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BÖLÜM : I 

GIR 15 

Tasarrufların harekete geçirilip, yatırımlara kanalize edilme¬ 

sinde mâli altyapı kuruluşu olarak; ticaret hakanları, sigortalar, 
sosyal güvenlik kurumları, sermaye piyasası kurumlan sayılmaktadır. 

Türkiye'de sermaye piyasası ("ve kurmaları) dışında, diğer 

kurum ve kuruluşlar hugüne kadar gelişme göstermiş, hatta ekonomik 

kalkınmada önemli görevler ifa etmiştir. Tasarrufların doğrudan doğ¬ 

ruya tasarruf sahihinden müteşebbise (geniş anlamda üreticiye) akta¬ 
rılmasında ve finansal varlıklar (kıymetler) şeklinde piyasada dolaş¬ 
masında son derece büyük önemi olan sermaye piyasasının yeterli büyük¬ 

lüğe ve tesire kavuştuğu söylenemez. 

Fon taleb edenler tarafından menkul değerlerin çıkarılması, 

piyasaya arz edilmesi birinci piyasa (birinci el piyasa) konusunda 
özel bir kanun çıkarılması ancak 1981 yılında mümkün olabilmiştir.(1) 

İkinci piyasa (ikinci el piyasa) denilen menkul değerlerin el 

değiştirdiği piyasayı düzenleyen 1929 yılında çıkarılmış "Menkul 
. İ v. t 

kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu" ile kurulmuş bir borsa mevcut¬ 
sa da son derece sınırlı bir alanda faaliyet gösteren bu borsanm 

(sadece İstanbul) gerçek anlamıyla bir borsa olduğunu söylemek mümkün 
değildir. (2) Nitekim bu boşluğu doldurmak için ortaya çıkan banker¬ 
lik müesseselerinin de yeterli hukuki çerçeve mevcut olmadığı için 

(1) Milli Güvenlik Konseyince kabul edilip 28.7.198i tarihinde 
yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu. 

(2) Bu kanun 6 Ekim 1983 günü E.G.de yayınlanan 91 sayılı K.H.K. 
ile yürürlükten kaldırılmıştır. Borsalar adı geçen K.H.K.‘ye 
göre yeniden tanzim edilmiştir. 



geçtiğimiz yıllarda sermaye piyasası konusunda, ardında Önemli tecrü¬ 

beleri bırakarak birer birer iflas ettiklerine toplum olarak şahit 
olduk. 

Denebilir ki menkul değerlerin ilk ihracından her türlü faali¬ 

yetine ve sirkülasyonuna imkân verecek bir pazarın herşeye rağmen 
henüz oluşmadığı görülmektedir. 

Sermaye Piyasası Kanunu çıkana kadar menkul değerlerin ihracı¬ 

nı (arzını) ve satışını TTK. ve Merkez Bankası Kanunu (3) düzenlemek¬ 
te idi. Elbette bu kanunların amacı birinci derecede sermaye piyasa¬ 

sına fonksiyonel bir çerçeve çizmek olmadığı için konuyu sadece sınir- 

bir yönü ile kapsamakta idi. 

Sermaye piyasasının müstakil bir kanuna kavuşturulması ile 

ilgili çalışmalar dayanağını Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 

bulmaktadır. Birinci Planla, sermaye piyasası ekonomik modelin finans¬ 

man imkânlarından biri olarak öngörülmekte idi. 

Birtakım etüdlere dayanarak konu Birinci Plana aksedip gündeme 

geldikten sonra sermaye piyasası üzerinde birtakım çalışmalar yapıl¬ 
mış, seminerler düzenlenmiş ve kanun tasarıları hazırlanmıştır. Birin¬ 

cisi 1967, İkincisi 1971 yılında hazırlanıp meclise sevkedilen bu 

tasarıların kanunlaşması mümkün olmamıştır. 

(3) 1970 tarihli ve 1211 sayılı T.C.Merkez Bankası Kanunu'nun 4 ve 
40. md.leri Bankaya özel sektör tahvillerinin miktar, faiz ve 
satış şarjlarını düzenleme yetkisi vermiştir. 
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1970 li yılların ikinci yarısında ülkemizde enflasyon 

gittikçe artan bir hızla yüzde yüzler seviyesine çıkarken sana¬ 

yi işletmelerinin kaynak bulma problemleri de gündeme gelmiştir. 

Banka mevduat faiz oranlarının değişik aralıklarla yüzde beşler 
seviyesinden en son yüzde elliler seviyesine çıkmasına paralel 

olarak ortaya sermaye piyasasını temsil ettiğini iddia eden yüz¬ 

lerce şahıs ve şirket çıkmıştır. Özel yada tüzel kişiliğe sahip 
bu kuruluşlar tasarruf sahiplerinden yüzde ellilerin hatta 

zaman zaman yüzde yüzlerin üzerinde bir faizle para toplayıp 

bunu ihtiyacı olanlara satarak kolay yoldan kazanmanın yolunu 
A-

bulduklarına bir müddet için inanmışlardır. Kendileri veya bu 
i 

konuda düşüncelerini ileri sürenlerce; piyasa bankeri, borsa 
bankeri, yatırım bankası vs. gibi tasniflerle ve sıfatlarla 
adlarından birkaç yıl bahsettiren bu kuruluşlar 1981 yılının 
sonu ile 1982 yılının ilk yarısında kamuoyunda şaşkınlık ve 

panik meydana getirerek iflas etmişlerdir. Bu iflaslar; uzun 
; ^-   ; . .   ■ ,, 

yıllardan beri her türlü sıkıntılara katlanarak yaptığı tasar¬ 

rufun bir anda yok olmasıyla çalacak kapı arayan binlerce kişi¬ 

nin uğradığı kayıp ve sıkıntıları sosyal bir konu olarak ortaya 
çıkarmıştır. 

j Bankerler olayı o tarihlerde-* hukuki sınırları çizilme¬ 
miş, müesseseleri teşekkül etmemiş fakat her hal-ükârda ülke 
ekonomisi için son derece hayati bir önemi olan sermaye piya¬ 
sasına güveni küçük tasarruf sahibi açısından büyük ölçüde 
sarsmıştır. Bunun yanısıra bankerlere parasını yatıran yurttaş¬ 
ların mağduriyetlerine çare aranması ve bulunması hükümetin 
ve maliye teşkilatının o zamanlar için en önemli birkaç mesele¬ 

sinden birisi olmuştur. 
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Elbette "bütün bu olayların meydana gelmesi arzulanacak 

şeyler değildir. Olayın meydana gelişi ve bunu takib eden saf¬ 

haların hikâyesi bu çalışmamızın sınırları dışındadır. Ancak 
bugün sermaye piyasası konusunda hiç de azımsanmayacak bir 

tecrübe ve bilgi birikimine sahip olunmuştur. Belki de bu key¬ 

fiyet sermaye piyasasının ülke ekonomisi içinde gerçek yerini 

almasını temin edebilecek faaliyetleri yönlendirmede en önemli 
unsurlardan biri olacaktır. 

Bugün elimizde sermaye piyasasını geniş bir çerçeve 

içerisinde düzenleyen Sermaye Piyasası Kanunu, buna ilave ola- 

rak Türk Ticaret Kanunu, Ödünç Para Yerme İşleri Kanunu, Banka-ır 
lar Kanunu, T.C.Merkez Bankası Kanunu ve bunlara ilave olarak 

Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden Büzenlenmesi Hakkında 

Yetki Kanunu (Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çı¬ 
karma yetkisi vermektedir) vardır. Ayrıca konu ile ilgili ola¬ 
rak Bakanlar Kurulu1 nun çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler, 

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

çıkarmış olduğu yönetmelik, tebliğ ve sirkülerler bulunmaktadır. 

Bu konuda ülkemizdeki literatür de başlıca üç bölüme 

[ayrılabilir: I. ve II. Tasarı çerçevesinde ve Sermaye Piyasası 
Kanunu henüz çıkmadan önce ileri sürülen görüş ve düşünceleri 

ihtiva eden çalışmalar ve Sermaye Piyasası Kanunu çıktıktan 
sonraki durumu irdeleyen çalışmalar. Bunlara ilave olarak mevzu¬ 

at çalışmaları ile ilgisi olmaksızın sermaye piyasasını batıda¬ 
ki örnekleri ve teknik açıdan değerlendirme düşüncesinden kay¬ 

naklanan etüdler araştırmalar. 



Biz bu araştırmamızda "Sermaye Piyasası" konusunu huku¬ 

ki açıdan ele almayı birinci planda hedef almamıza rağmen, ça¬ 

lışmalara başladığımızda hiç de ihmal edilmeyecek ve bu çalış¬ 
ma kapsamında hiç değilse önbilgi şeklinde ifade,edilmesi zaruri 

birtakım konularla karşılaştık. Böylelikle ister istemez ekono¬ 

mik ve tarihi bazı bilgilerin de ana bölümler halinde ele alın¬ 
ması icab etti. 

Araştırmanın muhtevasını ana bölümler halinde ifade 

etmekte yarar var: 

Önce; sermaye piyasaları yürürlükteki mevzuattan bağım¬ 

sız olarak birtakım esas kavramlar çerçevesinde açıklanmaya 
çalışıldı. Genel bir aç ıklamadan sonra birinci ve ikinci piyasa¬ 
lar, bu piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşlar, piyasada iş¬ 

lem gören varlıklar ele alındı. Ayrıca zaman zaman ülkemizdeki 
' i 

uygulamalara yer verildi. 

İkinci olarak; sermaye piyasasının ülkemizdeki tarihçe¬ 
si, kalkınma planları ve mevzuat çalışmalarının tarihçesi şek¬ 

linde iki başlık altında anlatıldı. 

I ı ' 

Üçüncü ve son olarak Türkiye'de sermaye piyasasının hu¬ 
kuki yapısı ve esasları hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu esas 

alınarak diğer mevzuat çerçevesinde açıklamalar sürdürüldü. Bu 

açıklamalar ister istemez, esasları Türk Ticaret Kanunu'nda 
belirlenmiş menkul kıymetler hukuku hakkında da yeri geldikçe 
izahlar yapmamızı zorunlu kılmaktadır. Esasen çalışmamızın esas 

ağırlık noktasını da bu bölüm teşkil etmektedir. Ayrıca bu bölüm¬ 

de mevcut mevzuatın sistematiği de verileceği gibi, Ödünç Para 
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Verme İşleri Kanunu'nda 1980 den sonra yapılan değişiklikler 
ve 91 sayılı Kanun Htücmünde Kararname ile düzenlenen horsalarm 

kuruluş ve çalışma esasları özet olarak tezimize dahil edildi. 
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BÖLÜM : II. 

EKONOMİK AÇIDAN SERMAYE PİYASALARI 

A- BİNANSAL PAZARLAR VE SERMAYE PİYASASI : 

Her ekonomide, ekonomik faaliyetler sonucu fon 

fazlasına sahip olanlarla, fon ihtiyacı içinde olanların orta¬ 

ya çıkması kaçınılmazdır. Fon fazlasına sahip olanlar, hu faz¬ 

lalarına kendileri için cazip gördükleri alanlarda tutmak is- 
j 't 

itemekte,j huna mukabil fon ihtiyacı içinde olanlar belirli bir 
karşılık vererek bu fazla fonları ihtiyaçları doğrultusunda kul¬ 
lanmayı Amaçlamaktadırlar. Böylelikle ortaya; "f-inansal pazar- 
ı ' | " ■ 
lar" şeklinde tanımlanan, ekonomik faaliyetlerin devam edebil- 

İ 

mesi için vazgeçilmez nitelikte bir pazar çıkmaktadır. 

• •* ! - . - 

S L.4 - ■ .. . . . . .. .. . 

Finansal pazarın en önemli fonkisyonu, tasarrufun 

ve yatırımın başka kişilerce yapıldığı ekonomilerde bu kişileri 
karşılaştırmaktır. Elindeki ihtiyaç fazlası fonu arz edenler; 
bunları kısa vade ile arzetmek eğilimindedirler, fon talep eden- 
1 f-İ 
ler ise uzun vade talep ederler. Binaenaleyh finansal pazarlar, 

la^ı^^^ar^Lar,'araçlar ve kurallardan oluşur (l). 
j . | 
! - İ 

ı .....• ■ . ; . 

! Genellikle f inansal pazarlar para ve sermaye piya¬ 
sası olarak iki ana bölümde incelenir. Para piyasası kısa vade¬ 

li fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Sermaye piyasa¬ 

sında ise uzun vadeli ve devamlı fonların arz ve talebi 

(1) Ertuna, Ö., Sermaye Piyasasında Yeni Gelişmeler, Maliye 
) Enstitüsü Konferansları, s. 37 i 



- 8 -

sözkonusudur. Para piyasasının organize olmuş önemli kuruluşları 

ticaret bankaları (veya genel anlamda bankalar) dır. Sermaye piyasa¬ 

sının organize olmuş (veya olması gereken) tek kuruluşu ise menkul 
kıymetler borsalarıdır. (2) 

Konu ile ilgili olarak sermaye piyasası deyiminin kulla¬ 

nılmasına rağmen, Demirkan, sermaye piyasası deyimini kullanmanın 

yanlış olduğunu, "sermaye piyasaları*ndan bahsetmenin daha doğru ola¬ 

cağını söylemektedir. (3)• Yazar haklı bir noktaya temas etmiştir. 
Pakat biz alışılmış şekilde "Sermaye Piyasası" deyimini kullanmayı 
tercih ettik. -Aynı yazar sermaye piyasasını şu şekilde tarif etmekte¬ 

dir: 
✓ 

■ / 

"Sermaye piyasası, ulusal gelirden tüketime giden kesim 
çıkarıldıktan sonra kalan tasarruflardan fertlere ve ailelere ait 
olanları değerlendiren bir mekanizmadır." (4) 

"Sermaye piyasası, serbest piyasa ekonomilerinin vazgeçil¬ 

mez unsurlarından birisidir. Makro açıdan, ekonomideki tasarruf-yatı¬ 

rım eşitliğini gerçekleştirmenin ve kıt olan fonların çeşitli sektör¬ 
lere optimum düzeyde dağılımının etkin araçlarından biri olmaktadır." 
(5) 

m* 

(2) Menkul. Kıymetlep-..Bor sası'ndan doktrinde .Esham ,ye_Tahvilat;- Bor- : 
: as saları olarak da bahsedilmektedir. 3»10»19S3 tarihli ve Şl^sayı- 

■li:_KiH.'E.%''e;f3"MenkulvKi5metlerr (ve 'KaiibiyoO^Borsillhi" 
zikredilmektedir Biz rde"'çalışmamızda “'""Menkul Kı^fnetler*Börsası 
tabirini kullandık. 

(3) Pemirkan, U., Sermaye Piyasaları ve Türkiye'de Uygulamaları,s.9 
(4) Demirkan, U., a.g.e. s. 9 
(5) Dural, P., Sorunları ve Çözüm Yolları İle Türkiye'de Sermaye 

Piyasasının Bugünkü Durumu, Düzenlenmesi ve G-eliştirilmesi, 
Türkiye II. İkt. Kong., C.VII, s. 59 
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Sermaye piyasa sırım oluşabilmesi için herşeyden önce; 

serbest piyasa ekonomisi, hür bir yatırım ve tasarruf zemini olması 

gerekir. Ayrıca para piyasası her seviyedeki ekonomilerde yer aldığı 

halde, sermaye piyasası ileri seviyede gelişmiş serbest piyasa ekono¬ 

milerinden görülebilmektedir. Bu piyasalar, uzun bir vetireden geç¬ 

tikten sonra ortaya çıkabilip gelişebilmektedirler. Denilebilir ki; 

bir ülkede sermaye piyasasının kurulup gelişebilmesi için sadece 

hukuki düzenleme yapılması kâfi gelmemektedir. Bunun aksi de, yani 
piyasanın belirli bir gelişmişlik seviyesine ermesi halinde hukuki 

düzenleme zamanında yapılmadığı veya yapılamadığı takdirde daha başka 

birtakım sıkıntıların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. (6) 

Bon arz ve talep edenler bir araya geldiklerinde; fon arz 

edenler ellerindeki fonu talep edenlere vermekte, yani ellerindeki 

fondan bir süre veya süresiz olarak uzak kalmayı kabul etmekte, buna 

mukabil fon talep eden tarafından kendisine bir belge verilmektedir. 

"Binansal varlık" adı verilen bu belge istenildiği zaman mal veya 

hizmet pazarlarında satılabilmektedir. Bu merhalede fonlar bu finansal 

varlıkların satın alınma aracı olarak görev görmeye başlamaktadırlar. 

Şu halde finansal pazarları ve özellikle sermaye pazarları¬ 

nı, finansal varlıkların (finansal yatırım araçlarının) alınıp satıl?- 
dığı bir pazar olarak görmek yanlış olmayacaktır. (7) 

(6) Türkiye buna benzer bir sıkıntıyı bankerlik olayı ile yaşamış¬ 
tır. 

(7) Sarıkamış, C., Sermaye Pazarları, s. 7 
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.Finansal pazarlarda fon arz ve talebinin karşılaşması 
finansal aracılar eliyle olur. Yani tasarrufların, fon kullanıcıları¬ 

na aktarılması ve şekillendirilmesi, fonların piyasada dolaşımı bir¬ 

takım aracı kurumlarm varlığını gerektirmektedir. Her ne kadar kişi¬ 

lerin birbirlerinden fon-alıp vermeleri serbest olsa bile, bu, geniş 

çaplı ve işe yarayacak bir miktarda, ferdi teşebbüslerle yürütülecek 
bir iş değildir. Finansal pazarda aracılık yapan kuruluşlar piyasa 
ekonomisinin geçerli olduğu bir ülkede pek çoktur. Bunlar başta Mer¬ 

kez Bankaları olmak üzere ticaret bankaları, emeklilik ve sigorta 

kurumlan, yardımlaşma sandıkları, tasarruf bankaları ve sandıkları, 

yatırım kuruluş ve şirketleri, kalkınma bankaları, bankerlik müesse- 
seleri, yatırım bankaları gibi isimler taşıyabilirler. Bunlarının 

hepsi finansal pazarlarda görev yapabilmesine rağmen esasta bir kısmı 
para piyasasının, bir kısmı sermaye piyasasının elemanı olmak durumun¬ 

dadır. Ancak,para piyasasının aracı olarak çalışan bir kuruluşunun 
(veya tersinin) zaman zaman sermaye piyasasında görev yapması mümkün¬ 
dür. 

0 Sonuç olarak; finansal pazarlar bütün kuramları, mekaniz¬ 
maları ve araçları ile hür bir pazar ekonomisinde, fon arz ve talebi¬ 

nin karşılaşması ve fon akışının gerçekleşmesini sağlayan pazarlar¬ 
dır. Satmalına gücünü üretildikleri yerlerden bu gücü kullanacak yer- 

; „ üf ■ - jflP* . . g . . ..... . .J,v‘v ... 
tterö hktarmayı kolaylaştıfırlai. " (8,) 3ti pazarTâifın iki mühim fonksi¬ 

yonu vardır: ‘ If-Y 

1. Tasarruf yapmayı teşvik edip artırmak, sermaye birikimini 

sağlamak, 

2. Ülkedeki fazla fonların ekonominin ihtiyacı için en mües¬ 
sir şekilde kullanılmasını temin etmek. 

(8) Ertuna, Ö., a.g.e. s. 37 
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(\ Sermaye piyasaları finansal pazarların önemli "bir bölü¬ 

münü teşkil ederler. Ancak sermaye piyasasının kurulup gelişmesi ve 
yaşayabilmesi için ekonominin belirli bir sanayileşme seviyesine gel¬ 

mesi, 'devlet politikasının ve pazar alışkanlıklarının gerek hukuki, 

gerek idari ve gerekse pisikolojik yönlerden sermaye .piyasasının ya- 

B- FOK KAYNAKLARI VE SERMAYE PİYASALARININ YAPISI : 

Ekonomide iç tasarrufların üç kesimde teşekkül ettiği 

kabul edilmektedir; bunlar şahısların (hane halkı-aileler) yaptığı 
tasarruflar, şirketlerin yaptığı tasarruflar ve kamu kesiminde yapı¬ 

lan tasarruflar (veya toplanan) dır. (9) Sermaye piyasası için kamu 
kesiminde yapılan tasarruflarla şirketlerin tasarrufları fazla önem 

şirketlerin çıkardığı menkul kıymetlere yatırmaları halinde sermaye 

piyasası açısından değerlendirilebilecek bir faaliyet yaptıkları dü- 

nızbaşına pek bir kıymeti olmayan, ancak bi.ç araya geldiğinde önemli 
A'** * ’ y ... 

bir finansal güç oluşturan ferdi küçült tasarrufların ekonomik faali¬ 
yetler içerisine dahil edilmesini, bunu yaparken de gerekli güven ve 
dürüstlük içerisinde tasarruf sahibinin, tasarrufunun gerçek nem1asını 

de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Ya bizzat fertler, ellerindeki 

(9) Bu açıklamamızda ekonominin makro açıdan "toplam tasarruf hacmi" 
hesaplanırken dikkate alınması gereken ülke dışı münasebetler 
sonucu sağlanan (veya kaybedilen) tasarrufları dikkate alınmamış¬ 
tır. 

şamasına imkân verecek nitelikte tesbit edilmiş olması gerekmektedir 

udır. Ancak şirketlerin, ellerindeki fon fazlalarını diğer 

şünülmelidir. Şu halde sermaye piyasaları özellikle ve öncelikle yal- 

Sermaye piyasasına arz edilen ferdi tasarruflar iki şekil4 
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fonları finansal varlık alımı için doğrudan doğruya ve dolaysız ola¬ 

rak veya emeklilik fonları, sosyal muhtevalı diğer fonlar, sigorta¬ 

lar ya da yatırım ortaklıkları gibi kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı 
olarak' arz ederler. 

Sermaye piyasalarında iki pazar vardır: 

- Birinci pazar (primary market) 
- İkinci pazar (secondary market) (10) 

a. BİRİNCİ PAZAR 

Menkul kıymetlerin ilk "Çıkarılışında oluşan pazardır.(11) 

Bu pazarda fon ihtiyacı içindeki ortaklık (veya devlet 

kuruluşları) pazara çıkardığı menkul kıymetlerini tasarruf sahibine 
satmaktadır. Nazarî olarak bu mübadele arz ve talep sahiplerinin 

bizzat karşı karşıya gelmesi ile mümkündür. Ancak piyasada çok sayı¬ 

da şirketin değişik sayıda menkul kiymetinin çok sayıda tasarruf 
sahibi tarafından alınabilmesi tatbikatta karşımıza imkânsızlıklar 

çıkarmakta, bu imkansızlıkları bertaraf edebilmek maksadıyla da Serma¬ 

ye Piyasasında aracılık yapan kuramların faaliyet göstermesi kaçınıl¬ 

maz olmaktadır. Bu kurumlar gelişmiş ekonomilerde Yatırım Bankaları 

olmakladır. ÎBkemizde ise yatırım bankacılığı yeterince gelişmiş ol¬ 
madığından menkul kıymetlerin çıkarılmasına aracılık eden kurumlar 

genellikle ticaret bankaları ve bankerler olmuştur. 

(10) Birinci pazar; birinci el pazar veya birincil pazar, ikinci 
pazar; ikinci el pazar veya ikincil pazar olarak da adlandırıl¬ 
maktadır. Biz zaman zaman birinci ve ikinci, zaman zaman da 
birinci el ve ikinci el pazar tabirlerini kullandık. Birincil 
ve ikincil tabirlerini benimsemedik. 

(11) Gönehli, A., İşletmelerde Finansal Yönetim, s. 526 
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Ortaklıklar fon ihtiyaçlarını birinci pazara menkul kıy¬ 

met arzı yoluyla karşılamayı plânlayabilirler. Bu takdirde direkt ve¬ 
ya endirekt plasman yolunu seçmek durumundadırlar. 

Direkt plasman; finansal varlıkların plasmanında aracı 

bir kuruluşa başvurulmaksızın fon arz ve talep edenlerin direkt olarak 

karşı karşıya gelmesidir. Acil fon ihtiyacı durumunda emniyetli olma¬ 

yan bu yolun plasman giderlerinden tasarruf sağlaması gibi bir üstün¬ 

lüğü vardır. Sermaye pazarlarında güçlü, bir yeri olan ortaklıklar bu 

yola başvurabilmektedirler. Direkt plasmanda dezavantajlı noktaları 

ortadan kaldırmak için özel plasman yoluna gidilmesi mümkündür. Özel 
plasman; ortaklığın piyasaya süreceği menkul kıymetlerini alacak olan 
bir veya birkaç yatırımcıyı bilerek ve önceden anlaşarak plasman yap¬ 
masıdır. (12) 

Endirekt plasman; menkul kıymetlerini piyasaya çıkarmak 
yoluyla fon ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ortaklıkların, piyasada 

uzmanlaşmış, her türlü değerleme ve pazarlama imkanına sahip, risk 
unsurlarını asgariye indirmiş aracı kuruluşların yardımıyla plasman 

yapmalarıdır. Aracı kuruluşlar bu hizmetlerini bir komisyon karşılı¬ 
ğında yapabildikleri gibi, satış ve dağıtım garantisi verme şeklinde 

de yapab:ilirler.,?üârş^i; r ortaklıktan belirlenen fiat la menkul kıymet¬ 
leri alan aracı kuruluş bu varlıkları ikinci pazarda satabildiği Miat¬ 
la satmakta ve kârı ve zararı alış-satış farkı kadar olmaktadır. Garan¬ 
tili satışta ortaklık ihtiyacı olan fonu süratle temin edebilmesine 
rağmen, komisyon vermek yoluyla satışta böyle bir imkâna sahip değil¬ 
dir. 

(12) Burada " yatır imciyi" me nkul kıymetlere yatırım yapan kimse ola¬ 
rak kabul ediyoruz. Don taleb eden anlamındaki yatırımcı 
"ortaklık, şirket vs” gibi kavramlarla ifade edilmektedir. 
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Aracı kuruluşlar, menkul kıymetlerin arzında görülen faz¬ 

la sebebiyle pazarın "sulanması"na mani olurlar, ortaklıklara bu tür 

lü müşavirlik hizmetini yapanlar, menkul kıymetlerin yaygın dağıtım 

yoluyla tek veya belirli ellerde toplanmasını önler. Aracı kuruluş 

garanti, verdiği takdirde belirli bir riski de kabullenmiş olmaktadır 

3u risk.menkul kıymetleri pazarda garanti verdiği fiatın üzerinde 

satamama riskidir. "Doğal olarak, riski azaltmak amacı ile yatırım 

bankası satın alma fiyatını pazar fiyatının altında tutmaya çalışa¬ 

cak, bu da finansal varlık çıkaran bireyin gereksinme "duyduğu fonu 
sağlayabilmek için daha çok sayıda finansal varlık çıkarmasına neden 

olacak, dolayısı ile sağlanan fonların maliyetini yükseltecek veya 

mevcut pay senetlerinin kazancının düşmesine neden olacaktır.^ 

b". İKİNCİ PAZAR 

Menkul kıymetlerin ikinci elden alınıp-satıldığı pazarda 

Menkul kıymetlerin ilk çıkıp işlem gördüğü pazar birinci pazardan. 

Ancak birinci pazarda işlem görmüş bir menkul kıymetin el değiştirme 

si ikinci pazarda işlem görmesi ile mümkündür. İkinci pazar; serbest 
pazar ve menkul kıymetler borsasmdan (borsaları) müteşekkildir. 

İkinci pazarda da yatırımcılara menkul kıymetler alım sa 
tınında aracı-lık eden müe s s’e sepyada kişiler vardir'. ’Bunlar kendi 'nam 
ve hesaplarına alım satım yapan ve borsa işlerinde ihtisas kazanmış 

tüccarlar (dealer), Taşının hizmet borsa acentaları yada komisyoncu¬ 
ları (broker:' )lerdir. 

(13) Sarıkamış, C., a.g.e. S.86 
(14) Gönenli, A., a.g.e. S. 533 
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aa. SERBEST PAZAR 

Serbest sermaye pazarı deyimi ile, finansal varlıkların 

alınıp satıldığı bir pazar yeri değil, ticari münasebetin yapılış 
şeklini anlamak gerekir. Bu pazarda menkul kıymetlerin alım satım 

değeri pazarlıkla belirlenir. İşlemlerin serbestçe görülmesi pazarda 
aracılık faaliyetinin yapılmayacağı anlamına gelmez. "Dealer" ve 

"broker" denen tücar ve komisyoncular fon arz ve talebinin karşı 

karşıya gelmesinde rol oynarlar« 

Kendi hesaplarına alım satım yapan tüccarların satış ve 
alış fiatları arasındaki fark brüt kârlarını oluşturur. Komisyoncu-
ların brüt kârları ise alım satım değeri üzerinden aldıkları komis

yonla belirlenir. Mamafi kâr marjları "risk" faktörüne göre arz veya 
çok olabilir. 

Serbest pazarda yatırımcılar, aracılar veya ellerindeki 
menkul kıymetleri arz etmek isteyenler çoğunlukla kimliklerini giz

lerler. Serbest pazarda genellikle küçük firmaların veya riski yük

sek menkul değere sahip firmaların varlıkları alınıp satılır. Buna 

rağmen piyasa işlerinden iyi anlayan kişiler bu pazarda verimli iş 
yapabilmektedir. Ancak bu pazarda "aldatılma" oranının yüksek oldu
ğunu söylemek gerekir. 

Türkiyede sermaye piyasasında faaliyet gösteren Banker
lik müesseselerinin serbest pazarda faaliyet gösteren aracı kurumlar 

olduğunu söylemek mümkündür. Bugün bile ülkemizde gelenekleri teşek

kül etmiş, oturmuş bir borsa meydana getirilememiş olması (15) 

(15) 3*10.1983 tarih ve 91 Sayılı "Menkul Kıymetler Borsaları IB:. 
K.H.K." olmasına rağmen henüz borsa konusunda ülkemizde yeteri 
kadar gelişme olmadığını ifade etmek gerekir. 
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sebebiyle Ser. P.K. 91 Sayılı K.H.K.'ye rağmen işlemlerin şerbet 

pazarda cereyan ettiğini ifade etmek.gerekir. 
/ 

bb. MENKUL KIYMETLER BOR SALARI 

Menkul kıymet borsaları, kote ettirilmiş tahvil ve pay 

senetlerinin alım ve satım işlemlerinin yapıldığı kapalı pazar yer¬ 

leridir. Bir menkul kıymet borsasmda yalnız o borsaya kayıtlı finan- 

sal varlıklar alınıp satılabilir. (16) Menkul kıymet borsalarınm 
temel amacı, menkul kıymetlerin alım satımı için devamlı bir pazar 

oluşturmaktır. (17) 

lunduğu her ülkede, bir kamu kuruluşu olarak çalışan menkul kıymet¬ 
ler borsaları bulunmaktadır. Bu borsalar, bazı ülkelerde firmaların 

ve fertlerin de katılmasıyla karma yapılı olarak kurulabilmektedir. 
Bu borsalar da diğer borsalar gibi, malların alınıp satıldığı yerler¬ 

dir. Buraladda alınıp satılan mallar, menkul kıymetler ve onların 

temsil ettiği tasarruflar olmaktadır. Borsalarda bilgi alımı çok 
önemli olduğundan, teşkilatlanma buna göre yapılmaktadır. Keza ülke¬ 
lerin yapısına ve ekonomik gelişmesine göre ulusal, uluslararası bor- 

-1- tır. (18) Borsalar bir hukuki düzenleme esasına 

(16) Sarıkamış, C., a.g.e. s. 95-96 
(17) Gönenli, A., a.g.e s. 441 

(18) Demirkan, U., a.g.e. s. 80 
(19) Ülkemizde 1447. Sayılı M.K.K.B. Kanununu yürürlükten kaldıran 

2520 Sayılı Yetki Kanununa müstenid çıkarılan 91 Sayılı K.H.K. 
borsaları düzenlemektedir. Ayrıca borsalar için Bakanlar Kuru¬ 
lunca 84/8581 Sayılı (6 Ekim 1984) borsa yönetmeliği çıkarılmış¬ 
tır. 

Hukuki yapıyla ilgili olarak, Sermaye piyasalarının bu- 



- 17 -

Borsanın kayıtlı üyeleri, menkul kıymetleri borsaya 

kate ettirilmiş ortaklıklar, aracı üyeler (brokers), kendi adına alım 
satım yapma yetki sahip olanlar (cobers), kulisyenler, bankalar ve 
bankerlerdir. 

Borsada işlemler genellikle "peşin" yapılır. Ancak Belli 

bir marj üzerinden menkul kıymetlerin kredili satın alınması veya 

alivre satış denen "Satıcının satış anında sahibi olmadığı menkul 

kıymeti satması" şeklinde satış türlerine rastlanabilir. Belli bir 

marj üzerinden satış menkul kıymetin pazar değeri artacağı, alivre 

satış pazar değerinin düşeceği düşüncesi ile yapılır. 

Borsalardaki işlemler serbest rekabet kuralına göre ger- 
çekleştirilmekle birlikte; tasarruf edenlere güven verilmesi, ekonomi¬ 

nin borsa dalgalanmalarından aşırı etkilenmemesi, yatırım kaynaklarının 

ülke şartlarına göre yönlendirilmesi gibi etkenlerle borsalann kurulu¬ 

şu ve çalışmaları denetime tabi tutulmaktadır. 

