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BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ HUKUKİ İNCELEMESİ 

Yazan: Can ARIHAN* 

Sermaye piyasası araçları ve borsa üzerinden halktan finansman sağlanması Batı 
ekonomileri (özellikle ABD, İngiltere ve Almanya) için kalkınmayı ve ekonomik 
büyümeyi destekleyecek kritik vasıtalar olarak öne çıkmıştır. Türkiye’nin 1980’li 
yıllarda kapitalist Batı bloğu ile entegre olması sürecinde önemli basamaklardan biri 
de Sermaye Piyasası Kurulu’nun (buradan itibaren Kurul olarak anılacaktır) 
kurulması ve ilgili mevzuatın hazırlanması olmuştur. Şirketlerin kendi hisselerini ve 
diğer finansal enstrümanları borsa üzerinden halka arz edebilme ve böylelikle 
finansman sağlayabilmesi, ülkenin ekonomik büyümesine hatırı sayılır bir katkı 
yapmakla birlikte aynı zamanda yeni kurulmuş ancak potansiyel vaat eden 
şirketlerin de maddi kaynak yaratabilmesine fırsat tanımıştır.  

Sermaye piyasası ve borsa hakkındaki bu genel girişten sonra belirtmek gerekir ki, 
bu müesseselerin layığınca uygulamaya konulabilmesi için çok sayıda düzenlemenin 
mevzuata eklenmesi gerekmiştir. Kurul tarafından hazırlanan, 11.09.2020 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (buradan 
itibaren Tebliğ olarak anılacaktır) de bu düzenlemelerin arasında yer almaktadır. 
İkincil bir düzenleme olan Tebliğ, 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun (buradan itibaren Kanun olarak anılacaktır) 31/A maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.  
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Başta tahvil ve bono olmak üzere, 07.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Borçlanma Araçları Tebliği madde 3/I-c hükmünde tanımlanan borçlanma araçları, 
sermaye piyasası içerisinde önemli bir yerdedir. Tahvil ihracı, özellikle de 
günümüzdeki gibi derin ekonomik krizlerde, şirketlerin hayati derecede ihtiyaç 
duydukları finansmanı sağlayabilmektedir. Bu yazımızda incelemesini yaptığımız 
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği ise bu bahis olunan borçlanma araçlarının 
sahiplerinin toplanması ile teşekkül edecek olan borçlanma aracı sahipleri kurulunu 
konu edinmektedir.  

 

Tebliğ’de iki çeşit borçlanma aracı sahipleri kurulu düzenlenmiştir: Tertip Borçlanma 
Aracı Sahipleri Kurulu (buradan itibaren Tertip BASK olarak anılacaktır), Genel 
Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (buradan itibaren Genel BASK olarak anılacaktır). 
Tebliğ madde 3 hükmünde tanımlanan Tertip BASK sadece ihraççının (borçlanma 
aracını ihraç eden şirketin) belirli bir borçlanma aracı ihraç işlemi sonucunda arz 
edilen borçlanma araçları sahiplerinden oluşan kuruldur. Şu husus özellikle 
önemlidir ki, Tertip BASK’ın toplanabilmesi için borçlanma araçlarına ilişkin olarak 
“yatırımcının yatırım kararını etkileyecek nitelikte” bir değişikliğin yapılması 
gerekmektedir. Örnek olarak, tahvillerin geri ödeme süreleri uzatılabilir veya 
borçlanma aracı sahiplerinin bu tahvilden edineceği kar oranı düşürülebilir. Bu 
durumlarda Tertip BASK’ın, yani bu örnekte bu tahvillerin sahiplerinin, karar alması 
gerekmektedir. Yine Tebliğ madde 3 hükmünde tanımlanan Genel BASK ise, 
menfaatleri Tertip BASK kararları ile olumsuz etkilenen borçlanma aracı sahiplerinin 
talebiyle toplanan kuruldur.  

