KARŞILAŞTIRMA CETVELİ
II-31.1 BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ
II-31.1a BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİNDE
(7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
yayımlanmıştır.)
MADDE 1- 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliği’nin sayısı “VII128.7” olarak değiştirilmiştir.
“BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ
(II-31.1)”

“BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ
(VII-128.7)”
MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b), (c) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3– (1)
b) Bono: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu
sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade
tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren,
vadesi 30 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma
aracını,

“Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3– (1)
b) Finansman bonosu: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine
göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin
vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde
yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30
günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracını,

c) Borçlanma araçları: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine
göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri tahvilleri,
paya dönüştürülebilir tahvilleri, değiştirilebilir tahvilleri,
bonoları, kıymetli maden bonolarını ve bu Tebliğin 34 üncü
maddesi çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı
olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını,

c) Borçlanma araçları: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine
göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri tahvilleri,
paya dönüştürülebilir tahvilleri, değiştirilebilir tahvilleri,
finansman bonolarını, kıymetli maden bonolarını ve bu
Tebliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde niteliği itibari ile
borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye
piyasası araçlarını,

m) Tahvil: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu
sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade
tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren,
vadesi 365 gün veya daha uzun olan borçlanma aracını,”

m) Tahvil: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu
sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade
tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde
yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 365 gün
veya daha uzun olan borçlanma aracını,”
MADDE 3– Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası,
ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına (c) bendi
eklenmiştir.

“Borçlanma aracı ihracı
MADDE 4– (1) Borçlanma araçları halka arz edilerek veya
halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka
arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve
nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki şekilde
yapılabilir.

“Borçlanma aracı ihracı
MADDE 4– (1) Borçlanma araçları yurt içinde halka arz
edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ya da
yurt dışında satılmak üzere ihraç edilebilir. Yurt içinde
halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, nitelikli yatırımcıya

(2)
b) Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ihraç tavanı Türk Lirası
veya döviz cinsinden tespit olunur. Bir yıllık süre içinde
yapılacak satışların ihraç tavanının verildiği para biriminden
farklı bir para birimi üzerinden belirlenmesi halinde, tertip
ihraç belgesi satışın gerçekleştirileceği para birimi
cinsinden düzenlenir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek
ihraçlar için satış tutarının ilgili tavan dahilinde kalıp
kalmadığının tespitinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
1) Türk Lirası üzerinden verilen ihraç tavanlarında tertip
ihraç belgesinin döviz üzerinden verilmesi durumunda
satış tutarı, ilgili tertip ihraç belgesinin onaylanması
amacıyla Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki
iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru
üzerinden Türk Lirasına çevrilir.
2) Döviz üzerinden verilen ihraç tavanlarında tertip ihraç
belgesinin Türk Lirası üzerinden verilmesi durumunda
satış tutarı, ilgili tertip ihraç belgesinin onaylanması
amacıyla Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki
iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru
üzerinden ilgili döviz cinsine çevrilir.
3) Döviz üzerinden verilen ihraç tavanlarında tertip ihraç
belgesinin farklı bir döviz cinsinden verilmesi durumunda
satış tutarı, ilgili tertip ihraç belgesinin onaylanması

satış ve birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak
kaydıyla tahsisli satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
(2)
b) Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ihraç tavanı Türk Lirası
veya döviz cinsinden tespit olunur. Bir yıllık süre içinde
yapılacak satışların ihraç tavanının verildiği para biriminden
farklı bir para birimi üzerinden gerçekleştirilmesi
mümkündür. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlar için
satış tutarının ilgili tavan dahilinde kalıp kalmadığının tespiti
sırasında ilgili satış tutarı ve aynı ihraç tavanı dahilinde
gerçekleştirilmiş önceki satış tutarları, ihraç tavanının
verildiği para birimine çevrilir. Bu hesaplamada, tüm
ihraçlar için, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası
kapsamında ilgili tertibin satışı amacıyla yapılacak
başvurudan bir önceki iş gününde geçerli olan TCMB
döviz satış kuru, ilgili çapraz kur veya TCMB tarafından
alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı
kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınır.
c) Döviz cinsinden talep edilen ihraç tavanının Tebliğin 9
uncu maddesi çerçevesinde hesaplanan ihraç limiti
dahilinde olup olmadığının tespitinde, ihraç tavanının
onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihinden
bir önceki iş gününde geçerli olan TCMB döviz satış kuru
veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan
dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen

amacıyla Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki döviz kurları esas alınır.
iş gününde geçerli olan TCMB çapraz kuru üzerinden
tavanın belirlendiği döviz cinsine çevrilir. TCMB
tarafından açıklanan çapraz kurun bulunmaması halinde
hesaplamanın yapılmasında ilgili tarihte geçerli olan
TCMB döviz satış kurları kullanılır.
(7) Kurul ihraççıdan, Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan
(7) Kurul ihraççıdan, borçlanma araçlarına ilişkin ödeme
yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka veya hükümler uyarınca borçlanma araçlarına ilişkin ödeme
yükümlülüklerinin bir banka tarafından garanti altına
üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını
alınmasını veya satışın yapılacağı kişilere ve/veya satış
veya satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak
koşullarına sınırlama getirilmesini talep edebilir.
yapılmasını talep edebilir.
(8) Kurulca onaylanmış bir ihraç tavanı geçerli iken ihraççı
(8) Kurulca onaylanmış bir ihraç tavanı geçerli iken ihraççı
yeni bir ihraç tavan onayı talebiyle Kurula başvurabilir. Bu
yeni bir ihraç tavan onayı talebiyle Kurula başvurulabilir. Bu
durumda ihraççının talep etmesi halinde, önceki ihraç
durumda, önceki ihraç tavanı içerisinde henüz satışı
tavanı içerisinde henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan kısım
gerçekleştirilmemiş tüm borçlanma araçları ihraççının
ilgili talebin Kurulca uygun görülmesi üzerine MKK
talep etmesi halinde iptal edilir.”
tarafından iptal edilir.
MADDE 4- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci,
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yetkili organ kararı
“Yetkili organ kararı
MADDE 5- (1) Borçlanma aracı ihracı için yetkili organ
MADDE 5- (1) Borçlanma aracı ihracı için genel kurul
tarafından karar alınması zorunludur. Yetkili organ,
tarafından karar alınması zorunludur. Esas sözleşmede açıkça
ihraççının genel kurulu olabileceği gibi genel kurul
oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmemişse,
kararıyla veya esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş yönetim
halka açık ortaklıklar genel kurulun toplantı ve karar nisapları