C- BİNANSA! ARACI KURULUŞLAR 

Piyasaya fon arz etme eğilimine sahip tasarruf sahipleri 

genellikle piyasayla ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kimseler 

değildir. Ay r i cl^menkul kıymetlerini fon toplamak maksadıyla plase eden 
ortaklıklar da çoğu zaman piyasa işlemleri ile ilgilenmek istememektedir, 

ler. Bunun yanısıra piyasanın etkin ve verimli çalışabilmesi için ara¬ 
cı kuruluşların varlığı gerekli görülmektedir. Aracı kuruluşlar, dev¬ 
letin bu konudaki tutumuna bağlı olarak farklı çeşitlilikler gösterme¬ 

lerine rağmen belli başlıklar altında şu şekilde tasnif edilebilirler: 
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- Yatırım bankaları 

- Menkul kıymet alım-satım üzerinle ihtisas sahibi olan 

yatırımcılar veya yatırım grupları (dealers) 

- Borsa acentaları (brokers) 

- Borsalar 

- Kollektif yatırım ortaklıkları (kurumlan) 

Ülkeden ülkeye çeşitli farklılıklar gösteren çeşitli 
finansal aracıları da bu listeye ilave etmek mümkündür: Kalkınma ban¬ 

kaları, sigorta şirketleri, özel emeklilik kuruluşları us. 

Burada yatırım bankaları, kollektif yatırım kurumlan ve 

kalkınma bankaları (20) ele alınacaktır. Borsaları "İkinci Pazar" baş¬ 
lığı altında incelediğimiz için ayrıca ele almadık."Dealers" ve "Brokers" 

adı verilen aracılar ferdi mahiyette iş gördüklerinden açıklamalarımız 
kapsamına alınmamıştır. Aslında "dealer" denen kişiler kendi adlarına 

menkul kıymet alıp uygun şartlarda satan tüccarlardır. "Brokerleri" 

ise başkası adına menkul kıymet alım satım yapan komisyoncular olarak 

tarif edebiliriz. Kulisiyerler, borsayı izleyen fakat kendi veya baş¬ 

kası adına alım satım yapamayan ancak "brokers"ler kanalı ile alım 

satım yapabilen "feri" nitelikli aracılardır.. 
§fj 1 -o ,, r — •-".— i--■■ j'.--.....vg 

a. YATIRIM BARKALARI : (investment bank) 

aa. GENEL OLARAK 

Yatırım bankaları tararruflarla üretime yönelik yatırım¬ 
lar arasında fon akışını sağlayan aracı kuruluşlardır. Bu kuruluşlar 

(20) Devlet Yatırım Bankası kalkınma bankası olmasına rağmen, biz 
açıklamalırımızda Yatırım Bankaları arasında zikrettik. 
Kalkınma Bankalarını prensip olarak açıklamaya çalıştık. 
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"bildiğimiz bankacılık işlemlerinden pek çoğunu yapmadıkları halde 
"banka" şeklinde adlandırılmaktadır. Mesela; mevduat kabul edemezler 

ve kendi başlarına ellerindeki fonları yatırıma yöneltemezler. Yatı¬ 

rım bankaları esas hizmetlerini menkul değerlerin ilk çıkarıldığı 

anda ve birinci piyasa şartları altında verirler. Ana fonksiyonlarını 

şu şekilde sıralamak miimkündür. 

- Menkul kıymet çıkaracak ortaklığa menkul kıymetlerin 

cinsi, miktarı ve değerlemesi konusunda yardımcı olmak (müşavirlik 
hizmeti) 

- Menkul kıymet çıkaran işletmenin bu plasmandan sağlaya- 

cağı fonu garanti etmek. (Underwriting) 

- Menkul kıymetlerin.3• kişilere dağıtımını deruhte et¬ 
mek 

fonksiyonları ayrı ayrı ele alırsak; İşletmeler hex 
zaman finansal varlık ihraç etmedikleri için çoğunlukla bu konuda 

yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmamaktadırlar. Yatırım Bankaları 

esas olarak menkul kıymetlerin satışı konusunda faaliyet gösterdik¬ 
lerinden, menkul kıymetinin gerek garantili gerekse normal yoldan 
satışını gerçekleştireceği firmalara müşavirlik hizmeti vermeleri 
kaçınılmaz olmaktadır. Bu müşavirlik, çıkarılacak menkul kıymetin M 
pazarda yeterli seviyede ilgi ile satılmasını sağlamak, ihraçtan 

sonra piyasada etkinliğin devamı için gerekli politikaların mahiyeti 
ve daha başka ihtiyaç duyulan bilgilerin işletmeye sunulma.sı şeklinde 
olabilir. Çoğu zaman gelişmiş sermaye piyasalarına sahip ülkelerdeki 
işletmelerin yönetim kurullarında yatırım bankaları temsilcilerine 

de yer verilmektedir. 
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Yatırım bankaları menkul kıymet çıkaracak ortaklığa, bu 

plasmandan sağlayacağı fonu garanti etmek şeklinde hizmet sunabilir¬ 
ler. Satış garantisi bir finansal varlık satışında ters yönde fiat 

dalgalanmalarına karşı şirketi sigortalamak demektir. (21) Banka be¬ 
lirli bir fiat üzerinden işletmenin bükün menimi kıymetlerini belirli 

bir süre içerisinde satacağını taahhüt eder. Bu taahhüdü yerine getire¬ 
mediğinde riskin kendisine ait olduğunu kabul eder. Şartlarbir taahhüt¬ 

name (veya garanti sözleşmesi) ile tesbit edilir. Tabiatiyie bankanın 
bu kadar büyük bir risk altına girmesi, işletmenin çıkaracağı menkul 

kıymetlere "doğru" bir fiat biçmesini gerektirmektedir. Bu değer biçme 

oldukça güç bir işlemdir. Banka değer biçmenin sağlıklı olabilmesi için 
şirketin çalışmalarını uzun süre gözleme tabi tutmakta, hesaplarını, 

güvenilirlik, kârlılık, verimlilik gibi hususiyetlerini test etmekte¬ 
dir. Değerleme için ayrıca şirketin büyüklüğü, sektörün canlılığı, 

şirketin yönetim ve çalışma özellikleri de Önem arzetmektedir. 

Çoğu zaman ülkelerde sermaye artırımı veya menkul kıymet 
çıkarılması belirli mercilerden izin alınması ile mümkün olmaktadır. 

Banka bu konuda da şirkete danışmanlık görevi yapabilir. 

Çıkarılacak menkul kıymetin çok fazla olması halinde bir 

yatırım bankasının bütün menkul kıymetleri garanti etmesi riskli sayı- 
labilir ve bu takdirde birkaç yatırım bankası biraraya gelerek riski 

paylaşırlar. Bankalardan biri organizatör veya yönetici durumundadır. 

Böyle birlemelere satış garantisi sendikası (underwriting syndicate) 
adı verilir. Bazı durumlarda bankaların bir kısmı garanti sözleşmesine 

imza koyamazlar, sadece dağıtım görevi almak isteyebilirler. (Satış 

grubu yada sendikası) 

(21) G-önenli, A., a.g.e. s. 433 
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Dİ. TÜRKİYE'DE YATIRIM BANKALARI : 

Türkiye'de bugün için dört adet yatırın Bankası bulun¬ 
maktadır. İlk adım Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nm kurulmasıyla 

(22) 
atılmıştır. 1950 yılında kurulan banka, kalkınma planının amaç¬ 

ları doğrultusunda ve plan öncelikleri içerisinde yeni bir finansman 
politikasına yönelmiş ve bu arada Dünya Bankası ve Avrupa Yatırımlar 

(23) 
Bankası'rdan sağladığı döviz kredisi kaynaklarını geliştirmiştir. 

Bankanın; özel sektör sanayiinin yatırım kredisi ihti¬ 

yaçlarım karşılamasının yanısıra, sermaye piyasasına da, sınai te¬ 
şebbüslere iştiraklerde bulunmak, "İştirak Portföyü"nü başarıya ulaş¬ 
tırdıktan sonra küçük tasarruf sahiplerine satmak ve ortakların çıkar¬ 

dıkları tahvil bedellerini garanti etmek gibi katkıları olmaktadır.^ 
Ayrıca proje hazırlama, değerlendirme ve gerçekleştirmelerinde de 

hizmet evermektedir. 

Sınai Yatırım ve Kredi Bankası 6 özel ticaret bankası¬ 

nın iştiraki ile I960 yılında T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurul¬ 

muştur. 

| '--^r Bankanın kuruluş amacı "Türkiye’de mevcut veya kurulacak 
özel sanayie orta vadeli yatırım ve işletme kredisi sağlamaktır". 
Bankanın kuruluş özelliği kurucu bankaların kısa vadeli mevduat kay- 
; İ j • 
naklarından bir kısmının bu bankaya aktarılması ve banka tarafından 

orta vadeli krediye dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine ikraz edilme- 
... (26) sidir. 

(22) Kandiller, R., T. II. İktisat Kongresi, Bara ve Sermaye Piyasala¬ 
rının Kalkınmanın Finansmanına Katkısı, Tebliğ*. 0:1 S. 287. 

(23) Özer, S. T.II. İktisat Kongresi, Para ve Sermaye Piyasasının Kal¬ 
kınmanın Finansmanına Katkısı, 6:1 S. 279 

(24) Bankanın Yatırım Murakabesi Müdürlüğü Yıllık "Genel End-Use" rapor¬ 
ları çıkarmaktadır. Bu raporların teklifleri "Sermaye Piyasası 
Etüdleri için güvenilir sonuçlar verir" Ertuna, Ö.,a.g„e. S. 40 

(25) ^usl^arası -Sepaaye Piyasası v@.Bankalar Semineri, Çakıcı L. S. 111, 20-25 Ekim 1963 
(26) a.g.e. S. 111 



- 22 -

T.C. Turizm Bankası devlet sermayesi ile I960 yılında 

kurulmuştur. Bankanın amacı kir yatırım bankası olarak özel sektö¬ 

rün münhasıran turizm, yatırımlarını krediler yoluyla finanse etmek- 
tediı-.(27) 

Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası; 1975 yılında dev¬ 
let sermayesi ile kurulmuştur. Kuruluş amacı; dışarıda çalışan işçi¬ 

lerimizin tasarruflarını geri kalmış bölgelerde sınai yatırımlara yön¬ 

lendirmek, bu yatırımların halka açık teşebbüsler olarak gerçekleşti- 

rilmesine teşvik etmek, yurt dışındaki işçilerimizi bankanın hissedarı 
v* (28) yapmakdır. 

Devlet Yatırım Bankası; Kamu işletmelerinin uzun vade--^ 
li finansman ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenmiştir.. Bu banka 

şimdiye kadar bütçeden transferler, ve Merkez Bankası kaynakları ile 
KİT'lerin finansmanına katkıda bulunmaya çalışmıştır. Ancak KIT'lerin 

piyasa kurallarına göre çalışabilmesi için özel sektör gibi kaynak 
arayışı içinde olmaları gerekecektir. Hazine kefaletine haiz hisse 
senetleri ve tahviller geliştirilerek Devlet Yatırım Bankası aracı- 

(29) 
lığı ile Sermaye piyasasına yönelebilirler. 

(27) Devlet Teşkilâtı Rehberi S. 679 
(28) Devlet Teşkilâtı Rehberi S. 387 
(29) Kandiller R., a.g.e. S. 287 Ayrıca Devlet Teşkilâtı Rehberi 

S. 567. 
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b. KOLLEKTİF YATIRIM KUHüELARI : 

Yatırım ortaklıkları bu ortaklığa katılanların 

tasarruflarını menkul kıymetlere yatırarak riski dağıtmak ve 

sınırlandırmak, aynı zamanda yatırımının tek başma.sağlayama¬ 

yacağı uzmanlık sayesinde "Cüzdanı" akıllı yönetmek imkânı.veren 
kuruluşlardır. (29) 

Küçük tasarruf sahiplerinin; birlikte büyük bir 

yatırım fonu teşekkül ettirildiğinde yatırım alternatiflerinin 

ortaya çıkarılması için yapılacak araştırma ve tahlillerin en 

masrafsız bir şekilde yapılabileceği, çeşitli sektör ve hüviyet¬ 

te faaliyet gösteren işletmelerin menkul kıymetlerine yatırım 

yapıldığında riskin azalabileceği şeklinde düşüncelerle bir 
araya gelmeleri kollektif yatırım kuramlarının ortaya çıkması¬ 

na sebep olmuştur, fon, daha doğrusu kurum uzman kişilerin yöne¬ 

timinde olduğu için rasyonel bir işletmecilik mümkün olmaktadır. 

Yatırım ortaklıkları tarifinden de anlaşılacağı 

gibi tasarruf sahiplerine şu tür hizmetler verirler: 

- Küçük tasarruflai'in riske karşı korunmasını te¬ 

min etmek: Bu çok çeşitli menkul kıymetleri bir "cüzdanda" 
toplayan kurumun en büyük avantajıdır. Zira sadece bir veya 
birkaç işletmenin menkul kıymetini alan küçük tasarruf sahibi 
piyasa dalgalandığında zarara uğraması ihtimali büyüktür. Hal¬ 

buki fonda çeşitli kuruluşların çeşitli menkul kıymeti bir 
sepette veya cüzdanda toplandığı için yatırımcı dalgalanmalar¬ 

dan asgari zarara uğrayarak kurtulur. 

(29) Gönenli, A., a.g.e. 's. 445 



- Her yatırımcının başlı başına sağlayamayacağı 

teknik ve bilgi birikimiyle yatırım yapma imkânı, 

- Yatırım maliyetlerini minimum seviyede tutma 

imkânı, 

- Güvıanli yatırım yapma fırsatı verdiği için küçük 

tararrufları en iyi bir biçimde ülke ekonomisine transfer etme 

imkânı, sağlarlar. Yatırım ortaklıkları çok çeşitli işletme¬ 
lerin menkul kıymetierini elinde bulundurmalarına rağmen şir¬ 

ketlerin yönetiminde rol almak gibi bir amaçları yoktur. 

Kollektif yatırım kurumlan çeşitli kıstaslara 

göre tasnif edilmektedir. Temel kıstas olarak hukuki yapıya 
ve Fonun özelliğine göre tasnif diğer bütün tasnif diğer hütün 

tasnifleri ihtiva etmektedir. Bu bakımdan: 

aa. HUKUKÎ YAPIYA GÖRE KOLLEKTİF YATIRIM KURUMLARI 

1. YATIRIM ORTAKLIKLARI 

Ortaklığın kuruluşu ve yönetimi Ticaret Hukukunda 

düzenlenen ortaklık hükümlerine göre yapılır. Ortaklık hisse 

senedi ve tahvil ihracı ile sermaye pazarından fon taleb eder. 

Bu şekilde sağlanan fonlarla portföy oluşturulur. Hisse senedi 

sahipleri ortaklığın sahibidir. Ortaklık hisse senedi sahipleri¬ 

nin seçeceği yönetim kurulu tarafından yönetilir. 
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2. YATIRIM FONLARI 

Bu yatırım kurumlanma"hukuki yapıları ortaklık 

statüsünde olmayıp fonu oluşturan feriler arasında yapılmış 
bir sözleşmeye dayanır. Fonun kurucusu Te yöneticisi bir banka 

veya sigorta şirketidir. (30) Bir yatırım fonunun; yönetici 
banka, fonun menkul kıymetlerini muhafaza eden ve katılma bel¬ 

gelerini düzenleyen güvenilir kişi ve fon ortakları olmak üzere 

üç ana öğesi vardır. Uygulamada yönetici banka (veya sigorta 

şirketi) ile menkul kıymetleri muhafaza eden güvenilir kişinin 
tek elde toplandığı görülmektedir. Fon,ortaklarına katılma bel¬ 

gesi verir. Fon yöneticisi portföy yönetimi ile ilgili araştır¬ 

ma, analiz ve portföy oluşturmaya dönük alım ve satım işlemleri¬ 
ni kendi uzmanlarına yaptırtabıleceğiı gibi, sermaye piyasasın¬ 

da uzmanlaşmış kurumların hizmetlerinden de faydalanma yoluna 

gidebilir. 

bb. FONUN ÖZELLİĞİNE GÖRE KOLLEKTİF YATIRIM KURUMLARI 

1. AÇIK SONLU YATIRIM KURUMLARI ‘ 

Bu yatırım kuramlarının en önemli özelliği sermaye¬ 

sinin sabit olmayıp, değişebilir olmasıdır. Yeni yatırımcıların 

fona girmesi ile fonun sermayesi artar, fondan çıkılması halin¬ 

de sermaye azalır. Yatırım ortaklığı veya yatırım fonu statüsüne 

(30) 2499 sayılı Ser.P.K. Yatırım Fonlarını Bir bankanın 
yönetimi altında ve ucu açık (open-end) ilkesini benim¬ 
seyerek düzenlemiştir. Bu konu ile ayrıntılı bilgi huku¬ 
ki analizimizde verilecektir. Bkz. Bölüm IV. 
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sahip olabilirler. Bu kuruluşlarda hisse senetleri (veja katıl¬ 
ma belgeleri) sermaye pazarında satılmaz, sadece kurum kendisi 

satar ve alır. Kurum bir hisse senedi ve katılma belgesinin 

fiatını portföyünde bulunan hisse senetlerinin değer kaybedip 
kaybetmeyenlerini analiz edip değerleyerek tesbit eder. Kurum 

kendi hisse senedi (veya katılma belgesi) nin değerini her gün 
ilan eder. 

Açık sonlu yatırım ortaklıkları hissedarlarından 

katılma belgesi veya kendi hisse senedi mukabili topladıkları 

fonları piyasadaki menkul kıymetlere yatırarak portföy oluş¬ 
turur ve bunu yönetirler. Tabiatiyle tahvil çıkarmaları ve 

borçlanmaları sözkonusu değildir. 

2. KAPALI SONLU YATIRIM KURUMLARI 

Normal bir anonim şirketten farkı olmayan, sermaye¬ 

si belli kurumlardır. Hissedarlar veya hissedar olmak isteyen¬ 
ler ortaklığın hisselerini ikinci piyasada alıp satabilirler. 

Bunlar da kendi pay senetlerini sermaye piyasasında satmak 

suretiyle teşekkül ettirdikleri portföyü yöneterek hizmet ve¬ 

rirler. Sermayelerinin artışı normal q.-nppi m şirke t.lirinin 
sermaye artırımı gibi olur. Açık sonlu kuruluşlarda kuruluş 
kendi hisse senetlerini değerlerken, bu kuruluşlarda ellerinde 

bulunamkapalı sonlu kuruluşun hisse senedini likiditeye çevir¬ 

mek isteyen bir hissedar bunu ikinci piyasada satmak durumunda¬ 

dır. Elbette bu şekliyle kuruluşun hisse senedi piyasa şartları¬ 
na göre belirlenecektir. Bu tür ortaklıkla genellikle tahvil 
çıkarabilir ve borçlanabilir. 
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Bu tür kurumlar açık sonlu kurumlar karşısında 

gün geçtikçe itibarını yitirmektedir. 

c. KALKINMA BANKALARI 

Gelişmekte olan ülkelerde, kalkınma gayretlerini 

desteklemek, yatırıma ve yatırımcıya finansal, teknik ve müşa¬ 
virlik alanlarında hizmet vermek maksadıyla kalkınma bankaları 

kurulmaktadır. Kalkınma bankaları yabancı sermaye konusunda da 

yol göstermek, proje çalışmalarına iştirak etmek vs-, gibi faali¬ 

yetlerde bulunurlar. 
'I 

Kalkınma bankalarının çeşitli faaliyetlerini şu 

başlıklar altında toplamamız mümkündür. (31) 

- Kalkınma bankaları ülkenin sermaye pazarının ge¬ 

liştirilmesine çalışır. Bu amaçla, bir bakıma yatırım bankası 

gibi çalışır. Tahvil ve pay senedi çıkarmak isteyen şirket¬ 
lere aracılık yapar. Bu aracılık underwriting (garanti verme) 

şeklinde de olabilir. 

- Ülkenin kalkınma faaliyetlerini desteklemek ama¬ 

cıyla proje geliştirme ve gerçekleştirme hususlarında öncülük 
yapar. Bu amaçla önemli projelere bizzat yatırımda bulunarak 

bu projelerin yatırıma ulaştırılmasına yardımcı olur. 

- Ülkenin ikinci sermaye pazarını destekler. Ken¬ 
di cüzdanında bulunan paylar belli bir performansa ulaştıktan 

sonra, bunları gerçek tasarruf sahiplerine satmaya çalışır. 

(31) Gönenli, A., a.g.e. s. 452 



Türkiye'de kalkınma bankasına örnek gösterilecek 

kuruluş 'Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası' dır. Yatırın Bankaları 
açıklanırken banka hakkında genel mahiyette bir izahat veril¬ 

miştir. 

D- FİNANSAL YARLIKLAR 

Bu başlık altında sarmaye piyasasında işlem gören 

finansal varlıklar açıklanacaktır. Şüphesiz piyasa açısından 
\ i 

en önemli varlıklar hisse senetleri ve tahvillerdir. Bununla 

birlikte tahvil ve hisse senetlerine göre fazla önemi haiz 

olmayan fakat piyasada işlem gören pek çok finansal varlık türü, 

mevcuttur. Sermaye Piyasası Kanunumuz, finansal varlıkları hu¬ 

kuki açıdan açıklamalarımızda da belirteceğimiz gibi 3'lü bir 

ayırım yaparak belirtmiştir. 

- Menkul kıymetler 

- Menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak 

- Malî değerleri temsil eden veya ihraç edenin 
mali yükümlülüklerini içeren her türlü evrak. 

Esasen menkul kıymetler, esasları T.Ticaret Kanunu1- 

nda belirtilmiş olan"kıymetli evrak" "ana^başlığr-altmda, fakat 

onun özel bir bölümü olarak incelenmek gerekir. Ancak "menkul 

değerin kesinlikle kıymetli evrak niteliğini taşımasını aramak, 
kanımızca kavrama dar bir anlamvermek olacaktır. Gerçekten bu 

durumda henüz kıymetli evrak niteliğini kazanmamış olan anonim 
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ortaklık payları karşılığında çıkarılan muvakkat makbuzlar vs. 

menkul değer sayılmayacak ve borsada işlem görmeyecek" (32) 
anlamına gelmektedir. 

Burada menkul kıymet, kıymetli evrak ve diğerleri¬ 

nin hukuki mahiyetlerini tartışmayacağız.(33) Ancak öncelik 
2499 Sayılı Ser.P.K.nunda belirtilen tasnife bağlı olarak ka¬ 

nun kapsamına giren finansal -.'arlıkları kısaca açıklayacağız. 

Bunun yanısıra önemleri dolayısıyla hisse senedi ve tahvillerin 

adlarına açılan başlıkta değerlemelerinden bahsedilecektir. 

’ Türk hukukunda Ser.P.K. hükümlerine giren finansal 

varlıkları şu şekilde saymak mümkündür. 

_ "Menkul Kıymet" Sayılan Kıymetli Evrak; Nama, bağlı 

nama, hamiline yazılı olmak üzere her türlü hisse senetleri, 

her türlü tahviller, intifa senetleri, her çeşidi ile ilmü¬ 

haberler, talonlar, temettü faiz kuponları, opsiyon senetleri, 

menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgeleri, ipotekli 

borç senedi ve irâd senedi, devlet tahvilleri, mevduat serti¬ 
fikaları, kâr ortaklığı belgeleri. 

"Menkul kıymetler dışında kalan kıymetli-:-evrak", 

Poliçe, bono, çek makbuz senedi ve varant, taşıma senedi, 
konişmento, sigorta poliçeleri 

(32) Karayalçm, Y. , Ticaret Hukuku Dersleri (II. Ticari 
Senetler. 

(33) Pinansal varlıkların Ser.P.K.nundaki tasnifi esas alınarak 
hukuki mahiyetteki tartışması, bkz. Bölüm IV. 
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"Mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali 

yükümlülüklerini içeren her türlü evrak"; (.34) Borç senetleri, 
taahhütnameler, garanti vaadleri, (olmak gerekir.) 

Menkul kıymet sayılan finansal varkıları da şu şekil¬ 
de hir tasnife tâhi tutmak mümkündür. (35) 

- Hisse senetleri (Her türü ile) 

- Tahviller (Her türü ile) 
- İntifa şenetleri(HortüriiJile) _ ,ir i.. 

- Anonim • şirke tie rin çıkardıkları diğer menkul 
~ kıymetler 

- Değiştirilebilir menkul kıymetler. 

- Diğerleri 

b. MENKUL KIYMETLER 

aa. HİSSE SENETLERİ 

Sahip olan kişiye, ortaklık payı (hissesi) veren 
kıymetli evraktır. Sermaye piyasası hukuku açısından tahvil- 
'lerle Dirlikte en önemli menkul kıymettir. Hisse senetleri ile 
ilgili hukukî düzenlemeler T.Ticaret Kanununda yapılmıştır. 
T.T.K.nun 409 md. si hisse senetlerinin hamiline veya nâma 

olabileceğini ifade etmektedir. 

(34) Böyle bir tasnif T.T.Kanunu vesair mevzuatta olmadığı 
için ne anlaşılması gerektiğini tesbit zordur. Ancak 
bizifadenin "kıymetli evrak olmayan" şeklinde anlaşıl¬ 
ması gerektiğini sanıyoruz. 

(35) Tasnif için bzk. Cerrahoğlu, E. Menkul Kıymetler Hukuku 
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1. TÜPLERİ 

HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENETLERİ 

T.T.Kanunu "esas mukavelede aksine Lir hüküm bulun¬ 

madıkça hisse senetlerinin nama yazılı olması lâzımdır." 
(Md. 409) demek suretiyle hamiline yazılı hisse senetlerini 
istisnai mahiyette belirtmiş olmakla birlikte, gerçek anlamda 

Ser.P.K. açısından menkul kıymet özelliği taşıyan hisse senet¬ 

leri hamiline yazılı olanlardır. Bu özellik hisse senetlerinin 

devrinde, genelkurula katılmada, ortaklık haklarından pay sahi¬ 

bi haklarını kullanmada önemini gösterir. Devredilebilme bakımın¬ 

dan; teslimle zilyet değiştirir ve zilyet senedin verdiği bütün 
haklara sahi pt ir. (36) 

KÂMA YAZILI HİSSE SENETLERİ 

Belli bir kişinin adına yazılı olan ve anonim or¬ 

taklık payını bildirici tarzda ihtiva eden kanunen emre yazılı 

kıymetli evraktır. Mülkiyet değişikliği, ciro edilmiş senedin 

devralana teslimi ile gerçekleşir. Ancak, şirkete karşı pay 

defterine kayıtlı bulunan kimse ortaklık sıfatına haizdir. 

(T.T.K. m. 416 (37) 

BAĞLI NÂMA YAZILI HİSSE SENETLERİ 

Nama yazılı hisse senetinin taraflar arasında usû¬ 

lüne uygun olarak devrine rağmen, şirket bazı hallerde bu ge¬ 
çerli devri pay defterine kayıttan kaçınabilir. Esas sözleşmede 

(36) Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar.Hukuku c.l, s. 504 
(37) Tekinalp,tî., Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları s. 16 



çıkarılması halinde bir itibari (nominal) değere sahip olması 

gerektiği ve bunun da 500 TL. den aşağı olmayacağını hüküm 
altına almaktadır. Bu değer aynı maddeye göre "Şirketin müshil¬ 

leşmiş olan mâli vaziyetinin İslahı için" 500 TL. dan aşağı ola¬ 
bilmektedir. Sermaye ile ilgili muhasebe kayıtları nominal 

(itibari) değere göre yapılır. 

Defter Değeri : Hisse sentlerinin ..defter değeri 

toplam:, öz varlığın hisse senetleri sayısına bölünmesi ile 

bulunan değerdir. .'Şirketin o ana kadarki kâr ve zararı defter 

değerini etkileyebilmektedir. Defter değeri de nominal değer 

gibi uzun süreli finans analizlerinde büyük bir hizmet ifade . 
etmemektedir. 

Tasfiye Değeri : Şirketin tüm varlıklarının satılıp 

nakde dönüştürülmesi halinde ele geçen nakdin bütün borçlar 

ödendikten sonra hisse senedi miktarına bölünmesi ile bulunan 

değerdir. Bu değer defter değerinden farklıdır, zira varlıklar 

enflasyon nedeni ile değer kazanabilmektedir. Tasfiye değeri 

nazari olarak da hesaplanabilir. 

f ^ ' , < İşleyen Teşebbüs. Değerim : âBir 'işletmenin bir- bütün 
olarak satılması halinde bulduğu değerdir. Bu değer toplam hisse 

senedi sayısına bölünerek hisse başına işleyen teşebbüs değeri 

bulunur. Tabiatiyle işleyen teşebbüs değeri bu işletmenin var¬ 

lıklarının ayrı ayrı değerlerinin toplamından büyük olmak duru¬ 

mundadır . 

Pazar Değeri : Hisse senedinin sermaye piyasasında 

sahip olduğu fiat o hisse senedinin pazar değerini oluşturmakta¬ 
dır. Pazar değeri piyasa şartlarındaki arz ve talebe göre teşek¬ 
kül eder. 
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Gerçek Değer : "Ortaklığın gelecekteki kazançları 
veya kâr payları bir kapitalizasyon oranı ile bugünkü değere 
indirilip, bugünkü değerler toplandığında bulunan değer pay 
senedinin gerçek değerini vermektedir" "bu değerin bulunmasın¬ 

da, ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kazançları ile 

ortaklığın gelecekte sahip olacağı riski yansıtan kapitalizas¬ 

yon oranı, iki önemli değişken olarak rol oynamaktadır. (40) 

Hisse senetlerini değerlemede değişik metodlar kul¬ 

lanılır. Bunun sebebi hisse senetlerini değerlemenin son derece 

girift bir konu olmasıdır. Değişik metodlar geliştirilmekle 
i ‘ '•! 

birlikte, bütün hesaplama metodlarmın son tahlilde kesin sonuç¬ 
ları ihtiva ettiğini söylemek mümkün değildir. Burada hisse 

senedi değerlemesinin hesabı yapılmayacaktır. Ancak bugün için 

en çok benimsenen modelin G-ordon-Slıapiro modeli olduğunu söyle¬ 
mek gerekir. Model "pay senedi değerlemesini, pay senedi sahi¬ 
binin elde edeceği ileri sürülebilecek para girişlerinin bugün¬ 

kü değerine dayandırır pay senedi sahibinin eline geçecek para¬ 

sal dividant geliri ve pay senedi satması halinde pazarda bu¬ 

lacağı fiattır. İşte bu iki para girişi pay senedi sahibinin 
umduğu verim üzerinden islconto edilince pay senedinin (intrinsie) 
•değerini verecektir".,(41) s 

bb. TAHVİLLER 
I 

Anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari 
(nominal) kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkar¬ 

dıkları borç senetleridir. (T.T.K.M. 420). Tahviller nama ve 

(40) Sarıkamış, C., a.g.e. s. 187 

(41) Gönenli, A., a.g.e. s.lol, ayrıca, Gönenlı, A., Hisse 
Senetlerinin Değerlemesi I.u. İşletme Fakültesi, Muhasebe 
Enstütüsü Dergisi, sayı 2(1975), adlı makaleden değerleme 

 --hakkında .geni** bir bilgi edinmek mümkündür. 
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hamiline yazılı olarak çıkarılabilirler. Her tahvilde tecessüs: 

eden borç parçalara bölünmüş görünmesine ragmen tektir. (42) 

Emre yazılı tahvil çıkartılmaz. Hamiline ve nama yazılı tahville: 

de kıymetli evrakın bu türlerine ilişkin genel hükümler uygula¬ 
nır, yani nama yazılı tahviller tahvilin alıcıya teslimi ve buna 

ilave olarak tahvil üzerinde yazılı devir beyanında bulunulması, 

hamiline yazılı tahviller ise sadece tahvilin alıcıya teslimi 

sureti ile devredilebilirler. Nama yazılı tahvil çıkarıldığı 

takdirde şirket ayrıca bir tahvil defteri tutar. 

Şirketin kârı ile ilgili olmaksızın tahvilin devam- 

lı ve sabit bir getirisi vardır. 

1. TÜRE HUKUK SİSTEMİNDE ÇIKARILABİLECEK TAHVİLLER( 43) 

İHRAÇ BİRİMLİ TAHVİLLER 

Kural olarak tahvillerin itibari değerinden düşük 

bir değerden çıkarılması yasaktır. Ancak satış süresi içinde 

satılan tahviller, satış tarihi ile satış süresinin bitim tari¬ 
hi arasındaki süreye ait faiz tutarı kadar, itibari (nominal) 

değerden düşük biâ^fiatla satılabilir. .İhraç pirimli tahviller, 
1:6: ° 

şirket tarafından satışa çıkarılmaları halinde itibari değer¬ 
lerinden düşük fiata satilahilen tahvillerdir. 

(42) Tekinalp, Ü., a.g.e. s. 17 
(43) Ticaret Kanununun Tahvilleri 420-433 maddelerde zikretmiş¬ 

tir. Bu düzenleme noksandır. 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 
Sayılı T.O. Merkez Bankası Kanununun verdiği yetkiye daya¬ 
narak Banka 25.2.1976 tarihli tebliğle, çıkarılabilecek 
tahvilleri saymaktadır. 



