta, d iğer koruma önleminde ise, ihraçcın ın
talebine bağlı değiştirme işlemi belli şartlar altında mümkün olmaktadır. Örneğin hisse
senedinin cari piy asa fiy atının değiştirme fiy atının belli bir oranda üzerind e
gerçekleşmesi ve bu durumun belirli bir süre devam etmesi halinde ihraçcı alım hakkın ı
kullanab ilir. Bu çerçev ede, Tebliğ’e anılan hususta hüküm ilave edilmesi, tasarruf
sahip leri için güvence unsuru olacaktır. Yurtdışında gerçek leştirilen ihraçlarda “katı
koruma” uy gulandığında, alım op siy onuna ilişkin kesin kısıtlama süresi 2-3 yıl olarak
belirlenmektedir. “Ilımlı koru ma” uy gulandığında ise, alım op siy onunun kullanılması,
hisse senedinin p iyasa fiyatının değiştirme fiy atının %20-30 oranında üzerinde o lması v e
3

Çalışmanın 22-31’inci sayfaları arasında y er alan 3’üncü bölümde, değişim esnasında yatırımcılara
verilecek hisse senetlerinin temini sorunu ve konuya ilişkin çözüm önerileri değerlendirilmiştir.
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bu durumun son 20-30 işlem gününd e devam etmesi koşulun a bağlanmaktadır.
Tebliğ’d e HDT’nin en erken 2’n ci yılın sonunda hisse senetleri ile değiştirileceği hükme
bağlanmış olduğundan, fiilen 2 yıl koruma süresi ön görülmüş olmaktadır. Bununla
birlikte çalışmamız kap samında getirilen öneri vad enin en az bir yıl olarak belirlenmesi
olduğund an, Tebliğ’in alım op siyonuna ilişkin hükümlerinin revize edilmesi durumund a,
ilk aşamada kesin kısıtlama süresin in 1 y ıl olarak belirlenmesi, alım op siyonu
kullanımının ise hisse senedinin p iy asa fiy atının, son 20 iş günü süresince değiştirme
fiy atının %20 üzerinde gerçekleşmesi şartına b ağlan ması uy gun olacaktır. Piyasa
koşullarının gerektirmesi halinde sözkonusu süre ve oranlarda değişiklik y apılması
mümkündür.
2.1.5. Tasarruf Sahibinin Talebine Bağlı Değiştirme
Tebliğ’in 10’uncu maddesinde, izahname ve sirkülerde b elirtilmek k ay dıyla,
vade başlangıç tarihinden itibaren en erken ik inci yılın sonundaki vey a sonrasındaki faiz
ödeme tarihlerinde HDT sahip lerinin talebine bağlı o larak HDT’lerin h isse senetleriy le
değiştirilebileceği belirtilmektedir.
Bölüm 2.1.3.’de belirtildiği üzere, ihraçcı şirketlerin değişim sonucu verilecek
hisse senetlerinin temini ile ilgili zaman lama sorununun, 3’üncü bö lümde b elirtilen
y öntemlerden birinin benimsen mesi suretiy le çözümlenmesi halind e, HDT sahip lerine 3
ay da bir değiştirme hakkının tanınması uy gun o lacaktır.
2.2.

İHRAÇ S ÜRECİNİN GELİŞ TİRİLMES İ VE MEVCUT HİSS EDARLARIN
HAKLARIN IN KORUNMAS INA YÖNELİK ÖNERİLER

Değiştirilebilir tahvil ihracınd a y atırımcılara y önelik gerek li güv encen in
sağlanması y anında, şirketler açısından işlemlerin gereğince hızlı v e düşük maliy etle
y ürümesini ve tahvillerin hisse senetleri ile değiştirilmesi durumunda mevcut
hissedarların
mağdur o lmamasını teminen,
aşağıd a belirtilen hususların
değerlend irilmesi gerekmektedir.
2.2.1. Değiştirme S onrasında Artan Hisse Senetlerinin Halka Arzı
Tebliğ’in 18’inci maddesi gereğince, değiştirme işlemi dolayısıy la y eni hisse
senedi çıkarma işlemleri Kurul’un “Hisse Senetlerinin Kurul Kay dına Alınmasına v e
Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ”i hükümlerine göre y ürütülür. Ancak, bu Tebliğ’dek i
değiştirme hakkının kullandırılmasına ilişkin süreler dolduktan sonra anılan tebliğdek i
süreler işlemey e başlar. HDT ile değiştirilmek üzere çıkarılan h isse senetlerinin, v arsa
değiştirilmey en kısmının, rüçh an hakkı kullandırılmak üzere ortaklara vey a varsa
kalanın h alka arzı için Kurul’a tekrar kayıt şartı aranmaz.
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Anılan madd e ile ilgili değerlend irmelerin, 3’ün cü bölümd e y er alan görüş ve
öneriler çerçevesinde y apılması gerekmektedir.
2.2.2. Hissedarların Öncelikli Alım Hakları
Sermay e Piy asası M evzuatında, hissedarların ihraç edilmesi p lanlanan
değiştirilebilir tahvillere ilişkin öncelikli alım hakkı düzenlenmemiştir. Bununla birlikte,
değiştirilebilir tahviller, hisse senedi ihracı ile doğrudan bağlantılı bir enstrüman
olmaları neden iy le, değiştirme işleminin gerçek leşmesi ile birlikte şirketin ortaklık
y apısının değişimin e neden o lmaktadırlar.
Alman Paylı Ortaklık lar Kanunu’nun 221’in ci maddesi 4’üncü bendi ile, mevcut
hissedarların değiştirileb ilir tahvil ihracında rüçh an hakk ına sahip olacakları, bununla
birlikte 186’ncı madd e hükümlerin in geçerli olacağı hükü m altına alınmıştır. 186’ncı
maddey e göre, rüçh an hakları, nakit sermay e artırımı sermay enin %10’unu aşmadığı ve
ihraç fiy atının borsa işlem fiy atından önemli ölçüd e düşük olmadığı hallerd e
kısıtlanabilecektir.
İsviçre Borçlar Kanunu’nun 653c maddesind e de, değiştirilebilir tahvillerin şartlı
sermay e artırımı ile bağlantılı o larak ihraç ed ilmesi durumunda, ön celikle mevcut
sermay edeki hisseleri oranında hissedarlara arz edilmesi gerektiği hükmü y er
almaktadır. B elirli ned enlerle sözkonusu hak kısmen veya tamamen kısıtlanabilir.
Bu çerçevede, değiştirme talepleri ile ilgili olarak gerçekleşmesi muhtemel
sermay e artırımı dikkate alındığınd a, hissedarlara HDT ihracında öncelikli alım hakkı
tanınmasının gerekli o lduğu düşünülmektedir. Bunun la birlikte, öncelikli alım hakkının
sınırlanmasına ilişkin şartlar Tebliğ hükümleri ile belirlen melidir.
2.2.3. Hibrit HDT İhracı
Literatürde diğer bir şirketin hisse senetleri ile değiştirilmek üzere ihraç edilen
tahviller “exchan gab le bond”
vey a
“hy brit convertible bond”
olarak
isimlend irilmektedir. Tebliğ’d e bir şirketin diğer b ir şirket hisse senetleri ile
değiştirilebilir tahvil ihracına ilişkin özel bir hüküm yer almamak la birlikte, Tebliğ’in
3’üncü madd esinde “HDT’ler ihraç s ırasında izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar
dahilinde, ihraçcı ortaklıkça HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden
hisse senetleri ile d eğiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir.”, 7’nci maddede ise
“…Ortaklık değiştirilecek HDT tutarı karşılığında verilmesi gereken pay sayısını temsil
eden tu tarda sermaye artırımı yaparak, hisse senetlerin i, değ iştirmek üzere HDT
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sahiplerine arz eder...” hükümleri y er almaktadır. Anılan hükümler gereğince, başka b ir
ortaklığın hisse senetleri ile d eğiştirileb ilir tahvil ihracı mü mkün değildir.
Hibrit HDT ihracının ihraçcılar açısından risk taşımaması için ihraçcı şirk et ve
tahvillerin h isse senetleri ile değiştirileceği şirk etin grup şirketi olması vey a ihraçcı
şirketin değişim sırasında verilecek hisse senetlerini uzun vadeli amaçlarla elind e
bulunduruyor olması önemlidir. Hisse senetlerin in HDT ihracı ile bağlantılı olarak ve
nominal değerinin üzerind e b ir fiy at ile p iy asadan satın alınması halind e, değiştirme
tarihinde, p iy asa fiy atının değiştirme fiy atının altında gerçekleşmesi ile birlikte,
y atırımcıların itfa y önünde tercihlerini kullanmaları, şirketin değiştirme amacıy la iktisap
ettiği ve değeri düşen hisse sen etleri n edeniy le belli b ir zarara uğramasına y ol açacaktır.
Örneğin, bir hold in g şirketin bağlı ortaklığının hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil
ihracınd a, nomin al bed eli üzerinden vey a bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetlerin in
holdin ge maliy eti düşük olacak, ay rıca sermay e ve yönetim y apılarının aynı olması
nedeniy le her ik i şirketin risk ve p erformansı da p aralel olduğundan, y atırımcıların
menkul kıymet ve ilgili şirk ete ilişkin d eğerlendirmeleri komp like olmay acaktır.
Hibrit HDT ile ilgili olarak Petkim Petrokimy a Holding A.Ş. adına KOİ ve
M edy a Holding Int. Ltd. tarafından gerçek leştirilen ihraçlar hakkında b ilgiler Ek/1’d e
y er almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEĞİŞ İM ES NAS INDA YAT IRIMCILARA VERİLECEK HİSSE
SENETLERİNİN T EMİNİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Vade tarihi itibariy le, koşulların gerektirmesi neticesinde, senet bedelin in geri
ödenmesi yerine hisse senedi ile değişimin tercih edilmesi duru munda, ihraçcı şirket
tarafından y atırımcılara verilecek hisse senetlerinin temini, farklı yöntemlerin
kullanımını ve çeşitli sorunları berab erinde getirmektedir. İhraçcı şirketlerin HDT’y e
eğiliminin son derece y etersiz olmasının en önemli neden lerind en bir tanesi de değişim
sırasında yatırımcılara verilecek h isse senetlerinin temini sorunu olduğund an, bu
çalışmada anılan hususun çözümüne y önelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
3.1.

D EĞİŞ TİRİLEC EK HİSS E S ENET LERİNİN T EMİNİND E ALT ERN ATİF
YÖNTEMLER

Tebliğ’in 7’nci madd esinde; “Ortaklık değiştirilecek HDT tutarı karşılığında
verilmesi gereken pay sayısını temsil eden tutarda sermaye artırımı yaparak, hisse
senetlerin i, değiştirmek üzere HDT sahiplerine arz eder... Değiştirme süresinin sonunda,
hisse senetleriyle d eğiştirilmeyen HDT’ler neden iyle ortaklığın elinde kalan hisse
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senetleri, Kurul’un Hisse Senetlerinin Kurul Ka ydına Alınmasına İlişkin Esaslar
Tebliği’ne u ygun olarak halka arz edilir”; 3’üncü madded e ise “HDT’ler ihraç sırasında
izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde, ihraçcı ortaklıkça HDT ile
değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil ed en hisse sen etleri ile değiştirme hakkı
veren menkul kıymetlerdir.” hükmü y er almaktadır.