bakımından TTK’nın 418 inci maddesi hükümlerine, halka kurulu da olabilir.
açık olmayan ortaklıklar ise TTK’nın 421 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerine tabidir.
(2) Yetkili organın genel kurul olması durumunda, esas
sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır
nisaplar öngörülmemişse, halka açık ortaklıklar toplantı ve
karar nisapları bakımından TTK’nın 418 inci maddesi
hükümlerine, halka açık olmayan ortaklıklar ise TTK’nın 421
inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerine
tabidir.
(2) Kanunun 31 inci maddesine göre borçlanma aracı ihraç (3) Kanunun 31 inci maddesine göre borçlanma aracı ihraç
yetkisi, tüm ihraççılar bakımından esas sözleşme ile yönetim yetkisi, tüm ihraççılar bakımından esas sözleşme ile yönetim
kuruluna devredilebilir. Bu durumda ilgili esas sözleşme kuruluna devredilebilir. Bu durumda ilgili esas sözleşme
maddesinde, yönetim kurulunun borçlanma aracı ihraç maddesinde, yönetim kurulunun borçlanma aracı ihraç
yetkisine sahip olduğu hususuna açıkça yer verilir.
yetkisine sahip olduğu hususuna açıkça yer verilir.
(3) TTK’nın 505 inci maddesi çerçevesinde genel kurul
borçlanma aracı ihraç etme yetkisini en çok on beş ay için
yönetim kuruluna bırakabilir. Konuya ilişkin alınacak genel
kurul kararında ihraç yetkisinin yönetim kuruluna
devredildiği açıkça belirtilir. Alınacak genel kurul
kararında TTK’ya atıf yapılmamış olsa dahi, yönetim
kuruluna devredilen yetkiler bu fıkra kapsamında
değerlendirilir.
(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde
gerçekleştirilecek ihraçlarda yönetim kurulu yetkili organ
sayılır.

(4) TTK’nın 505 inci maddesi çerçevesinde genel kurul
borçlanma aracı ihraç etme yetkisini en çok on beş ay için
yönetim kuruluna bırakabilir. Konuya ilişkin alınacak genel
kurul kararında ihraç yetkisinin yönetim kuruluna
devredildiği açıkça belirtilir.

(5) Yetkili organ kararının kapsamı bakımından şu
hükümler uygulanır:
a) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları çerçevesinde
alınacak yetkili organ kararında asgari olarak, ihraç edilmesi
planlanan borçlanma araçlarının azami tutarı ile satışın halka
arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yapılacağı
hususuna yer verilmesi zorunludur.
b) Bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde alınacak
yönetim kurulu kararında asgari olarak, TTK’nın 504
üncü maddesi çerçevesinde ihraç edilmesi planlanan
borçlanma araçlarına ilişkin tüm hüküm ve şartlara yer
verilmesi zorunludur.
c) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında alınacak genel
kurul kararında TTK hükümlerine atıf yapılması halinde,
TTK’nın 504 üncü maddesi çerçevesinde ihraç edilmesi
planlanan borçlanma araçlarına ilişkin tüm hüküm ve
şartlara yer verilmesi zorunludur.

(5) Yetkili organ kararlarında asgari olarak, ihraç edilmesi
planlanan borçlanma araçlarının azami tutarı ile satışın yurt
dışında veya yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz
edilmeksizin yapılacağı hususuna yer verilmesi zorunludur.
Yetkili organ kararında bu unsurlara yer verilmiş olması
TTK’nın 504 üncü maddesinde belirtilen tüm hüküm ve
şartların yerine getirilmesi hükmündedir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci ve
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurula başvuru ve gerekli belgeler
MADDE 6- (1) Yurt içinde ihracı gerçekleştirilecek
borçlanma araçları için Ek/1’de yer alan belgelerle, yurt
dışında ihracı gerçekleştirilecek borçlanma araçları için ise
Ek/2’de yer alan belgelerle birlikte Kurula başvurulur.

“Kurula başvuru ve gerekli belgeler
MADDE 6- (1) Yurt içinde halka arz edilecek borçlanma
araçları için Ek/1’de yer alan belgelerle, halka arz
edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek borçlanma
araçları için ise Ek/2’de yer alan belgelerle birlikte Kurula

(4) Bu Tebliğde yer alan borçlanma araçlarının yurt içinde
halka arz edilmeksizin yapılacak ihracında, Kurulca
onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya verilmesini takiben
ihraççılar, Kurul nezdinde herhangi bir işlem yapılmasına
gerek kalmaksızın Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her
tertibin satışından önce MKK’ya başvurarak satış işlemini
gerçekleştirirler. Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ise
Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya verilmesini
takiben ihraççılar, her bir ihraç öncesinde tertip ihraç
belgesinin onaylaması amacıyla Kurula başvururlar.”

başvurulur.
(4) Borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin
ihracında, Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya
verilmesini takiben ihraççılar, Kurul nezdinde herhangi bir
işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Kurulca verilen ihraç
tavanı dahilinde her tertibin satışından önce MKK’ya
başvurarak satış işlemini gerçekleştirirler. Yurt dışında
yapılacak ihraçlarda ise Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin
ihraççıya verilmesini takiben ihraççılar, her tertibin
satışından önce satışa ilişkin bilgilerin Kurulca belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde elektronik imzalı olarak
Kurula
iletilmesini
takiben
satış
işlemini
gerçekleştirirler.”
MADDE 6- Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kredi derecelendirmesi
MADDE 7- (1) İhraç edilecek borçlanma araçlarına
ilişkin olarak kredi derecelendirmesi yapılması
durumunda, ihraç edilecek borçlanma aracının kredi
derecelendirmesini yapan derecelendirme kuruluşunun,
derecelendirme notuna esas teşkil eden bilgileri vade boyunca
yılda en az bir sefer olmak üzere ve Kurulun sermaye

“Zorunlu kredi derecelendirmesi
MADDE 7- (1) Yurt içinde borçlanma aracı ihraç edecek
ihraççıların derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı
olarak uzun vadeli ulusal derecelendirme notu alması
zorunludur.
(2) Aşağıdaki durumlarda Kurulca borçlanma araçlarına
ilişkin ödeme yükümlülüklerinin bir banka tarafından
garanti altına alınması talep edilir.
a) Yurt içinde halka arz edilecek ihraçlar için, ihraççının

piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme
kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde notun
güncellenmesini gerektiren durumlarda düzenli olarak gözden
geçirmesi zorunludur.”