NAKİT İKRAMİYENİ TAHVİLLER 

Belirli zamanlarda çekilişler düzenlenerek, kuraya 
isabet kaydeden tahvil sahiplerine ikramiye verilmesi halinde 

sözkonusu olan tahvillerdir. Bu tahvillerin çıkarılabilmesi 

için Borçlar Kanunu 506. maddesine göre şirket Bakanlar Kurulun

dan izin almalıdır. Ayrıca ikramiye çekilişleri yoluyla Merkez 

Bankası Tebliğine göre tahvil sahiplerine 181 i aşan ikramiye-
(menfaat)verilemez. 

İTEASI KABİL TAHVİLLER 

Kural olarak tahvilin ana parası belirtilen bir 

vade sonunda ödenir. Tahvillerin ana parasını bu. belirli vade 

sonunda ödemek yerine, şirketin tahvilleri çıkarması sırasında 

duyurması ve ana paranın ödenmesini 2 yıldan az olmamak üzere 
bir tarihten başlatması kaydıyla aha parası normal süreden önce 
ödenmesi mürmain (itfası kabil) tahvil çıkarabilmesi mümkündür. 

TEMİNATLI TAHVİLLER 

.• ...... .. . Ayni veya şahsi bir teminata müstenid^tahvil çı
karılması da mümkündür. Şahsi teminatta bir banka veya başka 

bir müessese, çıkarılan tahvillerin faizini veya ana para ile 
birlikte faizini ödemeyi taahhüt edebilir. 
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HİSSE SENETLERİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİLLER 

Tahvil alıcılara mevcut veya yeni kurulacak belirli 

bir şirketin ortağı olmada öncelik tanınması veya tahvillerin 

çıkarılacak hisse senetleri ile değiştirilmesi vaadi ile çıkarı¬ 
lan tahvillere denir. 

-gteA İ STİL ATİLİ TAHVİL 

Bu çeşit tahviller değişik şekillerde olabilmekte¬ 

dir. Birinci ,şekil tahvil sahiplerinin hem normal faizlerini 
■i 

almaları, hem de şirket Ikârına belirli oranda katılmalarıdır. 
İkinci şekil, tahvil sahiplerinin faiz yerine, sadece belirli 
oranda şirket kârına katılmalarıdır. Bunlar dışında bir üçüncü 
şekil faiz oranları şirketin kârına göre değişen tahvillerdir. 
S.P.K. Seri,- II. No: 7 tebliği ile bu tahvilleri düzenlemiştir. 

Bu tahvillerin dışında hukukumuzda yer almayan 
değişik tahvil çeşitleri vardır. Bunlar; itfa primli tahviller, 
endekse tahviller'dir. İsimlerini zikrettiğimiz bu tahviller 

hakkında açıklama yapılamayacaktır. 
. 

2. DEĞERLEMESİ 

Tahvillerin değerlemesi hisse senetlerine oranla 

daha kolaydır. Değerleme, tahvilin getirmesi beklenen nakit 

girişlerinin net şimdiki değerini hesaplamaktan ibarettir. 
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Tahvilin değeri vadenin ne kadar kaldığı ve iskonto 

oranı dikkate alınarak hesaplanır. Vade ve oran arasındaki müna¬ 

sebet şu şekildedir. 

Tahvilin değeri vadeye yaklaşıldıkça kupürlerin 
nominal değerine yaklaşacaktır. Bu, kullanılan iskonto oranı da 

dikkate alınarak tamamlanacak olursa tahvilin üzerindeki faiz 

oranı ile karşılaştırmalı olarak iskonto oranı şözkonusu nominal 

faizden yüksek olduğu sürece tahvilin değeri nominal değerden 

küçük olur ve tahvilin vadesinden uzaklaşıldıkça tahvilin değeri 
t 

küçülür, vadeye yaklaşıldıkça büyür ve vadenin sonunda tahvilin 
değeri nominal değere eşit olur. İskonto oranı nominal faiz ora-: 
nından küçük olduğunda ise tahvilin değeri daima nominal değer¬ 

den fazla olur ve fazlalık vadeye bağlı olarak vadeden uzaklaş¬ 

tıkça artar. Yade sonunda nominal değere eşit olmak üzere vadeye 

yaklaşıldıkça küçülür. (44) 

Tahvilin değerlemesinde önemli olan tahvil ile il¬ 
gili para alışının belirlenmesidir. 

cc. İNTİFA SENETLERİ 

Şirket sermayesine katılmayı (yani payı) temsil 
etmeyen, falca t sahiplerine mali nitelikte bazı haklar tanıyan 
menkul kıymetlerdir. T.T.K. 402-403 maddelerinde düzenlenmişler¬ 

dir. 

(44) G-önenli, a.g.e. s. 176 v.d., ayrıca geniş bilgi için 
özgüi' F., Ticari Hesap ve Mali Cebir. İstanbul 1975 
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İntifa senedi sahipleri şirketin yönetim ve dene¬ 
timine katılamazlar, sadece mali nitelikte bazı haklara sahip¬ 

tirler. Şahıslara bağlı çıkarılabileceği gibi, senede bağlı 

olarak da çıkarılabilirler. Esas itibariyle finansman niteliği 

olmayan ve "cemile" olarak çıkarılan menkul kıymetlerdir. 

Sadece katılma intifa senetleri finansman amacıyla çıkarılır. 

Kanunda düzenlenmemesine rağmen devri mümkündür. Nâma ve hami¬ 

line düzenlenebilir. 

TÜRLERİ 
’I 

ALİ İNTİFA SENETLERİ 

Ticaret Kanununun402-403 maddelerinde düzenlenen 

intifa senetleri adi intifa senetleridir. İtibari (nominal) 

değeri olmayan bu intifa senetleri, karşılığında herhangi bir 
bedel alınmadan verilir. 

KORUCU İNTİFA SENETLERİ 

Nama yazılı olmak ve "ilk esas sözleşme"de hüküm 

bulunmak kaydıyla-kurucu. intifa senetleri çıkarılabilir. Bu 

tür intifa senetleri, kurucu payları, kurucu hisse senedi vs. 

gibi adlarla da ifade edilir. T.T.K. 293 maddeye göre kurucu¬ 
lara verilecek kurucu intifa senetleri sahiplerine; hasıl olan 

kazançtan "yedek akçe ile pay sahipleri:.için yüzde beş kâr payı 
ayrıldıktan sonra kalanın onda biri" verilebilir. 
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İNTİFA HİSSE SENETLERİ 

Hukukumuzda intifa hisse senedi düzenlenmemiştir, 

ayrıca çıkarılabilmesi de T.T.K. hükümlerine göre mümkün değil¬ 

dir. Bu tür intifa senetleri sahiplerine mâli haklar yanında 

rey, denetim ve yönetime katılma hakkı verebilmektedir. Bu 

nitelikleri ile intifa hisse senetlerini bir çeşit itibari 

değersiz hisse senedi olarak düşünmek mümkündür. (45) 

KATILMA İNTİFA SENETLERİ 

Katılma intifa senetleri itibari değeri olan ve bu 
"■ 'I 

bedel karşılığında çıkarılan intifa senetleridir. Finansman ara¬ 

cıdırlar. (46) 

Genel olarak menkul kıymet sayılsa bile intifa se¬ 

netlerinin büyük miktarda çıkarılmaları nominal değere sahip 
olmadıkları için mümkün değildir. Oysa ki katılma intifa senet¬ 
leri nakit karşılığında satılabilen (çıkarılabilen) ve uzun 
vadeli yatırım yapılmasına imkan veren senetlerdir. S.P.K. 
Seri: III. No: 1 tebliğinde katılma intifa senetlerini düzen¬ 

lemektedir. 

dd. ANONİM ŞİRKETLERİN ÇIKARDIKLARI DİĞER MENKUL 
KIYMETLER 

Anonim şirketler hisse senetleri, tahviller ve intifa 
senetlerinden başka ilmühaberler, kuponlar ve talonlar gibi men¬ 

imi kıymetler çıkarırlar. 

(45) Cerrahoğlu, F., a.g.e. s. 59 
(46) Katılma intifa senetlerinin ülkemizde ilk uygulaması; 

Çanakkale Seramik A.Ş. tarafından 3 Ekim I960 yılında 
alınan olağanüstü genel lmrul kararı gereği yapılmıştır. 
Konu ile ilgili DPT. görüşü 19 Aralık 1930 gün ve MHT.Şb. 
3.5-5-lr73-30-6597 sayılı görüştür-' 
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i L1KHABERLER 

Hisse senetlerinin yerini tutmak üsere, hisse senet¬ 
leri çıkarılıncaya kadar çıkarılan menkul kıymetlerdir. İlmüha¬ 
ber belirli bir şekli yoktor, ancak şirket tescil edilmeden on¬ 

ce çıkarılamazlar. İlmühaberler hisse senedi gibi bir payı tem¬ 
sil ederler. 

Hisse senetlerine esas teşkil etmek üzere geçici 

olarak çıkarıldıkları için, çıkarılma şartları da yerini tutacak¬ 

ları hisse senedinin çeşidine bağlı olacaktır. Şu halde iki tür¬ 
lü ilmühaber alabilir: 

- Nama yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak üze¬ 

re çıkarılacak ilmühaberler. 

- Hamiline yazılı hisse senetlerinin yerini tutmak 

üzere çıkrılacak ilmühaberler: ,Bu ilmühaberler hisse bedelinin 
tamamen ödenip ödenmemesine göre değişiklik arzeder. Şayet hisse 

bedeli ödenmemişse o hisseye esas olan ilmühaberin mutlaka nâma 
yazılı olması gerekir. Hisse bedeli ödenmişse hamiline yazılı 

ilmühaber çıkarılabilir. 

KUPON ve TAPONLAR 

Kuponlar kâr payını veya faiz hakkını temsil eden 
menkul kıymetlerdir. Hisse senetlerine ve tahvillere bağlı ola¬ 

rak düzenlenebilecekleri gibi onlardan ayrı olarak da düzenlene¬ 
bilir. Esasen kuponlar bir yatırımı değil onun semerelerini bel¬ 

gelerler-. Ancak buna rağmen menkul kıymet olduklarına şüphe yok¬ 
tur. (47) T.T.K. 572-573 

(47) Kuponlar ve talonlar hk. geniş bilgi için Bkz. Proroy/ 
T e kinalp/Ç anoğlu, a.ğ.e. s. 615-16 
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Talonlar yeni kupon alma hakkını temsil eder senet¬ 

lerdir. Talon sahihi, kuponları bittiğinde, sadece yeni kupon 

alma hakkına sahiptir. (48) 'Balonların da menkul kıymet olduk¬ 

larında şüphe olmamak gerekir (T. T. E. 573) 

ee. DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMUL KIYMETLER 

lenkul kıymetlerin umumi kabul görmüş bir 

tarifi bugüne kadar yapılamamıştır. Ancak değiştirilebilir men¬ 

kul kıymetlerin birtakım niteliklerinden bahsetmek mümkündür. 

İlk olarak; bu menkul kıymetler kapsadıkları haklar 
itibarı ile bir türden değer bir türe değiştirilebilir menkul 

kıymetlerdir. Bu değiştirmede genellikle daha güvenli, fakat 
spekülasyona daha az uygun bir menkul kıymet türü, güvenliği 
daha az, fakat spekülasyona daha uygun başka bir menkul kıymet 

türü ile değiştirilmektedir. 

İkinci olarak; değiştirme menkul kıymet sahibinin 
iradesine ve isteğine bağlı olarak gerçekleştirilir. Şirketin 

iradesi değiştirme işleminde kural . olarak rol oynamaz. Menkul 

kıymetlerde değiştirme, menkul kıymet sahibine tanınmış bir im-^u 
kândır, zorunluluk değildir. 

Üçüncü olarak; değiştirme şartları değiştirilebilir 
menkul kıymetin çıkarılma zamanında, ortaklıkla menkul kıymet 

sahibi arasında yazılı bir sözleşme ile tesbit edilmelidir. 

(48) Cerrahoğlu, F., a.g.e. s. 66 
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Bu sözleşmede hangi menkul kıymetten hangisine değiştirme yapı¬ 
lacağı, değiştirme bedeli, değiştirmenin yapılabileceği süre 
açıklıkla belirtilmelidir. (49) 

Değiştirilebilir menkul kıymetler, cisimlendir¬ 

dikleri haklar bakımından değiştirilebilir tahviller ve değiş¬ 

tirilebilir hisse senetleri olarak ikiye ayrılırlar. 

Genellikle değiştirilebilir tahvillerin adi hisse 

senetleri ile, değiştirilebilir (imtiyazlı) hisse senetlerinin 
de gene adi hisse senetleri ile değiştirildiği görülmektedir. 

S.P.K. Seri. II. No: 3 tebliği ile/Hisse senetleri ile değiş¬ 
tirilebilir tahvilleri düzenlemiştir. (50) 

ff. DİĞERLERİ 

MENKUL KIYMETLER YATIRIM EONU KATILMA BELGELERİ 

Ser. P.K. 40. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 
katılma belgesini şu şekilde tarif etmektedir. " Katılma belge¬ 

si, belge sahibinin yönetici bankaya karşı sahip olduğu hakları 

taşıyan ve fona kaç hisse ile katıldığını gösteren kıymetli 

evrak niteliğinde bir senet olup emre veya hamiline yazılı 
olarak düzenlenebilir". 

(49) Cerrahoğlu, P., a.g.e. s. 68 
(50) Hukuki açıklamalarımızda hisse senetleri ile değiştiri¬ 

lebilir tahviller hk. bilgi verilecektir. 
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KÂR ORTAKLIĞI BELGELERİ 

Anonim ortaklıkların (Lorsa bankerliği yapanlar 
hariç) ödünç para sağlamak amacı ile itibari değerleri eşit 

ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, sahiplerine, tah¬ 
sis edilmiş bir orana göre kâra katılma hakkı tanıyan ve var¬ 
lığı halinde zarara katılma ve zararın hemen tehzil edilmesi 

mecburiyetini yükleyen nâma veya hamiline yazılabilen kıymet- 

li evraka "kâra katılma belgesi" adı verilir. (51) 

c- MENKUL KIYMETLER DIŞINDA KALAN KIYMETLİ EVRAK 
i* 

M 

Menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak; 

münferit senet özelliğine sahip olup, menkul kıymetler gibi 

kitle senedi niteliklerine sahip değildirler. Bunlar poliçe, 

bono, çek ve emtea senetleri diye genel bir başlık altında 

sayabileceğimiz varant, taşıma senedi, konişmento vs. dir. 

aa. POLİÇE 

Belirli bir kişi emrine (İstisnaen namına) diğer 
bir kişiyeödeme yetkisini havi bir senettir. (52) 
Senedi düzenleyen (keşideci), değer bir kişiye (muhatap), 
poliçede gösterilmiş olan diğer kişiye (lehdar) veya emrü- 
havalesine, vadede belirli bir meblağı ödeme emrini, kanunun 

aradığı şekil şartlarını yerine getirmek kaydıyla verir. 

(51) Merkez Bankası'nın (R.G. 15.6.1982 N: 17575) 2. Sayılı 
Tebliği 

(52) Poroy,R., Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, s. 103 



tot). BONO 

Ticaret Kanunumuz Bonoyu poliçeyi düzenlediği 

hükümlere atıf yaparak düzenlemiş, bunun yanısıra 688 ud. 

maddeleride farklılık arzeden hususları belirtmiştir. 

cc. OEK 

ilgili kişiler arasındaki ilişki bakımından poli¬ 

çeye benzer. Bono gibi poliçeye atıf yapılarak düzenlenmiştir. 
(T.T.K. 692-693)- "Çekte de keşideci, muhataba belli bir meblağı 
müstefia lehine ödeme yetkisini, müstefide de bu meblağı kabzı 

yetkisini verir." (53) 

dd. EMTİA SENETLERİ 

Bir umumi mağaza (antrepo) yada nakliyeciye teslim 
edilen malları temsilen verilen bir nevi makbuz niteliğindedir. 

Yani bu kişilerden malları geri almaya yararlar fakat adi mak¬ 

buzdan farklı olarak, belirli şekil şartlarına uymakla kıymet¬ 

li evrak niteliği arzederler ve temsil ettikleri hakların, 

devirleri yada rehin edilmeleri işlemlerinin ifasını sağlarlar. 

Bu meyanda taşıma senedi (T.T.K. 768 v.d.), konişmento (T.T.K. - 
1097 vd) makbuz senedi ve varant (T.T.K. 744 vd.) zikredilmeli¬ 

dir. 

d- MALİ DELERLERİ TEMSİL EDEN VEYA İHRAÇ EDENİN MALİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER İNİ İÇERİN HER TÜRLÜ EVRAK 

Bu evraklar hakkında, sermaye piyasası açısından 

mühim bir yer tutmadıkları için, burada açıklama yapılmayacaktır. 

(53) PoroyR., a.g.e. s. 220 
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bb. BOKO 

Ticaret Kanunumuz bonoyu poliçeyi düzenlediği 

hükümlere atıf yaparak düzenlemiş, bunun yanısıra 688 ud. 
maddeleride farklılık arzeden hususları belirtmiştir. 

cc. ÇEK 

ilgili kişiler arasındaki ilişki bakımından poli¬ 

çeye benzer. Bono gibi poliçeye atıf yapılarak düzenlenmiştir. 

(T.TÜK. 692-693)* "Çekte de keşideci, muhataba belli bir meblağı 
mustefia lehine ödeme yetkisini, müstefide de bu meblağı kabzı 

yetkisini verir." (53) 

dd. EMTİA SENETLERİ 

Bir umumi mağaza (antrepo) yada nakliyeciye teslim 
edilen malları temsilen verilen bir nevi makbuz niteliğindedir. 

Yani bu kişilerden malları geri almaya yararlar fakat adi mak¬ 

buzdan farklı olarak, belirli şekil şartlarına uymakla kıymet¬ 

li evrak niteliği arzederler ve temsil ettikleri hakların, 

devirleri yada rehin edilmeleri işlemlerinin ifasını sağlarlar. 
.... . . .;-Sİ|Ç 

Bu meyaıida taşıma senedi (T.T.K. 768 v.d.), konişmento (T.T.K. 
1097 vd) makbuz senedi ve varant (T.T.K. 744 vd.) zikredilmeli¬ 
dir. 

d- MALİ DEĞERLERİ TEMSİL EDEN VEYA İHRAÇ EDENİN MALİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER İNİ İÇERİN HER TÜRLÜ EVRAK 

Bu evraklar hakkında, sermaye piyasası açısından 

mühim bir yer tutmadıkları için, burada açıklama yapılmayacaktır. 

(53) Poroy R., a.g.e. s. 220 



PİYASASI DÜZERLEMELEKİNİIî TARİHÇESİ 

A- KALKINMA PLANLARIRDA SERMAYE PİYASASI 

Türkiye’de sermaye piyasası konusu devlet tarafından 

Beş YılİTk Kalkınma Planında ele alınmıştır. "Uygulama 
Politikası" ana başlığı ile "Planın Pinansmanı" bölümünde ilke nite¬ 
liğinde yer alan tedbirde şöyle denilmektedir : 

"Temel amacı tasarrufların en verimli alanlara akımını 

kolaylaştırmak olan sermaye piyasasının kurulmasına yardım edilecek, 

bu şekilde ilk amacın yanısıra sırf değerlendirmek imkânı bulamadık¬ 
ları için tasarruf yapmayan küçük gelir sahipleri tasarrufa teşvik 
edileceklerdir. 

Sermaye Piyasasında çalışacak müesseselerin, kâra işti¬ 
raki i tahvil ihracı, kâr garantisi verilmesi gibi yollarla, tasarruf¬ 
ların sermaye piyasasına akmasını sağlayacak tedbirler üzerinde dur¬ 

maları teşvik olunacaktır.^^ 

Bu tedbire gerekçe olabilecek mahiyette 1962 yılında ser¬ 
maye piyasası konusunda ilk defa ilmi bir çalışma yapılmıştır. Bu ça¬ 
lışmada çeşitli bilim adamları meselenin çeşitli yönleri hakkında 

fevkalâde ciddi raporlar hazırlayarak sonradan pekçok değişik yönleri 
olmakla birlikte bugünkü Sermaye Piyasası Kanunu'nun temel esaslarını 

ortaya koymuşlardır. 

(1) I.B.Y.K. Planı S. 482 
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Bu çalışmada, konu üç ana bölümde ele alınmıştır : 
İktisadi Araştırma Doç. Dr. Oktay YENAL, Hukuki Araştırma Prof. Dr. 
Reha POROY ve Prof. Dr. Turgut S. ERE2Î, Vergi Açısından Araştırma 
Özhan ÖZOĞUZ tarafından yapılmıştır. Raporlar sonradan "Sermaye Pi- 

(2) 
yasası Etüd.ü” başlığı altında yayınlanmıştır. 

Etüdün hazırla niş gayesi sermaye piyasası ile ilgili çalış¬ 

maların başlatılabilmesi amacıyla, küçü]-: tasarruf sahiplerinin tasar¬ 
ruflarını yatırıma aktarabilmek için gerekli hukuki düzenlemelere 

baz teşkil etmek, Türkiye'de fonların akışını analiz etmek ve konuyu 
mâli açıdan mevcut mevzuat çerçevesinde sistematik bir yaklaşımla 
değerlendirmekti. 0 tarihlerde ekonomik alanda kisa sürede kesin ne¬ 
ticeler alıcı çözümlerin ortaya konamayacağının anlaşıldığı ifade 
ediliyordu. Bunun sebebi mali aracı kuruluşların istenen seviyede 
oluşmasının zamana ihtiyaç göstermesi idi. Bununla beraber devlet 

birtakım moneter tedbirlerle ve bu moneter tedbirleri besleyen diğer 
düzenlemelerle bir sermaye piyasasının oluşması için ilk teşebbüsle¬ 

ri yapmalı idi. 

Hukuki araştırma, etüdün esas ağırlık noktasını teşkil 

etmektedir. Devlet herşeyden önce küçük tasarruf sahibinin menkul 

kıymetlere yatırım yapabileceği darboğazları açmak ve tasarruf güven¬ 
liğini sağlayıcı tedbirleri almalı idi. Tabiidir ki bu, mevcut mev¬ 

zuatta birtakım değişikliklerin yapılmasını gerektiriyordu. (Mesela 

T.T.K.'mm bazı maddeleri Sermaye Piyasası Kanunu çıkarılması halin¬ 

de değiştirilmeli idi) 

I. B.Y.K. Planına yukarıda metin olarak aldığımız tedbirin 

konmasında ve formüle edilmesinde bu çalışmanın rolü olmuştur. 

(2) Sermaye Piyasası Etüdü-Türkiye'de Sermaye Piyasasının G-elişmesi 
İçin Gerekli Tedbirler", Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği'nce 1964 yılında yayınlanmıştır. 
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II. Beş Yıllık Kalkınma Planı "Yatırım Tasarruf Dengesi' 
başlığı altında" İkinci Plan döneminde gönüllü tasarrufların önceki 
dönemlerde doğan eğilimin tesbiti ve gönüllü tasarrufları teşvik için 

öngörülen sermaye piyasasının kurulması ve banka sigorta sisteminde 
kurumsal değiş ilil ilde r gibi tedbirlerin tamamen gerçekleştirileceği 

dikkate alınarak tesbit edilmiştir"^J; demek suretiyle I. Plandaki 
ilke mahiyetindeki tedbirin önemini bir kere daha vurguluyordu. 

Plan ayrıca kamu kesiminin içborçlanma yoluyla finans¬ 
manında da sermaye piyasasının rolünü belirtiyordu : 

"Kamu kesiminin borçlanmasını kolaylaştırabilmek için 
daha yaygın dağılımını sağlamak,, özel tasarrufların artmasını teşvik 
etmek, sermaye piyasasının kurulmasını sağlamak ve iyi işlemesinde 

(4) 
düzenleyici rol oynamak gözetilecek hususlardır" II. Planda ima¬ 

lat Sanayiinin de "büyük sanayi işletmelerininin gelişememelerinin 
temel nedenleri" arasında "sermaye piyasasının kurulamaması" sayıl- 

(5) 
maktaydı. 

1968-1972 döneminde "Türk Ekonomisindeki Gelişmeler" 
başlığı altında sermaye piyasası konusu "Tasarruf Politikasının" 

i ı v 5 -r s -t ••• rvyr* - v < ■>*.v «■ 

mi tekrar belirtildikten sonra şu görüşlere yer verilmekteydi î 

(3) II. B.Y.K.P. S. 72 
(4) II. B.Y.K.P. S.80 
(5) II. B.Y.K.P. S.363 
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"Hukuki tedbirler ve vergi tedbirleriyle tasarrufların 

gelişimini ve bunların menkul kıymetlere istenilen ölçüde akımını 
sağlamak mümkün değildir. Ancak bu tedbirler sermaye piyasasının ge¬ 
lişimi için elverişli bir ortam sağlamada gerekli ve faydalıdır. Bu 
nedenle sermaye piyasasının gelişmesi için bir yandan tasarrufları 

teşvik edecek mâli ve hukuki tedbirler alınırken öte yandan piyasa¬ 
nın talep yönünde yer alan teşebbüslerin istenilen şekilde düzenlen¬ 
mesi, -fon taleb i - • i-l e piyasaya başvururken devletin dahi belli pren¬ 

siplere uyması piyasanın etkili bir denetime tabi tutulması ve ta¬ 

sarruf sahiplerinin tercihine uygun menkul kıymet ihraçlarının sağ¬ 

lanması yanında; halkı bu mekanizmaya alıştıracak örnekler verilmesi 
■? 

sağlanacaktır. Sözkonusu örneklerin başarılı olmaları ölçüsünde, hal¬ 
kın menkul kıymetleri alıp satma alışkanlığı ve emniyet duygusu ar¬ 
tacaktır. 

Menkul kıymet emisyonlarının başarısının sağlanmasında ve 

düzenlenmesinde yardımına başvurulacak olan aracı kuruluşların, piya¬ 

sanın işleyişinde tasarrufların menkul kıymetlere akımında ve teşeb¬ 

büslerin finansman programlarının başarıya götürülmesinde büyük etki¬ 

leri olacağından, bu kuruluşlarla ilgili mevzuat ihtiyaçlara cevap 

verecek şekilde geliştirilecektir. Sermaye piyasasının denetlenmesi 

(konusu, îbu piyasanın gelişmesi için getirilecek tedbirlerin ye hazır- ,~a 
lanacak mevzuatın en önemli bir yönü olarak ele alınacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Plan dönemi içinde sermaye piyasasının 

düzenlenmesi ve teşvikine ilişkin çalışmalar sonucu hazırlanan ve ge¬ 

nellikle halka açık anonim ortaklıklarının kurulmasının teşviki konu¬ 
suna ağırlık veren tasarının kanunlaşması sağlanacaktır. Ayrıca tasar¬ 

rufların menkul kıymetlere akabilmesini sağlamak amacıyla özel mali 

kurumlar meydana getirilecek; faiz hadleri sermaye piyasası üzerindeki 
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etkisi yönünden gözden geçirilerek, sermaye piyasasının gelişmesinde 
kurumsal tasarruflardan da yararlanılacak; sermaye piyasasının teşki¬ 

lâtlanıp giiç kazanmasına paralel olarak teşebbüslerin uzun vadeli 
kredi ihtiyaçlarını para piyasasında karşılamalarını önleyici tedbir¬ 
ler alınacak, bu amaçla kredi temdit ve tecditlerinde gittikçe yükse¬ 

len faiz hadleri uygulanacak; Devletin tahvil alıp satma politikası 

sermaye piyasasını düzenleyici yönde kullanılarak; tahvil ihracı için 

gereken hukuki, fiili formaliteler basitleştirilerek, menkul .kıymet¬ 
ler borsası canlılık kazanmcaya kadar menkul kıymetlere likiditeyi 

sağlamak amacıyla sorumlu kamu kuruluşları bankalar sistemi ile iş¬ 
birliği halinde gerekli tedbirleri alacaktır" denilmek suretiyle 

yİ 

sermaye piyasasının düzenlenmesi konusu tasarrûf-yatırım çerçevesi 
içerisinde ve oldukça geniş bir biçimde ele alınmıştır. Yer verilen 
görüşlerin bir özelliği de devletin yaklaşım tarzını, piyasanın dü¬ 

zenlenme amacı ve şeklini, mevcut durumun tesbitini ve gelişme hedef¬ 
lerini ihtiva etmesidir. Aşağıda belirtileceği gibi 1971 yılında mec¬ 

lislere sunulan 2. tasarının büyük ölçüde bu görüşlerin ışığı altında, 
hazırlanmış olması da ayrıca zikredilmek gerekir. 

III. Plan konuyu II. Plana göre daha yüzeysel ele almıştır. 
"Üçüncü Plana Girerken Türk Toplumunun Temel Sorunları" ana başlığı 
altında “İç Tasarruf Açığı ve Kredi Sistemi Sorunları" anlatılırken 
"Türkiye'de tasarruf düzeyinin hızla yükseltilmesini engelleyen bazı 

yapısal güçlükler"in meydana gelmesinde sermaye piyasasının gelişeme- 
mesi sayılmaktadır: 

(6) II. B.Y.K.P. S. 104-105. 
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"Örgütlenmemiş sermaye piyasasının kurulamamış olması 
biriken fonların sanayi yatırımlarına dönüştürülmesini güçleştiren 

bir etken olmuştur. 3u bakımdan kredileme sisteminin, ekonomide ya¬ 
nışa! değişmeye yardımcı olacak bir esnekliğe sahip bulunmadığı ve 

(7') 
kendini yenıleyemediği ortaya çiKmaktadır" ' . 

Tabiiatiyle kredi sistemi ile sermaye piyasasının bir 

ilgisi yoktur, olmamak da gerekir. Çünkü, "kredi sistemi" sermaye pi- 
yasası ile değil para piyasası ile ilgili bir kavramdır. 

Planda "Tasarruf Politikası" başlığı altında "planın fi¬ 
nansmanı yönünden tasarrufların artırılması yanında yatırımlar bakı¬ 

mından uygun bir kompozisyonun sağlanması da gerekmektedir" denildik¬ 

ten sonra bu iş için"kurumsal yapıda sağlanacak değişikliklerle tamam¬ 
lanacak olan bu politika, fonların usun vadeli yatırım kredileri ha¬ 

line dönüşmesini kolaylaştıracak ve öncelikli sektörlerin dış finans¬ 
man ihtiyacının yeter miktarda karşılanmasına imkân verecektir. 

(   ) 

"Aracı mâli kuruluşlar sisteminde düzenleme yapılıncaya 
ve yeni yeni kuruluş^lar gerçekleştirinceye kadar uzun vadeli mali 

tasarrufların doğrudan doğruya plasmanına uygun bir ortam sağlanacak- 
( O A 

tır"' görüşlerine..yer veriliyordu. 

(7) III. B.Y.E.P. S. 114 
(8) III. B.Y.K.P. S. 882 
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Plan daha sonra "belirli somut hır çözüm önermeksizin sa¬ 
dece "Sermaye Piyasası geliştirilerek gönüllü tasarrufların artırıl¬ 

masına. ve tasarruflarını menkul kıymetlere yatıran küçük tasarruf sa¬ 

hiplerinin hale ve menfaatlerinin korunmasına imkân verecek düzenle- 
(9) 

Tüei hir sistem kurulacaktır" seklinde "bir tedhır getiriyordu. 

Bu sistemin kurulmasını kolaylaştırabilmek için planda 

=*mtizm-et C-ören Kurumlar" başlığı altında -Menkul Kıymetler Borsaları- - 

nın "komb-iyo ve kıymetli maden işlemlerinde ayrı, ihtisaslaşmış hiz¬ 
met örgütleri olarak yeniden düzenlenmesi" öngörülmekte idi, Ayrıca 
"sermaye piyasasında aracılık hizmeti görecek ihtisas kuruluşlarının 

örgütlenmesi"nin önemi vurgulanarak, bu örgütlenme gerçekleştirilin¬ 

ceye kadar 

- Aracılık hizmetlerinin bankalarda yürütülmesinin teşvik 
- Yeminli hesap uzmanlığı mesleğinin düzenlenmesi 

nin gerekli olduğu belirtiliyordu. Plan döneminde yeni mali kurumlar 

olarak "yatırım ortaklıkları"nın, ve "taksitli satışlar finansman or¬ 

taklıkları" nm^^ kuruluş ve gelişmeleri teşvik olunacaktı . 

• . IV.B.Y.K. Planı ise 5. Bölümde "Ekonominin Yönetimi ve ! 

Kurumsal Yapı" ana başlığı altında Para Bankalar ve Kredi Kurumlarm- 

dan bahsederken "Sermaye Piyasasında G-elişmeler" şeklinde bir parag¬ 
raf açarak konuya oldukça geniş yer vermiştir: 

(9) III. B.Y.K.P. S. 883 
(10) Taksitli Satışlar finansman Ortaklığı'nın ne anlama geldiği plan 

da açıklanmamıştır. 
(11) III. B.Y.K.P. S. 909 
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"II Plan döneminde sermaye piyasasında başlayan geliş- 
(12) aev“ III. Plan döneminde daha da his kazanmıştır. 1211 Sayılı Mer¬ 

kez Bankası Yasası uyarınca Haziran 1970'de özel kesim tahvillerinin 

faiz ve satış koşulları ilk kez Banka tarafından saptanmaya başlan¬ 

mıştır. Özel kesim tahvillerinin faiz ve satış koşullarının vadeli 
mevduat ve devlet iç istikraz tahvilleri gibi rakip mali aktifleri 
aleyhine geliştiği durumlarda tasarrufların bu tahvillere yöneliş¬ 
leri artmıştır. 