Bununla birlikte, mevcut Sermay e Piyasası Mevzuatı çerçevesinde uy gu lama
alanı bu lan “Esas Sermaye Sistemi” ve “Kayıtlı Sermay e Sistemi” ile b irlikte, çeşitli
ülkelerin sermay e p iy asası mevzuatında benimsenen v e ülkemizde gerçekleştirilen teorik
çalışmalar ile inceleme kap samına alın an “Şartlı Sermaye Sistemi”, “Raf Kayıt Sistemi”,
“Treasury Stock Kavramı”, “Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini İktisabı” ve “Hibrit
HDT İhracı”nın, hisse senetleri ile d eğiştirileb ilir tahvil ihracı ile ilişkilendirilmek üzere
değerlend irilmesinin uy gun o lacağı düşünülmektedir.
Hisse senetlerinin teminind e sermay e artırımı d ışında bir y öntemin gündeme
gelmesi ile b irlikte, Tebliğ’in y ukarıda belirtilen 3’üncü ve 7’n ci madd e hükümlerin in
HDT ihracı ile b ağlantılı olarak yalnızca sermaye artırımını öngördüğü d ikkate alınarak,
başka bir y öntemin kullanılmasını teminen ilgili Tebliğ hükü mlerinin genişletilmesi
gerektiği açıktır.
3.1.1. Mevcut S ermaye Artırımı Prosedürü
TTK ve Sermay e Piy asası M evzuatı gereğince, tahvillerin vade vey a değiştirme
tarihlerinde, değiştirmede kullanılacak hisse senetlerin in temin edilmesi amacıy la
sermay e artırımı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde sermaye artırımları; artırımda Türk Ticaret Kanunu hükümlerin in
uy gulanmasın ı gerektiren “Esas Sermay e Sistemi” ve ortaklıkların, esas sözleşmelerind e
hüküm bulunmak k ay dıy la, yönetim kurulu kararı ile ve TTK'nun sermay enin
artırılmasına dair hükümlerin e tabi olmaksızın, Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş azami bir
tutara kadar hisse senedi ihraç edebilmelerini mümkün kılan “Kayıtlı Sermaye Sistemi”
çerçev esinde gerçek leştirilmektedir. Kurul’un Seri:IV, No:7 “Kayıtlı Sermay e Sistemin e
İlişkin Esaslar Tebliği” ile, K SS’d en yararlanacak şirk etlerin tabi olacakları esaslar
belirlenmiştir.
Kayıtlı sermay e sistemi ile esas sermaye sisteminde gereçekleştirilen sermay e
artırımlarının temel farkları özetle aşağıdaki gib idir;
♦ ESS’d e genel kurul tarafından sermaye artırımı kararı alınıp, artırım koşulları
belirlenirken, KS S’de esas sözleşmede belirtilen belirli bir rakama kadar yönetim
kurulu sermaye artırımına yetkili kılınmıştır.
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♦ ESS’de TTK’nun 395’inci maddesi gereğince, esas sermay enin artırılması
4
keyfiy etinin tescilinden önce çık arılan hisse senetleri hükü msüzdür. SPKn’nun 3’üncü
maddesinin (f) bendinde çıkarılmış sermaye, kayıtlı sermayeli ortaklıkların satışı
yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleri olarak tanımlanmıştır. 7’nci
maddenin 4’üncü b endinde ise, k ayıtlı sermay e sistemini k abul etmiş anonim
ortaklıklarda h isse senetlerinin satış esnasında alıcıy a tesliminden itibaren p ay sahipliği
hakkı kazanıldığı ve bu halde TTK’nun 395’inci maddesinin 3’üncü cümlesi ile 412’nci
5
maddesi hükümlerin in uy gulanmay acağı belirtilmektedir. Kurul’un Seri:I, No:26
Tebliği’nin “Hisse Senetlerinin Teslim Zamanı” başlıklı 28’inci maddesind e ise; “Hisse
senetleri, kaydi sistem esasları saklı kalmak şartıyla, mevcut hisse senetlerinin halka
arzı ve kayıtlı sermayeli ortaklıkların sermaye artırımlarında satış anında teslim edilir.
Esas sermayeli ortaklıklarda ise sermaye artırımının Ticaret Sicili’ne tescilinden
itibaren, hamilin e yazılı hisse senetleri 30 gün, nama yazılı hisse senetleri ise 90 gün
içinde teslim ed ilir” hükmü y er almaktadır. Dolay ısıyla, kayıtlı sermaye sistemi ile,
TTK’nun tescilden önce hisse senedi ihracını yasaklayan hükümlerine istisna
getirilmiş ve pay sahipliğinin oluşumu tescil değil, satış işlemine bağlanmıştır.
♦ ESS’de şirk et esas sözleşmesinin sermay ey e ilişkin madd esi gen el kuru l kararı
ile tadil edilerek sermaye artırımının tamamlanması ile birlikte ticaret sicilin e tescil
edilmekte, KSS’de ise, satış süresinin bitiminden itibaren 6 iş günü içinde, süresi içind e
satılmay an p ay lar ip tal edilerek tescile mesnet belge almak üzere Kurul’a başvurulmakta
ve alın an belge 10 gün içinde Ticaret Sicili’n e tescil ettirilmektedir. Dolayısıy la, KSS’de
sermaye artırımı yapıldığında, artırım sonrası sermaye kayıtlı sermaye tavanı
dahilinde kaldığı sürece, şirket esas sözleşme değişikliğine gitmek durumunda
kalmamaktadır.
♦ Her iki sistemde de sermay e artırımının tescil ve ilanına y er verilmiş olmakla
birlikte, TTK gereğin ce tescil kurucu nitelik arz ederken, SPKn tescile açıklayıcı,
bildirici işlev y üklemiştir (Bahtiyar, 1996:12; Poroy ;Tekinalp ;Çamoğlu, 1995 :656).
Hisse senetlerinin temininde yaşanabilecek sorunların en önemli neden i,
y atırımcıların geri ödeme vey a değişim tecihlerinin, v ade vey a değiştirme tarih i
öncesinde belli olmaması, bu çerçevede, ihraçcı şirketin oluşan duruma göre
p ozisy onunu netleştirmesinin, p iy asa koşullarının gerektirdiğin in çok üzerinde zaman
alabilmesidir. Sözkonusu p roblemin, kayıtlı sermay e sisteminin kabulü ile bir ölçüd e
4

TTK’nun “T escil” başlıklı 395’inci maddesinde; “ Esas sermayenin arttırılmasına dair ol an umumi heyet
kararı, taahhüt edilen hisse senetlerine ait zaru ri olan ilk ödemelerin yapılmış olduğunu tesbit eden umumi
heyet kararı alındıktan sonra ticaret siciline tescil olunur. İcabında ayın n ev’inden sermaye v e
devralınacak mallar hakkındaki hususi kararlar d a, ticaret siciline bildirilir. Esas sermayenin artırılması
keyfiyetinin tescilinden ön ce çıkarılan hisse senetleri hükümsüzdür. Şu kad ar ki; iştirak taahhüdünd en
doğan mükellefiy etler bakidir. T azminat hakları mahfuzdur.” hükmü yer alır.
5
TT K 412’de; “Şirketin tescilinden önce çık arılan hisse sen etleri hükümsüzdür; an cak iştirak
taahhüdünden doğan mük ellefiyetler b aki kalır. Tescilden önce hisse sen edi çıkaran kimse, bundan doğan
zararlardan mesuldür.” hükmüne yer verilmiştir.
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aşılması beklenmekle b irlikte, Kurul’a kayıtlı sermay e sistemi kap samında y apılan
sermay e artırımı başvuruların ın sonuçlandırılmasın a ilişkin süren in, din amik b ir sürece
sahip olması gereken hisse senedi ile değiştirileb ilir tahvil ihraçlarının gerektirdiği
ölçüde kısa olmadığı açıktır. Örneğin Bölüm 2.1.2.’de belirtildiği üzere, Londra
Borsası’nda değiştirme süresi, değiştirme talep lerin in tesliminin son gününden itibaren
14 gündür. Şirketlerin, değiştirme talep lerinin iletilmesi sonrasınd a, y önetim kurulu
kararı alarak sermay e artırımı y ap mak üzere Kurul’a başvuruda bulunmaları,
başvurunun varsa eksik b elgelerin in tamamlanması, incelemenin bitmesi ile birlikte
konunun Kurul gündemine alın ması gecikmelere neden o lacaktır.
3.1.2. Sermaye Artırımında Alternatif Yöntemler; Ş artlı Sermaye Sistemi,
Raf Kayıt Yöntemi ve “Treasury S tock” Kavramı
Hem esas sermaye sisteminde, hem de kayıtlı sermay e sisteminde sermay e
artırımı sürecinin y eterince hızlı olmaması neden iy le, HDT ihracı, y apılan
düzenlemelerle mümkün k ılın makla birlikte, fiilen zor olduğund an, anılan sakıncanın
giderilmesi y önünde alınan önlemler b ağlamında Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu v e
İsviçre Borçlar Kanunu’nun sermay e artırımı ve değiştirileb ilir tahvillere ilişkin
hükümleri in celenmiştir. Almanya ve İsviçre’de sabit sermaye sisteminin sakıncaların ı
gidermek için getirilen çözümlerden birisi, şarta bağlı esas sermay e sistemidir. ABD’nde
ise, diğer bir menku l kıy met ile değiştirilmek üzere ihraç ed ilen menkul kıy metler SEC
tarafından Raf Kayıt y öntemi ile k ay da alınab ilmektedir. İnceleme k apsamında, ABD ve
İngiltere mevzuatında uygulama alanı bulan “Treasury Stock” kavramının d ikkate
alınması uygun görülmektedir.
3.1.2.1. Ş artlı Sermaye Sistemi
Şartlı sermay e sisteminde, sermaye artırımı gen el kurul kararı ile belirli koşullara
bağlanmakta ve belirli bir y atırımcı kitlesi ile sınırlandırılmakta olup, y önetim kurulu
tarafından gerçekleştirilmekte ve sermay e artırımı sürecinin hızlı o lması ve artırımın
belirli koşullar altında gerçekleşmesi neden iy le sabit sermay e sisteminden ay rılmaktadır.
Diğer taraftan sistemin kayıtlı sermay e sisteminden farkı, kayıtlı sermay e sisteminde
artırımın yönetim kurulu kararıy la gerçekleşmesi ve artırım koşullarının y önetim kurulu
tarafından belirlenmesidir. Normal sermay e artırımında p ay ların taahhüdü için bir zaman
sınırı sözkonusu iken, şartlı sermay e sisteminde böy le bir sınırlama ön görülmemiştir.
Değiştirilebilir tahvil sahip leri, sened in vadesi içinde ve izahnamede b elirtilen şartlar
dahilind e, diledik leri zaman h isse senetlerin i talep edebilirler. Bununla birlikte genel
kurulda kararlaştırılan şartlı sermay e artırımının mutlaka gerçekleştirilmesi vey a
kararlaştırılan tutarda gerçekleştirilmesi zorunlu değildir. Şartlı sermaye sistemi,
değiştirmede kullanılacak hisse senetlerinin teminini kolay laştırdığından, değiştirilebilir
tahvil ihracını p ratikte mümkün kılmaktadır.