birinci fıkra kapsamında alınan derecelendirme notunun
yatırım yapılabilir seviyenin ilk üç kademesinin altında
olması.
b) Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle halka
arz edilmeksizin gerçekleştirilecek ihraçlar için, birinci
fıkra kapsamında alınan derecelendirme notunun yatırım
yapılabilir seviyenin altında olması.
c) Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle halka
arz edilmeksizin gerçekleştirilecek ihraçlar için, birinci
fıkra kapsamında alınan derecelendirme notu yatırım
yapılabilir seviyenin dördüncü kademesine denk gelen
ihraççılar tarafından, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası
çerçevesinde hazırlanmış ve ihraç tavanının onaylanması
amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihinden önceki son
iki yıla ait finansal tabloların her ikisinde de aşağıdaki
şartlarından en az ikisinin sağlanamıyor olması.
1. Net dönem karı elde etmiş olma
2. İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin pozitif
olması
3. Toplam özsermayenin sermayeden büyük olması
(3) İhraç tavanına ilişkin Kurul onayını takip eden süreçte
ihraççının derecelendirme notunun halka arz edilecek
ihraçlarda yatırım yapılabilir seviyenin ilk üç
kademesinin, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara
satılacak ihraçlarda ise dördüncü kademenin altına
düşmesi durumunda, banka garantisi alınana kadar

Kurulca onaylanmış ihraç tavanı içinde ilave ihraç
yapılamaz. Bu durumda ihraççı tarafından izahname
veya ihraç belgesinin güncellenmesi amacıyla Kurula
başvurulması zorunludur.
(4) Kurul, bu madde kapsamında garanti istenmesi
gereken ihraççılardan garanti yerine satışın yapılacağı
kişilere ve/veya satış koşullarına sınırlama getirilmesini
talep edebilir.
(5) Kredi derecelendirmesini yapan derecelendirme
kuruluşunun, derecelendirme notuna esas teşkil eden bilgileri
vade boyunca yılda en az bir sefer olmak üzere ve Kurulun
sermaye
piyasasında
derecelendirme
faaliyeti
ve
derecelendirme
kuruluşlarına
ilişkin
düzenlemeleri
çerçevesinde notun güncellenmesini gerektiren durumlarda
düzenli olarak gözden geçirmesi zorunludur. İhraç edilecek
borçlanma
araçlarına
ilişkin
olarak
kredi
derecelendirmesi yapılması durumunda da bu esaslar
uygulanır.
(6) Girişim sermayesi yatırım fonları hariç, yatırım
fonlarına yurt içinde halka arz edilmeksizin satılacak
borçlanma araçları da ikinci fıkranın (a) bendi
kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilerek ikinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“Borçlanma araçlarının kayden ihracı ve MKK’ya
bildirim zorunluluğu
MADDE 8- (2) Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma
araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden
ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi zorunludur.
Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları,
ihraççının veya MKK üyesinin niteliğine göre MKK
nezdinde hak sahibi ismine hesap açılmaksızın toplu
olarak tutulabilir.
(3) Kurul, ihraççının talebi üzerine yurt dışında ihraç
edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde kayden
ihraç edilmesi zorunluluğuna muafiyet verebilir.
(4) Borçlanma araçlarının bu maddenin üçüncü fıkrası
kapsamında MKK nezdinde kayden ihraç edilmemiş
olması durumunda, yurt dışında ihraç edilecek borçlanma
araçlarına ilişkin olarak borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç
tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı,
saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve
ülkeye ilişkin bilgiler, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden
üç iş günü içinde MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu
bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde,
değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde
MKK’ya bilgi verilir.”

“Borçlanma araçlarının kayden ihracı ve MKK’ya
bildirim zorunluluğu
MADDE 8- (2) Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma
araçlarına ilişkin olarak borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç
tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı,
saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve
ülkeye ilişkin bilgiler, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden
üç iş günü içinde MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu
bilgilerde erken itfa bildirimi dahil değişiklik olması halinde,
değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde
MKK’ya bilgi verilir.”

MADDE 8– Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci,
üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci ve onuncu fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onbirinci fıkrası kaldırılmıştır.

“İhraç Limiti
MADDE 9–

(1) Borçlanma araçlarına ilişkin
ihraç limitinin
hesaplanmasında, Kurulun sermaye piyasası araçları bir
borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal
tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre
hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap
dönemine ilişkin yıllık finansal tablolar esas alınır. Hesap
döneminin bitimini takip eden dördüncü ayın bitiminden
sonra Kurula yapılacak başvurularda, ihraç limitinin
hesaplanmasına esas alınacak finansal tabloların son yıllık
hesap dönemine ait olması zorunludur. Ancak söz konusu
dört aylık dönemde ihraççının son yıllık finansal
tablolarının kamuya açıklanmış olması halinde, ihraç
limitinin hesaplanmasında bu finansal tablolar esas alınır.

“İhraç Limiti
MADDE 9– (1) Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti,
izahname veya ihraç belgesinin onaylanması amacıyla
Kurula yapılan başvuru tarihi esas alınarak hesaplanır.
Ancak, Kurulca inceleme sonuçlandırılıncaya kadar geçen
sürede ihraççıya verilmiş olan diğer ihraç tavanları ile
ihraççının talep etmesi halinde itfa edilmiş olan tutarlar,
bu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında
yapılacak hesaplamada dikkate alınır.
(2) Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limitinin
hesaplanmasında genel esas olarak, Kurulun sermaye
piyasasında finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerine
göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş başvuru
tarihi itibarıyla son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal
tablolar esas alınır. Bu fıkra kapsamında;
a) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar
bakımından Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu düzenlemelerine göre Türkiye
Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama
Standartları uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetime
tabi tutulmuş finansal tabloların da dikkate alınması
mümkündür.

İhraççıların hem konsolide hem de konsolide olmayan b) Kurulca kabul edilmesi halinde, diğer genel kabul
finansal tablolarının bulunması durumunda, ihraç limitinin görmüş muhasebe ve denetim standartları dikkate
belirlenmesinde konsolide finansal tablolar esas alınır.
alınarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiş
finansal tabloların da dikkate alınması mümkündür.
Kurul bu durumda, muhasebe standartları arasındaki
farklılıkların açıklanmasını talep edebilir.
c) Ortaklıklar tarafından yıllık hesap döneminin sonunu
takip eden üçüncü ayın bitiminden önce Kurula yapılacak
başvurular için, başvuru tarihi itibarıyla son hesap
dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş yıllık
finansal tabloların bulunmaması durumunda;
1) Ara dönem finansal tablo hazırlama yükümlülüğü
bulunan ortaklıkların son yıldan önceki hesap dönemine
ait yıllık finansal tabloları,
2) Ara dönem finansal tablo hazırlama yükümlülüğü
bulunmayan ortaklıkların son yıldan önceki hesap
(2) İhraç limitinin hesaplanmasında aşağıdaki esaslar dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal
çerçevesinde yıllık finansal tablolar yerine ara dönem tabloları veya son yıla ait incelemeye (sınırlı bağımsız
finansal tabloların esas alınmasında aşağıdaki esaslar denetime) tabi tutulmuş altı aylık finansal tabloları
uygulanır:
limit hesabında dikkate alınır.
a) İhraççının talebi üzerine ihraç limitinin hesaplanmasında ç) İhraççıların hem konsolide hem de konsolide olmayan
yıllık finansal tablolar yerine, Kurulun sermaye piyasası finansal tablolarının bulunması durumunda, ihraç limitinin
araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlenmesinde konsolide finansal tablolar esas alınır.
belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin (3) İhraç limitinin hesaplanmasında yıllık finansal tablolar
düzenlemelerine göre hazırlanarak ilan edilmesi gereken yerine ara dönem finansal tabloların esas alınmasında
en son ara dönem finansal tabloların esas alınması aşağıdaki esaslar uygulanır:

mümkündür. İlgili ara dönem finansal tabloların ihraç limiti a) İhraççının talebi üzerine ihraç limitinin hesaplanmasında
hesabında esas alınabilmesi için özel bağımsız denetimden yıllık finansal tablolar yerine, ikinci fıkra çerçevesinde
geçirilmiş olması gerekir.
hazırlanmış sonraki ara dönem finansal tabloların esas
alınması mümkündür. İlgili ara dönem finansal tabloların
ihraç limiti hesabında esas alınabilmesi için özel bağımsız
b) Kurul düzenlemeleri uyarınca ara dönem finansal
denetimden geçirilmiş olması gerekir.
tablolarını hazırlama ve KAP’ta ilan etme yükümlülüğü
olan ihraççıların, Kurula başvuru tarihi itibariyle b) İhraççının, yıllık veya bu fıkranın (a) bendi
yayınlanmış en yakın ara dönem finansal tabloları çerçevesinde limit hesabında dikkate alınmasını talep
itibariyle hesaplanan ihraç limitinin yıllık finansal ettiği finansal tablolarında yer alan özkaynaklarda
tablolar üzerinden hesaplanan ihraç limitinden düşük azalma olduğunu gösteren ve ikinci fıkra çerçevesinde
olması durumunda, limit hesabında söz konusu ara hazırlanan daha sonraki ara dönem finansal tablolarının
dönem finansal tablolar esas alınır. Özel mevzuatları bulunması durumunda, bağımsız denetimden geçme
uyarınca ara dönem finansal tablo hazırlama koşulu aranmaksızın ihraç limitinin hesaplanmasında bu
yükümlülüğü olan ihraççılar için de aynı esas uygulanır. finansal tablolar dikkate alınır.
Kar payı ödemesi veya benzer işlemler sonucunda ara
dönem finansal tablolar itibariyle hesaplanan ihraç
limitinin yıllık finansal tablolar üzerinden hesaplanan
ihraç limitinden düşük olması durumunda, ihraççı talebi
üzerine ve Kurulca uygun görülmesi şartıyla limit
hesabında yıllık finansal tablolar esas alınabilir.
(3) a) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının 4) a) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının
beş katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal tablo beş katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal tablo
hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı
dikkate alınır.
dikkate alınır.
b) Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak b) Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak
tutarının üç katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal tutarının üç katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal
tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı

tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı dikkate alınır.
dikkate alınır.
c) Bankalar için bu fıkranın (a) ve (b) bentleri çerçevesinde
c) Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, hesaplanacak ihraç limitleri yüzde yüz oranında artırılır.
notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en
yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli
derecelendirme notu alan 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan bankalar ve
finansal kuruluşlar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanununda tanımlanmış olan şirketlerin, bu fıkranın (a)
ve (b) bentleri çerçevesinde hesaplanacak ihraç limitleri
yüzde yüz oranında artırılır.
ç) 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan
bankalar ve finansal kuruluşlar ile 6361 sayılı Kanunda
tanımlanmış olan şirketler tarafından yurt dışında
yapılacak ihraçlarda uygulanmak üzere, ihraççının talebi
ve Kurulca uygun görülmesi üzerine bu fıkranın (a), (b)
ve (c) bentleri çerçevesinde belirlenen esaslara uygun
olarak hesaplanmış ihraç limitinin yüzde ellisini aşmamak
üzere ek ihraç limiti verilebilir.
d) Bu fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri çerçevesinde
belirlenen esaslara ek olarak, yurt dışında yapılmış ihraçlar
dahil olmak üzere, ihraççının halen tedavülde olan ile ihraç
tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş
borçlanma araçlarının nominal tutarı ihraç limitinin

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri çerçevesinde belirlenen
esaslara ek olarak, yurt dışında yapılmış ihraçlar dahil olmak
üzere, ihraççının halen tedavülde olan ile ihraç tavanı
kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma
araçları ve varlık teminatlı menkul kıymetleri ile

hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak dikkate alınır.
Yurt dışında yabancı para cinsinden yapılmış ihraçlara ilişkin
olarak yapılacak hesaplamada indirim tutarı, talep edilen
ihraç tavanına ilişkin Kurula yapılan başvuru tarihinde geçerli
olan TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

ihraççının fon kullanıcısı olduğu ve ödemeleri garanti
altına alınmamış olan yönetim sözleşmesine ve alım
satıma dayalı kira sertifikalarının nominal tutarı, ihraç
limitinin hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate
alınır. Yurt dışında yabancı para cinsinden yapılmış ihraçlara
ilişkin olarak yapılacak hesaplamada indirim tutarı, talep
edilen ihraç tavanına ilişkin Kurula yapılan başvuru tarihinde
geçerli olan TCMB döviz satış kuru, ilgili çapraz kur veya
TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere
ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları
(4) İhraç limitinin hesaplanmasına esas alınacak finansal üzerinden hesaplanır.
tablolarda TTK’nın 376 ncı maddesi çerçevesinde
sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının
veya daha fazlasının karşılıksız kalmış olması
durumunda, ihraç edilecek borçlanma araçları yurt
içinde halka arz edilerek veya tahsisli olarak satılamaz.
(5) Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun (5) Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun
gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılar için ilgili kamu gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılar için ihraç tavanı
belirlenirken bu madde çerçevesinde hesaplanacak
kuruluşunca belirlenen ihraç limitlerinin;
limitler esas alınacak olup, ilgili kamu kuruluşunca
a) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanacak ihraç
belirlenen limitlere uymak ihraççının sorumluluğundadır.
limitlerinden yüksek olması durumunda, ihraç
limitlerinin belirlenmesinde bu Tebliğ hükümleri esas
alınır;
b) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanacak ihraç
limitlerinden düşük olması durumunda, ilgili kamu
kuruluşunun belirlemiş olduğu ihraç limitlerine uymak
ihraççının sorumluluğundadır. Bu durumda verilen ihraç

tavanı Kurul tarafından ilgili kamu kuruluşuna yazılı
olarak bildirilir.”
(8) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve
Hizmetlerin
Yap-İşlet-Devret
Modeli
Çerçevesinde
Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek
yatırım ve hizmetleri yapmak üzere kurulmuş olan görevli
şirketler tarafından ilgili proje veya işin finansmanını ya da
yeniden finansmanını sağlamak amacıyla yurt dışında
satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarında bu
Tebliğin ihraç limitine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Söz
konusu ihraççılar tarafından borçlanma aracı ihracından
elde edilen kaynağın nerede kullanılacağına ilişkin
ayrıntılı bilgi, başvuru belgeleri arasında Kurula sunulur.