1975 yılında döviz pozisyonu tutma yetkisinin verilmesi 

ile birlikte bankaların kambiyo işlemlerine aracılık etme olanakları 

genişlemiştir. Döviz alış ve! satış kurları arasındaki farklardan, 
vergi yasalarının tanıdığı bazı avantajlardan hariçteki muhbir ban¬ 

kalarda tutulan dövizlerden sağlanan faiz gelirlerinden, arbitraj 

işlemlerinden ve yurt dışında bulundurulan dövizlerin DÇI/I olarak 
yurda getirilmesinden doğan kazançlardan kaynaklanan kambiyo kârla¬ 
rındaki artış, bankaları bu alanda çekici olanakları değerlendirmeye 

yöneltmiştir. Ancak 1977 ve 1978 yılında yapılan mevzuat değişiklik¬ 
leri ile hemen her türlü dışalım ödemeleri için T.C. Merkez Bankasın¬ 

dan kuvertür sağlama yükümlülüğünün getirilmesi ve dışarda oturan ki¬ 

şilerin DÇM hesabı açtırma olanaklarının daraltılması, kambiyo gelir¬ 
lerini azaltıcı yönde etki yapacak etmenler olmuştur. 

III. Plan döneminde, 7129 Sayılı Bankalar Yasasında öngö¬ 
rülen kredi olanaklarından yararlanmak amacıyla özel sektör holding¬ 

leri bankaların sahipliğini elde etme çabalarını yoğunlaştırmışlardır. 

Bu durum sınırlı sayıdaki kişi ve kurumların, halkın tasarruflarını 

kullanarak ekonomide bir kısım fizik kapasitelere sahip olmalarına 

yada egemenliklerini artırmalarına yol açmıştır. Bu uygulama ekonomi¬ 

nin istenen yönde geliştirilmesine engeller yarattığı gibi gelir dağı¬ 

lımı açısından da sakıncalar getirmiştir. 

(12) Aslında I. Plan demek daha doğru olurdu. 
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1976 yılındaki düzenleme ile özel kesimin tahvil çıkar¬ 

ması Merkez Bankası iznine bağlanarak kaynak tahsisinde kamu dene¬ 

timine göreli olanak sağlanmıştır. Özel tahvil piyasasından .yarar¬ 
lanmada hatırlı şirketlerin payı büyük olmaktadır. Özel tahvillerde 
giderek gelişen ikinci piyasanın günün koşullarına cevap vermeyen 

1447 Sayılı 'Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Yasası ile denet¬ 

lenmesi ve disipline edilmesi olanaksızlaşmıştır. 

III. Plan döneminde Hazine, iç istikraz tahvilleri satış¬ 
ları, özellikle satış süresinin uzatılarak, itibari değerin altında 

satışı olanağının getirildiği 1974 yılından başlayarak hızlanmış; 
daha önemli olarak bankalar, tasarrufçu kuruluşlar* ve özel şirketler 
dışında, özel tasarruf sahipleri tarafından alınan tahvillerin top¬ 

lam satışlar içindeki payı yükselmiştir. 

T.C. Merkez Bankası Yasasıyla Banka’ya tahvil piyasasını 

düzenleme yetkisi verilmiş olduğu halde, hisse senetleri konusunda 

böyle bir yetki bulunmamaktadır. Bu bakımdan hisse senetleri piyasa¬ 
sını kaynak dağılımında sektörel öncelikleri gözeterek düzenlemek ola¬ 

nağı bulunmamaktadır. Kaldı ki hisse senetlerinin borsaya kote edil¬ 

mesinde zorunluluk olmayışı, hisse senetleri çıkarımını ve satışla¬ 
rını izlemeyi olanaksız kılmıştır" 

Görüldüğü gibi Planda konunun başlığının "Sermaye Piya¬ 

sasında Gelişmeler" şeklinde konmasına rağmen sermaye ve para piya¬ 
saları III. Planda olduğu gibi birlikte ele alınmıştır. Bunun netice¬ 
si olarak dönem itibariyle görüşlerden münhasıran sermaye piyasası 
hakkında net bir fikir edinmek mümkün görülmemektedir. Ancak bazı 

"özel sektör holdinglerinin bankaların sahipliğini elde etme çabala¬ 

rı" şeklinde ifade edilen cümleden, bu hareketin sermaye piyasasının 
gelişmesine olumsuz etki yaptığını anlamak mümkündür. 
(13) IV. B.Y.E.P. S. 113-114 
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IV. Planda ayrıca "Tasarruf Politikası" ile ilgili ted

birler arasında "Özel kesimde kurumsal tasarrufların artırılmasını 

sağlamak üzere sermaye piyasası geliştirilecek, gönüllü tasarrufla

rın artırılmasını ve taşınır' değerlere yatırılmasını özendirmek için, 

küçül: tasarruf sahiplerinin hak ve çıkarlarını koruyan düzenlemelere 
(ı 4) 

gidilecektir" şeklinde hır tedbire de yer verilmiştir 

Aşağıda mevzuat çalışmalarının tarihçesi anlatılırken-

bahsedileceği gibi Devlet Planlama Teşkilâtı başından beri gerek 
Planlarda gerek tasarıların hazırlanmasında ve gerekse konunun gün
demde tutulmasında önemli bir rol oynamıştır. 

B- MEVZUAT ÇALIŞMALARININ TARİHÇESİ 

"Kalkınma Planlarında Sermaye Piyasası" bölümünde bahse

dildiği gibi Türkiye’de Sermaye Piyasası'nın; kurulup geliştirilmesi 
ve gerekli hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalış
malar I. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile başlamıştır. "Ekonomik mode

lin finansman imkanlarından" biri olarak düşünülen sermaye piyasası 
hakkında yine bir önceki bölümde bahsedildiği gibi üç rapor hazır

lanmıştır. Bu raporlar Devlet Planlama Teşkilâtı’nın Öncülüğü ve or-
. (15) 

ganizatorlüğü altında başlatılan çalışmaların ilk ürünüdür ' Rapor
lardan sonra, çalışmalara devam edilerek "Sermaye Piyasası’nm Tanzim 

ve Teşviki Hakkında Kanun" taslağı Prof.Dr. Reha POROY başkanlığında 
bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Doktrinde ilk Tasarı veya 1. Ta

sarı diye adlandırılan bu "taslak" bilahare kamu ve özel sektör ilgi
lilerinin katıldığı bir seminerde tartışılmıştır^^). 
(14) IV. 3.Y.K.P. S. 265 
(15) Poroy, R: Sermaye Piyasaşi-Sorunları Çözüm Yolları, 1982’âen 83’e 

Türkiye Ekonomisi Semineri, S.2 
(16) Sermaye Piyasası Semineri (2-5 Aralık 1965), Odalar Birliği,ANKARA 
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Dalıa sonra tasarı Türk-İsviçre 3. Hukuk Haftası dolayı¬ 
sıyla 1966 yılında İsviçreli ve Türk hukukçular tarafından tartışıl¬ 
mış, bilahare Haliye Bakanlığı’nca gerekli gözden geçirme ve düzelt¬ 
meler yapıldıktan sonra Bakanlar Kurulu'na sunulmuştur. 

Bakanlar Kurulu, tasarıyı görüştükten sonra T.B.M. Mecli¬ 
sine vermiştir. Mecliste tasarıyı görüşmek üzere bir geçici komisyon 

■ Vı i HıU. TÇ (Vff1 İ. SyO'"'—~ İİCİ V 2 1 rrQT*0 -y- “ * 3 ^ "o s/z ı d. 0 § i fŞ jjk İlk i 0 r ' ~J 0 

ilavelerde bulunduktan sonra 12.2.1969 tarihinde bir raporla birlikte 
e 

Me c1i s Başkanl1ğ1'na sunmuş 
tasarı kadük hale gelmiştir. 

(15) 
Meclis Başkanlığı'na sunmuş ancak yasama dönemi sona erdiği için 

Tasarıya, çeşitli çevrelerden sert eleştiriler gelmesine 

ve kadük olmasına rağmen çalışmalara devam edilmiştir. Tenkitler, 

sermaye piyasası kanunu çıktığı takdirde bankaların tasarruf mevduatı¬ 

nın azalacağı ve bazı büyük işletme sahiplerinin halka açılmağa mecbur 

tutulacakları noktasından yapılmış ve buyüzden çalışmalar açık veya 

gizli birtakım muhalefetle karşılaşılmıştır. 

Teni çalışmalar tenkitlerin de dikkate alınabilmesi maksa¬ 

dıyla Devlet Planlama Teşkilâtınca yürütülen "Banka Kredi Sisteminin 
Yeniden Düzenlenmesi Projesi" çerçevesinde, "Banka Kredi Sisteminin 

Reorganizasyonu Teknik Çalışma Gurubu Başkanlığı"nca yerli ve yabancı 

müşavirlerden müteşekkil küçük bir gurup, tasarının değerlendirilmesi 
ve gerekirse değişiklikler yapılması hususunda görevlendirilmiştir. Bu 
gurubun hazırladığı ilk teklif Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da Türk 
ve Yabancı (Fransız, İsviçreli ve Bileşik Amerikalı) hukuk profesörle¬ 
ri ve iş adamlarının iştirak ettiği toplantılarda tartışılmış ve ilgi- 

^ U6) 
İllere sunulmuş tur. 
(15) 3.4.1957 gün ve 71-333/1918' Sayılı yazı. 
(16) Poroy.R, Sermaye Piyasası-Sorunları ve Çözüm Yolları S.2, ayrıca 

Uras.G., Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi Hi:. Kanun 
Tasaıısı İİQ ilgili görüşler. Nisan 1973, D.P.T. Dokümantasyon Sb, 
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Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı bu çalış¬ 
malar sonucu sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki için yeni bir ta¬ 

sarı teklifi ve bu teklifin gerekçeleri hazırlanmıştır. 

3u hazırlıklar devam ederken Maliye Bakanlığı bir tasarı 
(17) 

hazırlamış ve tasarı 20.5-1970 tarihinde T .3.11.11. ' ne sunulmuştur. ' ' 
2. Tasarı, Meclislere sunulduğunda; esas itibariyle 1. tasarının ko¬ 

misyonda kabul edilen şekline ç ckdo e ns emekteydi. Millet Meclisi Grene 1 

Kurulu bir süre sonra 35 numaralı geçici komisyonu kurarak 2. tasa¬ 

rıyı görüşmekle vazifelendirdi. 

-i 

Komisyon çalışmalarında "Banka Kredi Sisteminin Reorga¬ 

nizasyonu Teknik Çalışma Gurubu Başkanlığı"nca hazırlanan görüşler¬ 
den büyük ölçüde yararlanmıştır. Bu arada bir milletvekili gurubu da 
yeni bir teklif hazırlamışlardır. Bu teklifin 1967 yılında meclise 
sunulan tekliften farklı bir yanı yoktur. 

35 Numaralı Geçici Komisyon,raporunu hazırlayarak 29.11.1972 
tarihinde Meclis Başkanlığına gönderdi, ancak görüşülmeyen bu tasarı 
da kadük oldu 7 ^ 

Meclise sunulan iki tasarı üzerinde gerek basında gerek 
birtakım ilmi seminerlerde uzun yıllar pek çok görüş ileri sürülmüş¬ 
tür. Bu görüşlerin yanısıra D.P.T. ve Maliye Bakanlığı'nca birtakım 

gayretler olmuş ise de kısa vadede netice alıcı bir gelişme olmamış¬ 
tır. 

(17) 71-333/3007 Sayılı Başbakanlık yazısı. 
(18) Tekinalp,Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları. S. 3 
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Planlama 

1 ilclerinder 

Ocak 1972 yılında 1. ve 2. Tasarılar üzerinde Devlet 

Teşkilâtı'nca verilen bir görüşte, tasarıların temel.özel- 
1 V ■> ■ 1 + 1 ' (19) - en b ah s e d1imeitedir: 

tarihlerde Türkiye'de sermaye piyasasının doğuşuna ait belirtiler 

dahi bulunmadığından ve yatırımcı fertler herhangi bir sınai ortak- 

ve tahvil satışı yoluyla yeni gelişen teşebbüslerin sermaye ihtiyaç¬ 
larının karşılanabileceğini öngörmemişlerdir. Adı geçen tasarıda 
halka açık ortaklığın tarifinde halka hisse senedi arzı öngörülmüş 
olmakla beraber sermaye piyasasına müracaat edebilme imkanı teşebbüs¬ 

lerin halka açılmaları için yeterli teşvik unsuru sayılmamıştır. Do¬ 

layısıyla önceki tasarıda, özel hükümler, vergi avantajları ve gerek 
banka kredilerinde gerekse bankaların bu türlü ortaklıklara iştirak¬ 

lerinde tercihli muamele şeklinde bazı teşvik araçları öngörülmüştür. 

konunun kötüye kullanılmasını önlemek ve pay sahiplerini korumak için 
halka açık anonim ortaklıklar hakkında şekil ve muhtevaya ait birçok 

şartlar getirmiştirr Devlet memurlarından teşekkül edecek bir serma¬ 

ye piyasasının denetleme komisyonunun konunun kapsamına giren ve bil¬ 

hassa kuruluşa ve hisse senetlerinin halka satışına ait bütün faaliyet¬ 
leri ve bir ölçüde halka açık anonim ortaklıkların cari muamelelerini 

kontrol etmesi öngörülmüştür. 

(19) DPT olarak mevzuat çalışmaları ile ilgili 3 önemli görüş veril¬ 
miştir. Uras, G-., tarafından verilen bu-görüşler şu başlıkları 
taşımaktadır. Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi, Ocak 1972, 
Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile ilgili görüşler, Nisan 1973, Sermaye Piyasasına 
İlişkin Görüşlerde Değişiklikler,Ocak 1974. Her üç görüş D.P.T. 
Kütüphanesinde mevcuttur, başka nüshası yoktur. 

sözkonusu tasarıyı hazırlayanlar kısa bir sürede halka hisse senedi 

ilk tasarı ve ona benzer bir yapıya sahip ikinci Tasarı, 
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Tasarıları hazırlayanlar hemen hemen her anonim ortaklı¬ 

ğın halka açılacağını ve "bir kısmı hisse senetlerini halka satacağı¬ 
nı tahmin etmişlerdir. Su suretle, yatırımcıları koruyan hir denetleme 
ve halka açık anonim ortaklık hisse senetlerinin piyasaya arzı esa¬ 
sına göre Türkiye'de Sermaye Piyasasının gelişeceği düşünülmüştür. 

Ancak ilk tasarının hazırlamışından heri Türkiye'de Ser¬ 
maye Piyasası "bakımından yeni hir durum ortaya çıkmıştır. Halen Tür¬ 
kiye'de tahvil ve hisse senetlerine yatırım konusunda hüyuk hır ilgi 

potansiyeli mevcuttur." 

"Türkiye Sınai Kalkınma Bankası portföyünden halka, arz 

edilen hisse senetleri hüyük ilgi görmektedir. İlk ihraç edilen tah¬ 
vil ve hisse senetlerinin halk - tarafından rağhet görmesinden haşka 

menkul kıymet tüccarları vasıtası ile yatırımcılar arasında hisse 

senetleri alınıp satılmaktadır. Borsa acentalarınm kıymet arzındaki 

yetersizliklerinden dolayı Menkul Kıymetler Borsası'nda hareket ger¬ 

çekleşmemiştir. Son gelişmeler, daha önceki tasarıların hazı önemli 

eksilclilclerini ortaya çıkarmıştır: 

1. Mevzuatın ihdas edeceği denetlemelerden kaçınmak isteye¬ 

cek olan yeni hir ortaklığın kurucuları veya mevcut hir ortaklığın 

yönetim kurulu, sadece halka açık anonim ortaklık şeklini iktisap 

etmemekle hu isteklerini kolaylıkla yerine getirebileceklerdir. Neti¬ 

cede vergi yüklen hır miktar artacak ve bankalar tarafından finanse 

edilmeleri biraz güçleşecek, fakat hakiki maliyetleri kendilerine 
açıklanmamış elan teşebbüslere yatırım yapmış olan hali: insafsız bazı 
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iler tarafından istismara•karşı korunmamış ola¬ 

caktır. Bu tehlikeler gelişmiş sermaye piyasasına sahip ülkelerde 
olduğu gibi, halka açılma prensibinin uygulanması ile geniş ölçüde 
azaltılabilir. 

2. Tasarılara göre mevcut anonim ortaklıkların, kitle halinde 

halka açık anonim ortaklık şeklinde intikalleri sadece şekli olacak¬ 

tır. 3orsaya kote edilme ortaklıktaki hisse dağılımını .değiştirmeden, 

bazı hisselerin satışı (diğer bir ifade ile ortaklıkta çalışanlar 
arasında herbiri bir veya iki hisseye sahip 50 hissedar yaratılması^ 
ile kanuna uygunluk sağlanabilecektir. Bu durumda Sermaye Piyasasını 

Denetleme Komisyonu hisse sahipliğinin yaygınlaşmasını sağlamakta et¬ 

kili olamayacaktır. Kaldı ki sermaye piyasası gelişse dahi anonim or¬ 

taklıklara ait payların halka intikali için arzedilecek bütün hisse- 
f 21) ler piyasa tarafından massedilemeyecektir."^ 

Netice itibariyle denebilir ki; 1. Tasarı, hazırlandığı 
. { 

tarihte, sermaye piyasası, ekonomimize yabancıydı ve teorik bir kav¬ 

ram olarak mevcuttu. Çalışmalar kalkınmaya yararlı bir finans aracı¬ 

nın çeşitli tedbirlerle oluşması yönündeydi. Bunun için halka açık 
anonim ortaklıkların süratle yaygınlaştırılması gereğine inanılıyor¬ 
du. 1. Tasarının ağırlık merkezini bu_sebepten halka açık anonim or¬ 
taklıklar oluşturuyordu. Bunun yanında halka açık anonim ortaklıklara 
kredi öncelikleri ve vergi muafiyeti tanınıyordu. 

(20) 2499 Sayılı Kanunda halka açılmış olmak için 100 hissedar olma 
şartı önceki tasarılarda 50 idi. 

(21) Uras, G., Sermaye Piyasasının Düzenlenmesi, Dokümantasyon şb. 
S. 5 v. d. 
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2. Tasanda ağırlık merkezi menkul kıymetlerim halka, 

arzı ve buna aracılık eden kuruluşlarla bunların denetim altına 

alınması kabul edilmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu teşvik ye¬ 

rine tanzim edici niteliği ağır basan bir muhtevaya kavuşturulmaya 

çalışılmıştır. 

28.7.198i gün ve 2499 sayı ile kabul edilen ve Ser.P. 

-femn -adı altında .bütün Joiilrumleri . ile 1982 yılı başlarında yürürlüğe 
giren kanunla 20 yıllık çalışmalar önemli bir mesafe katetmiş bulunu- 

7 

yordu. ,<;: 

i 

2499 Sayılı Kanun; doktrinde 2. Tasarının gözden geçiril¬ 

miş şekli olarak kabul edilmektedir. Teşvikten ziyade tanzim edici 
özellikte olduğu, ilk çalışmaların başlamasından itibaren aradan ge¬ 
çen süre içinde olup bitenleri aksettirmediği v.s. gibi olumsuz sıfat 

larla eleştirilmesine rağmen Kanununun daha sonraki bölümlerde geniş 
bir yorumunu vereceğimiz gibi bir çerçeve-kanun olmak niteliğini taşı 
dığını ve muhtemel aksaklıkların büyük ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu 

(22) 
düzenlemeleriyle önlenebileceğini söylemek mümkündür. 

(22) Tekinalp, Ü., Eski Tasarı Yeni Kanun Olurken Bazı Düşünceler, İk 
tisat Maliye CrXXVIII, S: 1 S. 17 v.d. 
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lan anlatılacak ve açıklamalarımı adan sonra mevcut aksaklıklar , 
boşluklar ile bizce uygulama veya düzenlemelerdeki yereri kadar net 

Bölüm; 2499 Sayılı Kanunun sistematiğine yakın bir sis¬ 

tematik içerisinde ele alınmasına rağmen, çalışmamız madde madde kanu¬ 
nu şerh etmek amacı taşımadığı için zaruri görülen bazı takdim tehir 
farklılıkları kaçınılmaz olarak karşımıza çıktı. Esasen burada yap¬ 

mak istediğimiz hukuk mantığı açısından geniş bir çerçeveyimuhte¬ 

lif nirengi noktalarından hareketle, çeşitli kavramlar ve düzenleme¬ 
ler arasındaki illiyet rabıtalarına göre bir bütünlük içerisinde 
ifade etmektir. Yoksa amacımız bir tatbikat kitabı yazmak değildir. 

Hukuki analizimizi yaparken kanun koyucunun amacını esas 

almakla birlikte sermaye piyasası konusunun ülkemizde yeteri kadar 

eskiye dayalı bir maziye sahip olmayışı, yürürlükteki mevzuatla olma¬ 

sı gerekenler ve halen olup biten olaylar arasında da çatışan veya 

yeterince mutabakata varılamamış noktalar karşımıza çıktı. 

2 t 2 Q B ■~i'rr x 11 B 0 '. ■". * -. c* 0 t* çeyes" ucl 0 - -.r -. • •"■p. p p ■ ' p . - _ 

kındaki düzenlemeler üzerinde yaptığımız tetkikler; kanun, kanun hük¬ 
münde kararname, uaramame, tüzük, tebliğ, yöııetrm ı.ı ve sirkü¬ 

ler gibi mevzu hukukun ibda ve tatbikine taalluk ede:: hususlarda, 

kanunun tek elden değil pek çok müessese ve-kuruluş tarafından 
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müdahaleye maruz kaldığını anlamamıza sebep oldu, bir anlamda unlu 

Türk Parası kıymetini koruma mevzuatı gxbi başı ve sonu belirsiz bir 

istikamete doğru gidiş sermaye piyasası düzenlemelerinin mühim bir 

zaafını teşkil etmektedir. 

3ir yandan Kanun Hükmünde Kararnameler ile mevzuat düze: 

demelerinde önemli bir sürat sağlanması yoluna gidilirken, diğer ta¬ 

raftan Sermaye Piyasası Kurulu, Kaliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve 

bugün olmasa bile uzun vadede otorite zaafı doğurabilecek bir durum¬ 
dur . 

Biz bu bölümde, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çer¬ 

çevesinde, ilgili mevzuatı da dikkate alarak sermaye piyasası konu¬ 
sunu hukuki bir tahlile tabi tutmaya çalışacağız. Ancak böyle bir tah¬ 
lile girişmeden önce bugüne kadar bu konuda yapılan düzenlemeleri bir 

sistematik içerisinde vermeyi uygun bulmaktayız. 

Sistematik,yürürlükteki mevzuatı 6 Ekim 
1984 günlü "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik"in çıktığı tarihe kadarki süreyi kapsamaktadır. 

Sistematiği hazırlarken yürürlükten kalkmış düzenlemeleri almamaya 

dikkat ettik. 

B- YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATIN SİSTEMATİĞİ 

o ’r ATvr7rIVrT, A17 Ci. • iUU'i OnUxiil 

aa. Sermaye Piyasası Kanunu : Mevzuatın esasını teşkil eden 

ana kanundur. 28.7.1981 tarihinde 2499 Sayılı kanun olarak çıkarılmış 
ve 30 Ocak 1982 tarihinde bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. 
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Özelliği itibariyle bir "çerçeve" kanun diye düşürmek mümkündür. Dü¬ 
zenleme alanı olarak Birinci Piyasa (Birinci el= Birincil) nemlen 

menkul kıymetlerin ilk siyasaya çıkışı ve bunda aracı ulan kurumlar. 
hukuki özellikler gibi borsalara taalluk etmeyen'bir alanı -düzenle¬ 
mektedir. 

bb, ödünç Para Yerme işleri Kanunu : 1933 yılında çıkarı¬ 
lan ve 2979 Sayılı kanun olarak yürürlüğe sokulan bu kanun yukarıda 

Üö-Lir ü i X Ci -i- 1 ;ü 1 O 1 O eli i-ck 3 I’jL -.İv. O _L ci j iiiiu i Cl -L O kJ J U. ü J_ Cv- ıV cl *-■ di i-mcl o — — -t 

birlikte değişikliklere uğramıştır. 2520 Sayılı Kanunla 11.9.198i 
yılında yapılan değişiklik (bizi konumuzla ilgili olarak bu değişik¬ 
lik ilgilendirmektedir) Maliye Bakanlığı'na menkul kıymetlerin sa¬ 
tışına aracılık eden gerçek ve tüzel kişilere ruhsat verme, bunların 
faaliyetlerini düzenleme ve denetleme yetkilerini de vermiştir. Ay¬ 
rıca değişikliklere göre Merkez Bankası reklamları denetleme yetki¬ 

sini haiz kılınmıştır. 

cc. Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden Düzenlenmesi Hak¬ 

kında Yetki. Kanunu : 2810 numaralı ve 5*4.1984 tarihinde kabul edi¬ 

lerek 7 Nisan 1984 günü yürürlüğe giren ve Bakanlar Kuruluna Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren bu Kanunla; 

Bankalar Kanunu, T.C. Merkez Bankası Kanunu ve bu kanun¬ 

lara ilişkin olarak çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerin, 

Sermaye piyasasının gerektirdiği borsaların kuruluş v 

.liye-tlerinin düzenlenmesi için; 

- 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 

Kanunu, 

- 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 

- 2279 Sayılı Ödünç Para Yerme işleri Kanunu, 
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bu kanunların e . ve değ ! ş delikleri ; kaldırılabilir. değiştir ilebilir 

ve yeııiden düşenle ııeb il ir, hükümleri yet irilmekte idi. 

Kanun. Bakanlar Kurulunun uyması yereldi ilkeleri tesbit U 

3 *ttp. o ’ir "t 0 v 0 b* dü z 0 n *L g ng 1. g p i. c z n 3 8.1c ci.nl 3 3 Kupu2. ■..ui£i 

tanımakta idi. (3u kanuna dayanılarak yapılan düzenlemeler aşağıda 
belirtilmiştir.) 

rak 13.1.1982 tarih ve 2578 Sayılı Yetki Kanunu çıkarılmıştır. 

ee. Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla. 
İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun : 2644 
Sayılı ve 26.3.1982 günlü bu kanunla (E.G. ilanı 30.3.1982) bu konu¬ 

da çıkarılmış Kanun Hükmindeki Kararnamelere uymana ve bunlardan ka¬ 

çınma halinde Ceza Kanununa da yeri geldikçe atıflar yapmak sureti 
ile çeşitli cezalar getirilmektedir. 

b tb t ip -it t ^PKAîIELEE 

aa. Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden Düzenlenmesi Hali¬ 

kında Yetki Kanunu’na Dayanılarak Çıkarılan K.H.K.*lar : 

Konumuzla ilgili olduğu kadarıyla bu konuda iki K.H.K. 

çıkarılmıştır : 

1. Henkul Kıymetler Borsalar*! Hakkında Kanun Hükmünde Karar¬ 

name Resmi Gazete'de neşir ve ilanı 6 Ekin 1983, Kararname Sayısı 91 

Bu Kanun. Hükmünde Kararname ile, menkul kıymetlerin güven 
ve istikrar içinde işlem görmesi için "Menkul Kıymetler Borsaları"nın 
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îîij.x ve du.1 *us ı- .• Cİ.-İ. ı. •*:>..u 

.i. .18 111 S. G ScXS.i.ciX.1 V0 CIGllG UİBIG .i. ü. Ll Z 8II j. 3 ili .10 ,1 o 6 ü 
m. iye ae 'au.Tul-

kurulacak menkul er oorsararı d 

name 1 de belirtilen esaslar çerçeve 

ikinci el oiyasa denilen rorkr 

ar .l v e 

r *» - r; a p ; . .o * 

anan Uucnunae c.arai 

;ö s te re çeklerdir. 

-f- -•» o 1 .o (] *p ır[j 1_] i p î r 

kân veren borsalar hakkında, çıkarılan bu K.K.E.’yi. • Sermaye- Piyasası 

konusunda, Ser.p. Kanun’undan sonra en önemli düzenleme diye nitele- 

'■pkp \r~\ •v' 

2. ödünç Para Verme işleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar¬ 

name K.H.K/SO sayı ve 30-9-1933 tarihinde kararlaştırılan bu K.H.K. 
de bir önceki K.H.K. ile birlikte 6 Ekim 1933 tarihinde Resmi Gazete¬ 

de neşir ve ilan edilmiştir. Kanun Hükmündeki kararnamenin amacı 
"faizden para kazanmak için ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçel 

ve tüzel kişilerin faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek"tir. Ik- 
razatçılar bu K.H.K. hükümlerine tabi kılınmış, Bankalar, Sigorta 
Şirketleri, özel Kanunlara göre ödünç para vermeye yetkili bulunan 
icj_ s i ler Karam arn o TCstd s s~~ ı o ıs1- nda lu "fcı ılın s lıır« 

bb. ödeme Gü ç1üğü Içinc 

iyili Yetki Kanunu Çerçevesinde Çıkarılan 

ankerierle ilgili Olarak 

• ^0 * Karaman s ı°r * 

5u kanuna dayanılarak;başta,sonradan adından sık bahse- 

dilen 35 Savılı TC • H ♦ TC • çıkarıİmş ve daTıa som "beliren ihtiyaçlara 
cevap vermek üzere, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 52 ve 53 sa¬ 

fe ankerlc oy ı p i 

.s ıtıbarıyıe ou eme guçkugu ışınae'k: 
• f~> ' : D 0 ll ^ T' '-5 3:'irı 1 ı (**• 1 9 HG rlTi 1 1 ,oa 

reıı, bankerlik faaliyetini düzenleyen hükümler de getirmişlerdir. 
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aa. Konumuzla ilgili ol ar alı çıkarılmış ı. 

maye Piyasası Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve uye. 
Kakkında Kararname"dir. arar Sayısı 1/3734, C; P 1 

bb. . Bankalar Hakkında. 70 Sayılı Kanun 'Hükmünde Kararnamenin 

57 Sh ■ 7 ■■■■■ -ar. : a . ıy *n : ■ - 

Kanun uyarınca "Özel B.ınans Kurumlan"nm Kurulması, faaliyetleri 
ve tasfiyelerine ilişkin esas ve usullere dair Karar1 m yürürlüğe 

konulması hakkında. Kararname, Karar Sayısı : 83/7506, tarih : 
16.12.1983, R.G. neşir ve ilan 19 Aralık 1983. 

cc. Özel Piııans Kurumlan Kurulması Hakkında 16.12.1983 G-ün 

ve 83/7506 Sayılı Kararname Eki Karar. Bir önceki kararname ile 
Resmi Gazete’de aynı tarihte neşir ve ilan edilmiştir. 

..Bu kararname ile, Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak elan 

özel finans kurumlan ile yabancı memleketlerde teşekkül etmiş olup 
da bu Kararname çerçevesinde Türkiye'de faaliyette bulunan veya bun¬ 

dan sonra aynı usullerle Türkiye'de faaliyete geçecek elan özel fi- 
nans kurumlan düzenlenmektedir. 

dd. 21 Mart 1984 gün ve 84/7833 Sayılı Kararname: "83/7506 

Sayılı Kararın bası maddelerinin değişmesine ilişkin karar". • 

d. fK7TÜCL'ER : 

iionumuzia ougun için airent olacak yek ilmisi olmay 

1929 yılında çıkarılmış, 8172 Sayılı Kararname 19.6.1929 'günlü (R.G. 
neşir ve ilanı 24.7.19-29) Menkul Kıymetler vo Ka..biy:> Barsa] an. 
züğü' nü zikre tmek- mümkündür. 
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e. . Y0KET:u;Lmj:K 

C’P:. ":irenkul Kıymetier Tan zira Tonunun işleyişi Hk. Yönetme¬ 

lik" (24 Eylül 1982 Günlü ve 17322 Sayılı E.G.) 

45 Sayılı ÎC.H.IC. ile ye t irilen Ek KG. 33 uyarınca çı¬ 

karılmıştır. Tahvil arz ve talepleri arasındaki dengesizlikleri gi¬ 
dermek ve tahvil -niyasasının istikrarını sağlamak üzere kurulan fo¬ 

bi). 1. Borsa Bankerliği Belgesi Verilmesine ilişkin Yönetmelik: 

(29 Haziran 1982 günlü ve 17739 sayılı mükerrer E.G.) 

2. Borsa Bankerliği Belgesi Yönetmeliğinin 2. Md.'nin (b) 
Bendinde Yapılan Değişiklik Hakkında Yönetmelik (25 Kasım 1982 günlü, 
17879 sayılı E.G.) 

i >r>-v*op p Vo -r* I p rr-j HİP -mo o p / r\ -p a. p ! n cr “ı C] P Mprri q* /{J-±İ3CX J-J CXx il i- vU J i_ _L g-, V -L OJ.1U u O g-j -i- a. 1 w >J, ü. -y . 

Yönetmelik (9 Şubat 1984 günlü 18307 sayılı E.G.) 