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Alman Hukukunda Ş artlı Sermaye Sistemi;
Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu’nun 192-201’inci maddeleri, şartlı sermay e
artırımının tabi o lacağı esasları düzenlemektedir;
♦ 192’nci maddenin, şartlı sermay e sisteminin kullanım alan ların ı düzenley en 1
ve 2’nci bentlerinde, değiştirilebilir tahvil sahip lerinin değiştirme h aklarının kullanımın a
y önelik olarak ihraç edilecek hisse senetlerinin, şartlı sermaye artırımı ile ilgili olarak
alınacak gen el kurul k ararın a konu edilebileceği y önünde hükümler y er almaktadır.
M addenin 3’üncü bendi gereğince, şartlı sermayenin nominal değeri, gen el kuru l
kararının yürürlük tarihi itibariy le, sermay enin yarısını aşamay acaktır.
4’üncü bentte, şartlı sermay e artırımın a ilişkin genel kurul k ararın ın aksi y önde
alınacak gen el kurul k ararlarının hükü msüz olduğu belirtilmektedir.
♦ 194’üncü maddenin 1’in ci bend i gereğin ce, hisse senedi iktisabı amacıy la
değiştirilebilir tahvillerin teslimi, ay ni sermay e artırımı hükümleri kap samına alın amaz.
♦ 197’nci maddede, şartlı sermay e artırımına ilişkin gen el kurul k ararının
tescilinden önce ihraç edilen hisse senetlerinin hükümsüz olduğu belirtilmektedir.
♦ 199’uncu madden in 1’inci b endi ile, y önetim kurulunun, ancak genel kuru l
kararında belirtilen amaç d ahilinde hisse senedi ihraç edebileceği hükü m altına
alınmıştır. Ay nı maddenin 2’nci bendi ile ise, y önetim kurulunca değiştirilebilir
tahviller karşılığınca ihraç edilecek hisse senetleri koşula bağlanmıştır. Buna göre,
y önetim kurulu ancak, tahvillerin ihraç değeri ile tahvillere karşılık ihraç ed ilecek hisse
senetlerinin daha y üksek olan nomin al değeri arasındak i farkın, şirketin kar y edekleri
veya değiştirme hakkın ı kullanacak k işilerd en sağlan acak nakit ile dengelen mesi h alind e
hisse senedi ihraç edeb ilecektir.
♦ 200’üncü madde gereğince, şartlı sermay e artırımı, y eni hisse senetlerinin
ihracı ile geçerlik kazanacaktır.
♦ 201’inci maddede, y önetim kurulunun, her hesap döneminin b itimini takip
eden bir ay içinde, geçmiş hesap döneminde ihraç edilen hisse sen etlerini, tescil ed ilmek
üzere ticaret siciline bild ireceği belirtilmektedir.
İsviçre Hukukunda Ş artlı Sermaye Sistemi;
İsviçre Borçlar Kanunu’nun 653’üncü maddesind e, şartlı sermay e artırımına
ilişkin esaslar düzenlenmiştir. İsviçre düzenlemesinde d e Alman hukuku ile benzer
şekilde;
♦ Değiştirileb ilir tahviller ile ilgili olarak ihraç edilecek hisse senetleri şartlı
sermay e artırımı kap samına alın mıştır.
♦ Şartlı sermay e artırımı tutarı, mevcut sermay enin %50’si ile sınırlandırılmıştır.
♦ Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükü mleri, şartlı sermay e artırımının no minal
değeri, ihraç edilecek hisse senetlerin in sayısı, nominal değeri ve türü, değiştirme hakkı
ve op siy onuna sahip olan kişiler, mevcut hissedarların rü çhan hak larının kısıtlanmasın a
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ilişkin esaslar, tüm hisse sen edi grup larının sah ip oldukları imtiy azlar, nama yazılı hisse
senetlerinin devri için geçerli sınırlamaları içerecek şekild e, değiştirileb ilir tahviller için
mevcut hissedarların öncelik li alım hakları sın ırlan mış ise, d eğiştirme esasları ile ihraç
fiy atının hesap lanmasında esas alınan kiriterler de eklenmek suretiyle tadil edilerek,
tescil edilecektir. Esas sözleşmenin b elirtilen hükümlerinin tescili öncesinde değiştirme
hakkı ve opsiy onu tanınması mümkün d eğild ir.
♦ Hesap döneminin bitimind en sonra vey a öncesind eki herh angi b ir tarihte, bir
mali müşavir tarafınd an, hisse sen edi ihraç sürecinin mevzuat, esas sözleşme v e
izahname ile uy umlu olduğu tasdik edilecektir.
♦ M ali müşavir rap orunun düzenlenmesi sonrasında, şirket y önetim kurulu,
noter onaylı esas sözleşme tadilini hazırlay acaktır.
♦ Her hesap döneminin bitimini takip eden üç ay içerisind e, esas sözleşme tadili,
ticaret sicilin e tescil ed ilecektir.
♦ Değiştirme hak ve op siy onu için geçerli sürenin dolması ve sözkonusu
hususun noter onay lı mali müşavir rap oru ile tey it edilmesi ile birlikte, y önetim kurulu,
esas sözleşmenin şartlı sermay e artırımına ilişkin hükümlerini ip tal edecektir.
3.1.2.2. Raf Kayıt Yöntemi
Raf kayıt, bir firmanın g elecekteki belli bir süre içerisind e makul olarak satmayı
beklediği bütün menkul kıymetlerini kayıt ettirmesine ve belirlenen süre içerisind e damla
ve/veya yığın halinde satmasına olanak veren bir kayıt yöntemid ir. Buradaki “kayıt”
kelimesi menkul kıymetlerin ihracı için ilgili kuruluştan izin alınması anlamındadır
(Kurtay , 1992:1).
ABD 1933 M enkul Kıy metler Yasası kap samında, Kural 415 ile düzenlen en raf
kayıt y öntemi ile, gelecekte gerçek leştirilmesi öngörülen devamlı ve ertelenmiş halk a
arzlara ilişkin menku l kıymetler kay da alınmaktadır. Kural 415’in, raf kayıt sisteminden
y ararlandırılacak menkul kıy metlere ilişkin (a.1) bend inin (iv) alt bendinde, tedavüldek i
menkul kıy metler ile değiştirilmek üzere ihraç edilecek menkul kıy metlere y er
verilmiştir. Kuralda değişim neden iy le ihraç edilecek menku l kıy metlerin ihracın a ilişkin
herhan gi bir süre kısıtlaması ön görü lmemiştir.
Kural 415 gereğince, raf kayıt sisteminden y ararlanacak ihraçcıların, SEC
düzenlemelerinde y er alan kamuy u aydınlatma y ükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekmektedir.
3.1.2.3. “Treasury S tock” Kavramı;
İngiliz ve Amerikan hukukunda “tresaury stock” kavramı, ortaklığın henüz
p iyasay a sürmediği vey a satın alma, geri alma v e bağış gibi y ollarla alıp , imh a
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etmey erek sakladığı hisse senetlerine işaret etmektedir. Bölüm 2.1.2.’de belirtildiği
üzere, Londra Borsası’nın “Kotasy on Kuralları”nda, şirketlerin, tüm değiştirme
talep lerini karşılayabilmek amacıy la, her zaman y eterli “ihraç edilmemiş sermay e”y e
sahip olmaları gerektiği y önünde hüküm y er almaktadır. Bu çerçeved e, ik i ülken in
kayıtlı sermay e sisteminde, ortaklığın çıkarılmış sermay esi ödenmiş ve ödenmemiş
sermay e olarak ikili bir ay rıma tabi tutulmakta olup , çıkarılmış sermay enin tamamen
ödenmemiş olması y eni pay ihracına en gel teşkil etmez (Bahtiyar, 1996:36-38).
3.1.2.4. S ermaye Artırımında Alternatif Yöntemler Karşısında SPK
Mevzuatı
Sermay e Piy asası Kanunu’nda, raf kayıt y önteminin uy gulanmasını en gelleyici
y önde herhangi bir hüküm bu lunmamaktadır (Kurtay, 1992:35). Yukarıda uy gulama
esasları d etay lı olarak incelenen şartlı sermay e sistemi ise, sabit sermaye sistemi
kapsamında öngörülen bir düzenleme olup , TTK’nun özellikle 395 ve 412’nci madd e
hükümleri n edeniyle ü lkemiz sermay e p iy asasında, TTK hükümleri rev ize edilmediği
veya SPKn’na açık hüküm ilav e ed ilmediği takdirde uygu lama alanı bulamayacaktır. Bu
noktada, halka açık şirketler için getirilmesi gereken çözüm önerisi, raf kayıt sistemi ve
şartlı sermay e sisteminin sermay e piy asası mevzuatı ile uy umlu hükümlerinin,
gerçekleştirilecek değiştirilebilir tahvil ihraçları ile ilgili olarak birleştirilmesi v e
Sermay e Piy asası Kanunu’na konu ile ilgili hükümlerin ilave edilmesi ile birlikte, işlem
esaslarının tebliğ hükümleri ile belirlenmesid ir;
♦ Kanun’un 3’üncü maddesinin (f) bendinde, çıkarılmış sermaye, kayıtlı
sermayeli ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleri
olarak tanımlanmıştır. 7’nci maddenin 4’üncü bendinde ise, kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş anonim ortaklıklarda, h isse senetlerinin satış esnasında alıcıy a tesliminden
itibaren p ay sahipliği hakkı kazanıldığı ve bu h alde TTK’nun 395’inci maddesinin
3’üncü cümlesi ile 412’nci maddesi hükümlerinin uy gulan mayacağı belirtilmektedir. Bu
çerçev ede, TTK’nun sermay e artırımının tescilinden önce çıkarılan h isse senetlerin in
geçersizliğin e ilişkin hükümleri uy gulanmayacaktır.
♦ Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraçlarının, y ukarıda belirtilen nedenler
ile KSS’ndeki şirketler için uy gulama şansı yüksektir. Bu nedenle değerlend irmen in
kapsamını kay ıtlı sermay e sistemindeki şirketler ile sınırlandırmak daha doğru olacaktır.
♦ Değiştirme işlemi neticesinde teslim ed ilecek h isse senetlerinin ihracı, şirket
y önetim kurulunca, amacı ve şartları açıkça b elirtilmek suretiy le karara b ağlanmalıd ır.