(8) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve
Hizmetlerin
Yap-İşlet-Devret
Modeli
Çerçevesinde
Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek
yatırım ve hizmetleri yapmak üzere kurulmuş olan görevli
şirketler tarafından ilgili proje veya işin finansmanını ya da
yeniden finansmanını sağlamak amacıyla yurt dışında
satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarında bu
Tebliğin ihraç limitine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(10) İhraççının derecelendirme notunun bu maddenin
üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen notun altına
düşmesi durumunda, ihraççı tarafından ihraç tavanının
güncellenmesi amacıyla Kurula bildirimde bulunulması
zorunludur. Bu durumda yeni borçlanma aracı ihracı,
güncellenmiş ihraç tavanı dahilinde gerçekleştirilir.
(11) İhraç limitinin hesaplanmasında, Kurulun yatırım (10) İhraç limitinin hesaplanmasında, Kurulun yatırım
ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.”
ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.”
MADDE 9– Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkralar
kaldırılmıştır.

“İkinci el piyasa işlemleri
MADDE 11– (1) Borsada işlem gören borçlanma araçlarının
borsada ve borsa dışında alım satımı borsa düzenlemeleri
çerçevesinde mümkündür.

“İkinci el piyasa işlemleri
MADDE 11– (1) Borsada işlem gören borçlanma araçlarının
borsada ve borsa dışında alım satımı borsa düzenlemeleri
çerçevesinde mümkündür. Borsa dışında gerçekleştirilen
işlemlerde fiyatların kamuya duyurulması hususunda
(2) Borsada işlem gören borçlanma araçlarına ilişkin
Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
olarak yetkili kuruluşlar tarafından borsa dışında
gerçekleştirilen işlem fiyatlarının MKK veya MKK
tarafından belirlenecek bir veri yayın kuruluşu veya
kuruluşları vasıtasıyla günlük olarak kamuya açıklanması
zorunludur.
(3) Yetkili kuruluşların borsada işlem görmeyen
borçlanma araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri
işlem fiyatlarını kendi internet sitelerinde güncel bir
şekilde yayınlamaları zorunludur. Söz konusu borçlanma
araçlarına
ilişkin
olarak
yetkili
kuruluşların
gerçekleştirdikleri işlem fiyatlarının, MKK veya MKK
tarafından belirlenecek bir veri yayın kuruluşu veya
kuruluşları vasıtasıyla günlük olarak kamuya açıklanması
zorunludur.”
MADDE 10– Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci,
dördüncü
ve
beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kurul ücreti
MADDE 12- (2) a) 5411 sayılı Kanunda tanımlanan banka ve
finansal kuruluşlar,
b) 6361 sayılı Kanunda tanımlanan şirketler,
c) Yurt dışında yerleşik ihraççılar
haricindeki ihraççılar için Kurul ücretinin hesaplanmasında,
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranların yüzde
yetmiş beşi esas alınır. Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365
gün olarak uygulanır.

“Kurul ücreti
MADDE 12- (2) a) 5411 sayılı Kanunda tanımlanan banka ve
finansal kuruluşlar,
b) 6361 sayılı Kanunda tanımlanan şirketler,
c) Yurt dışında yerleşik ihraççılar
ç) Kanunda tanımlanan sermaye piyasası kurumları,
haricindeki ihraççılar için Kurul ücretinin hesaplanmasında,
bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranların yüzde
yetmiş beşi esas alınır. Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365
gün olarak uygulanır.

(4) Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için ise
ücret, Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her ihraç
öncesinde
düzenlenecek
tertip
ihraç
belgesinin
onaylanarak ihraççıya teslimi öncesinde yatırılır. Tertip
ihraç belgesinin döviz cinsinden düzenlenmiş olması
durumunda, Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil
eden tutar, tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla
Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş
gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru esas
alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı
üzerinden belirlenir.
(5) Yurt dışında gerçekleştirilecek ihracın, ihraç tavanının
belirlendiği döviz cinsinden farklı bir döviz üzerinden
yapılacak olması durumunda ilgili ihraç tutarı öncelikle
başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan

(4) Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için ise
ücret, ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden
sonra, ancak her tertibin satışından önce Kurul bütçesine
gelir kaydedilmek üzere yatırılır.

(5) İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması
durumunda, Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil
eden tutar Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir

TCMB çapraz kuru üzerinden ihraç tavanının
belirlendiği döviz kuruna dönüştürülür ve Kurul
ücretinin hesaplanmasında bu maddenin dördüncü fıkrası
hükümleri uygulanır.”

önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış
kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan
dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen
döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk
Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.”
MADDE 11- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Esaslar
MADDE 14– (1) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme
koşullarına ilişkin esaslar, ihraca ilişkin belgelerde açıkça
belirtilmek koşuluyla ihraççılar tarafından belirlenir.
(2) İhraççılar değişken faizli tahvil ihraç edebilir. İhraca
esas alınacak faiz oranının belirlenmesi için gerekli
unsurların Kurula başvurulmadan önce tespiti zorunlu
olup, söz konusu unsurlarda, kanuni zorunluluklar ve fiili
imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar
değişiklik yapılamaz.
(3) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak
satılabilir.
(4) Tahvillerin anaparası, vade tarihinde bir defada veya vade
içinde taksitler halinde ödenebilir.
(5) Bankalar tarafından ihraç edilecek tahviller, bu tahvillerin
vadesi boyunca satışa sunulabilir. Ayrıca, bankalar

“Genel Esaslar
MADDE 14– (1) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon
ödemeli olarak satılabilir. Tahvillerin anaparası, vade
tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde
ödenebilir.
(2) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme koşullarına
ilişkin diğer esaslar ihraççılar tarafından belirlenir. Söz
konusu unsurlarda, kanuni zorunluluklar ve fiili
imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar
değişiklik yapılamaz.
(3) Bankalar tarafından ihraç edilecek tahviller, bu tahvillerin
vadesi boyunca satışa sunulabilir.
(4) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri alınıp
satılabilir. Bu işlemlerin yatırımcılar arasında eşitsizlik
yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmesinden ihraççı
sorumludur. Erken itfaya ilişkin hükümler saklıdır.