Borsa Bankerliği ver i line s ine ilişkin bu 
Ser.P.K. m32, f.3. uyarınca 'Kurul tarafından, aracılık işlerinin 
gözetim ve denetimi Maliye Bakanlığından, bu Bakanlığın kurmuş ol¬ 

duğu "köprü denetim" sona erip de devralındıktan sonra çıkarılmıştır. 
Daha sonra Maliye Bakanlığı 2279 Sayılı Kanunun 2520 Sayılı Kanunla 

değiş t irilmiş 1. Md. 1 ne dayanarak S.l, IT o : 4 Tebliği ile (E.G. 23.11 
rgCj/1755-3) bu alanı düzenlemişti-. Bu tebliğ kaldırılmış, ancak Yö¬ 
netmelik, Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilmiş olan 200 milyon 

as. gar: sermaye ve bunun g 50’ si oranında teminatın T.C. Merkez Baııka- 

sı'na yatırılması hükmünü yönetmeliğe koymuştu. Sonradan bu hüküm 
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25 Kasın 1382 ve 3 Şubat 1984 tarihli yöne tmeliklerle değiştirimi!., 
aracılık "garanti sözleşmesi” (undemvritina) haline inhisar etıırıl- 

V*İİ Z d. 6 X G P İT.>1X İ nd G "b 0 X İ PX 0 88 - Ş t -L P • 

cc. Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışına Esas¬ 
ları Hakkında Yönetmelik : 84/8581 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

3.10.1983 güıı ve 91 Sayılı Menkul Kıymetler Borsaları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 2.10.1984 tarihin¬ 

de kararlaştırılmıştır. 

Yönetmelik "Türkiye'de faaliyette bulunan menkul kıymet¬ 

ler borsalar mm, kuruluş, yönetim, çalışma ve denetleme esaslarını 
düzenlemektedir." 

’'i;-] ygnet^e - "■ P P bupj ğp X 0 p i to i * r q t ğp'l 1 PıTT- •r>~Jr Ol « jr O P.0 X ^ 0 X XX Xg 

yer almayan yada açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de 

gözönünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yön¬ 

lendirmeye” Sermaye Piyasası Kurulu yetkili kılınmıştır. 

dd. Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilât Görev ve Çalışma Esas¬ 
ları Yönetmeliği (Hakkında Karar) Karar Sayısı 8/4644, 24 Haziran 
1982, R.G. 17734 

ee. Sermaye Piyasası Kurulu Fon Bütçe ve Muhasebe Yönetme¬ 

liği. (Hakkında Karar), Karar Sayısı 8/4688, 24 Haziran 1982, E.G.17734 
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f. TSBLIDLER 

Yukarıda sayılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Karar¬ 

name ve Yönetmeliklere dayalı olarak çıkarılmış tebliğler vardır. Bu 

tebliğleri Sermaye Piyasası Kanunu'nün verdiği yetkiye dayanarak Ser- 
maye Piyasası Kurulu'nun çıkardığı, Maliye Bakanlığı'nm, Merkez Ban¬ 

kasının ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın çıkardığı tebliğler 
olarak 4 ana başlık altında tasnif etmek gerekmektedir. 

aa. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri : 

Sermaye Piyasası Kurulu; S:VIII N.l Sayılı tebliği ile 

tebliğlerini sekiz seri halinde çıkaracağını belirtmiştir. Bu .güne 

kadar çıkarılan tebliğler seri ve numara sırasına göre aşağıda sıra¬ 

lanmıştır : 

Seri I- HİSSE SENETLERİ 

I. îîo : 1 : 24 Mart 1932/17643 R. O. "Hisse Senetlerine 
Tl i m Kcocl o“v»•1 
U_ -i- _L - -i- JL J. —J >13 Cl O _L. 

I. No : 2 : 16 Kasım 1982/17870 R.&. "No : l'iıı 7.Md.'nin 

1. Eıkrasınm Değiştirilmesi Hk. Tebliğ" 

S.P.K. Iio: 1 Tebliği ile hisse senetlerine ilişkin esas¬ 

ları belirlemiş, halka arz, kayıtlı sermaye, esas sermaye artırımını 

izah .ne ve siiiri.iler muhtevasını düzenlemiştir. Bu arada m. 7'de his¬ 

se senetlerinin / 20 'sinin 5000 TL. ve daha ldiçük değerde çıkarılması¬ 
nı öngörmüş sonra bu miktarı No : 2 tebliği ile 50.000 TL. 'ya çıkarmış¬ 
tır. 



_ ‘~7 O 

II. No : 1 : 7 Şubat 1982/17-598 P..0. "Tahvillerini Sa¬ 
tis için Halka Arşeden Ortaklıkların TT»m*ı r>- 

5-h] i -'T LIT. 

II. No : 2 : 12 Mayıs 1982/17692 R.G-. "Tahvillerin Halin 

Arzına, ilişkin 

. II. No : 3 : 12 kayış 1982/17692 B.G. "Hisse Senetleriy¬ 

le Değiştirilebilir tahvillere ilişkin esaslar." 

II. No : 4 : 14 Ekim 1982/17838 B.G-. "Anonim Ortaklık¬ 

ların Tahvil İhraçlarına İlişkin Esaslar." 

II. No : 5 : 30 Aralık 1982/17975 K.C-. "Anonim Ortaklık¬ 

ların Tahvil İhraçlarına Dair Esasları Düzenleyen Tebliğ1e ilişkin 
Tebliğ" 

II. No : 6 : 2 kart 1983/17975 E. O. "Anonim Ortaklık¬ 

ların Tahvil İhraçlarına İlişkin Esasları Düzenleyen Tebliğe İlişkin 
Tebliğ" 

II. II o : 7 : 13 Kasım 1983/18220 B.G. "Kâra iştiraki i 
Tahvil İhraç Esasları" 

Sg 070 o. \ry •; j_ j P, 4 *:- ? ' ' dİ. ı X0 o j i, ;.-ieitcİg 

Tahvillerin İhracına ve An er.: m Ortaklıkların tahvil ihraç ederken 

uyması yereken esasları tesh: c etmiş, 3 numaralı tebliğle Hisse Se¬ 

netleriyle Değiştirilebilir Tahvilleri, 7 numaralı tebliğle de Serma¬ 
ye piyasası konusunda önemli bir adım sayılacak "Kara iştirakli tah¬ 

vil" esaslarını düzenleniştir. 
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■-uu -i\~L —, ■ sj i. u„ 

III. No : I : 1.3 Kasın ,1933/18220 R.G-. "Katıl;,'a intifa' 

Senetleri (KIS) ihracına ilişkin Esaslar" 

Katılma intifa Senetleri hukuken açık ol aralı ilk defa 
uygulama alanı bulmaktadır. 

MKUL 

TAELIKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

IV. No : 1 : 26 Şubat 1982/17617 R.G. "Menkul Kıymet¬ 
leri Halka Arzolunan Anonim Ortaklıkların 2499 Sayılı Kanununa Göre 

1982 Yılında Tabı Olacakları Hükümler" 

IV. No : 2 : 10 Temmuz 19ö2/17750 R.G. "Esas Sözleşme¬ 
lerde 2499 Sayılı Kanuna Göre Yapılması Zorunlu Olan Değişiklikler 

ve Bunlar İçin Gerekli Nisaplara İlişkin Esaslar" 

IV. No : 8 : 10 Aralık 1982/17394 R.G. "No : 2’nin 2. 

lîd. 1 sini değiştiren Tebliğ" 

IV. No : 4 : 9 Şubat 1983/17954 R.G. "No : l'e ek Teb¬ 
liği" 

ıV. No : 5 : 2 Kart 1933/17975 R.G. "Kc 
sine bir lıkra Eklenmesine ilişkin Ek Tebliğ" 
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SRI : 7. ARACI KUR' 

29 Ha; "i nOçy'-ı ^7 q -p *• n_ 

jetleri ve Aracı -Kmlara ilişkin .Esaslar" 

V. No : 2 : 1 Haziran 1963/18064 R.&. "ön İzne Tabi Tutu¬ 
lan İlan ve Reklamlar" (şiire uzatılması Hk. ) 

V. in o • ı î ı2 Tsji'rus .../j / ıtı... -L.U-. -ün izne mD_ u— 

tulan İlan ve Reklamlar" (İlan ve reklam esasları Hk.) 

Y. No : 4 : 9 Şubat 1984/18307 R.C-. "Borsa Bankerliği 
Belgesi Başvurularına ilişkin Değerlendirme Sonuçları Hakkında Teb- 
li  “"O 

1. Numaralı Tebliğ esas tebliğ olup, bankerlik olayı 

sırasında "köora denetim" şeklinde adlandırılan dönemde Maliye Bale an- 

lığına verilen yetkinin S,P.îC. 'na devrini belgeleyen bu tebliğde 

S.P.K., menkul kıymet sayılan ve sayılmayan evrakı belirlemiş, ara¬ 

cılık amacıyla alım satım ve aracılığın boyutları ve muhtevası hali¬ 

kında önemli hükümler getirmiştir. 

Seri VI. YATIRIM ORTAKLIKLARI 

VI. No : 1 : 27 Kasım 1983/18234 R.G-. "Menkul Kıymetler 
o ı Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar" 

Bu ceoj.ig yatırım ox1 ^aklarını ü_i_j.ıemiZQe ilu ueta nuleuın 

olarak gündeme getiren ve düzenleyen tebliğ olup, sermaye piyasası 

açısından oldukça büyük önemi haizdir. 



CHT’Tî T • TT '-t' 
O-k/l l J. • v « * -a' 

tj --ü • ı ; 29 TTasrar 982/17799 E ;'G. "Aracılık Faali¬ 

yetleri ve Aracı Eurtualkra ilişkin .Esaslar" 

V. No : 2 : 1 Haziran 1963/18064 R.CÜ "öıı izne Tabi Tutu 

lan İlan ve Reklamlar" (süre t?zatı ıfiiası Hk. ) 

V, No : o : 22 tsîsius iı.r. ' ün 1.zne Tabi Tu¬ 

tulan İlan ve Reklamlar" (İlan ve reklam esasları Hk.) 

V. No : 4 : 9 Şubat 1984/18307 R.C-. "Borsa. Bankerliği 
Belgesi Başvurularına İlişkin Değerlendirme Sonuçları Hakkında Teb- 
1 i 
 ■“O 

1. Numaralı Tebliğ esas tebliğ olup, bankerlik olayı 

sırasında "köprü, denetin" şeklinde adlandırılan dönende I,Taliye Bakan¬ 
lığına verilen yetkinin S,?.il *na devrini belgeleyen bu tebliğde 
S.P.IC. , menkul kıymet sayılan ve sayılmayan evrakı belirlemiş, ara¬ 

cılık amacıyla alım satım ve aracılığın boyutları ve muhtevası hak¬ 

kında önemli hükümler getirmiştir. 

Seri VI. YATIRIM ORTAKLIKLARI 

VI. No : 1 : 27 Kasım 1983/18234 R.C-. "Menkul Kıymetler 

Yatırını Ortaklıklarına ilişkin Esaslar" 

Bu fceolig yatırım orı.aklarım uxkemizcie im uoıı nuıcuk. 

olarak gündeme .getiren ve düzenleyen tebliğ olup, sermaye piyasası 

açısından oldukça büyük önemi haizdir. 



- 76 -

Bu tebliğle-r dışında- S emaye 'Piyasasi. Kurulu ilenimi 

Kıymetler Alır.: Satırıma ilişkin 3 Sirküler Çıkarmıştır. (No : 1 : 
O fi -TT’-.T-Nl 1 GpO /l 7 O O O O • n C|.,vt lOfi/! /T P ^ r\1 T• "fi îTovt d *-r i J_c-_L .i. y tu d y _L / w d • i. O • d « _y >j<. U. J G. O _L .y d* r/ ı-ü jU / * i‘> O • > • n. W i < idi —. 1/ 

±984/18347) • 

0' - • |/ 1 - r - - -f- [ 01° _L Q*l~ ^ i *' '-'OZVl' ^ 3,!- r-

/ -J --y Q / .det Sirküler daha çıkarılıştır. (No : 1 : 24 Eylül 1982/17822, 
ne : 2 : 23 Ekin 1982/17847, No : 3 : 7 Aralık 1982/178™ 

Konu ile ilgili olarak 21 Ocak- 1983/17935 gün ve sayılı 
Ticaret Bakanlığı Içticaret Sirkülerini de zikretmek gerekmektedir. 

b d . Maliye Bale anlığı Tebliğleri : 

1. ödünç Para Yerme işleri Kanunu * na ilişkin Tebliğler : 
Tebliğler Seri I olarak gururlandırılmıştır. Ödünç Para Yerme İşleri 
ile uğraşanların yanında, menkul kıymetlerin satışına aracılık edenle

ri de aynı sisten içinde denetim, altına almaktadır. Tebliğler Sırası 

ile; Seri I- No : 1 : 16 Eylül 1981/17460, No : 2 : 13 Ekim 1981/17.48.3, 
No : 3 : 22 Ekim 1981/17492, No : 4 : 23 Aralık 1981/17553, No : 5 : 

29 Haziran 1982/17739-

2. 35 Sayılı K.H.E. ve değişiklikleri ile ilgili, kararname 

hükümlerini açıklayan veya üsteler veren 8 tebliğ : 

- <10 Sayılı KHK'ye ilişkin 1 Sayılı Tebliğ 14 Temmuz 
tow1) nıv. -
J- ~y o-1-/ X ı ı j t- , 

Savı. 

qRp /ı 77fR' — i i o-
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- 35 Sayılı KKK'ye İlişlcin 3 Sayılı Tebliğ 26 Ağustos 
1932/17796 R • 1., 

“i Ç O / *' 7OQ o 
J11 • wT » ; 

- 35 Sayılı KHK’ye ilişkin 5 Sayılı Tebliğ 24 Eylül 
1982/17822 R.-G-. , 

- 35 Sayılı KHK'ye ilişkin 6 Sayılı Tebliğ 4 Kasın 1932/ 
1 17 O {- O T* _!_ I U ğ/ O £1 • ;_T « 5 

- 35 Sayılı KHK’ye İlişkin 7 Sayılı Tebliğ 4 Kasın 
1952/17858 R.C., 

- 35 Sayılı KHK'ye İlişkin 8 Sayılı Tebliğ 2 Aralık 
1 p.Oo /I'lQQk -r't /~t x9u2/l/öoo rL.u-. 

3. 7129 Sayılı Bankalar Kanununa ilişkin Seri 9 Tebliği 
ile mevduat sertifikalarının faiz kuponlu olamayacakları ve üçüncü 

kişiler eli ile pazarlanamayâcakları düzenlenmektedir. (17 Kasım 
1981/17517 

cc. T.C. Merkez Bankası Tebliğleri : 

1 Tahvi .İle -p"] .0 il mili Tebliğler : _ij a. gün. 0 ka&aı e 0 te bl İp* “*■0 

çil ::n ıştır t ~ iki" 4. Şub n + n cX o _L VO CO 2/17595 tarih ve s ay 111 t? n * 11 • Lr* de Te -"1—;1 > -7 

•19? il tarü ili âv n 1 Icon tjh.h ^ dü zenleyen Tebliği yürürü ikten ka İdi -v>p T* p 1 r 

c> ‘H i '~T O R"* *İ 1e : . "p"'0 nan 11 / \ zel Sektöre Mene - — A r-i e 
Ui l.y -1 1 

■'1 - tie rc e Çı- 

ahvallerin faiz -Şartlarına ilişkin Tebliğ"dır. Baha son 
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bu tebliğ üzerinde bir değişikl-ilc yapılmış ve 5 İlcin 1982 tarihli teb¬ 

liğle önceki tebliğler yürürlükten kaldırilmiştır. Tebliğin adı aynı¬ 
dır. Su tebliğ de '30 Aralık 1982/17914 ve 15 Mart 1984/18342 tebliğ¬ 
leri ile değişikliğe uğramıştır. 

2. ilan ve E eklenil arla ilgili Tebliğler1 : 2520 Sayılı Ka¬ 

nun hükümlerine dayanılarak 3 tebliğ çıkarılmıştır. Reklam- ve ilanları 
çeşitli kriterlere bağlayarak denetim altına alma anacı taşımaktadır. j r> — i 

i 7 b y 4 oS.1 inxni ocLîş9 .cLtvincııx • 

3. Menkul Kıymetler Tanzim Tonu ile ilgili olarak, hangi 

hesaplardan / 05 alınacağını belirten ve Sermaye Piyasası Kuruluna 

atıl yapan tebliğ. (18 Eylül 1982/17816) 

dd. -Hazine ye. Dış Ticaret müsteşarlığı Tebliğleri : 

1. "Özel Pinans Kurumlan Kurulması Hakkında 83/7506 Sayı- 
lararnane Eki Karara îlişkin Tebliğ" 25 Şubat 1984/18323 

2. "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hük¬ 
münde Kararnameye İlişkin" 31 Ocak^1984/18273 R.G-. olmak üzere Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı konumuzla ilgili olarak bugüne kadar iki 
tebliğ çıkarmıştır. 
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Sermaye Piyasası Kanunu yo d i bölümden meydana gelmiştir: 

Bölüm I "Genel Hükümler" başlığını taşımakta ve Sermaye 
un amacı, kapsamı, uygulanacak genel hüicümler ve Ka- 

3ölüm II "Ilenkul Kıymetlerin Kalka Arzı ve Satışı" konu¬ 

larını düzenlemektedir. Bu bölümün alt başlıklarında, halka arz izni, 

izin verilmesi, halka arzın şekli, menkul kıymetlerin halka satışı, 

borsaya başvurulması, satış sonuçları hakkında bilgi verme izahname- 
de değişiklik yapma hususları ele alınmaktadır. 

Bölüm III "menkul Kıymetleri Halka Arzolunan Ortaklık¬ 

lar" m, kendilerine tanınan imkânlar ve bu imkânlarla tabi olacakla¬ 
rı birtakım yükümlülükler bağımsız nitelikte bazı hükümlerle düzen- 

lenilmiştir. Kanun bu belimde kayıtlı sermaye tahvil çıkama(nın sı¬ 
nırı T.T.K. oranla yükseltilmiştir), hisse senediyle değiştirilebilir 
tahvil, kâr dağıtır, esasları, Kamuoyunu aydınlatma prensibi kabul 
edilerek bilanço, kâr-zarar cetvellerinin düzenleniş şekilleri hüküm 
altına alınmıştır. 

Böliim TV "Sermaye Piyasası Kurulu’nun kuruluş ve işleyi- 

13ölüm '■ "km -iye Piyasasında Yardımcı Kuruluşlar" bas- 

lığını taş man u ad i. 1 • uu /u u.-L‘ü.x'Li,<plctj.i t asc^n* af çay a yaraıncı o j-an , o-ıl— 

gili, portföy yöneticini bilen, risk he saplamaları ve dağıtımını 
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gerçekleş fcirebile-n kurulun? ardır. Kanunda bu kuruluşlar; araç ı ku¬ 
ruluşlar, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları ye menkul kıyne !:ier 
yatırım fonu olarak sıraianmaktadır. 

3ölür. VI "Denetir, ve Ceza"ya ayrılmış :ı 

"Çeşitli hükümler" ilıtiva etmektedir 

Ser. P.K. 'ııun 1. maddesine göre amaç "tasarrufların men¬ 

kul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın 

bir şekilde katılmasını sağlamaktır. 

Yine aynı maddeye göro Kanunun konusu 

1. Sermaye Piyasasının, güveıı, açıklık ve kararlılık içinde 

çalışmasını 

O ‘Ti asarruf sahiplerinin halı ve yararlarının korunmasını 

"düzenlemek ve denetlemek" şeklinde ifade edilmektedir. 

1. maddenin ruhunda Kanunun; Sermaye piyasasını teşvik 

edici değil tanzim edici bir muhteva taşıdı-ğı anlaşılmaktadır ^"*"^ Hal¬ 
buki daha önce hazırlanan iki kanun tasarısında sermaye piyasasının 

tanzimi ile beraber teşviki de açıkça ifade edilmişti. 

(1) Sermaye Piyasası Kanunu, Ulusoy, Y., S. 10 



menkul kıymetlere yatırılma 
:in bnenli bir 

I 

lanması, bunun yanısıra mülkiyetin yaygınlaştırılması, bu yolla ce 
şitli Te cok yönlü yararların elde edilebilmesini amirdir. Ayrıca 
sermaye piyasasında şöyle veya boyıe e ok in- olan Daşta oerraye ııyasa- 

J2. ygmla 

cd .ilebil: 

o etkin 

_j_ ı_ ğı1nın lç dışında faaliyet 

yapamama ve düzenlemelerde bulunamama sınırlamasını da getirmekte- 
*.* (2) dır. 

Kanunun konusu; menfaatlerin korunması, sermaye piyasa¬ 
sının düzenlenmesi ve denetlenmesidir. 

Tasarruf sahibinin piyasaya girmesi ve kalması için al¬ 

datılmaktan ve tasarrufunun risklerden korunması gerekmektedir. Burur 

yanısıra piyasasının kanunun amacından saptırıcı müdahelelere maruz 
kalmaması faaliyet gösteren kurun ve kuruluşlar açısından da gerek¬ 

lidir. Menfaatleri korumakla vazifeli kurumlar S.P.Kurulu ve Maliye 

Bakanlığı'dır. 

Düzenleme 3 Alana Yönelmiştir. 

1. Menkul Kıymetlerin halka arzı ve satışı (Ser.P.Kurulu 
m. 4. 10) 

2. Menkul Kıymetleri çıkaran anonim ortaklıklar (Ser.P.K. 

o) 
*1 *1 M ^ m. 11. ini 

3. Sermaye piyasasında faaliyet, gösteren yardı:: 

lar (Ser.P.K. m. 30. 44) 

(2) Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, Tekinalp, Ü., S. 6 
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Dü Z3 21İG1( .0 gö re vı i aunh a g s. j. an g • 

çer; itli baş Llkl cJLj. ~\7 0 ::ıad d ele r ile "ou ; örevii 

Çe o.ct ^r- n İŞ tı P , 0 Tl kul kıym etler in halka ansı 

d v üt 1211G! tılm ısı il e il -gili S t elli /■} -m o-'» -}' ] ■ e -y» 
üt U J  n te sİ 

. wCU i U. J 

"or ; 'Siö. ik— 

' — T 

ı ilgili çalışma belgelerinin verilmesi gibi - 

hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu tek yetkilidir ve bu yetkinin, 

devredilmesi sö.zkonusu değildir. Bası durumlarda Kurulun Maliye Bakan- 

lığı’nm bası konularda tesbit ve isin (meselâ Ser.P.K.’m.12-32-38) 
.-'ib i yem .3 er 3 -bulunma s ?. , - i s-11-sna en-1 3 i. ye 3 alsan mm:—dene t o ■ e MM 

kına sahip olması kurulun "düzenleme” görevini etkilemez. 

Denetleme; ortaklıkların iç işlerine karışmalısı sın S.P.K. 

tarafından (Ser.P.K. m.22), diğer taraftan S.P.K.'nun lüzum görmesi 

ve Maliye Bakanlığı'uca uygun bulunması halinde Maliye Bakanının 

görevlendireceği elemanlarca yapılır (Ser P.K. m.45) Maliye Bakanı 

re'sen de denetleme yaptırabilir. 

Ser P.K. 2. Maddesinde "Menkul kıymetlerin halka arzı 

ve bu yolla satışı, bunları çıkaran anonim ortaklıklar ve sermaye 

piyasasında faaliyet gösteren yardımcı kuruluşlar bu kanun hükümle¬ 
rine tâbidir. 

“'"Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uy¬ 

gulanır" denmektedir. Maddede menkul kıymetlerin anonim ortaklıklar 

tarafından çıkarılabileceği tasrih edilmiştir. Halka arz yolu ile 

satış yapanlar statü itibariyle maddede belirtilmemekle birlikte, 

yatırım fonları hariç anonim şirket veya anonim şirket statüsündeki 

şirketlerdir. 
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"Bu kanunda Irükûr: bulunmayan hallerde genel hükümler 

uygulanır" ifadesiyle T.H.'nun or t aldıklar la ilgili genel hükümleri 

ile anonim ortaklıkları düzenleyen hükümleri anlaşılmak gerekir. 

Bunun yanısıra bazı anonim ortaklıkların özel kanunlarla kurulmuş 
olması da dikkate alınmalıdır. 

Hükmün genel olarak anlamı bu o İnalda birlikte istis¬ 

naları olduğu da unutulmamalıdır. 

Burada bankaların özel bir yeri vardır. Bankalar kuru¬ 

luş ve çalışma bakımından ayrı kanuna tabi olduğundan bir anlamda 

Sermaye Piyasası Kanunu dışında mütalâa edilmektedir. Ancak kanunun 
menkul kıymetlerin halka arz edilmesini bütünü ile denetim altına al¬ 

mak istediği göz önüne alınırsa; bankaların halka arz ettiği menkul 
kıymetler itibariyle Ser. P.K. hükümlerine tabi olduğunu söylemek 1. 

maddenin zaruri sonucudur. Ayrıca bankalardaki pay sahiplerinin hak¬ 

ları da Ser. P.Kanunu hükümlerine tabi olmak gerekir. Kaldı ki Banka¬ 

lar Kanunu tekelleşmeyi önlemek için bankaların halka açık anonim 
( 3 j 

ortaklık olmasını özellikle belirtmektedir. 

özel kanunlarla kurulmuş anonim ortaklıkları için ise 
özel kanunların bu konuda özel düzenlemesi olup olmadığına bakmak ge- 

\ ' 

rekir. Şayet Sermaye Piyasası Kanunu ile çatışma varsa özel kanunda¬ 
ki hükümler uygulanmalıdır. Özel kanunda bu konuda boşluk olması ha- 

(4) 
linde Ser. P.K. uygulanması gerektiği söylenebilir. 

(3) Bankalar Kanunu ltd. 14 her hissedarın sahip olması icab eden his¬ 
se miktarının 20 hisseden fazla olmasını yasaklamaktadır. Ancak 
3.P.K. Seri I. Ko : 1 : Tebliğinde bankaların kuruluş ve daha son¬ 
raki safhada SPK izni olmaksızın işlem yapabileceğini belirtmiştir. 
Bu Cer. P. Kanunun amacına aykırı olmalıdır. Bankalar Kanunu 4. md. 
bütün hisse senetlerinin menkul kıymetler borsasına köte edilmesini 

(4) Bu konu iter1 i hukukun uygulanması ile ilgili genel prensiplere göre 
düşünülmesi gereken bir konudur. Her ne suretle genel kanunla özel 
lcanun arasında bir çatışma olursa bu kurala göre değerlendirme ya¬ 
rılır. leniş açıklara için Bkz. Aral,V. Hukuk ve Hukuk Bilimi Üze- 
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CC MENKUL KIYMETLERİN ARZ: ve q a m-y o t J_ i yİ 

1. MENKUL KIYMETİJSH VE BENZERİ KAVRAMLAR 

Menkul kıymetler Ser. P.K. M.3'de "ortaklık veya alacak- 

lılık sağlayarak, belli bir meblağı temsil eden; hisse senetleri, tah¬ 

viller ve hazine bonoları gibi kıymetlerdir." şeklinde ifade edilmek¬ 

tedir. Ticaret Kanunumuzda tahvil ve hisse senetlerinin kıymetli ev¬ 

rak olduğu kabul edilmekte fakat menkul kıymet terimine yer veril¬ 

memektedir. Sermaye Piyasası Kanunu menkul kıymet tanımını yaptıktan 

sonra "menkul, kıymetler dışında halen kıymetli evrak" ve "mali değer¬ 

leri temsil eden veya ihraç edenin mâli yükümlülüklerini içeren her 
türlü evrak"tan söz etmektedir. Bu ifadelerden her türlü kıymetli 

evrakın menkul kıymet olmadığını anlamak zor değildir. Kıymetli ev- 
(5) 

rakın menkul kıymet olaoilmesi için iki özellik gereklidir: 

(6) 
1. Menkul kıymetler misli eşya niteliğine haiz ol¬ 

malıdır . 

2. "Dönemsel" ürün veren niteliği olmalıdır. 

Karayalçm, menkul kıymetleri tarif ederken "bir serma¬ 

yeyi temsil eden ve sahiplerine uzun vadeli irat getiren kıymetli 
(7) 

evrak menkul kıymet adını alır" demektedir. Tahviller açısından 

iradın sabit, hisse senetleri için değişen bir miktarı ifade ettiği 
söylenebilir. 

(5) Tekinalp, Ü. Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları S. 13. 
(6) Misli eşya hukukta aynı cinsten birbirlerinin yerini alabilen, 

tartma, sayma, ölçme ile ifade edilebilen eşyadır. Zeytin, buğday 
v.s. gibi. 

(7) Karayalçm, Y. Ticaret ıiükuku III. S. 37. 
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Menkul değerler seri ve kitle halinde ihraç edilirler. 

Aynı muhtevaya, aynı değere, aynı hukuki nedene dayanırlar. Misli 

eşya özelliğini taşımak için nominal değerlerin aynı olması yeterli¬ 

dir. Nominal değerlerin farklı olması misli eşya olma niteliğini 

değiştirmez. 

Sermaye Piyasası Kanununun kapsamına giren ve mali so¬ 

nuçlar doğuran evrakları yine kanunun tasnifine bağlı kalarak huku¬ 
kumuzda yer aldığı şekliyle sıralarsak: 

- Menkul Kıymetler : 

Her türlü hisse senedi ve tahviller, hazine bonoları, 
î* 

intifa senetleri, katılma belgeleri, temettü ve faiz kuponları, rüç- 

han haklarını içeren opsiyon senetleri, ipotekli borç senedi, irad 

senedi, mevduat sertifikaları, bir ortaklığı belgeleri menkul kıymet 

sayılır. Sermaye Piyasası Kanunu sadece tahvil, hisse senedi ve hazi- 
; . „ 

ne bonosunu zikretmekle birlikte. yukarıda sayılı diğer evrakın da 
' 8) misli eşya olmaları menkul kıymet sayılmalarını zorunlu kılmaktadır.v 

- Menkul Kıymetler Dışında Kalan Kıymetli Evrak : 

Sermaye piyasası Kanunu bu ifade ile misli eşya niteliği 

taşımayan, münferit bir borçlanmayı temsil eden kıymetli evrakı kas¬ 

tetmektedir. Bu kıymetli evraklar Ticaret Kanununda ayrı ayrı düzen¬ 

lenmişlerdir. Poliçe, bono, çek, makbuz senedi ve varant, taşıma se- 
(9) 

nedi, konişmento, sigorta poliçesi, isimsiz hesap cüzdanları. 

(8) Burada adı geçen "kıymetli'evrak"lar hakkında geniş açıklama için 
bkz. Bölüm II. 

(9) Burada adı geçen "kıymetli evrak"lar hakkında geniş açıklama için 
bkz. Bölüm II. 
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- Mali Değerleri Temsil Eden veya ihraç Edenin Mali 
Yükümlülüklerin i İçeren Her Türlü. Evrak : 

Sermaye Piyasası Kanunu Bu evrakları saymamış ve özel¬ 
liklerini belirtmemiştir, üstelik kıymetli evrak niteliği taşıyıp 

taşımadıkları da anlaşılmayan bu "evrak"lardan taahhütnameler, garan¬ 
ti vaadleri ve genel hükümlere tâbi borç senetlerini anlamak mümkün¬ 
dür. Ser P.K. bu evrakların kimler tarafından çıkarılabileceklerini 

belirtmemekte ancak 31. Ma.'de "aracı kuruşların kendi mali yükümlü¬ 

lüklerini" ihtiva eden senetleri çıkaramayacak ve halka sunamayacak¬ 

larını hükme bağlamaktadır. 

Ser P.K. bu şekilde bir ayırıma gitmiş ve geniş kapsam¬ 

lı bir düzenlemede bulunmuşsa da Sermaye Piyasasını esas itibariyle 

tahviller ve hisse senetleri ilgilendirmektedir. Çünkü yatırıma 

esas teşkil eden ve sermaye piyasasını ilgilendiren unsur tasarruf¬ 

ların uzun vadeli fonlar şeklinde yatırıma yönlendirilmesini sağla¬ 

maktır. Kısa süreli ihtiyaçları karşılamak için sermaye piyasasına 
gerek yoktur." Bu bakımdan Sermaye Piyasası Kanunu'nun, menkul kıy¬ 
met kavramını genişletmesi, sermaye piyasası kavramının boyutlarını 

(11) 
aşan bir nitelik göstermektedir. 

2. HALKA ARZ ve SATIŞ 

Ser. P.K. Md. 3. Halka arzı "Menkul kıymetlerin satın 

alınması için yazılı, sözlü veya resimli şekilde her türlü yoldan 
halka çağrıda bulunmayı ifade eder." Şeklinde tanımlamaktadır. 

(10) Katılma İntifa Senetlerini de bu kapsam içine almakta fayda 
vardır. Hisse senedi ve tahvilden sonra sermaye piyasasına en 
yatkın menkul kıymet olmak katılma intifa senetlerini sayabi¬ 
liriz. Tanım için bkz. Bölüm II. 

(11) Ulusoy, Y. Sermaye Piyasası Kanunu, Yorum ve Açı ki aması S. 16. 
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Görüldüğü gibi kanun halka arzı çok geniş düşünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulunun çıkardığı Ser I. No : 1 tebliğinde balkı 

anonim şirkete ortak etmeyi ve kurucu olarak davet etmeyi de "halka 

arz" kavramı içerisinde değerlendirmiştir. 