♦ Değiştirilebilir tahvillerin y atırımcılar tarafından h isse senedin e
dönüştürülmesi talebi üzerine ihraç ed ilecek hisse sen etleri, belirli bir yatırımcı k itlesi ile
sınırlandırılacağından ve hissedarların y eni p ay alma hakları kısıtlanacağından,
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sözkonusu ihraç halka arz değil, tahsisli satış kap samında d eğerlendirilmelidir. Kurul’un
Seri:I, No:26 “Hisse Senetlerinin Kurul Kay dına Alın masına ve Satışına İlişkin Esaslar
Tebliği” nin 10’uncu maddesi gereğince, y urt içinde tahsisli satış durumunda, satışa
Kurul kayıt tarihinden itibaren 15 gün içind e başlan ması v e satışa başlandıktan sonra b ir
hafta içinde tamamlanması zorunludur. Ay rıca, Tebliğ’in 4 no.lu ekinde, “Tahsisli Satış
İçin Gerekli Belgeler” arasında, tahsisli satışlarda satınalacak kişileri ve bu kişilerin
alacakları hisse senetlerinin no minal değeri ile satış bed ellerini gösterir belge de yer
almaktadır. Yuk arıda ana hatları ile açıklan an raf kayıt y öntemi ve şartlı sermay e
sisteminin değiştirilebilir tahvillere uyarlan abilmesini teminen, Tebliğ’in b elirtilen
hükümlerinin revize edilmesi gerek mektedir. Tahvillerin teslimi karşılığında eld e
edilecek h isse senetlerin in ihraç tarih i HDT ihraç tarihind e şirket tarafınd an kesin olarak
belirlenemediğinden, 10’uncu maddede yer alan 15 günlük süre kısıtının kaldırılması v e
ilk aşamada 1 y ıllık bir süre ile sınırlandırılması uygun olacaktır. Bununla birlikte,
değiştirilebilir tahvilleri iktisap eden kişiler ihraç sonrasında değişebileceğinden, nihai
y atırımcıların bir listesinin başvuru öncesinde Kurul’a iletileceği hükmünün, değiştirme
tarihi öncesind e iletileceği şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Şirk et’in Kurul
tarafından kay da alınan hisse senetlerinin satışının ön görülen sürede tamamlanamaması
halinde, satılmay an hisse senetleri ip tal edilecektir.
Sermay e artırımı başvurusunun HDT ihraç b aşvurusu ile eş anlı y apılması, işlem
kolay lığı sağlay acaktır. Bunun la b irlikte, değişim oranında mey dana gelen değişik likler
nedeniy le, ek hisse senedi ihracı gündeme geldiği takdirde, Kurul’ca düzenlenen tüm
kamuy u aydınlatma y ükümlülüklerin in zamanında y erine getirilmiş o lması koşuluy la, ek
talep ler Kurul’ca hızlı bir şek ilde sonuçlandırılmalıd ır.
Ayrıca, Seri:I, No:26 Tebliği’n in 10’uncu madd esi ile getirilen, h isse senetleri
Borsa’da işlem gören ortaklıkların tahsisli olarak gerçekleştirecekleri satış işlemin in
Borsa’nın ilgili p azarında gerçekleştirilmesi zorunluluğun a ilişkin olarak, HDT ihraçları
ile bağlantılı ihraç edilecek hisse senetleri için istisna getirilmesi, işlem y ükünün
azaltılması için gereklid ir.
♦ Kanun’un kayıtlı sermay ey e ilişkin 12’nci maddesinde, çıkarılan hisse
senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri
çıkarılamayacağı belirtilmektedir; Şirket’in, değiştirme süresi içerisinde y eni bir
sermay e artırımı yap mak istemesi durumunda, sözkonusu hüküm sorun teşkil edecektir.
Yukarıd a belirtilen hükmün HDT ihraçları için uy gulanmamasın ı teminen Kanun’a
istisna hükmü ilave edilmesinin uy gun o lacağı düşünülmektedir.
♦ Bölüm 3.1.2.3’de kısaca açık lanan ve İn giliz ve Amerikan sistemlerind e kabu l
gören “treasury stock” kavramı çerçevesinde, çıkarılmış sermay enin “ödenmiş” ve
“ödenmemiş” sermay e olarak ikili bir ayrıma tabi tutularak HDT ihracı ile
ilişkilendirilmesi durumunda, şirket, Kurul kay dına alınan fakat satışı
gerçekleştirilmemiş olan hisse senetlerini bünyesinde bulundurabilecektir. Bu konu ile
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ilgili olarak, Kanun’da, tahviller ile d eğiştirilecek h isse senetleri için açık ifadelere y er
verilmesi gerektiği düşünülmektedir. İlgili Kanun hükmünd e ay rıca, değiştirilecek hisse
senetlerinin tamamı d eğişime konu olmamış olsa dahi, şirketin y eni sermaye artırımı
gerçekleştirebileceği ve h enüz değiştirme talebi gelmediği için ortaklık tarafından
muhafaza ed ilen h isse senetlerin in, amacı dışınd a hiçbir işlemde kullanılmaması
gerektiği açıkça b elirtilmelidir.
♦ SPKn’nun tescile açıklayıcı, b ildirici b ir işlev y üklediği dikkate alınarak,
Bölüm 2.1.3.’de önerildiği üzere y atırımcılara 3 ay da bir değiştirme hakkı tanınması
durumunda, şirketlerin 3 ay da bir, değişimi gerçek leştirilen h isse senedi tutarına ilişkin
olarak tescile mesnet belge almak üzere Kurul’a b aşvurmaları ve sözkonusu belgen in
tescil işlemini gerçekleştirmeleri uy gun olacaktır.
3.1.3. Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini İktisabı
Türk Ticaret Kanunu’nun 329’uncu maddesi ile, şirketlerin hisse senetlerini geri
6
almaları v e ellerinde bulundurmaları belirli istisnalar haricinde y asaklan mıştır.
Şirket’in ihraç ettiği tahvillerin hisse senetleri ile değiştirilmesi talebin i
karşılay abilmesi, halihazırda sahip olduğu kendi hisse sen etlerinin kullanımı ile oldukça
kolay laşmış olacaktır. Şirketlerin kendi hisse senetlerin i satın alabilmesin in, hisse sened i
fiy atlarında istikrar sağlanması, hisse senedi p iy asasına likidite kazandırılması, varant,
HDT benzeri ortaklık hisse senetleri ile değiştirme vey a talep hakkı veren araçların
vadesinde talep edilecek hisse sen etlerinin şirk et tarafından temin edilebilmesin i
kolay laştırması bağlamında mümkün kılınmasının gerektiği savunulmaktadır.
Doktrinde, şirketlerin kendi hisse senetlerini satın alabilmesinin, satın alınacak
p ayların top lam nominal değerinin sermay enin belli b ir oranını aşmaması, satın almad a
sadece şirket iç k ay naklarının ku llanılması, bilançonun pasifinde, p ay ların maliy et bedeli
tutarında yedek akçe ay rılması ve şirketin kend i p ay larını iktisabı ile ilgili o larak b ilanço
dipnotları, izahname, faaliy et rap oru ve özel durum açıklamaları yolu ile kamunun
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TTK’nun 329’uncu maddesi ile; 1) Hisse senetleri şirketin sermay esinin azaltılmasına dair bir karara
dayanılarak devralınmışsa; 2) Hisse senetleri şirketin kurulması veya esas sermayenin çoğ altılması
dolayısıyla vaki olan iştirak taahhüdünden başka bir sebepten doğan şirk et alacaklarının ödenmesi
maksadıyla devralınmışsa; 3) Hisse senetleri bir mamel ekin veya işletmenin borç v e alacaklariyle beraber
temellük edilmesi neticesinde şirk ete geçmişse; 4) Hisse senetlerinin devir veya rehin alınması k ey fiyeti
esas mukaveley e göre şirket konusuna giren muamelelerd en ise; 5) Hisse senetleri idare meclisi azaları,
müdürler ve memurlar tarafından kendilerin e bu sıfatla düşen mükellefiyetlere karşı rehin olarak yatırılmış
ise; 6) T emellük ivazsız ise, Şirketin kendi hisse senetlerini temellük etmesi v e rehin olarak k abul etmesi
mümkün kılınmıştır. Devralınan hisse senetleri 1 numaralı b entte yazılı halde derh al imha edilecek v e bu
hususta tutulan zabıt ticaret siciline verilecek, diğer h allerd e ise bu senetler ilk fı rsatta tekrar eld en
çıkarılacaktır.
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ay dınlatılması koşulu ile mümkün kılınmasının uy gun olacağı y önünde görüşler y er
almaktadır (Ç elikten, 1999:33).
Bununla birlikte, sözkonusu işlem, hisse senetlerinin p iy asa kanalı ile eld e
edilmesi ve no minal bedelin üzerindeki fiy atlardan işlem gerçekleşmesi durumund a
şirketin mali y apısı üzerinde bir y ük oluşturacaktır. Yatırımcıların değiştirme kararı
almalarında, hisse senedi fiy atının değişim fiy atının üzerinde gerçekleşmesi etkili
olacağından, sözkonusu y ük, hisse senedi iktisap tarihinin v adey e y akın olması
durumunda artacaktır. Şirket’in belirtilen işlem ned eniyle reel anlamda zarar
etmemesinin koşulu, hisse senetlerin in maliy etinin değiştirme fiy atının üzerinde
olmamasıdır.
Ülkemizde şirketlerin kendi h isse senetlerini iktisap y asağına istisna teşkil eden
Ereğli Demir v e Çelik Fabrik aları T.A.Ş. Özel M evzuatı hakkında bilgiler Ek/2’d e
verilmektedir.
Şirketlerin kendi hisse sen etlerini iktisap etmesi y oluy la değişimin
gerçekleştirilmesi y önteminin, maliy et kay gılarına rağmen, HDT ihraç edecek şirketlere
bir seçenek olarak sunulması ve Kanun’a sadece tahvillerle değiştirilecek hisse senetleri
ile sınırlı olarak hüküm eklen mesi uy gun görü lmektedir. Bu duru mda, ilgili Kanun
maddesinde ay rıca, şirketlerin kend i hisse senetlerini iktisabında şirket iç kaynakların ın
kullanılması, satın alınabilecek hisse senetlerinin sermay enin belirli bir oranı ile
sınırlandırılması, bu hisse senetlerinin değişim işlemi dışınd a hiçb ir işlemd e
kullanılmaması ve şirket tarafından kamuy u ay dınlatma dökümanlarında gerekli
açıklamaların y apılması gerektiği y önünde hükümlere y er verilmelidir. Şirketin kend i
hisse senetlerini satın alması ile ilgili rakamsal sınırlamaların Kurul tebliğleri ile
belirlenmesi uy gun o lacaktır.
3.1.4. Hibrit HDT İhracı S uretiyle Değiştirme İşleminin Gerçekleştirilmesi
Çalışmanın 2.2.3. bölümünde incelenen hibrit HDT kavramı, bir şirketin diğer
bir şirket hisse senetleri ile değiştirileb ilir tahvil ihracına işaret etmektedir. İlgili
bölümde açık landığı üzere, bu menkul kıy metlerin ihracın ın ihraçcılar açısından risk
taşımaması için ihraçcı şirket ve tahvillerin hisse senetleri ile değiştirileceği şirketin grup
şirketi olması v eya ihraçcı şirk etin değişim sırasında verilecek hisse senetlerini uzun
vadeli amaçlarla elind e bulunduruy or olması önem taşımaktadır. Örneğin, ihraçcı
şirketin bağlı ortaklığın ın hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil ihracınd a, nominal
bedeli üzerind en vey a bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetlerinin maliyeti düşük
olacaktır. Hibrit HDT ihracının, y ukarıdaki koşulun sağlanması ile birlikte, değişim
talebi ile ilgili hisse senetlerinin temini sorununa büy ük ölçüde çözüm getireceği
düşünülmektedir.