tarafından ihraç edilmiş tahviller ikinci el piyasada, bu (5) Dördüncü fıkra çerçevesinde borsa dışında
tahvilleri ihraç etmiş banka tarafından erken itfa gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak geri alım ve
sonucunu doğurmayacak şekilde yeniden satılmak satım fiyatları ihraççının internet sitesinde açıklanır.”
şartıyla geri alınabilir.”
MADDE 12- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci ve
ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
üçüncü fıkra eklenmiştir.
“Tahvilin erken itfası

“Tahvilin erken itfası

MADDE 15- (1) Tahviller ihraççının veya yatırımcının MADDE 15- (1) Tahviller ihraççının veya yatırımcının
talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa
edilebilir. Halka arz edilecek tahvillerde itfa planının edilebilir.
ihraççının internet sitesinde yer alması zorunludur.
(2) Halka arz edilecek tahvillerde itfa planının ihraççının
a) Tahvillerin ihraççının talebine bağlı olarak erken itfaya internet sitesinde yer alması zorunludur. Halka arz edilecek
konu olması durumunda, itfa tarihinden en az on beş gün tahvillerin erken itfasında aşağıdaki esaslar uygulanır:
önce ihraççı tarafından KAP’ta duyuru yapılması ve bu
duyurunun ihraççının internet sitesinde yer alması a) Tahvillerin ihraççının talebine bağlı olarak erken itfaya
zorunludur. Duyuruda erken itfanın ne zaman başlayacağı, on konu olması durumunda, itfa tarihinden en az on beş gün
iş gününden fazla olmamak üzere kaç gün süre ile erken itfa önce ihraççı tarafından KAP’ta duyuru yapılması ve bu
talebinde bulunulabileceği, itfanın yapılacağı yerler ve ödeme duyurunun ihraççının internet sitesinde yer alması
zorunludur. Duyuruda erken itfanın ne zaman başlayacağı, on
esasları ile itfaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.
iş gününden fazla olmamak üzere kaç gün süre ile erken itfa
b) Yatırımcıların talebine bağlı olarak erken itfa edilebilir talebinde bulunulabileceği, itfanın yapılacağı yerler ve ödeme
nitelikte ihraç edilen tahviller, ihraççının itfa planında yer esasları ile itfaya ilişkin diğer hususlar belirtilir.
alan faiz ödeme tarihlerinden bir veya birkaçında tahvilin
bedelinin ihraca ilişkin belgelerde açıklanan esaslara göre b) Yatırımcıların talebine bağlı olarak erken itfa edilebilir
nitelikte ihraç edilen tahviller, ihraççının itfa planında yer

tespit edilecek fiyat üzerinden ödenmesi taahhüdünü taşır.
Erken itfa hakkını kullanmak isteyen yatırımcılar, tahvillerin
ihracına ilişkin izahnamede belirtilen tarihlerden en erken
altmış en geç otuz gün önce ihraççıya bildirimde bulunurlar.
Bu bildirimin yetkili kuruluş vasıtasıyla yapılması
zorunludur. İhraççı söz konusu bildirimin kolaylıkla
yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
(2) Erken itfaya konu tahvillerin bedellerinin yatırımcılara,
erken itfanın başladığı tarihten itibaren en geç üçüncü iş
gününde ödenmesi zorunludur. Erken itfaya ilişkin olarak
ihraççı tarafından yapılacak duyurular ayrıca MKK’ya
bildirilir.”

alan faiz ödeme tarihlerinden bir veya birkaçında tahvilin
bedelinin ihraca ilişkin belgelerde açıklanan esaslara göre
tespit edilecek fiyat üzerinden ödenmesi taahhüdünü taşır.
Erken itfa hakkını kullanmak isteyen yatırımcılar, tahvillerin
ihracına ilişkin izahnamede belirtilen tarihlerden en erken
altmış en geç otuz gün önce ihraççıya bildirimde bulunurlar.
Bu bildirimin yetkili kuruluş vasıtasıyla yapılması
zorunludur. İhraççı söz konusu bildirimin kolaylıkla
yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
c) Erken itfaya konu tahvillerin bedellerinin erken itfanın
başladığı tarihten itibaren en geç üçüncü iş gününde ödenmesi
zorunludur.
(3) Yurt içinde halka arz edilmeksizin veya yurt dışında
gerçekleştirilen ihraçlarda erken itfaya ilişkin hususlar
ihraççı ve yatırımcılar arasında serbestçe belirlenir.”
MADDE 13- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tahvillere kardan pay verilmesi
MADDE 16– (3) Halka açık ortaklıklar açısından tahvillere
ödenecek kar payı, ihraççıların esas sözleşmesinde pay
sahipleri için belirlenen kar payı miktarını azaltamaz.”

“Tahvillere kardan pay verilmesi
MADDE 16– (3) Halka açık ortaklıklar açısından tahvillere
ödenecek kar payı, ihraççıların esas sözleşmesinde veya kar
dağıtım politikalarında pay sahipleri için belirlenen kar payı
miktarını azaltamaz.”

MADDE 14- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dönüştürme fiyat ve oranı
MADDE 18– (2) Dönüştürme oranı, dönüştürme sırasında
PDT’nin nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını
gösterir. Halka arz edilecek PDT’lerin dönüştürme oranına
ilişkin rapor, yetkili kuruluş tarafından PDT’lere ilişkin
izahname ya da ihraç belgesinin onaylanmak amacıyla
Kurula gönderilmesi aşamasında hazırlanır.”

“Dönüştürme fiyat ve oranı
MADDE 18– (2) Dönüştürme oranı, dönüştürme sırasında
PDT’nin nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını
gösterir. Halka arz edilecek PDT’lerin dönüştürme oranına
ilişkin rapor, yetkili kuruluş tarafından PDT’lere ilişkin
izahnamenin onaylanmak amacıyla Kurula gönderilmesi
aşamasında hazırlanır.”
MADDE 15- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değiştirme fiyat ve oranı
MADDE 25– (2) Değiştirme oranı, değiştirme sırasında
DET’in nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını
gösterir. Halka arz edilecek DET’lerin değiştirme oranına
ilişkin rapor yetkili kuruluş tarafından, DET’lere ilişkin
izahname ya da ihraç belgesinin onaylanmak amacıyla
Kurula gönderilmesi aşamasında hazırlanır.”