Ser P.K. m.11. Ortak sayısının 100'den fazla olduğu her- 

hangibir şekilde tesbit olunan anonim ortaklıkların hisse senetleri¬ 

nin halka arz olmuş sayılacağını hükme bağlamaktadır. .   _ 

Ser P.K.'na tabi ortaklıkların halka menkul kıymet arzet- 

mesi birtakıüı şekil şartlarına bağlanmıştır. Herşeyden önce menkul 
kıymetlerin halka arzedilebilmesi için S.P.K.'dan izin alınması ge¬ 
rekmektedir. İzin yetkisi S.P.K. 'nm münhasıran tekelinde olan bir 
yetkidir. (Ser P.K. m.22) 

Menkul kıymetlerin ikinci piyasaya çıkarılması halinde 

de S.P.K.'nun izninin şart olduğu bazı yazarlarca ileri sürülmekten 
(12) 

dir. Kurulun çıkardığı S. I. No : 1 tebliğin 1. maddesinde arz 

izni için gerekli kriterler dikkate alındığında bu görüşe katılmamak 
mümkün değildir. Tebliğde ortaklık açısından gereklilik, yeterlilik 

ve kaynaklar, halk yönünden verimlilik ve güven unsurları izin için 

yeterli şart sayılmaktadır. 

İzin alan ortaklık menkul kıymetlerini halka arz edebi¬ 
lir. Arz, izinde belirtilen süre içinde yapılır. (Ser P.K. Md. 7) Ku¬ 

rul "küçük tasarruf sahiplerinin bunları (menkul kıymetler) almaları¬ 
nı kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin alınmasını 

ortaklıktan ve satışı yapandan isteyebilir" (Ser P.K. Md. 7) Bu hüküm 
kurulun maddede yazılan hallerde müdahele hakkı olduğu şeklinde yo¬ 

rumlanabilir. 

(12) Tekinalp a.g.e. S. 22 



"Genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idareler 
ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından çıkarılacak menkul kıymet¬ 
lerin halka arzı için izin alınması gerekmez. Ancak halka arz edilen 
bu menkul kıymetler hakkında Kurul'a bilgi verilir." (Ser P.K. m. 4) 

"Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse 

senetleri halka arz yoluyla satılamaz." (Ser P.K. m. 4) 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca; halka arz içiıı başvurular 

"en çok 30 gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlanması için 
verilen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz". Verilen süre 

içinde noksanlıklar tamamlanmazsa başvurular düşer. (Ser P.K. No 5) 

Kanunda yeniden başvurmaya mâni bir durum hakkında hüküm yoktur. 

Kurul başvuruları zamanında sonuçlandıramazsa; bu, izin 

verildi anlamına gelmez. Bu takdirde kurul aleyhine ortaklıkça "so¬ 

rumluluk davası" açma hakkı doğduğundan bahsedilebilir. 

Kurul inceleme sonunda kabul veya red cevabı verebilir. 

Red kararı gerekçeli olmaktadır. Red kararı Danıştaym denetimine 
tâbidir. 

İzin m.11. uyarınca belgeye bağlanır. 

İzin alınmaksızın menkul kıymetlerin halka arzedilmesi 

halinde Kurul; bunların satışını durdumaya, satılan kısmın karşılığı 

için H.ü.M.K. 103. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararı istemeye 
yetkilidir. 

Halka arzda hisse senetleri ve tahviller ile ilgili ayrı 
esaslar vaz edilmiştir. 



Hisse senetlerinde; halka arzedilirken S.P.K., 7 madde 

uyarınca "halka arzedilecek hisse senetlerinin üç ayı geçmemek üzere 

tanınacak satış süresi sonunda tamamen satılacağı ve bedellerinin 

ödeneceğinin kurucular, pay sahipleri yada bir veya birkaç aracı kurum 

veya banka tarafından ortaklığa karşı taahhüt edilmesini ister. "Bu 

taahhüt, süre sonunda satılmayan senetlerin kurucular, pay sahipleri 

veya aracılar tarafından satın alınıp bedellerinin nakden ödenmesini 

kapsar." Bu taahhüt yalnız hisse senetleri içindir. Diğer menkul kıy¬ 

metlere teşmil edilememesi gerekir. 

Tahviller ile ilgili olarak S.P.K. izin verirken satışa 

çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz ve satış şartlarının tesbitinde 
T.C. Merkez Bankası tarafından alınmış kararlara uymak durumundadır. 

"Halka arz edilecek tahvillerin ihracı için Merkez Bankasından ayrı- 
(3) ca izin alınması gerekmez" (Ser. P.K. M.5) 

S.P.K.'dan halka arz iznini alan ortaklık, Kurula arzet- 

tiği izahnameyi Ticaret Siciline tescil ettirerek ilan eder.(Ser P.K. 
M. 6) 

Halka davet, sirküler yoluyla yapılır. Sirküler izahname 

ve ana sözleşmenin S.P.K.'ca belirtilen gerekli maddelerini ihtiva 

eder. Sirkülerlerin muhtevasını Kurul belirler. Sirküler bir reklam 

vasıtası değildir, S.P.K.'nun bu yönüyle denetimine tâbidir. Sirkü¬ 
ler ilân vermeye mâni değildir. Halka arz için ilân şart da değildir. 
Yayın organlarınca yapılacak ilanların esasları Kanunun 6. maddesine 

göre Kurul'ca belirlenir. Ancak ortaklık ilân için Kurul1 dan izin 
olmaz. 

(13) Tahvillerle ilgili Seri II N. 2 tebliğe göre, izin belgesinin 
verilmesinden itibaren 6 ay içerisinde sirkülerlerle halka tah¬ 
vil almak için çağrı yapılmadığı takdirde izin geçersiz sayılmak¬ 
tadır. 
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Menkul kıymetlerin halka ara yolu ile satışı, ara iz¬ 

ninde gösterilen süre içinde yapılır. Bu süre 3 ayı geçemez. (Ser P.K. 
m.7) Süre taahhüt için önemlidir. Süre sonunda taahhüt edenlerden 

taahhüdünü yerine getirmesi istenecektir. 

Halka arz ile satışa çıkarılan menkul kıymet Bedelle¬ 

rinin tam ve nakden ödenmesi zorunludur. Aynî ödeme kahul edilemez. 

(Ser P.K. m7) "Tam ve nakden" ödeme kuralında "halka arz yoluyla sa¬ 

tılma" esası hukuki bir mesneaöir. Bu anlamda ortaklığın sermayesini 

artırması halinde kendi ortaklarına rüçhan hakkı veya diğer kanuni 

hakları ile ilgili yapılan davet '"halka arz" kavramı içerisinde mü¬ 
talâa edilemez. Binaenaleyh "nakden ve tam ödeme" şartı "halka arz 

yoluyla satılma" halinde geçerlidir. S.P.K. Seri I. No : 1 tebliği 

bu açıdan yanlış anlamaları beraberinde getirecek bir düzenleme ih¬ 
tiva etmektedir. 

Sermaye, şirkete "tam ve nakden" ödendikten sonra men¬ 

kul kıymetlerin el değiştirmesi için ayrıca bir "tam ve nakden ödeme" 

kuralı yoktur. Ser P.K. M.7 ’aracı kurum ve bankaların taahhütleri 

sebebiyle sahip oldukları hisse senetleri veya ilmühaberleri halka 

satışlarında bu şart aranmaz" demektedir. Kanaatimizce bu hüküm kanu¬ 

nun amacı doğrultusunda yorumlanırsa paysahipleri ve kurucu hissedar¬ 

ların cezalandırılması anlamını taşır, Kanunun "tam ve nakden" ödeme 

şartına da-istisna s ayıİmaz sa- uygun değildir. 

" anonim ortaklıklar, çıkardıkları menkul kıymet¬ 

leri, satış süresinin sonundan veya halka satıldıklarını öğrendikle¬ 

ri yada bu durumun tesbit olunduğu tarihten itibaren 30 gün içinde, 
kote edilmesi isteği ile, menkul kıymetler ve kambiyo borsalaruıdan 

birine başvurmakla yükümlüdürler." (Ser P.K.m.ö) Ortaklık borsaya 
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başvurmadan önce "menkul kıymetlerin halka arz yolu ile satışını ya¬ 
pan yada aracı kurum ve bankalar, satış süresinin bitiminden itiba¬ 
ren altı işgünü içinde, satışın sonucu hakkında Kurul'a bilgi vermek¬ 
le yükümlüdürler". 

4> 

Verilecek bilgilerin şekil ve esasları Kurul tarafından 

belirlenir." 

Bu bilgiyi vermeyenler hakkında pO bin liradan pOÛ bin 

liraya kadar ağır para cezası öngörülmüştür. (Ser P.K. m. 47) 

Kurula başvurmanın amacı taahhütte bulunanlar halkında¬ 

ki durumu takip etmek, kotasyon durumunu izlemek, küçük tasarruf sa¬ 

hiplerinin haklarını gözetebilmek olmalıdır. 

"İzahname ile halka açıklanan konularda meydana gelen 
değişikliklerin ilgili anonim ortaklıklarca en geç on gün içinde 
Kurul'a bildirilmesi zorunludur. 

nır. 

Bildirimin şekil ve esasları Kurul tarafından belirle- 
,,(14) 

Değişikliklerin ticaret siciline kaydı ve ilanı 6. 

madde uyarıca gereklidir. Şekil şartlarına uyulmaması 47. maddede 
belirtilen ağır para cezasını gerektirir. 

(14) S.P.K., Seri I No : 1 tebliğiyle izahnameden başka sirkülerlerle 
halka açıklanan konularda meydana gelen değişikliklerin ve yeni 
ortaya çıkan durumların da Kurula bildirilmesi mecburiyetini 
getirilmiştir. 
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dd. MENKUL KIYMETLERİ HALKA ARZ ULUNAN ANONİM ORTAKLIKLAR 

1. GENEL OLARAK 

Ser. P.K. 'nun kapsamına giren Anonim Ortaklıklar yukarı¬ 

da da ifade edildiği gibi iki ana başlık altında toplanmaktadır.(M.11) 

1. Menkul kıymetleri halka arzolunan anonim ortaklıklar 

2. Ortak sayısının 100'den fazla olduğu herhangi bir şe¬ 

kilde tesbit olunan anonim ortaklıklar» 

Kanun koyucu, sadece menkul kıymetler ile ilgili düzenleme 

yapmamış, menkul kıymetlerini halka arzeden ortaklıkların da Kanun 

kapsamına alınmasını uygun görmüştür. 

Kanun esas itibariyle menkul kıymetleri halka arzolunan 

anonim ortaklıkları düzenlemesine rağmen gerek küçük tasarruf sahip¬ 

leri, gerekse menkul kıymetlerin piyasadaki dolaşımını denetim altına 

almak maksadıyla "ortak sayısının 100'den fazla olduğu herhangi bir 

şekilde tesbit olunan anonim ortaklıkları"da düzenlemiştir. Bu ortak¬ 

lıkların doktrinde "halka açık anonim ortaklıklar" olarak kavramlaş- 
(15) 

tın İma sı kabul görmektedir. Ancak Kanunda böyle bir tanımlamaya 
rastlanmamaktadır. 

(15) Bkz. Poroy, Türkiye'de Sermaye Piyasasına Hukuki Müdahaleden Ne 
Beklenebilir, Yürürlükteki mevzuatın değerlendirilmesi, S.8; 
Dural, Türkiye'de Sermaye Piyasasının Bugunkü Durumu, S.73; 
Ulusoy, Sermaye Piyasası Kanunu S. 51 



Ancak nâma yazılı hisse senetlerinde "100 ortalı" şartı 
denetim altına alınabilir nitelikte görülmektedir. Hamiline yazılı 

hisse senetlerinde bu durumun gerçekleşip gerçekleşmediğini tesbit 

etmek pek de mümkün görünmemektedir. Burada Kanunun "halka arz" konu¬ 

sunu bir irade kullanma veya tercih meselesi olarak görmesi gerekir¬ 

ken; ortaklıkların, iradesi dışında aslında menkul kıymeılerini 

hiç de halka arzetmemişken, kendilerini "halka arz", dolayısıyla 

Ser P.K. kapsamı içerisinde bulmalarını izah etmek güçtür. 

Bunun yanısıra Kanun kapsamına girmeyen anonim ortaklık¬ 

lar (halka açılmamış veya ortak sayısı 100'ü geçmeyen ortaklıklar) 
menkul kıymetlerini halka arzetmeleri halinde Sermaye Piyasası ■ 

Kurulunun denetimine tabi olacaklardır. 

Ser P.K.'ca; menkul kıymetleri halka arzolunan anonim 

ortaklıkların dışında değerlendirilen ortaklıkların Kanun kapsamına 

girmesi şu hallerde mümkün olabilmektedir: 

- Kuruluşta halka açık olmayan fakat sermayesini arta- 

rarak, hisse senetlerini halka arzeden anonim şirketler 

- Mevcut sermayesinin bir kısmını sermayesini artırmak¬ 

sızın halka arzeden anonim şirketler. 

- Ortalc sayısı herhangi bir şekilde yüzde fazla olduğu 

herhangi bir şekilde öğrenilen anonim şirketler 



2. MENKUL KIYMETLERİ HALKA ARZ OLUNAN ANONİM ORTAKLIKLARIN 

FAALİYETLERİ 

Ser P.Kanunu 12,13,14,15 ve 16. maddeleri menkul kıymet¬ 
leri halka arzolunan anonim ortaklıkların faaliyetlerini düzenlemek¬ 

tedir. Bunlar kayıtlı sermaye, tahvil çıkarılması, hisse senedi ile 
değiştirilebilir tahvil, kâr dağıtım esasları, bilanço kâr ve zarar 
cetveli(nin düzenlenmesi) şeklinde sayılmıştır. Aşağıda "faaliyetler 
ele alınmaktadır: 

a.l. Kayıtlı Sermaye : 

Bugün dünya üzerinde belli başlı üç sermaye sistemi mev¬ 

cuttur. Bunlar "Şarta Bağlı Sermaye Sistemi", "Kayıtlı Sermaye Sis¬ 

temi" ve "Muayyen Sermaye Sistemidir" Ticaret Kanunumuz muayyen ser¬ 

maye sistemini ., Sermaye Piyasası Kanunumuz ise kayıtlı sermaye sis¬ 

temini kabul etmiştir. <'_L° ^ Açıklamalarımızda şarta bağlı sermaye 
sistemini bizimle ilgisi olmadığı için ele almakta yarar görmüyoruz, 

Muayyen sermaye sisteminde, sermayenin önceden tesbit 

edilme şartı aranmakta, ana sözleşme ile esas sermayenin tamamının 

taahhüd edilmesi ve asgari olarak Kanımda belirtilen miktarının 

ödenmesi yanında sermayenin sabit bir değeri ifade ettiği kabul edil 

mektedir. Elbette sermayenin sabit olması ilanilıaye değişemez olması 

demek değildir. Sermayenin değişebilmesi ancak genel kurulunu yetki¬ 

sindedir ve kanimi değiştirme formalitesinin yerine getirilmesi is¬ 

tenir. Genel olarak bu sermaye sistemi ticari hayatın hareketliliği 

karşısında şirketlerin şarılara uymasını güçleştirmekte ve masraflı 

(16) "Anonim ortaklıklarda, kayıtlı sermaye sistemi Türk Ticaret 
Kanununa yabancıdır" Reisoglu, S. Sermaye piyasası Kanunu açı¬ 
sından Anonim ortaklıklar, T.B.B. Yayınları s. 19 



olmasının yanında birtakım teknik ihtiyaçlara da cevap verememekte¬ 

dir. (Meselâ hisse senedi ile değişitirilebilir tahvil çıkarmak bu 
sistemde mümkün değildir v.s.) 

Ser P.K.'da muayyen sermaye sisteminin bu hantallığı kar¬ 

şısında sermaye piyasası şartları dikkate alınmış,kayıtlı sermaye 
sistemi kabul edilerek gelişmelere ayak uydurulma cihetine gidilmiş¬ 

tir. Bu hususu ileri bir adım olarak değerlendirmek gerekir. Esas 

itibariyle A.B.D.'de uygulanan kayıtlı sermaye sistemi, bazı sınır- 
(17) lamalarla bizde de uygulamaya konulmuştur.‘' 

Kayıtlı sermaye sisteminde, ortaklık esas mukavelesinde 

belirtilen kayıtlı sermaye ödenmemiş ve taalıhüd edilmemiş bir miktar¬ 

dır. Yönetim Kurulu, burada belirtilen limit dahilinde, ihtiyacı ken¬ 

disi belirleyerek istediği miktarda hisse senedi ihracına yetkili kı¬ 

lınmıştır. Limit dolana kadar Yönetim Kurulu esas sözleşmede herhangi 

bir değişiklik yapmaksızın ve her seferinde kanuni birtakım formali¬ 

teleri (ana sözleşme değişikliği v.s.) uymaksızın hisse senedi çıka¬ 
rabilecektir. Yalnız bu özellik şirketin kurulması safhasında başlan¬ 

gıç sermayesi için geçerli sayılmamıştır. 

Kanun kayıtlı sermayeyi 3. maddede tanımlarken Ticaret 

Kanunu hükümlerine tâbi olunmayacağına sarahatle zikretmektedir. 
Madde şöyledir : 

(17) Kayıtlı Sermaye Sistemi Hk. geniş bir açıklama için Bkz. 
Reısoğlu, S. a.g.e. S. 20 v.d. Ayrıca Poroy-Erem, Sermaye 
Piyasası Etüdünde bu sistemi savunmaktadır, a.g.e. S. 65. 
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Ser.P.K. m.3/d "Kayıtlı sermaye anonim ortaklıkların, 

esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı 

ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin artırılmasına dair 

hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami mik

tarı gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir. 

Aynı maddenin e ve f fıkraları "Başlangıç Sermayesi"ni 

ve "Çıkarılmış Sermaye “yi ayrı ayrı tarif etmiştir. 

Yönetim kurulu çıkarılmış sermaye kayıtlı sermaye limi

tini doldurunca yeniden Genel Kurul'dan yetki almak durumunda ve 

bu takdirde ana sözleşmede değişiklik yapmak gerektiği için kanuni 

formalitelere uyma zorunluluğu doğmaktadır. 

Tabiatiyle bir anonim ortaklığın kayıtlı sermaye siste
mini uygulamak istemesi''10^ halka açık olmasını gerektirir. Bu 
kurucu bir şarttır. Bunun yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun gerek

li incelemeyi yaparak izin vermesi şartı aranmaktadır. Kurul başvuru

da bulunan şirket halka açıksa izin vermek mecburiyetindedir. Bura

dan Kurulun "izin verme mecburiyetini"ni kurucu bir şart olmaktan çok 
piyasayı denetim yetkisini kullanabilmesi için gerekli bir safha ola
rak anlamak uygun olacaktır. ^ 

İzin alan şirket, ana sözleşmesinde yönetim kuruluna yet
ki veren bir değişiklik yapmak durumundadır. Bunun için genel kurul 
kararı gerekmektedir. 

(18) Ser P.K. m.12'ye göre kayıtlı sermaye sistemine geçmek ihtiyaridir. 
(19) Seri I No : 1 tebliğinin 10. maddesinde bu sistemde başlangıç ser

mayesinin 250 milyon liradan az olamayacağı belirtilmektedir. 
"Maliye Bakanlığı'nca, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak belir
lenip Kurula bildirilmiş olan 250 milyon liradan az olamaz" m. 10/3 

(20) Kayıtlı sermaye sisteminin ortaklıklarca kabul edilmesi ve uygula
nacak prosedür Seri I No : 1 tebliğinde belirtilmektedir. 
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Ortaklık kayıtlı sermaye sistemini kuruluşta ve kuruluştan sonra ser¬ 

maye sistemini değiştirerek kabul veya kuruluştan sonra sermaye sis¬ 

temini değiştirerek kabul edebilir. İkinci halde şirketin o ana kadar- 
(21) 

ki sermayesi çıkarılmış sermaye sayılmak gerekir. Bu takdirde yö¬ 

netim kurulunun yeni hisse senedi çıkarabilmesi esas sermayenin tama¬ 

men ödenmesinden sonra mümkündür. 

Yönetim kurulu hisse senetlerinin itibari değerlerini 

re'sen belirleyemez. Bu yetki genel kurula aittir ve ana sözleşmenin 

değiştirilmesini icab ettirir. Ayrıca hisse senedinin gurubu ve cinsi 

de aynı yolla belirlenir. Yönetim kurulu yetki verildiği takdirde 

imtiyazlı hisse senedi çıkarma, rüçhan haklarını sınırlama imkanına 

da sahiptir. (Ser P.K. m.12) Ancak bu imkanların kullanılabilmesi 
aynı maddeye göre anasözleşmede değişiklik yapılması suretiyle müm¬ 

kündür. Rüçhan hakkının sınırlandırılması halinde yönetim kurulu "hak¬ 

kın sahibini" değiştirmek imkanına sahip değildir. (Meselâ rüçhan 
hakkı sahibinin hakkı, intifa hakkı sahibine kullandırılamaz.) Aynı 
maddede yönetim kurulunun imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin hak¬ 

larını kısıtlayabileceği zikredilmektedir. Bu husus da anasözleşme 

değişikliği gerektirmektedir. Demek ki yönetim'kurulu kendisine ve¬ 

rilen yetkiler çerçevesinde 12. maddeye göre, 

% 

- İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi 

çıkarabilmekte 

- Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkı) 
sınırlandırabiİmekte 

(21) S.P.K. tebliği Seri I No : 1 m.11/4 "kayıtlı sermaye sistemine 
geçmek isteyen ortaklıkların esas sermayeleri çıkarılmış serma¬ 
ye kabul edildiğinden..." 
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- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını 
kısıtlayabilmektedir. 

Yönetim kurulunca imtiyazlı hisse senedi çıkarıl¬ 

ması halinde birtakım kazanılmış haklara sahip olanların durum¬ 

larının sarsılabilnesi mümüoındür. Maddede ve Kanunda bu nokta¬ 

ya sarahata kavuşturucu bir açıklık yoktur. Seri I. No: 1 teb¬ 
liği de konuya açıklık getirmemektedir. Madde yönetim kuruluna 

bir taraftan imtiyazlı paylar ihraç edebilme yetkisi verirken, 

diğer taraftan imtiyazlı hisse seneti sahiplerinin haklarını 

kısıtlayabilme. imkânı tanımaktadır. Kayıtlı sermaye sisteminde 
yönetim kuruluna tanınan imkânlara genel kurulca çerçeve çizil¬ 
diğine göre "yönetim kuruluna aynı zamanda imtiyazlı hisse 

senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı karar almak yetkisi¬ 

nin de birlikte tanınmasına gerek yoktur." (22) Ayrıca gerek 
rüçhan haklarının gerek imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin 

haklarının yönetim kurulunca ne şekilde kısıtlanabileceği 

hakkında açıklık yoktur.-Herhalde hakların kısıtlanabilmesin¬ 

den "ortadan kaldırılabilme" şeklinde bir sonuca varmamak 

gerekir. Kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmesi T.T.K. 

nunun kabul ettiği muayyen sermaye sisteminin formalitelerinden 

.-sermaye piyasasının etkilenmemesini sağlamaktır. "Hakkın ortadan 

kaldırılması" halinde T.T. Kanunu'nun ihlâli sözkonusu olacak¬ 

tır. Kanun koyucunun maddedeki "'T.T.K. hükümlerine bağlı kalın¬ 
maksızın" ifadesi ile Ticaret Kanunu hükümlerinin bertaraf 

edilmesini kastetmiş olamayacağı kanaatindeyiz. 

(22) Tekinalp, Ü., a.g.e. s.51 
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b. 1. Tahvi1 Çıkarxİması 

Sermaye Piyasası Kanunu tahvil çıkarılması hususun¬ 

da da Ticaret kanunundan farklı esaslar getirmiştir. T.T.K. 

m. 422. de; "Anonim şirketlerin çıkaracağı tahviller esas ser¬ 

mayelerinin Ödenen ve tasdik olunmuş son bilançoya göre mevcu¬ 

diyeti anlaşılan miktar"dan fazla olmayacak denmektedir. Oysa 

ki Ser.P.K.na göre kayıtlı sermaye—sirs-rsmine tâbi olabilecek 
anonim ortaklıkları, "hisse senetlerini halka arzetmek" şartıy¬ 

la genel kurulca onaylanan son bilançosundaki çıkarılmış serma¬ 

ye veya ödenmiş sermaye ile bilançoda görülen yedek akçaların 

toplamından, varsa zararların indirilmesinden sonra kalan mik¬ 

tar kadar" tahvil çıkarabileceklerdir. (Ser. P.K. m. 13) 
Buradan halka açık ononim ortaklıkların çıkarabilecekleri tah¬ 

vil miktarının artmış olduğu anlaşılmaktadır. 

"Bilançoda görülen yedek akçeler" ifadesinden esas 

sözleşme ile belirlenen yedek akçalar, kanuni yedek akçalar ve 

ihtiyati yedek akçaların hepsinin tahvil çıkarılırken toplam 

"özsermayeye" dahil edilmesi gerekmektedir. Bilançoda görülme¬ 

yen ama yedek akça" olarak ifade edilen gizli yedek akçeler 

T.T.K. 458. maddesine göre toplama dahil edilmemek gerekir. 

Çünkü Ser. 2.m. "bilançoda görülen" ifadesini kullanmaktadır. 

Bilançonun aktifinde görülen "zararlar" özsermayeden 

düşülerek çıkarılabilecek tahvilin azami limiti bulunacaktır. 
Böylece aslında yapılan hesaplama şirketin öz varlığının tes- 

bitinden ibarettir. (23) 

(23) Ulusoy, Y., a.g.e. s. 66 
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Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tah¬ 

vil çıkarılamaz. (Ser. P.K. m. 13) Aynı maddenin bir sonraki 
fıkrası hisse senetleri gibi tahvil çıkarma yetkilinin yönetim 
kurulona devretilebileceğini hüküm altına, almaktadır. Bu tak¬ 

dirde Ticaret Kanunu'nun genel kurul kararı arama ve mahkeme¬ 

nin tasdiki ile ilgili hükümleri uygulanmayacaklardır. Yönetim 

kuruluna devir esas sözleşmede değişiklik yapmayı gerektirmek¬ 
tedir. 

Tahvil çıkarma konusunda Ser.P.K. nuna tâbi olma¬ 
yan anonim ortaklıklar T. T. K. hükümler ine tabi olacaklardır. 

c.l. Hisse Senedi île Değiştirilebilir Tahvil 

Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, tahvil 
sahibine tahvilini, belirlenen^bir tarihte veya itfa tarihinde 
hisse senedi ile değiştirebilme imkânı vermektedir. (24) Bu 

husus tahvil sahibinin bir "değiştirme hakkına" sahip olduğu 
neticesini vermektedir. Değiştirme hakkı, hak kavramının tasni¬ 

fi dikkate alındığında "yenilik doğuran bir hak" olmak gerekir, 
çünki hakkın kullanılması ile yeni bir hukuki durum dolayısı 

ile yeni bir hak ortaya çıkar. Tabiatiyle böyle bir hakkı kul¬ 

lanıp kullanmamak imkânı tahvil sahibinin iradesine taalluk 
eden bir husustur. 

Ortaklığın değiştirilebilir tahvil çıkarabilmesi 

için esas sözleşmesinde değişiklik yapması gerekmez. Çünkü 

hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil çıkarılması T.T.K. 
nımca sarih olarak yasaklanmamıştır. Buradan T.T.K.nuna tabi 
ortaklıkların da hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil 
çıkarabilecekleri yargısına varmak gerekir. 



- 101 -

Ser. P.K. 14. maddesine göre "Hisse senetleri ile 

değiştirilebilir tahvillerin şekil , çıkarılma ve değiştirilme 
şart ve usulleri kurul tarafından tesbit ve ilân olunmaktadır.(25) 
"Ortaklık genel kurulu veya yönetim kurulu, hisse senediyle 
değiştirilebilir tahvil sahiplerinin haklarını kullanmalarına 
engel olacak herhangi bir karar alamaz" 

Kayıtlı sermaye şirketine d.ahil ortaklıklarının 

genel kurulları bu tür tahvilleri yönetim kuruluna 14. madde 

uyarınca verebileceklerdir. 

14. madde konu ile ilgili bir sınırlama da getirmek¬ 

tedir. "Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklar 

tarafından, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarılma¬ 

sı halinde, değiştirme sonucunda verilecek hisse senetleri ile 

ortaklığın çıkarılmış sermayesinin toplamı kayıtlı sermaye" yi 
aşamayacaktır. 

Kurul çıkardığı Seri. II. No: 3 tebliğinde değiş¬ 

tirme şart ve usullerini vaz etmiştir. Buna göre tahvil sahip¬ 

leri tahvillerin itibari (nominal) değerlerine eşit miktarda 

hisse şendi alabileceklerdir. Ortaklık belirli şartları gerçek¬ 
leştirerek primli hisse senetleri (26)de çıkarabilir. Bu tak¬ 
dirde tahvillerin değiştirilebilmesi primli değerin piyasadaki 

fiatı üzerinden mümkün olacaktır. Ortaklık bu konuda sınırlayı¬ 
cı kararlar almaz. 

(25) Seri. II. No: 3» tebliğinde kurul kanunda belirtilen 
şart ve usulleri tesbit etmiştir. 

(26) Pirimli hisse senetleri (agiolu) itibari değerinin 
üzerinde satışa çıkarılan hisse senetleridir. 
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Bu tür tahviller 5 yıldan az ve 7 yıldan fazla va¬ 

deli olamazlar Değiştirme en erken, tahvilin vadesi haşladığı 
tarihten itibraren, vadesi 4 ve 5 yıl olanlarda 2 yıl, 5 ve 7 

yıl olanlarda 3 yıl geçtikten sonra yapılabilir. 

Değiştirme gününe kadar işlemiş faizler tahvil 

sahiplerine ödenecektir. Değiştirme masrafları ortaklığa ait¬ 

tir. (m ....T) -Tahvilin, vadesine kadar değiştirilmemesi değiştir¬ 
me halikını ortadan kaldırmaktadır. Bunun için ortaklığın yüküm¬ 

lülüklerini "tam cOarak" yerine getirmesi şarttır. 

Bu tebliğle ilgili düzenlenmeyen hususlar için 

’Seri II; No: 1 tebliğinin ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

(Tahvillere ilişkin esaslar tebliği) 

■ d.l. Kâr Dağıtım Esasları 

Ülkemizde sermaye piyasasının gelişmemesinin en 
önemli nedenlerinden birisi olarak, pay sahihinin ortaklığa 

yetirdiği sermaye karşılığı ortaklık kârından temettü alamaması, 
kârın çoğuzaman pek az bir kısmının dağıtılarak geri kalan 

jkısmın ! daima ihtiyata aktarılmasıdır. Bu durumun ekonomiye 
’katkısı iddia edilebilir, hatta hisse senedinin piyasadaki 

efektif değerinin arttığı söylenebilirse de; Ortaklık kazan 

nm devamlı ihtiyat akçalarına ayrılması küçük tasarruf sahip¬ 

lerinin sermaye piyasasına müessir bir şekilde katılmasını ön¬ 

leyici neticeler vermektedir. Çünkü payın değerini etkileyen 

bir faktö: • "getiri" unsuru olmaktadır. Ayrıca ortaklığın 

ihtiyat akçaları ne kadar artarsa artsın bu artışın hisse 
senetlerinin piyasa değerine aynı oranda yansımadığı da bir 

.gerçektir. Şirketlerin yönetim kurulları hemen her zaman büyük 
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pay sahiplerinden müteşekkil olduğundan görevleri icâbı bir 
gelirleri olmakta ve yöneticiler bu yüzden küçük tasarruf sahi¬ 
bi hissedarlarının gelirlerine bakmaksızın, şirket kârlarının 
ihtiyata aktarılmasını karar altına alabilmektedirler* (27) 

Bu hususları nazara alan Kanun Koyucu Ser. P.K. da 

kâr payı dağıtımı ile ilgili esaslar getirmiştir. Bu esaslar 
15 maddede şu şekilde ifade edilmektedir: 

"Hisse senetleri halka... arz olunan anonim artaklık- 

ilıklarm esas sözleşmelerinde birinci temettü (kâr payı) oranı- 
i *. i 

inin gösterilmesi zorunludur. Bu oran kurul tarafından testit 
edilecek orandan az olamaz. 

Yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçi¬ 
mle re kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bu¬ 

lunması şarttır. 

Kanuni yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahip¬ 
leri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek 

akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim 
t •• - 

| kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçileri kârdan pay dağı¬ 
tılmasına karar verilmez. 

Hisse senetleri halka; satılan bir anonim ortaklık; 

yönetim, denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız 

olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsal¬ 

lerine göre bariz şekilde farklı fiat, ücret ve bedel uygulamak 

gibi işlemlerde bulunarak yıllık kârını azaltamaz." 