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SO NUÇ
Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller tasarruf sahip lerine, belirli koşullar
altında, tahvili hisse senedi ile değiştirme hakkı sağlayan ve bu çerçeved e kısmen sabit
getirili menku l kıy met ve kısmen hisse senedi niteliği taşıması ned eniy le finans
literatüründe “hibrit” menkul kıy metler grubuna dahil edilen sermay e p iy asası
araçlarıdır.
HDT’nin uluslararası sermay e p iy asalarında gittikçe artan bir öneme sah ip
olmasının öncelikli neden i, y atırımcılara sabit getirili menku l kıy metler ile hisse
senetlerinin sağladığı av antajları bir arad a sunab ilmesidir. HDT, sahibine; değiştirme
hakkı kullanılın cay a kadar, bir tahvil olarak sağladığı yararların y anında, hisse
senetlerini iktisap hakkı da v ermekte v e borçlanma araçlarının içerd iği gelir güvencesi
ve değer koruma fonksiy onu ile h isse senetlerinin büy üme p otansiy elini ay nı and a
sunmaktadır. HDT ihracının ihraçcı kuru luşlara getirdiği avantajları ise, hisse
senetlerini, d eğiştirme opsiy onunun da değerlenmesi ile birlikte y üksek p rimli fiy attan
satmak ve değiştirme işlemi öncesinde düşük maliy etle fon temin etmek şeklinde ana
başlıklar altında top lamak mümkündür.
Ülkemizde, y atırımcılar ve ihraçcılara y önelik çeşitli av antajlar getiren hisse
senedi ile d eğiştirileb ilir tahviller için herhangi bir p iy asa oluşumu henüz mevcut
değildir. Bu durumun başlıca neden i, özel sektör borçlan ma senetleri p iyasası için
geçerli olan talep y etersizliğin in, HDT p iy asasına y ansımasıdır. Devlet iç borçlanma
senetleri faiz oranlarının yatırımcıları tatmin eder ölçüde y üksek olması, minimu m risk
içermesi, şirketlerin mali y ükümlülüklerini k arşılama gücünün y atırımcılarca sağlıklı
olarak ölçülememesi ve benzeri nedenlerle, tasarruf sahip leri y atırımlarını, y üksek
getirili v e gelir güvencesi sunan dev let iç borçlanma senetleri ile h isse senedi p iy asasına
y önlendirmektedirler. Bununla birlikte, sabit getirili menkul kıy metlere kıyasla daha
y üksek kazanç beklentisine konu olan hisse sened i fiyatları, özellikle makro
p olitikalardaki d eğişim ve p iy asanın yeterli derinliğe sah ip olmamas ı neden iy le sık
dalgalanma gösterdiğinden, sağlık lı bir HDT p iy asasının oluşumu ülkemiz için bir
ihtiy aç olarak ortay a çıkmaktadır.
Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç sürecinin geliştirilmesine y önelik
öneriler, yatırımcılar ve ihraçcı şirketler açısınd an ay rı ay rı ele alınmalıd ır. Bu
çerçev ede, y atırımcılar için önem taşıy an husus, değiştirme op siy onu bedeli olarak, diğer
sabit getirili menkul kıy metlere kıy asla daha düşük getiriy e katlanmak durumunda kalan
y atırımcıların, senedin avantajlarından fay dalanmalarına en gel teşkil ed ebilecek ihraç
hükümlerinin önlen mesidir.
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İhraçcı şirketler açısından konunun incelenmesi aşamasında ise, ihraç sürecin i
zorlaştırıcı ve mevcut hissedarların kazanılmış haklarına halel getirecek düzenlemelerin
veya eksikliklerin gözden geçirilmesi gerek mektedir.
Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracına ilişkin esaslar Kurul tarafından,
Seri:II, No:15 “Hisse Senedi İle Değiştirileb ilir Tahvillere İlişkin Esaslar Tebliği” ile
düzenlenmiştir.
A- Tebliğ’in y atırımcılar açısından y eterli güven cey i ve av antajları içermesin i
teminen aşağıda belirtilen hususlara açıklık getirilmesi v e Tebliğ hükümlerinde gerekli
revizy onların y ap ılması uygun olacaktır;
A-1. Tebliğ’in 4’üncü maddesinde, HDT’nin vadesinin 2 yıldan az, 7 yıldan çok
olamay acağı, HDT’lerin hisse senetleriyle değiştirilmesinin vade b aşlan gıç tarihinden
itibaren en erk en 2 yıl sonra y apılabileceği ve HDT’lerin faiz ödemelerin in yılda bir defa
kuponlara bağlı olarak y apılabileceği hükme bağlanmıştır;
♦ Uzun vadeli sermaye p iy asası araçlarının, p iy asalardaki kısa dön emli
değişkenlik nedeniy le talep görmediği ve HDT’nin tahvilden farklı olarak hisse sened i
ile doğrud an ilgili b ir araç o lduğu dikk ate alındığında vadenin en az 1 y ıl olacak şekild e
belirlenmesi d aha uy gun olacaktır. Seri:II, No:13 “Tahvillerin Kurul Kay dına
Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği” nin, tahvillerin v adesinin 2 yıldan az olamay acağın a
ilişkin 8’inci maddesi hükmün e değiştirilebilir tahviller için bu y önde istisna
getirilmelidir. Böylelikle h isse senedi fiy atlarının düşüş eğilimine girmesi durumund a
y atırımcıların fırsat maliyetinin yükselmesi önlenecektir.
♦ Hisse senetleriyle değiştirme işleminin, v ade başlangıç tarihinden itibaren en
erken iki yıl sonra y apılabileceği hükmü, yukarıda belirtilen ned en ile sakın calı
bulunmaktadır.
♦ Yurt dışı uy gulamalarınd a kupon ödemeleri, çok büyük bir çoğunlukla 6 ayda
bir gerçekleşmekte olup , faiz ödemelerinin yılda bir kez y apılabileceğinin öngörülmesi,
ülkemizde ihraç edilecek değiştirilebilir tahvillerin rekabet gücünü azaltan bir etkendir.
Ayrıca, Kurul’un Seri:II, No:13 “Tahvillerin Kurul Kay dına Alınmasın a İlişkin
Esaslar Tebliği” nin 14’üncü maddesi gereğin ce, tahvillere öd enecek faiz ve bununla
ilgili esaslar tahvil metni, izahname ve sirkü lerde açıkça belirtilmek koşuluy la
ihraçcılarca belirlenir. Faiz ödemeleri 3 ay da bir, 6 ay da bir vey a yılda bir defada
kuponlara bağlı olarak y apılabilir. Ay nı Tebliğ’in 15’inci maddesin e göre ihraçcılar faiz
belirleme usul ve esasları izahname, sirküler ve tahvil metninde açıkça gösterilmek
kaydıy la değişken faizli tahvil ihraç edebilirler. Değişken faiz ödemeleri de 3 ay lık, 6
ay lık y a da 1 y ıllık dönemler itibariy le y apılabilir.
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Seri:II, No:13 Tebliği’n in faiz oranlarına ilişkin hükümleri, ihraçcılar için y eterli
esnekliği sağlamakta olup, Seri:II, No:15 Tebliği hükümlerinin d e bu çerçevede revize
edilmesi gerek mektedir.
A-2. İhraçcı şirketlerin, tahviller ile değiştirilecek hisse senetlerinin d eğerin i
olumsuz etkiley ecek nitelikte işlemlerinin önlen mesi ve ihraca ilişkin kamuy u
ay dınlatma döküman larınd a, anılan hususlarda açık taahhütlere y er verilmesi
gerekmektedir;
Tebliğ’in değiştirme oranının düzeltilmesin e ilişkin 6’n cı madd esinde, ihraç
edilen HDT’lerin vadesi içerisinde, nak it sermaye artırımlarında y eni pay alma hakkının
p iyasa fiy atının altında kullanılması ve/v ey a bedelsiz sermaye artırımı nedeniy le hisse
senedi fiyatının düşmesi halinde, değiştirme oranının düzeltilme esaslarının HDT
ihracın a ilişkin izahname ve sirkülerde belirtileceği ve değiştirme oranının HDT’nin
vadesi içinde y apılacak bütün sermay e artırımlarında hesaplanacağı belirtilmektedir.
Tebliğ’in 6’ncı maddesi metninin, hisse senedin in p iy asa değerinin altında
gerçekleştirilen tüm hisse senedi v e hisse sened ine bağlı menkul kıy met ihraçların ı
(HDT vb.) ve finansal işlemleri kap saması gerek mektedir. Spesifik olarak, birleşme v e
devralmalar sırasında h isse senedin in değerinde mey dana gelebilecek düşüşler ile ilgili
olarak Tebliğ’in 6’n cı madd esine hüküm ek lenmesi uy gun olacaktır. HDT’nin hisse
senedi ile doğrud an ilgili bir enstrüman olması sebeb iy le, şirket hisse senetlerin in p iyasa
değeri üzerinde etki y aratabilecek menku l kıy met ihraçlarının ve birleşme-dev ir
işlemlerinin HDT sahip lerinin onayına sunulması ve k endilerine sözkonusu menkul
kıymet ihraçların a katılım hakkı tanın ması ön görülebilir.
Ayrıca y ukarıda belirtilen hususlar dışında bir diğer ön emli konu, y urtdışı
uy gulamalarınd a ihracın başarısın ı artıran etkenler arasında, değiştirme fiyatının,
izahnamede belirtilen tarihlerde revize edileceği ve bu revizy onun y alnızca fiy atı bir
önceki değiştirme fiy atının altında bir fiy ata düşürmek amacıyla y apılabileceği
y önündeki hükümlerin ihraca ilişkin dökümanlard a y er almasıdır. Böy lelikle tahvil
sahip lerinin hisse senedi p iy asalarında, y eni ihraçlar dışındak i nedenlerle (sistematik
riskler, şirket riski, faiz oranlarınd aki değişimler vb.) y aşanan düşüşlerden olu msuz
etkilenmeleri ön lenmektedir.
Değiştirme fiy atında y apılacak ay arlamalar için bir alt limit tesis edilmesi
örneğin bir önceki değiştirme fiyatının vey a ilk değiştirme fiy atının belli bir oranı ile
sınırlandırılması suretiy le riskin ihraçcı ve yatırımcı arasında p aylaştırılması uy gun
olacaktır. Aksi hald e hisse senedi ihracı ön görülen tutarın üzerinde gerçekleşerek hisse
senedi fiy atının “sulandırma” etkisi ile düşmesin e ve p ay başına karlılık oran ların ın
olumsuz yönde etkilenmesine neden o lacaktır.
A-3. Tebliğ’in 7’nci maddesinde,” HDT’ler vade bitiminde b ir defada hisse
senetleri ile değiştirilebilir. HDT’ler, ilk taksidi vadenin başlangıç tarihinden itibaren
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en erken ikinci yılın sonuna, son taksidi ise HDT vadesinin bitim tarihine rastlayacak
şekilde, yıllık eşit taksitlerle de hisse senetleri ile değiştirileb ilir. İtfa planı uyarınca
yıllık eşit taksitlerle değiştirilecek HDT’ler noter huzurunda çekilecek kur’ayla
belirlen ir ve bu Tebliğ’in 9’uncu maddesinde belirtilen şekilde HDT sahiplerine
duyurulur... İtfa edilecek HDT’lerin sahipleri değiştirme süresi içind e bu haklarını,
HDT’lerini hisse senetleri ile değiş tirmek veya anaparalarını işlemiş fa iziyle birlikte
geri almak üzere kullanırlar.” hükmü y er almaktadır.