 

Bu şekilde borçlanma aracı sahipleri kurullarının toplanması özellikle şirketlerin 
finansal olarak çöküntü yaşadıkları durumlarda etkili olabilmektedir. Zira eğer bir 
şirket iflasın eşiğindeyse ve tahvil/bono gibi borçlanma araçlarına ödeme yapacak 
durumda değilse bu ödemeleri erteleme yolunu seçebilir. Ancak elbette bu durumda 
menfaati zedelenecek borçlanma aracı sahiplerinin buna rıza göstermesi 
gerekecektir. Çünkü hukuk düzeninin borçlunun borcundan sadece kendi isteği ile 
kurtulmasını veya bu borcu ertelemesini kabul edemez, Roma Hukuku’ndan beri 
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geçerli olan “Pacta sund servanda” (Türkçe: ahde vefa) ilkesi modern hukukun da en 
temel ilkelerinden biridir. Tüm bu sebeplerden ötürü Kurul, borçlanma aracı 
sahiplerinin de çıkarına olabilecek (eğer şirket iflas ederse muhtemeldir ki borçlanma 
aracı sahipleri alacaklarını hiç alamayacaklardır) bu Tebliğ’i çıkartarak önce Tertip 
BASK’ın ardından gerekirse de Genel BASK’ın toplanmasını mümkün kılmıştır.  

 

Hem Tertip BASK hem de Genel BASK için o BASK’taki borçlanma araçlarının 
nominal (itibari) değerinin en az üçte ikisine tekabül eden çoğunluğun oyu karar 
alınması için gereklidir. Böyle yüksek bir nisap aranması çok isabetli olmuştur, zira 
her iki BASK toplantısında da borçlanma aracı sahipleri aleyhine kararlar alınması 
muhtemeldir. Bu nedenle böyle yüksek oranda bir kabul aranması hakkaniyete 
uygundur. Böylelikle, eğer yukarıda bahsettiğimiz örnekten yola çıkarsak eğer 
ihraççı şirket finansal olarak zor durumda ise borçlanma araçlarından kaynaklanan 
ödemelerinin ertelenmesini Tertip BASK’ta öne sürebilecek ve bu tertipteki 
borçlanma araçlarının nominal değerlerinin toplamının üçte ikisi oranında bir kabul 
gerçekleşirse bu ödemelerin ertelenmesi mümkün olabilecektir. Elbette Tertip 
BASK’ta görüşülebilecek tek husus bu değildir, borçlanma araçlarına ilişkin 
“yatırımcının yatırım kararını etkileyecek nitelikte” olan her değişiklik burada 
görüşülecektir. Genel BASK ise adeta bir denetim makamı olarak toplanacak ve 
Tertip BASK kararlarını onaylama veya reddetme hakkına sahip olacaktır (Genel 
BASK kararlarında da üçte ikilik çoğunluk aranmaktadır).  

 

Tebliğ ile borçlanma aracı sahipleri kurulu hakkında yapılan düzenlemelerin doğal 
bir sonucu Tebliğ’in madde 9 hükmünde belirtilmiştir. Bu maddede şu düzenleme 
yapılmıştır: borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu 
borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde eğer bu borçlanma 
aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış icra takipleri varsa bunlar duracak, ihtiyati 
tedbir/haciz kararları varsa bunlar uygulanmayacaktır. Bu hakkaniyete uygundur, 
çünkü eğer borçlanma aracı sahipleri kurulundan en az üçte iki çoğunlukla bir karar 
alındıysa bu kararın aksine bir şekilde icra takibi yapılması veya ihraççı şirkete karşı 
ihtiyati haciz uygulanması hukuka aykırı düşecektir. 
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Sonuç olarak, Kurul Tebliğ ile borçlanma araçlarına ilişkin yatırımcının yatırım 
kararını etkileyecek değişiklikler yapıldığında borçlanma aracı sahipleri kurulunun 
toplanması gerektiğini düzenlemiştir. Şirketlerin bankalardan kredi almaksızın ve 
yüksek oranda faiz ödemeksizin finansman temin edebilmesini sağlayan tahvil ve 
bono gibi borçlanma araçlarının gerekli tüm ayrıntılarının düzenlenmesi hem Ticaret 
Hukuku’muzun hem de Sermaye Piyasası Hukuku’muzun daha da işler hale 
gelmesini sağlayacak ve hakkaniyete aykırı durumların oluşmasını engelleyecektir.   