(27) İmregün, 0., Anonim Ortaklıklar, İstanbul 1974, s.234 vd. 
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Ser.P.K. bu esaslarla bazı bakımlardan T.T.K. nun- 

dan farklılık arzetmektedir. Ticaret kanunu ilk temettüden 

bahsetmiş (TTK. m. 466) fakat dağıtımı mecburiyetinden bahset¬ 
memiştir. Oysa ki Ser. P.K. bu konuda, Ser.P.K. kapsamına giren 
ortaklıklar açısından bir zorunluluk getirmekte, müktesep hak 

olan kâr payına "mukavele vî:"bir nitelik kazandırmaktadır.(28) 
Birinci kâr payı hakkına sahip olanların hakları, imtiyazlar, 

intifa senetleri, kazanç payları haklarına sahip diğer kişi bej® * 
rin haklarına göre öncelik arzetmektedir. Böylelikle kanun 

anonim ortaklıkların pay sahiplerine paylarının karşılığını 

beklemeden ve nakdi olarak alma imkanı sağlamaktadır. Bu husus 
i 

başka haklara sahip olanları mağdur etme amacını taşımak manasına 

alınamaz. Birinci temettü oranı ile ilgili belirleme S.P.K. 

tarafından Seri IT. No •: 1 tebliği ile yapılmıştır. (29) ödenmiş 
sermaye üzerinden hesaplanması gereken birinci kâr payı tutarı, 
hesap dönemi net kârından vergi ve benzerleri düşülmek sureti 
ile bulunan dağıtılabilir kârın yarısından az, yüzde yetmişbe- 
şinden fazla olamaz; dağıtılabilir kârın yüzde yetmişbeşi dev¬ 
let tahvilleri faizlerine göre hesaplanan temettü tutarlarının 

altında kaldığı takdirde, temettü olarak bu meblağ ödenir. Kanun 

S.P.K. na sadece birinci temettü için yetki vermiştir. Ancak, 

Tebliğ ikinci temettü- için de ortaklık sözleşmesinde hüktütt bulun¬ 

madığı takdirde "Dağıtılabilir kârın, birinci temettüden artaka¬ 
lan kısmının yarısı ihtiyata ayrılır yarısı da ikinci temettü 

olarak ortaklara dağıtılır hükmünü ihtiva etmektedir. 

(28) Tekinalp, Ü., a.g.e. s. 71 
(29) Seri IV. No:l tebliği, 1. temettü oranını "uzun vadeli 

devlet iç borçlanma tahvillerinin ilgili hesap döneminin 
son günündeki faiz oranı" (m. 7) olarak ifade etmektedir. 
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Kanunun yönetim kurulu üyeleri, memur ve müstahdem¬ 

lerin kârdan pay alabilmeleri için "esas sözleşmede" hüküm 
araması ve ertesi yıla devirle, yine aynı kişilere kârdan pay 
verilmesine "birinci temettü ayrılmadıkça" şartım koyması, 

birinci temettünün toplam kâr içinde kânuni yedek akçelerden 
sonra en önemli mensur olmasını netice vermektedir. 

Maddenin son fıkrasındaki ortaklığın gibi 

işlemelerle yıllık kârını azaltamayacağı" hükmü de sermaye 
piyasasına hayatiyet kazandırmak için, birinci temettü dağıtı¬ 

mını garanti altına alarak küçük tasarruf sahiplerini yatırıma 

teşvik amacı taşımaktadır. 

ee. SERMAYE PİYASASI KORULU 

1. AMACI TE KONUMU 

Ser.P.K. 17-29. maddelerinde Sermaye Piyasası Kuru¬ 
lu hakkında düzenlemelerde bulunmaktadır. Kurul Kanunda öngörül 
len amaçları gerçekleştirmek üzere, tüzel kişiliği haiz bir 

kuruluştur (Ser.P.K. m. 17/1) ve yetkilerini kendi sorumluluğu 
altında ve bağımsız olarak kullanacaktır. Kurulun kuruluş amacı 

Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilât, öörev ve Çalışma Esasları Yönet¬ 
meliği' nie (30) açıklanmaktadır. 

"Sermaye Piyasası Kurulu; Sermaye Piyasasının güven 

açıldık ve kararlılık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve 
sermaye piyasası ile ilgili kuruluşlar hakkında kamunun aydın¬ 

latılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması¬ 
nın, ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, menkul 

(30) SPK. yt. Karar Sayısı 8/4644, 24 Haziran 1982 RG m.7 
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kıymetler forsalarının çalışmasına, gelişmesine ve yaygınlaş¬ 
masına elverişli bir ortamın hazırlanmasını sağlayıcı düzenleme, 
denetleme, inceleme, araştırma ve açıklamalar yaparak başta 

sanayi kuruluşlarının hisse senetleri olmak üzere tasarrufların 
menkul kıyletlere yatırılmasını özendirmek, sermaye piyasasında¬ 

ki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek, tasarruf sahipleri 

ve sermaye piyasasıyla ilgili kuruluşları yurt ekonomisinin ya- 
rarı.na yönlendirmek suretiyle, halkın iktisadi kalkınmaya etkin 

ve yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmek amacıyla ku¬ 

rulmuştur" 

Kurul kararlarını bağımsız uygulayabilmekle birlik- 
r 

te Maliye Bakanlığı ile "ilgili" görülmüştür. İlgili olmanın 
hukuki niteliği "Maliye Bakanlığı Kurulun yıllık hesapları ile 

her türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü tedbiri 

almaya yezkili" olmak şeklinde belirtilmektedir. (Ser.P.K. m.i7/ 
I) Yönetmelik ise Kurulun Maliye Bakanlığı ile ilgisini" Maliye 
Bakanlığı ile ilişkiler" başlığı altında 10. maddede serahata 

kavuşturmuştur. Bu ilgi Kurulun mesleki faaliyetleri konusunda 

ve idari faaliyetleri konusunda olmak üzere iki başlık halinde 

ifade edilmiştir. (31) İlgili olmak bağlı olmayı gerektirmemek¬ 

tedir. Maliye Bakanlığı SPK.'na görev ve yetkilerini kullanışı 

ile ilgili emir veremez, karışamaz.- 

Gerek Kanun gerekse Yönetmelikte Maliye Bakanlığı’- 

nın yapacağı denetim sonunda ortaya çıkacak durumlar hakkında 

aydınlık bir hüküm yoktur. Bu noktada "bağımsızlığa müdahele"- 
nin hudutlarını çizmek sordur. 

(31) Ayrıntılı bilgi için bkz. a.g. Yenetmelik m. 10 
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Kurul her faaliyet yılı sonunda bir faaliyet raporu 
düzenleyerek Maliye Bakanlığına vermek zorundadır. Bu raporun 

tarihi ve Maliye Bakanlığı'nın denetim sonuçlarını ihtiva eden 

raporun Bakanlar Kuruluna sunuluş tarihi kanımda tasrih edilme¬ 
miştir. 

2. SEÇİM ve ÜYELERİN SORUMLULUKLARI 

Kurul yedi üyeden teşekkül etmektedir. Üyeler; 
Maliye. (6), Adalet (2), Ticaret (2) T.C.Merkez Bankası (2), 
T.Bankalar Birliği (2) Bakanlıkları ve kuruluşlarının gösterecek- 
, ; î 

ileri adaylardan seçilecektir. Kurul başkanı Maliye Bakanlığının 

adaylarından seçilecektir. Şenimi Bakanlar Kurulu her iki adaydan 
f 

birini seçmek suretiyle yapar. Başkan ve Başkan vekili ve üyeler 

rLn görev süreleri altı yıldır süresi bitenlerin tekrar seçilme¬ 
leri kaydıyla üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir. Başkan 
bu yenilemeye tâbi değildir. 

Başkanlık ve üyelikler görev süreleri dolmadan her¬ 

hangi bir sebeple boşaldığı takdirde, boşalan yere tekrar aday 
gösterilerek seçim yapılır. Bu durumda yeni üye eski üyenin 

: görev süresini tamamlar. 
i 

Atanmaları için gerekli şartları kaybedenler, kanun¬ 

la verilen görevlerin yerine getirilmesinde kusur ve ihmalleri 

sabit olanlar ve; 

- Özel kanıma dayanmadıkça resmi ve özel bir görev 
alanlar 

Ticaretle uğraşan veya ortaklıklarda pay sahibi 
alanlar 
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- Hayır demekleri ile amacı sosyal yardım olan ve 

eğitim işlerine yönelmiş vakıflar ve kar amacı taşımayan koo¬ 

peratiflerin dışındaki dernek, vakıf ve kooperatiflerde görev 

alanlar; Bakanlar Kurulunca süreleri dolmadan görevlerinden 

alınırlar. (Ser. P.K. m. 19-20). Bakanlar Kurulu bu davranış¬ 
ların "Sabit" olmasına göre karar vermek durumundadır. 

Kurulu yöneten ve temsil eden Bakandır ve Kurul 

sadece karar alma organıdır. Bina en al ey ha "kusur ve ihmal" baş¬ 
kanın dışındaki üyeler için sadece "karar konusundaki^ kusur ve 

ihmale müteallik olmak gerekir. 

Başkan ve üyeler için 21. maddede "Yargıtay Birinci 

Başkanlık Divanı" huzurunda göreve başlamadan yemin şartı getiril¬ 

miştir. Kurul Başkan ve üyeleri yemin etmedikçe göreve başlaya¬ 
mazlar. 

3. GÖREVİ YETKİSİ ve KURULUŞU 

Kurulun görev ve jretkileri biri Ser.P.K. m.22 de 

diğeri ilgili yönetmeliğin 13* maddesinde (32) belirtilmiştir. 

t (32) S.P.K. Yt. 13. maddesinde Karar organının başlıca görev 
ve yetkileri "mesleki nitelikli" ve "İdari nitelikli" 
olarak iki ana bülümde ele alınmıştır!/ 

1. Mesleki Nitelikli. 

a. Sermaye pi3rasasınm düzenlenmesi ve denetlenmesi 
amacıyla hasırlanarak, uygulamaya ilişkin genel hukuki 
yapıyı oluş turaç al-: yönetmelik vs tebliğleri 

b. Başvuru dosyalarını inceleme, isleme, denetleme 
ve araştırma raporlarını (Devam ediyor) 



- Hayır dernekleri ile anacı sosyal yardın olan ve 

eğitim işlerine yönelmiş vakıflar ve kar amacı taşımayan koo¬ 
peratiflerin dışındaki dernek, vakıf ve kooperatiflerde görev 
alanlar; Bakanlar Kurulunca süreleri dolmadan görevlerinden 

alınırlar. (Ser. P.K. m. 19-20). Bakanlar Kurulu bu davranış¬ 
ların "Sabit" olmasına göre karar vermek durumundadır. 

Kurulu yöneten ve temsil eden Bakandır ve Kurul 

sadece karar alma organıdır. Binaenaleyha "kusur ve ihmal" baş¬ 
kanın dışındaki üyeler için sadece "karar konusundaki^ kusur ve 

ihmale müteallik olmak gerekir. 

Başkan ve üyeler için 21. maddede "Yargıtay Birinci 

Başkanlık Divanı" huzurunda göreve başlamadan yemin şartı getiril 

miştir. Kurul Başkan ve üyeleri yemin etmedikçe göreve başlaya¬ 
mazlar. 

3. GÖREVİ YETKİSİ ve KURULUŞU 

Kurulun görev ve yetkileri biri Ser.P.K. m.22 de 
diğeri ilgili yönetmeliğin 13- maddesinde (32) belirtilmiştir. 

(32) S.P.K. Yt. 13. maddesinde Karar organının başlıca görev 
ve yetkileri "mesleki nitelikli" ve "İdari nitelikli" 
olarak iki ana bülümde ele alınmıştır^ 

1. Mesleki Nitelikli. 

a. Sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi 
amacıyla hazırlanarak, uygulamaya ilişkin genel hukuki 
yapıyı oluşturacak yönetmelik ve tebliğleri 

b. Başvuru dosyalarını inceleme, izleme, denetleme 
ve araştırma raporlarını (Devam ediyor) 
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Ser. P.K. 22 maddede: 

- Menkul kıymetlerin halka arzuna izin vermek, 

•halka arz ve satış, düzenlemek, denetlemek ve "bu amaçla teb¬ 

liğler çıkarmak 

- Kamuyu aydınlatma amacıyla genel ve özel nitelik¬ 

te kararlar almak, çeşitli hesap belgeleri, raporlar ve tablolar 

için standartlar tesbit etmek ve bunları duyurmak için tebliğ-— 

ler yayımlamak 

- Hesap belge ve raporlarının incelenip değerlen- 
i > ■« 

dirilmesini yapmak, gerekiyorsa ortaklığın dikkatini çekmek. 

- Kanuna tabi anonim ortaklıklar ile yardımcı kuru¬ 

luşların faaliyetlerinin Kanuna ve■-ilgili mevzuata uygunluğunu 
denetlemek. 

- Ortaklıklar ile yardımcı kuruluşların kanuna ve 

esas sözleşme hükümlerine veya işletme maksat ve konusuna 

aykırı görülen durum ve işlemlerini, gerekli işlem yapılmak 
üzere yetkili mercilere bildirmek 

I — , „ ■ —■». ■ .i»— — - as-     ■ ■—■■■ 
t 

c. Kurul mensuplarınca hazırlanan görüş-öneri 
nitelikli etüd, inceleme, araştırma ve diğer çalışma¬ 
ları, Kurulca derlenen istatistik verileri en üst 
düzeyde değerlendirerek, gerekli görülenlerin yayın¬ 
lanmasını görüşüp karara bağlamak. 
2. İdari nitelikli 

Bu bölümde kurulan teşkilat bünyesinde yapacağı 
düzenlemeler ve idari nitelikli çalışmaları hakkında 
görev ve sorumlululkarı belirtilmektedir. 
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- Kamu yararının gerektirdiği hallerde menkul kıy¬ 
metlerin halka arzının geçici olarak durdurulması hususunda 
Maliye Bakanlığına t elci il t e bulunmak 

- Maliye Bakanlığınca istenecek incelemeleri yapmak 
- Çalışmaları hakkında Maliye Bakanlığına rapor 

vermek 

- Sermaye pij^asası ile ilgili mevzuatta^yapılması 

gerekli değişiklikler hakkında Maliye Bakanlığına öneride bu¬ 
lunmak 

- Tahviller için verilen halka arz izinleri ve 

bunların satış sonuçları hakında üçer aylık dönemler itibariy- 
^ i 

île Merkez Bankasına bilgi vermek, 
i ' j 

şeklinde görev ve yetkiler sıralanmıştır. Ancak Ser.P.K. genel 
olarak ele alındığında görev ve yetkilerin sadece 22. maddede 

belirtilenlerden ibaret olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer görevler 
} 

yeri geldikçe belirtildiği için biz burada ayrıca~ zikretmedik. 

S.P.K.başkan, bulunmadığı hallerde vekili tarafın¬ 

dan yönetilir ve temsil edilir. 3aşkan dahil en az beş üyenin 
hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunluklu karar verir 

! (Ser.P.K. m. 23) Başkan ve üyeler 3. de re c e de Çyâkı.n 1 arının 
ilgili bulunduğu konularda müzakeraye iştirak etmezler ve oy¬ 
lamaya katılamazlar. 
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S.P.K. (24 madde uyarınca) görevlerinin yerine getiril¬ 

mesinde bakanlıklardan, ilgili ve resmi özel kuruluşlar ile kişiler¬ 
den görüş ve bilgi isteyebilir. Adı geçen kişi ve kuruluşlar Kurulun 
görevlilerine gereken kolaylığı göstermeye mecburdur. Kurul, kanunen 

başka merciler tarafından takibi gereken hususları ilgili mercilere 
intikal ettirir. 

Kurul başkan ve üyeleri ile personeli ve denetim eleman¬ 

ları çalışmaları ve denetlemeleri sırasında ilgililer ve üçüncü kişi¬ 

lere ait edindikleri sırları açıklayamayacakları gibi kendi yarar¬ 

larına da kullanamazlar. Yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da 

devam eder. Ayrıca kurulun malları Kanunda devlet malı niteliğinde 

görülmüştür. Bu özellik dikkate alınarak bu mallara karşı suç işleyen, 

görevini kötüye kullanan veya ihmal eden başkan üye ve personelin dev¬ 

let memurları gibi cezalandırılacağı esası getirilmektedir (Ser.P.K. 

m. 25) Kavuşturma Devlet memurları kanunu hükümlerine göre yürütülecek¬ 
tir. 

Kanun bu bölümde ayrıca mali hususlar, ücret ve maaşlar 

ile emeklilik ve hizmet süreleri ile ilgili düzenlemelerde bulunmuş¬ 

tur. 

S.P.I.nın görev ve çalışma esasları SPK. Yt. maliğinde 

düzenlenmiştir. Yönetmelikte açıklık bulunmayan hususlarda genel 
hükümleri dikkate alarak kurul düzenlemelerde bulunabilecektir. Baş¬ 

kan ve üyeler karar organını meydana getirirler.- Başkan hem karar 
organı hem de teşkilatın başıdır. 
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S.P.K.nun teşkilatı (ana hizmet hirimleri) yönetmelikte 
şöyle seralanmaktadır: 1. Denetleme Dairesi, 2. İnceleme, Değerlen¬ 
dirme ve İzleme Dairesi, 3- Araştırma Geliştirme Dairesi, 4. İdari 
ve Mali İşler Dairesi. 

Bu dairelerin görevleri ve yükümlülükleri, kuruluşları 

ve elemanları yönetmeliğin 42. maddesinde sayılmaktadır. 

ff. YARDIMCI KURULUŞLAR 

II. Bölümde de açıklandığı gibi sermaye piyasasının is- 

tenilen etkinlik ve sürat içerisinde çalışarak, gerekli güvenin mey¬ 

dana gelebilmesi; daha kısası sermaye piyasasından beklenen faydala¬ 

rın temini için aracı kuruluşlara ihtiyaç vardır. Her yatırımcı piya¬ 

sa kurallarını bilemez ve teşebbüs sahipleri ihtiyaç duydukları fon¬ 

ları sermaye piyasası yolu ile kendi başına bulmakta güçlük çeker. 
Yardımcı kuruluşlar piyasanın bu ve buna benzer ihtiyaçlarına cevap 
verirler. Danışma hizmeti sınırlar, portföy işleterek riski geniş 
bir sahaya yayarlar, piyasayı canlı tutarlar, gerekirse ortaklıkların 

mâli problemleri ile ilgilenerek piyasada kalmasını temin ederler. 

Yardımcı kuruluşlarla ilgili nazari bilgiler II. Bölümde 

verildiği için biz bu bölümde Ser.P.K.da düzenlenen şekliyle yardım¬ 
cı kuruluşları ele alacağız. 

Ser.P.K. 30. maddesi yardımcı kuruluşları 3 başlık halin¬ 

de düzenlemiştir. 

A. Aracı Kurumlar 

B. Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları 

G. Menkul Kıymetler Yatırım Donu. 
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1. ARACI KURUMLAR 

a.l. Genel Olarak 

Kanun 32. maddede aracı kurum olarak sadece Bor¬ 

sa Bankerliği müessesesini tanımıştır. "Aracılık faaliyetinde 

bulunabilmek için "Borsa Bankerliği Belgesi" alınması ve menkul 

kıymetler ve kambiyo borsalarından birine kayıtlı.üye olunması 

zorunludur. Aracı kurumların anonim şirket statüsünde olmaları 

şart koşulmuştur. Bankalar mahiyetleri itibariyle aracı kurum 

solmamalarına rağmen (Ser. P.K. m.7), aracılık işlemleri yapabi¬ 
leceklerdir. (Ser. P.K. m.31) Bankalar diğer aracı kurumlardan 
farklı olarak; menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak 

ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlü¬ 

lüklerini içeren her türlü evrakın halka arzı sadece bankalar 

tarafından gerçekleştirilebilecektir. 

Tanım olarak kanuna göre aracı kurum (m. 31) men¬ 
kul kıjmetlerin, kıymetli evrakın, mâli değerleri temsil eden 

veya ihraç edenin mâli yükümlülüklerini içeren bu türlü evra¬ 
kın "başkası nam ve hesabına" veya "başkası hesabına kendi 

j namına"; yahut kendi-nam ve hesabına "aracılık amacıyla" alım 
ve satımı ile uğraşan ve "Menkul kıymetleri halka arz edebilen" 

anonim ortaklıklardır. Aracı kurumlar ödünç para verme işleri 
ile iştigal eden ve piyasa bankası olarak'adLandırılan banker¬ 

lerden farklıdır. Aracı kurumlar kendi mali yükümlülüklerini 

içeren evrak ihdas edip halka arz edemezler ve alım satımında, 
bulunama z1ar. 
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b.l. Kuruluş ve Faaliyet Şartları 

32. madde aracı kuranların kuruluşlarına izin verilebil¬ 

mesi için 

- Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları 

- Sermayelerinin en az Şfc 51' inin nama yazılı olması 

- Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması 

- Sermayelerinin Maliye Bakanlığı'nca belirtilen miktar¬ 
dan az olmaması. 

--Ifeas sözleşmelerin bu kanun (Ser.P.K.) Hükümlerine 
uygun olması 

- Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı 

bir suçtan dolayı Hükümlülüklerinin bulunmadığının tesbit edilmiş 

olması 

- Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması şartları 

getirilmektedir. 

Bu şartları yerine getirerek kurulan aracı kurumun faali¬ 

yette bulunabilmesi için S.P.K.dan Borsa Bankerliği Belgesi alınması 

gerekmektedir. (SPK. m. 32). SPK. Borsa bankerliği verilmesinde ara*- 
nacak şart ve nitelikler ile faaliyetleri sırasında kuramların uyacak¬ 
ları esaslar yönetmelikle tesbit eder. (33) 

(33) Borsa Bankerliğine ilişkin olarak SPK. 29 Haziran 1982 gün ve 
,17739 sayılı B.G-. ile "Borsa Bankerliği Verilmesine ilişkin 
yönetmelik"; çıkarmıştır. 25 Kaşım 1982 ile 9 Şubat 1984 günlü 
R.Cr.'lerde., yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. 
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Borsa Bankerliği Belgesi olmayanlar veya Belgeleri 

iptal olunanlar aracılık faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi, 
ticaret unvanlarında veya ilân ve reklamlarında bu faaliyetlerde 
bulundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya tabiri kullana

mayacaklardır . 

T.T.K.na göre kurulan anonim ortaklıklar esas sözleşme

de değişiklik yaparak aracılık faaliyeti için izin alabileceklerdir. 

c.l. Aracı Kurumlarla İlgili Bazı Hususlar 

Ser.P.K. 31. maddesi 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsaları Kanununa göre borsada faaliyette bulunanların 

haklarını saklı tutmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi 

1447 sayılı kanun 91 sayılı KHK. ile yürürlükten kaldırmış olup, 

KHK. borsa ile ilgili yeni düzenlemelerde bulunmuştur. 31 maddeye 

göre 91 sayılı KHK. çıkmadan borsada faaliyet gösterenlerin hakları

nı mahfuz saysak bile, yeni düzenleme karşısında mahfuz hakların 
durumu ne olacaktır? 

Henüz yeteri kadar doktrinde tartışılmamış olmakla bir

likte kanaatimizce yeni düzenlemenin 1447 sayılı kanunun ilgili kuru

luşlarını ne derece tanıyıp tanımadığı noktasından hareket etmek 

problemin çözümü için ilk hareket noktası olsa gerektir. (34) 

(34) 91 sayılı KHK.nin bir özeti bölümün sonunda yer almaktadır. 
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Bu hususim yanısıra hukukumuzda aracı kuruluşların fa¬ 
aliyetleri ile ilgili çeşitli nercilere çeşitli izinler ve müdahele- 

ler sözkonusudur. 

- Aracı kuramların anonim ortaklık olarak kurulmaları 

Ticaret Bakanlığının onayını gerektirmektedir. Binaenaleyh. Ticaret 

Bakanlığı şirket kurulması ile ilgili genel esaslara göre değerlen¬ 

dirme yaptık.tan sonra, aracılık faaliyeti ila, ilgili sermaye piya¬ 

sası ile ilgili mevzuat çerçevesinde de inceleme yapmak durumunda 

olmalıdır. 

- Borsa Bankerleri ödeme güçlüğü içine düştüğünde#35 
sayılı KKK. ve hu kararnameye ilişkin çıkarılan diğer KHK.lere 

göre Maliye Bakanlığının denetimine tahi olacaklardır. Bu durum 

Maliye Bakanlığı ile SPK. arasında bir yetki düplikasyonu meydana 

getirecek hususlar ihtiva etmektedir. Ödeme güçlüğü içindeki banker¬ 
lerle ilgili 35 sayılı KHK. ve ek KHK. 1er ile getirilen düzenleme 

prensip itibariyle Ser.P.K.na tekaddüm ettiğinden, saman içerisinde 

S.P.K. lehinde bir düzenlemeye gidilmesi uygun olacaktır. 
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2. MEN R. JL KIY MS T Li'IR x AT IRI Id ORT AKL IKL AR I 

a.i. Tanımlar vs Kuruluş : 

Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları menkul kıymet port¬ 
föyü işletmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır. (Ser F.K. mı3/1) 
Portföy işletmeciliği S.P.K.’ca çıkarılan Seri 17 Ro : 1 tebliğinde 
şu şekilde tanımlanmaktadır. "Portföy işletmeciliği, menkul kıymet¬ 
lerin getirilerinden ve kıymet artışlarından yararlanmak, bu sözlet-- 
lere bağlı hakları kullanmak ve hizmetleri yapmak amacına yönelik 
bir faaliyet türüdür." (m. 1) 

Kanunun portföy kelimesini özellikle kullanması dikka¬ 

te alınarak "tahvil ve hisse senetleri başta olmak üzere, çeşitli 

menkul değerlerden oluşan ve ayrı bir "paket" teşkil eden bir bütü- 
J (35) 

nü anlatmak istediği anlaşılmak gerekir. 

Kanun portföyü ortaklığın esas malvarlığından ayrı ola¬ 

rak mütalâa etmiş ve bağımsız bir hüviyet tanımıştır. Binaenaleyh 
şirketin bünyesinde portföy için ayrı bir muhasebe tutmanın zarure¬ 

ti ortaya çıkmaktadır. Portföy aşağıda açıklanacağı üzere Yatırım 

Konundaki gibi özel bir korunmaya alınmamıştır. Böylelikle Kanunun 

portföyü"bağımsız" bir unsur olarak gördüğü söylenebilir. Portföy 

anonim ortaklığın kaynaklarından tahsis edilen fonlarla teşekkül et¬ 

mekte olup, anonim ortaklık bütün malvarlığının sahibi durumunda ol¬ 

duğu gibi portföyün de sahibi durumundadır. Anonim ortaklıkta hisse¬ 

si bulunanlar (yatırım fonlarının aksine) portföyün de sahibi duru¬ 
mundadırlar . 

(35) Tekinaip, Ü. a.g.e. S. 101 
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Ortaklıklar -menkul kıymet portföyü işletmek dışında ma¬ 

liye Bakanlığınca Belirlenmek kaydıyla başka faaliyetlerde de buluna¬ 
bilirler. (Ser P • K • i»! • 33 ). Ortaklık portföy işletmeciliğini bizzat 
yapmak durumundadır. Bu yetki devredilemez. 

Kalka açık anonim ortaklık niteliğinin yanısıra ortak¬ 

lıkların "Kayıtlı Sermaye" sistemini kabul etmeleri- şarttır. Ayrıca 
t . • 

kurulabilme ve faaliyet gösterebilmeleri için Ser P.K. şu şartları 

getirmiştir. 

- Başlangıç sermayelerinin Maliye Bakanlığı 'nca belirti¬ 
len miktardan az olmaması 

- Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması 

- Ticaret unvanlarında "menkul kıymetler yatırım ortak¬ 

lığı" ibaresinin bulunması. 

- Kuramlarının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir 

suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının tesbit edilmiş olması. 

Kuruluş işlemlerinin yapılabilmesi için Seri IV No : 1 
(36) 

tebliğinde Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması" gerekmektedir. 

Yapılan başvuru dosyasıyla uygun görüş alınması için Ticaret Bakan¬ 

lığı 'nca Maliye Bakanlığı'na gönderilir ve görüş alındıktan sonra 

Ticaret Bakanlığı'nca izin verilir. 

(35) Seri IV No : 1 tebliği izin için gerekli şartları 7 madde hz 
halinde saymaktadır, (m 4) 
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Yatıriû: ortaklıkları faaliyetlerinin gerektirdiği ve 

Kurul tavafından tesbit olunacak miktar ve değerin üzerinde taşına; 

nal edilmezler. (Ser P.K. m.34)..Bunun yanısıra borsa rayiç değeri 
üzerinde menkul kıymet alamaz ve rayiç değer altında menkul kıymet 
satamazlar. 

b.l. Çalışma Esasları : 

Aynı hükümler kısmen Kanunda zikredilmekle birlikte 
Seri IV No 1 tebliği Menkul Kıymet Yatırım Ortaklarının çalışma esas¬ 

ları, sermaye piyasasında güven, açıklık, kararlılık ve dürüstlük 
kuralına uygun faaliyet göstermek zorundadırlar. Ortaklık, işlerin 
yürütülmesi ve ortaklığın düzenli gelişmesi için yeterli ve güveni¬ 

lir miktarda disponibil değerler bulundurmak durumundadır, (m. 10) 

M.K.Y.O. ~Şu İşleri Yapabilirler : (m. 11) 

- Portföy işletmeciliği 

- Menkul kıymet ve yatırım konularında danışmanlık 
hizmetleri 

- Menkul kıymetlerin muhafazası, anapara, faiz, temettü, 

v.b. gelirlerinin tahsili, opsiyoıı haklarının kullanılması. 

- Hisse senetlerinden doğan oy haklarının yazılı direk¬ 

tiflerine uygun olarak senet sahipleri adına kullanılması. 

K.K.Y.0.'darının bu işler dışındaki işlerle uğraşması 
yukarıda da belirtildiği gibi Maliye Bakanlığı'nm iznine bağlıdır. 
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Yatırım ortaklıkları şu işleri yapamaz: (m. 12) 

- ödünç para verme işleri ile uğraşamazlar. 

- üevduat toplayamazlar ve mevduat, toplama sonucunu 

verebilecek iş ve işlemler yapamazlar 

- Yenkul kıymet işletmeciliği dışında ticari amaçla mal 

alım ve satımı ile uğraşamazlar 

- Aracılık faaliyetinde bulunamazlar. (Borsa bankerliği 
yapamazlar) 

Yasaklar ise şöyle sıralanmıştır. (m 13) M.K.Y.O’ları: 

- Hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da 17011 oy haklarının 
İo 10'undan fazlasına sahip olamazlar. 

- Sermaye ve yedek akçeleri toplamının ^ 20'sinden faz¬ 
lasını bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatıramazlar. Ancak devlet 

tahvilleri bu sınırlamaya tâbi değildir. 

- Kurucu ve imtiyazlı hisse senedi ve tahvil ihraç ede¬ 
mezler. 

- Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla 

taşınmaz mal edinemezler. Bu miktar ve değer başvurular üzerine kurul¬ 
ca denetlenir. 
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-Borsa rayiç değerinin üstünde menkul kıymet satın 
alamaz veya lorsa rayiç değerinin altında menkul kıymet satamazlar. 

Borsada kayıtlı olmayan menkul kıymetler rayiç değerle 

alınır ve satılır. 

Yatırım ortaklıkları, hizmetlerini yerine getirebilme¬ 

leri için Şube ve temsilcilik açtıkları takdirde durumu 10 gün için¬ 

de Kurula bildirirler, (m. 15) 

3. MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU1 J 1 ' 

a.l. G-enel Olarak 

Ser P.K. hükümleri uyarınca halktan katılma, belgeleri 

karşılığı toplanacak paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağı¬ 
tılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre menkul kıymet 

portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığına "menkul kıymetler 
yatırım fonu" adı verilmektedir, (m. 35) 

Bankalar dışında hiçbir kişi ve kuruluş veya mal varlığı; 

menkul kıymetler yatırım fonu kuramaz ve bu ada veya aynı anlama ge- .. 
■ -y 

len başka bir ibareyi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında 
kul1anamaz. 

fonun tüzel kişiliği yoktur. Malvarlığı bankanın malvar¬ 

lığından ayrıdır. Banka fonu belge sahiplerinin haklarını koruyacak 
şekilde yönetir ve temsil eder. Eon varlığının korunması ve saklanma¬ 

sından yönetici banka sorumludur. 

(37) S.P.K. Menkul Kıymetler Yatırım Fonu ile ilgili bir tebliğ bu¬ 
güne kadar çıkamamıştır. 
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Kanunda fonun yönetim ilkeleri arasında fon yönetiminde, 

belli bir gurubun halcim olmasını engelleyen, bunun yanı sıra sermaye 

iştirak oranları ile ilgili kısıtlamalar yer almaktadır. (Benzeri 
kısıtlamalardan yatırım ortaklıkları açıklanırken söz edilmişti.) 
Bu yolun seçimi riskin dağıtılmasını temin içindir. 

Banka ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişki¬ 

lere Ser P.K.'da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu'nun "Vekâ¬ 
let Akdi" hükümler- uygulanır (Ser P.K. m. 35)* Normal olarak fonla 

katılımcı arasındaki münasebet iltihâki bir vekalet sözleşmesi ola¬ 
rak nitelendirilebilir. Sözleşme her katılma belgesi sahibi açısın¬ 
dan ayrı bir hukuki durum ifade eder. Kollektif mahiyetli bir yatı¬ 

rım sözleşmesi hüviyetinde görülmelidir. 

Ponun malvarlığı fon yöneticisi bankanın mülkiyetindedir 

Banka fon üzerinde hukuken istediği gibi tasarrufta bulunabilir. An¬ 

cak katılma belgesi sahiplerinin hakları saklıdır. 

Yatırım Konu; avans olarak bankanın belli bir foıı ayı¬ 

rıp menkul kıymetlere yatırdıktan sonra bu fon mukabiliikatılma bel¬ 

lerini piyasaya arz etmesi ile kurulur ve âvans verilen para bu yolla 

toplanır. Halka arz için kurulun izni şarttır. 