Yaln ızca vad e sonunda değiştirme op siyonu ile itfa p lanına bağlı d eğiştirme v e
noter huzurunda yapılacak çekiliş y öntemi, hisse senedi p iy asalarında oluşabilecek hızlı
değişimler karşısında, y atırımcıların p ozisyon almalarını önleyecektir. Tasarruf
sahip leri, hisse senedi ile değiştirme opsiy onunun sahip olduğu değer nedeniy le dah a
düşük faiz ödemesin e rıza göstereceklerinden, ilgili h isse senedi fiy atının düşüş trendine
girmesi durumund a, kend i tercihleri dışınd a ve beklemedik leri tarih lerde itfay a
zorlanmış olacaklarından, fırsat maliy eti oldukça y üksek olacaktır.
İhraçcı şirketlerin değişim sonucu v erilecek hisse senetlerinin temini ile ilgili
zamanlama sorununun çözümlenmesi ile birlikte, HDT sahip lerine 3 ay da bir değiştirme
hakkının tanınması ve bu hakkın tüm değiştirilebilir tahvilleri kap saması, dinamik bir
p iyasanın oluşumuna katkıda bulun acaktır.
A-4. Tebliğ’in 8’inci maddesi, HDT’lerin, vad enin başlan gıç tarih inden itibaren
2 yıl sonra ve dev amınd aki faiz ödeme tarihlerinde, ortaklığın taleb ine b ağlı olarak hisse
senetleri ile değiştirilebileceğini ön görmüştür.
Anılan hüküm, Tebliğ’in en fazla eleştiri gerektiren hükümlerinden biridir.
Yurtdışındaki uy gulamalar ve düzenlemelerin incelen mesinden, ihraçların, y atırımcıların
“alım” op siy onundan korunmalarını sağlay an şartları içerdiği görülmektedir. Sözkonusu
önlemler “Katı Koruma” ve “Ilımlı Koruma” olmak üzere, ikili bir ayrıma tabi
tutulabilmektedir. Katı koruma uy gulanması duru munda, ihraçcın ın belirli b ir süre
değiştirme taleb inde bulunması yasaklanmakta diğer koruma önlemind e ise, ihraçcın ın
talebine bağlı değiştirme işlemi belli şartlar altında mümkün olmaktadır. Örneğin hisse
senedinin cari piy asa fiy atının değiştirme fiy atının belli bir oranda üzerind e
gerçekleşmesi ve bu durumun belirli bir süre devam etmesi halinde ihraçcı alım hakkın ı
kullanab ilir. Bu çerçev ede, Tebliğ’e anılan hususta hüküm ilave edilmesi, tasarruf
sahip leri için güvence unsuru olacaktır. Yurtdışında gerçek leştirilen ihraçlarda “katı
koruma” uy gulandığında, alım op siy onuna ilişkin kesin kısıtlama süresi 2-3 yıl olarak
belirlenmektedir. “Ilımlı koru ma” uy gulandığında ise, alım op siy onunun kullanılması,
hisse senedinin p iyasa fiyatının değiştirme fiy atının %20-30 oranında üzerinde o lması v e
bu durumun son 20-30 işlem gününd e devam etmesi koşulun a bağlanmaktadır.
Tebliğ’d e HDT’nin en erken 2’nci yılın sonunda hisse senetleri ile değiştirilebileceği
hükme bağlan mış olduğund an fiilen 2 yıl koruma süresi öngörülmüş olmaktadır.
Bununla birlikte çalışmamız kapsamında getirilen öneride vad e en az bir yıl olarak
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öngörüldüğünd en, Tebliğ’in alım op siy onuna ilişkin hükümlerinin rev ize edilmesi
durumunda, ilk aşamada kesin kısıtlama süresinin 1 y ıl olarak belirlenmesi, alım
op siy onu kullanımının ise hisse senedinin p iyasa fiyatının son 20 iş günü süresince
değiştirme fiy atının %20 üzerinde gerçek leşmesi şartına b ağlan ması uy gun olacaktır.
Piyasa koşullarının gerektirmesi halinde sözkonusu süre ve oranlarda değişiklik
y apılması mümkündür.
A-5. Tebliğ’in 10’uncu maddesinde, izahname ve sirkülerde belirtilmek
kaydıy la, vade başlan gıç tarihinden itibaren en erken ik inci yılın sonundaki vey a
sonrasındaki faiz ödeme tarih lerind e HDT sahip lerinin talebine bağlı olarak HDT’lerin
hisse senetleriy le değiştirileb ileceği b elirtilmektedir.
İhraçcı şirketlerin değişim sonucu v erilecek hisse senetlerinin temini ile ilgili
zamanlama sorununun çözümlenmesi halinde, HDT sahip lerine 3 ayda bir değiştirme
hakkının tanınması uy gun olacaktır.
B- Şirk etler açısından işlemlerin gereğince hızlı v e düşük maliy etle yürümesini
ve tahvillerin hisse senetleri ile değiştirilmesi duru munda mevcut hissedarların mağdur
olmamasını temin en, aşağıd a belirtilen hususların d eğerlendirilmesi gerekmektedir;
B-1. Sermay e Piyasası M evzuatında, hissedarların ihraç edilmesi p lanlanan
değiştirilebilir tahvillere ilişkin öncelikli alım hakkı düzenlenmemiştir. Bununla birlikte,
değiştirilebilir tahviller, hisse senedi ihracı ile doğrudan bağlantılı bir enstrüman
olmaları neden iy le, değiştirme işleminin gerçek leşmesi ile birlikte şirketin ortaklık
y apısının değişimin e neden o lmaktadırlar. Bu çerçev ede, değiştirme talep leri ile ilgili
olarak gerçekleşmesi muhtemel sermay e artırımı dikkate alındığında, hissedarlara HDT
ihracınd a öncelikli alım hakkı tanınmasın ın gerek li olduğu düşünülmektedir. Bununla
birlikte, öncelikli alım hakkın ın sınırlanmasına ilişkin şartlar Tebliğ hükümleri ile
belirlenmelidir.
B-2. Literatürde diğer bir şirketin hisse sen etleri ile değiştirilmek üzere ihraç
edilen tahviller “exchan gab le bond” vey a “hy brit convertible bond” olarak
isimlend irilmektedir. Tebliğ’d e bir şirketin diğer b ir şirket hisse senetleri ile
değiştirilebilir tahvil ihracına ilişkin özel bir hüküm yer almamak la birlikte, Tebliğ’in
3’üncü maddesinde “HDT’ler ihraç s ırasında izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar
dahilinde, ihraçcı ortaklıkça HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden
hisse senetleri ile d eğiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir.”, 7’nci maddede ise
“Ortaklık değiştirilecek HDT tutarı karşılığında verilmesi gereken pay sayısını temsil
eden tu tarda sermaye artırımı yaparak, hisse senetlerin i, değ iştirmek üzere HDT
sahiplerine arz eder...” hükümleri y er almaktadır. Anılan hükümler gereğince, başka b ir
ortaklığın hisse senetleri ile d eğiştirileb ilir tahvil ihracı mü mkün değildir.
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Hibrit HDT ihracının ihraçcılar açısından risk taşımaması için ihraçcı şirk et ve
tahvillerin h isse senetleri ile değiştirileceği şirk etin grup şirketi olması vey a ihraçcı
şirketin değişim sırasında verilecek hisse senetlerini uzun vadeli amaçlarla elind e
bulunduruyor olması önemlidir. Hisse senetlerin in HDT ihracı ile bağlantılı olarak ve
nominal değerinin üzerind e b ir fiy at ile p iy asadan satın alınması halind e, değiştirme
tarihinde, p iy asa fiy atının değiştirme fiy atının altında gerçekleşmesi ile birlikte,
y atırımcıların itfa y önünde tercihlerini kullanmaları, şirketin değiştirme amacıy la iktisap
ettiği ve değeri düşen hisse sen etleri n edeniy le belli b ir zarara uğramasına y ol açacaktır.
Örneğin, bir hold in g şirketin bağlı ortaklığının hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil
ihracınd a, nomin al bed eli üzerinden vey a bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetlerin in
holdin ge maliy eti düşük olacak, ay rıca sermaye ve yönetim y apılarının aynı olması
nedeniy le her ik i şirketin risk ve p erformansı da p aralel olduğundan, y atırımcıların
menkul kıymet ve ilgili şirk etlere ilişkin değerlend irmeleri ko mp like olmay acaktır.
C- Vade tarih i itibariy le, koşulların gerektirmesi neticesinde, sen et bedelin in geri
ödenmesi yerine hisse senedi ile değişimin tercih edilmesi duru munda, ihraçcı şirket
tarafından y atırımcılara verilecek hisse senetlerinin temini, farklı yöntemlerin
kullanımını v e çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir.
M evcut Sermay e Piy asası M evzuatı çerçevesinde uy gu lama alanı bulan “Esas
Sermay e Sistemi” v e “Kayıtlı Sermay e Sistemi” ile birlikte, çeşitli ülk elerin sermay e
p iyasası mevzuatında benimsenen ve ülkemizde gerçek leştirilen teorik çalışmalar ile
inceleme kap samına alınan “Şartlı Sermay e Sistemi”, ”Raf Kayıt Sistemi” “Treasury
Stock”, “Şirketlerin Kendi Hisse Senetlerini İktisabı” ve “Hibrit HDT İhracı”nın, hisse
senetleri ile değiştirilebilir tahvil ihracı ile ilişkilendirilmek üzere, değerlendirilmesi
gerekmektedir. Hisse senetlerinin teminind e sermay e artırımı dışında bir y öntemin
gündeme gelmesi ile birlikte, Tebliğ’in 3’üncü ve 7’nci madd e hükümlerin in HDT ihracı
ile bağlantılı olarak y alnızca sermay e artırımını ön gördü ğü dikkate alın arak, başka bir
y öntemin kullanılmasın ı teminen ilgili Tebliğ hükümlerinin genişletilmesi gerektiği
açıktır;
Hisse senetlerinin temininde yaşanabilecek sorunların en önemli neden i,
y atırımcıların geri ödeme vey a değişim tecihlerinin, v ade vey a değiştirme tarih i
öncesinde belli olmaması, bu çerçevede, ihraçcı şirketin oluşan duruma göre
p ozisy onunu netleştirmesinin, p iy asa koşullarının gerektirdiğin in çok üzerinde zaman
alabilmesidir. Sözkonusu p roblemin, kayıtlı sermay e sisteminin kabulü ile bir ölçüd e
aşılması beklenmekle b irlikte, Kurul’a kayıtlı sermay e sistemi kap samında y apılan
sermay e artırımı başvuruların ın sonuçlandırılmasın a ilişkin süren in, din amik b ir sürece
sahip olması gereken hisse senedi ile değiştirileb ilir tahvil ihraçlarının gerektirdiği
ölçüde kısa o lmadığı açıktır. Örneğin Bölüm 2.1.2.’d e belirtildiği üzere, Londra
Borsası’nda değiştirme süresi, değiştirme talep lerin in tesliminin son gününden itibaren
14 gündür.