“Değiştirme fiyat ve oranı
MADDE 25– (2) Değiştirme oranı, değiştirme sırasında
DET’in nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını
gösterir. Halka arz edilecek DET’lerin değiştirme oranına
ilişkin rapor yetkili kuruluş tarafından, DET’lere ilişkin
izahnamenin onaylanmak amacıyla Kurula gönderilmesi
aşamasında hazırlanır.”

MADDE 16– Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendindeki “PDT” ibaresi “DET şeklinde
düzeltilmiştir.
“DET’in itfası
MADDE 26 – (1)
c) PDT sahibinin talebine bağlı olarak”

“DET’in itfası
MADDE 26 – (1)
c) DET sahibinin talebine bağlı olarak”
MADDE 17- Aynı Tebliğin altıncı bölümünün başlığı
“Finansman Bonoları ve Kıymetli Maden Bonoları” olarak
değiştirilmiştir.

“ALTINCI BÖLÜM
Bonolar ve Kıymetli Maden Bonoları”

“ALTINCI BÖLÜM
Finansman Bonoları ve Kıymetli Maden Bonoları”
MADDE 18- Aynı Tebliğin 31 inci maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkradan
sonra gelmek üzere üçüncü ve dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Bonolar
MADDE 31– (1) Bonolar, ihraççı tarafından belirlenen
vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan
fiyat üzerinden satılır. Bonoların kupon ödemeli olarak ihracı
mümkündür.
(2) Bankalar tarafından ihraç edilecek bonolar, bu bonoların

“Finansman bonoları
MADDE 31– (1) Finansman bonoları, ihraççı tarafından
belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek
bulunan fiyat üzerinden satılır. Finansman bonolarının
kupon ödemeli olarak ihracı mümkündür.
(2) Bankalar tarafından ihraç edilecek finansman bonoları,

vadesi boyunca satışa sunulabilir. Ayrıca, bankalar
tarafından ihraç edilmiş bonolar ikinci el piyasada, bu
bonoları ihraç etmiş banka tarafından erken itfa sonucu
doğurmayacak şekilde yeniden satılmak şartıyla geri
alınabilir.”

bu bonoların vadesi boyunca satışa sunulabilir.
(3) İhraç edilmiş finansman bonoları, ihraççı tarafından
geri alınıp satılabilir. Bu işlemlerin yatırımcılar arasında
eşitsizlik yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmesinden
ihraççı sorumludur. Erken itfaya ilişkin hükümler
saklıdır.
(4) Üçüncü fıkra çerçevesinde borsa dışında
gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak geri alım ve
satım fiyatları ihraççının internet sitesinde açıklanır.”
MADDE 19- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer hükümler
MADDE 33– (1) Tahvillere ilişkin olarak bu Tebliğin üçüncü
bölümünde düzenlenmiş olan itfa, erken itfa ve faiz belirleme
yöntemine ilişkin esaslar mahiyetine uygun düştüğü ölçüde
kıymetli maden bonoları ve bonolarda kıyasen uygulanır.”

“Diğer hükümler
MADDE 33– (1) Tahvillere ilişkin olarak bu Tebliğin üçüncü
bölümünde düzenlenmiş olan itfa, erken itfa ve faiz belirleme
yöntemine ilişkin esaslar mahiyetine uygun düştüğü ölçüde
kıymetli maden bonoları ve finansman bonolarında kıyasen
uygulanır.”
MADDE 20- Aynı Tebliğin 1 numaralı eki aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“EK/1
“EK/1
ARZ
BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İZAHNAME HALKA
VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN ARAÇLARINA

EDİLECEK
İLİŞKİN

BORÇLANMA
İZAHNAMENİN

GEREKEN BELGELER (*)
1. İhraççıyı tanıtıcı bilgiler,
2. Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir
metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili kişilerce
imzalı esas sözleşme,
3. Borçlanma aracı ihracının onaylandığı genel kurul
kararının veya esas sözleşme ile borçlanma senedi
çıkarma yetkisi verilmiş yönetim kurulu kararının noter
onaylı örneği,
4. Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun
gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılarca, Kurula
yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil
edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu
kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta
borçlanma aracı ihracı için başka mercilerin karar veya
onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin
belge; gerekmemesi durumunda ise buna ilişkin ihraççı
beyanı,
5. Sermayenin ödenmiş kısmının tespitine ilişkin mali
müşavir raporu ile mevcut sermayenin tesciline ilişkin TTSG,
6. Borçlanma aracının anapara, faiz vb. ödemeleri için garanti
verilmesi durumunda garantör tarafından Kurula ve ihraççıya
hitaben yazılacak yazı ile garantiyi veren tüzel kişinin konuya
ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,

ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER (*)
1. Başvuru formu,
2. Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir
metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili kişilerce
imzalı esas sözleşme,
3. Borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Kurulca ilan
edilen formatlara uygun şekilde alınmış yetkili organ
kararının noter onaylı örneği,

4. Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun
gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılarca, Kurula
yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil
edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu
kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta
borçlanma aracı ihracı için başka mercilerin karar veya
onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin
belge; gerekmemesi durumunda ise buna ilişkin ihraççı
beyanı,
5. Sermayenin ödenmiş kısmının tespitine ilişkin mali
müşavir raporu ile mevcut sermayenin tesciline ilişkin TTSG
örneği,
6. Borçlanma aracının anapara, faiz vb. ödemeleri için garanti
verilmesi durumunda garantör tarafından Kurula ve ihraççıya
hitaben yazılacak yazı ile garantiyi veren tüzel kişinin konuya
ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği veya ilgili
7. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için aracılık birim yazısı,

sözleşmesi,
8. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için ihraççının
yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye
piyasası mevzuatı, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ve/veya 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya
kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı
alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve
ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu
hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup
bulunmadığına dair güncel tarihli beyanlar,
9. Borçlanma aracı ihraç gerekçesi ile ihraçtan sağlanacak
fonun kullanım yeri,
10. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için, borçlanma
aracı bedellerinin yatırılması için nezdinde özel hesap açılan
Banka tarafından bu durumu Kurula bildiren yazı,
11. İhraççının ve varsa yetkili kuruluşun noter onaylı imza
sirkülerleri,
12. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için, izahnamede