Yatırım fonları menkul kıymet portföyünü işletmek amacı 

ile kurulabilir. Başka amaçla kullanılması yasaktır. (Ser P.K. m.41) 
41. maddede ayrıca fonun yatırım politikası olarak uzmanlık esasına 

göre yönetilmesi hüküm altına alınmıştır. 
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Yatırım fonları esası II. Bolünde 'belirtildi;:! gibi so¬ 

nu açık kuruluşlardır. Sonu açık olmak fon payları miktarının Ticaret 
Kanunu anlarımda formalitelere lüzum kalmaksızın değişebiliri iğini 

ifade etmektedir. Yani yatırımcı fondan ayrılabilir veya fona yeni 

yatırımcı katılabilir. Bu konuda herhangi bir tahdit yoktur. 

b.1. Fonun Kurulusu : 

Menkul Kıymetler Yatırıra Fonu Ser P.K.'da dağınık ola¬ 

rak belirtildiği üzere belirli merhalelerden geçerek kurulabilmekte¬ 

dir. önceki fon içtüzüğü hazırlanır, noterce tastik edilir. Maliye 
Bakanlığı kuruluş için izin verdikten sonra Ticaret Siciline tescille 
kurulmuş olur. 

Ser P.K. 37. maddede belirtildiği üzere fon içtüzüğünde 

şu hususlara yer verilmelidir: 

- Fonun adı, kurucu bankanın ünvanı ve merkezi 
- Fonun tutarı: Tutar banka tarafından tahsis edilen 

avan s mikt arıdır. 

- Fonun yönetiminde uygulanacak şekil. 

- Fonun yatırım yapacağı menkul kıymetlerin şeçimi ve 

riskin dağıtılması esasları. 

- Katılma belgelerinin satış ve geri satın alınış fiyat¬ 

larının tesbit usulü ve portföyün değerlendirilmesi esasları 

- Fon kârının tesbiti ve katılma belgeleri sahiplerine 
dağı11İma esasları. 

- Kurucu bankanın yönetici sıfatıyla fondan alacağı üc- 

ve başka menfaat ile gider karşılıklarının tesbiti esasları. 

- Fonun hesap dönemi : Mali yılbaşı olmalıdır. 

- Varsa fonun süresi 
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- Fonla ilgili bilgilerin açıklanma şekli (T.T.K.1nun 
37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla) 

- fona katılma ve fondan ayrılma şartları 
- fonun tasfiye şekli 

c.l. Fonun Teşekkülü ve Katılma Belgelerinin Halka Arzı 

Fon içtüzüğü Ticaret Siciline kaydedildikten sonra yö¬ 
neticisi banka içtüzükte belirtilen miktarda bir fonu avans olarak 

tahsis eder. (m. 39) Avansla Kanunda (ve çıkarılacak yönetmelik uya¬ 

rınca) belirtilen şekilde riskin dağıtılması esaslarına dikkat edile¬ 
rek menkul kıymetler alınır ve fon teşekkül ettirilir. Bilâhere ka¬ 
tılma belgeleri çıkarılır ve gerekli şekli merasim tamamlanarak hal¬ 

ka arz edilir. Banka avans vermeksizin önce katılma belgesi çıkarmak 

suretiyle fon kuramaz. Kanun böyle bir düzenlemeye gitmekle tasarruf 

sahiplerini korumuştur. Aksine hareket cezai mesuliyeti gerektirir. 
(Ser P.K. m. 47) 

Katılma belgeleri üstünde itibari değer yoktur. Ancak 

yönetici banka fon tutarını katılma belgesi sayısına bölerek "fon 
payı"nı tesbit eder. Katılma belgesi sahipleri fona koydukları meb¬ 

lağa isabet ettiği kadar katılma belgesine sahip olurlar. Bu belgeler 
kıymetli evrak niteliğine haizdir ve kanunumuz tarafından "menkul 

kıymet" kavramı içerisinde mütalâa edilmişlerdir. 

Bir belgenin birden çok payı temsil etmesi kupürleri 

ile ilgili bir husustur. Yoksa her katılımcıya hissesi sayısınca, bel¬ 

ge verilmez; katılma belgelerinin geri satın alınma ve ihraç değeri 
Kurul tarafından ilân edilir. 
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Katılma belgesi hukuki mahiyeti icabı, belge s alı ib ine 

bankaya karşı bir talep hakkı doğurur. 3u hale katılımcıya kâra ka¬ 
tılma ve belgenin istediği saman banlca tarafından ’tayiç fiatla" ge¬ 
riye alınmasını mündemiştir. (Ser P.-IC. m 40) 

Katılma belgeleri emre ve hamiline yazılı olarak çı¬ 

karılabilir (m. 40). Hamiline ve emre yazılı belgelerin eldeğiştir- 
_masi_Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir. 

Konun hukuki mâliki banka olmakla birlikte ekonomik mâ¬ 

liki katılımcılardır. Banka fonu yatırımcılar adına dikkat ve itina 

ile yönetmek borcu altındadır. Kon portföyündeki menkul kıymetlerle 

ilgili oy hakları bankanın tekelindedir. Banka bu -hakkını yetkili 

temsilcileri vasıtasıyla kullanır. İstisnai olarak banka bu haltla¬ 
rıyla ilgili, yazılı talimat düzenleyerek başkasına yetki verebilir. 

d.l. Yönetim İlkeleri 

Ser P.K., fonun yönetiminde bankanın uyacağı esas pren¬ 

sipleri emredici bir tarzda 41. maddede sıralamaktadır. Bu ilkelerle 

fonun (1) Yönetici bankanın veya oııun hakim pay sahiplerinin ve yük¬ 

sek düzey yöneticilerinin çıkarlarına hizmet etmek üzere kullanılma¬ 

sına engel olmak (2) Tehlike doğurabilecek veya fonun niteliğine 

uygun düşmeyecek bazı işlemleri yasaklamak, (3) Kon malvarlığını ko¬ 
rumak (4) Hesaplarda açıklığı ve bağımsızlığı sağlamak amaçlanmak¬ 
tadır. 

Bunların yarışıra yönetimle ilgili olmaksızın ancak 

önemli görülen birtakım hususlar da yönetim ilkeleri altında mütalâa 
edilmiştir. Bunlar : 
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■onun 

- Katılma belgelerinin satışı sırasında fon içtüzüğü ya¬ 

da başka belgelerle, payların değerlerini etkiliyecek, önemli husus¬ 
larda alıcılara yapılacak yazılı açıklamaların doğruluğundan yönetici 

ve aracı bankaların birlikte sorumlu oldukları ve yanlış bilgi veril¬ 

mesi halinde, alıcı istediği takdirde, belge karşılığında ödenen pa¬ 

ranın cari iskonto haddi üzerinden işlemiş faizi ile geri verileceği 

- Katılma belgeleri sahiplerinin, belgenin günlük rayiç¬ 

ten geri sakın alınmasını her zaman isteyebileceği 

- fon portföyündeki menkul kıymetlerle ilgili arz hakkı¬ 

nın bankanın yetkili temsilcileri tarafından kullanılabileceği, ban¬ 

kanın istisnai hallerde ve yazılı talimat vererek başkanı da yetkili 

kılabileceği 

- Kurulacak menkul kıymetler yatırım fonlarının tutarla¬ 

rının bankanın ödenmiş sermaye ve yedek akçelerinin toplamını aşama¬ 

yacağı 

- Fonun amaç dışında kullanılamaması (m.35) 

- Yönetici bankanın fon portföyünden; fonun, yönetici 

bankanın portföyünden, borsaya kote edilmiş olanlar dışında menkul 

kıymet satın alamaması 

- Fonun hiçbir nedenle yönetici bankanın hisse senetle¬ 
rini ve tahvillerini s Cltin 3.1 dm- 32 i-Lci S1 
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Fonun başka fonların katiluta belcelerini satın alaüia- 

- Yönetici bankanın iştiraklerince çıkarılmış menkul 
kıymetlerin toplamının fon portföyünün $ 20'sinden fazlasını geçeme- 
/ece s 

Yönetici bankanın sermayesinin fo 10'undan fazlasına 

sahii) pay sahiplerinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin genel mü¬ 
dür ve genel nüdür yardımcılarının ayrı ayrı veya birlikte sermaye¬ 
lerinin fo 25'ini sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerinin 
fon portföyünce satın alınamayacağı hususları zikredilmektedir. 

e.l. Fonun Sona Ermesi : 

Menkul kıymetler yatırım fonu infisah ve fesih niteliğin¬ 
de 5 ayrı şekilde sona erebilir. (Ser P. K. 43 ve 44): 

İnfisahi sona erme sebepleri : 

- Yönetici bankanın iflas veya tasfiye kararından iti¬ 

baren onbeş gün içinde fonun yönetimini devir alacak bir diğer ban- 
.v-h 

kayı Maliye Bakanlığının bulamaması 

- Banka bulunmasına rağmen fonun devamını katılma belge¬ 
si sahipleri açısından Bakanlığın uygun görmemesi, 

Fesih Yoluyla Sona Erme Sebepleri : 

- Fon sonsuz olarak kurulmuşsa, fon yöneticisi bankanın 
6 ay öncesinden Maliye Bakanlığını haberdar etmesi. 
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- Bankanın yetkili .. '.ahice me de haklı nedenlere dayanarak 

açtığı fesih davasının "aliye Bakanlığınca uygun görülmesi üzerine 
mahkeme kararıyla sona erer, 

gg, SER. P.K.’NUH DIGER HÜKÜMLERİ 

Ser. P.K. 'ıronun VI. Bölümü Denetim ve Cezai Sorumluluk 

VII. Bölümü Çeşitli Hükümler başlıklarını taşımaktadır. 

"Denetim ve Cezai Sorumluluk" bölümünde nenku.1 kıymet¬ 

lerini halka arzeöen ortaklıklarla halka açık anonim ortaklıkların, 

buna ilave olarak yardımcı kuruluşlar başlığı altında düzenlenen 
aracı kurumlar, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, menkul kıy¬ 
metler yatırım, fonlarının, dahil olacakları denetim esasları, bun¬ 

ların acze düşmeleri halinde yapılacak işlemler hakkında düzenleme¬ 

ler getirilmektedir. 

Bu denetleme ve düzenlemelerin S.P.K. ve Maliye Bakan¬ 

lığı açısından bir yetki ihtilafına düşülmeks i s in ne şekilde yapıla¬ 

cağı hükme bağlanmaktadır. 

Cezai Sorumluluk hükümleri, ortaklıkların ve aracı ku¬ 

rmaların Kanuna ve Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak meydana geti¬ 

rilen düzenlemelere uymamanın asgari ve azami hadde cezai unsurları¬ 
nı belirtmektedir. 

VI. Bölümde ayrıca usul hükümlerine de yer verilmektedir. 

VII. Bölüm ise faaliyetleri ile ilgili olarak Kanun 

kapsamına girebilen, fakat esasta kuruluş ve çalışmaları ayrıca tan¬ 
zim edilmiş kuruluşların tâbi olacakları esaslarla geçici maddeleri 
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Ayrıca, geçici maddelerle Sorsa Bankerliği Belgesi al¬ 

mış olup da daha önceki taahhütleri nedeniyle ortaya çıkan çeşitli 
hukuki durumlar karşısında kalan kuruluşların kanun çerçevesinde 

tâbi olacakları hükümler yer almaktadır. 

D- ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ KANUNUNDA 19Ö0' DEN SONRA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 

II.9.I98I tarihinde 2520 sayılı Kanunla değiştirilen 2279 
Sayılı ö P.V.İ.K.'nun 1. maddesine göre, "Bankalar Kanununa tâbi ku¬ 

ruluşlar ile özel kanunlarına göre yetkili kılman kuruluşlar dışında, 

faizden para kazanmalı için ödünç para verme işleriyle uğraşan ve men¬ 
kul kıymetlerin satışına aracılık eden gerçek ve tüzel kişiler bu ka¬ 

nun hükümlerine göre I,Taliye Bakanlığından ruhsat alma mecburiyetinde¬ 
dirler . 

Bunların faaliyet sahaları, sermayeleri ve çalışma usul¬ 

leri ile uyacakları diğer şartlar Maliye Bakanlığınca tesbit ve ruh¬ 

satlarda gösterilir. 

Maliye Bakanlığı, bu-gerçek veya tüzel kişilerin ödünç 

para verme işlerinde uygulayacakları faiz oranları ile akacakları 

sair menfaat ve masrafların, nitelikleri ile azami ve asgari miktar¬ 

larını belirlemeye ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen ser¬ 

best bırakmaya yetkilidir. 

Kanunun daha önceki uygulamasında, ödünç para vermek iş¬ 

leriyle uğraşmak isteyecekler izin almak için hükümete başvurmak zo¬ 
runda idiler. Bu kişilerin uygulayabilecekleri faiz oranları, Bakanlar 

Kurulu'nca tesbit edilen "Ödünç Para verme işlerinde ve mevduat kabü- 

lünde alınacak ve verilecek azami faiz nisbetleriyle temin edilecek 
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25.20 sayılı kanuna ilişkin 16.9*1981 tarihli, Seri I: 

1 sayılı tebliğe göre, "Faizden para kazanmak amacıyla ödünç para 
verme işleri ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin, bu tebliğin yü¬ 

rürlüğe girmesini müteakib verecekleri ödünç para için alacakları 

faiz oranları; bankalarca ilân edilen kısa, orta ve uzun vadeli ödünç 
para verme işlerinde (kredilerde) herbir vade için aldıkları faiz 
oranlarını geçemez. 

Bankaların ödünç para verme işlerinde 10 Şubat 1973 ta¬ 

rih ve 7/5825 sayılı kararname uyarınca aldıkları masraf ve komisyon¬ 

ları, bu tebliğ kapsamına ve ödünç para verme işleri ile uğraşan ger¬ 
çek ve tüzel kişiler tarafından da aynı şartlarla ve bankalarca tah¬ 

sil edilen masraf ve komisyonları geçmemek kaydıyla borç alanlardan 
tahsili mümkündür. 

2279 Sayılı Kanunda yazılı zorunluluk ve yükümlülükler 

halinde 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ağır para, hapis ve iş- 

7^erinin geçici olarak kapatılması gibi cezai hükümler de getirilmek¬ 
tedir. 

6 Skin 1933'de yayınlanan Ödünç Para Verme işleri Hak¬ 
kında 90 sayılı K.H.K., 2520 sayılı Kanunun yukarıya alınan hüküm¬ 

lerine bir değişiklik getirmemiştir. 90 sayılı K.H.K. hükmüne göre, 
Maliye Bakanlığı, ikrazatçıların uygulayacağı faizlerle ilgili tes¬ 

hillerinde, Ticaret Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın görüşlerini alır. 

23 Aralık 1931'de yayınlanan, 2520 sayılı Kanuna ilişkin, 

Seri : 1 : 4 sayılı tebliğ ile menkul kıymetlerin satışına aracılık 
üzere kurulan anonim ortaklıklara ruhsat verilebilmesi için, Herkez 

Barkası'na ödenmiş sermaye ve ihtiyaç akçelerinin >0 50'si tutarında 

teminat yatırmaları şartı getirmiştir. 



Tebliğ hükümlerine göre, menkul kıymetlerin .satışına 

aracılık elen anonim ortaklıklar bu faaliyetleri dışında ödünç para 

verme işleri ile uğraşamayuçakları gibi hiçbir ticari ve sınai faali¬ 

yette bulunamazlar. 

Menkul kıymetlerin satışına aracılık eden anonim ortak¬ 

lıklar nenlcul kıymet satışları hakkında bunların nevi ve miktarları 

ile satış taahhütlerini gösterecek şekilde 3’er aylık dönemler iti¬ 

bariyle ve ilgili oldukları döneni izleyen 1 ay içinde Maliye Bakan¬ 

lığı 'na bilgi vemelek zorundadırlar. 

E- MENKUL KIYMETLER BOR SALARI HAKKINDA DÜZENLEMELER 

a. C-ENEL OLARAK 

Sermaye Piyasası Kanunu bütün olarak birinci piyasayı 

düzenlemektedir. Ancak giriş ve daha sonraki bölümlerde de belirtil¬ 

diği gibi sermaye piyasası birinci ve ikinci piyasalar olmak üzere t 

iki piyasadan meydana gelmektedir. 

rPn'İ i ~rr\ * rî o n "V\ -i -y-» .yppr'ie 1-o rl —i. ol ı _i. ti 1 - v .. t nü. i- _k .ı i iD -1. j- .—ı el*.. .. __ d» -1 cu d o a 

zenleyen Kanun olarak Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu : 
(1447 Sayılı Kanun) yürürlükte idi. 1923 yılında kabul edilerek yü¬ 
rürlüğe giren bu kanuna dayanarak İstanbul Sirkeci'de 4. Vakıf ha¬ 
nında. kurulan borsa bugüne kadar yeterli faaliyetler içerisine gire¬ 
memiştir. Ser P.K. çıkarıldıktan sonra ikinci piyasanın yeniden dü¬ 
zenlenmesi gündeme gelmiş ve bu neyanda 91 sayılı K.H.K. 3 Ekim 1983 
de karar]aştırılarak 5 Ekim 1983'de yürürlüğe girmiştir. Ayrıca K.H.K. 

uyarınca b Ekim 1983’de "Menkul Kıymetler Borsalarınm Kuruluş ve 
Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi 

Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe sokulmuştur. 
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Borsalar tüzel kişiliği iıaiz kamu kuruluş lan dır ve 
nenleri kıymetlerin alıra satırı, fiat tesbiti ve ilân işlerini yapar¬ 
lar Borsalarm kurulması S.P.K. 'nın teklifiyle îlaliye Bakanlığı'nm 

iznine bağlıdır. Kurulduktan sonra S.P.K.’nun denetim ve gözetimine 

tabidirler, (m. 3) 

Menkul kıymetler borsasında devleti temsilen Borsa Ko¬ 

miseri bulunur. Komiser borsa işlemlerine nezaret eder ve Ser P.K. 

hükümlerine tâbi ortaklık ve kuruluşların hukuka uygun hareket edip 
etmediklerini takip eder. (m. 3) 

Borsanın üyeleri vardır. Üyelik şartları yönetmelikte 
belirtilmiştir. Üyeler S.P.K.'ca borsaaa çalışmasına izin verilen 
gerçek ve tüzel kişiler olabilir, (m.4) 

Borsalarm toplam üyelerden oluşan bir genel kurulu, 
bir başkan ve dört üyeden oluşan yönetim kurulu vardır. 

Genel Kurul borsanın üst karar merciidir. SPK'ııın uygun 

göreceği zamanlarda toplanır. Genel Kurul Kararlarının yürürlüğe gir¬ 
mesi; S.P.K.'na sunulması ve onayı ile mümkündür, (m.6) 

,-ŞŞr- 

Borsalar yönetim kurulu başkası tarafından temsil edilir 

ve yönetilirler, (m.7) 

Hesap ve işlemler genel kurul tarafından seçilen iki 

denetçi ile kontrol edilir ve denetlenir, (m. 8) 

Borsanın kuruluş ve organları ile ilgili hususlar Yönet¬ 
melikte düzenlenmiştir, (m. 9) 



- 134 -

Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması Yönetmelik esas¬ 

larına tâbidir. 

Genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idareler ve 

KIT'ler tarafından çıkarılacak menkul kıymetlerin maliye Bakanlığı'nm 
talebi.ile borsa kotuna alınması sorunludur. Ayrıca yabancı menkul 

kıymetlerin borsa kotuna alınmasa Maliye Bakanlığı’nm iznine tâbi¬ 
dir. (m. 10) 

Borsa işlemlerinin tabi olacağı esaslar yönetmelikte 

belirtilmiştir, (m. 11) 

Borsa üyeleri muhtemel zararlarla ilgili olarak yönet¬ 

melikte belirtilen esaslar çerçevesinde nakdi veya Devlet tahvili ya¬ 

da teminat mektubu şeklinde bir teminat yatırmak durumundadırlar.(ra.12) 

Borsada çıkan ihtilaflar borsa yönetim kurullarınca çö¬ 
zülür. İtirazlar S.P.K.'na yapılır ve Kurulun kararı nihaidir. Müşte¬ 

rilerle üyeler arasındaki ihtilafların hal mercii yargı yolu açık 
olmak üzere borsa yönetim kurullarıdır, (m. 13) 

Borsaları geçici kapatmaya; 

- 3 güne kadar borsa yönetim kurulu 
- 15 güne kadar S.P.K. 

- 30 güne kadar Maliye Bakanlığı (S.P.K.'nm talebiyle) 

- 30 günden fazla Bakanlar Kurulu (Maliye Bakanlığının 
önerisiyle, yetkilidir.) (m. 14) 
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Borsalar özel bütçe ile idare olunurlar. Bütçe S.D.K. 

nm onayı ile kesinleşir. Borsalarm gelirleri üyelerden çeşitli ad¬ 
lar ve şekillerde alman paralardan meydana gelir. Gelirlerin miktar 
ve oranları borsa yönetim kurulunca tesbit edilir ve S.P.IC. 'nın tas- 

tiki ile yürürlüğe girer, (m. 15,15,17) 

Borsa üyelerine işledikleri suçlar dolayısıyla çeşitli 
disiplin ve hapis cezaları verilebilir. Disiplin cezalarını vermeye 
yönetim kurulları, hapis cezası vermeye asliye ceza mahkemeleri yet¬ 

kilidir. (m. 18,19,20) 

Maliye Bakanlığı menkul kıymet borsaları ile birlikte 

veya ayrı olarak kambiyo borsaları Irurmaya yetkilidir, (m.21) 

Kanun Hükmünde Kararname 1447 sayılı M.K.K.B.K. 'nunu 

yürür lük t e ıı k aid ı rmalc t ad ı r. (m. 24) 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

"Sermaye Piyasasının Hukuki Yapısı" adını alan bu çalışmamızda, 

Sermaye Piyasası (veya piyasaları) önce bir ekonomik teşkilât olarak 
ele alındı ve sermaye piyasasında faaliyet yapan aracı kuruluşlarla, 

işlem gören finansal varlıklar tanıtıldı. Daha sonra kalkınma plan
ları ve ülkemizde kanunlaştırma çalışmaları çerçevesinde konunun geç

mişi hakkında bilgi verildi. Sermaye piyasasının Türkiye'deki hukuki 

yapısını anlamamızı kolaylaştıracağına inandığımız bu bölümlerden son

ra, mevcut mevzuat 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esas alınarak 

analiz edilmeye çalışıldı. 

Pinansal pazarların para piyasası ile birlikte önemli bir bö

lümünü teşkil eden sermaye piyasası serbest piyasa ekonomisinin vaz

geçilmez bir unsurudur. Ancak kâfi miktarda gelişebilmesi ve yaşaya
bilmesi için; "ülke ekonomi"lerinin, belirli bir gelişmişlik seviye
sine ulaşması, ayrıca piyasanın ihtiyacı olan güven, istikrar ve dü

zenin sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye'de 1929 yılında çıkarılan 1447 sayılı Menkul Kıymetler 

ve Kambiyo Borsaları Kanunu, ikinci piyasayı (secondary market) dü

zenlemesine rağmen, ülkenin sanayileşmesi piyasayı yaşatacak seviyeye 

uzun yıllar ulaşamamıştır. Birinci pazarın (primary market) 1982 yı
lma kadar hukukî bir çerçeveden mahrum kalmasının yanısıra bu pazar
da faaliyet gösterecek aracı kurumlarm yeterince güçlenememesi ser
maye piyasalarının kâfi miktarda müessiriyete ulaşamamasını netice 
vermiştir. Gecikmeye 1970'li yılların sonlarına kadar banka kredi 

faiz oranlarının çok düşük olması sebebiyle işletmelerin sermaye piya

sasına ihtiyaç duymamalarını ilave etmek gerekir. 
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Enflasyonun yükselmesine paralel olarak mevduat ve dolayısı 

ile kredi faiz oranlarının önemli ölçüde artması Türkiye'de ucuz para 

bulma imkânlarını büyük ölçüde sınırlamıştır. Bunun üzerine işletmeler 

özkaynak'larını artırmanın ve kullanmanın yanısıra bankalar dışında 

tahvil v.s. yoluyla borçlanarak işletme sermayelerini belirli bir se¬ 

viyeye getirme endişesi içine girmişlerdir. Böylelikle çıkardığı men¬ 

kul kıymetlerinin pazarlanması için aracı olarak bankerlik müessese- 

lerine ihtiyaç duyulmuştur. Ortada açık bir hukuki boşluk olması ve 

konjonktörün getirdiği birtakım saikler sebebiyle ortaya sayısı bin¬ 

lerle ifade edilebilecek menkul kıymet pazarlayan veya sadece belirli 

bir faizle para toplayan "banker"ler çıkmıştır. Bankalarla yarış eder¬ 

cesine yüksek faizle para toplayan bu gerçek ve tüzel kişiliğe sahip 

bankerler ,v';-• belki hiçbir zaman belli olmayacak (200 milyar TL. 
sanılıyor) miktarda bir parayı vatandaştan hiçbir garanti karşılığı 
olmaksızın toplamışlardır. Sarfedildiği yerlerin tesbit imkânı bulun¬ 

mayan bu paraların faiz ve anapara taksitlerinin ödenme vâdesi geldi- 
Vc 

ğmde de çok kısa bir zaman içerisinde iflas ederek tarih sahnesinden 
çekilmişlerdir. 

Sermaye Piyasası Kanunu çıkmadan önce mevcut Kanunlara ilaveler 

yaparak veya Kanun Hükmünde Kararname çıkararak sermaye piyasasında 

bir "köprü denetim"in kurulması, olayın önüne geçememiş ise de kanun¬ 
laştırma çalışmalarına hız kazandırmıştır. Bu meyanda Sermaye Piyasası 
Kanunu çıkarılmış ve ilgili mevzuat teşekkül ettirilmiştir. 

Sermaye Piyasası Kanunu (Ser P.K.), bir çerçeve kanun niteli¬ 
ğinde olup birinci piyasayı kontrol altına almayı amaçlamaktadır. Ka¬ 
nunun oldukça mükemmel hazırlandığı söylenebilir. Kayıtlı sermaye sis¬ 

temini getirmesi, yardımcı kuruluşları düzenlemesi ve ihtiyaç fazlası 
fonlarını yatırıma kanalize etmek isteyenlerin arzu ettikleri güven, 
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istikrar ve devlet desteğini getirmesi mevcut hukukumuz açısından 
ciddi yenilikler sayılmalıdır. Kanundaki boşluklar Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun tebliğleri ile doldurulacaktır. Sununla birlikte Maliye 

Bakanlığı, Merkez Bankası ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 'nm, 

hatta Ticaret Bakanlığı'nm konu ile ilgili çeşitli düzenlemeleri, 

"köprü denetim"le ilgili olarak çıkarılan mevzuatın bankerlik olayı¬ 

nın yarası sarıldıktan sonra akibetinin meçhul olması, karşımıza fev¬ 

kalâde yüklü bir "mevzuat" çıkarmaktadır. Bugün için olmasa bile kısa 
bir gelecekte bu mevzuat ; "Türk Parası 'nm Kıymetini Koruma Mevzua¬ 

tı 'nm" son düzenlemelerden önceki haline benzemek istidadını arzet- 

mektedir. 

îkinci piyasa denilen "Menkul Kıymetler Borsası" hakkında 
K.H.K. 1983 sonlarında çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kararname 
de Sermaye Piyasası Kanunu gibi, hatta ondan da sonra çıkarıldığı 
için yeni sayılmak gerekir. Oldukça iyi hazırlandığına inandığımız bu 
K.H.K.'yi de dikkate alarak sermaye piyasası hakkında, bugünkü durum 
itibariyle şu tesbitleri yapmak mümkündür. 

1. Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu yürürlükte 
iken Türkiye'de işletmeler tarafından sermaye piyasasına ihtiyaç his¬ 

sedilmemesi; -münhasıran sermaye piyasasının sahasına giren alanda faa¬ 
liyet gösteren-bankelerin ortaya çıkmasında ve batmasında gerekli ted¬ 
birlerin alınmasını geciktirmiştir. 

( Tedbirler sadece mağdur olanların yaralarının sarılma¬ 
sına inhisar ettirilebilmiştir.) 

2. Bütün hükümleri ile 19Ö2 yılı başında yürürlüğe giren 
Ser P.K. ve ilgili mevzuatla, 91 Sayılı Menkul Kıymetler Borsası Hak- 

kmdaki K.H.K. 'nın değerlendirmesini yapmak; hukuk mantığı açısından 
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mümkünse de, yaşanan tecrübeler sebebi ile tasarrufların sermaye pi¬ 
yasası kanalı ile yatırımlara akmasını yakın bir gelecekte bekleme¬ 
mek gerekir. Bu nedenle; uygulamanın getireceği verilerle Kanun'u 

ve ilgili mevzuatı değerlendirme imkânı henüz mevcut değildir. 

3. Hukuki düzenlemeler ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar doğ¬ 

dukça yapılır ve tecrübelere göre yenilenmekle mükemmelleşir.' Konumuz¬ 

la ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatının mükemmelleşmesi için 

zamana ihtiyaç vardır. 

4. Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için faiz nis- 
betlerinin yüksek tutulması tasarrufların bankalar kesimine kaymasını 
netice vermekte, özel teşebbüs sahipleri ise bununla rekabet edebile¬ 

cek menkul kıymet - ihraç edememektedir. Böylelikle sermaye piya- 
sanının canlanması gecikmektedir. 

Sermaye piyasasının yeterli seviyede güçlendirilebilmesi için 
tekliflerimiz şunlar olacaktır. 

- Mali aracı kuruluşların kurulmasının, sadece tanzim değil, 

teşvikini sağlayıcı tedbirlerin alınması, 

- K.İ.T.'lerin finansman açıklarını sermaye piyasasında sağ¬ 
layacak düzenlemelerin getirilmesi, 

- 'İhtisas Bankası" diye adlandırılabilecek menkul kıymetle¬ 
rin birinci piyasaya çıkmasında önemli rol oynayan bankacılığın geliş¬ 
tirilmesi , 
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- Sermaye piyasası ile -ilgili tâli nitelikli (yönetmelik, 
tebliğ, sirküler gibi) düzenlemelerin münhasıran S.P.K.'nun yetkisin¬ 

de toplanması, S.P.K. dışındaki kuruluşların (Maliye Bakanlığı, Mer¬ 
kez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) konu ile ilgili yet¬ 
kilerinin Sermaye Piyasası Kurulu aracılığı ile kullanılmasının temi¬ 

ni, 

- Sermaye piyasası, müesseseleri, varlıkları ve sermaye piya¬ 

sasının ne olduğu konusunda kamuoyunu aydınlatıcı faaliyetlerde bu¬ 

lunulması, (Bu konularda birtakım sınırlayıcı düzenlemeler getiril¬ 

miş olması yeterli değildir.) 
i 

- Tasarruflarını menkul kıymetlere yatıranlar için-hiç değil¬ 

se belirli süre- S.P.K.'da, menkul kıymetlerini halka arz eden anonim 

şirketlerin bu faaliyetlerinde alınabilecek maktu gelirlerle oluştu¬ 
rulacak bir fondan, tasarruflarını menkul kıymetlere yatıranların 

belirli limitler dikkate alınarak desteklenmesi gibi teşvik tedbir¬ 

leri getirilmesi, 

- Kar dağıtım esaslarının kapsamı genişletilerek, tasarruf 

sahipleri lehine; ortaklıkların gerek ihtiyat akçaları, gerekse kar¬ 

gaların ertesi yıla devri konularında sahip oldukları imkânların daral- 
* s 

tılması, 

sağlanmalıdır. 



S U M MARY 

The present thesis which has heen prepered in order to study 
the legal structure of the Capital Stock Market contains three 

main sections: Following the Introduction, proper emphasis is laid 
upon the place of the financial institutions in the Capital Stock 

Market, principal institutions, intermediary organizations and 
the securities in circulation in the Market. 

In the Chapter which deals with the history ~UT tiisr reorganisa-

tions in the Capital Stock Market,careful studies and evaluations 

are also made upon the subject matter and the historical developments 

of the laws and the regulations concerned, with due regard to its 
place in the Fifth Five Year Development Plan. 

The Chapter on "The Legal Status of the Capital Stock Market 

in Turkey" aims at analyzing the principal aspects concerning the 
legal structure of the Capital Stock Market from the view point of 
the Capital Stock Market Law No.2499 and other related regulations. 

As was generally known, The Capital Stock Market Law regulates 

"The Primary Market" and stipulatesrruleso to regulate the Market. 

However, "The Secondary Market" is arranged in accordance with the 

"Decree of the Council of the Ministers" No. 91 oonveying the power 

of the law. A detailed Summary of the Decree which has been issued 

in conformity with the Law is also presented at the end of the 
Thesis. 



Mention should also he made that the Capital Stock Market in 

Turkey is now in a developing stage. The retarding factors may 
include thh, high rates of the credit interests offered by the 

commercial banks and consequently, this situation in a way limits 

the competitions by the Commercial Organizations which intend to 

enter the Capital Stock Market by issuing securities, namely bnnds 
and stocks. This situation seems to be a serious bottleneck for 

the development of the Market. 

In the last Chapter of the Thesis, careful analysis and 
* u. .. .. 

evaluations are made, and measures are suggested for Mie development 

of the Capital Stock Market in Turkey. 
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