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C-1. Raf kayıt, bir firmanın gelecekteki belli bir süre içerisinde makul olarak
satmayı beklediği bütün menkul kıymetlerini kayıt ettirmesine ve belirlenen süre
içerisinde damla ve/veya yığ ın halinde satmasına o lanak veren bir kayıt yöntemidir.
Buradaki “kayıt” kelimesi menkul kıymetlerin ihracı için ilgili kuruluştan izin alınması
anlamındadır. Şartlı sermay e sisteminde ise, sermay e artırımı gen el kurul kararı ile
belirli koşullara bağlanmakta ve belirli bir y atırımcı kitlesi ile sınırlandırılmakta olup ,
y önetim kurulu tarafından gerçekleştirilmekte ve sermay e artırımı sürecinin hızlı olması
ve artırımın belirli koşullar altında gerçek leşmesi neden iy le sabit sermay e sisteminden
ay rılmaktadır. Diğer taraftan sistemin kayıtlı sermay e sisteminden farkı, kay ıtlı sermay e
sisteminde artırımın y önetim kurulu kararıy la gerçekleşmesi v e artırım koşullarının
y önetim kurulu tarafından belirlenmesidir. Normal sermay e artırımında p ay ların
taahhüdü için bir zaman sınırı sözkonusu iken, şartlı sermay e sisteminde böy le bir
sınırlama öngörü lmemiştir. Değiştirilebilir tahvil sahip leri senedin vadesi içind e ve
izahnamede belirtilen şartlar dahilinde diledikleri zaman hisse senetlerini talep
edebilirler. Bununla birlikte genel kuru lda kararlaştırılan şartlı sermay e artırımın ın
mutlaka gerçek leştirilmesi veya kararlaştırılan tutarda gerçekleştirilmesi zorunlu
değildir. Şartlı sermay e sistemi, d eğiştirmede kullanılacak hisse senetlerinin teminin i
kolay laştırdığınd an, değiştirilebilir tahvil ihracını p ratikte mümkün kılmaktadır.
Sermay e Piy asası Kanunu’nda, raf kayıt y önteminin uy gulanmasını en gelleyici
y önde herhangi b ir hüküm bulunmamaktadır. Yukarıd a uy gu lama esasları detay lı olarak
incelenen şartlı sermay e sistemi ise, sabit sermay e sistemi kap samında ön görülen b ir
düzenleme o lup , TTK’nun özellikle 395 ve 412’nci madde hükümleri nedeniyle ülk emiz
sermay e p iy asasında, TTK hükümleri revize edilmediği vey a SPKn’na açık hüküm ilav e
edilmediği takdirde uy gulama alanı bulamay acaktır. Bu noktada, halka açık şirk etler için
getirilmesi gereken çözüm önerisi, raf kayıt sistemi ve şartlı sermay e sisteminin sermay e
p iyasası mevzuatı ile uyumlu hükümlerinin, gerçekleştirilecek d eğiştirilebilir tahvil
ihraçları ile ilgili olarak birleştirilmesi ve Sermay e Piy asası Kanunu’na konu ile ilgili
hükümlerin ilave edilmesi ile birlikte, işlem esaslarının tebliğ hükümleri ile
belirlenmesid ir;
♦ Kanun’un 3’üncü maddesinin (f) bendinde çıkarılmış sermaye, kayıtlı
sermayeli ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleri
olarak tanımlanmıştır. 7’nci maddenin 4’üncü bendinde ise, kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş anonim ortaklıklarda hisse senetlerinin satış esnasında alıcıy a tesliminden
itibaren p ay sahipliği hakkı kazanıldığı ve bu h alde TTK’nun 395’inci maddesin in
3’üncü cümlesi ile 412’nci madd esi hükümlerinin uy gulan may acağı hük mü y er
almaktadır. Bu çerçev ede TTK’nun sermay e artırımının tescilind en önce çıkarılan hisse
senetlerinin geçersizliğin e ilişkin hükümleri uy gulanmayacaktır.
♦ Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraçlarının, y ukarıda belirtilen nedenler
ile KSS’ndeki şirketler için uy gulama şansı yüksektir. Bu nedenle değerlend irmen in
kapsamını kay ıtlı sermay e sistemindeki şirketler ile sınırlandırmak daha doğru olacaktır.
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♦ Değiştirme işlemi neticesinde teslim ed ilecek h isse senetlerinin ihracı, şirket
y önetim kurulunca, amacı ve şartları açıkça b elirtilmek suretiy le karara b ağlanmalıd ır.
♦Değiştirilebilir tahvillerin y atırımcılar tarafından hisse senedine dönüştürülmesi
talebi üzerine ihraç edilecek hisse senetleri, belirli bir y atırımcı kitlesi ile
sınırlandırılacağından ve hissedarların y eni p ay alma hakları kısıtlanacağından,
sözkonusu ihraç halka arz değil, tahsisli satış kap samında d eğerlendirilmelidir. Kurul’un
Seri:I, No:26 “Hisse Senetlerinin Kurul Kay dına Alın masına ve Satışına İlişkin Esaslar
Tebliği” nin 10’uncu maddesi gereğince, y urt içinde tahsisli satış durumunda, satışa
Kurul kayıt tarihinden itibaren 15 gün içind e başlan ması v e satışa başlandıktan sonra b ir
hafta içinde tamamlanması zorunludur. Ay rıca, Tebliğ’in 4 no.lu ekinde, “Tahsisli Satış
İçin Gerekli Belgeler” arasında, tahsisli satışlarda satınalacak kişileri ve bu kişilerin
alacakları hisse senetlerinin no minal değeri ile satış bed ellerini gösterir belge de y er
almaktadır. Yuk arıda ana hatları ile açıklan an raf kayıt y öntemi ve şartlı sermay e
sisteminin değiştirilebilir tahvillere uyarlan abilmesini teminen, Tebliğ’in b elirtilen
hükümlerinin revize edilmesi gerek mektedir. Tahvillerin teslimi karşılığında eld e
edilecek h isse senetlerin in ihraç tarih i HDT ihraç tarihind e şirket tarafınd an kesin olarak
belirlenemediğinden, 10’uncu maddede yer alan 15 günlük süre kısıtının kaldırılması v e
ilk aşamada 1 y ıllık bir süre ile sınırlandırılması uygun olacaktır. Bununla birlikte,
değiştirilebilir tahvilleri iktisap eden kişiler ihraç sonrasında değişebileceğinden, nihai
y atırımcıların bir listesinin başvuru öncesinde Kurul’a iletileceği hükmünün, değiştirme
tarihi öncesind e iletileceği şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Şirk et’in Kurul
tarafından kay da alınan hisse senetlerinin satışının ön görülen sürede tamamlanamaması
halinde, satılmay an hisse senetleri ip tal edilecektir.
Sermay e artırımı başvurusunun HDT ihraç başvurusu ile eş anlı y ap ılması işlem
kolay lığı sağlay acaktır. Bunun la b irlikte, değişim oranında mey dana gelen değişik likler
nedeniy le, ek hisse senedi ihracı gündeme geldiği takdirde, Kurul’ca düzenlenen tüm
kamuy u aydınlatma y ükümlülüklerin in zamanında y erine getirilmiş o lması koşuluy la, ek
talep ler Kurul’ca hızlı bir şek ilde sonuçlandırılmalıd ır.
Ayrıca, Seri:I, No:26 Tebliği’n in 10’uncu madd esi ile getirilen, h isse senetleri
Borsa’da işlem gören ortaklıkların tahsisli olarak gerçekleştirecekleri satış işlemin in
Borsa’nın ilgili p azarında gerçekleştirilmesi zorunluluğun a ilişkin olarak, HDT ihraçları
ile bağlantılı ihraç edilecek hisse senetleri için istisna getirilmesi, işlem y ükünün
azaltılması için gereklid ir.
♦ Kanun’un kayıtlı sermay ey e ilişkin 12’nci maddesinde, çıkarılan hisse
senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri
çıkarılamayacağı belirtilmektedir; Şirk et’in, değiştirme süresi içerisinde y eni bir
sermay e artırımı yap mak istemesi durumunda, sözkonusu hüküm sorun teşkil edecektir.
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Yukarıd a belirtilen hük mün, HDT ihraçları için uy gulanmamasını teminen Kanun’a
istisna hükmü ilave edilmesinin uy gun o lacağı düşünülmektedir.
♦ Bölüm 3.1.2.3’de kısaca açık lanan ve İn giliz ve Amerikan sistemlerind e kabu l
gören “treasury stock” kavramı çerçevesinde, çıkarılmış sermay enin “ödenmiş” ve
“ödenmemiş” sermay e olarak ikili bir ayrıma tabi tutularak HDT ihracı ile
ilişkilendirilmesi durumunda, şirket, Kurul kay dına alınan fakat satışı
gerçekleştirilmemiş olan hisse senetlerini bünyesinde bulundurabilecektir. Bu konu ile
ilgili olarak, Kanun’d a tahviller ile değiştirilecek hisse sen etleri için açık ifadelere y er
verilmesi gerektiği düşünülmektedir. İlgili Kanun hükmünd e ay rıca, değiştirilecek hisse
senetlerinin tamamı d eğişime konu olmamış olsa dahi, şirketin y eni sermaye artırımı
gerçekleştirebileceği ve h enüz değiştirme talebi gelmediği için ortaklık tarafından
muhafaza ed ilen h isse senetlerin in, amacı dışınd a hiçbir işlemde kullanılmaması
gerektiği açıkça b elirtilmelidir.
♦ SPKn’nun tescile açıklayıcı, b ildirici b ir işlev y üklediği dikkate alınarak,
Bölüm 2.1.3.’de önerildiği üzere y atırımcılara 3 ay da bir değiştirme hakkı tanınması
durumunda, şirketlerin 3 ay da bir değişimi gerçek leştirilen hisse senedi tutarına ilişkin
olarak tescile mesnet belge almak üzere Kurul’a b aşvurmaları ve sözkonusu belgen in
tescil işlemini gerçekleştirmeleri uy gun olacaktır.
C-2. Şirketlerin k endi h isse senetlerin i satın alması, TTK’nun 329’uncu maddesi
hükümleri gereğince, belirli istisnalar haricinde mümkün değildir. Hisse senedi ile
değiştirilebilir tahviller karşılığınd a verilecek hisse senetlerinin şirk et aktifinde
bulundurulabileceği y önünde SPKn’na hüküm eklenmesi duru munda d ahi, sözkonusu
işlem şirk et için maliy etli o labilecektir. Şirket’in b elirtilen işlem n edeniy le reel an lamd a
zarar etmemesinin koşulu, h isse senetlerinin maliy etinin değiştirme fiy atının üzerinde
olmamasıdır.