7. Aracılık sözleşmesi,

8. Bankalar haricindeki ihraççılar için risk ve çek
raporları,
9. Borçlanma aracı bedellerinin yatırılması için nezdinde özel
hesap açılan banka tarafından bu durumu Kurula bildiren
yazı,
10. İhraççının ve yetkili kuruluşun noter onaylı imza
sirkülerleri,
11. İzahnamede yer alacak finansal tablolar ile varsa başvuru

yer alacak finansal tablolar ile başvuru tarihine en yakın ara
dönem finansal tablolar,
13. Halka arz edilerek yapılacak ihraçlar için Kurul
düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış izahname, halka arz
edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için ihraç
belgesi,
14. Tebliğ hükümleri uyarınca limit artırımından
faydalanılmak istenmesi durumunda ihraççıya ilişkin
derecelendirme raporu ile varsa satışı yapılacak
borçlanma aracınailişkin derecelendirme raporu
15. Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak
ihraçlar için, borçlanma aracı ihraç limitinin tespitine
esas teşkil eden finansal tablolar,
16. Yurt dışında yapılan ihraçlar da dahil olmak üzere,
ihraççıların tedavülde olan ile ihraç tavanı kapsamında
henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçlarının
nominal tutarına ilişkin bilgi,
17. Kıymetli maden bonosu ihraçları için, kıymetli maden
aracı kurumunun kıymetli madenin işlem gördüğü borsa üyesi
olduğunu gösteren belge,
18. PDT ve DET ihraçları için dönüştürme ve değiştirme
oranlarının belirlenmesine ilişkin rapor,
19. MKK üyeliği bulunmayan ihraççılar için üyeliğin
tamamlandığına ilişkin belge,
20. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit

tarihine en yakın (9 uncu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen esaslara göre hazırlanmış olan) ara dönem
finansal tablolar,
12. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış izahname,

13. Kıymetli maden bonosu ihraçları için, kıymetli maden
aracı kurumunun kıymetli madenin işlem gördüğü borsa üyesi
olduğunu gösteren belge,
14. PDT ve DET ihraçları için dönüştürme ve değiştirme
oranlarının belirlenmesine ilişkin rapor,
15. MKK üyeliği bulunmayan ihraççılar için üyeliğin
tamamlandığına ilişkin belge veya üyelik başvurusuna
ilişkin yazının bir örneği,

eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.”

16. İhraççıya ait kredi derecelendirme raporu,
17. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit
eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.”
MADDE 21- Aynı Tebliğin 2 numaralı eki aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“EK/2
YURT
DIŞINDA
SATILACAK
BORÇLANMA
ARAÇLARININ İHRACI
İÇİN GEREKEN BELGELER(*)
1. İhraççıyı tanıtıcı bilgiler,
2. Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir
metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili kişilerce
imzalı esas sözleşme,
3. Borçlanma aracı ihracına ilişkin genel kurul kararının
veya esas sözleşme ile borçlanma aracı çıkarma yetkisi
verilmiş yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,
4. Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun
gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılarca, Kurula
yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil
edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu
kuruluşundan alınmış görüş yazısı ve/veya ilgili mevzuatta

“EK/2
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİNİN ONAYLANMASI İÇİN
GEREKEN BELGELER(*)
1. Başvuru formu,
2. Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir
metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili kişilerce
imzalı esas sözleşme,
3. Borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Kurulca ilan
edilen formatlara uygun şekilde alınmış yetkili organ
kararının noter onaylı örneği,
4. Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun
gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılarca, Kurula
yapılacak onay başvurusu öncesinde, ihraca engel teşkil
edecek herhangi bir husus olup olmadığına dair ilgili kamu
kuruluşundan alınmış ve Kurula başvuru tarihinden önceki
6 aydan daha eski tarihli olmayan görüş yazısı ve/veya

borçlanma aracı ihracı için başka mercilerin karar veya
onayının gerekmesi durumunda bu karar veya onaya ilişkin
belge; gerekmemesi durumunda ise buna ilişkin ihraççı
beyanı,
5. Sermayenin ödenmiş kısmına ilişkin mali müşavir raporu
ile mevcut sermayenin tesciline ilişkin TTSG,
6. Borçlanma aracı ihraç gerekçesi ile ihraçtan sağlanacak
fonun kullanım yeri,
7. İhraççının ve varsa yetkili kuruluşun noter onaylı imza
sirkülerleri,
8. Borçlanma aracı ihraç limitinin tespitine esas teşkil eden
finansal tablolar,
9. Borçlanma araçlarının satış ve varsa garantörlük esasları
hakkında bilgi,

10. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ihraç
belgesi,
11. Tebliğ hükümleri uyarınca limit artırımından
faydalanılmak istenmesi durumunda ihraççıya ilişkin
derecelendirme raporu ile varsa satışı yapılacak
borçlanma aracına ilişkin derecelendirme raporu,

ilgili mevzuatta borçlanma aracı ihracı için başka mercilerin
karar veya onayının gerekmesi durumunda bu karar veya
onaya ilişkin belge; gerekmemesi durumunda ise buna ilişkin
ihraççı beyanı,
5. Sermayenin ödenmiş kısmına ilişkin mali müşavir raporu
ile mevcut sermayenin tesciline ilişkin TTSG örneği,
6. İhraççının ve varsa yetkili kuruluşun noter onaylı imza
sirkülerleri,
7. Borçlanma aracı ihraç limitinin tespitine esas teşkil eden
finansal tablolar ile varsa başvuru tarihine en yakın (9
uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara göre
hazırlanmış olan) ara dönem finansal tablolar,
8. Borçlanma araçlarının satış ve varsa garantörlük esasları
hakkında bilgi, garantör tarafından Kurula ve ihraççıya
hitaben yazılacak yazı ve garantiyi veren tüzel kişinin
konuya ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
veya ilgili birim yazısı,,
9. Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ihraç
belgesi,
10. Yurt dışı ihraçlar için tertip ihraç başvurusunu
yapmak üzere belirlenmiş olan elektronik imza sahibi
kişilere ilişkin bilgiler (ad, soyad, T.C. kimlik numarası)
11. Yurt içinde halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek
ihraçlar için MKK üyeliği bulunmayan ihraççıların
üyeliğinin tamamlandığına ilişkin belge veya üyelik

başvurusuna ilişkin yazının bir örneği,
12. Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlar
için ihraççıya ait kredi derecelendirme raporu,
13. Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak PDT ve
DET ihraçları için dönüştürme ve değiştirme oranlarının
belirlenmesine ilişkin rapor,
14. Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak kıymetli
maden bonosu ihraçları için, kıymetli maden aracı
12. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit kurumunun kıymetli madenin işlem gördüğü borsa üyesi
eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.”
olduğunu gösteren belge,
15. Bankalar haricindeki ihraççılar için risk ve çek
raporları,
16. Kurulca gerekli görülmesi halinde verilen bilgileri teyit
eden belgeler ile Kurulca istenebilecek diğer belgeler.”
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihte Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanmamış
başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Kurulca
onaylanan ihraç tavanları dahilinde yapılacak tertip
ihraçlarında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
MADDE 21- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 22- Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