Şirketlerin kend i h isse senetlerin i iktisap etmesi y oluy la değişimin
gerçekleştirilmesi y önteminin, maliy et kay gılarına rağmen, HDT ihraç edecek şirketlere
bir seçenek olarak sunulması ve Kanun’a sadece tahvillerle değiştirilecek hisse senetleri
ile sınırlı olarak hüküm eklen mesi uy gun görü lmektedir. Bu duru mda, ilgili Kanun
maddesinde ay rıca, şirketlerin kend i hisse senetlerini iktisabında şirket iç kaynakların ın
kullanılması, satın alınabilecek hisse senetlerinin sermay enin belirli bir oranı ile
sınırlandırılması, bu hisse senetlerinin değişim işlemi dışında hiç bir işlemd e
kullanılmaması ve şirket tarafından kamuy u ay dınlatma dökümanlarında gerekli
açıklamaların y apılması gerektiği y önünde hükümlere y er verilmelidir. Şirketin kend i
hisse senetlerini satın alması ile ilgili rakamsal sınırlamaların Kurul tebliğleri ile
belirlenmesi, uy gun o lacaktır.
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C-3. Hibrit HDT kavramı, bir şirketin diğer bir şirket hisse senetleri ile
değiştirilebilir tahvil ihracına işaret etmektedir. İhraçcı şirket ve tahvillerin hisse
senetleri ile d eğiştirileceği şirketin grup şirketi olması vey a ihraçcı şirketin değişim
sırasında verilecek hisse sen etlerini uzun vadeli amaçlarla elinde bulunduruyor olması,
örneğin ihraçcı şirk etin, bağlı ortaklığının hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil
ihracınd a, nomin al bed eli üzerinden vey a bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetlerin in
kullanılması durumunda, hisse senedi temin maliyetinin düşeceği v e zaman lama
sorununun çözüleceği dikk ate alın arak, hibrit HDT ihracının Tebliğ hükü mleri ile
mümkün kılınması uy gun o lacaktır.
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EK/1
PET KİM PET ROKİMYA HOLD İNG A.Ş . ADINA KOİ VE MEDYA HOLD İNG
INT LTD. T ARAFINDAN GERÇEKLEŞ TİRİLEN HİB RİT HDT İHRAÇLARI
A- PET KİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. ADINA KOİ T ARAFINDAN
İHRAÇ EDİLEN D EĞİŞTİRİLEB İLİR T AHVİLLER
01.07.1987 tarihinde Petkim Petrokimya Holdin g A.Ş. (Petkim) adına, iki tür
dövize endeksli d eğiştirilebilir tahvil ihraç edilmiştir. Değiştirilebilir tahviller 29
mily on $ ve 52 mily on DM tutarında olup 3 yıl vadelidir. İhraç sırasında aşağıdak i
hususlar hükme bağlanmıştır;
- 3 y ıllık vadenin son gününde tahvilleri ellerinde bulunduran lar; isterlerse o
günkü TCMB efektif alış kuru üzerinden hesap edilecek TL k arşılığını alab ilecekler
veya p iy asa fiy atının %10 altında bir fiy at üzerinden, Petkim hisse senetleri ile
değiştirebileceklerdir.
- Petkim tahvillerin itfasını vade tarih inde KOİ vasıtasıyla gerçekleştirecektir.
- Bu işlemlerin gerçek leştirilmesi için y eni hisse sen edi ihraç edilmeyecek, KOİ
tahvillere karşılık sahip olduğu hisse senetlerini verecektir. KOİ tahvillere karşılık
verdiği hisse senetlerinin bed elin in tamamını Petkim’den n akit olarak tahsil edecektir.
İhraç hükümlerinin incelenmesind en görüldüğü üzere, HDT ihracı Petkim için
menkul kıymetin kend ine özgü avantajlarını taşımamaktadır. Vade tarihind e hisse sened i
ile değişimin tercih edilmesi duru munda dah i, şirketin nakit ödeme zorunluluğu
bulunmaktadır. Ayrıca, ihraç tarihind e belirli bir değişim fiy atı belirlenmemiş v e vad e
tarihindeki p iy asa fiy atına endekslenmiştir.
KOİ tarafından ihraç ed ilen sözkonusu tahviller 1990 y ılında itfa olmuştur.
B- MEDYA HOLD İNG INT LTD. TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN
DEĞİŞ TİRİLEBİLİR TAHVİLLER
Hibrit HDT’y e bir diğer örn ek, sermayesinin %99.9’u M edya Holding A.Ş.’n e
ait olan ve İn giltere’nin Jersey adasında kurulmuş olan Medy a Holding Int. Ltd.
tarafından ihraç edilen, Sabah Yayıncılık A.Ş. hisse senetleri ile değiştirilebilir
tahvillerdir. Sözkonusu tahvillerin ihracınd a, M edy a Holding A.Ş. garantör, Chase
M anhattan Bank mutemet ve Chase M anhattan Bank İstanbul Şubesi yeddiemin sıfatıy la
y er almıştır. 25 mily on $’lık, y ıllık %10 ve 6 ay da bir faiz ödemeli tahvillerin vadesi
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28.06.2001 tarihinde dolacaktır. HDT işlemine esas teşkil eden 769.700.000 adet Sabah
Yayıncılık A.Ş. hisse senedi 10.07.1996 tarihind e Medy a Holding A.Ş. tarafından
M edy a Holding A.Ş. Int. Ltd.’e satılmış olup , Chase Manhattan Bank İstanbul
Şubesi’nde sak lamada tutulmaktadır.
M edy a Holding Int Ltd. tarafından gerçekleştirilen sözkonusu HDT ihracının
önem arzeden özellikleri arasınd a;
♦ Tahvil sahip lerinin 07.08.1996 tarihinden itibaren vade veya ortaklığın alım
op siy onu kullanım tarihinin 6 gün ön cesine k adar değiştirme haklarını ku llan abileceği,
♦ Şirket hisse senetleri üzerinde “sulandırma etkisi” yaratacak ve hisse senedi
değerinin piy asa fiy atının altında gerçekleşmesin e y ol açacak işlemlerin detay lı olarak
sirkülerde y er alması v e belirtilen işlemler neden iy le, tahvil sahip lerin in ilk değiştirme
oranı ile b irlikte ek hisse sened i ihracı ile orantılı olarak hak sahibi o lmaların ın mü mkün
kılınması,
♦ 28.06.1999 tarihine kadar (3 yıl) ihraçcı şirketin alım opsiy onunun
sınırlandırılmış olması (katı koruma) v e 30-60 günlük bild irim süresine riayet edilmek
ve bildirim tarihinden en fazla 30 gün ön ce sona eren 30 günlük işlem süresi için hisse
senedinin İM KB ortalama kap anış fiy atının, değiştirme fiy atının en az %30 üzerinde
olması koşuluy la alım op siy onunun kullanılabileceğinin ön görülmüş olması,
y er almakta olup , M edy a Holding tarafından y atırımcılara hisse senedi
p iyasasında ve ihraçcının finansal tercihlerinde mey dana gelebilecek olumsuz değişimler
karşısında güvence sunulmaktadır.
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EK/2
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB RİKALARI T.A.Ş. ÖZEL MEVZUATI
7462 sayılı “Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi”
Kanunu’nun 1’inci maddesi gereğin ce, “Şirket sermayesi, şirket genel kurulunun kararı
üzerine Bakanlar Kurulu’nca artırılab ilir. Türk Ticaret Kanunu’nun ani ve tredrici
teşekküle ve ayni ve nakdi sermayesinin vaz’ına müteallik hükümleri bu şirkete tatbik
edilmez. Bu hususlar şirket esas mukavelenamesi ile tanzim olunur.” 4’üncü madded e
ise, “Şirket, çıkardığı tahvillere bilahare hisse senedi ile mübadele edilmek hakkı
bahşedebilir. Hisse sened i iktisap hakkı, tahvil sahipleri tarafından müstakilen
başkalarına devredilebilir.” hükmü yer almaktadır.
Şirket esas sözleşmesinin 4’üncü maddesinin G bend inde, faaliy et konuları
arasında; hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı ve k anunen zorunlu haller dışınd a
sermay esini azaltmaksızın kendi hisse senetlerin i satın almak, elde bu lundurmak v e
devretmek y er almaktadır. Şirk et’in sahip olduğu kendi hisse senetleri oy hakkına sahip
olmay acaktır.
Şirket esas sözleşmesinin 7’nci maddesi ile, yönetim kurulu hisse senedi ile
değiştirilebilir tahvil ihracına y etkili kılınmıştır.
Şirket’in tabi olduğu 7462 say ılı Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin y ukarıda
özetlenen hükümleri ile, değiştirilebilir tahvil ihracının özellikle ihraç aşamasında karar
alma ve değiştirme taleplerinin karşılanması süreci hızlandırılmıştır. Değiştirilebilir
tahvil ihracına y önetim kurulunun y etkili kılın ması v e Şirket’in k endi h isse senetlerin i
iktisabı, karar alma sürecind en tahvilin değiştirme tarihi vey a vadesine kadar
oluşabilecek gecikme ve güçlükleri en gelley ecektir.
31.12.1998 tarihi itibariy le Şirket’in p orföy ünde bulunan ERDEM İR hisselerin in
toplam tutarı 153.114.488 bin TL ile mevcut 6.336 milyon TL’lık sermay enin %2.4’ün e
takabül etmektedir.
Şirket son olarak sermayesini 12.672 mily ar TL’lık kısmı nakden ve 25.344
mily ar TL’lık kısmı y eniden değerleme değer artış fonundan karşılanmak suretiyle,
6.336 milyar TL’ndan 44.352 mily ar TL’na artırmış ve artırılan sermay ey i temsil eden
hisse senetleri Kurul’un 26.01.1999 tarih ve 8 /93 sayılı kararı uy arınca kay da alınmıştır.
Sözkonusu semaye artırımın ın nakd en karşılanan kısmının 12.458.561 milyon TL’lık
kısmı mecvut ortaklarca rüçhan haklarının ku llanılması suretiy le p rimli fiyattan satın
alınmış, 100 mily on TL’lık kısmı İM KB’nda halka arz sırasında o luşan fiy attan satılmış
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ve bakiy e 213.339 mily on TL’lık kısım Şirk et tarafından nominal değer üzerinden satın
alınmıştır. Konu Kurul’un 22.07.1999 tarih ve 69 /902 say ılı top lantısında görüşülerek ;
“..primli fiya ttan hisse sened i ihraç edilmesinin temel ga yesinin, şirketlerin sermaye
artırımından eld e edeceği nakit kaynakların daha düşük nominal bedelli bir hisse sened i
tutarıyla temin edilmesi olduğu ve Şirket’in kendi hisse senetlerini nominal bed el ya da
primli fiyattan almasının Şirket’in sermaye artırımından sağlayacağı nakit kaynakları
değiştirmeyeceği gözönüne alındığında, Şirket’in kuruluşuna ilişkin 7462 sayılı “Ereğli
Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Kanunu” ve Şirket esas sözleşmesinden
doğan hakkını kullanarak rüçhan hakkından arta kalan ve halka arz süresi içerisinde
Borsa’da satılamayan hisse senetlerin i satın a ldığı d ikkate alınarak ve bu hisse senetleri
tekrar satılırken, Şirket’e prim girişini temin en satışın İMKB Ulusal Pazarında
yapılması hususunun Şirket’e bildirilmesi suretiyle sermaye artırım işlemlerin in
tamamlandığına dair tescile mesnet belge verilmesine...” karar v erilmiştir.
Sermay e artırımı sonrası Şirk et’in sermay esinde “Erdemir Porföy ü”nün payı
1.285 milyar TL ile %2,9’dur.
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